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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… 





37-SAFFAT SURESİ 

 

Saffat suresi gaybi bir suredir. Biz, şeytanlar, cinler vb. kavramlar gibi birçok 
gaybi/ bilinmezin zikri vardır.  

Yasin suresini, iman ilkesi ile okumamız gerekir dedik. İman ile irademize yön 
verilirken, ahlak ile kişilikte biçim kazanmamız, insan olmanın gereği olarak 
dinde gerçekleşmesi gerekenlerdendir.  

Allah demekte ve O’nu anlamaya çalışmakta isek, irade-i külliye ilkesinide göz 
ardı edemeyiz. Bütün işler Allah’a aittir… İradede belirleyici olan Allah’tır. 
İradede belirleyici olan Allah olduğu içindir ki haraketin kıble ve sonuçlarında 
da belirleyici olan Allah’tır. Bu bağlamda Allah için faili mutlak denilmiştir.  

İradeyi külliye tam anlaşılan bir şey değil, çünkü Yasin konuşulurken bir soru 
gelmişti, o zaman kimin sorumluluğu var diye. Yasin’i okuyup da insan, halen 
kimin sorumluluğu var diyorsa, Yasin’i okumamış demektir. Çünkü Yasin sure 
olarak bizi irade-i külliyeye götürüyor. İrade-i külliye de cüzzilerin iradesi 
üzerinden genel hareketin haklar üzeri belirimi doğrultusunda görülüyor 
demiştik. Külli’yi göremezsiniz. Külli’yi cüzzilerin işleri, eylemleri üzerinden 
görürsünüz, tanık olursunuz.  

Kâinatın içindeyken bütün kâinatı, bütünü gösteremezsiniz. Ancak dışına 
çıktığınız zaman bir bütüne tanık olursunuz. Böyledir ve genel hareketi de 
kuvvet dengeleri sonucunda özdeşlikte seyir ettiğimiz sebebiyle fark 
edemeyiz. Eylem iradenin sonucudur. Cenab-ı Allah’ın nurunun kuvvet 
belirimi üzeri yasa ve ilkelere doğrultusunda hareket etmesi üzeri beliren her 
türlü görünüşe sebep olay ve olguyu, ilahi iradenin belirimi/ görünüşe 
taşınması olarak görmemiz gerekir.  

Bu durumda yasa ve ilkeler üzeri tanık olduğumuz hareketi, külli iradenin 
görünüşe gelmesi olarak görmek gerekir… Ama külli hareketteki ahenk ve 
dengelerin gözetilmesi dahi iradeyi külliye belirimi olsa da haraketteki uyum 
ve denge iradeden önce, bizlere aklı gösterir. Bir şahsın iradesine bağlı olarak 
gerçekleşen hareketine, imanınız varsa eğer; sezgisel olarak belki tanık 
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olabilirsiniz. İmanınız yoksa eğer; kâinatın sadece, mekanik ve döngüsel bir 
harekete sahip olduğu zannı ile Tanrı iradesi dışında belirli kılınmış harekete 
haiz bir alan olarak görürsünüz. Sezgisel bir algıyla ne güzel bir ahenk var diye 
bakabilirsiniz. Ama iradeyi, verilen üründe görürsünüz. Bir öznenin ürününde, 
iradeyi görürsünüz. Hareket ise ürün vermeye sebep; iradenin, emeğin ve 
bunlar doğrultusunda Allah’ın sıfatları ile tavrında görünüşüne sebeptir. 
Demem o ki kâinattaki haraket, nesnelliğin belirlediği mekanik olmaktan daha 
çok, doğaya içkin öznelliğin belirlediği organik bir belirim olarak görülür.   

Zaten kâinatı kendi ürünü olarak Yasin’de söylüyor. “Size ağaçtan ateş 
çıkarttık”, en güzel ayetlerden bir tanesidir. Yanmaz bir şey, kimyasal 
reaksiyona girdikten sonra yanan bir şey oluyor. Ve onun kendi değerleri ona 
müsait olduğu için öyle oluyor, eğer o değerler ağaçta olmasa yanma 
gerçekleşmez. Orada bir iradenin olduğunu, zaten bunun için olduğunun 
vurgusu var. Tamamıyla irade-i külliyenin bütün âlemde iş gördüğünü vurgusu 
var ve verdiği ürün, ürün üzerinden eylemleri, muradı ne ise onun dile 
getirilişi ile bütün varlık üzerindeki muradın kendisine ait olduğunu söylüyor, 
nedenlere ve ereklere bağlı olarak ne için ise iradesini o doğrultuda 
gerçekleştiren Allah’a tanık olmaktayız. 

Harekette esas olan dinamikliktir, statik olana devinim değildir. Statik olan 
dinamikliğin sonucunda kuvvet dengeleri üzeri özdeşliklerde statiğe tanık 
olunur. 

Hareketin esasları. 

1. Genel hareket; dehr, genel zaman olarak görünüş bulur. Yasa ve 
kuvvet dengeleri zemininde hareket belirimidir. Külli irade alanıdır. 
Ceberrutun belirimi olan tümel hareketir. 

2. Belirli hareket, vakit olarak zaman belirimidir. Ussal ve iradeye bağlı 
belirlenimi olandır. İnsan için zihinde doğrultusal olarak algıya ve iş 
görmeye sebep harekettir. Amaçsallık; belirli kılınan ve belirlenimlere 
sebep olan bu düzeyde görünüş bulur. 

3. Fizyolojiye bağlı hareket; manyetik alanlarda zorunlu gerçekleşen 
sarmal zigzak perensibi ile hareket edilmesi. Bu hareketteki 
biçimselliktir. Mikrodan makroya kadar bağlayıcı olan ve hareketin 
evrensel biçimselliğidir. 
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4. İlkeye ve yasaya bağlı hareket ise sistemlerde döngüsel harekettir. 
Ceberruttaki zorunlu ve genel harekettir. Sibernetik işlevsellikte 
görülür. 
 

Sonuçta hareket iradenin görünüş biçim olsa da harekete bağlı olarak ürün 
verilmesi, amaçsallığa bağlı olarak iradenin görünüşüne sebeptir. 

Geçen hafta sorulan soru kader sorusuna ait bir soru. O zaman kimin 
sorumluluğu var? Yasin’i okuduğun zaman kimsenin bir şey yaptığını 
görmüyorsun zaten. Bir varlık var, şahsi mutlak, her şeyi ve her işi kendisi 
yapıyor. O zaman kim sorumlu, kim ne yapıyor vb sorular, yanlış sorulardır.  

Çünkü kimse bir şey yapmıyorsa zaten bu durumda sorumlu değildir. Yasa ve 
ilkeler ile Allah’ın iradesi doğrultusunda amaçsallıktan baktığınızda her iş 
zaten bir hikmete bağlı olarak gerçekleşmekte. İrade-i külliye noktasında iş 
gören ve faili mutlak olan hep Hakk’tır. Sadece burada diyalektiği bilmiyoruz 
anlamında bir şey söylüyorum. Bunu Saffat ve Sad’ta iyice göreceğiz. Eğer 
diyalektiği anlamazsak irade-i külliyeyi anlayamayız. Çünkü irade ilkelerde 
biçim kazanır ve tümeller düzeyinde gerçekleşir, eylemlerde görünür olur… 
Aklende bilinir olur.  

Karşıtı olmadan hiçbir şeyin görünemeyeceğinin aklını biliyorsak, farklılıklar 
olmadan bir şeyin görünür olmayacağını biliyorsak iradeyi külliyeyi 
anlayabiliriz. Mutlaka, iradenin, ilkelerin karşıtları olarak zılli tecellileri 
olacaktır ki görünüş bulsunlar. Kötü olmadan iyiyi, çirkin olmadan güzeli, 
yanlışa düşmeden doğru olanı nasıl fark edersiniz! Cimriliği bilmeden 
cömertlik nasıl görünecek! Acı olmazsa merhamet nasıl açığa çıkacak! Acziyet 
olmasa kudrete nasıl tanık olacaksınız! Bununla beraber karşıt ilişki insanlıkta 
belirmese, doğa zemininde insanlığın ilerlemesi ve tinde gelişimi mümkün 
değildir. 

Bütün âlemde yaşananlar ilahi sıfatların tezahürü için gerekli olandır. Yani 
olması gerekendir. Bunu da nasıl özetlemiştik; ideal dediğimiz şey, kendi 
aklımızda ideal olarak beklediğimiz şey, olanın kendisinde zaten görünür 
oluyorsa, olanın kendisi zaten o idealin görünüşüne sebepse o zaman zaten 
idealin kendisi oluyor. Gerçekleşen şey ne ise idealin görünüşü içindir. Yani 
ilkelerin görünüşü içindir. O ilkenin görünüşü için zaten ideal olan o. Bunun 

3

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



içindir ki bizler, kendi kısmi ve bütünden kopuk ideallerimizden dolayı, olan 
da iradeye, öznelliğe/ tinselliğe ait ne görünüyorsa/ gerçekleşiyorsa, onu 
göremiyoruz. Olup bitmekte olan ne ise, görünen ne ise, kendi aklımızdaki 
ideallerden/ zanlardan dolay dolayı göremiyoruz. Bu aynı Hızır’ı bekleyip te 
aklımızdaki Hızır resmine takılmak gibi. Hayatta öyle ideallerin 
gerçekleşmesini bekliyoruz ki, hayatın kendisinin içinde olanların, idealinde 
gerçekleştiğini görmüyoruz. Gerçekleşen şeylerin içinde ideallerin görünüşe 
taşındığını ve o görünüşe taşınan ilkeler üzerinden Cenab-ı Hakk’ın eylemde 
kendini gösterdiğini görmüyoruz.  

Fatır suresinde bunu bir başka açıdan anlatıyor, verdiği ürün üzerinden 
iletişim kuruyor. İletişim ilkesi ile okumamız gerektiğini söylemiştik. Fatır’da 
Rahman dairesinde bir iletişim dile gelirken Saffat’ta hususi –rahim- bir 
iletişim dile geliyor. Dikkatli bakarsanız ilk ayetlerde “yemin ederim ki” diye 
başlıyor. Yemin’i ilk başta çok iyi anlamamız lazım. Genelde tevil yapıyoruz 
ama hususi olarak birçok ayette kullanılan şeyleri de bazen tefsir mahiyetinde 
açmak lazım.  

Mesela yemin etme Kur’an’da çok geçer… Yemin devresi çocukluk devresidir. 
Bunu Allah için söylemiyorum. Arap geleneğinde özellikle Resullah 
döneminde çokca yemin edildiğini görmekteyiz. Kur’an’da da yemin etmek 
üzerine ayetler indiğini bilmekteyiz. Yemin edenler üzerinden inen ayetlere 
dikkat edin… Hani karısı üzerinden yemin edenler var… Resulullah üzerine 
yemin eden var… “Anam babam sana feda olsun” ki vb yemin edenler var. 
Biat alma var, ağaç altında, yemin etmek var.  

Ant içiyorlar, sözümüzde duracağız diye. Peki, sözü sağlam olandan yemin 
istenir mi; İstenmez. Ne için isteniyor; çocukluk devresinin söze sadakat ile 
aşılması için evvela yemin isteniyor. Ama yemin tamamen çocukluk devresine 
aittir. Bunu kendi hayat tecrübenizde de görürsünüz; çocukken 
arkadaşlarınızla oynarken en çok yaptığınız işlerden biri yemin etmektir. Hani 
“vallahi, billahi inan ki” deriz/ derdik. 

Bakın yemin gerçeklik algınız ne ise kutsalınız ne ise, onun üzerinde onun 
gerçekliğini dile getirişinizdir. Cenab-ı Hakk için yemin, kendisi için gerçeklik 
dairesinde neler varsa, hak olan ne ise, o hak olanlar üzerine yemin edilirken; 
kendi ile gerçekliğe haiz onların gerçekliğini ve kendi gerçekliğini dile 
getirişidir.  
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İnsan için yemin, sözün yerine getirilmesiyle alakadardır. Yani değer olarak 
edindiğimizin hakkı için, üzerimizdekinin hakkı için verdiğim sözü yerine 
getireceğim anlamında kullanırız. Bir şey için yemin ediyoruz, mesela Kur’an 
üzerine yemin ediyoruz, milletvekilliğimi sadakatle yapacağım… Yani Kur’an, 
benim gerçekliğime ait bir şeydir, hayatımın gerçekliğine aittir ve bunu ben 
gerçek olarak kabul ediyorum ve bu gerçeklilik üzerine yemin ediyorum deriz.  

Bir insanın gerçekliliği nelerse onlar üzerine yemin eder. Aileniz içinde de 
yaparsanız bunu; “ölümü gör” der yemin alırsınız. Sözün de dursun diye “söz 
ver” dersiniz. Çünkü siz, onun gerçeğisiniz; evladı, eşi… O gerçeğiniz olduğu, 
hayatınızdan bir parça olduğu için sözü tutmaya çalışır.  

Gerçekliği neye göre algılıyorsunuz? Pazitif bilim doğrultusunda nedenlere ve 
sonuçalara bağlı olarak edinilen bilgiye göre mi? Algıladığınız meta dünyaya 
göre mi? Yeminde esas olan ise değer olarak karşılık bulan gerçeklik algısında 
bulunduğumuz üzerine yemin edilmesidir… Ve sevdiklerimiz, tinde/ iç 
dünyamızın gerçekleridirler ki onlar üzerie yemin ederiz… Sevilenin değer 
oluşu, hadler oluşturmasıyla beraber artık kutsal oluşu ve onunla beraber 
aidiyetlerinizin ve sahiplenmelerinizin oluşu, sizi yaşama bambaşka bir 
alandan bakmaya sevk eder.  

Allah için yemin, sözünde durması anlamında bir şey değildir. Allah için 
yemin, gerçeği dile getirişi ve yemin verdiklerine güven telkin etmek içindir. 
Örnek: “Kur’an’a ant olsun ki,” yani Kur’an gerçek bir şeydir ve yemin ile 
Kur’an’ın gerçekliğine iman edilmesi için güven telkin edilmektedir. Saffat 
suresinde bir ayette söylüyor; Kur’an haktır, gerçektir. Yaratılan her şey 
gerçektir. Yaşanan her şey gerçektir ve gerçek olan şey üzerine yemin ediyor.  

Gerçek olmayan, değer olmayan bir şey üzerine yemin edilmez. İnsan değer 
varlığıdır ve değer üreten bir varlıktır. Başka birinin değeri, kendi değeriniz ya 
da ortak değerleriniz üzerinden yemin edersiniz. Ama Allah, bizatihi kendi 
değerleri üzerinden yemin ediyor, değer olarak ürettiği şey üzerinden yemin 
ediyor ve bütün kâinat onun için bir değer… Çünkü kendisinin eseri! Kur’an bir 
değer, insan bir değer ve Allah’ın yemin ettiği şeyler, kendi katında değer olan 
şeylerdir. Şeytan üzerine yemin etmiyor değil mi, öyle bir ayet gördünüz mü, 
gerçek olmayan üzerine yemin etmiyor. Gelip geçici olan şey üzerine yemin 
etmiyor, kalıcı olan ve kalıcılığa taşıyan şeyler üzerine yemin ediyor. Çünkü 
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değerler evrenseline bağlı ise kalıcıdır. Evrenseller, değerler olarak yaşantınıza 
sirayet ediyorsa, onlar kalıcı olandır ve sürdürülebilir yaşam getirir size.  

Saffat suresi bir yemin ile başlıyor. Buradaki yemin bizi iletişim –görünüşe 
taşınma- dairesine taşıyor. Göğü yıldızlarla süsledik diyor ve şeytanlar oraya 
kurulduğu zaman bir şeyler alırlar, alamasınlar diye onlardan koruduk ve bir 
şeyler alırlarsa bir ateş onları takip eder diyor. Şimdi burada anlaşılacak hiç bir 
şey yok gibi görünüyor, bu ne arıyor diyeceğiniz bir yerdir orası.  

Sure de peygamberler anlatılır, inkâr edenler anlatılır, sonra peygamberlere 
geçer hiç alakası olmayan bir şeydir bu. Yasin ile Fatır suresini öncelikle çok iyi 
anlamanız gerekir. Çünkü Saffat suresinin iki kolu vardır, bir tarafı Fatır’a 
bakar bir tarafı Yasin’e bakar. Mekki bir suredir ama iki taraflı bir suredir. Bir 
taraftan iletişim dairesine bakar ama bir taraftan irade-i külliyeye bakar. 
Şimdi irade-i külliyeye bakan tarafı şu; irade-i külliyeyi gördünüz, peki irade-i 
külliye nasıl gerçekleşiyor?  

“Allah kuluna hakkını kulu eliyle verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir.” Yani 
her irade irade nesnesi üzerinden gerçekleşmesi üzerinden görünüş 
bulmaktadır. Allah doğaya, kudreti ile ilmi ve iradesi doğrultusundaki 
amaçsallığında aşkın olarak iş görmektedir. Her gerçekleşen, O’nun iradesinin 
hem nedensel belirimi ve ereksel beliriminin belirlenim nesnesidir. 

“Allah kuluna hakkını kulu eliyle verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir.” Bu 
kelamı kibar ile bütün işlerini melekûtu üzerinden, kuvvetleri üzerinden, 
evliyullahı üzerinden, makam ve mertebeler üzerinden gerçekleştirdiğini 
tevhidin gereği olarak idrak edersiniz. Saffat suresinde. “Biziz, biz, elbet saf 
saf dizilenler” denilirken; irade-i külliyenin açılımını, melekler üzerinden bir 
tertip üzeri mertebesine göre gerçekleştirildiğini görürüz. Saffat’ta, Yasin’de 
bizatihi bir özneye tanıksınızdır, iş görüyordur… Ama, vahidiyeti gereği halk 
ettiklerinden ayrı olmadan iş gören/ iradesini yerine getiren bir Allah’a 
tanığızdır.  

En sonunda biz lafsını kullanır; bu biz ne oluyor? “Biz ol dersek olur”, biz irade 
edersek olur demektir. Şimdi bu bizler ne oluyor, bu bizlerin birinci mertebesi 
tasavvufta asılların asılı dediğimiz Nokta-i Kibriya nurlarıdır, o Nokta-i Kibriya 
nurları nötrinolardan, gluonlardan, protonlar, nötronlar ki yetmiş bin nur 
taneciğinden bahsediyoruz. Günümüzde keşfedilen 15–30 tanedir, daha 
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fazlası yoktur, kanaatim. Asıllar göğünde melekler, mülk âleminde doğanın 
görünen kuvvetleri ve nasut âleminde de evliyayı biz olarak görmek 
mümkündür.  

Sure gaybi bir suredir. İç âleme ait keşiflerle tanık olunacak şeyler dile 
getirilmektedir. Nurlardan baktığınızda özne olarak kendilerini biz olarak dile 
getiriyorlar. Çünkü her biri ayrı ayrı bir nur olsa da yekvücuttur. Nur âlemini 
daha önce konuştuğumuz için detaylandırmıyorum. Biz’in birinci dairesi; 
bizatihi Noktayı Kibriya’dır. İkinci dairesi; “biz onları nurumuzdan yarattık” 
dediği bizatihi nurdan beslenerek sürekli olan melekûtun kendisidir.  

Kuvvetleri, ölçü ve tertip üzeri görünüş bulanları yaratanlar da biz hitabında 
bulunan, nurlardır. Yasin suresinde “kuvvetimizin eserlerini görmüyor 
musunuz” “size binek hayvanlar verdik, onlardan yersiniz içersiniz” diyordu. 
Kudretimizin eseri, yani kendi kudretlerinin dışlaşması; bunlar Nokta-i Kibriya 
dediğimiz meleklerdir, kuvvetlerdir. Gravitasyondan, kütle çekimi kuvvetine, 
küçük parçacık kuvvetinden, büyük parçacık kuvvetine, elektromanyetik 
kuvvetten, ana zemin kuvvetine kadar kuvvet beliriminde belirlenimleri 
olanlar da bunlardır. Zaten bütün alan kuvvetleri elektro manyetiktir. Ve 
eloktro manyetik kuvvet üzeri alansal düzeyde hareket ortamında bulunurlar. 
Âlemdeki en temel kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Yeni bir kuvvet arıyorlar 
ya, birleştirici kuvvet, onun kendisi zaten elektro manyetik kuvvettir. İleriki 
zamanlarda daha iyi keşfedilecektir.  

Her nur, parçacık durumu ile enerji yüküne haizdir ve sarmal zikzag/ spin 
hareket biçimi ile dalga davranışına neden olması ile dikkate değerdir. Her nur 
taneciği, manyatik alanı ile de manyetik enerji durumu ve manyetik enerji 
yayımı ve emmesi ile de manyetik enerji alanlarında sarmal dalga davranışına 
da sebep etkilenimlerde bulunur. Nurlar kendinde şuurlu ve şuurlarında 
bütünlük gösterirler.  

Yetmiş bin nur tanesinin açılımı vardır. Bu yetmiş bin nur tanesini diğer 
surelerde “Allah yerlerin göklerin nurudur” diye okumuştuk. Tek bir kişi, tek 
bir kişinin kendiliği olan nurlarında tafsilatta iş görmesi ve çeşitlilikte 
tavırlarda bulunuşu söz konusudur. O nurlar, tafsilatında iş görürlerken, 
şuursal zeminleri itibarı ile vahidiyetleri gereği Biz demektedirler. 
Temellerinde vahidiyet vardır, ama söylevinde çokluk vardır; Biz, çokluğa 
aşkın vahidiyette kendiliğin ifade edilişidir. Biz’in temelinde yatan vahidiyettir.  
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İnsan yaşantısında biz kavramı ortak ilkede karşılık görür. Ortak ilkeniz, 
amaçlarınız, eylemleriniz varsa, bizsinizdir. Maneviyattaki bizlik, şahıstaki 
bizliktir. Çünkü Allah şahsında tektir. Ve her birinin üzerindeki şahıs da tektir. 
Her nurun şahsı, bizatihi Allah’ın şahsıdır. Hepinizin gözlerinden bakan var 
değil mi? Bedenlerinizi kaldırın ortadan, yani beden olarak bakmayın, 
cinsiyetinizi kaldırarak bakın… Hani rüyalarda kuşbakışı bakışınız vardır, o 
rüyalarda kuş bakışınızda da bir esma yüklemi ile bakarsınız… Kimi Halil olarak 
bakar, kimi Serpil olarak bakar… Onu da kaldır; kim bakıyor? Bedensiz, nurdan 
vücut sahibi olan bakıyor değil mi? Nurun kendisi bakıyor, şahsın kendisi 
bakıyor, diri ve canlı; işte o Allah’tır. Her bir nurda olan, o şekilde bakan 
şahıstır. Tek ve eşi benzeri olmayan…  

Bilin ki nur, nitelik olarak; diriliğe, şuura, görüşe/ bakışa, harekete, özne/ 
kendilik –şahıs olma durumunda bulunur.  

Allah’ın vahidiyet niteliği nurdaki birliğini de anlamlı kılar. Nurlar âlemi 
asılların asılı dediğimiz mertebedir. O mertebede nur; şuurunda Ben, 
tafsilatında iş görürken Biz ifadesi ile kendini niteler. Bir alt bölgeye geldiği 
zaman melekûtu var eder. Yani ilahi sıfatlarının görünüşüne sebep verecek 
kıvamda –biçim- olan ve o biçimin kendisindeki ilahi sıfatını eylemde 
gösterecek kuvvetler var eder; bunlara melekût diyoruz. Her biri, bir ilahi 
sıfata bağlıdır ki onların her birinin biçimi, kendine yüklenen sıfatın/ sıfatların 
görünüşüne sebep verecek eylemlerde bulunması içindir ki bu âlemde onlara 
asıllar diyoruz. Günümüzde arketipal âlem diyebilirsiniz, idealar evreni veya 
kavil âlemi de diyebilirsiniz.  

Ama nitelediğiniz her kavramla farklı bir anlam içeriğiyle de, yeni bir anlayışla/ 
idrak ile keşfiniz yoksa eğer ilmen tanık olacağınız bir âlemdir. Yani her 
yüklenen anlam onları başka bir veçheden seyran etmek demektir. Eğer 
idealar evreni diyorsanız üzerlerinde seçilen ilkeyle, biçimlerle değil, ilkelerle 
iş gören ve eylemde ilkenin tezahür ettiği bir âlemden bahsediyorsunuz. 
Arketipal âlem/ ilk örneklerden bahsediyorsanız o zaman nesnel biçimlerden 
ayrıca ilkelerin meleke ve karakterde aldığı biçimlerden bahsediyorsunuz, o 
zaman ilkelerin kendini biçime getirdiği durumlardan bahsediyorsunuz. 
Psikolojide arketip olan ise ortak karakter belirimleridir. Mesela anne, baba, 
bir arketiptir, insanın sonradan edinebileceği ilk karakter örnekleridir.  
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Ama biz bu noktada arketipten kasıt; bu âlemin ilk örneği dediğimiz melekût 
âlemindeki ilk yaratılmış örneklerini kastetmekteyiz. Melekut âlemi bir nevi 
hayal âlemi gibidir. Gerçekleştirilecek olanların ilk tasarımlarının bulunduğu 
âlemdir. Şu âlemde ne görüyorsanız o âlemde bir örneği vardır. O âlemde ilke 
bağlamında ne yaşanmakta ise sonuçlarını bulunduğumuz şu âlemde de 
görebilmekteyiz. Bu âlemde neye dokunuyorsanız da o âlemdeki aslına da 
dokunuyorsunuz demektir. “Ey yeryüzündekiler, yeryüzündekilere merhamet 
ediniz ki, göktekilerde size merhamet etsin” Dikkatli olun!  

Kedi diye bir şey görüyorsanız, kedi diye bir melek var; ceviz diye bir şey 
görüyorsanız ceviz diye bir melek var; kelebek diye bir şey görüyorsanız 
kelebek diye bir melek var. Meleklere nerede tanıksınız biliyor musunuz; 
Rüyalarınızda. Rüyalarınızda gördüğünüz bir enerji yoğunluğudur. Bir kelebek 
gördünüz rüyanızda, dışarıda gördüğünüz kelebekten neyi farklıdır? Bir enerji 
yoğunluğu görmüşsünüzdür orada, melektir, sizde oluşturulmuş olan anında 
melektir.  

İnsanoğlu neyi yaşıyorsa bu âlemde ilke olarak, hali olarak asıllar diridir. 
Çünkü ilke dirimseldir, canlıdır. Biz ilkeyi genelde kavramsal olarak 
kullanıyoruz, ama ilke, âlemde dirimseldir, canlıdır, kuvvettir; melektir.  

Allah, Rahman diyorsak, Allah Rahman diye bir melek yaratmıştır. Rahman 
tavrında olduğu melekler yaratmıştır üstelik, tafsilatıyla kuvvetler yaratmıştır. 
Bu âleme düştüğünüz zaman, bu âlemde kendisinin, üzerinde göründüğü 
yarattıkları vardır, işte bunun için bu âleme gölgeler vadisi diyoruz. 

Lakin gölgeler vadisinde insan dediğimiz bir mahlûk çıkıyor, eşrefi mahlûk 
dediğimiz… Bütün âlemin özeti olduğu gibi aynı zamanda özünü de kendi 
üzerinde en yetkin bir şekilde bulunduran… Sad suresinde göreceksiniz, “ruh 
üfledim” diyor; evvela bir biçim veriyor, sonra içerik yüklüyor ve insanın ilahi 
sıfatlara memur oluşu, bu âlemde gösterişi… Meleklerde tek tek gösterilen 
ilahi sıfatlar, insanda tek tek gösterilmiyor. İnsanın bütün yaşantısında, her 
döneminde çeşitlilikte gösteriliyor. Yani bu gün Cebbar’sınız, yarın Rahimsiniz; 
şimdi Rahman diye bakıyorsunuz, bir dakika sonra Kahhariyetten 
bakıyorsunuz. Karşılaştığı olaylara göre anda değişir insan, insan yaratılanlar 
içinde bambaşka… Kendi zatına vardığında ise melekler/ asıllar inerken 
kendisine yükselirler Allah’a… 
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İletişim dediğimiz noktaya geliyoruz. Saffat suresinin en temel özelliği âlemler 
içerisinde seçilmiş olan insanı “ben korudum” diyor. Neden? Haber almak 
isteyen cinlerden, şeytanlardan korudum; demek ki iletişime ihtiyaç duyan 
varlıklar var. Eğer benimle iletişim içinde olmak istiyorsanız; saf ve ihlâslı 
olun! Çünkü saf ve ihlâslı olan insanlarla iletişime geçtiğinin vurguları vardır; 
Süleyman, Davut, Nuh, İbrahim’le iletişimde olmuştur. “Bu kadar uğraşmayın, 
falcılıkla, gökleri dinleyerek kendinizi zorlamayın, ben zaten sizinle 
iletişimdeyim”. İletişim kurmak için ne lazım; ihlâs ve samimi amel. 

Bir insan ihlâslıysa, amelinde samimiyse… Samimiyet ihlâs değildir, ihlâs kalbi 
bir durumdur, saf katışıksız olmak demektir. Katışıksızlıktan kastımız dünyayla 
kirlenmemiş… Yani nefsinin heva ve hevesiyle kirlenmemiş demek, dış 
dünyayla kirlenmemiş anlamında değil, dış dünya zaten sizi kirletmez. Nefsiniz 
ve hevanızın ona bakışı, ondan nasiplenmesi, ondan hevalarda/ arzularda 
bulunması sizi kirletiyordur. Güneş hep aynı güneş, deniz aynı deniz, nimet 
yine hep aynı nimet… Sizin ona bakışınız, sahiplenmeniz, aidiyetlerde 
bulunmanız, hevalarda bulunmanız sizi kirletendir. Bu sizi öz varlığınıza karşı 
örtüyor. Eğer safsanız kalben, kötü niyetlerde değilseniz; iletişime açıksınız. 

Arınma –saflık için- öncelikle kalben olacak, duygularınızdan arınacaksınız, 
kötü olan bütün duygulardan... Kibir, haset, nefret vb duygulardan 
arınacaksınız. Eğer bunlar varsa zaten yolda değilsiniz, zanlardan 
arınacaksınız. Dikkatli bakın Saffat suresinde zanlar iyice ele alınır, “oğullar 
onlara ait oldu da kızlar Allah’a mı ait oldu” Yani ne kadar saçma sapan 
şeylerle geliyorsunuz, gerçeklerle düşünün! Gerçeğe bağlı olarak 
duygulanımlar, ilkelere bağlı olarak duygulanımlar demektir. İyilik, doğruluk, 
güzellik, merhametle duygulanımlardır. Bedene, duyguya, zanlara ait her 
arınmanın temelinde söz ile doğru kıble edinmek vardır. Saf olmayanların da 
İlahiyattan nasipleri olduğu söylenemez.  

İlkeler dirimseldir. Sizde anime edilişi duygulanımlarınızdadır. Mesela birini 
gördünüz, garibanının birini adamın teki dövüyor, aynı anda duygularınız 
kabardı, hangi duygunuz? Belki öfke, belki merhamet, belki azamet… Güçlü 
kuvvetli biriyseniz “hemen yardım edeyim” dersiniz. Hangi ilkeye bağlı olursa, 
o ilke üzerinden bir duygulanmanız var ve o olaya bakışımınız var. O 
karşılaştığınız olaya karşı sizde uyanan ilke doğrultusunda eylemde 
bulunmanızla aynı anda, ilke gerçekliliği ile âlemde görünmüş olur. İşte o gün, 

10

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



zaten eyleminizde ilke görünmüş olur; potansiyelinizde bulunan duygulanım 
ile uyandı, eyleminizde göründü.  

Yani, azameti ya da merhameti gösterseydiniz eğer: Azamet tavrında celalli 
bir biçimde “ne yapıyorsunuz” derdiniz… Ama merhamet uyandığında, cemali 
bir ifade ile “arkadaşlar etmeyin, eylemeyin” derdiniz… Hâl değişiyor. İlk 
uyandığı yer duygulanımlarınız ve irade tarafınızdır. Ve onu eylemlerinizde 
gösterirsiniz. Böylece karakter belirimi olan sıfatlar olarak sizde eylemleriniz 
üzerinden görünür olurlar. 

Saffat suresinde bizden istenen eylemlerimizde samimi olmamızdır. “İhlâs, 
kulumla aramda sırdır” diyor; saflık kulumla aramda sırdır, katışıksız olmak. 
Zaten kaç küsur ayette ihlâs kavramını kullanıyor… Halis, ihlâs, saf olmak, 
katışıksız olmak, dünyayla kirlenmemiş olmak, hevalarımızla heveslerimizle 
kirlenmemiş olmak… İşte o heva ve heveslerle kirlenmeden olanlar, Allah ile 
iletişimde olurlar. Eğer saf değilseniz, eylemlerinizde samimi değilseniz Allah 
ile iletişiminiz olmaz, hikmet sizde açılmaz, “Biz birine iyilik verdiysek ona 
bolca hikmet vermişizdir” diyor.  

Eylemlerinizde samimi olmak ne demek; menfaatiniz girmiyorsa, “kaz gelen 
yerden tavuk esirgenmez” zihniyetiyle bakmıyorsanız, sadece olması gerektiği 
için yapıyorsanız o zaman siz samimisiniz. Hangi koşulda olursanız olun, 
olması gerekeni yapmakta sadıksanız, -buradaki sadakat ilke sahibi Allah’a- 
sıddıklardan olmaktır- o zaman iletişimdesiniz. Çünkü samimi eylemler sizi 
iletişime taşır. Samimi bir kalp Allah’tan haber alır, karşılaştığı olaylar 
karşısında ne yapacağının, ne duruş da bulunacağının haberini alır. Haberin 
geldiği ilk durak vicdandır… Ama, çözümsüz kaldığınız yerlerde ilk gelecek 
durak akıldır. Kürsü-i âlâda hemen haber uçuşturur. Bak böyle yap, bak şöyle 
yap! Çözüm her an gelir, yeter ki orada çaresizliğiniz farkına varın. Yeter ki öz 
varlığınıza sığının. Samimiyetle bir düşünün bilmediğinizi size bildirecek olan 
Alim olan Allah’tır.  

Gökleri ve yerleri artık bambaşka bir taraftan anlayın. Orada meleke-i âlâ 
kullanılıyor, yüceler topluluğu. Yüceler topluluğu “Biziz biz elbet saf saf 
dizilenler” diye cevabını veriyor size. Birincisi Nokta-i Meleklerdir. Nokta-i 
Meleklerden sonra da “biziz biz saf saf dizilenler” dediğinde noktayı 
melekutun, kendinden/ nurdan halk ettiği asıllar göğünün melekûtu bu ifade 
üzeri bulursunuz. Kudret deryasında Meleke-i Âlâ sol cihete, insan ise sağ 
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cihete düşer. Cenab-ı Hakk’ın sağ ciheti sol ciheti yoktur ama anlaşılsın diye 
söylüyorum. İnsan Allah’a, zatı itibarı ile yakinliği sebebi ve çeşitlilikte halk 
edilmesi sebebiyle asıllar göğünün meleklerinden daha yakindir. Bundan 
dolayıdır ki asıllara “secde ediniz” denilmiştir. 

Daha önceki surelerin bir tanesinde şöyle bir şey anlatmıştım. Öyle bir hal 
olur ki insan ruhunun karşısında melekût dediğimiz bütün varlıklar secde 
etmek zorunda kalır. Âdem’e secde bu sefer o İnsanı Kâmillere secde olarak 
bu âlemde tezahür eder -kutuplar dediğimiz- Onun için Saffat suresi aynı 
zamanda makamların dile getirilişinin suresidir. 40’lar 7’ler 3’ler… Gizil olarak, 
tefsir mahiyetinde onları da dile getirir. Onun için gaybi bir suredir tamamıyla. 
Ve bunlar saf, ihlâslı ve amellerinde samimi olup ta Allah ile rabıta da olan, 
bağ kuran insanlardır, daima iletişimde olanlardır. Zaten yayın her an var, biz 
buna ne kadar duyarlıyız? Ne kadar safsanız o kadar duyarlısınız. Ne kadar 
eylemde, hizmet sevki ile iletişim bağı kuruyorsanız o kadar size haber verir… 
Hangi koşulda olursanız olun size haber verilir. Vicdanınız, düşünceniz vb 
melekeleriniz üzeri size haber verilir. 

“Efendim, vahiy kapısı kapandı!” Doğru, vahiy kapısı kapandı da sezgi kapısı 
kapanmadı. Düşünce kapısı kapanmadı, Vicdan kapısı kapanmadı. Sahih rüya 
kapısı kapanmadı. Cebrail direkt gelmiyor… Allah sizinle olduğu içindir ki 
meleğe gerek kalmadı ve melekeleriniz üzerinde Allah’ı rabbiniz olarak 
bulmanız gerek. Peygamberler devresinin tamamı insanın çocukluk devresi 
olarak rüştünü bulma devresidir. Resulullah’ın son peygamber oluşu artık 
kendin bul zamanıdır. Kendin bire bir bul… Saf ol, iletişime sen geç… Ve 
bulduğunu hakkı ile istidat gereği toplumsal zeminde ferdi olarak yaşamak 
devresine girilmiştir. 

“Uyardıklarımızın akıbeti ne oldu” diyor. Bu ayeti kendi üzerinizden okuyun… 
Hiçbir peygamber gelmedi mi size? Sizin gönlünüzde, vicdanınızda hak olanın 
sesini hiç duymadınız mı? Olması gerekeni yapacağınız bir olayla karşı karşıya 
kaldınız. Olması gereken bir şeyi yapmanız lazım. Vicdanınızın sesi de bunu 
söylüyor size. Cenab-ı Hakk vicdanınızın sesi üzerinden sesleniyor, vicdanın 
sesi zaten Allah’ın sesidir. Sesleniyor size; olması gerekeni yap… Olması 
gerekene karşı bir soğukluğun var, aklınla da kıyas ediyorsun, kendini de ikna 
ediyorsun ama yapmıyorsun. Bak sözü dinlemedin! Sözü dinlemezsen 
akıbetini sen düşün… Ben çok denedim ne oluyor diye, vallahi burnumu hep 
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sürttüler. Bak öyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur! Olması 
gereken neyse yapmak zorundasınız ki iletişim bağı kopmasın.  

Bir insan, haz ve heveslerine, helali olmayan çıkar ilişkilerine düşünce, Allah 
ile iletişim bağları kopmaya başlar. Heva ve heveslerinden kurtulmaya 
başlarsa, Allah’a yakıştırdığı kötü zanlarından, duygulanımlarındaki kötü 
hallerinden kurtulmaya başlarsa ilkeler onda canlanır. Kıskançlık değil de 
merhamet canlanıyorsa bir insanda, kötülüğü değil de iyiliği canlanıyorsa 
Allah onun üzerinde tezahür ediyordur. Zaten rabıtada bulunmuş olarak 
iletişim bağı kurmaya başladı demektir. Kişi kendi Rabbi ile kendisi rabıtada ve 
ne kadar takdir kılınmış ise kutupluk mertebelerine doğru yol katetmekte 
demektir.  

İletişim bağı kurmanın araçları ibadetler ve onların içerisinde en 
önemlilerinden biriside zikirdir. Bu sohbet bir iletişimdir. Yaptığınız zikirler bir 
iletişimdir. Zikir ibadetler içinde en büyüğüdür. Çünkü yaptığınız her zikirde 
bir seslenişiniz var, âlemlerde karşılığı olan bir yerleri etkileyişiniz var. Âleme 
gönderdiğiniz ses, etkilediğiniz ve davet ettiğiniz ölçüde size geri döner. Hangi 
içerik ile yolladıysanız o içerikte size geri dönecektir. Nasıl ki bir dağın 
tepesinde Allah derseniz sesinizin aksi size yankı olarak döner. Kendisini 
zikreden kulu, Allah zikrediyor diye O’nu zikretmektedir… Ve kendisini 
ziktertiği içindir ki kulunu da Allah zikreder. “Kulum beni zikrederse bende 
onu zikrederim” demekte değil mi?  

Birebir bağlantı kuruyorsunuz. Her zikrin kendine ait bir kuvvet olarak 
melekûtu yaratılmıştır ve melekûtu ile bağ kurarsınız. Eski havas âlimleri bunu 
çok iyi bildikleri için havas ilmi ile melekûtları davet ederlerdi. Yaptıkları 
zikirlerle, riyazetlerle onları huddem edinirlerdi. Bunlar; bildiğiniz, 
duyduğunuz şeylerdir. Huddem edinme kardeşim, öyle bir tesbihat çek ki 
gelen melek, meleken olsun. Yani karşında bir köle olmasın, o insanın 
iradesine secde eden bir varlık olmasın. Aynı bir organın gibi sende çalışır 
olsun. Yani meleken uyansın sende. Karşında bir varlığı kalkıp ta köle etme… 

Sen öyle bir meleke uyandır ki kendinde, göklerdeki meleğin aslı, sende 
meleke olarak uyansın. Melek, sende meleke olduğu zaman âlemde onun 
gözü ile bakarsın, kuvveti ile bakarsın; yani onun içeriği, kuvveti, diriliği hangi 
sıfat ile biçimlenmişse sende de aynı sıfat üzerine biçimlenir ve o sıfat 
üzerinden bakarsın âleme. Biz de tesbihat bunun için yapılır. Sadece Allah 
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azimüşşanı anmak için yapılır. Andığınızı davet edersiniz. Davet edene icabet 
edilir. Öyle ise Allah’ı zikredelim ki davet ettiğimiz Allah’ımız olsun.  

Saffat suresi, nasıl iletişimde olmamız gerektiğinin bilincini verir. Safiyet ve 
samimiyet… “İhlâslı kulların hariç” diyor; ihlâslı olanlar, zaten seninle 
iletişimde…. “Saf, kirlenmemiş olanlar ile uğraşamam” diyor şeytan… 
“Korunmuşlar hariç hepsini yoldan caydıracağım” diyor. Sad suresinde bunu 
net görmekteyiz.  

“Biz” asılların asıllarında Nokta-i Kibriya dır, Asıllarda ise melekûttur. Hz. 
Muhyiddin Arabî asıllar âlemine ayanı sabite, sabit özler diyor. O âlemde 
görünüşler, Cenab-ı Hakk’ın iradesine ve külli iradeye bağlı olarak ‘biz’dir. 
İnsana geldiğiniz de, insan ortak yaşamda ilkesel olarak ‘biz’i yaşıyordur. 
Eylem birliğinde ‘biz’ olarak yaşıyordur. İlahi sıfata bağlı olarak ‘biz’i 
yaşıyordur. Üzerindeki murada bağlı olarak da biz yaşıyordur. Sadece heva ve 
heveslerinden dolayı biz olarak değil, bizliğe örtük kendini görüyordur. 
Kutupluk mertebesine geldiği zaman, her bir kutup kendi içeriği ne ise, sıfatı 
ilahisi ne ise ve eylemlerinde hangi nura ait bir nur yayılımı varsa, o nur 
dağılımı üzerinden âlemde iş görür ve her bir veli Allah’ın nuruna bağlı olarak 
ilahi âlemde birbiri ile ortak çalışır, birbirinden bağımsız değildirler. Sıfatları 
itibari ile bağımsızdırlar ama zatlarına bağlı olarak bağımsız değillerdir. Onun 
için bizdirler. 40’lar 7’ler 3’ler ve 1 olan erenler ‘biz’dirler. Bunları melekûttan 
üstün kılan taraf nedir? Şu hikâye ile bir parça daha anlaşılır olur. 

Hz. Ebubekir Sıddık diyor, Resulullah efendimizin ayağını tahtı seranda, başını 
arşı âlâda gördüm. Veya bir mübareklerin hikâyesini anlatayım… Kadıncağızın 
birinin ineği kayboluyor. Diyor ki, “erenlerin dergâhına gideyim bir himmet 
ederler inşallah”. Gidiyor, kapıda bekliyor, dervişin birisi kabul alacak, ama 
mübareğin misafirleri var. Derviş kardeşleri var, beraber yemek yiyorlar. 
Dervişte onlara kulak veriyor. Bir tanesi demiş ki; “kardeşler şu dünya 
gözümde tepsi kadar yok”. Bir diğeri de “tabak kadar yok” demiş. Bir tanesi 
ise “o da bir şey mi, benim gözümde hiç gözükmüyor” deyi vermiş. Derviş 
kadına “senin derdin neydi” demiş. Kadın, “ineğim çalındı” demiş. Derviş de; 
“çalsa çalsa bunlar çalar” demiş.  

Bir tanenin gözünde dünya buysa, diğerinin gözünde de dünya bu kadar 
küçükse; bu işleri yapan bunlardır her halde… Derviş, kadına “Sen yine de 
niyetin güzel olarak halini arz et, belki de bulurlar.” Kadına demişler ki “arzun 
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nedir.” O da ineğini istemiş. “İneğin seni bekliyor evinde demişler”, 
göndermişler. Şimdi bunlar hikâye… Tasavvufta dünyanın kadir kıymeti yoktur 
anlamında anlatılırlar.  

İnsan ruhu beden olarak dünyadan küçük yaratılmıştır, ama ruhani mertebe 
seyrini bitirdiğinde dünyadan büyüktür. Üflenen ruhu kastetmiyorum, 
gelmişte, gitmiş, kendi ruhunda büyümüş, Allah’ın nurundan beslenmiş 
nurdan yaşam alanına taşımış olan ruhtan bahsediyorum. İnsan büyüdümü 
ruhta, nurunun alanları nereye kadar yayılıyorsa, kendi biçimine, yaşadığı iç 
haline benzer olarak karakterize edilmiş nurdan bir vücut kazanmaya başlar. 
Ve o nurdan vücut dünyadan büyük yaratılmıştır. Abdullah Babam “yavrum 
sol elimizde dünya, bir bilardo topu kadar yoktur” derdi. Ben bizatihi buna 
tanık oldum, tanık etti. Onun için rahatlıkla söyleyebiliyorum.  

Demek istediğime getireyim bu Saffat suresini ve Sad suresini iyi anlamak 
isterseniz; Nur Göğü Seması 1 ve Nur Göğü Seması 2’de çok net anlatımlar 
vardır. Birçok meleklerle tanışırsınız orada. Peygamberler insanlığın arketip 
kutupları olarak Saffat’ta zikredilir. Duygusal zekâdan, ilkeli bağlamlar 
kurabilen akli zekâya kadar…  

İbrahim, Nuh dile getir, zikir et; yani yaşamına taşı anlamındadır. Kırkların piri, 
Dörtlerin piri, Beşlerin piri; her biri bir peygamber kademi altındaki 
mertebelerdir. Allah yeryüzüne beşi Musevi meşrep, kırkı İbrahimi meşrep, 
üçü İsevi meşrep olmak üzere kutuplar yarattır, diyor. Bu hadisi şeriftir. Birisi 
de benim meşrebimdir diyor, Kutbul Aktab’ı zikrediyor. Saffat suresinde 
mertebeler bu kadar net zikredilir. 

Cebrail’e fahri kâinat efendimiz Muhammed Mustafa, - “ya Cebrail, sana gayb 
âleminden nasıl verilir” diyor, “Ya Resulullah verirken nurdan yeşil bir perde 
vardır, o perdenin arkasından lütfu ihsanıyla yeşil bir el uzanır, nurdan bir el 
uzanır kudretten, o el bana ayetleri verir, ben öyle getiririm” diyor. “ya 
Cebrail bir daha verildiği zaman ricada bulun, perde kalksın da gör, sana kim 
veriyor, gör” diyor. Perde kalkıyor, Cebrail bir bakıyor Resulullah fahri kâinat 
Muhammed Mustafa ayet veriyor. 

Bu tevatüren gelmiş bir hikâyedir. Burada Resulullah Allah’tır mesajını 
almayın. Tevhitten bakın! Külli akıl mertebesinde bulunan Resulullah 
üzerinden ayet indiren Allah’tır. Ayetlerin aşağıda indiği mertebe Muhammed 
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Mustafa… Ayetin yukarıda ilk indiği mertebe, aklı küldür. Şimdi aşağıdan 
yukarıya, yukarıdan aşağıya insan diye düşünün; “biziz biz elbet saf saf 
dizilenler” Bu sadece peygamberin mertebesi için geçerli bir mertebe değil. 
“Musa, İsa… Her birinin katımızda -asıllar âleminde- yerleri vardır” 
Melekûttan da ileri, selam üzerlerine olsun himmetleri üzerlerimizde olsun.  

Bu evliyullaha geldiği zaman da aynı. Yeryüzünde Gavs’ın ruhaniyetinin haberi 
olmadan bir iş olmaz. Dünya Kâmilin yanında bir damla dediğimiz melekût 
onun haberi izni dışında iş yapamaz. Melekûttaki hareketin sonucu bu âlemde 
yaşanır, Kutbul Aktab’da manevi bir hareket olmadan, melekût bu âlemde 
ilahi olanın aktarımını yapamaz, imkânı yok. “Mele-i âlâ’dan da haberim yok” 
diyor Sad suresinde ki ayette, sure Mekki’dir, Medine’den sonra mele-i 
âlâdan haberi vardır, kendi o mele-i âlânın içindedir çünkü… 

Selam üzerlerine himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Bunlar fantastik gibi 
geliyor, fantastik değil olan biten bu! 

Yasin suresinde irade-i külliyeye tanıktık. Bu irade-i külliyenin makam ve 
mertebelere bürünüşü ve o makam ve mertebeler üzerinden nasıl iş 
gördüğünün bilinci verilir Saffat’ta… Sad suresinde bambaşka bir şeye 
taşıyacak. Fatır suresinde, doğadaki eser ve işlerinde kendini gösteren 
Rahman sıfatıyla Allah’a, akılda düşünce ile iletişim kuran, tanık olması 
gereken insanı gördük. Yasin’de ise insanlık âleminde Allah ile izzet bulan 
iman etmesi gereken ve iman mertebelerinde Allah ile yakinlik bulması 
gereken insana tanık olduk.  

Yasin’de şiir öğretmedik ayeti de çok önemli… “Biz ona şiir öğretmedik.” “Bir 
şaire mi iman edeceğiz” gibi lafızlar geliyor. Geçen surelerde şairleri 
olumsuzluyordu Cenab-ı Hakk, “onlar gerçeği dile getirmezler” diyordu. “Biz 
bir şairden mi alacağız” dedikleri yerde hemen söylüyor, “bu gerçekten 
haktır” diyor, Kur’an için. Yani olmayanın dile getirilişi değil, olanın dile 
getirilişidir; gerçektir. Şairler yaşamadıklarını dile getirenler, sen ise yaşanan 
bir şeyi dile getiriyorsun diyor ve onun için haktır lafsını kullanıyor. Buna 
önem vermek gerekir. Çünkü en çok gerekçe olarak gösterilen, şiirsel bir 
ifadeye haiz olması sebebiyle Kur’an’ın, şair bir insan tarafından yazılmış 
olduğunun iddia edilmesidir.”  
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Saffat suresinde Hz. Peygamber, iman etmemelerine şaşıyor; gerçek bu kadar 
aşikârken nasıl iman etmiyorsunuz! Sen niye şaşıyorsun ki diyor, zaten olması 
gereken oluyor, hikmeti ilahi… Lakin Sad suresinde öyle değil, insanlar ona 
şaşıyor; nasıl olur ki bir varlık bu kadar işleri yapar! Bu kadar işi bir varlığın 
yapabileceğinin bilincinin idrakinde değiller ve peygambere şaşıyorlar. İkisi de 
birbirini tamamlayan sureler. Bir tanesi bir şahıs var ki ona iman etmiyorlar 
diye şaşıyor; diğerleri ise nasıl olur ki bütün ilahlar tek bir ilahtır ve o ilahın 
davetçisine şaşıyorlar. Nasıl bir tek ilah olabilir, bu kadar işleri kim yürütebilir 
tek başına… Nurun ne kadar kompleks iş gördüğünden haberleri yok, sonsuz 
ilişkiler ağında sonsuz iş görmeler… 

Düşünün sadece bir insan vücudunda aynı anda dönen kombinasyonu 
düşünün, hücre bölünmesi, hücre ilişkileri, sinir sistemindeki elektropus akışı, 
kan dolaşımı, bilgi akışı üst bellekte, sizin yaratılışınız alt bellekte, tamamıyla 
kendisinin iş görüşü, sizi kudretiyle hayatta tutuşu, sizi sıfatlarıyla hayat verişi, 
eylemlere sevk ederek ilahi sıfatların açığa çıkartışı, sizi iradeye bağlı olarak 
işlere sevk edişi… Bu sadece kendi vücudunuz! Bir saç teli dahi muhteşemdir, 
her bir saç telinin içi boştur, boru gibidir, bir nur tanesi geldiği zaman içinden 
girer, döne döne gider, sarmaldır, zaten sarmal akarlar.  

Hücrenin içine keşfen gidin, insandaki elektrik akışını seyredin diyecek bir şey 
yok, tamamen nurani bir varlığa tanık olursunuz ve O’ndan ne tecelli ediyorsa 
o nurani akış hangi irade ve anlam üzeri iş görmekte ise âlemlerde de bu 
doğrultuda ilişkiler biçimlenir.  

Şimdiye kadar 36 sure bitirdik.  

 Özetlersek… 
 

 Doğa da Allah, insanda Allah ve kendinde Allah’a tanık olduk. Bununla 
beraber Allah’ta, doğa zemininde, insanlık âleminde mevcudiyet 
bulan insanın, olması gerekene göre ideali yaşarken kendini 
gerçekleştirmesini, keşfetmesi gerektiğini öğrendik. Bir taraftan da 
hakikatin insan yaşamında etki ettikleriyle nasıl görünüş bulduğunu 
gördük. Özet olarak belirtirsek üç bilgelik ve kemalat sürecinde Hz. 
İnsanda doğa zemini üzerinden kendini görünüşe taşıyan Allah’a tanık 
olduk, ayrıca O’nu nasıl yaşamamız gerektiğinden yana bilinçlendik. 
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Bundan sonra tafsilata gidiyor. Cennetler, cehennemler… Artık nimetlere 
geldi.  

Mesela enteresan bir tabir kullanıyor “onlara eşler vardır, gözleri kocaman, 
hiç gün yüzü görmemiş yumurta gibidirler” diyor. Şehveti yüksek bir adam 
huriler, ben dünyayı ne yapacağım der... O kadar güzel bir şeyi tarif ediyor; 
kendinde saklı, sırlı olan. Çünkü yumurta kendinde gizil tutandır ve o gizilde 
ne tutuyorsa onu açığa çıkartacak aynalar yarattık. Huriler dişildir, sizin hep 
edilgen olduğunuz, gözlerinizin idrakle baktığınızda kendinizde olanı açığa 
çıkartmaz mısınız, eylemlerinizde, düşüncelerinizde ve her biriniz bir huri 
olursunuz o sırada… 

Baba bir gün şöyle demişti; “siz sizi görseniz hayran olursunuz, bizi görseniz 
kurban olursunuz.’ 

Aslında orada o ayetin tefsirini yapıyordu, sonrada işaret etmişti ayete bak… 
Biz genelde huri bekliyoruz, tamam var ama ahiret olarak var. Kast ettiği şey 
yumurta olarak ne? Niye yumurtayı kullanıyor hiç düşünmez mi insan… 
Kendinde saklı tutan… Yumurta muhteşem bir mucizedir, kendinde saklı bir 
şey vardır, sadece enerji alarak, sevgi alarak, muhabbet alarak kendinde olanı 
açığa çıkartır. Başka türlü çıkmıyor, soğukta çıkmıyor yani. Kendin de olanın 
sırrı neyse, sıfatı ilahisi neyse dışarıdan bir şey almadan kendi kendini 
tüketerek, kendinde olanı açığa çıkartmak. Kendini tüketerek nasıl bir biçim 
alıyor, kanatlanıyor, organlara bürünüyor!  

Mürşitlerin taliplileri, kendilerinin hurileri gibidir. Kendinde olan neyse 
müritlerine yansır, taliplerine yansır. Tarikat, tasavvuf tarihinde böyledir, 
sevgi ve muhabbet ile kendinde olanlar yansır, kendinde batın/gizil olanı açığa 
çıkartırlar. Sırlı kutu gibidirler, yumurta gibidirler, gün yüzü görmemişlerdir... 
Günyüzü görürler, üstatlarını bulurlar anlamındadır, güneşlerini bulurlar; 
aydınlık, sevgi görülebilir, tanık olunabilir. Ama maneviyatta sevgiyle… 
Sevginiz yoksa rabıtanız olmaz, rabıtanız yoksa bağınız yoktur, bağınız yoksa 
yürüyüşünüz olmaz… 

Bu yolun yakıtı bu yolun motor kuvveti sevgidir/ aşktır, başka hiçbir araç 
sevgi, aşk kadar yakin kılıcı değildir. 

Vicdan sizi bir yere kadar götürür, akıl bir yere kadar götürür, sevgi, aşk 
olmazsa Allah’a taşınamazsınız. İletişiminiz devamlı olmaz, Cenab-ı Hakk ile 
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iletişiminizin hiçbir zaman kesintiye uğramasını istemiyorsanız, sevgi bağınızı 
koparmamaya çalışın. 

Müridin birisi gelmiş, “efendim demiş sizden ders almak istiyorum”, gün yüzü 
görmemiş gelmiş yani… “Evlat!.. Sevgisi olmayana biz ders vermeyiz”, 
demişler. Adam “benim sevgim yok” diyor, arkasını dönüp gidiyor. Mübarek –
Nakşibendî Hazretleri -arkasından nazar ediyor, geri dönüyor adam. “Efendi, 
benim bir sevgim var, ineğime karşı sevgim var” diyor. “O zaman ineğine 
rabıta edeceksin, zikir edeceksin; ya ineğim, ya ineğim…” Adam başlıyor 
gecenin bir yarısı aşka düşmüş, zikre düşmüş; “-İneğin geldi ineğim, ineğin 
geldi ineğim diyerek zikrediyor” Bak araç olarak kullanıyor, bağ kurması için, 
yani çırayı yakıyor.  

“Evlat, şimdi ‘şeyhim de’ kıblesini değiştirelim bu sevginin” diyor. Çünkü bu 
onun sevgisinin taşmasına sebep ve birçok şeyi görmesine sebep oluyor, o 
sırada rabıtanın bağını başka yere çekiyor. Derviş “Ya şeyhim, ya şeyhim” 
diyerek kapıyı çalıyor; “-Şeyhin geldi ya şeyhim, şeyhin geldi ya şeyhim…” Kim 
kime şeyh belli değil, yani aşk, sekr hali. En sonunda şeyh efendi “evlat Resule 
bağlantı kuracağız” diyor. “Ya Resulullah, ya Resulullah…” zikrini veriyor. “—
Resulün geldi, Resulüm, Resulün geldi Resulüm.” Fenafillâha kadar gidiyor bu 
iş… Ama bak çoğalıyor, yavaş yavaş, körüklüyor. Sonunda “Ya Allah diyeceğiz 
zikri ilahiye dalacağız” deniliyor. “Ya Allah” diye bir başlatıyor zikri. “Ya Allah, 
ya Allah…” derken bir akşam şeyhin dergah kapısı çalınıyor… Evelinde vasıtası 
olamayan derviş; “Allah’ın geldi Allah’ım, Allah’ın geldi Allah’ım.” demekte 
bulunuyor.  

Abartı olarak bu şekilde anlatırlar bu hikâyeyi. Ama abartının içinde sırlar 
vardır. Çünkü kendinde olan dile gelince, kendisini dile getirir, kişinin elinde 
değildir. 

Demişler ya boynu vurulasıdır o kişi; Beyazıt’ı Bestami Sübhanım Sübhan dedi 
diye. Ondan sonra kılıcı vuruyorlar da “bıçak Allah’ı kesmez” diyor. Beyazıt 
İsmail’i olduğu için İsmail’in sözü orada zikredilir. 

Saffat suresinde önemli bir özellik daha var, Saffat suresinde bizatihi İsmail’in 
kurbanlık koç olduğu söylenir. Nerden anlarız; önce İsmail’i anlatır, ondan 
sonra ikinci bir evladın müjde verildiği vardır, o da İshak’dır. İsmail’i zikretmez 
ama İshak’ın müjde verildiğini zikreder. Birinci zikredilen İsmail’dir, ikinci 
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zikredilen İshak’dır; çünkü ikinci müjde olarak verilir İbrahim’e… Bu Saffat 
suresinde net anlatılır.  

Ama burada eylemlerinizde ne kadar idealist olmanız gerektiğinin aklı var. 
Nuh’a gittiğinizde, hangi zahmetlerde kalırsanız kalın, bağlantıyı koparmayın 
anlamlı kılınır. İbrahim’de de hangi durumda kalırsanız kalın, ilkenizden taviz 
vermeyin anlamlı kılınır. İsmail’de de size teklif edilen ne olursa olsun el’i 
tutun anlamlı kılınmakta. Öyle bir tabirle anlatıyor ki “O babasıyla yürüyecek 
vakte erdiğinde” Yani rüştünü bulmuş, kendi iradesi ile davranışlarda 
bulunmakta ve seçimlerinde hür bir insan ve ilkesel değerlendirmelerde 
bulunarak düşünebiliyor, insanlığını bulmuş. Babasının gölgesi altında 
olmaktan daha çok babası ile yürüyen hür bir insan anlamlı kılınmakta. Bu 
muhteşem bir anlatım…  

Musa; toplumsal yaşantıda ilkeye bağlı hukukun getirilişini işaret etmekte… 
Kanun koyucu, cevval, idealinden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişidir. Musa 
dengedir, Harun uyumdur. Harun, toplumsal ilişkide arayı bulmaya çalışır. 
Günümüzde ombustman gibi bir makam vardır, arabulucular… Allah ile halkın 
arasını bulmaya çalışan Musa, Musa ile halkın arasını bulmaya çalışan Harun 
gibi birisi. Musa’nın “Bana dayanak olsun” diyerek istediği Harun;Firavun’a 
karşı dayanakçısı olan, aynı zamanda halkına karşıda dayanakçısı oluyor, 
iletişim kurmasını sağlıyor. 

Peygamberleri, yaşamamız gerektiği mertebeler olarak zikrediyor; O’nu da an, 
O’nu da yaşamına taşı anlamında ifade edilmekte. Nebiler insanın, insanlık 
sıfatlarımızın karakterde biçim alan ilk örnekleridir. Eğer onların o ahlaklarını 
üzerimizde yaşarsak, ilke dirimsel olması itibarı ile dirimsel olan güçleri 
üzerimizde gördüğümüz an onları yaşarız. Eskiler buna örtülü olarak kademi 
altında demişler; Musa’nın kademi altında, İsa’nın kademi altında gibi. O 
peygamberin nuruyla iş görüyor veya anlayışıyla bakıyor onların ahlakıyla, 
onların bakışı üzeri karakter edinimimiz söz konusu olmakta...  

İlahiyattan itibaren, asılların asıllarından itibaren mertebeler, makamlar Saffat 
suresinde özet geçiliyor. 

Yasin’deki biz, Saffat’ta anlam kazanmakta…“Biz balçıktan yarattık insanı” 
diyor. Balçık Arapçada tin diye geçiyor. Bizim tin olarak kullandığımız felsefi 
terim balçık demek değil.  
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Ayrıca surede, doğanın asıllarına ve tinin öznesine tanık olmaktayız. Tinin 
öznesi biz, tin’in öznesi ben, Saffat’ta öznenin kendisi, kendini dile getiriyor 
ama nesne olarak dile getirmiyor; “Biziz biz elbet saf saf dizilenler” Kendi 
üzerinden kendini konuşuyor, doğa üzerinden kendini konuşmuyor fazla. 
“Biziz biz elbet saf saf dizilenler.” Kendini ifade ediştir bu…  

Sure ihlâs ilkesi ile okunmalı, 40, 74, 128, 160, 168 ve 169. ayetlerde surenin 
ruhu gösteriliyor.  

Aldanma, aldatma, algı oluşturma ve kanma, algı yönetimi, ortak akıl 
gösterme, bilgi edinimi ve şeytanlığın nasibinin ilahiyatta olmadığı da 
vurgulanmakta. Şeytan dediğimiz zaman bir ahlak anlayın. Şeytanlığın 
ilahiyattan, maneviyattan beslenişi yok. Yani bereketi yok, kısır.  

Maneviyattan beslenmek istiyorsak, her yeni gelişimde yenilenmek istiyorsak, 
devamlı iletişim istiyorsak, illa kirlenmemiş bir varlık hakikatine sahip olmamız 
ve eylemlerinizde devamlı samimi olmamız lazım. Buna günümüzde ne 
deniliyor? Gösterişsiz olmak, yalın olduğu gibi ki en zoru da bu… Bir insanın 
samimi olması, gösterişsiz olması ve eylemlerinde samimi olurken de bir 
taraftan da kalben gerçekten halisane niyetlerle halis bir durumla bakış 
açısına sahip olması kolay bir şey değil. Saf olması lazım… Ne kadar safsanız, 
algınız o kadar kuvvetlidir. Ve o kadar yetkin düşüncelere sahip olursunuz.  

İnsan ne kadar kirliyse, kirlendiklerine karşı rabıtası olduğu için, algısında o 
kadar zayıflık vardır. Düşünün kendinizi, öfke gözünüzü kapattı birden, aynı 
anda bildiğiniz, duyduğunuz, daha önceden düşündüğünüz şeyleri 
unutursunuz, olması gereken ne ise yapmanız gereken ne ise, onları dahi 
unutursunuz. Onun için demişler, öfkenizi yutun, kendinizi kirletmeyin. Adam 
sizi öfkelendirir, sizi orada bırakır. Siz kendi öfkenizle, kendi halinizle kalırsınız. 
Kendinizi aşağı indirmeyin.  

Saffat suresinde bizden istenen tinde yükselmektir. Toplumsal ilişkilerimizde 
hangi durumda olursak olalım, Cenab-ı Hakk ile iletişim halinde olmak ve O’na 
yükselmek. Çünkü maneviyatla iletişimde olmak sizi aynı zamanda yükseltir, 
her gelen bilgi hayatidir. Saffat’ta bilgi, işlevsel olan bilginin hayati olduğunun 
ve taşıyıcı olduğunun vurgusuna sahiptir. İletişimi koparmayın, hayati olarak 
bilgiyi alın ve Cenab-ı Hakk’a taşının. Gelen bilgi yaşamsaldır, dirimseldir. 
İlkeye ait bir bilgi geldi size, sizin onu yaşamanız sizi canlandırır. Zaten ilk 
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geldiğinde yaşam sevinci ile gelir. Farz edin gece rüyanızda peygamberden 
haber aldınız ya da peygamber size bir şey anlattı; nasıl bir uyanışınız olur; 
Yaşam sevinciyle! O bilgi bütün hayatınızı değiştirir. Sadece peygamberi 
görmek bile yeter. Görmek dahi bir bilgidir, bir bilgi akışıdır çünkü. Bilgi değer 
niteliğinde edinildiğinde yaşamınızı değiştiricidir.  

Maneviyatta bilgi dirimseldir, diri tutar, yaşama biçim verir ve sizi yükseltir. 
Şimdi burada isek, geçmişinize bakın; bugünkü halinizle dünkü haliniz aynı 
mıdır? Kur’an derslerimize başladığımız gün ile şu anki bakışımız hiçbir zaman 
aynı değildir, bambaşka bir bilgi ile, bambaşka bir duruşla hayata 
bakıyoruzdur artık. İstesek de istemesek de bilgi değiştirir. Çünkü gerçeğe ait 
bilgi erildir, hiçbir zaman dişil değildir; direk değiştirici ve dönüştürücüdür. 
Yeter ki kabul edilen mekânını görsün, kabul edilen yerini bulsun. İmanı olan 
ve değerinde kabül edildiği yere konar, değiştirici, dönüştürücü ve 
yükselticidir. 

Saffat suresinde özelikle söylemek gereken bir şey; dünya nimetleri nimet 
olarak görülsün ama aldanılmasın. Hileye aldanmamamız isteniyor. Bütün 
âlem hiledir, kısa bir süre oyalanacaksınız. Gelip geçici olan her şey hiledir. 
Bizden istenen ise baki olanın veçhine yönelmemiz. Allah azimüşşan da 
odaklanmak, kalıcı olanlarla iş görmek ve kalıcı olana yükselmek.  

63. ayet: “Gerçekten biz onu zalimler için fitne kıldık” zakkum ağacını. 
Düşünün, insanın akıbetinden bahsediyor, akıbetinden bahsedilen şeyler dahi 
fitne olarak veriliyor. Bir insanın geleceğinden bir haber verirseniz, geleceğine 
iman edip etmemesi üzerinden insanın yaşam biçimi oluşur. Hani falcıya 
gidiyorsun, bazı insanlar falcıya göre hayat dizayn ediyor. Cenab-ı Hakk 
bizatihi gelecekte de ne olacağımızı tek tek söylüyor. Burada istenen şu; 
geleceğinizi ön görerek te yaşamak. Gelecek öngörüsüne göre bunları 
yaşayacaksın, böyle yaşamazsan, gelip geçici şeylere göre yaşarsan 
karşılaşacağın hüsrandır diyor. Dikkatli olmamız isteniyor ve gelecek, akıbeti 
öngörerek yaşamamız burada da net bir şekil de ifade ediliyor. 

Nuh’ta; İhlâs ile dua… İbrahim’de; Sorgulayan akıl… Hakikaten İbrahim 
sorgulayan bir akıl, Nuh’ta fazla bir sorgulayan bir akıl yok; olduğu gibi bir 
kabul etme var. Duygusal insanda iki şey vardır; ya ret ya da kabul vardır. 
İdealist insanda ise idealine göre kabul ve ya ret vardır, duygularına göre değil 
irade belirimi olan akli seçimlerine göre yargıda bulunmak ve karar almak 
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vardır. Duygusallarda bazen de öyle olur ki ilkeye ait değil de duygularına 
bağlı olarak gelişen aidiyet ve sahiplenmelere göre kabuller vardır; Nuh 
aleyhisselam evladını talep ediyor, “senden olmayanı talep etme” diye ayeti 
kerime var. İdealistte öyle değil, anne babası dahi olsa sırt dönebiliyor, çünkü 
idealinde ne varsa ona göre yaşıyor. Hz İbrahim’i gibi, bütün soyunu sopunu 
bırakıyor… Ateşe atılacak veya babası kendisini kovduğunda umursamıyor. 
“Ben senin için dua edeceğim” diyor, yani tavizi yok. 

Saffat suresi 100, 101, 102. ayetler İsmail’in ayetleridir “Rabbim bana 
salihlerden evlat ihsan et” “bunun üzerine ona yumuşak huylu bir oğlan 
müjdeledik”. Hakikaten öyleydi. “Onunla yürüyecek çağa erişince dedi ki 
oğulcuğum hakikaten uykuda seni boğazlamakta olduğumu görüyorum. Bir 
bak, ne görürsün”, bak seni boğazlayacağım demiyor. Sen bir düşün, seçimi 
sana bırakıyorum diyor. Şimdi bu rüyanın nasıl tabir edilip edilmediği ya da 
yanlış edilip edilmediği değil. İleriki ayetlerde söylüyor, rüyanın kendisi bir 
imtihandır ve sen imtihanın hakkını verdin diyor zaten.  

Hz. İbrahim sahih rüyalar üzerine yaşayan bir peygamber. Yani şeytani rüyalar 
görecek bir peygamber değil. Sahih rüya üzeri ve denenmesi için bir şey 
veriliyor... Halkıyla deneniyor, anası babası ile deneniyor, bir de kendinden 
çıkanla deneniyor; evlat. Çünkü söylemişti “En sevdiğimi kurban edeceğim 
sana.” Ve rüyasında uyarıldı, en sevdiğini kurban et bakayım… Oğlu gösterildi 
kendisine. Ve kendisi kaç defa uyarıldı? Sevdiğini kurban edecektin… Yani 
rüya gördü de oğlunu boğazlıyordu. Şekil olarak bir şey gördü de o şekilde 
gitti onu boğazladı şekliyle de anlaşılmasın. Onu görmüşlüğü var, ama kendisi 
uyarıldı da,” en sevdiğini kurban edecektin!”  

Bununla ilgili çok önemli bir hadis-i şerif “sevdiklerinizden vermediğiniz 
sürece iman etmiş olmazsınız”  

İbrahim en sevdiği ile sınanıyor. En sevdikleriniz ile sınanmamak için sakın bu 
şekilde sözler vermeyin. Geleceğe dair bu şekilde sözleriniz olmasın, çünkü 
tahakkukunu yani gerçekleşmesini ister. Söz verdiysen gerçekleşmesini ister. 
Çünkü sözü tutmak kemâlatın, olgunluğa geldiğinin nişanesidir. Ve senden 
bunu istiyor. Olgunluğa geldin, insanlık olarak olgunluğa geldiğinin nişanesini 
göster.  
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Bunu oruçtan anlatmıştık. Akşama kadar söz veriyorsun; artık ben olgun bir 
insanım, sözünde duran bir insanım, sözünü tutan bir insanım. Çünkü söz ilke 
içerir, ben ilkeyi hayatımda gerçekleştiriyorum demektir. Yani ilkeyi bir 
başkası söyledi diye değil, sen kendin söyledin diye gerçekleştiriyorsun, 
önemli olan budur. Ne diyorsun; niyet ettim ki oruç tutmaya. Bak doğruluk 
ilkesini yaşantına taşıyorsun ve gerçekleştiriyorsun. Başka birine değil, 
kendine verdiğin söz olarak gerçekleştiriyorsun ve Cenab-ı Hakk bir şeye söz 
verdiği zaman caymıyor. Onun için Allah’ın sözün de değişme yoktur ayetini 
bu şekilde anlayın. Çünkü kendinde en kâmil, sağlam, her şeyi en hakkıyla 
yerine getiriyor. Siz de hayatınızda sözü gerçekleştirirseniz, O’na 
varıyorsunuz, yakin gelenlerden oluyorsunuz. Yaşamınızda gerçekleştirdiğiniz 
şey sizi Allah’a taşıyor, taşıyıcı olan eylemleriniz sizi Allah’a yükseltiyor. Çünkü 
söz gerçekleşiyor. 

112 ve 113. Ayetlerde kurbanlık İshak değil İsmail olduğunun net bilgisini 
verir, çünkü İshak’tan önce müjdelenen 101. Ayette İsmail’dir. 

Musa ve Harun’da başarının kendisi anlamlı kılınmak istenendir. İlyas ile 
anlamlı kılınan şirke düşmememiz, ellerimizle yaptıklarımıza 
tapınmamamızdır. Lut ile hak olan, Yunus ile de hak olana geri dönüş anlamlı 
kılınanadır. 

Yunus kendi lisanında İyones… İrade-i külliyeden kaçmıştı, Yasin’den itibaren 
okuyunca irade-i külliyeden kaçış yok anlaşıldı. Burada ise irade-i külliye ile 
uyum içinde ve dengeli bir şekilde ilerleyenler nelere hak kazanıyor; “işte 
onlardır ki kurtuluşa ermişlerdir” ve ayet nasıl kurtuluşa ereceğimizin bilincini 
veriyor. Burada kurtuluşun içeriği Allah’a varış ile dolduruluyor. Kurtuluş 
denince maddiyattan yana kurtuluş var, ondan, bundan, hayattan...  

Kur’an’da kurtuluş; Allah’a varışla, cennete varmakla alakadardır. Dünyaya 
düşen insanın dünyadan, hak olan ile aslına/ iç dünyaya yükselmesi kurtuluşa 
ermesidir. Nebiler seyri ile de tanık kılındığımız budur. 

Cennet, ilahi sıfatların yaşama taşınması, ilahi sıfatların yaşamda akıbet olarak 
görülmesi… Sen burada cennetini bul, edin. Cenneti edinmeden cennete 
girmek yok demiştik. Herkes Müslüman, cennete giriyor! Cenneti edindin mi, 
yok; ilahi sıfatları hayatında gösteriyor musun, yok; ilahi huzuru kendinde 
buldun mu, yok! Hayatın karmaşalarının içinde öfkeli, barut gibi… Namus yok, 
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iffet yok, sadakat yok, tamah had safhada… Cenneti bulmamış! Bir hadisi 
şerifte; “Namazınız, orucunuz sizi cennete yetiştirmez. Amellerinizle cennete 
yetişemezsiniz.” Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülecek, niyetleriniz sizi 
cennete koyar. Amel ise sizi niyetinize bağlı olarak ya tinde yükselticidir ya da 
doğaya indiricidir. Kurban ayetinde de vardır; “Kestiğiniz kurbanların eti, kanı 
bize ulaşmaz, niyetleriniz bize ulaşır.” Niyetlerinizle cenneti edineceksiniz, 
ameliniz ile de cenneti kendinize davet edeceksiniz, cennete taşınacaksınız. 
İçerik sizi edindirir, eylem sizi taşır. İçerik edindirir, ilke canlıdır. İlke sizde 
uyandı, onu canlı tutmaya çalışalım, eyleme taşıdığınız anda sizi yükseltir.  

Mesela Rahman sıfatı sizde uyandı, merhametle herkese bakıyorsunuz, ama 
herkese… Rahman dedik çünkü! Herkese bakıyorsunuz, kucaklamışsınız. 
“Yetmiş iki milleti tek nazarla gördük, yaratılanı hoş gördük yaratandan 
ötürü.” Bu gibi sözler rahman nazarı ile söylenmiştirler. Samimi bir şekilde 
ihlâs ile ama eylemlerinde de göster o zaman. Seni taşısın O’na, içselleştir. 
Sende olanı içselleştirmek demektir bu, uyananı sende içselleştir. “İşte onlar 
kurtulmuşlardır.” Sonraları öndekiler diyeceği de onlardır. Kitabı sağdan 
verilenler, soldan verilenler, bir de kitabı verilmeyenler var, öndekiler. Onların 
kendileri kitap, kendilerini yaşarlar, Hakk’tan ne gelirse onu olduğu gibi 
yaşayanlar, Allah’ın selamı üzerlerine olsun. Hesabı görülmeyenlerdir. 
Kitaplarını burada dürmüşlerdir, hesapları burada görülmüştür. Mahşere 
taşındıklarında hesapları görülmez, selam üzerlerine olsun. Onlara veli 
deniliyor, salihler deniliyor, onlara öndekiler denildiği bir tabir var. 

Olumlu veya olumsuz yaşanan her olayın sonuçları itibariyle takdir edilişine 
Saffat’ta tanığız. Yasin suresinde tanık olduğumuz irade-i külliyenin, ilkeler 
üzeri gerçekleştiğine Saffat’ta tanık oluyoruz. Allah’ın bir hevası, hevesi var, 
ona göre bir irade-i külliye dönüyor değil. İlkesel bir duruşu var ve ona göre iş 
görüyor. Sad suresinde bir ayette bunu eylem olarak söylüyor zaten “biz 
hiçbir şeyi yerdeki ve göktekileri boş olarak da yaratmadık” diyor.  

İrade-i külliyenin de ilkesel olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü irade, 
kelam ile buluştuğunda ilkeye döner, ilke idealinde değer olarak görülür, 
yaşam biçimi oluşturur ve o yaşam biçimi ahlak olarak görünür. Yani Cenab-ı 
Hakk’ın bir ahlakı var. Mertebeler üzeri yaratıyor, mertebeler üzeri iş görüyor, 
ama mertebeler üzeri de bir duruşu, bir ahlakı var ve o ahlak üzeri iş görüyor. 
Onun ahlakında da sözünde de cayma yoktur diye ayetlerde var. 
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Zikir en büyük rabıta ve davettir. Zikir ayetleri Kur’an azimüşşan da en çok 
geçen ayetlerdendir. “Zikir büyük işlerdendir”, “zikretmez misiniz”, “o zikir 
edenler” “size zikir edilecek kadar zaman verdik”, size tefekkür edecek kadar 
da zaman verdik… Bunu düşünce olarak da çeviriyorlar ama geçen hafta 
söyledim, kapsayıcı bir kavramdır. Zikir; ilkeli eylem, kalbi zikir, lafzi zikir, 
düşüncede fikretmeye kadar anlam yelpazesi geniş bir kavramdır. 

Yasin’de her işin irade-i külliyeye bağlı olarak gerçekleştiğini görmüştük, 
Saffat’ta ise irade-i külliyenin sonuçlara –ereğe- bağlı olarak insan tininde 
diyalektik - cüziler ilişkisi ve bağıntılığı- üzerinden nasıl gerçekleştiğine tanık 
olmaktayız. Melekler mele-i ala, nebiler ve salih kullar, ulvi ruhani insanlar, 
cinler, şeytanlar, sapkınlar üzeri beyanlar bu durumu net anlamlı kılmakta. Bir 
irade-i külliye var ama mertebeler ve makamlar üzeri cereyan eden bir irade-i 
külliye var. Aksi durumda irade-i külliyeye tanık olmanıza imkân yok. 

Sad suresinde nefsinizle bir mücadeleye gireceğiz. Saffat suresinde bütün 
âlem adlandırılmakta ama Saffat’ın insana çevrilişi Sad suresidir. Saffat’ta 
bütün âlemde irade-i külliye, insan tininde diyalektik üzeri gerçekleştirilmekte 
ve görünüşe taşımaktadır. İnsan üzerinden diyalektiği gerçekleştirdiğinin de 
vurgusu var. İlkelerin, diyalektik üzerinden tahakkuk ettiğini, gerçekleştiğini, 
görünüş bulduğunun vurgusunu da Sad süresinde net görürüz. Çünkü her şey 
karşıtıyla görünüş bulur, insanın insan nitlenmesini hak etmesi için karşıtlık 
zorunludur. Karşıt ilişki sonucunda insan olması gerekenler ile ilerlemekte ve 
kendini bulmaya daha yakin gelmektedir. Bir şeytanın veya bir salihin açığa 
çıkması zorunlu bir şey… 

Bu kadar insan niye eziyet çekiyor, “rabbim oyun mu oynuyor” diye birileri 
söylemişti. Bu kadar kudret bu kadar insanla oyun mu oynuyor?  

Karşıtları anlamazsak her zaman suçlayacak birilerini buluyoruz, bir günah 
keçisi buluyoruz. O bizim Rabbimiz oluyor, eşimiz oluyor, çocuğumuz, 
patronumuz oluyor… Karşıtlar ilişkilerinde ilerlemenin gerçekleştiğini ve 
ilkelerin tezahür ettiğini anlarsak yerli yerince olduğunun farkındayız zaten…  

Birde bunu biraz daha abartıya taşımıştım. Karmasını bilmiyorsak, adamın 
geçmişte yaşadıklarını bilmiyorsak, akibeti olan bir daha gelişini neye göre 
anlamlı kılıyoruzdur ki? Birini görürüm acırım, geçmişi itibarı ile ya hak 
ettiyse… Ya da o şey onun yararına ise, bilmiyoruz ki.  
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Ama bu hikmetiyle bakış bazen sizi duyarsız kılar. Hiç duyarsız olmayın, yine el 
uzatın. Şefaat el uzatmak içindir, siz şefaat elini tutun. Duyarsızlık tarafına 
taşıyacak şeyleri bırakın, merhamet tarafına gelin. Sizin duyarlı olmanız 
Hakk’la bağlantı kurmanız içindir. Çünkü hikmet sizi donuk kılar. Bilirsiniz, bu 
da böyleymiş, es geçer gidersiniz. Ama duyarlı olduğunuz zaman es 
geçmezsiniz, el uzatırsınız, sıfatlarının tezahürü devam eder. Sizi donuk 
bırakmaz, süreklilik vardır, bu sürekliliğe ayak uydurun. Duyarlılığınızı 
yitirmemeye çalışın. Her şeyi bilmek, insanı duyarsız da kılıyor bazen. Dikkat 
edin çok kitap okuyan, kitapları karma karışık eden insanların çoğunda da 
duyarsızlık vardır. Hepsini de tenzih ederim. Evet, bilelim ama duyarlılığımızı 
da yitirmeyelim… El uzatmaktan beri kalmayalım. 

Surenin ihlâs ilkesi ile okunmasının gerekliliği, inanılsa da inanılmasa da 
yaşananların bu biçimde gerçekleşmesindendir. Bununla beraber kalben ihlâs 
ve amellerinde samimi olanların, ilahi olandan sonuç edineceği sure 
genelinde anlamlı kınlıyor. İnsandan beklen ise ihlâs ve samimiyet ile tinsel 
olandan, ilahi olandan başarıya ulaşmasıdır. Şeytanların gayptan ve 
ilahiyattan nasiplenmemeleri anlatımı ile bu net anlaşılıyor.  

Kalbi selim ifadesi çok önemli, ilkeli insan anlamındadır. “O bize kalbi selimle 
geldi, sağlam bir kalple geldi” İlkeli ve ilkesine iman etmiş olması ile bakışım 
ve irade kazanmış, bu doğrultuda amele sevk var. Yani bilinci yapısallık 
kazanmış insan ama iman ile samimiyet ile ilkeye bağlı olarak bilinci yapısallık 
kazanmış insan. Ona Kur’an-ı azimüşşan’da kalbi selim diyor. Kalbi selim 
vicdanı ile hareket eden insanın mertebesidir.  

12. ayette; “Umulur ki gerçeğin farkına varırlar” Gerçeğe tanık olanın saflığı 
dillendirilmekte. Yolda giderken gerçeğe tanık oluruz. Ve bizim gibi herkesin 
de gerçeğe tanık olmasını bekleriz. Hz Mevlana’nın güzel bir sözü var “Ya 
Rabbi o kadar aşikâr gözüküyorsun ki bu aşikârlığın içinde nasıl saklanıyorsun 
ona şaşıyorum” diyor. Basit; her şeyi karşıtı ile var ediyor. Herkes o karşıtlar 
ilişkilerinde mücadelesinin içerisinde, kendi iradesi doğrultusunda hareket 
ederken, karşıtlarda ve sebepler dairesinde yaşarken hakikati görmüyor.  

Amacı/ ilkeyi, diyalektik sürecinin kendisinde değil, sürecin sonucunda 
görürüz. Karşıtlar ilişkisinin sonucunda ortaya çıkan meyve ne ise orada 
görürüz. Onu gördüğümüz zaman, tamam bunu içinmiş deriz. 
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Gerçeğe varanların saflığı Hz. Resulallah üzerinden dile getiriliyor; şaşma 
diyor, her şey yerli yerince oluyor zaten. İhlâslı kullar tanımında; saflığı 
bozulmamış, gerçeğin haberine iman edebilecek yetisini yitirmemiş, 
kirlenmemişler kast edilmekte… 74. ayet “Allah’ın ihlâslı kulları müstesna…” 

Meleği âlâ’yı/ iliyunu 165. ayette “biz” lafsıyla melekler topluluğu olarak ta 
görmekteyiz. Ama biz lafzını kutuplar olarak da anlamlandırdık. Yaratılmışlar 
içinde insandan daha kudretli olan yok. Beden, bu âlemdeki bilinç tarafımızla 
melekûttan zayıf olduğumuz gerçektir, ama ruh tarafı ile insan melekûta 
baskındır. Azim Allah, nicesini sevk eder, nicesini getirir, nicesini götürür.  

Çok enteresan hikâyeler vardır bununla ilgili… Genç bir delikanlı -aslında 
zamanın Kutbul Aktab’ı- bir beldeye gidiyor, bir ev halkından sadaka istiyor. 
Seni tanımıyoruz, namahrem diyorlar vermiyorlar. Genç şehirde gezinirken, 
yemek istenen ev sahibi de yemekten sonra biraz uyuyor, o genç delikanlıyı 
rüyasında görüyor. Genç delikanlı, bütün peygamberleri sıraya dizmiş, 
içtimaya almış, önlerinden geçiyor başkomutan olarak…  

Peygamberler geçidi iki üç anlama geliyor da tabirini yapayım, gönlünüze ağır 
gelmesin. Peygamberler yaşantısına geçmiş, kuvveleri olmuş. 
Peygamberlerlerin bağlı olduğu ilkeler kendisinde uyanmış. Delikanlı 
kendinde uyanmış olan kendi kuvvelerinin/ yetilerinin bilincinde, idrakinde 
kontrolünde demektir. Ama bir taraftan da gerçektende dizmişliği de var… 
Her neyse, arkadaş genç delikanlıyı buluyor, efendi diyor; biz ettik sen etme, 
gel misafirimiz ol. “Bir tas çorba için bütün peygamberleri içtimaya çekmek mi 
lazım”diyor…  

Böyle bir espiri tarafı da var. Bunlar kabul edilir edilmez ayrı mevzu ama 
hayatımızı, maneviyatımızı renklendiren şeylerdir, anlayışımızı da 
daraltmamamız adına daha da geniş bakabilmek adına çok güzel latif 
hikâyelerdir… 

İnsan olmuş, İnsanı Kâmil, Zamanın Kâmili… Kendinde ilkeye haiz kuvveleri 
uyandırmış. Böyle bir insan ne olur? Daha da ilerisine gideyim… Bir insan, ehli 
olandan; riyazatıyla, zikriyle, ibadetiyle, hakkıyla sohbete nail olursa, öleceği 
anın son nefesinde, dört melek gelir kendisinden ruh üfler. Dört melek; 
Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil yetileri ile melekeleri olurlar. Böylesi insanın 
âlemde yapmayacağı iş yoktur. Tevhitten düşünün, böyle bir kişi iş yapmıyor 
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zaten, bizatihi kendi varlığı üzerinde Hakk tezahür ediyor, nefsi ölmüş, öz 
varlığına kendi üzerinde varmış… Dört büyük melek Allah’a taşınmasının 
basamağı olmuştur.Söz; Allah’ın sözü yere düşmez dediğimiz bu mertebede 
insandan gerçekleşir.  

Biz insana baktığımız zaman insanı görüyoruz, insandan tezahür edeni 
görmüyoruz. Saffat suresi orayı da anlamlandırıyor. Tevhitten düşünün, 
mertebe ve makamları görmeyin, mertebe ve makamlarda tezahür eden yine 
Allah’tır. Nur Göğü Seması kitabında bir soru sorulur; sizler her biriniz bir ilah 
mı, tanrı mı? Her birimiz bir kuvvet üzeriyiz ama her birimizin üzerinde kuvvet 
sahibi Allah’tır. Bunu anladıktan sonra tevhidi anlıyoruz artık. O melek ilah, şu 
melek ilah, şu kutup büyük, o kutup büyük değil, her birinin üzerinde Hakk iş 
görüyor. Bunu geçen haftalar “Efendi, bir efendidir”demiştik. Bizler birçok 
efendi görüyoruz, değil; her birinin üzerinde tezahür eden Allah’tır, her birinin 
üzerinde iş gören Hakk’tır. 

Bir gün bir kardeşim bizi yemeğe davet etmişti. Bende Metin Babanın 
sohbetinden çıkmışım, leylayım. Yol beni leyla etmiş, sohbette kalkmışsın, 
tefekkür, düşünce… Sarhoş geziniyorum. Sarhoş nasıl bakar bende öyle. 
Sarhoşluk mihenk taşı, duygusal kılar… Sarhoşluk dediğiniz şey duygusallığın 
en hat safhasıdır. İçinizde ne varsa dışa vurursunuz. Gidip içki içmedik. Orada 
şarabı tahura vardır, güzel içecekler vardır. O şarap boğazdan içilmez, 
kulaktan içilir, adamı sarhoş eden manadan içmişsinizdir. 

Gittik, yemekler hazırlandı, oturuyoruz, eşi de oturdu. Eşine bir dua ettim; 
içinden efendisini çağırıyordu. “Efendim, efendim, efendim” demekteydi. 
Şöyle baktım, efendi bir efendi, onu da çağırsan, bizi de çağırsan fark etmiyor, 
aynı kapıya çıkıyor. O zaman sustu. Hikâyeyi görmeyin, tevhid itibari ile bakın.  

P..venk kelimesi vardır, kadınla erkeğin aralarını yapan diye kullanılır. 
Efendibabam derdi ki evladım, en büyük p..venkler bu mürşitlerden çıkıyor. 
Ben de nasıl olur bunlar böyle oluyor dedim. Baba ağır konuşurdu bazen, 
Kadiri meşrepler Bektaşilerden daha ağırdır. Ağızları bol olur. Kadirilerin 
dayıları çok büyük hamdolsun, erenin büyüğü küçüğü manasında yorumlamak 
istemiyorum ama hakikaten de özgüvenleri çok fazla… Çok fazla olduğu için 
ağızları bol olur. Ağzı bolluğu bir safha ama ağzından düşen bambaşka bir 
şey… Edep erkânda had safhadadır. Ben denk geldim, efendimden biliyorum; 
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hem Nakşîliğine hem de Kadiriliğine denk geldim; çünkü iki veçheden 
yetişmiştim.  

Ben içimden ya dedim ne diyor mübarek, büyüklere laf atılır mı? Böyle 
evladım dedi. Allah ile arası varsa kulun; onlar da Allah ile kulun arasını 
yapıyor. Seneler geçti, aynı dersi Metin Baba kendi hikâyesi üzerinden 
anlattı… Efendi, bir efendiyi, bir olan efendiyi anlatmak için söylüyorum… 
Metin baba ile Ahyar Baba balıkçıların önünden geçiyor, bir kavga çıkmış. 
Ahyar Baba girmiş aralarına, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz… Kavga 
çözüldü… Derdiniz neydi; o ona p..venk demiş, o ona p…venk sensin demiş… 
Evladım demiş, p…venklik bizim hakkımız, sizin ne haddinize ki p…venk 
olabilesiniz. Baba onları sakinleştirmek için mi söylüyor, kendi üzerine mi 
alınıyor bilmem… Metin Baba da orada şaştım diyor; nasıl söyler böyle! Ahyar 
Baba “Evladım onlara ne iş ki ara yapa, rabıta, bağ kurdurta!” diyor. 

Saffat’a döneyim bir daha; 

Saffat suresinde Allah ile artık kendinizin baş başa iletişim kurmanız isteniyor. 
Safha safha peygamberler sürecinde iletişim kurmanızın bağlantıları verildi. 
Onları kendinizde zikredin, yani anışa taşıyın, eylemlerinize, yaşamınıza 
taşıyın. Yaşayın, ahlakınız olsunlar, iletişime geçeceksinizdir. Saf olun, arı olun, 
duru olun, vahiy size inecektir.  

Vahiy iner mi? İniyor… Günümüzde artık ismi değişmiş, ilham ve hatır diyoruz. 
İlahiyattan gelen umumiyeti bağlayan bilgiye vahiy diyoruz. Hususiyeti 
bağlayana ilham ve hatır diyoruz. Hatır; bizatihi Allah ile olan sohbetlerinizdir. 
İlham; vicdanınız, aklınız, mananız üzerinden sezgi ile algıladığınızdır. Bazen 
melekûtunuzdan gelir, bazen melekelerinizin uyanışlarından gelir, ama 
sonuçta sezgileriniz üzeri sizde uyanan bilgidir. Bu vicdan melekeniz üzeri 
olabilir, akıl melekeniz üzeri olabilir ama hepsi Allah’tandır. Bir iş 
yapıyorsunuz, gönlünüzde bir bilgi uyandı, o sırada, hiç yoktu, o Allah’tandır 
işte, vahy. Size vahy etti, indirdi. Arıya nasıl vahiy ediyor, size de vahy ediyor. 
Umumiyeti bağlamadı, sadece sizin sıfatınıza bağlı olarak cereyan ettiği için 
ilham edildi, ilham denildi.  

Veya bizatihi Allah ile görüştünüz, Allah size seslendi Hızır gibi. Olur mu? O 
neler var neler… Hatır etti, kendini hatırlattı, onlara hatır denilir. Önemli olan 
bilgi değil, bilgiyi verirken sizi kendisine hatırlatmasıdır. Yani “senin 
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yanındayım, sendeyim, merak etme, tuttum seni!” Sizi muhatap almasıdır. En 
basiti sıradan öğretmenin, müdürün yanında ceketler ilikleniyor. Bürokrasi, 
cumhurbaşkanı, bir yerde iş yapacaksın bürokratın önüne çıkacaksın, hadi 
ilikleme! Allah’ın huzuruna çıkıyorsunuz, Azim Allah… Kendine ait bir edep, 
erkânı, kendine ait bir güzelliği, sevgi, muhabbeti var… Aradaki tek fark bir 
tanesi iş görmek içindir, birisi muhabbet içindir… Hamdolsun!.. Varanlara ne 
mutlu. 

Önemli bir ayet var; “Kimseye hak etmediği cezayı vermeyiz” Herkes kendi 
yaptığını hak eder, yani ne yaşıyorsanız sonuçta karşılıkları var. Akıbet bilinci 
değil de ahiret bilinci daha çok veriliyor. Ama bizim bir kaybetmişliğimiz var 
ise sadece ahirete odaklı bir yaşamamız olduğu içindir. Ahireti buraya 
taşıyamadığımız, akıbeti öngörmediğimiz içindir. Akıbeti bıraktık biz; kâinatı, 
toplumsal ilişkilerimizin sonucunda nelerle karşılaşacağımızın ön görüsünü 
bıraktık. Akıbeti bıraktığınız anda yıkılırsınız, ahretinizi de yıkarsınız. Evvela 
akıbetinizi dizayn ediniz, yani dünyanızı dizayn edin. Hz. Resulullah muhteşem 
bir hadis söylüyor, “hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen ölecekmiş gibi 
ahiret için yaşayın” Dünyasında, akıbetinde ahretini bulmayan… Ahretinizi 
burada edinmezseniz, hak olarak cennetinizi burada edinmezseniz, ahrette de 
cenneti bulamazsınız. Burada edinenler, ahretlerinde cennetlerini 
bulacaklardır. Yaptıklarınızın sonucu oraya taşıyacaktır sizi.  

Eylemler, karşılaştığınız şeyler birçok şey edinmenize sebeptirler, uyanışlara 
sebeptirler ama eyleme dökmediğiniz sürece sizi taşımazlar, batında kalırlar. 
Çünkü Hüvel Batın, Hüvel Zahir, zahir olmak istiyor. Sizde uyananı 
zahirleştirmezseniz sizi cennete taşımazlar, hem akıbet olarak hem ahiret 
olarak. Yani Allah’ınızı bulamazsınız, eylem sizi Allah’a yükseltir yani eylemde 
duruşunuz olacak. 

 Nam bırakmak çok tekrarlanıyor. 

Onore ediyor. Bütün yaşamınız Allah içinse sizi de melekler üzerinizde onore 
eder. Onore etmek geçmişle alakadardır, zikrediliyor, peygamberler 
üzerinden geçiyor. Ama veli iseniz… Gerçekten has olan kullarını Cenab-ı Hakk 
onore eder.  

Baba onu şöyle de derdi; yavrum Allah azimüşşan kulunu kendine isterse ezer 
geçer. Ama ezer geçerken Kahhar esması ile tecelli eder. Kahhar esması iki 
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türlü tecelli eder; kuluna aşk verir kahreder, kendi aşkını verir. Aşk kahreder, 
muhabbet kahreder adamı. Bakın; kahhar deyince biz yok edici anlıyoruz ama 
öyle değil. Kahhar, hep üstün gelir. Aşk ile kahreder üstün gelir ona. Bir de 
zahmetlerle karşılaşması sonucunda o ilahi sıfatlarını aşkı ile beraber 
üzerinden çıkartırken onu kahreder; “kulum sen varsan ben yokum, ben 
varsam sen yoksun” Buradaki kahır yaşadığınız acı ve karşılaştığınız; zül Celali 
vel İkram esmasına bağlı belalı olaylardır. Ama bir kahır daha var, o da aşk. Bu 
halle sizde olan kendini açığa çıkarttığı anda sizi onore eder. Ben birkaç kişide 
şahit olmuştum… Yıldızlar ile isimlerini yazdıkları var. Düşünün gökteki 
yıldızlarda resmini çizdiği insanlar var, nur âlemine sizi yazar, onore eder. 
Allah’ın selamı üzerlerine olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. 

Davut a.s da belki göreceğiz Sad suresinde… Burada yıldızlardan bilgi edinimi 
de işleniyor. Haber ve iletişim kurmaya çalışanlar, kâinatın sesini dinleyenler 
var. Kâinatın sesini günümüzde falcılar, medyumlar dinliyor. Bilim daha yolun 
başında. 

Bir gizli bilgi daha vereyim burçlarla alakadar… Yıldızlarda ne enerji salınırsa 
nur âleminden enerji salınıyordur. Kapılardırlar, her bir yıldız kendindeki 
enerji bilgisini neyle yayıyorsa, yaydığı enerji iç âlemde bir bilginin yayımıdır. 
Bilgi yayılırken bir biçim olarak da görünüş bularak da yayılır. Yani sadece bir 
ışık, akış gelmiyor, aynı zamanda biçim almış bir enerji akışı geliyor. Bilgi 
olarak biçim almış, kuvvet olarak biçim almış, melekût olarak biçim almış bir 
akış gelir. Bu âleme geldiğinde, sizdeki hallerle örtüşmeye başlar, o 
melekûtun üzerinizde galip gelişi olur. Her bir felek kalem hükmündedir… Ve 
buna en iyi vakıf olanlardan biri İdris nebidir, vakıf olanlardan birisi de Davut 
a.s dır. Ve bu ilim Davut a.s dan sonra gizlendi, sadece havas ilmine bırakıldı 
diye bir tevatür de vardır. Yani yıldızların dünyamızdaki etkileri, feleklerin 
dünyamızdaki etkileri vardır, bu aynı zamanda bir bilgi alışverişidir.  

Biz olmuş bitmişi yaşıyorsak, olmuş bitmişin yaşandığı bizi etkileyen şeyler 
varsa, bize olacak şeylerin de habercisidirler. Eğer onları okursanız yarın ne 
olacağınızı da görürsünüz. Ve bunu nasıl okuyorlar; saf trans haline giriyorlar, 
okuyorlar. Yani saflaşıyorlar. Bütün her şeyden soyunuyor, transa giriyor, 
okuyor. Bunu ya araç kullanarak okuyor, suya bakıyor. Su bahane, sizin 
enerjiniz yansıyor. Enerjinizle bağlantılı olarak kâinatta Feyz-i Akdes ve Feyzi 
Mukaddesin yansımasının kendi üzerine geleni ne ise, o kendi üzerine gelen 

32

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



enerjiyi okuyor, bilgiye çeviriyor. Aynı bir radyo gibi… O frekansı bulduğun 
anda sese dönüyor. Onlarda da aynı…  

Burada gökleri koruduk anlamında söylememiz gereken bir şey daha var. 
İnsan da bu âlemin göğüdür; iç âlemin kapısı, yıldızı olarak. Bu âlemin yıldızı 
insandır. Cinler, büyük kutuplara, onlardaki enerji akışlarına da tanık olurlarsa 
bizatihi yanlarında konaklarlar. Çünkü yüksek derecede füyüzat geliyordur, 
onu bilgiye çevirmek istiyorlardır. Bu tarafları da vardır. Mana ehlinden olan, 
gelenler gidenlerde olur. Mürşitlerin yanına bilgi alışverişinde bulunmak için 
giden insanlar vardır. Giderler orada bakarlar, ne akıyor ne akmıyor? Ne 
dönüyor ne dönmüyor? Ama diyor arkalarından bir Şaab onları takip eder. Bir 
falcı, faldan sonra başı ağrımaya başlar, stres yapar. Sohbet başladığı anda 
sadece kaçak olarak bilgi almak isteyenler sıkılmaya başlar, sohbet yakar. Ve 
cinler orada zor dayanır. Ehli olanlar hariç sohbete dayanamaz, bırakırlar. Yani 
gelecekte bilgi hiç gelmez.  

Bu sohbetlerde böyledir. Buraya ne zahmetlerle gelenler var. Allah biliyor. 
Sıkar, ilkeli düşünmek, ilkeli hareket etmek, bilgiyi gerçekten ilkesine göre 
okumak, en zorlarındandır. Yapabilene aşk olsun. Bir saat ilkeli tefekkür edin. 
Akşamleyin kendinize söz verin. Yarabbi inşallah bir saat tefekkür edeceğim. 
İlkeli tefekkür edeceksiniz, hayal ve arzularınıza kaymayacaksınız. Bir saat 
boyunca bir kavram üzerinden, bir ayet üzerinden düşünün. Nasıl 
düşüneceğim? Ayetlerle bağıntılayın, siyer ile bağlantılayın, yaşantınızla 
bağlantılayın, ilke ve yasalar ile nedenleri ile bağıntılayın vb. Bak yollarını da 
gösteriyorum. Bir saat boyunca tefekkür edin. Yaparsanız gelin elinizi öpeyim. 
Zor…  

Daha basite ineyim; 21 defa besmeleyi hafi olarak söyleyin. O bile zor, cehri 
söylersiniz amenna. Ama hafi zordur, 21 defa zordur. Yani beyni kullanmak 
gerçekten zordur. Kaçar, aynı anda bir hayale gider, aynı anda başka bir yere 
gider. Kaçar. Kolay değil.  

İnsan tek bir varlık değil ki çeşitlilikte yaratılmıştır. İlla bir çeşitlilikte diğer 
taraf kendi hakkını ister. Hakları sınırlamayı öğreneceksiniz. O zaman bir saat 
tefekkür edeyim ondan sonra senin hakkını vereyim deyin. Yani hayalinizin de 
hakkını verin. İradenizin de nefsi emarenizin de hakkını verin. Ama bir saatlik 
tefekkür etmek gerçekten zordur.  
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Baba derdi; oğlum sabahlara kadar bir kelimeyi düşündüğümü biliyorum. 
Efendi bir kelime söylerdi. O kelime ne anlama geliyor diye lügatten, oradan, 
buradan; kime söyledi; hangi ortamda söylendi; hangi ayette geçiyor… 
Tefekkür edecek çok şey var, malzeme çok. Tefekkür etmezsek malzeme yok.  

28. Ayet “Şöyle derler, siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana 
görünürdünüz.” 

Yani maneviyatınıza bize yakın olarak gelirdiniz. Sağdan gelmek yakin olarak 
gelmek anlamını da ihtiva ediyor. Yani bize yakin göründünüz ve gerçekten 
göründünüz. Çünkü sağdan gelmek demek gerçeği göstermek demektir aynı 
zamanda. Soldan gelmek batıl yani sürekliliği olmayan demek, kitabı soldan 
verilenler batıla ayak uyduranlar, sebeplere ayak uyduranlar… Kitabı sağdan 
verilenler; gerçeğe ayak uyduranlar, ruha ayak uyduranlar, yani maneviyattan 
beslenenler, kalıcı olanlar, sürekliliğe ayak uyduranlar, ama arada da 
bocalayanlar… Çünkü kitap’ı verilmiş! 

Surede batıdan daha çok doğuyu kullanıyor. O zamanın dünyasında doğu 
medeniyet, güneşin doğduğu yer… 

Bizim güneşimiz/ ruhumuz nerede batıyor? Bedende batıyor. Doğular iç 
âleme ait… İki doğu diyor, zahir olarak da yengeç ve oğlak dönencesini 
anlayın. Oğlak ve yengeç dönenceleri vardır, o oğlak ve yengeç dönenceleriyle 
iki doğu oluşmuş olur zaten. Onun bu hafta dersini çalışın, oğlak ve yengeç 
dönenceleri iki doğudur.  

Maneviyata gelelim; hem ruh tarafınız hem de ruh tarafınızla bağlı olduğunuz 
ilahi –asıllar âlemi, melekeleriniz- tarafınız sizin iki doğunuzdur. Ve bu âlemde 
doğarsa eğer, güneş battığı yerden doğmuştur. Batı hem bedeninize hem de 
dünyaya işaret eder. Batı bu bağlamda seküler olmaya tinden uzaklaşmayada 
işaret eder. 

Bunu biraz daha fantastiğe çeviriyorlar; güneş battığı yerden doğmuştur. 
Battığı yer batıdır. İlim bizde çıktı, batıda doğdu. Battığı yerden doğmuştur 
ama bizde de doğacaktır. Yer Türkiye’dir, sebebine gelince, ikisinin 
arasındadır. İlim batıda battığı için, batıda doğduğu için, güneş artık batıda 
batıp da batıda doğduğu için bizde de ilim doğacaktır anlamında 
yorumlayanlar oluyor. Said-i Nursi mesela bu noktada yorumlamıştır ve doğru 
da tespit yapmıştır, helal olsun. Çünkü ilimin doğduğu yer burasıdır. Manevi 
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ilim şu anda Türkiye’de doğuyor. İslam ülkelerinin gezeniniz var… Gidin bir 
ilim görmeye çalışın. Doğu ve batıyı sentez edipte kendinde bambaşka özgün 
bir bakışa taşıyan Türkiye’dir. Ne erenler çıkıyor Azim Allah…  

Sağın mübarekliğine gelince; sağ taraf iç âlemlere işaret eder, sol taraf 
dünyeviyet tarafına işaret eder. Cenab-ı Hakk böyle murat etmiştir. Yani 
asıllar âleminden itibaren doğu, sağa işaret eder. Sebepler ve dünya, gölgeler 
vadisi de sola işaret eder. Bunun insandaki karşılığı şu; cinler genelde sollarını 
kullanır. İnsana sağ tarafı nasip edilmiştir. Genelde onun için derler ki sol 
tarafınıza yatmayın, sol tarafınıza yatarsanız davette bulunursunuz. 
Resulullah’da buyurur; sol tarafınıza yatmayın sağınıza yatın. Bunun sağlık 
tarafı da vardır, kalbimiz sol taraftadır. Ruhunuz da soldadır, kalbinizdedir. 
Ruhun ikameti kalbinizin üzerindedir. Küçük bir şey anlamayın, çünkü ruh 
hangi nurdan yaratıldıysa o nurun alanı neyse onunla da alakadar olarak 
devasa bir büyüklüğe sahiptir. Bunu mikro makro bütünlüğünden 
düşündüğünüzde daha net anlarsınız. Solunuza yattığınızda fizyolojik olarak 
kalbinizi bastırırsanız, - hüvel batın hüvel zahir- orayı da etkilersiniz. Mantıklı 
düşünmezseniz nefsi emare tarafınız daha çok uyanır, çünkü ruhunuzun rahat 
hareket etmemesini sağlarsınız. Ama sağ tarafınıza yatarsanız kalp rahat 
çalışıyor, siz rahat uyursunuz, kan dolaşımı daha rahat olur. Sağ ve soldan 
insalık ve cinler Âlemide kast edilmiştir. 

Fizyolojik olarak böyle olan, manevi olarak da sağ tarafınıza yatmanız, sinir 
sisteminizdeki iletişimin de sağlam olmasını sağlar ve o sinir sistemindeki 
iletişiminde rahat olur. “Gecenin ve gündüzün melekleri yer değiştirdiğinde 
Rabbini salât et” Âlemde gece ve gündüz melekleri vardır -manyetik alan 
etkileriyle yer değiştirme- ama kast edilen insandır. Gündüz salgıladığınız 
hormonla–melekût-, gece salgıladığınız hormonlar aynı değildirler ve aynı 
değerlerde salınmazlar. En basiti gece aşkınız çok artar, gündüz aşkınız biter. 
Duygusal taraflarınız gece daha fazladır, aksiyonel tarafınız, hayatta daha 
mantıklı olmanız gereken yanınız gündüz daha fazla öndedir. Akşam vakitleri 
bilinçaltı olan şeyleriniz daha öne çıkar, ama gündüz vakti üst belleğiniz daha 
yetkindir ve siz üst belleğinizden bakarsınız, yani bilinçaltı sizde daha hâkim 
değildir geride çalışır. Fizyolojik olarak böyle şeyler var… 

Manevi olarak dersen… Sağ tarafı Allah’u azimüşşan insan için kıymeti harbiye 
olarak görmüş ve ne zamanki insan sağ tarafına yatarsa melekûtla alışveriş 
yapacak bir hal yani enerji akışı nasip etmiştir. Sol tarafınıza yattığınızda o 
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enerji akışı sizde gerçekleşmez, hormon dengeleriniz bile değişir. Sol 
tarafınıza yatmanızla salgıladınız hormonlarla, sağ tarafınıza yattığınızda 
salgıladığınız hormonlar bile farklı olur. 

İnsanın altı milyardan fazla hormon salgıladığı söyleniyor. Daha bunun kaç 
tanesi hakkı ile bilinerek bulunmuşur ki? Hormon dediğin; Allah’ın 
melekûtundandır, hepside vazifelidir. Bize buyrulan şuydu, peygamberde 
buyurmuştu; her zaman yatacağın sağ tarafındır. Bunu tatbikte etmiştim, ne 
zaman sol tarafıma yatsam ya cinin istilasına uğruyorum, ya karabasan basar, 
o gece rüyamda görmediğim hal kalmaz. Ne zaman sağıma yatarım o zaman 
rahatım, bazen de soluma yattığımda uyandırırlar, “kalk sağına yat” derler… 
Kalkar sağıma dönerim hemen.  

İnsan bedeninin her uzvu enerji akışına sahiptir. Ayakta kıyamda namaz 
kılıyorsunuz ve kıyamı uzattınız, üç ay boyunca duruşunuzu fazlalaştırın 
(Resulullah kıyamda fazla dururdu) Ayağınızın altının yanmaya başladığını 
görürsünüz, enerji akışı kuvvetlenir. Sağ tarafa yattığınız zaman ki enerji 
akışınızla sol tarafa yattığınız zaman ki enerji akışınız aynı değildir, hiçbir 
zaman aynı olmaz. Sol tarafta açık tehlike arz eder, sağ taraf da koruma arz 
eder.  

Sağ tarafın kıymeti harbiyesi vardır enerji akışı olarak… Sağ el, vericidir; sol el 
de tutucudur. Bu, şifa vb tasarruflarda bilindik olarak da kullanılır. Birine 
tasarruf edecekse bir insan, sol eliyle tutar, sağ eliyle de ne vermek istiyorsa 
onu verir. Bunu ayette “sağdan alanlar, soldan alanlar” olarak okursak; soldan 
alanlar hep alıcı hiç vermiyorlar; kitabını sağdan alanlar verici olanlar, ama 
hataları da olup hesabı görülecekler.  

Âlemde alıcı olmayın, hep verici olmaya çalışın. Hadisi şerifte diyor ya “bir but 
hariç hepsi bizimdir” çünkü verdiğiniz sonuç itibari ile karşılaşacağınız şeydir, 
vermediğiniz değil. Manevi olarak gelişlerine gidişlerine sebeptir. İnsanda sağ 
taraf çok önemli, ama bu solaklar gitti güme gibi bir anlam içermiyor. Ona o 
nasip olmuş, ona o şekilde verilmiş ayrı mevzu. 

Mesela şifa verecek kişi, sol tarafıyla alır, sağ tarafıyla kendinde olan enerjiyi 
aktarır. İki akışı da kontrol ettirir, bunların kendine ait hareketleri var, ben 
şifacı değilim ama şifacı hareketleri de çok iyi bilirim. Böyle bir şeyi de talep 
etmiyorum, çünkü şifa için gelmiş bir kişi değiliz. Şifa verme vücudunuzdaki 
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enerji akışları ile alakadardır. Bu enerji akışları ilahi âlemle bağlantılıdır. Ama 
manevi olarak sağla solu tam söylersek, sol almaya, sağ vermeye işarettir; o 
nedenle “veren el alan elden üstündür” hadisi ile veren el olarak 
sağdakilerden olmak gerekir.  

Cinlerin en büyük hataları hep sollarını kullanmış oluşlarıdır. Bir şeyi nasıl 
kullanıyorsanız o sizde karakter olarak da pek çok şeye sebep oluyor. Sollarını 
kullandıkları için karakter olarak da üzerlerinde bulundukları şey, hep almak… 
Vermek ahlakları değildir… İçlerinde veren var, ama vermek ahlakları değildir. 
Zaten onun için tarihleri savaştır. İnsanoğlunun yaşadığı savaşlar öldürmeler, 
şunlar bunlar acılar onların tarihinde çerezdir, kıyımın haddi hesabı yok 
cinlerde. Daha yeni yeni toparlandılar, yatsın kalksın insanoğluna teşekkür 
etsinler. İnsan âleme inmeseydi kıyımların haddi hesabı yoktu, zulmün haddi 
hesabı yoktur onlarda. Oynamayı severler, çocuk gibidirler, kudretten 
yaratılmışlardır, ateşten… “Dumansız ateş”… Dünyanın dumansız ateş olduğu 
zamanlar… Güneş dumansız ateştir, celal sıfatıyla yaratıldıkları için yalan 
söylemeyi de seviyorlar, celal sıfatı öndedir ve yakıcıdırlar. Onun için ilkeli 
hareket etmeleri çok zayıftır, ama öyleleri de vardır ki selam üzerlerine olsun, 
insanların çoğunu ceplerinden çıkarırlar.  

 137. ayet “Şüphesiz sizler sabah akşam onların yurtlarına uğrayıp 
duruyorsunuz, hala düşünmeyecek misiniz?” Anlamı nedir? 

Tarihte arkeolojiye dikkatli bakarsanız size ibrettir. Milas’da harabeler, 
bırakmış gitmişler… Kimse geride kalmıyor, sürekliliği yok. Saffat suresinde 
başka bir ayet bu soruya birebir cevap verecek; zaten gelip geçici her şey, 
önemli olan kalıcı olmaktır diyor. Kalıcı olmak için bir şey yapmaz mısınız, 
halen akıllanmaz mısınız, yani kalıcı olmak için bir şeyler yapın, eylemler de 
bulunun… “Bizler kemik olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız” Kimse 
ölmüyor ki, o zaman kalıcı olma bilinci ile yaşayın ve sizi kalıcı bırakacak, sizde 
sürekli güzel bir yaşama sebep olacak şeyleri edinin. Gerçek kurtuluş ta odur. 

Ayette özellikle belirtilen ise süreksizlik ilkesi ile şu dünyada faniler olarak 
yaşadığımızdır… Ve nedenler doğrultusunda düşünmesi ve akıbetini ön 
görmesi gereken insana ders veriliyor olmasıdır. Ayette “düşünmeyecek 
misiniz” denilirken, düşünceye/ akletmeye dikkat çekilmesi önemlidir. 
Nedenleri belirleyici deliller ışığında akıbetin öngörülmesi ve belirleyici olarak 
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akledilmesinin, insanın olan bitende yol edinerek ilerlemesi için gerekli 
olduğunu göstermektedir.  

61. Ayet “Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap 
görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi 
bir kurtuluş için çalışsınlar. ” 

Bu ayetle o ayeti beraber oku zaten anlamlı kılınıyor. Birinci ölüm, nefsin 
ölümüdür ama beden ölümü dediğin zaman gidiş geliş olmadığı anlaşılır. 
Gidiş, geliş vardır, nefsi emmare öldükten sonra, ruh ölümü tattıktan sonra 
size sürekli bir yaşam vardır artık. İç âlemde halleriniz süreklidir, gelir gider, o 
şekilde anlaşılması daha doğrudur.  

137. ayet her şeyin hakkıyla yaşanmasının ahlakını veriyor. Ayette Lut örnek 
veriliyorsa da istenen Lut’un evrenselidir. Her şeyi hakkıyla yaşayın, demek ki 
hakkıyla yaşanmayan şeyler var, cinsi olarak ahlakıyla yaşanmayan şeyler var. 
Ama geçmişin ibret verilmesi - kalıntılar örnekleridir- gelip geçici 
olunduğunun işaretidir, o zaman gelip geçici olunduğunun bilinci ile yaşa, 
zorunlu olarak da seni ahlaka sevk ediyor.  

 Yunus peygamber için 147 ayette “ Biz onu, yüz bin yahut daha fazla 
insana peygamber olarak gönderdik” ne anlama geliyor.  

Bu gibi ayrıntıların batınen kıymeti vardır. Gizil manalar vardır ama özellikle 
bu gibi ayrıntıları vermesi her şeyden haberdar oluşunun göstergesidir. Öyle 
bir varlık ki her şey kendinde kayıtlı, biliyor ve size ayrıntılarıyla geliyor ve 
gerçekliliği var demektir. Bir şeyi ayrıntılarıyla anlatmak gerçek olduğunun 
bilincini size sunmasıdır. Ayrıca umutsuzluktan ve başarısızlıktan Allah ile 
kurtuluş bu ayette özetlenir. Allah’ın iradesi üzeri olanlar elbet başarıya 
ulaşacaklardır. Bu ayeti Yunus nebi ile alakadar diğer ayetler ile 
okuduğunuzda anlamlıdır. 

Surede kabaktan bahsedilir. Kabak maneviyatta şifaya işarettir. İnsan 
vücuduna en yararlı şeylerdendir, en zararsız meyvelerdendir, şeker oranı 
neredeyse minimum düzeylerdedir, hazmı en kolay olanlardandır ve bir o 
kadar da besleyici ve ayağa kaldırıcıdır.  

Adam bitkin, bitkin olduğu için ona bu yemeği verdim diyor. Baba derdi ki, 
yavrum, kabak peygamber yiyeceğidir, lakin fazla yiyince gına getirir. 
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Maneviyattan öyle beslenirsiniz ki herkesten bir haber gelir, şu gelir, bu gelir… 
Baba, artık kabak tadı veriyor yavrum derdi. Haber verilmesi değil, haber 
vermeleri kabak tadı veriyor. Çünkü kendileri yaşamıyor, haber aldıklarını dile 
getiriyorlar. Yaşasalar tat olacak; birinde daha canlandı. Sizden sizin haberinizi 
almak önemli değil, sizin onu yaşantınıza taşıyıp taşımadığınız önemli!  

 Bu surede peygamberler tarihsel olarak sıralanmamış, bunun aklı ve 
ilkesi nedir?  

Peygamberler süreci tarihsel olarak baktığınız zaman insanlığın kendi gelişim 
sürecidir. İnsanın hem metabolizmasıyla alakadar gelişim süreci, kimyasal 
değerleriyle, duygusal değerleriyle, karakter edinimi ile vb alakadar. Mesela 
Nuh, duygu peygamberi ve duygusal zekâdır. İbrahim nedenler bağlı ilkesel 
akleden/ bağlamlar kuran zekâdır; artık onu ayrıştırıyor. Ama külliyatın erek 
bilgisi İbrahim’de yok demiştik, akıbet bilgisi var ama külliyatta bu işler nasıl 
dönüyor, niye dönüyor bilgisinin olmadığını gördük. Musa’da sosyal yaşantıya 
biçim veren bir peygamberden bahsediyoruz, diğeri ise uyum veren bir 
peygamberden bahsediyoruz. Davut’la Süleyman’a gittiğimiz zaman onlar 
bambaşka. Her nebi zikri surenin genel bağlayıcı ilkesi ile alakadar olarak 
bahis konusu olurlar. Bunu diğer sureler içinde kale alabilirsiniz. 

 Hz. Lut ve Hz. İbrahim aynı zamanda yaşamasına rağmen surede en 
son bahsi geçen Lut peygamber? 

Sıralama önemli değil, anlatılmak istenen ilkeye göre bir sıralama var. Dikkat 
ederseniz eğer bu surede yolda ilerlerken acziyete düşen insana Allah’ın 
insanın düşünc ve irade melekeleri üzeri doğru seçimlerde bulunmaları 
doğrultusunda yardım etmesi anlamlı kılınmaktadır. Lut’un aklı, her işi 
hakkıyla gören, hakkıyla bilen olarak ilkesine bağlı çalışan bir akıldır. Karşıtlar 
ilişkilerinde her karşıtı, kendi değeri ne ise o değerine göre yaşanmasını 
isteyen bir akla sahip. Yani çiftler ilişkisinde dengeyi gözeten bir düşünce 
biçimi var. Bu da insan ilişkilerindeki seçimlerde belirleyici olan en önemli 
konulardandır. Lut’un sonlarda olması, insan ilişkilerine dönüldüğünde nasıl 
hareket etmemiz gerektiği içindir. 

Geçen hafta su üzerinden konuşmuştuk; tatlı su, acı su. Âlemde bir çift, 
çeşitlilik var ama insan aklı bunu kullanılabilir, kullanılamaz olarak gördüğü 
zaman onun için zıtlıktır. İnsan yaşantısında iradeye bağlı olarak seçimler 

39

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



başladığı zaman, fikir ayrılıkları başladığı zaman karşıtlık çıkıyor, yoksa doğada 
karşıtlık yok. Ussal akıl olarak belirlediğimiz zaman zıtlık var. Ama zıtlıkla 
karşıtlık aynı kavram değil. Karşıtlıkta çelişki, çatışkı vardır ama âlemde öyle 
bir çatışkı yok. Çiftlerde, çeşitlilikte çelişki olmaz.  

Lut her işi iilşkisinde hakkıyla gören, ilişkilerinde hakkıyla yapan (yani eylemin 
ilkesine bağlı olarak hakkını verendir), sebeplere aldırmayan kişi… En sonunda 
bizim varacağımız kişi de bu noktada Lut’dur, peygamberler dizgesinde. 
Çünkü her işi hakkıyla bildin, duyarlı oldun, ama senin üzerinde hakkıyla 
olması gereken işler var. Seni bazen yolda caydıracak şeyler var ki Sad 
suresine girersek daha anlamlı olacak. Bazen olur düşeriz, nefsimizin arzu 
ettiği şeyler olur, bizi düşürecek şeyler olur. O zamanlar da her işin hakkını 
verirsen -yani Lut olursan- her işin hakkını verirsen nefsinde, işte o zaman 
ayağa kalkar, yürümeye devam edersin. Bizden istenen Lut’la beraber 
hakkıyla yaşamaktır.  

Sad suresinde belki anlam kazanır, çünkü düşmeler kalkmalar var. Saffat 
suresinde anlatılan peygamberlerde bir kurtuluş var, peygamberler 
kurtuluyor. İsmail kurtulan bir nebi değil mi? Yunus’la bir halk kurtarılıyor ve 
iman veriliyor. Lut ile âlemlerde nasıl yaşarsak kurtuluşu buluruz anlamlı 
kılındığı için olsa gerek ki en sonda zikr edilmekte.  

İman verilmese zaten kurtuluş yok, Yasin suresinde buna net tanık olduk. Sad 
suresinde ise bambaşka bir peygamber tarihiyle karşı karşıyayız; düşüp ve 
kalkan peygamber tarihi… Hepsi düşmüş, bir sıfatıyla zikrediliyor; düşüyorlar, 
kaldırılıyorlar, düşüyorlar kaldırılıyorlar. Düşmez kalkmaz bir Allah’tır diyor. 
Düşüp kalkarken insanın tecrübe edindiği, bilinçlendiğinin aklını verecek Sad 
suresinde bize. İnsan olarak kendimize döneceğiz. 

Saffat suresi biraz daha insana dışsaldır, kâinat üzerindeki insanın yürüyüşünü 
anlatır. Ama Sad suresi, Saffat suresinin insan tarafından içselleştirilmesidir, 
insanın kendine yürüyüşünü gösterir. Kainantta yürüyen insanın tinde nasıl 
yürümesi gerektiğini Sad suresinde biraz daha içselleştirilerek bizi, biraz daha 
insan kılacak, biraz daha kendimizi fark etmemizi sağlayacak.  

09.08.2015 
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38-SAD SURESİ 

 

Kur’an Mucizesi kitabında Sad suresi kıble ilkesi ile okunmalı demişiz. Kıble 
kabulden geliyor. İnsanın kabulleri duygularına, iradesine, aklına göredir, akli 
değerlendirmelerine göredir. Ve kıble, kabullerine göre yön edinmektir. 
Kabullerimize göre yaşamda yön ediniriz. Sad suresinin bu ilke üzeri okunması 
lazım.  

İnsanların kabulleri kendisine yaşam yönü verir. Yaşam yönü vermesi demesi 
arada bir yer, o aradaki yer şu; gerçeklik algısı oluşturur. Ama neye göre 
gerçeklik algısı, sebeplere göre mi, hayallere göre mi? İnsan, gerçeklik algısı 
neye göre ise, ona göre kendine bir dünya kuruyor ve o dünyanın içinde 
yaşıyor.  

Sad suresi sanki bu kabullerimize göre bir gerçeklik algısı oluşmuş olduğunun 
bilincini vererek, neye göre gerçeklik algısının oluşması gerektiğinin bilincini 
veriyor. Peygamber mertebelerinin hepsinde “bu sizin için bir öğüttür” diyor. 
Yani sizin için bir kabuldür diyor, ister kabul et, ister etme. Yani size bir kıble 
vermek, bir yaşam yönü vermek için bir öğüttür. Ama ister kabul et ister 
etme, sanki bizim zevkimize bırakılmış bir şeydir. Ama öyle bir şey yok… Yani 
istese zaten iman ettiriyor, istese iman ettirmiyor. Yasin suresinde onu çok iyi 
gördük. Altını çizdiğimiz bir şey var, eğer kabul ettirmişse iman vermişse, bu 
da büyük bir ihsandır.  

Abdullah Baba bir gün şöyle demişti: yavrum çok şanslı bir insansınız. Ben 
anlamamıştım, acaba Rabbim zar mı atıyor ki şanslı oldum filan gibilerinden… 
Biz öyle düşününce tak diye yapıştırıverdi; öyle değil dedi, takdir edilmiş. 
İman bize takdir edilmiş, ne mutlu bize! Ya edilmeseydi, Allah demeyen nice 
insan var. Hiç yoksa bugün idrakinde olmaya çalışıyoruz. Rabbime binlerce 
şükürler olsun.  

Değerlere göre kabullerimiz gerçeklik algısı oluşturur, o gerçeklik algısının 
içinde yaşar ve ona göre seçimlerde, değerlendirmelerde bulunuruz. 
Kur’an’da şu ana kadar okuduğumuz surelerde ve Sad suresinde de bizden 
istenen ise “eğer yaşıyorsan varlık hakikatime göre gerçeklik algısında bulun 
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ve yaşadığın şeyleri buna göre değerlendirerek yaşa." Bunu Sad suresindeki 
peygamber yaşantılarında anlıyoruz.  

Bir önceki peygamberler de hep kurtarılma vardı. Lakin bir peygamber bizi 
Sad suresi ile bağlıyor. Lut aleyhisselama bağlıyor, ama ondan önce Yunus’a 
bağlıyor. Yunus a.s irade-i külliyeden, yani emredildiği şeyden kaçtı. Fıtratı 
olan ve nedeni olan şeyden kaçtı. Peygamberliği nedenidir, çünkü 
peygamberlik mührü üzeri yaratılmış bir peygamberden bahsediyoruz. Ve 
öyle bir kişi ki iradesi gereği onunla uyumlu olması gerekiyor, kendisi Hakk’ın 
davetine icabetçi ve davete de icabet ettirmesi gerekiyor. Yani nübüvvetini 
aşikâr ettirmesi gerekiyor. Ediyor, kimse iman etmiyor, dalga geçiyorlar. Ve 
kaçıyor; Allah “orada dur, hizmete devam et” dediği halde. Hani gemide 
kurada seçildi filan… Çok uzun bir hikâyedir. Hani içimizde bir kötü kişi var ki, 
bu yüzden başımıza bu dalgalar bu belalar geliyor diye, kura çekiyorlar. “Ben 
kimden olduğunu biliyorum” diyor, zaten kendinin çıkacağını biliyordu. Çekti 
ve kendisi de çıktı. Ve size gerek yok, ben atlarım dedi atladı ve derya durdu. 
Bizi ilgilendiren taraf şu; bir hataya düştü.  

- Yanlış öngörüde bulundu… 

Yanlış öngördü ama yanlış öngörüden daha çok dayanamama, sabır 
edememe, yani tutarlı olmamak var. Bak, Eyüp’te görüyorsun, tutarlı diyor 
mesela. Sabır tutarlılıkla veya geri dönüşle alakadardır. Burada tövbeyi 
kullanmıyor ama mümin kişinin tövbesinin nasıl olması gerektiğinin bilincini 
veriyor. Kabulünün ve yaşam gerçekliliğinin nasıl bir gerçeklilik içinde 
yaşaması gerektiğinin bilincini veriyor.  

Sad suresinde nasıl insan olacağımızın bilincini ediniyoruz. İnsan hatalı 
olabilir, düşmez kalkmaz bir Allah’tır, insan düşer dediğimiz nokta vardır. 
Bakın bir önceki sürede hep kurtarılanlar var iken Sad suresindeki 
peygamberlerin tamamı düşen peygamberler. Yani düşüyor, kalkıyor. Davut’a 
gidiyorsun, nasıl bir saltanat verdiğini, sanatçılık verdiğini anlatıyor. Davut da 
edinme var, saltanat edinimi var, sanatta edinim var, zanaatta edinim var… 
Yani eyleminde edinim var, emek de edinim var, zanaat, edindiğinde de 
değiştirme ve biçim verme var. Çünkü zanaat vermiş, sanat vermiş. Davud’a 
gidin, iktidar vermiş. Hepsinde bir edinim var, edinimini kullandığı zaman da 
hayata bir yön vermesi ve biçim vermesi var. Buna rağmen, Davut’u uyardığı 
şey “Heva ve hevesine bir daha uyma, peygamberlere de yakışmaz.” Çünkü 
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bir gün Davut tebdili kıyafet Kudüs’te gezinirken, yaverin… Hepinizin bildiği 
bir şey, hepinizin yüzü gülüyor maşallah… Yani dedikodu ya giriyor.  

Bak, Allah dedikodusunu yapmıyor. İşi anlayalım diye biz dedikodusunu 
yapalım, yoksa havada kalacak olay. Davut a.s selam olsun. Nifaka düşüyor, 
buradaki nifak dediğim birinin nifakı değil, Allah ile kendisi arasında nifaka 
düşüyor. Ve bir kadın görüyor, o kadın banyo ediyor ve kadına âşık oluyor. 
Soruşturuyor, filanca komutanınızın eşidir. Komutanını savaşa yolluyor, 
hikâye bundan ibaret.  

Davut’un hanesine iki kişi girer, bu ikisi melektir. Rivayet olur ki bunlar iki tane 
suikastçıdır, hikâye… İki melek girer. Kıyafetlerine kadar Nur Göğü Seması’nda 
yazılmıştır. Diyorlar ki “ya Davut aramızda bir hüküm ver’, “kardeşimin 99 
koyunu var, lakin benim (bak Davut’un 99 eşi var, kendisinin ise 1 eşi var) 1 
tane koyunum vardır(bak dişiden bahsediyor, koç demiyor), lakin ona da göz 
dikmiştir. Acaba bunda hükmün nedir? Ve aramızda hak ile hükmet”diyor.  

Allah bir kulunu bir şey anlatırsa yaşadığı şeyler üzerinden aynalaştırarak 
anlatıyor. Haber illa göklerden almakla olmuyor. Saffat suresinde göklerden 
transa giriyorduk, medyum vari veya da arınıyorduk, arınmamızla beraber 
bilgi akışı sağlanıyordu. Ama burada bambaşka bilgi akışından bahsediyor; 
birebir yaşadığımız bütün olaylar Cenab-ı Hakk’ın bize kendimizle 
yüzleşmemiz ve âlemde neler oluyorsa onlarla yüzleşip de bilinçlenmemiz için 
ve kendisini bilinçlendiriyor. Ne diyor “elbette ki sen haklısın” diyor, “hüküm 
de senden yanadır” diyor. Ve kendini görüyor… “ve o bize güzel bir tövbe ile 
döndü, bizim kendisini sınadığımızı zannetti”(24 ayet).  

Orada sandı diyor efendim, birkaç tane yerde de anladı diyor. Bir sonraki 
ayette zaten aslında anladığını işaret ediyor.  

Evet, evet, zaten önemli olan bir sonraki ayet, sandı demek daha zandaydı, 
yani belli değil.  

- Orada onu sandı diye okuyunca aslında öyle değildi de, öyle anladı 
gibi oluyor… 

Öyle bir problem var, ona bende tanık oldum, niye bunu böyle yapıyorlar 
dedim. Ama öyle değil. ‘Anladı’ ama öncesinde acaba vardı. İnsan ilk önce 
anlamıyor ya, şaşıyor. Sonra bir bakıyor ki gerçekten imtihan ediliyor orada, 
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anladı gibi yani. Bakın yine bir ayet cereyan ediyor; yine bir bilgi akışı var, ama 
yaşadığı bir olaydan kendisini tanıması, kendisinin farkına varmasının bir 
bilgisi var. Ve kendisini fark ettiği zaman da tövbe etti. Zaten ayeti kerime de 
var ve kendisine uyarı geliyor; “heva ve hevesine bir daha uyma, 
peygamberlere yakışmaz.”  

Süleyman’ı anlatır, bir saltanat verilmiştir, mal sevgisi rabbimi anmam için 
verilmiştir der. Atlar vardır, Rahmani atlar, onlar kaçıp giderken, derler ki bir 
rivayet olur ki, ayaklarını kestirmiştir. Bir rivayet olur ki, umursamamıştı. 
Bunlar rivayet, biz böyle kabul edelim böyle devam edelim. Atların ayağı 
kesiliyor, aslında burada kastedilen şu; kendisinin saltanat sıfatına aykırı iş 
yapıyor.  

Burada önemli olan düşmesi, bir hataya düşüyor. Bir cesedin bırakılması iki 
rivayet olarak verilir; bir kendisinin hasta kılınması, ikincisi ise bir tane cesedin 
tahtına konulması. Her iki vaka da doğru olarak kabul edilsin, fark etmez; 
aslında kendini öldürdün anlamına geliyor. Kendisi ceset olarak bırakıldı, 
kendini saltanattan yana öldürdü Hakk’a bağışladı anlamındadır. Kendisine bir 
hastalık verilmiştir Hakk’a geri dönmesi için. Ve ondan sonra zaten dua ediyor 
“ Ya Rabbi bana öyle bir saltanat ver ki…”duası o hastalıktan sonradır. 

Yaşadığınız hastalıklar, yoksulluklar, hakir görünmeler, sizde yüksek derecede 
enerji akışına sebep olurlar. Özellikle ateşli hastalıklar. Bunu hiçbir zaman 
unutmayın, geldiği zamana niye geldi demeyin, illa sizde bir iş görüyordur. 
Eskiler ona misafir derler. Bugün geldi yarın gider, gitmese ne olur ki, en son 
bizi götürür… Yapacak bir şey yok, bugün götürmese yarın götürecek ne fark 
eder ki bir gün önce bir gün sonra… Önemli olan hakkı ile yaşamak, hakkıyla 
yaşamadıktan sonra Allah esirgesin. Ölüm de hakkı ile olsun.  

Bir hataya düşmüş ve bir hatadan uyanarak geri dönen bir peygamberden 
bahsediyoruz. Eyüp’te saltanatlı bir insan, saltanattan düşüyor. İnanılmaz bir 
zenginliği var, muhteşem bir zenginliği var, onlardan düşüyor. Ve karısına bir 
sözü var. Hani şeytan yoldan çıkartmak istediği zaman karısı ona ayak 
uyduruyor ve diyor “iyileştiğim zaman sana yüz sopa vuracağım.” Bak çaresiz 
kaldığı zaman çare üreten bir akıldan bahsediyor. Cenab-ı Hakk diyor ya; ona 
bir çare verdik diyor. Yüz sopayı, yüz sap olarak toparla diyor ve sözünü 
tutmuş bulun diyor, kolaylık getiriyor.  
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İnsan bazen çaresiz kalır, çaresiz kalmalarda kolaylık edinen bir akıl edinmeye 
başlıyor. Ama bak önemli olan çaresiz kaldığında çözüm üreten bir akıl 
olmandır. Eyüp’den de sizin içinde istenen budur. Çaresiz kaldığınızda çözüm 
üretmiyorsanız problem… Ama bakın yine de merhamet işliyor, 100 sopa 
vuracak, 100 sopayı nasıl vururum diyor. Allah kolaylık getiriyor.  

Abdullah Baba bazen söylerdi; yavrum biz doğruyu söyleyelim, onlar ne 
anlıyorsa anlasın derdi. Bazen lafta yapardı onu, kolaylık getirirdi, insanların 
yanlış anlayacağı durumlarda farklı kelimeler kullanırdı, söylemek istediğinde 
niyetinde doğruydu. Ama karşı taraf ne anlarsa o ayrı mevzu. Bak kelimelerle 
algı oluştururdu, ama adam karşı tarafta başka bir şey anlamış önemli değil. 
Yani hayat kolaylığı getiriyor, pratik akıl…  

Eyüp’te inanılmaz güzel bir pratik akıl görüyorsun. Ama çare üreten bir akıl… 
Şimdi yukarıdan bir Allah ona seslendi gibi düşünmeyin, özündeki Allah ona 
cevap veriyor. Düşünüyor, tefekkür ediyor, nasıl yaparım. Düşüncesi 
üzerinden bir kolaylık buluyor. Vahiy… 

 Doğru bir şey mi? 

Ama bak vahiy iniyor, kolaylık getiriyor. Doğru olduğunu söylüyor zaten, 
kolaylık getirmesi bağlamında. Yine 100 sopa vuruyor, kolaylık getirmesi 
önemli… Yoksa 100 sopanın altından kalkılmaz.  

- Bir de altındaki ayette zaten, o kararı verirken de yanlışlık varmış gibi, 
o ceza hak edilmemiş gibi bir anlam vardı.  

Bir de o da var, hak etmeyene karşı bir kolaylık getiriliyorsa, ne mutlu. 
Hakikaten de hak etmemişti… Oku bakayım onu, 

44. ayet; “eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. 
Gerçekten biz Eyüp’ü sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu, daima 
Allah’a yönelirdi.”  

Tutarlı bir kul… 

- Açıklama kısmında şöyle yazıyor, “ karısının ona karşı hizmetkâr ve 
fedakârlığı büyüktü, onun için Cenab-ı Hakk 100 tane ekin sapından 
oluşan bir demetle bir kere vurmasını öngörmüştür.” 

45

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Merhamet edene merhamet edilir. Mealen öyle yazılıyor ama… Sonuçta 
kadının hak etmemesi sebebi ile ona bir çare üretişi. Birisi sözünü tutacak, biri 
de hak etmediği bir şeyle yüzleşecek. Hem sözünden kurtarıyor, hem de 
kadını büyük bir ceza görmekten kurtarıyor. 

- Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. 
 

 Acaba o kızgınlık anında mı olan?  

Kızgınlık anında söylenmiş bir şey. Bir de kızgınlık insanı kör ediyor, 
düşürüyor. Bazen öyle sözler söyleriz ki kızgınlık anımızda nefret anımızda 
altından kalkılacak sözler değil. Sonra da o kalkılmayacak sözlere uyandığımız 
zaman ‘ya niye söyledim bu sözü şimdi nasıl yaparım!’  

Sebatkâr bir kul ama tevhidi tam da özümsememiş bir kul olduğu vurgusu var 
orada.”‘şeytan bana dokundu” diyor, iradeyi külliyeyi okuduğunuz zaman 
şeytan dokunmuyor... Her dokunuş Allah’tandır çünkü. Şeytan diye 
görüyorsun ama seni terbiye etmek için Allah gönderiyorsa başka bir şey.  

Hikâyesi şu aslında; inanılmaz bir saltanatı var Eyüp’ün. Şeytan diyor ki, Ya 
Rabbi bu saltanat içinde şükrediyor, sana. Sen bana müsaade ver diyor, 
gideyim bir dokunayım. Kalbi ve aklı hariç her şeyine dokun diyor... Her ne ise 
geliyor, etrafı koruyucu melekleri ile dolu, bırakmıyorlar, destur ilahiden 
diyor, bakıyorlar Allah destur vermiş, kapıyı açıyorlar, kapı dediğim yani 
melekler açılıyor. Melekler açıldıktan sonra artık hastalıklar, fakirlikler, ondan 
bundan darbeler filan milan ardı üstüne geliyor. Yani tayfasıyla tamamıyla 
saldırmıştır, altını çizeyim. Yani bir kişinin işi değil bu. Yani bir cin ordusunun 
tamamıyla tayfasıyla saldırışıdır, insanları da alet ederek. Sonuçta öyle bir 
hale geliyor ki toplumun içinde artık yalnız yaşayan bir kişi haline geliyor.  

Orada soğuk su ve sıcak su hikâyesi vardır, kaplıcayı söylüyor… Kaplıca 
bildiğimiz soğuk su. Ayağını vur, soğuk su aksın, ayağını vur sıcak su aksın. 
Birisi yıkanmak için birisi de beslenmen için...  

Peki, bir çok anlamı kendinde barındırması ile beraber manevi olarak düşünün 
yolda gidiyorsunuz, sizdeki karşılığı nedir soğuk suyun, sıcak suyun? Birisi 
sevgi ve muhabbete akan bilgi, diğeri ise ne kadar soğuk bile olsa, dondurtucu 
da olsa, farkında olmanız gereken idrak etmeniz gereken pozitif bu âlemlerin 
sebepler bilgisidir. Cirac etmeniz için gerekli olan bilgi. Bu âlemde sağlam 
46

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



yürüyüşünüzü sağlar, tutarlı yürüyüşünüzü sağlar. Ama sıcak bilgi, muhabbet 
bilgisi irfan edinmenizi sağlar. Birisi ilahi âlemde yürüyüşünüzü sağlar, birisi 
bu âlemde yürüyüşünüzü sağlar. Hakikaten de pozitif bilimleri okuyup da 
soğuk olan bir adam yok mudur? Vardır, hepsi öyle… Üniversiteye gidin, hepsi 
böyle buzdolabı gibi, sempatik olan birkaç tane… Ama maneviyatın bilgisi öyle 
akmaz, sevgi ile akar, birebir akar… Eyüp nebini düşünce üzerinden vahiy alan 
ve bu doğrultuda çözüm üreten bir akla sahip olduğunu görmekteyiz.  

Böyle olsa da Eyüp nebinin nedenler doğrultusunda çözüm üretirken; halen 
tevhitten yoksun bir akla sahip olduğunuda anlıyoruz, “şeytan bana 
dokundu”. Resulullah nasıl söylüyor onu; “Ya Rabbi senden sana sığınırım.” 
Sebeplere aşkın bir bakıştasın, senden sana sığınırım. En son bir duam da 
şöyle demiştim; Ya Rabbi artık lütfu ihsanınla senden sana yürürken, kendi mi 
verdim sana, ne yapıyorsan yap… Çünkü yapacağımız bir şey yok. Baktım 
ellerimiz kollarımız kapalı, irade-i külliye tanıksın, ee ne yapacaksın, emanetini 
geri teslim edeceksin. Samimiyetle teslim ettik, ondan sonra ne yapar onu 
bilmiyorum. Biz samimiyiz…  

Niyetiniz güzelse akıbetiniz güzeldir. Niyetinizde samimiyseniz, kabulünüz 
vardır. Niyetinizde güzellik yoksa kabulünüz yoktur. Evet, Sad suresinde bir 
kıble var, bir gerçeklik algısı var, ona göre bir gerçeklik algısı ve ona göre 
yaşam var. Ama düşsen de kalksan da bilinçlenmen için olan bir şey var. Bak 
Davud’un bilinçlendiğini görüyoruz, sonuçta. Eyüp’ün bilinçlendiğini 
görüyoruz sonuçta, Süleyman’ın bilinçlendiğini görüyoruz, kendi sıfatlarına 
bağlı olarak bilinçlendiklerini görmekteyiz. Her yaşanan bilinçlenmemizin 
gereği olarak tecrübe edilmektedir.  

Demek ki, tecrübelerimiz acı gerçeklerimizdir. İlkelerin tecrübe edilmesi acı 
gerçeklere dayanır.  

Surenin sonuna doğru gittiğiniz zaman şeytan ayetlerini görüyorsunuz. Biçim 
ve içeriği konuşuyor; evvela bir biçim yaratıyor, ondan sonra kendisine bir ruh 
üflüyor, bir âdem halk ediyor, meleklerin secde ettiği ama iblisin secde 
etmediği bir varlık çıkıyor. Bakın Âdem’in karşısına bir karşıtını çıkartıyor 
zaten. Ve onu ahlak olarak da gönlüne verdiğini söylüyor. Ve diledikleri 
müstesnayı söylüyor. Ama öyle bir ayet var ki orada şeytanın dilinden çıkan; 
“Ya Rabbi senin dilediklerin müstesna…” Tam “la ilahe illallah” demekte 
bakınız… “Ben kendimden azmadım, senin bir hikmetin üzerine azdım ve 
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biliyorum ki sen beni bir hikmet üzeri azdırdın.” Bunlar ta Bakara’ya doğru 
götürüyor bizi, Al-i İmran’a doğru götürüyor bizi. Ve söylediği “la ilahe 
illallah”tır. Sıfatı ilahiyi zikrediyor, fiili ilahiyi zikrediyor, zati ilahiyi zikrediyor 
Amenna, direk “la ilahe illallah” diyor.  

Bir ayette daha geçer “Ya Rabbi ben bunların yaptıklarından beriyim” diyor. 
Bunlar la ilahe illallah’ta yaşamıyor. Lakin anlamadığı bir şey, sıfatı ilahinin 
insanda bu kadar yüksek düzeyde tezahür edeceği ve zatı ilahinin orada 
kendisini göstereceğini, eylemlerinde kendisini göstereceğinin idrakinde değil. 
Aslında kabulünde değil. 

Derler ki, haset adam iflah olmaz, doğru bile olsa gerçeği bile göstersen iflah 
olmaz, kabul etmez. Görünmesi gereken neyse, ne kadar önünü koysan da 
ağzınla kuş tutsan da kabulü yoktur. Lakin bu şeytan hikâyesi nedeni… Yani 
insanların bu hatalarını yaşamasının nedeni nefsine ayak uyduruşu… Hevana 
ayak uydurma diyor, Süleyman’da yine aynı şekilde bir öfkelenişi var, aşağıya 
çeken şeyler… Eyüp’te de yine aynı aşağıya çeken bir şey var, düşmesine 
sebep sürüklenmesine sebep bir şey var, sürüklenişinde yine ayağa kaldıran 
bir şey de var. İlkelerine geri dönüş… İnsanın kendinde yaşadığı diyalektiktir 
bu. Her insan kendi düşmanını, nefsi emaresini kendi içinde bulundurur ve 
ruhuna telkin edilen ile vicdanlı olarak ilkelerle, nefsi emaresinin heva ve 
hevesleriyle, âleme bağlılık arasında ki ilişkilerinde gelgitler yaşamasına sebep 
bir çatışkısı vardır.  

Resulullah diyor ki; “küçük savaşları bitirdik, büyük savaştayız.” Büyük savaşı 
kendi iç dünyanızda yaşayın, nefsi emmarenin size yaptırmayacağı iş yoktur. 
Nefsi emare içgüdülerin; menfaatler, hevalar ve hazlara bürünüşü ile biçim 
kazandığı başlangıcı itibarı ile vahiye mazhar sonuç itibarı ile şeytani olan 
insan mertebesidir. Bedende en yüksek derecede tecelli ettiği yer cinsel 
organlar ile bağırsak bölgeleridir. Öfke, kibir, nefret buradaki enerjinin 
yukarıya çıkışıdır. Korku, şehvet ilk etkilendiğiniz yerler göbek ve altı 
bölgesidir. Günümüzde buranın aklına bağırsak bölgesi beyni diyorlar, biraz 
daha kaba bir tabiri var; sürüngen beyin… İçgüdülerin en yoğun şekilde 
uyarıldığı noktadır. Ama sizden istenen burayla bir yaşam değil, kürsü-i ala ile 
bir yaşam. Beyinde tecelli edenlerle yaşam, yani sürüngen akılda yaşanmanız 
istenmiyor. Düşmelerimiz, kalkmalarımız, tecrübelerimiz yeniden ayağı kalkıp 
ilahi sıfatlarla beraber Hakk’a taşınmamız içindir… Allah ve Allah’ın sıfatlarına 
göre bir gerçeklik algısı ve ona göre bir yaşam.  
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Ve peygamberlerle verilen bu… Peygamberlere baktığınız zaman konu 
çözülüyor, çünkü düşen ve kalkan peygamberlerden bahsediliyor. İbrahim’de 
bir zenginlik vardır. İshak, Yakup, Zülküf, Elyasa, İsmail bunlar Sad suresinde 
geçen peygamberler… Ama bu peygamberler çatışkılarını dışarıda bulup ta 
aşan kişiler.  

Mesela Elyasa ve Zülküf’ün cinlerle kavgası vardır, çünkü cinlere de pirlerdir. 
Sadece insanlara değil, cinlere de peygamber gönderilen var, 
peygamberimizde öyle değil mi?  

Peygamberlerde ne görüyorsanız, Hz Resulün yaşamında da görmeniz lazım; 
Davut’un olduğu olayı Zeynep annemizden hatırlayın. Birkaç tane daha hikâye 
işledik öyle. Zeynep annemizin ona olan muhabbeti yüzü suyu hürmetine, 
Allahu azimüşan sevgisini gönlüne veriyor Resulullah’ın. Zeyd bin Hâris 
boşadıktan sonra Hz Resulullah evleniyor. Toplum karşısında nikâhsız 
evlendiği tek eşidir, Allah kıymıştır nikâhlarını. Allah kıymıştır nikâhlarını 
dediği şu; Allah birbirlerine sevdirtti. Hani günümüzde bir laf var ya 
mühürlendiler, iki kalbin birbirlerini sevmeleri nikâhlanmasıdır. Eski 
veliyullahta, nikâhları gökte kıyıldı denilirdi. Yani, birbirlerini iç âlemde sevdi 
demektir. Gönülden seviyorlar, kalben seviyorlar; bedenen değil. Zeynep’in 
nikâhı bizatihi Allah katında kıyılmış nikâh, o senin eşindir diye hükmü var.  

Burada kast ettiğim beden sevgisi, tene olan aşk değil. Kalben olan aşkta 
şehvet uyanmaz, öfke, nefret yoktur. Kalben olan aşkta sadece sevdiğiniz 
vardır. Gönlünü almak, gönülden bağlanmak dedikleri de o. Ama işin 
enteresan tarafı ne yaşadılarsa karşılığı var. Mesela Tahrim suresi eşleri 
hakkında… Surede Nuh’un ve Lut’un eşini söyler; birisi dırdırcıdır, diğeri 
ispiyon eden. Hani resule biri ispiyon ediyor diğeri başının etini yiyor. Burada 
hakirlemek için söylemiyorum, konu örneği oluyorlar.  

Peygamberler de ne yaşanıyorsa Resulullah’ın kendi yaşantısında örnekleri 
var, beğeniriz beğenmeyiz, kabul ederiz etmeyiz ama var, özel yaşantısına 
kadar. Hatme-ül Enbiya dediğimiz zaman yaşantısında örneklenen ve her 
birinin tecrübesi sonucunda da peygamberlikte en yüksek bilince taşınandır. 
Bu bilinte her olay ve olgu erekte duran Allah’a ve sonuçlarına göre anlamlı 
kılınırken, kişi olarak hüviyeti Hakk olunduğunun şuuru ile bilinçlenilmiştir. 
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İnsanın kendi içinde diyalektiğini çatışkıları, çelişkileri belirler. O çatışkılarda 
kötü olana ayak uydururuz, olması gerekeni yapmayız, düşeriz. Bazen o 
düşüşümüz, olması gerekeni daha çok sahiplenmemizi ve daha yükseklere 
ermemizi sağlar. O peygamberlerde buna işaret ediyor.  

Süleyman’a saltanat verdi ama onun bir yanlış anlaması, onun bir düşmesi 
daha da yüksek bir şekilde kalkmasına sebep oldu. Süleyman’ın başına gelen 
olay atlardan daha çok, kendisinin heva ve sebepler ile sözünün karşılığını tam 
yaşamamasındandır. Çünkü atların sevgisi onu Allah’ın zikrinden gafil 
bırakmıştı. O kadar oyalandı ki onlarla, Allah’ın sevgisinden gafil kaldı.  

Bunu görüyor, bir an idrak ediyor, bunlar Allah’u azimüşanın sevgisini benden 
uzak kıldılar, mademki öyle ayaklarını keseceğim diye yemin ediyor, 
öfkeleniyor. Doğru yerden dahi olsa, mahlûkata zarar verme hakkınız yok. Siz 
doğru bir şeyin farkındasınız ama farkında olduğunuz şeyle başka bir şeyi 
helak ediyorsunuz. Kendi üzerinizde idrak edip dönmeniz gerekirken, başka 
bir şeye zarar veriyorsunuz.  

Nefsi emmare hep suçlar. Nefsi emmareyle her an mücadeledeyiz, şeytanımız 
bizdedir. Peygamberlerin şeytanları ile mücadeleleri aynel yakin düzeyde de 
karşılarına çıkmış olarak ta gerçekleşmiştir… Ve kendi şeytanları ile 
mücadeleleri üzerinden asıllarına, kendilerine döndürülmüşlerdir. Ama diğer 
veliyullahın, yolda yürüyen ve bütün insanların şeytanı kendi üzerlerindedir ve 
kendi üzerlerinde mücadelesini vermek zorundalar. Nebilerin şeytanı, 
kendilerine dışsal, karakterde form kazanmış olsa da bu karakter formlarını, 
her Hakk yolcusu geldiği mertebe durumlarına göre kendi üzerinde tecrübe 
eder. 

Hangi şeytanla karşılaşırsanız, o peygamberin ahlak ilkesiyle uyanır ve ayağa 
kalkarsınız, böylece mertebeden mertebeye sefer edersiniz. Buna Hatmi 
Meratip denir. Âdeme geldiğiniz zaman kibir şeytanına uğrayacaksınızdır. 
Evvela bir kibir şeytanını uyandırırlar ondan sonra Âdem’i getirirler sana. Bir 
Şit’e gönderirler seni, ondan sonra cinlerin irade ve keyfi hallerine götürürler. 
İdris’e gidersin, dünyayı doymaz biçimde tüketirken yüklenirsin, devleşirsin ve 
seni sınırlarına getirecek bir İdris’in uyanması gerekir. İdris sende doğmadığı 
sürece sendeki devlik devam eder, tüketmek devam eder… Tüketirken de 
sende maneviyatından yana tükenirsin. Nuh’a gidersin; maneviyattan 
anlamayan kaba, zorba insanlara gidersin veya kabalıkların olur. Kendi üzerine 
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çevir; insanın kabalıkları olur, duygusallık ağır gelir. Ama öyle bir hal olur ki 
Allah bir aşk verir; ne kabalık kalır, ne başka bir şey. İki damla gözyaşı insanı 
latif kılar, ince, naif ve duyarlı kılar. Ama âşık adam duyarlıdır, kalbi 
yumuşaktır. 

Saffat suresinde sana bir yol çiziyor; kurtarırız diyor. Ama Sad suresinde, 
kurtarılırken bunların düşmeleri kalkmaları var, ne olursa olsun kalk ayağa, 
yürü diyor. Maneviyat durulacak bir yol değil, düşmeyeceğin bir yol da değil. 
Düşmez isen kalkmanın duyarlılığı olmaz sende, edindiklerinin, sana 
verilenlerin kıymeti harbiyesini bilmezsin.  

Sultan Süleyman’ın güzel bir sözü vardır; olmaya devleti cihanda bir nefes 
sıhhat gibi. Süleyman a.s ayetlerine bakın bir ceset gibi tahtınızda 
oturuyorsunuz, atın ne değeri var… Bir girip oluyoruz yediğimizden 
içtiğimizden tat alamıyoruz. Saltanatın, tahtın, atın ne değeri var, tat vermez 
ki… Her şey tadında gerek… Düşün, ama kalkmasını bilin! Düşüyoruz ama 
kalkmasını bilmiyoruz, özür dileyemiyoruz, tövbe edemiyoruz. Ağır geliyor… 
Bir özür dilesek zaten yükü atacağız. Hz. Eyüp’ün karısının ne suçu var değil 
mi; bir özür dile, sözünü de tutmak istiyorsan Allah’tan bir kolaylık varsa o 
kolaylıkla kefaret ver.  

Dinimizde daha güzel kefaretler var; kurban kes, sadaka ver, vs… Sözünüzü 
tutamadıysanız veya yalan yere yemin ettiyseniz sadaka ver. Bir önceki 
surede İbrahim için koçu verdik diyor mesela… Sözünü tutması için koç 
gönderdik diyor. Ama buradaki temel ilke söz tutmak! Sözden yana 
mesuliyetimiz var. Sözünü tutamayan insanın tinsel gelişimi, rüştünü bulması 
olmaz. Söz, sizi geliştirir, karakterinizde sizi yükselticidir ve rüşte taşır. Rüştü 
olmayanın da özgürlüğü yoktur zaten. Çocukların aklında nedenleri hep 
dışarıdadır; nedenleri dışarıdayken bir özgürlük bekleyebilir misin çocuktan, 
bağımlıdır. Maddi olarak ebeveynine bağımlıdır veya toplumsal ilişkileri hangi 
nedenlere bağlıysa… Ama kendini bulmuş, sorumluluklarını bilen, rüştünü 
bulan insanın iradesi kendindedir, eylemi kendindedir, yapması gereken 
neyse onları yapıyordur ve özgürlük alanını zaten oluşturuyordur. Kimse gelir 
dokunur mu ona! Siz yolda yürüyorsunuz olduğu gibi, Allah’tan bir şey 
gelmediği sürece kimse gelip size dokunur mu? 

Senelerden beri şurada oturuyorum bir gün bir tanesi gelip ne yapıyorsun 
demedi ve şurada dönen olayın haddi hesabı yok. Geçen gün bir kavga oldu 
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ölümden dönüldü vs… Şurada bilmem uyuşturucu satıyorlarmış, şu yukarıda 
bilmem ne yapıyorlarmış, daha yeni yenide öğreniyorum. Bilsem korkarım, 
tehlikeli bir yermiş, azim Allah… Bir kardeşimin gözünün önünde çocuk 
kaçırmışlar, kapının önünde, anlamamış. Geçenlerde bir tanesi borcu 
yüzünden bir çocuk kaçırdı… Bize, bir tanesi gelip bir şey demiyor. Eğer siz 
kendinizden eminseniz, kendinize bir yaşam alanı edinmişseniz 
maneviyatınızda, akıbeti öngörerek yaşıyorsanız vicdanınız doğrultusunda, 
size dokunacak yok! 

Eğer size bir şeylerde dokunuyorsa yaptığınızdan veya yeni bir yenilenme 
sürecine girdiğinizden dolayıdır… Davut’a haber, yaptığıyla yüzleşmesi 
üzerinden yaptığı ile de yüzleşmesi için veriliyor. Süleyman’ın tahtına cesedin 
bırakılışı, kendisiyle yüzleşmesi için. Bir şeyin iyisini yapacağız diye, hiçbir 
zaman başkalarına da zarar vermeyeceğiz. Kendimizle yüzleşmemiz lazım, illa 
bir günah keçisi buluyoruz. Ablamın dediği gibi çocukluk devresinin aklı 
suçlayıcı akıl. Suçlayıcı, ceza verici akıl amenna, kendine ceza versene! Söz 
sahibi, sorumluluk sahibi sen idin; o zaman cezanı kendine kes.  

Cezayı kendimize kesemiyoruz. İlla suçlayacak bir yerimiz var; o yaptı. Bizim 
bir tane cimcime Zeynep var… Ona diyorum ki “Zeynep ne yaptın?” 
Parmağıyla ablasını gösteriyor; “o yaptı” diyor. Kendisinin yaptığını görseniz 
de ablasını göstererek onun yaptığını söylemekte.  

Surede; ilahiyattan edindikleriyle insanın, kıblesinde/istikametinde 
şaşmaması gerektiği vurgulanıyor. Davut mitiyle bu anlamlı kılınmaktadır. 
Yaptığımız olayların tinde varlığımıza ayna olduklarını - spekülatif idrak ile 
görüş verdiği- de bu surede anlamlı kılınmış… Spekülatif demek yoldan 
çıkarma ya da abartılı olan manasında değil; ayna oluyor.  

Diyalektik bize zaten ayna olanı –sibernetik düzeyde spekülatif olanı / ayna 
olanı) verir. Bir şey yapmış, yaptığı şeyin karşısında başka bir şeyle 
karşılaşıyor. İki kardeş geliyor ve bir kardeş bir şey üzerinde hak sahibi 
olduğunu iddia ediyor… İki karşıt durum var, zıt durum değil. İki karşıt ve 
çatışkılı bir durum var ve aynı şeyi kendisi yaşamış ve kendisine ayna. Dışarıda 
gördüğünüz bütün karşıtlıklar veya kendi iradeniz doğrultusunda bunlar 
böyleydi şöyleydi dediğiniz karşıtlıklar, zıtlıklar, çelişkiler, çatışkılar aslında iç 
dünyamızda yaşadığımız şeylerdir. Yeni bir ilim çıktı, bazı insanların 
vücutlarında bir şey oluyor, filanca yerde deprem oluyor diyebiliyor. Böyle şey 
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var, maneviyatta karşılığı var. İnsanın bir hali oluyor, olan olaylar âleme 
sirayet ediyor ve âlemde gerçekleşmeye başlıyor. Bir olay yaşıyorsunuz iç 
dünyanızda, iç dünyanızda yaşadığınız olayın benzeri veya doğrultusunda 
gerçekleşenleri aynı zamanda dış dünyada yaşanıyor, o dış dünya da 
gördüğünüz zaman kendi iç dünyanıza ayna oluyor. Diyalektik üzeri sibernetik 
olan spekülatif gerçekleşen bir tine tanığız.  

Sadece bedensel olarak değil, manevi olarak ta yaşadıklarınızın ayna 
olduğunu görürsünüz. Bir gün aranızdan bir kardeşim bir şey sormuştu… Bir 
şey görmüş rüyasında, bunun âlemde karşılığı var mı gibilerinden bir şey 
sormuştu. Ruyasında yaşadığını, sonrasında kendinde yaşıyor, yaşadığı 
şeyinde âlemlerde karşılığı var mı diye soruyor. Dikkat ederseniz, tinsel olanın 
süpekülatif olarak sibernetik bir düşünce kurgusuna haiz olduğu görülür. 
Dedikoduya girmesin diye de isim ve olayda anlatılanları özellikle 
belirtmemekteyim.  

Bir şey yaşıyorsunuz yaşadığınız şeyin âlemde karşılıkları var, onunla 
karşılaştığınız zaman sizde yaşananın karşılığı olduğunu görüyorsunuz. O 
zaman kendi üzerinize dönmeniz gerek, aynanın kendisinde kalınmaz. Biz 
aynaya dalıyoruz, aynayı gerçeklik olarak görüyoruz, ayna da odaklanıp 
kalıyoruz. Saçınız, aynadaki aksiniz, v.s. Gerçek olan sizsiniz! Yaşanan bütün 
olaylar, sizin yaşadıklarınızın sebebiyle sizin aksinizdir, gerçek olan o sırada 
sizsinizdir.  

Bunu biraz abartayım, gerçekleştirende sizsiniz. Gayri iradi veya iradi… Sizin 
üzerinizde Cenab-ı Hakk’ın tasarrufu, ilkelerine, sıfatlarına bağlı olarak 
yaşattığı neyse bu âlemde karşılaştığınız olaylar oluyor. Tanık olduğunuz 
zaman inanılmazdır. Bizatihi âlemde dönen olaylar size ayna oluyor. Bu bir 
nevi insanın kendiliğini haber almasıdır. İnsana kendisinin haberinin 
verilmesidir, hatırlatılmasıdır. Senin yaşadığın olaylar âlemde karşılık buluyor 
ve size geri yansıtılıyor. Öyle ise düşüncelerinize, niyetlerinize ve 
eylemlerinize dikkat edin. “Balık baştan kokar”derler dikkatli olun!  

Sure aynı zamanda insanın ne kadar kudret üzeri yaratıldığı, ne kadar büyük 
yaratıldığı ve âlemde nelere sebep verdiği üzeridir; “dikkatli ol” der. İktidar 
sahibi insanı işaret eden Davut’ta da onun için hatırlatılıyor. Bir önceki sure de 
insanın yaptıkları âlemde fitne oluşturdu diye bir ayeti kerime vardı, 
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hatırladınız mı? Şimdi anlattıklarımız üzerinden okuyun, aynen denildiği 
gibidir ve tefsir olarak ayetin net anlamını zaten ifade etmekteyiz.  

Yaptığınız şeyler âlemde karşılık görüyor. İnsanlar âleminde de aynı… Özellikle 
Kırklar, insanlık âleminde görülür; Dörtlerin ki kâinatta iklimlerde görülür; 
Yedilerin ki kıtalardan, iklimlerden ve mahlukattaki değişimlerden 
sorumludurlar ve yaşadıkları bu alanlarda görülür… Üçlerin ki denizlerde, Birin 
ki ise bütün insanlık âleminde, dünya âleminde ve mana akışında görülür. 
Hem melekûtu hem de bütün insanlık âlemini etkiler. Üçler deryalara bakar; 
büyük- küçük okyanus vs.  

Lütfi Filiz hazretleri o zamanın Üçlerinden di, büyük okyanus. Kemter Dede 
vardır, Yedilerdendir mesela. Benim bir kapı komşum vardı, İlyas Baba 
kırklardandı. Gülseren anne vardır onu da es geçiyorum. İlyas baba deyince 
aklınıza tanımadığınız için bir kişi gelmiyor, yani dedikodusu olmuyor, 
Gülseren anne aklınıza gelirse eğer yakışık almaz. Çünkü tanıyanlarınız var.  

Organik bir âlemden bahsediyoruz, burada organik deyince organ anlamayın. 
Canlı, dirimsel, örgünsel, hiçbir şey birbirinden bağımsız değil ve tek düze bir 
doğrultuda da ilişki bağları yok. Sibernetik, diyalektik ve süpekülatif bir 
biçimde ilişki ağında hep daha ileriye doğru her olay ve olgu gerçekleşmekte. 
Her şey birbirini etkiliyor, her şey birbirini etkilerken önünüzü görmeniz bile 
çok zor. Hani kaos diyorlar ya. Kaos dediğimiz aslında kaos değildir. Kaos 
dediğim bilimsel literatürde dil itibarıyla kaos. Çoklu ilişkilerde hareketin 
sonuçlarını ön görememek kaos diye nitelenmekte. 

Her şey o kadar örgünsel, dirimsel, iç içe ki o iç içekliğin içinde yaşayamıyoruz, 
gerçekleşenleri düz bir mantık ile anlamaya çalışırken kendimizi olup 
bitmekte olanın hikmetine öteliyoruz. Her şey birbirine ayna, her şey birbirine 
içkin/ kapsayıcı, her şey birbirine dışkın/ kuşatıcı ve o içkinliğinde-dışkın 
lığında örgünsel, birbiri ile iletişimde olarak birbirini etkiliyor ve bunların 
içinde insan en yüksek değer olarak çıkıyor. 

- Efendim bir bilim adamı kargaşa ortamını bilgisayara aktarmış, 
fraktal geometri çıkmış. Müthiş bir sanat ortaya çıkmış. 

Ama bilimde kaos, çoklu hareket belirimlerinin sonuçlarının 
öngörülememesidir. Sistemlerde birli hareketlerin sonuçlarını 
öngörebiliyoruz, ama hareketler ikili, üçlü, dörtlü olduğu zaman hareketlerin 
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artık nasıl olacağını öngöremiyorlar. Yani hareket üzerine üretilmiş bir 
teoridir. Mesela kaos teorisini üreten insan şöyle diyor; bir kelebek kanadını 
çırpsa, filanca yerde/ yerlerde belki bir kasırga ortaya çıkacak veya bir kartalın 
kanadını çırpmasına sebep verecek… Bu sonuçların öngörülmemesine kaos 
denilmektedir. Fırtına kopabilir, kasırga bile kopabilir; kelebek etkisi dedikleri 
de budur. Bunda haklılar ama bu her şeyin öngörülemez olduğu anlamına 
gelmez. Keşiflerle, rüyalarla, bir çok farklı biçimlerde gerçekleşen öngörüler 
ile birçok şeyin öngörüldüğünü biliyoruz, Yusuf’un hikâyesinde bunu anlamız 
gerekir. Diyalektik, sibernetik/ döngüsel sistemlerde ve süpekülatif bir tinsel 
hareketin sonuçlarını olasılıkları ile beraber ön görebiliriz. 

Davud potansiyellerini ikidar düzeyinde kullanırken edinimlerde bulunandır, 
Süleyman ise edinilende özgünlüğe taşınmanın betimlenmesi gibidir. Ona 
öyle bir şey veriliyor ki, “artık sana sorgu sual yok” deniyor. Çünkü özgünlüğe 
taşınmış, yani babadan miras kalmıyor. Edinilen şeyi artık özgün bir ifadeye 
taşıyor, Davud’un ardılı değil. Bambaşka bir ifadeye taşıyor. 

Eyüp, Rabbine sığınarak ve düşünerek sonuç elde eden kula işaret eder. Böyle 
olsa da tevhitte kemalat’ı Eyüp’te tam görmemekteyiz, “şeytan bana dokundu 
ayeti” ile buna tanığız. Davut’ta heva, heves; Süleyman’da ise atlar üzerinden 
gerçekleşen yanlış yargıda bize gösterir ki, hatalarla sınanırken bizde 
gerçekleşen, açılmış olan meleki bir sıfatımız üzere ayağa kalkarak hak olana 
göre devamlı olmamız gerektiğidir. Hangi sıfatımız ile sınanıyorsak o sırada, o 
sıfatımıza ait bizi yükseltecek başka bir melekemiz açılıyor bizden.  

Sureden insanda istenen, hataları ve günahları üzerinden gelişen yetileri ile 
haktan ihsan edilen başarı üzeri yoluna devam etmesi gerektiğidir. İnsandan 
istenen de budur. Yetilerimiz, acziyete bağlı olarak görünüş bulur. Ama 
hatalar ve günahlarımız üzerinde gelişirler. Daha önceki surelerde acziyetimiz 
üzeri donanımımızda/ potansiyelimizde olan yetilerimiz açılıyordu. Ama 
hatalarımız ve günahlarımız üzerinden de yetilerimiz gelişiyor. 

Mesela bir hata yaptınız, trafik kazası yaptınız. O hatayı bir daha yaptırmaz 
size, çünkü melekeleriniz dikkat etme doğrultusunda gelişir. Veya başka bir 
melekeni devreye koyar, geliştirir seni. Başka bir melekeni devreye koyar, 
açar orada.  
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Ayette dendiği gibi; “eğer sizler günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, sizleri 
Cenab-ı Hakk helak eder, yerinize yeni bir kavim yaratırdı” bu sözü genelde 
şöyle tabir ederiz. İnsanlar Allah'ı Azimüşanın Aff esması var, Rabb sıfatı var 
ve şimdi insan yanlış yapar, günah işler, günah işledikten sonra bu sıfatlarla 
beraber Cenab-ı Hakk’a yükselir. Vicdan melekesi açılır, birçok meleke edinir 
amenna. Bunlar doğru ama burada farklı bir şey söylüyor; hatalarımız ve 
günahlarımız sonuçları itibarı ile başka sıfatlarımızın açılmasına sebeptir, aynı 
zamanda tecrübe edinmemize sebeptirler. Yeniden ayağa kalkacak, sıfatları 
gelişmiş olarak halifeliği yerine getirecek kişiler getirirdi anlamına gelir. Çünkü 
o sıfatların görünmesi söz konusu, hata işlemeden nasıl görürsün? Dikkatli 
bakın, her hatanın sonucunda yeniden ayağa kalkıp, o sıfatı ilahiyi göstermek 
var. Süleyman’da o net anlatılıyor. Yetkin bir şekilde veriliyor. Mesela Eyüp’te 
de öyledir, daha yetkin bir şekilde nimet veriliyor. 

Yetilerimiz acziyete bağlı olarak görünüş bulur ama hatalar ve günahlar 
üzerinden gelişirler ki, en büyük gelişen yetimiz vicdandır. Vicdan ilkelerimize 
bağlı olarak kendi içimizde yaşadığımız karşıtlığı aşabilmemizin -kendi içimizde 
yaşadığımız diyalektiğe aşkın yaşaya bilmemizin- tek adresidir. 

Akılda şu ne kadar doğru/yanlış desek te, vicdanımız olmadan ilkede başarıya 
ulaşmamızın imkânı yok. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu aklınızla tespit 
eder, değerlendirebiliriz; vicdanımız yoksa uygulayamayız. Doğru olanı 
yapmak vicdanla alakadardır. Vicdanı olmayan insandan korkun. Çünkü doğru 
olanı bilse dahi yapamaz.  

Hani Ali efendinin hikâyesini anlatmıştık. İhtiyaçlı biri gelmişti camiye ve para 
toplamışlardı. Kırıkhanın en zenginlerinden biri para vermeden geçmiş. 
Adama niye vermedin diye sormuşlar. Adam bir cebinden bir deste, diğer 
cebinden de bir deste para çıkarmış sanki bankadan çıkmış gibi. 
“Veremiyorum, veremiyorum”“ne yapayım”demiş. Babası “nasibi yok 
evladım”demiş, güzel bir ders vermiş. Bak akıl biliyor vermesi gerektiğini, 
vicdanı yoksa veremez.  

Vicdanı olanlar ilkeleri yaşarlar. Akılla ilkeleri bilirsiniz. Felsefeyi 
okumuşsunuzdur. Tümelleri bilirsiniz, tümellerin hangi doğrultuda yaşanması 
gerektiğini bilirsiniz. Tümellerin tekil ve tikel ilişkilerindeki bağıntılıklarında 
karşıtlıklar üzerinden dışlaştığını bilirsiniz. Diyalektiğin kendisinde 
gerçekleştiklerini ve sonuçlara doğru bizi götürdüğünü bilirsiniz. Yani birçok 
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şeyden okursunuz. Diyalektiği sen yaşa, karşıtını aş; çok zor. İnsanın kendi iç 
dünyasında, nefsi emaresi ile ilkeler üzerindeki o vicdanda telkin edilenler 
üzeri çarpışması kadar büyük bir çarpışma yoktur. 

Düşünün, insan sevdiğinden vermediği sürece tam iman etmiş olmaz. Bunu 
tersten okuyun. Demek ki sevdiğinden vermeme hali, kopamama hali var. 
Deneyin… 

Bir taşım vardı benim. Allah biliyor taşımı seviyordum. Yakaza da bir taş 
görmüştüm. Bir baktım ışıl ışıl bir taş. Dedim bu taş nerden çıktı. Genelde 
önüme taş çıkmaz, hiç de umurumda olmaz. Hani Hacı Bektaşın bir sözü var 
“Taşta hırkada arama. Ne ararsan kendinde ara”. Dedim; Ya Rabbi beni 
kavuştur. Madem taşın bana kavuşmak için duası var, benimde duam var. 
Ama nasıl bulacağım ben o taşı da dedim.  

Her ne ise ziyaret için Konya’ya gittik. Ziyaretlerimizi yaptık, yemeklerimizi 
yedik. Orada takıcılar vardı. Biraz alışveriş yapayım dedim. Bir baktım taş orda 
duruyor, taşı aldım, fiyatını sordum, bir de pazarlık ettim. İçimden birden “taşı 
bulmuşsun birde pazarlık ediyorsun” dedim. Hemen aldım hiç sesimi 
çıkarmadım. Taşı aldım, her zamanda yanımda taşırdım. Öyle bir taş ki, ruh 
üflenmiş, muhteşem bir şey. Seneler geçti, umreye giderken yeğenime 
bıraktım. Dönüşte alırım dedim. Yeğenimde unutmuş. Bodruma gittim, taş 
aklımdan çıkmıyor vallahi. Nefis bu, ikide bir aklıma geliyor. Taşlarla 
oynuyorum o sırada habire aklıma geliyor. Gideyim hele, bu taş ne yapıyor. 
Bak dedim seni hediye edeceğim, rızanı da istiyorum. Tamam dedi, hediye et 
dedi. Rızasını da aldım, yeğenime hediye ettim. Ya Rabbi şükür dedim. 

Taşın senin üzerinde oluşturduğu bir çatışkı var. Değer yüklemişsin, o değer 
yüklemenle bir sahiplenme, bir aidiyet oluşmuş ve nefsin orada sahipleniyor. 
Nefsi emmaren hala aklını oraya götürüyor bırakmıyor. İçgüdülerinle halen 
olumsuz düzeyde uyandırılıyor. Yaşadığın olaylarda bırakmıyor hala. Birde 
seviyorsun, kıymeti harbiyesi de var, dua ile gelmiş çünkü. Velhasıl kelam, 
baktım olacak gibi değil, rızasını aldım, yeğenime taşı hediye ettim… Ama, “iyi 
bak” da dedim. 

Sevdiklerimizden ayrılamıyoruz… İbrahim’de “en sevdiğimi kurban edeceğim” 
ayetini de gördük. En sevdiğimi vereceğim, imana bak! İnsanın içindeki 
çatışkıyı anlatıyor. Aşmanız sağ el ile, vermesini bileceksin. Sol el değil, 
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sahiplenme ile değil. Çünkü nefsi emmarenin sıfatlarından bir tanesi de hep 
sahiplenmedir, paylaşımı sevmez. Sevgi, mal, iktidar, ilim, nesi varsa 
paylaşılmasını sevmez. Hz. Ali’nin sözü var, “ver ki artsın” Aslında Allah'ı 
azimüşşan “nefis kendi kötülüğünü ister” der. Öyle ise “ver ki artsın”ı 
anlayamıyor. 

“Ver ki artsın”sizin içinizdeki çatışkıyı, aşmanız için bir vesiledir. Yani 
ahiretinizi görün, artmışını görün ve onun için size kazanç üzerinden geliyor. 
Araplar ticaretle uğraştıkları için o akıl üzerine “Size güzel bir kazanç 
söyleyeyim mi?” denilmektedir. Çünkü biliyor çatışkı var, bırakamıyor. 
Bırakamayınca onu kazanca davet ediyor. Eğer kazanç olacaksa böyle olacak. 
Yani nefsi emmareyi okşayacak. Nefsi aşmamız için yine nefsin bir zaafını 
kullanıyor. 

Ama siz menfati değil vicdanınızı kullanın. Maneyiyat kazanç kapısı değildir, 
Rıza kapısıdır, sevgi kapısıdır. O zaman bu işi kazanç olarak görmeyin, rıza 
olarak görün. Yapılması gereken bir şey ile karşı karşıya kaldığınızda ise olması 
gereken ne ise Allah için yapın. O zaman nefsinize galip gelirsiniz. 

Verdiğiniz zaman razı mısınız; Razıyım. Allah için verdim diye biliyormusunuz! 
O zaman bitti. Bir daha aklına gelmez. Ondan sonra bir daha aklıma gelmedi. 
Çünkü rıza ile verdim. Çift taraflı rıza var; sen razı, o razı. Bir daha aklına 
gelmez. Ve insanın kendisindeki çatışkısı çok büyüktür. Yaşam ilişkilerinizde 
kaybettiklerinize bakın; zor koşullar, kaybettiğiniz olaylar, dibe vurduğunuz 
olaylar… Haydi, bu durumda iken Hakk deyin! Eyüp, kaybettikleriniz 
üzerinden yaşanabileceklerin hikâyesidir. Nasıl tutarlı, Allah’tan tavizi yok. 
Deli mi demediler, peygamber olduğunu bilenler arkasından mı 
hançerlemedi… Allah yardımcımız olsun, yani zor bir yol. 

Şeytan, melekler ve Âdem’e secde olayı ile de insan tininde murat edilenin, 
diyalektik ile gerçekleştiği ve süpelatif olarak görünüş bulduğu ve sibernetik 
gerçekleştiğine tanığız. Bu da surenin özetidir. Bakın bir neden, bir mit 
anlatıyor. Ama o neden de insanın kendi içinde yaşadığı diyalektik var. 
Karşıtları kendinde barındıran ve onu hep aşan ve devamlı savaş içinde olan 
bir insan var. 

Peki, savaş nereye kadar, ne zamana kadar? Ta ki toprağa girene kadar! 
Ölmeden savaş bitmiyor. Mücadele bir ömür boyu. Yani tasavvuf dediğimiz ya 
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da Kur’an yaşamı dediğimiz şey, ver de cebime koyayım gideyim gibi bir şey 
değil. Bir ömür boyu yaşaman gereken bir şey… Burada Kur’an öğreniyoruz; 
bitti, öğrendik değil, bir ömür boyu yaşamanın şartını getiriyor size. Evet, hak 
ve hakikate bağlı olarak bir gerçeklik algısı veriyor size ama o gerçeklik algısı 
doğrultusuda yaşanması gerektiğinin bilincini de veriyor. Eğer bu gerçeklik 
algısı üzerine yaşamazsan diyor, sonuçları bunlar! Devamlılık istiyor, süreklilik 
istiyor.  

Bu zamanlar, tüketen insan zamanları. Bunu tükettim bitti anlamına gelen bir 
şey değil bu. Aldın, onunla yaşayacaksın. Aldın, onunla yürüyeceksin. Çünkü 
evrenselleri tüketemezsiniz, evrenseller de tükenirsiniz. Allah’ı 
tüketemezsiniz. Allah’ta tükeneceksiniz. Onunla ayağa kalkacaksınız. Onun 
sıfatları, ilkeleri ile ayağa kalkacaksınız. Ve yürüyeceksiniz. O zaman 
insansınız.  

Kıble ve istikametten her türlü koşul ve zorlanmada ve sınanmada bulunsak 
dahi, vazgeçmemek ve bu doğrultuda salih amelde bulunmak, salih amelden 
taviz vermemek -ilahi hikmete bağlı olarak-, insanın tininde kendini 
gerçekleştirmesine sebeptir… Çünkü ilahi sıfatlar uyanıyor, yeni tecrübeler 
ediniyor ve kendini keşfediyor. Kendini gerçekleştiriyor. Ayrıca da ilahi 
muradın hakkıyla üzerinde görünüşüne sebeptir. Yani hak ve hakikate bağlı 
olarak gerçekleştirdiği ile tinde görünüş bulunması insandan istenendir. 

Saffat’ta “ey insan, ihlâs ve samimiyetle, amellerin doğrultusunda, 
potansiyelin ve edindiklerinle, insanlık idealinde kendini gerçekleştir” 
denilmekte.  

Sad’ta ise “ey insan hatalarda ve günahlarda bulunsan da hata ve günahın 
tininde yükselmene ve ilahi yakinlikten nimetlenmene ve irfan, ilim, keşif 
edinmene sebeptir. İnsanlığını gerçekleştireceksin. İnsanlığında kendini 
keşfedeceksin ve insanlığını gerçekleştireceksin. Hakiki insanın nasıl 
gerçekleştireceğine tanığız. 

Kendinden/ özvarlığından, özgüven bulunarak edindiğin ve edimlerde 
bulunduğun nelerse, insanlığında kendini keşfetmen içindir. Saffat ta ihlâs ve 
samimiyetle insan olmamız ve insanlık ideali neyse, ona göre yaşamamız 
öngörülüyordu. Çünkü kurtulan insan, ideal insan! Ama burada ideal insanın 
dahi, yaşadığı şeyler sebebiyle hatalara düştüğü, günahlara düştüğü durumlar 
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var. Onlardan da yükselmemiz gerektiği vurgulanıyor, yeni sıfatlarla, yeni 
edindiklerimizle, hangi durumda olursak olalım. 

Saffat’ta gerçeğe inanılmaması şaşkınlığa sebepken, Sad’ta ise gerçeğin dile 
getirilmesi şaşkınlığa sebep olmakta. Tarihte de bu yaşanmıştır. Dünya 
yuvarlaktır dendiğinde de yaşanmıştır. Suyun kaldırma kuvveti var 
denildiğinde de yaşanmıştır. Bilimsel olarak da manevi olarakta fark etmiyor 
gerçek dile getirildiğinde şaşkınlık ve inkar hep görülesi olandır. 

Davud nebide zanaat ile eşyaya, sanat ile tine, siyaset ve hukuk ile de yasanın, 
ilkenin gölgesi altıda topluma ve yaşama biçim vermeye tanığız. Süleyman’da 
da özgün aklenden olarak ilkesine bağlı değerler doğrultusunda, karşılaşılan 
koşul ve şartlara göre sürdürebilinir bir yaşam için tinde yeniden üretimde 
bulunmak ile topluma ve yaşama yön vermeye tanığız. Süleymanda ilke ve 
yasaların gölgesinde düşünmekten daha çok ilke ve yasaların özümsendiği ve 
bu doğrultuda yeniden tinde üretim yapılabilinir olduğuna tanığız. Davut bu 
noktada kısırdır, çünkü önceden belirlenmişlere göre düşünebilendir. 
Süleyman ise koşul ve ihtiyaçlara göre yenilebilen bir akıl ile düşünebilendir. 
Özgün düşünen olduğu için hükümünde, doğayı kullanılır kılma ve sosyal 
yaşama yön verme ve kurgulama Süleyman nebi de özgün bir durumda 
gerçekleşir.  

Davud dediğimiz zaman Davud insanı nasıl bir insan? Şu tarihte yaşamış, 
gitmiş bir insan mı? Âdem, Şit, Davut? Davud insanı eşyaya biçim veren… 
Zanaat ile eşyaya biçim veriyor. Şimdi onun adı teknoloji oldu. Sanat ile tinine 
biçim veriyor. Siyaset ile yaşama biçim veriyor. Süleyman ise bunu, koşul ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürebilinirlik ilkesi üzeri özgün bir şekilde 
gerçekleştirmekte… Ve edindikten sonra edindiğini de içsel olarak 
dışlaştırırken yepyeni bir biçim veren, yeni bir olguya taşıyandır… Davut’ta 
ilahi hükümler, üst nedenler olarak belirleyicidir…, Ama, Süleyman’da ilahi 
hükümler, sürdürebilinir bir yaşam için sadece yön bulmanın zeminidirler. 
Özgünlüğü belirleyici olan da koşul ve ihtiyaçlara göre sürdürebilinir düzeyde 
yenilenebilmektir. Süleyman’da kimseye verilmeyecek saltanatın istenmesi ve 
hakkaniyet ilkesine bağlı olarak uygulanabilinir hukuk dahi sürdürebilinir bir 
yaşamın temelinin istenmesinden başka bir şey değildir. 

İfade de özgünlük ise yeni olmasına bağlı olarak tine taşıyıcı ve tinde yükseltici 
olmalıdır. Eğer taşıyorsa özgündür, taşımıyorsa zaten özgün değildir. Yani 
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maneviyatta sizi bir yere taşıyorsa özgündür. Taşımıyorsa özgün değildir, 
taklittir, ya doğanın taklidi ya da nefsin taklididir. Önemli olan özgünlük! Yani 
yeniden üretmek, yeniden bir yerlere taşıyabilmek… Bunu yapabiliyorsak 
günü yakaladık, yapamıyorsak günü yakalamadık. Çünkü Cenab-ı Hakk her an 
özgün bir şekilde önümüze yeni bir şey çıkarıyor. İnsan yaşantısında şu yirmi 
senede neler değişiyor, ne kadar özgün bir gelişim! Ama toprak insanına 
bakın; zaman bol, sabah gidiyorlar köylerinde işlerine güçlerine, akşam 
geliyorlar. Köye gidin, bir hafta zor geçer, zaman geniş. Toprak insanının 
zamanı geniş…  

Hz. Resulullah’ın hadisi var; ahir zamanda seneler ay, aylar haftalar, haftalar 
günler, günler saatler gibi geçecek. Niye; irade fazlalaşacak, aksiyon fazla, 
koşuşturma fazla ve hafta sonu oluyor, nasıl geçti diyoruz. Ve zamanı 
yakalamak çok zor. İnsanın değişen değerlere göre zamanda ilerleyişini, değer 
üreten varlığı yakalamak çok zor.  

49. Ayette, “İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara güzel bir gelecek vardır.” Emin adımlarla geleceğe doğru 
akıbetinden korkarak haklar ve hadler çerçevesinde ilerleyenleri anlamlı 
kılmakta. Akıbeti söylüyor. Saffat’ta ahiret daha öndeydi, Sad’da akıbet daha 
öndedir. Çünkü akıbet bizatihi insanda, ahiret ise daha mekânsaldır. Ahiret 
dediğimiz zaman, hemen bir mekân algısı oluşuyor bizde, cennet, cehennem, 
mahşer… Ama akıbet dediğimizde ise yaşadıklarımızın sonucu olarak 
yaşayacaklarımızı işaret eden gelecek zaman algısında bulunuruz. Her iki 
durumda da süpekülatif olan tindeki sbernetiğe tanığızdır. Ayettede bunu 
görmekteyiz.  

Sad suresi son ayetleri ve diğer surelerdeki benzer ayetlerden de anlıyoruz ki 
Kur’an bize Allah’ın hakikatine göre gerçeklik algısı ve bu algıda nasıl devamlı 
olacağımızın bilgisini vermekte.  

82. Ayet’te iblisin yemini önemli… 79. Ayet; “Ey rabbim o halde tekrar 
diriltilecekleri güne kadar bana müddet ver dedi.” 82 ve 83 ayet “İblis; senin 
mutlak kudretine and olsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, 
hepsini mutlaka azdıracağım dedi.” Geçmiş surelerin bir tanesinde ne demişti; 
“iblis kendini sözünde haklı çıkardı” dedi, değil mi hatırlıyorsanız. O haklı 
çıkardı, başka bir sonuçtan okuyor. Ama burada nedenimiz var, bizi/ insanı 
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nedenden okuyor. Nedenlerimizi gösteriyor. Bir mit ile geçmiş neden 
üzerinden gösteriyor; bir Âdem insanı var.  

Âdem insanı ikilemde kalma insanıdır, zorluklar karşısında ne yapması 
gerektiğinin bilincini edinmeye çalışan insandır… Ki Âdem’in bütün yaşantısı 
budur.  

Âdem yaşantısından Davut yaşantısına - iktidar sahibi olmaya- gelene kadar 
insanoğlunun başına gelmeyen kalmıyor… Ve insanoğlu hala Davut 
yaşantısına tam gelemedi. Bak yavaş yavaş Musa’ya geldik; ilkelerle, yasalarla 
yaşamayı öğrendik, elimizden geldiğince. Devletler noktasında daha 
gelinmedi. Bireysel olarak, ilkeler doğrultusunda, yasalar doğrultusunda 
yaşamamız gerektiği bilincini edindik insan olarak, tin olarak. Ne kadar 
edindiysek… Umumi olarak biraz hâkim bu… Ama devletler olarak Davut 
yaşanıyor mu, Musa yaşanıyor mu?  

Eğer Davut’a gelirse insanoğlu o zaman tek bir ümmet olur. Tek bir ümmet 
olmak, aynı etnik yaşam biçimine sahip olarak değil, insanlık olarak ortak yasa 
zemininde birleşebilmektir. Belki Birleşmiş Milletler o zaman beşten büyük 
olur. Beşten büyük olduğu zaman işte Davut zamanıdır. Ona da daha var. 
Bunun Muhammedi zamanı var, rıza zamanı var, uzaya açılım zamanı var, 
dünyadan kopma zamanı var, dünyayı geri bırakma zamanları. İnsanoğlu daha 
yeni başladı…  

İnsanoğlunun bilimde üç evresi vardır: Birinci evresi; doğa zemininde olan 
biteni anlamlı kılmaktır. İkinci evresi; doğayı ve nesnelerini kullanılabilir 
kılmaktır. Üçüncü evresi; tözüne bağlı yeniden üretmektir. Yunan felsefesi ile 
anlamlı kılınmaya, bilinmeye çalışılan bir evre görmekteyiz. Süleyman ile 
kullanılabilir kılınan bir doğaya, İsa ile de tözüne bağlı olarak yeniden 
üretilebilinecek olan bir doğaya tanık olmaktayız. İsa, balçıktan kuş yapıp 
üflüyor, bizim iznimizle dirildi diyor. Daha İsa’ya gelemedi insanoğlu, yeniden 
üretmeye başladığı zaman seyreyle insanı! Daha bilimin birinci ve ikinci 
evresinde ne kadar şeyler keşfediliyor, bakın. Bilmek ve kullanılabilir kılmak… 
Emin olun ki Süleyman’dan daha iyi rüzgârı, havayı kullanıyoruz. O bir aylık yol 
gidiyordu, biz üç saat sonra Mekke’deyiz, Medine’deyiz. Aylar değil, aylarca 
sonra gideceğimiz yerlere saatler sonra gidiyoruz.  
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 Tekerrür mü ediyor? Çünkü eskiden de Atlantis gibi medeniyetler var, 
onlar da yaptı deniyor. Bir daha mı dönüşüyor, yoksa onlarınki de mi 
geride kalan şeylerdi?  

Şimdi onların bazılarında şehir efsaneleri de var, dedikleri kadar değil. 
Teknoloji falan var. Ama insani melekelerini ve kuvvetlerini çok kullanan 
kavimler geldi. Mesela Piramitleri bir gün merak etmiştim, keşfen sormuştum 
kimler yardım etti diye. Gezici melekler vardır, onların yardım etti söylenmişti. 
Cinler bile değil, gezici melekler yardım etmiş. Gezici meleklerin geliş gidişi 
var. UFO falan diye anlattıkları hikâyeler var. Birçok medeniyette teknikğin 
çok had safhaya geldiği durumlar var. Sadece burada değil, Güney Amerika’da 
da var. Güney Amerika’da da büyük peygamberler gelmiş, gezici meleklerle 
bağlantı kuran, teknik bilgileri alıp halkına veren. Biliyoruz ki Mayalar ne 
tekniklerle iş görüyorlar değil mi? Mısırlılara bakıyoruz, astroloji, güneşin 
konumu, ayın konumu, o Piramitleri ona göre yapıyorlar. Bir de paralelin tam 
göbeğinde yapıyorlar, düşünün yani. Birkaç yer daha göstermişlerdi Sibirya 
tarafında bir yer vardı, aşağılarında bir yerlerde. Oralarda büyük bir 
medeniyetin kurulmuş olduğunu göstermişlerdi. Yanlışa düşmeyeyim hayal 
meyal hatırlıyorum. Birkaç yeri öyle görmüştüm.  

Tekerrür ediyor, bir medeniyet veriliyor, sonra yüksek derecede teknik bilgiler 
ediniliyor ve sonuçta tinde gelişim olmamakta ise yıkım kaçınılmazları 
olmakta. O eski kavimlerde vardı. Peygamber efendimizle beraber geriye 
atıldı. Ayetlerde de geçiyor. O zamanlar çocukluk zamanı, ceza veriliyor. İnsan 
artık kendi kendine ceza veriyor. İnsanı insanla gideriyor. Aklın önünde 
duruyorsa insan, onu akıllandıracak bir şey gönderiyor. Daha önce 
söylemiştik, Çin. Akılla kalkmıyor, kalkmayınca İngiltere’yi başına bela ediyor, 
Japonya’yı başına bela ediyor. Bizi, Osmanlıyı düşünün, ayağa kalkmak için 
yedi düvelin bize saldırması lazımmış. İyi ki de saldırmışlar, yoksa ayağa 
kalkışımız yok, uyanışımız yok. Yeni birilerinin çıkıp da bir adım daha ileri atışı 
yok. Hindistan’ı örnek al, İngiltere. Yani Allah’ın kırbacını yemeden uyanış yok.  

Bazen yaptığımız hatalar, başka bir yerden gelen bir şeyle ayağa kalkmamıza 
sebeptirler. Yoksa kalkamıyoruz. Eski kavimlerde helak vardı. Bundan sonra 
olacağını ben zannetmiyorum. Büyükler var, bir devrede bazı ülkelerin helak 
edileceği var, yok değil. Ama bunlar büyük savaşlarla mı olur, başka şeylerle 
mi olur ayrı konu. Doğal felaketlerle değil de yine insanın kendi eliyle olur. 
Mesela Japonya iki tane atom bombası yedi. Mesela şöyle düşün; çok geniş 
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bir daireden düşün; Lut kavmi dediğin kaç kişidir; 1000, 2000, 10 bin diyelim. 
Hiroşima’ya atılan bombayla kaç kişi öldü? Karmasından bakınca Japonya hak 
etmedi mi? Alasını hak etti, belki daha fazlasını. Çinlilere yaptığının haddi 
hesabı yok, Korelilere yaptığının haddi hesabı yok. Biraz daha vahşilikte ileri 
gitseydi Amerika’yı Allah bilir kökten sallayacaklardı, yani hak etmediler mi? 
Dinsizin hakkından imansız gelir, imansıza da gerekenini yaptırdı.  

Peki, Yahudiler yaptıklarını hak etmedi mi? Kaç milyon insanın yakıldığından 
bahsediyoruz. Gerekçeleriyle baktığın zaman hak etmişler. Allah boşu boşuna 
toplumlara büyük ceza vermez. Biz de hak etmedik mi Kurtuluş Savaşı’nı, 
Çanakkale’yi? Biz de hak ettik, dini bıraktık geride, maneviyatı bıraktık. İman-ı 
gaybı düzeyinde insanlarımız vardı. Çanakkale’de ölenlerimizin hepsi iman-ı 
gaybı düzeyinde. Erenlerimizle beraber, iman-ı şahadetle beraber, hepsine 
selam olsun. Hak etmedik mi o kadar kaybı? Hak ettik. Kurtuluş Savaşı’nı hak 
etmedik mi? Hak ettik. O kafamıza yiyişi hak etmeseydik onlar da gelip bize 
saldırmazlardı zaten. Ama büyük bir uyanış oldu. Hala o uyanışın, hareketin 
devamı var. Gelecekten umutlu olduğumuz bir Türkiye var, bunun altını 
çizeyim. Çünkü uyandık.  

Demek ki bazı hatalarımız, günahlarımız, umursamazlıklarımız bizi yeni olana 
duyarlılığa taşımak için karşılaşacağımız olaylara sebep oluyorlar. Sen 
yapmazsan, birisinin sende hevası oluyor, toprağında, şuyunda buyunda, bir 
bakıyorsun onunla seni uyandırıyor. Rüzgârlar olmasa döllenme olmaz… Ama 
Kasırga gibi geliyor, bir çarpıyor ondan sonra ayağa kaldırıyor.  

Sad suresi son ayetlerinde ve diğer surelerdeki benzer ayetlerden anlıyoruz ki 
Kur’an bize Allah’ın hakikatine göre gerçeklik algısı ve gerçeklik algısında nasıl 
devamlı olacağımızın bilgisini vermekte. Bakın gerçeklik algısına göre yönetim 
demiyoruz, onu zaten Yasin suresinde kendisi söyledi. Yani gerçeklik algısı 
oluşturuyor, farklı farklı gerçeklik algıları oluşturuyor. Buna göre de irade-i 
külliyesinde bir yönetim yaptığını söylüyor. Ama burada gerçeklik algısının 
Hakk’a göre olması gerektiğinin bilincini veriyor ve o gerçeklik algısının 
üzerinde nasıl sürdürülebilir yaşam olması gerektiğinin bilincini veriyor.  

Saffat Suresi’nde bir kurtuluş ama Sad Suresi’nde hatalara rağmen yürüyüşe 
devamlılık var. Saffat’ta biz öndeyken, Sad’da şeytan biraz daha önde 
görünüyor. Bakın Saffat’ta hep biz, biz, biz değil mi? Ama Sad suresine gittiğin 
zaman şeytani vâri şeyler…  

64

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



70’ten ve 88’e kadar olan ayetler muhteşem… Bir de 88. ayet olması çok 
önemli; insanı uyum ve dengeye taşıyor ama fıtratı gereği uyum ve dengeye 
taşıyor. Saffat suresi, kâinatla ilişkide uyum ve denge sağlanması için ama 
Sad’da insanın kendi varlığı üzerinde uyum ve denge bulması istenir. Çünkü 
88 uyum ve dengenin rakamıdır. Maneviyatta söylerler, bizatihi Allah’ın 
rakamıdır, rakamın kendi kavramsal içeriği itibariyle. 88 Allah’ın rakamıdır. 
Kâinattaki hareket ve kâinattaki iradenin sembolizesidir. Çünkü bütün hareket 
sarmal zikzag üzere olur ve 88 çizerler.  

87. Ayette “öğüttür”tabiri önemli. Seçimi bize bırakıyor gibi. Yasin’i 
okuduktan sonra seçimi bize bırakıyor gibi görünüyor artık. Öğüttür demek; 
ister tut, ister tutma… Nasihat yani, seçim sana bağlıdır. Ama Yasin’i 
okuduğun zaman seçimin kimseye ait olmadığını biliyorsun. Burada gereken 
şey ne; Şükretmesini bileceğiz. Eğer öğüdü tutabiliyorsak Ya Rabbi şükürler 
olsun. Emin olun Allah demek bile büyük bir lütuf. Bugün sana kendini 
hatırlatıyorsa büyük bir lütuf.  

Benim sabah akşam yaptığım tesbihatlar var. Bir gün bir bakmışım iki tanesini 
unutmuşum, ama gaflete düşmüş unutmuşum. Hayatta da unutmam 
tesbihatımı, virdimi çekerim. Her neyse, iki gün falan unuttum sonra bir 
baktım geri hatırlatıldı. Dedim Ya Rabbi seni zikretmek büyük nimet… 
Unutursan ne haldeyiz! Zikrini unutturuyorlar sana iki gün, çekemiyorsun. 
Ahlakın olmuş bir şeyi yapamıyorsun. Bir şeyleri ahlak edinmeye başladığınız 
zaman yapmazsanız acı verir. Huzur bulamazsınız, onu yaptığınız zaman huzur 
bulursunuz.  

Hatırlatmasa zikrinizi dahi yapamazsınız, imkânı yok. Bazen bir çakmak 
arıyorsunuz, gözünüzün önünde bulamıyorsunuz. Geçen gün yolda geliyoruz, 
yeğenime “şapkam nerede” dedim… “Dayı kafanda duruyor” dedi. 
Hatırlatmasa hatırlamazsın, bildiğimiz bir şey yok yani… Hatırlatmasa, 
göstermese basiretinizi bir bağladı mı bittiniz zaten, azim Allah. Aklı veren 
Allah’tır, hakikatiyle yaşatan Allah’tır. Acziyetimizi bileceğiz.  

Günah güzel, yaptığımız hatalarımız güzel ve sonuçta doğru olana taşınmanın 
gereğidir; o zaman çok güzel hatalar yapalım gibi bir şey anlamayın. Hatalar 
ve günahlar sizi doğruya taşıdıktan sonra, olana, gerçekten olması gerekene 
taşıdıktan sonra yapılmaması gerektiğinin bilincini de vermeli. Olması 
gerekene taşındıktan sonra bir daha yapmana gerek yok ki. O seni oraya 
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taşımak içindi zaten, vazifesi oydu. İkide bir dön, bozuk plak gibi bir daha 
tekrarla, bir daha tekrarla, gerek yok. Bu gibi yerlerde de yanlış anlaşılma 
olmasın. Bir daha dönelim, bir daha hata yapalım, yok katiyen hata sizi olması 
gerekene taşımak için.  

Bedellerini öngörüyorsanız ve kabul etmekteyseniz, bir daha hatayı işleyin. 
Sonuçları var nasıl olsa, sonuçlarını öngörüyorsanız, sonuçlarını biliyorsanız, 
kabulleniyorsanız, buyurun hodri meydan. Sonuçları ağır ama! Hani geçen gün 
bir filozofun sözünü nakletmiştik. “Hatalarımız acı tecrübelerimizdir.” Bütün 
hayatınıza bakın bütün deneyimleriniz hakikaten acı tecrübelerinizdir. İş 
yaparsınız kazıklanırsınız, el uzatırsınız sırrınızı paylaşırsınız hançer yersiniz. El 
uzatırsınız en sevdiğinize “güvendiğim dağlara kar yağdı dersiniz” eliniz kesilir. 

- Tecrübe yenilmiş kazıkların bileşkesidir diye bir şey vardı. 

O güzel daha argo bir tabir, bu hepsini toparladı. 

70’ten 88’e kadar olan ayetler diyalektik üzeri insanlık tininde olup bitmekte 
olanı net anlamlı kılmakta. Diyalektiği, spekületifliği ve sibernetiği, bilmez isek 
insanlık tininde olup biteni akli olarak kavramakta zorlanırız. Bakın, keşfi 
olarak değil, akli olarak. Keşif ve irfan yolu, olup biteni anlayabilmenin sezgi 
yoludur. Ama akli olarak ne olduğunu ancak diyalektiği, sibernetiği, ve 
süpekülatif/ kurgusal döngüsellik bilgisi ile anlarız.  

Yoksa keşfi olarak zaten her şey Allah’tandır dersin, işin içinden toptancı bir 
ifade ile çıkarsın. Ama bu kadar olay nasıl Allah’tan, nasıl gerçekleşiyor onu bir 
anlat dediğin zaman; karşıtlar olmasa ilkeler görünmez. Karşıtları, tekil 
ilişkilerde görüyoruz. Tikel ve tekil dedikleri cüzzi ilişkilerde görüyoruz ve cüzi 
ilişkilerde görünen ilkeler. İlkeler de iradeye bağlı, irade kendini nerede 
gösteriyor; eyleminde. Bir eylemde biçim alma var. Şapkayı anlattım biraz 
önce, aklında olanı bile unutturuyor, kafanda olanı bile unutturuyor.  

Buna bir örnek vereyim; Merkez Efendi’nin hikâyesi gibi. Efendi sormuş; 
evladım Allah size bir kudret verse ne yapardınız? Birisi demiş şöyle yaparım, 
böyle yaparım, diğeri de sallamış şöyle ederim böyle ederim. Musa efendi’ye 
gelmiş. Musa evladım sen ne yaparsın? Efendim demiş, zaten her şey 
merkezinde dönüyor, ben ne yapayım demiş. En fazla yapacağım şey, bir 
muallim gider bir muallim getiririm, bir hekim gider bir hekim getiririm demiş. 
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Bir cami yıkılır bir cami yaparım demiş. Bak her şey merkezinde dönüyorsa 
ben sadece olanı seyir eder veya desteklerim demiş.  

Yani zaten her şey bir hikmet üzeri! Bakın bu keşfi. Veya da İbrahim Hakkı’nın 
doğuşatına gidin. “Mevlam neylerse güzel eyler, ister şer ister hayır eyler, 
neylerse güzel eyler.” Böyle de uzun bir doğuşatı vardır. Keşfi ve sezgisel 
olarak zaten anlayışı var ama diyalektik, spekülatif akıl ve sibernetik onu akli 
olarak anlamlandırmanın yolu. Böyle bir şey de var.  

Sad suresi nimete ermiş insanın, kendi iç mücadelesini anlamlı kılar. Nimete 
erdiyseniz iç mücadeleniz vardır. Nimete ermediyseniz iç mücadeleniz yoktur. 
Adam zaten kötü, niye mücadele etsin ki? Ama adam zaten iyi, şeytan zaten 
onunla uğraşıyor. Kötüyü zaten yanına almış, kendine almış, uğraşmıyor 
onunla. Eğer nimete ermişseniz mücadeleniz büyüktür. Onun için derler ki; 
kâmillerin şeytanı herkesin şeytanından büyüktür. Kim dediyse doğru 
söylemiş… Ama şeytanlarını kontrol altında tutarlar, mümin kılmışlardır.  

Eğer nimete ermişseniz mücadeleniz büyüktür. Siz ne kadar büyüyorsanız, 
şeytanınızda büyüyordur, mücadelenizde o kadardır. Nemrut şeytanı ile Azazil 
şeytanı arasında dağlar kadar fark vardır. Karun’a gidin Haman’a gidin, 
Firavuna gidin… Şeytan da iktidar o kadar yok, her şeyin Allah’ın iktidarında 
döndüğünü biliyor. Bunlarsa iktidarın kendinde olduğunu zannediyorlar, 
zulmü daha büyük. Şeytan müsaade ile dokunuyor. Şeytan dediğim Azazil, 
yoksa hepsi şeytanlık ahlakı. Bunlar müsaadeye de ihtiyaç duymuyor, kafa, kol 
gövdeyi götürüyorlar. Firavun’un yaptığı zulmün haddi hesabı yok. 

Geçenlerde anlattığımız bir hikâye vardı. Bir tane kadın – Firavun’un kızının 
dadısı- tarak düşüyor elinden, Ya Rabbi diyor, Allah’ın ismini zikr ediyor tarağı 
alıyor. Firavun’un kızı “babamdan başka bir rab mi edindin!” diyor ve 
babasına şikâyet ediyor. Firavun; sen benden başka rab mi edin diye soruyor. 
Kadın; benim Allah’ım senin de Allah’ındır diyor. Hem kadın hem ailesi için 
koca bir ateş yaktırıyor, tek tek ateşe attırıyor. Bir tanesi dahi sözünden 
caymıyor. Kadının elinde kundağında çocuğu, ateşe atılacak, çocuğu için 
korkuyor. İki kişi kundakta konuşmuştur, İsa ve kundaktaki o çocuk, bir 
üçüncü kişiyi daha zikr ederlerde o aklıma gelmiyor her neyse… Anneciğim 
diyor, rabbim bizi bekliyor, sen ateşe dal! Ve oracıkta kadın, kendini ateşe 
atıyor.  
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Şimdi Yahudi diye anlattığımız bu kadın ne kadar bize yabancı, hiç yabancı 
değil. İslam, Âdemden Hatem’edir. Muhteşem bir yürüyüş, selam üzerlerine 
olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Ama öyle zor imtihanı da Allah 
bizlere nasip eylemesin. Kolay bir şey değil, çünkü bizim zorlanacağımız kesin. 
Yani ufacık iğnelere dayanamıyoruz, onun için ayeti kerime var “Ya Rabbi 
geçmişlere verdiğin zorluklar gibi bize verme, bize daha merhametli ver.”  

Sad suresi ile Saffat suresini beraber okuduğunuz zaman çok anlamlı oluyor. 
Saffat suresinde dışa dönük bir insan ama Sad suresinde kendi üzerine 
dönmesi gereken ve yaşadığı şeyler üzerinden gerçeğe varan, gerçeklilik 
algısına göre yaşayan insan var. Ama gerçeklik algısının hak ve hakikate göre 
olması gerektiğini, gerçeklere göre olması gerektiğini ve tinde sürdürülebilir 
ve güzel bir ömrün böyle gerçekleştiğinin bilincini veriyor.  

Hatalarından tecrübe edinmeyen insan ikide bir aynı kuyuya düşer. Hz. 
Muhammed Mustafa efendimizin çok güzel bir sözü vardır bu noktada, 
“mümin iki defa aynı deliğe pislemez” diyor. Bu aynı hataya düşmez demektir. 
Mümin iki defa aynı hataya düşmez. Hatasından tecrübe edinen ve yol 
yürüyüşünü yapandır.  

Hatalar bu kadar kıymetli iken heba da edilmemesi gereken şeylerdir. 
Sonuçlarını öngörüyorsanız ve kabul etmekteyseniz bir daha tadına 
bakabilirsiniz! Hatalar kıymetidir, günahlarımız kıymetlidir ama bize tecrübe 
verdikleri sürece, tecrübe vermiyorlarsa bizi dibe çekerler, sürüklerler.  

İşin en güzel tarafı Allah bizi bizimle uyarıyor. Bir Davut hikâyesini düşün, onu 
onunla uyarıyor, Süleyman’ı düşün, Süleyman’ı Süleyman’la uyarıyor, yaşadığı 
hale biçim verdiği bir olayla onu karşısına sunuyor ve o tiyatral olayda onu 
bilinçlendiriyor, uyandırıyor. Tümelinden baktığınızda ise insan olan onlar ile 
insan olan bizleri uyarıyor/ uyandırıyor.  

Unutmayın ki sizi sizinle bilinçlendirir. Yaşantınızda başkasının yakasına değil, 
kendi yakanıza yapışın… Ki çatışkıda/ diyalektikte olanı, süpekülatif ve 
sibernetik gerçekleştiği içindir ki nedeni siz ve sonucunun sizin için olduğunu 
görebilesiniz. Meğerse olaylara sebep sizmişsiniz ya, o zaman diyor 
geleceğine dikkatli bak, geleceğine güzel şeyler gönder. Karşılaştığın zamanda 
şundan, bundan değil… Benim yaptıklarımın sonucudur bu, çünkü Allah 
kullarına zulüm etmez. Her iki surede de buna benzer noktada vurgular var.  
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Saffat’ta gerçek olan, akıbet üzerinden gerçekleşiyor ve zafer ile 
müjdeleniyoruz, nimete ermekle müjdeleniyoruz. Sad suresi nimete ererken 
ve nimet verildikten sonra nelerle yaşadığımızı, üzerimizde verilen nimetin 
nasıl gerçekleştiğini, nasıl kendini gösterdiğinin sırrını söylüyor ve sırrını açık 
ediyor demek daha doğru olur. İnsanlığımızı bulmamız gerektiğinin bilincini 
de veriyor. 

Sure olarak Saffat; kutuplar, melekût, asıllar, asılların asılları hepsini içerir, 
gaybi olan her türlü durumu içerir. Ama Sad suresi, insanı anlamlı kılıyor. 
İnsan kendini buldu mu âlemde başka bir şey bulmasına gerek yok. Aman şu 
melekten haber aldık, -bakın küçümsemek adına söylemiyorum, insanın 
kıymet-i harbiyesini vurgulamak adına söylüyorum- şu melekten haber 
alınmış, şu peygamber görülmüş falan filan, hikâye… İnsan kendi öz 
varlığından haber almadıktan sonra hepsi hikâye. O meleğin, o 
peygamberlerin kademi altında kalmış, kendini bulamamış. 

Bir gün Metin Baba birini göndermişti, geldi gencecik çocuk. Efendim dedi, siz 
emir makamından konuşuyormuşsunuz, siz şöyleymişsiniz, böyleymişsiniz… 
Metin baba öyle anlatmış, anlatmışta anlatmış… Dedim, bende öyle bir şey 
yok, geç onları, sen kendine gel dedim, niçin geldin? Dedi ki bir derdim var, 
arzum var. Nedir? Hacı Bektaşi görüyorum, Abdulkadir Geylani’yi 
görüyormuş, şunu gördüm, nur gördüm… Geç onları dedim. Bunlar hafife 
alınacak şeyler değil ama bizim derdimiz bu değil. Adamında geçmişini 
görüyorum, hastalıklar vs. ile açılmış, ama gelme sebebi başka. Sonunda 
patladı, adama bak! Bir tane kız arkadaşı varmış, beraber olamamışlar, kız 
evlenmiş gitmiş, üstelik Almanya’lara kadar gitmiş, siz emir makamından 
konuşuyormuşsunuz... Çokta konuşurum ya; Allah biliyor, yok öyle bir şey, 
bazen ricam yerini bulur. Emir makamından filan adamı yutarlar, yani bizi ezer 
geçerler, haddimizi bilmemiz lazım. Efendi siz, şu işimizi bağlasınız! Aman Ya 
Rabbi dedim, nereye çattık! Yürü kime gidiyorsan git dedim, benim sana 
sohbetim olmaz, seni kabul etmem dedim.  

Birde önce anlatıyor, referans veriyor, şöyleyim, böyleyim… Senin o kadar 
bağlatın varsa kendini işini, kendin gör. Hamili kulumdur, Allah’tan geldim; 
yani işimi gör. Bir aileyi bozman isteniyor senden, muskacıya gitse de amenna 
yani, yanlış adres. 
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Çok enteresan vakalarla karşı karşıya kalıyoruz, inanılmaz talepler, beklentiler. 
Bizim insanlıktan talebimiz yok, insanlar için varız. Niçin; Hakk demek için, 
Allah demek için… Başka derdimiz yok, senelerden beri böyle… 

Böyle talepler olduğu zaman gözüm açılıyor, şöyle bakıyorum. Tamam, o olay 
olmuş ya da olmamış, bitti, o olay bitmiştir artık. Sen istiyorsun ki bir aileyi 
bozalım, birde senin hevan doğrultusunda seni evli biri ile birleştirelim. Kız 
istiyor mu, istemiyor mu? Oda var yani, kızın isteğini de bilmiyoruz. Emir 
çıkacak, öyle olacak; yok öyle bir şey… Şimdi Abdulkadir Geylani’nin 
görünmesi nerede kaldı, Hacı Beştaş inin görülmesi nerede kaldı! 

Önemli olan bir şeyler bilmeniz, görmeniz değil; yaşamınıza aktarmanız. O 
zaman onları yaşarsınız, o zaman onlar gerçeklik kazanır, o zaman değerler 
olurlar, sizin değerlerinizdir. Adam hala değer edinmemiş demektir. Şimdi 
sen, yeni bir şey versen deccala çevirecek, o zaman ne diyorsun; abi senin 
yolun başka, benim yolum başka! Kabul etmiyorsun. 

- Birde kitap yüklü olarak bahsederler…  

Evet, hali yok. Maneviyatı değer edinmediğiniz sürece, menfaatleriniz 
doğrultusunda beklentileriniz olduğu sürece nasibiniz olması çok zor. Bu yol 
para pulun yolu değil. Emin ol, bir duayı bile almak parayla alakadar bir şey 
değil, bir rızaya bakar, bir göz ucuna bakar, gönüldeki bir niyete bakar, o 
zaman alır götürür sizi. Babanın nice duasını aldık öyle, zenginlerin parayla 
alacağı şeyler değil. Bir rızasına bakıyorduk, ola ki bir nimetten güzellikten bir 
hal verir, Allah’tan bir şey söyler ve halen onun duaları üzeri yaşıyorum.  

Mesela hiç unutmadığım bir duasıdır; Oğlum derdi, “Allah sana her şeyi 
tadında versin.” Her şeyi tadında yaşıyorum. Acı gelir tadında yaşarım, tatlı 
olur tadında yaşarım, yemekte de öyle, acıyı da tatlıyı da, tadında yaşarım. 
Bütün yaşadıklarımı Rabbim tadında yaşatmaktadır. 

Her şeyi tadında yaşamak demek şu; her şeyi hakkıyla yaşa, gerçekliği neyse 
ona göre yaşa, kıymeti harbiyesi neyse ona göre yaşa. Halen öyledir, hala o 
dua üzeri yaşıyorum. Rabbime binlerce şükürler olsun. İnsan olanın bir 
sözüne, nazarına bakar. Gönül güzelliğini gördüğünde duası üzerinde baki 
kalıyor. Her şeyi hakkıyla yaşamak… İlkesi neyse, onun sende gerçekleşmesi 
demek, abartılı değil, değerinin dışında değil; değeri neyse değerinde 
yaşamak! 
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Bu sözün içinde, bu duanın içinde şirk bulamazsın ve halen şirksiz yaşarım. 
Kendi nefsimde de, dışımda da… İlah edindiğim, kendi değeri dışında 
yüklemlerde bulunduğum, ne kendi nefsim nede başka bir şey var.  

Put edinmek demek, kendi değerinin dışında bir şeyler yüklemek demek. 
Putperestler bu akıldan ibaret; tende kalmaktırlar, tene değer 
yüklemektedirler. Allah böyle şeyden bizi esirgesin.  

İnsan değer varlığıdır. Kâinatta da değer varlığıdır, tinde de değer varlığıdır. 
Ayrıca değer üreten varlıktır; kâinatta değer üretendir, meta olarak maddi 
düzeyde değer üretendir, tinde değer üretendir. Ama kendi değerini, yaptığı 
işinde keşfetmezse; kıymeti harbiyesinin hakkıyla farkına varıp ta hakkıyla 
yaşamadığı sürece hiçbir zaman insanlığını bulmaz, rüştünü bulmaz. Rüştünü 
bulmayan insanın özgürlüğü olmaz. İnsan rüştünü bulmuyorsa sorumlulukları 
doğrultusunda, evrensel değerleri doğrultusunda iş görmüyorsa, âlemde 
başına gelecek çok şey var; akıbetinde sınırlı veya tutsak ve yaşamından yana 
korkuda olan için özgürlükten bahsetmek mümkün mü? Ama, hakkıyla 
yaşayan insanın korkacak bir şeyi yok. O zaman özgür yaşıyorsun, Allah’ın 
varlığıyla su gibi akar gidersin. Seni akıbetinde sınırlayacak, yaşamında 
sınırlayacak ve sonrasında seni tutsak kılacak, acziyete/ çaresizliğe düşürecek 
bir şeyin yoksa, yat kalk şükür et… Değerini o zaman gösterirsin, değerini o 
zaman açığa çıkartırsın. 

Bundan sonraki sure Zümer ile Mümin… 

 69. ayetti açıklayabilir miyiz? “Onlar orada tartışırken benim mele-i 
ala hakkında hiçbir bilgim yoktu.” 

Bir önceki surede mele-i ala bir heyet olarak gösteriliyordu. Mele-i ala’yı 
dinlerler diyordu. Demek ki birbirleriyle ilişkide irtibatlı olan ve olacakları levhi 
mahfuza göre belirleyen bir heyet var, bir grup var, onların haberini alıp da 
yaşamlarına yön vermek isteyen varlıklar var. Yani bir iletişim kurmaya 
çalışan, onları duyan/ duymaya çalışan, duyupta kaçanlar gibi bir anlattım var. 
Bir bilgi akışı ve bir bilgi ediniminin bahsi var değil mi?  

Mele-i ala, Saffat suresinin sonlarına doğru, “biziz, biz elbet…” diye kendini 
dillendiriyor. O bizizin içeriği olarak melekler girer ve insanlık ruhları girer, ulvi 
insanlar girer. Asıl bizler ise, o iki veçheyi yaratan Meleke-İ Kibriya dır. Nokta 
melekleridir. Gerçek biz odur. O insan ruhaniyetleri dediğimiz ulvi insanlar ile 
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melekler dediğimiz o grup, hani surete gelmiş biçime gelmiş melekler, onun 
açılımıdır. İş görmesinin mertebe açılımlarıdır. Bunu konuştuk…  

Ayette, benim Mele-i Ala’nın ne yaptığından haberim yok diyor. Yani böyle bir 
heyet var, böyle bir topluluk var, hem melekût var, hem insanlık var ve bunun 
bilgisi ulaşmış. Ama sure Mekk-i bir sure, Mekk-i sure olduğu için daha 
Resulullah kendisini o devrede görmüyor, o mertebeye daha farkındalığı 
oluşmamış. Zaten ruhu ile o mertebede bulunmakta (Cebrail’eayet veren 
kendi değil miydi). Ama, insanlık bilincinde, buradaki gölge bilincinde hâlâ o 
mertebeye gelmediğini görüyoruz. Kur’an’a siyerinden baktığımız zaman 
Resulullah efendimizin tamamıyla gelişim sürecidir. Peygamberliğindeki hatmi 
meratip sürecini dile getiriyor. Bu ayette, halen kendisinin o bilince 
gelmediğini görüyoruz. Bu bilince sonunda gelmediği anlamında değil, o ayet 
geldiği zaman. Sonuçta Medine’de azim Allah… Hz. Ali’nin bir sözü var; “size 
öyle sırlar söylerim ki, sizler bana kâfirsiniz dersiniz” diyor, kimden aldı? 

Hz. Salmanı Farisi, Abdullah Bin Amr, yani peygamberi geçtim Ashab-I 
Kiramını söylüyorum, Miktad, azim Allah. Hele Salman, Ali, Miktad… Hz. Bekir 
Sıddık; senin ayağını tahtı senada, başını arş-ı alada gördüm diyor. Görürken 
Sıddık neredeydi! 

Hani demiş ya bir tanesi arkadaşına; kardeş dün seni cehennemde gördüm. 
Hoş geldin kardeş demiş, sen neredeydin o sırada. Yani bir şeye tanık olmak 
için gene aynı mertebede veya aynı muhitte olmanız gerekiyor.  

Bu ayetin nüzulünde o mertebenin hakkıyla daha müşerref olmamış, kendini 
bilmemekte ve olacakları öngörememekte. Kendinde ama daha o mertebenin 
hakkına taşınmamış. Potansiyelinde olan bir cevher, zaten o mertebenin hakkı 
olarak gelmiş ama dünyadaki yaşantısında halen bilincine taşınmadığı bir 
yerde, o sırada. Cebrail hikâyesini anlatmıştım; Hele bir aç bakayım kimden 
alıyorsun, bir bakıyor külli aklın sahibi veriyor, nuru veriyor.  

Bu hikâyeler anlatılırken bazen tarikat çocukları şöyle düşünüyorlar, ayet 
veren Allah’tır, öyle ise Resulullah Allah’tır… Orada veren Allah’ta ama hangi 
mertebeden veriyor? Külli akıldan veriyor. Bunlar çok dikkat edin, bu sefer 
putlaşmaya doğru gidiyor… Külli akıl Allah’tır, Resulullah Allah’tır demeye 
kadar gidiyor. Mertebelerden seyir etme, fiilinde ve sıfat açılımında Allah’ı 
görme gibi bir irfana sahip değiller. 
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Külli akıl Allah değil, Allah külli akıl sahibi. Sen atmadın ben attım diyen, bütün 
işleri onda gören. Bu sefer aşağı âlemdeki yansımalarında da aynı külli akıldaki 
işlevselliğini görüyorsun, bire bir izdüşümü. 

 86 ayette şöyle diyor; “(Resulüm!) De ki; buna karşılık ben sizden bir 
ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden 
de değilim.”  

Yani olduğum gibiyim, çok net söylüyor, içi dışı bir demek… Saffat suresinde 
içimiz dışımız bir olmamız isteniyordu. Burada da içi dışı bir olan bir insan 
gösteriliyor… Demek ki mücadelesini aşmış ve iki yüzlü olmayan, içi dışı bir 
insandan bahsediyoruz. Mücadelesi dahi olsa, mücadelesini hep aşan bir 
insandan bahsediyor. Bir hadisi şerifinde de söylüyor; “benimde şeytanım 
vardır, herkeste şeytan vardır.” diyor. Ya Resulullah sende de mi? “Evet bende 
de vardır, lakin benim şeytanım mümindir.” Yani kendi iç diyalektiğine aşkın 
yaşadığını söylüyor, kendinde ki karşıtlığı, çelişkiyi, o savaşı aştığını söylüyor, 
kazandığını söylüyor. Mücadele varsa da içinde, mücadeleye aşkın olması var. 
Eğer aşmazsa ne olacağının aklını da veriyor, sonuçlarını da söylüyor, bak 
diyor böyle, böyle yaparız. 

Ayet ile kast edilen ise hizmetin Allah için olduğudur ve karşılık beklemeden 
yapıldığıdır. Hizmet ehlinin emin karakterde görünüş bulduklarıda ayette 
özetlenir. 

Saffat suresi gaybı aşikâr eden bir suredir. Daha çok keşfe dayalıdır, irfana 
dayalı bir açılımı vardır, daha kalbidir ama Sad suresi daha aklidir. Ve bir 
tanesi, uzak olan insana yakın gelmesi gerektiğinin araçlarını verir; ihlâs, 
samimiyet, amel... Ama diğeri mücadele sonucunda neler gerekiyor, yükselişi 
için neler yapılması gerektiğinin bilincini verir. Ve mücadelenin aklını verir. 
Yaşadığımız şeylerin ne için olduğunun aklını verir Sad suresi. Yani biraz daha 
insanı, insanlığının farkına getiren suredir. Saffat da onu tam göremiyorsun 
ama Sad’ta bunu görüyorsun. Bizatihi insan konuşuluyor ve insanın kendi iç 
dünyasındaki mücadelesi konuşuluyor.  

Her sohbeti yaptığımızda bir önceki sohbetlerin sonunda konuştuklarımız, 
sonraki surelerin başlangıcı oluyor, böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bunu da 
bilinçli yapmıyoruz altını çizeyim. Diğer sureleri çalışmıyorum, sizinle beraber 
çalışıyorum. Yani sizinle beraber yürüyor, böyle bir güzellik veriyor Cenab-ı 
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Allah. Bu keramet vaki bir durum değil, ilkesi ile sürecinde okuduğun zaman, 
zorunlu olarak oraya götürüyor seni.  

Okuduğun şeyi aklı ile okursan, sürecin sonunda zorunlu olarak ne geliyorsa, 
ona zorunlu taşınıyorsun, zorunlu gidiyorsun, elinde değil. İnsanlık tarihi 
gibidir, zorunlu olan gelir sizi oraya taşır. Ama yaşanan şey bir önceki şeyinde 
habercisidir. Rabbime hasta olmamak elde değil! Bu yaşam bir aşktır. Allah ile 
olsun gerisi boştur. Allah’sız bir yaşam düşünemiyorum.  

Allah’ın rahmeti üzerinize olsun, merhamet üzerinize olsun, yediğiniz, içtiğiniz 
nur olsun, vardığınız nur olsun, merhametiyle olsun. İnşallah. Âmin.  

09.08.2015 
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39- ZÜMER SURESİ 

 
Geçen hafta Saffat ve Sad surelerini okuduk. Saffat’ta bir Lut sorusu 
sorulmuştu. Kavmi helak edilen Lut ve kavmi helak edilmeyen Yunus, iki olgu 
üzerinden anlamlıdır. Yunus’un kavminin helak edilmemesinin hususiyeti 
üzerine sormuştunuz. Helak edilen ve edilmeyen iki zıt noktada vurgu var. 
Demek ki helak edilmeye bilirsiniz ama önemli olan Yunus’un aynı zamanda 
Resulullah’a müjde oluşudur. Hz. Resulullah yüz binden fazla kişinin 
Müslüman olması sonucunda Hakk’a yürüdü.  

Mümin suresi 55. ayette “sen günahından tövbe et” diyor, bir problemle karşı 
karşıya, oraya dikkat ettiniz mi? Evet, günahın için dua et, tövbe et diye ayeti 
kerime var. Yani Yunus as. da müjdelenen ile görmekteyiz ki Hatemi enbiya’ya 
gına gelmiş ve kaçıp gitmek isteği oluşmuş. Bazen olur ki insanlar kendilerini 
zorlarlar, bazen Allah’ı zorlarlar. Zümer’de abdiyet vardır, ama Mümin’de 
artık abdiyetinde edindiğini yaşa, vardır. Bazen oluruz ki Allah’a iman ederiz, 
abd oluruz ama karşılaştığımız olaylarda Cenab-ı Hakk’ı zorlamaya gideriz, 
yani işlerine karışırız. Şöyle olsun, böyle olsun, birde ısrarcı oluruz... Bu şekilde 
durumlar günah olarak kabul edilir. Resulullah için söylenen günah böyle bir 
şey, adi suçlar dediğimiz günahlardan değil, Hak ve hakikati bildiği halde 
zorlamaya gitmekle alakadar bir şey.  

Mesela kendi yaşantımdan örnek vereyim; bundan yirmi sene önceydi, Yaşar 
baba’nın ilk yanıma geldiği sıralarda kendisinin tecrübe edindiği durumlar var. 
Cüzdanında büyükçe bir para var, minibüste düşürüyor, gidiyor. Minibüse 
gidiyor, geliyor, araştırıyor ama para gitmiş artık. İş yerinde oturuyor, 
efendiye söylesek, önümüze getirirler mi, şöyle olur mu diye düşünüyor. 
Zorlamaya gidiyor. Bir öyle, iki öyle, üç öyle, akşam rüyasında görüyor; 
“büyüklerden bu gibi şeyler istemek büyük günahtır” deniliyor. 

Çünkü zorlamaya gidiyor. O olay senin varlığın için zaten kefarettir, zaten 
senin bilmediğin nice şey içindir, tecrübedir, ondan kurtulman içindir, 
kalbinde olanın çıkması içindir, sende olanın açığa çıkışına sebeptir. Sende 
olanın açığa çıkışına tanık olmaya başlarsın, oradaki paraya olan bakış açısı 
silinir, daha saf halisane bir duruma taşınırsın. Ayetteki günahı o şekilde 
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algılayın... Yoksa adi suçlardaki günah olgusu değil. Hem de Mekki suredir, 
çektiği çilenin haddi hesabı yok Resulullah’ın. 

Teknolojik edinimler sonunda bir helak daha olur mu diye soru sorulmuştu. 
Geçmiş kavimlerin yaşantılarında toplu helaklere tanığız. Ama, günümüzdeki 
teknolojik yıkımlar, daha katı katı olan yıkımlar değil midirler? Ama teknolojik 
nokta da yıkım olur mu? İnsanın kendi eliyle büyük bir kıyamet olur. Kıyamet 
dediğimiz ayağa kalkış… Büyük kıyametten bahsediyorsak, insanın kendi eliyle 
yapacağı bir şeyden bahsediyoruz. Bu doğrultuda insanın, tinde uyanışına 
sebep verecek yıkımlar ile de karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz.  

“Allah kulunun hakkını kul eliyle verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir”. 
Sebepler dairesinde Allah’ın sünnetullah ile iş gördüğünü bilmeyenler ve 
ahlakıyla da tavırda olduğunun bilincinde olmayanlar, yukarılarda/ göklerde 
birisi oturuyor, hükmü ile o iş yapıyormuş gibi anlıyor. Zaten bütün varlığın 
hakikatinde, Allah tecelli ediyor. Onun için gene kulunun eliyle verdiği her şey 
Allah’tandır. Tevhid bilinci olmayanın bunları idrak etmesine imkân yok. 
Allah’ı yukarılarda arayan, dualite de Allah’ı olanın, bunları idrak etmesine 
imkân yok.  

Günümüzde söylenen bir söz var; Allah’ın sopası yok. Geçen gün iki genç kız 
birbirlerine laf atıyor, bir tanesi diyor; Allah’ın sopası yok, bak işte böyle olur 
diyor. Başlarına bir şey gelmiş, Allah’u azimüşşana gönderme yapıyorlar. Bu 
sözü kim söylediyse ahmaklığından söylemiş herhalde, milletin ağzında da 
sakız olmuş. Zaten mülk Allah’ın, sopası otomatikman onundur. Tutan el gene 
O’nun… El kimin eli ki! Faili mutlaktan bahsediyorsanız, Maliki Mülk’ten 
bahsediyorsanız, ha öyle vurmuş, ha böyle vurmuş fark etmiyor; yine Allah 
vurmuş oluyor. 

Fiilin Allah’tan olduğunun bilinciyle hareket ederseniz, iradenin Hakk’tan 
olduğunun bilinci ile hareket ederseniz sadece kimin eliyle Allah’ın vurduğuna 
bakmış olursunuz. Bektaşi erenlerinden birine sarhoşun birisi gelmiş, pat diye 
ensesinin köküne çakmış. Dönmüş bir bakmış. “Bire erenler”demiş, “hani her 
şey Allah tandır dersiniz?”Tamam, her şey Allah’tan da hangi p…gin eliyle 
vuruyor ona bakıyorum demiş. Burası çok önemli… 

İkincisi ise televizyonlarda konuştukları tevhid itikatından uzak olarak ele 
alınmış bir konu; İŞİD in günümüzde bir söylevi var, demokrasi Yunan icadıdır, 
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haramdır, Tanrının iradesi dışındadır! Sanki Yunanlının aklı Allah’ın aklının 
dışında hareket ediyor! İnsan ürünü dediğimiz şey Allah’ın iradesi dışında mı 
gerçekleştiriliyor... 

Ashabı Kiram’da ilk yönetim biçimi kısmi dahi olsa demokrasidir. “Sen onları 
istişare et” diyor, yani reylerini al. Çünkü demokratik ortam her bireyin 
özgürlüğü itibari ile rüştünün ispatıdır ve kendini ifade edişidir. Sen onların 
reylerini al, rızasını al, bir sorun olduğu zaman istişare et, onların görüşünü de 
al… Çünkü her birinde hüviyeti hak tecelli ediyor! 

Her birinde Hakk tecelli ederken, her birinde farklı sıfatların önde olması 
gereği başka bir yol bulursun ve demokrasi bize bu kapıyı açıyor; istişare 
kapısını. İlk seçilenlere bakın, beğeniriz beğenmeyiz, demokratik bir ortamda 
seçiliyorlar. On kişi seçsin, yirmi kişi seçsin, yani kısıtlı olsun olmasın, demek ki 
bir seçimle geliş var. Yani insan üzerinden bir irade ile Allah azimüşşanın kendi 
varlığını tecelli ettirişi söz konusuysa, demokrasi şuanda elimizde olan en iyi 
yönetim biçimidir. Neymiş; “iki tane Yunanlı oturmuş, demokrasi diye bir şey 
icat etmiş, Allah’ın iradesi, şeriatın dışında bir şeymiş!”Bizatihi şeriatın 
dâhilinde, Allah’ın ahlakının dâhilinde olan bir şeydir. Yitirdiğimiz zaman 
insanlığımızı yitiririz. 

İnsanoğlu krallık devresinde çocuktur, meşrutiyet devresinde ergendir, ne 
zamanki demokratik ortamını bulur her birey, toplum alanında rüştünü bulur. 
Buradaki rüşt, toplumsal yaşantıda rüştünü bulmakla alakadardır… Bireysel 
olarak tinsel gelişimde kemâlat düzeyinde rüştünü bulmanın, toplumsal 
düzeyde zemini olabilecek rüşten bahsetmekteyim. İnsanlığın tinde 
yükselmesine sebep verecek her olguyu sahiplenmemiz gerekir.  

Tevhidi bilmek lazım… Bilmezsen saatlerce adamları dinliyorsun ve nice insanı 
da tevhidten uzak ifadeleri ile yoldan çıkartıyorlar.  

Kadının birisi hediye götürüyor şeyh efendiye… Şeyh efendi diyor ki; Bire 
kadın, ben Allah’tan başkasından almam. Efendi diyor, sizin için dediler ki iki 
gözlüdür, meğerse tek gözlüymüşsünüz. Yani körmüşsünüz diyor. Bizden 
verende Allah, Allah’tan gayrı mıyız ki, bizim verdiğimiz Allah’ın fiilinin dışında 
olsun. Fiil den okumanız lazım tevhidi, fiilde sıfata bürünmekten okumak 
lazım… Allah’ın vacibül vücut olduğundan, yani olması gereken zorunlu varlık/ 
mutlak neden olan varlık olduğundan bahsediyorsak, varlık hakikatinden 
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bahsediyorsak ve Allah faili mutlak, Malik’ül Mülk ve sıfatı ilahilerin 
tezahüründen bahsediyorsak kim ne yapıyor ki! O zaman bu kadar iş niye 
dönüyor; diyalektiği, spekülatif aklı ve sibernetiği bilmezseniz anlayamazsınız. 

Tinde görünüş/ maneviyatta görünüş, akli görünüş tamamı ile diyalektiğe 
bağlıdır. Mümin suresinde bu net anlamlanacaktır, süreci ile orada tanık 
olacağız. Bir şey karşıtı olmadan görünüş bulmaz. Bir hata eden olacak ki bir 
affeden olsun. Çocuk hata işleyecek ki baba affetsin, kul hata edecek ki Allah 
affetsin veya toplumsal ilişkilerde eşlerin birisi hata edecek ki bir birlerini 
affetsinler, birbirleri ile yaşadıklarını ve yaşamaları gerektiğinin bilincine 
ersinler, olması gerekeni görsünler. 

Diyalektiği/karşıt ilişkinin surecinde ilkeyi göremezsiniz, Hakk’ı göremezsiniz. 
Sonucunda kendini gösterir demiştik diyalektiği ve sonucunda ürünü 
görmeden hiçbir şekilde Hakk’ı göremezsiniz, anlayamazsınız. Büyük resimden 
bakamazsınız. Surelerde her şey karşıtı ile dillenir. Biraz önce Lut ile Yunus 
kavmini örnek verdik; helak edilen bir Lut kavmi ama helak edilmeyen bir 
Yunus kavmi gibi.  

Birde o kadar detaylara girişi, olayın ne kadar geçek olduğunun vurgusudur. 
Yani bu kadar net biliyoruz, haberdarız, unutmuyoruz, gafil değiliz, bizden 
yana emin ol denilmektedir. Aynı zamanda Hz. Resulullah’ın müjdelenişidir ve 
hakikatten Yunus as. gibi en son bildiğimiz veda hutbesinde yüz yirmi dört bin 
tane Müslüman olduğu… Bu akılla bakarsanız zaten müjde…  

Bu aynı zamanda bizler için, yaptığınız hizmette iradeyi külliye ayak uydurun, 
taviziniz olmasın, o zaman başarıya ulaşacaksınız demektir. Ama kendinizden 
okursanız, hiçbir zaman başarıya ulaşamazsınız, kaçışınız günahınız olur, 
zorlamanız günahınız olur. Onun için Mümin suresinde “günahından Rabbine 
sığın” denir. Zaten Mümin suresinin temel aklını çözerseniz orada...  

İnsan birçok şey ediniyor, edindikleriyle birçok şeyden de örtünüyor, ama ilahi 
sıfatlarda da yükseliyor.  

Geçen hafta Saffat’ta tümeline ve nedenine bağlı olarak insanlık idealinde 
istenen insana, Sad’ta ise hata ve günahları ile insanlık idealine taşınan insana 
tanık olmuştuk. Allah’a bağlı olarak kendini gerçekleştiren insana tanıktık... 
Çünkü insan, kendini gerçekleştirirken Allah’a tanık oluyor. Allah onun 
üzerinden sıfatlarını gerçekleştiriyor, biz bunu irfan ile bilmek durumundayız.  
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Kur’an surelerini ve ayetlerini ilkelerinden okuyoruz, ama şu ilke üzeri 
söylüyorum filan gibi bir şey yok. Mesela diyalektik, süpekülatiflik, sibernetik 
kavram olarak geçmiyor zaten. Ama bu prensipler ile betimlenmiş olarak 
görünüş bulmaktalar. 

Mümin suresinde bir betimleme yapıyor sana; firavun, firavunun yanındaki 
imanlı insan, vesaire… Bir betimleme yapıyor, ama o betimlemeler ilkelerin 
betimlenişidir. Kur’an öznel olduğu ve öznel olan birini muhatap aldığı içindir 
ki, soyut olarak başka bir âlemdeki kavramları alıp getirmiyor size, hayatın 
güncellenmesi gerektiğinin bilinci ile önünüze betimleme seriyor. 
Betimlemeler ile yaşamınızda ilkelerin geçirilmesini sağlıyor. Çünkü hikaye 
tarzında betimlemeler duygulanım sağlar ve duygulanımlar o ilkelerin 
hayatınıza geçmesini sağlarlar. Üst yapı kurumları edinmeniz, değerler 
edinmeniz, sorumluluklar edinmeniz sonucunda ki bir süreçtir. Sürecin 
sonucunda bir bakarsın betimlenen şey hayatınızın gerçekliliği olmuş ve 
Mümin suresinde işaret edilen kişi Peygamber, böyle Peygamberlik olur 
denilmektedir. 

Özellikle belirteyim ki, Kur’an’da kişiler karakter belirimleri ile kavimler ise 
zihniyetleri ile bizlere örneklenmektedirler. 

Yine geçen hafta sağ ve sol el diye bir soru sorulmuştu. Sol her zaman almaya, 
sağ her zaman vermeye işarettir. Ama sağ tarafımız kıymeti harbiye ye, sol 
tarafımız ikinciliğe işarettir. Peygamberin sağındaydı veya solundaydı gibi 
hikâyeler duyarız, filanca hükümdarın sağında veya solunda gibi… Bu kıymeti 
harbiye yi işaret eder aynı zamanda. Mevlana’nın sorusu sorulmuştu; niye sağ 
eli yukarda, sol eli aşağı da… Almakla- vermek olarak yorumlanıyor, o bize 
öyle intikal etmedi, sonradan gelenlerin bir yorumudur. Aslında sağ tarafım, iç 
dünyamla Allah’a bağlıyım; dış dünyamla ve sol taraf cihetimle de halk 
âlemine bağlıyım ifade edilmektedir. Birinde halk âlemine bir uzantı, bir 
tanesinde de göklere doğru bir uzantı vardır, semaya doğru bir el uzatış 
vardır. 

Verme ile almayla alakadar değil, sonradan gelenlerin bir yüklemesidir bu. 
Böyle olsa da irfan zevkidir, kişiler zevklerinde buldukları anlam çeşitliliğinde 
ifadelerde bulunmalıdırlar. Kaynağında alan Hakk’a el uzatış ve halka el 
uzatıştır. Sağından aldığını sola veririm anlamında değil, soldan aldıklarını 
sağa yükseltirim anlamında yorumlanırsa amenna. Sol el almaktır, sağ el 
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yükseltmektir; solda kimi tutarlarsa sağda ona doğru yükseltirler. Bu şekilde 
yorumlanması bence daha doğru… Hak’tan alınıp, halka verilir yorumu, sağ ile 
sol elin arketipal olarak gerçek anlam içerikleriyle tam örtüşen bir şey 
değildir. Öyle bir zevkleri olmuş erenlerin, amenna, ona da saygı duymak 
gerekir. 

Kâinatta Allah’ı biliriz, insan ile Allah’ı buluruz, kendimizde Allah’a kavuşuruz. 
Dışarıda da olsa, içerde de olsa; kendinizde Allah’a kavuşursunuz, başka yerde 
kavuşmazsınız. Kur’an’da bizden istenen; kâinatta Allah’ı bilin, insanda Allah’ı 
bulun, ama kendinizde Allah’a kavuşun! “Biz insana şah damarından daha 
yakınız” demek, bende kendinize kavuşun demektir. Allah’ı kendimizde 
bulmazsak, yani kavuşamazsak; Allah’a garip, yabancı kalırız. Allah bize uzak 
değil, biz Allah’a uzağız. Allah gibi dostu olanın, kendinde kavuşanın, hiçbir 
zaman garipliği olmaz.  

Yunus sorusu; Resulullah’a da müjdedir, umumiyette de hizmete yayılmayı 
işaret eder ama kararlılığı işaret eder. O ayette özellikle vurgulanmak istenen 
kararlılıktır.  

Zümer suresine geliyoruz. Zümreler adı üzerinde, topluluklar… Surenin 
ortalarına veya sonlarına doğru bunu görüyoruz. 

Zümer suresi kulluk ilkesi ile okunmalı demişiz, Kur’an mucizesinde. Burada 
kulluktan kastımız abdiyettir. Genelde abdiyet kulluk diye tercüme ediliyor. 
Zümer suresinde geçen kavram abd’tir. Abd hizmet eden demektir. Arapça’da 
kul, buyur anlamıdadır. Ama kulluk denildiğinde buyrulan anlaşılır. Birine 
kulsan buyrulansındır, çünkü kulluk ettiğin buyurur. Kul euzu rabben nas, 
melikin nas ya da kul hüvallahu ehad; buyur ki… “Buyur ki” yi mealen “De ki” 
olarak çeviriyoruz.  

Abd ilkesi temeldir Zümer’de ve abd kavramının da en çok geçtiği suredir. 
Mümin suresinde de inkâr…  

Arapçada küfür, örtünmektir. Bazı kavramlar direk karşılamıyor. Mesela 
tasavvufta bu biraz daha ayrıştırılmış. Kulluk ile abdiyet makamı ayrı ayrı ele 
alınmış. Kul buyrulandır, buyrulmadan zaten abd olunmaz demişlerdir. 
Hakikaten de güzel zevk etmişler.  
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Zümer suresin de Kur’an çok önde görünüyor… Bu kelam çok önde görünüyor 
demektir. Söz inmekte, Allah’u azimüşşan Kur’an üzerinden iletişimi, yazılı 
metin olarak gerçekleştirmekte. Söylev olarak sözel bir iletişim değil, sözel 
olanın yazılı metne dökülüşüdür. Yazılı metin kaybolmaz, bellek oluşturur, 
üstelik toplumsal bellek oluşturur. Sözün gerçekleşmesi ile alakalıdır artık. Söz 
yaşandığı zaman artık belleğe doğru götürür. Sözü hıfz edebilirisiniz ama 
bilincini edinemeye bilirsiniz.  

Abdiyet söze hizmetle alakalıdır. Söze hizmet ettiğiniz de ortaya din denilen 
olgu çıkıyor. Din, soyut bir kavramdır; elle gösteremiyorsunuz/ duyusal algıda 
görünecek olan değil akli olandır. Ancak yaşandığı zaman gerçekleştiğinde 
görünüş bulandır. Söz yaşandığı zaman, gerçekliğe taşınır, tahakkuk eder, 
gerçekleşir. Burada diyor ki; “dini sadece Allah’a halis olarak yaşa” ve sadece 
Allah’ın dinine hizmet et gibi ayetler görüyorsunuz. Kur’an, din, kul, abdiyet 
anlayışımıza sebep ortak belirleyici kavramlar olarak görülmekte.  

Dinin, sözün gerçekleşmesi itibari ile dinin tahakkuk etmesi… Size bir hak söz 
geliyor, hak sözü eğer gerçekleştirirsen din sahibisin. Ve hemen arkasında da 
bir küfür dini çıkartıyor; inkârın dinini çıkartıyor. Hak ve hakikate taşıyan bir 
din olduğu gibi şirke, batıla, tağuta ait küfre sebep bir din de var. 

 Tağut sizin nefsi emarenizdir. Tağut azgın, yoldan çıkartan demektir ve insanı 
yoldan çıkartan tek şey nefsi emaresidir. Ne dünya, ne kadın çıkartır, bunların 
hiçbirinin günahı yok. Bu kendi günahını başkalarının üzerine atmaktır. 
İnsanın kendi nefsi emmaresi kendini yoldan çıkartır, apaçık düşmandır dediği 
işte odur. Tağuttur. Kur’an’ı azimüşşanın birçok suresinde geçer; “tağuta 
tapınmayın.” Nefsiniz sizin için en büyük düşmandır. 

Zümer suresini abdiyet ilkesi ile okumanız gerekir ama hak sözün iman 
edilerek kabul edilmesi, ihlâs ile benimsenmesi doğrultusunda insan 
tarafından karşılık bulması da anlamlı kılınandır. Saf bir ayna vardır ki size 
aksettirir de kendinizi orada görürsünüz değil mi… İnsan ne kadar safsa hak 
söz onda o kadar karşılık görür. Ne zaman yansıtır; ne zaman sahiplenirse 
iman ile niyetlerinde amele dönük olması doğrultusunda amelinde gösterirse, 
söz amele dönük olarak ne zaman gerçekleşirse işte o zaman dindarsınız. 
“Bak, dinci değil, dindarsınız”Bu noktada söz, din oluşturuyor. 
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Daha önceki surelerde söz, insanın varlığının temel taşıdır demiştik. Söz, 
insanın kendisini var kılıyor; bebekken beşersiniz, söz/kelam varlığı olduğunuz 
zaman insan oluyorsunuz. Ama melekeleri ile uyanmış, vicdan, akıl vb. 
melekeleriniz üzerinden insan oluyorsunuz. Bütün yaşantınızda kelamdan 
başka bir şeyiniz yok... Size isminizi söylemişler, kendinizi ifade edişiniz söz… 
Yaşadıklarınız, bütün ifadeleriniz söz ile… Söz ile kaile alınıyorsunuz ve kelam 
ile bir yaşam biçimi oluşturuluyor. Din hak söz ile ereğe bağlı yaşam biçimi 
oluşturulmasıdır. 

Din yaşam biçimi oluşturmaktır, bütün hayatınıza müdahildir. Hak ve hakikate 
bağlı olarak buyrulan söz, sizi kul eder. Bir defa buyrulmak lazım! Bu muhatap 
alınmak demek oldu, muhatap alındıysanız kulsunuz. Güzel bir hikâye vardır; 
Cebrail bir kula gitmiş; Rabbim seni cehenneme atacağını söyledi demiş. 
Adam bir göbek atmış, bir nara atmış. Seni cehenneme atacağız, senin derdin 
ne demişler. Bana kulum demiş ve beni muhatap almış, seviniyor. Cebrail’le 
haber geliyor, kaç kişiye geliyor kardeşim! Uyanık olmak lazım…  

Ziyaeddin Ömer Hazretlerinin bir dervişi var. Senelerce de hizmeti var, efendi 
diyor ki filancada bir emanetimiz var eşeğini de al git diyor. Tamam diyor, 
gidiyor. Yolda giderken adresi unutuyor. Eşek dile geliyor, ben adresi 
biliyorum, efendi himmet eder, beraber de gideriz diyor. Allah, Allah bizim 
eşek konuşuyor diyor… Ve gidiyorlar beraber. Emaneti alıyor geliyor ama 
dönerken de içine şeytan vesveseyi veriyor. Bu yol boş diyor, eşek konuşuyor, 
dile geliyor, lakin bende bir şey yok diyor… Senelerden beri yoldayım, bende 
bir cereyan yok, daha yolu bile bulamıyorum diyor. Yani eşek kadar 
çıkamadım diyor. Efendinin yanına geliyor. Efendi diyor ben artık bu yolu 
yürümeyeceğim. Evlat niye diyor? Vallahi, eşek yolu gösterdi, ben yolu dahi 
bulamadım, bu yol boşmuş, bende nasip yok diyor. Efendi, oradaki 
müritlerine sesleniyor; içinizde eşekle konuşanınız var mı?  

Bazen yaşadığımız olaylarda nerelere geldiğimizin bilincini veren ufak tefek 
olaylar vardır ama fark edemiyoruz. 

Bak, farkına gelmiş bana kulum dedi, bana buyruldu, birde Cebrail ile haber 
getiriyor; kaç kişiye getiriyor? İsterse cehenneme atsın, bir buyursun yeter ki! 
Rab den, yardan bir haber gelsin!  
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Buyrulmak lazım, söz sizde karşılık görürse sizde din oluşturur, hak ve 
hakikate göre din oluşturur. Hak ve hakikatin dışında olan bütün dinler şirk 
veya küfürdür. Gizli şirk tağutla edinilen şirktir, aşikâr şirk putperestlik.  

“Biz öyle bir Kur’an indirdik ki kolay okunabilir” yani şiirsel, duygulanımlara 
sebep veren… İçselleştirilen bir söz gönderdik diyor. İnsanın fıtratına uygun, 
kabul edebileceği bir usulle de gönderdik. Ve anlaşılır bir dille gönderdik, 
berrak; yani hiçbir zaman çelişkinin olmadığı berrak anlatımlarının olduğu ve 
net anlatımlarının olduğu bir dille gönderdik. Şüphe edipte cayacağın, 
içselleştirmeyeceğin hiçbir durum göremezsin, lakin sadece küfür ehli ahirete 
ait veya Allah’a ait söylevi duyduğu zaman yüreklerinde kabarmalar olur 
diyor. Kabul etmezler diyor. Keşf ile kendini açacak müteşebbih ayetleri zan 
ile eleştiri konusu yaparlar. Yasin suresinde “arkalarından ve önlerinden set 
çekmişiz, boyunlarına halka vurmuşuz” denilirken; anlaycak kıvamda 
olmadıklarınıda vrgulamış olunur.  

Abdiyet ilkesi ile okunması lazım, ama abdiyete gelmeden önce kul olmak 
lazımdır. Buyrulan olup muhatap alınmak lazım ki kul olunsun. Sana söz geldi, 
kul oldun, ne zamanki söze hizmet eder o zaman dindarsın. Hizmet, sözün 
yaşamda gerçekleştirilmesidir. Hakikate bağlı hak/gerçek sözün, hak ilişkiler 
doğrultusunda eylemlerde gerçekleşmesi söz konusu olur; işte o zaman 
dindarsınız. Din oldu mu; işte o zaman abd oldunuz. Din sahibi abd dır, hizmet 
ehlidir. Dini yalnızca Allah’a halis kılarak abd olunur.  

Peki, Allah’a dini halis kılmak ne demek? Söze ihlâs ile inanmış olarak, samimi 
biçimde Allah için gerçekleştirmeniz, amellerde bulunmanız, tutarlı olarak söz 
doğrultusunda yaşamanız demektir. “Dinin halis kılınması” çok net bir ifade, 
birkaç yerde geçiyor. Sedece Allah’a abd olmayı ifade etmektedir. 

Allah’a abd olursanız. O zaman ilkeler sizde tezahür eder, işte o zaman 
ruhumuza telkin edilir, işte o zaman sözler size telkin edilirken eylemlerinizde 
Hakk’a yükseltileceksiniz. “İndirende O’dur, yükseltende O’dur” Dilerse 
oluyor.  

Bu din evvela edinmeyi ön gösterir, sonra edindiklerinizle yaşamaya taşır sizi. 
Evvela edineceksiniz, çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. Edindiklerinizi 
içselleştirmeniz sonucunda yaşama ortamı verilir size. Siz burada cenneti 
edinmezseniz, ahretinizde cennete gidemezsiniz. Burada şer içinde kâbus gibi 
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yaşıyorsanız, akıbetinizde de kâbus bulursunuz, ahretinizde cehennem olur. 
Burada Allah’ın ilkeleri üzeri yaşamazsanız akıbetiniz cehennem olur, ilkeler 
üzeri yaşarsanız akıbetinizde yaşadığınız ortam da cennete dönmeye başlar. 
Gönlünüzde cennete dönersiniz, yaşadığınız ortamı huzurulu ve emniyetli bir 
ortama çevirir. 

Dünya cehennem mekânı! Allah’ı bul, Cennet mekân olsun sana! Bakış 
açınızla alakadar bir şey, gerçeklik algınızla alakadar bir şey bu… Söz sizi 
bambaşka bir âleme taşıyor; “söz ola baş ala, söz ola ki can vere.” 

Zümer’de insan tipi; abdiyette dinini gerçekleştirendir… Din, insanın fıtratıyla 
uyumlu olarak üzerinde bulunan Rabbini, ilkeleri ve kendisine indirdiği kitap 
üzeri ereğe doğru yolculuk etmesini sağlıyor. Uyumlu olması ile yaşam alanı 
edinmesini sağlıyor. Söz yaşamında gerçekleşirse abdiyet insanı oluyor. İşte 
onlar kurtuluşa erdiler. Abd olmadan karmada kurtuluşa ermek yok! 
Karmadan kurtuluşa ermek dedim, karmadan kurtulmak demedim. Hakk’a 
tam varırsanız, karmadan o zaman kurtulursunuz... Çünkü ağzınızdan çıkan 
söz ve her türlü eyleminiz, Allah içinken ve Allah asli olarak fiildeyken bir daha 
size dönmez, âlemde iş görür, erildir. Yaptığınız eylem bir daha size dönmez. 

“Hükmettiğiniz ile hüküm olunursunuz”diye bir söz var. Hz. İsa’nın sözüdür. 
Ayeti kerimelerde net anlatımı var, Rabbim kendisi tefsir ediyor zaten; yani 
tevili kendinde, tefsiri kendinde! Bazen kafanıza bir şey takılır, her zaman 
cevapları vardır. Mesela Zümer 51. Ayette; “Sonunda kazandıkları şeylerin 
kötülükleri onlara isabet etti,”sonunda kazandıkları, demek ki bir eylem var, 
eylemlerin sonucunda kazanımlar, edinimler var ve kötülükleri onlara isabet 
etti; karmadan kaçış yok. Karma ise sibernetiktir ve spekülatif olarak 
anlaşılabilinir. Biz buna karma diyoruz, Hintliler de karma demiş. Başka 
kavram bulamadığımız için karma diyoruz, başka bir kavram bilen varsa 
söylesin onu söyleyelim. Milletin gönlüne ağır gelecek diye bir derdimde yok, 
günümüzde de artık popüler bir kavram olduğu için kullanıyoruz. Önemli olan 
içeriğini ne ile doldurduğundur, başka kültürleri hangi içeriklerle onları 
kullandığı değil. Bazı şeyler var ki bizim dinde karşılığı yok, ama her kültürde 
İslam’ı görebiliyorsunuz. İslam Âdem’den Hatem’e dir. Âdem’den Hatem’e 
İslam olarak insan milletindeniz. 

Geçenlerde konuşuyorduk, Nahl suresinde “İbrahim tek bir ümmetti” ayetini 
es geçmişiz, üzerine konuşmamışız. O ayette tevil olarak kast edilen şudur; 

84

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



evvela kendi peygamberliği kendine olan kişi demektir, vicdanı ve aklıyla. 
Onun için tek bir ümmettir, kendi kendine ümmet olan peygamber. 
Sorguluyor, Allah’ı arıyor, yaşadığı olaylara vicdani yaklaşıyor, hak ve hakikate 
kıyasen vicdani yaklaşıyor ve Allah tarafından kabul görüyor. Kendine düşünce 
ile hak olanı ve vicdan ile de ilkeleri telkin eden bir kul!  

Kendinize nasıl peygamber olursun; Kur’an okurken “de ki” yi nefsinize, 
aklınızla, vicdanınızla, nefsi emarenizle, tağutunuza okursanız… Nefsi 
emarenize; kabul etsen de etmesen de buna göre yaşayacaksın derseniz; 
kendinize buyuran olarak tek bir ümmet olursunuz. 

Rüştümüzü bulmanın ergenlik devresidir İbrahim. Kendinize telkin etmeden 
ergenlikten kurtuluşunuz olmaz. Asisinizdir, hırçınsınızdır, idealler 
peşindesinizdir, idealleriniz ne ise. Ama sınırlarınız yoktur. Ne zaman 
kendinize telkin başlar, o zaman sınırlar başlar. Peygamberler sınır getiriyor. 
Akıbetten, Allah’tan, hak, hakikat, salih amelden bahsetmeye başladığın 
zaman şeytanlar korkuyor, şeytanlara dar geliyor diyor. Çünkü 
kabullenemiyorlar, nefislerine, tağutlarına aykırı, zor geliyor. İş yerinde 
Allah’tan bahsedin, adamı götürürler. Nereden geldin hoca efendi, birde sakal 
bırakaydın bari… Evladınıza dahi nasihat edin, annenize, babanıza dahi 
nasihat edin, kabul etmezler. Çünkü nefslerine başka birisinin buyurması 
doğru bile olsa ağır geliyor. 

Kulluk zor bir mertebedir. İnsan nefsi emarenin ilahlığındayken buyrulmak 
ağır gelir, emri ilahi ağır gelir. Emiri İlahi geliyor, buyuruyor. Muhatap alınmak 
olarak görmüyor, algılamıyor. Kardeşlerimden bir gün bir tanesi geldi, eşime 
dün akşam rüyasında şöyle seslenmişler; senin kocan senden önce evliydi. 
Dedim genelde melekler dedikodu yapmazlar, yani dedikoduya girmişler. 
Manasına gelince senden önce başka biri ile gönül bağı vardı anlamında 
söylemişler. Evlilik orada gönül bağı demektir. Ama önemli olan o değil, sizin 
şükür mahiyetinde bir sadaka vermeniz gerekiyor, çünkü kişi muhatap 
alınmış… Kendisine seslenmişler ya, bundan daha büyük bir şeref mi var... Kaç 
kişiyi yeryüzünde muhatap alıyorlar!  

Kur’an’ı açın, sizi sadece muhatap alarak konuşuyor. İlk telkin etmeniz 
gereken yer kendinizsinizdir, kendi kendinizin nebisi (habercisi), olacaksınız. 
Peygamberlik umumiyette bitmiştir, hususiyette devam eder. Kur’an halen 
inzal oluyorsa, evvela kendinize etmiyorsanız yazık size! Kendinize inzal 
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etmeniz, kendinizle ayağa kalkmanız rüştünüzü bulmanın gereğidir. İbrahim 
gibi… Ve rüştün birinci basamağı böyle iken Allah’a varmanızla beraber miraç 
ile rüşte ikinci bir basamak edinirsiniz. Toplumsal ilişkide insanlığınızı yaşarken 
sınırlarınızda ciraç ile üçüncü bir basamak edinirsiniz. 

Zümer’e gelelim. Zümer’de diyor; hak söz gerçekleştir ve din sahibi ol, dini 
Allah’a halis kıl. Dinin Allah’a halis kılmak, sözün gerçekleştirilmesidir, dedik. 
Hakk sözün yaşamda karşılık görmesi kaç ayakta gerçekleşiyor; 
duygulanımlarda, niyet ve iradeye bürünmesi, sözün sonra eylemlerde 
edinimlerde görünmesi ki en yüksek düzeyde biçim kazanmasıdır. Söz 
gerçeklik kazanırken eylemlerde eril olarak görünüş bulur, âlemi etkiler ve 
yaşam ortamı oluşturmaya başlar.  

İlk gelen söz ile yaşam ortamı oluşturmak için, Resulullah sahabesi ile beraber 
savaşlar vermiş. Geçenlerde bir kardeşim; bu günümüzde yaşanan olaylardan 
dolayı “gına geldi” dedi. Dedim, “bana da gına geldi.” Şöyle ki; ilk yaptığımız 
savaşların tamamı yaşam alanı edinmek içindir; Uhud, Bedir gibi… Din 
noktasında edindiğimiz bütün savaşlar yaşam alanı edinmek için…  

Biz bu gün yaşam alanı edinmek için savaş istemiyoruz. Biz bu gün 
kalemimizle, sözümüzle, fikrimizle, nazarımızla, hizmetimizle yarın insanlığa 
ne bırakacağız derdindeyiz. Hakk’a göre yaşam biçimi edinmek istiyoruz ve 
yaşam alanımızı daha nitelikli bir yaşam ortamına taşımayı istiyoruz. 
Değerlerimize karşılık gelen, değerlerimizle uyanmamızı sağlayan bir kültür 
edinmek istiyoruz, bu bağlamda daha iyi, daha güzel bir gelecek görmek 
istiyoruz. Yok mu böyle kültür? Var, ama zaman içinde kendini güncellemek 
zorundadır, güncellemese geride kalır. Onun için bizim istediğimiz bu gün 
topla, tüfekle bir yaşam alanı edinme mücadelesi değil, sözümüz ve ilmimizle 
yarına taşınabilmenin mücadelesidir.  

Zümer suresinde, hak olan sözü gerçekleştir, din sahibi ol diyor. Evvela 
buyrulan olacaksınız; kul, buyrulduğunuz zaman o sözü ihlâs ile kabul 
edeceksiniz; iman ile bütün yaşam alanlarınıza taşımaya başlayacaksınız; 
eylem ve yaşam ortamı edineceksiniz, yaşam ortamı ile beraber gelecek 
kuşaklara aktaracaksınız; yepyeni kültüre sebebiyet vermiş olarak… Çünkü 
hak söz külttür, değerdir. Kült olan değerdir, o değeri edindiğin zaman zaten 
yaşam biçimi olarak kültür edinmenize sebeptir.  
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Mesela, ezan kültürümüz olmuş, okunduğu zaman içimiz nasıl rahatlıyor değil 
mi… Adamın biri çıkar bizim hocayı tanımıyorsun, o ses nasıl adamı iman 
sahibi eder, ne kadar kötü ses filan der. Kişi iman ehli ise ne kadar kötü ses 
olsa, ne kadar kötü okunursa okunsun, şöyle kulağını az bir şey verse İslam 
olduğunu hatırlatır; ne mutlu ya Rabbi, şükürler olsun! Bir şükre sebebiyet 
verir, ne mutlu! Eğer hala bir hocanın sesini kötü olduğunu duyuyorsa, 
imanında şüphe edin. Daha söz yaşamında gerçeklik kazanmamış, 
gerçekleşmiyor, tahakkuk etmiyor. Bunlara dikkat edin, kendilerini ele 
verirler. Tamam, güzel sesli okusun, ama olmasa da değerinizdir. Namazınız, 
ramazanlarımız, beraber yeme içmelerimiz yaşam biçimi oluşturuyor, 
giyimimiz kuşamımıza kadar yaşam biçimi oluşturuyor ve Allah dini ile bütün 
yaşamımıza müdahildir.  

Diyeceksiniz ki o zaman neyimiz kaldı, hani bu yol özgürlük yoluydu? Abd 
olduk, kul olduk, köle olduk, o zaman neresi özgürlük bu dinin? Ne zaman abd 
olursunuz, söz sizde gerçekleşir; sözün geçekleşmesi özgürlüğünüzdür. 

Bunlarla bağıntılı bir ayeti kerime var; “Allah’a tevekkül et” diyor. Allah’a 
tevekkül etmek varlık olarak Allah’a tevekkül etmek anlamına gelmez, 
işlerinizde Allah’a tevekkül edersiniz. Bütün irade O’nun ileyken, O’nun ile iş 
görürken, her şeyi O yaparken nasıl teslim olacaksınız... Üzerinizde Rabbiniz 
O, bütün işleri yapan çatan O diyoruz, mutlaktan okursanız tevekkül olunacak 
bir durum yok. Tevekkül de sizden istenen; söz gerçekleşirken, ilahi sıfatlar 
tahakkuk ederken bilincinde olacak eylemlerde bulunmaktır.  

Tevekkül vekilden gelir. Zorda, karşılaştığın durumlar üzerinden Allah’ı vekil 
edin, sen yapılması gerekeni yap, tevekküldür. Din de tevekkül köşeye 
çekilmek, tembellik değildir. Teslimiyet le alakadardır. Zümer suresinde 
önemli bir vurgu var, Mümin süresine bağlayacak da bir vurgu; “de ki ben 
Müslimlerin ilkiyim” teslim olanların ilkiyim, söze teslim olmuş, buyrulana 
teslim olmuş… Söz Kur’an veçhesinden buyruluyor; vicdan ve aklınızda 
ilkelerle buyruluyor… Bir şey ile karşı karşıya kaldınız ve olması gerekenin 
bilincindesinizdir, çünkü vicdanınızda ilke telkin ediliyordur. Allah size 
konuşuyordur yani… İşte o zaman, o söze teslim olun! Ama teslim olmuyor, 
sonra vicdan yapıyor; niye yapmadım, keşke yapsaydım.  

Hal böyle iken; hadi Kur’an’ın dışında yaşadığınızı söyleyin! Düşünün, 
Resulullah’ın yaşamı artık söz olmuş, mitiniz O, hikâyeniz O, destan sahibiniz 
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O, yaptığınız eylem O’nun yaptıklarınız dışında ise iman ehli iseniz vicdan 
yaparsınız. Çünkü mitlerin, yaşamı kuşatması var. Mitsel devremiz çocukluk 
devremizdir, ama çocukluk devresinde değerler edinilir ve o değerler sizi 
yükseltir. Çocuk olmadan zaten büyümezsiniz. Yani zorunlu bir süreçten 
geçiyoruz demektir.  

Kur’an yazılı bir metin olarak bize telkin ediliyor, buyruluyor. Ya şu ayet bana 
ağır geldi, diyemezsiniz. İhlâsla alacaksın, mümin olarak hayatına 
geçireceksin; o zaman abd oldun. Yapılması gereken bir şeyi yapman 
gerekiyor, vicdanında telkin edildi, ama tağutun kabardı müsaade etmiyor; 
söze teslim olmuyorsun, Hakk’ın sesine teslim olmuyorsun demektir. Eskiler 
güzel söylerdi “her an yayın var.”Her an Allah size hitap muhatap ilişkisinde 
konuşuyor; doğada, aklınızda, vicdanınızda, Kur’an da… Yeter ki muhatap 
olarak siz, algılarınız da ona duyarlı olun. Bizim ne kadar duyarlı olup, 
olmadığımız söz konusu…  

Mesela: Gavsiyye de güzel bir söz vardır; “Ya Gavs, ben her an kuluma 
telkinde bulunurum. Lakin kulum Erbai Anasırın –toprağın, suyun ve 
diğerlerinin- kesafetinden dolayı beni duymaz”Bunun üzerine sebepleri, 
keyfiyetleri, zanları ekleyin nereden duyacak! Biz ne kadar uzağız, Allah ise 
bize çok yakin!  

Kulluk, abdiyet dedin, köle ettin bizi, özgürlük nerede?  

Mutlak olan ile bir zorunlu yaşam var. Mutlak olanı ilkeler noktasında 
yaşamınızda görmeye başlarsanız, eylemlerinizde görmeye başlarsanız zaten 
özgürleşiyorsunuz anlamına geliyor. Rüştünü bulmayan özgürlüğünü bulmaz. 
Fıtratı doğrultusunda nedenini, ereğine bağlı olarak nedenini yaşamayan 
zaten özgür değildir. Size teklif edilen ereğinize bağlı olarak nedeninizi 
yaşamanızdır. Bu da sadece kullukta yaşanır. İnsan Allah içindir. Allah için 
olan, Allah’ın sözünü yerine getirdiğinde yukarıda birinin sözünü yapmıyor ki!  

Kullukta ikilik vardır; sen-ben, hitap-muhatap, buyrulan. Abdiyette ikilik 
kalkar. Biz bunu anlamıyoruz. Abduhu ve Resulühü diyoruz! Size kulluk 
mertebesinde buyrulduğunda ikilik vardır. Abdiyette ikilik kalkar; çünkü artık 
eylemde Cenab-ı Hakk’ı yaşıyorsunuz, bir buyrulan ve buyuran ikileminden 
kalkarsınız. İşte o gün özgürsünüz, yaptıklarınızda Allah tezahür ediyordur. 
İkilik kalkmıştır; mutlak olanı, cüzziyetiniz de ki istidadınız doğrultusunda 
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yaşıyorsunuzdur. Abdiyet köle olmaktan daha çok nefsi emmarenin 
köleliğinden kurtularak Allah’ı hakkı gereği yaşamaktır. Gerçek özgürlük ise 
abdiyette bulunacak olandır.  

Çok önemli bir sure… Burada çizilen ideal insan tipi, sözü abdiyette 
gerçekleştiren insandır ve özgür insandır; “onlar kurtuluşa ermiştir” diyor. 
Ama kurtuluşun; keyfiyetlerde, zanlarda, çal patlasın, vur oynasın gibi bir 
kurtuluş olmadığını söyledik. Nedenizi ereğinde yaşamaktaysanız ve 
akıbetinizde sorumlu kılınacağınız eylemlerde bulunmadıysanız 
kurtulmuşsunuzdur. Akıbettinde aciz bırakılmayanlar kurtuluşturlar.  

“Yaptığınız eylemler sonucunda karşılaşacaksınız” diyor, 51. Ayet. 
Karşılaşmayacaksanız, karmada kurtuldunuz. Karmanın kendisinden değil, 
karmanın içinde kurtuluşa erdiniz. Çünkü Allah’ın sözü sizde geçekleşiyorken 
sorgu sualinizi yapılacak bir şey yok. Söz sahibini, yaşamınızda yaşıyorsunuz. 
Önce buyrulan oldunuz, sonra o buyrulan ne ise onu yaşadınız abid oldunuz. 
Söz Allah’ta diridir ve sizdeki o dirilikte, sizi de diri kılar, canlandırır ve sizi 
yaşatır. Kimi yaşarsınız o sırada, yaşayan gerçek mutlak varlığı… Ama ne ile; 
ilkesine bağlı olarak ve Zümer suresi size özgürlüğün yolunu bu şekilde bir 
daha açıyor. Ama akıbette bağlayıcı olan ve aciz düşürücü olan şeylerden 
kurtulmuş olarak özgürlüğün yolunu açıyor… Ve selamete bağlı olarak yaşam 
alanı da edinilmiş bir iç dünyada özgürlüğün yoluda açılıyor. Vicdana mahkum 
kılınmayacak olan bir iç dünyada özgürlüğü evvela kendinizde tadarsınız. 

İstedikleri yerde konaklarlar. Taht dediğiniz zaman makam anlayın; velayet 
makamlarını anlayın. “Altlarından ırmaklar akar” ulaşılır şeyler. “Kadehten 
şaraplar vardır” duygulanımlar, ikramlar. “Öyle bir şarap ki diyor baygınlıkta 
vermez” duygulanımlarımız, öyle değil midir, aşk, gözyaşlarınız… Sarhoş adam 
duygulanımının en hat safhasındadır; âşıksınız, içki içmeden ağlıyorsunuz. 
Mesela hurilerden bahsediliyor… Geçen hafta hurilerin, akıbet olarak burada 
da tezahür ettiğini konuştuk.  

Burada kast etmek istediğim şu; burada edindiklerinizin asli suretleri ne ise 
onlarla karşılaşacaksınız. Bizim istediğimiz şey, tinde iyi olan/ olumlu olan 
noktada edindiklerimizle yüzleşmek, tinde kötü olan/ olumsuz olan ve Hakk 
tarafından kabul edilmeyenler ile yüzleşmek değil. Evet, onlarda bir şeylerin 
tezahürü için gerçekleşmiştir ama Hakk tarafından akıbet olarak kabul 
edilmeyen şeyler kabul görmüyor. Abdullah Baba “Allah şeytanı yaratmıştır 

89

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



ama sevmez” derdi. O da Allah’tandır ama Allah kötülük tavrında hak olanın 
görünüşüne nesne olsun diye halk etmiştir ve sevmez. Ve kendisine rahmeti 
ahlak edinmiştir. Öyle ise Rahmeti ahlak edinmek üzerimize farzdır. Kur’an’da 
da bunu görmekteyiz. 

Zümer suresinde çizilen insan portresi, Allah’u azimüşşanın sözünü ne şartta 
olursa olsun gerçekleştiren ve abdiyetin de Cenab-ı Hakk’ı bularak özgürleşen 
insandır. Sebepler dairesinde kurtulmuş olan, artık yaptıkları şeyden mesul 
olmayan, tövbesi kabul edilmiş insan ve gönlü cennet olmuş, cennete girmiş 
insan ve böyle bir insan temizlenmiştir... Çünkü cennete temizler girer. 
Cennete temizler girer ama temiz olmayanlar nereye gidiyor? Cehenneme… 
Cehennem temizlenmenin gereğinin yerine getirildiği yurttur. Burada 
temizlenmiyorsa orada temizleniyor. “Ey temizler giriniz” diyor. Allah, Kahhar 
esması ile kulunu temizler. Müminler ise dünyada temizlenirler. Hadisi 
şeriflerde; “dünya müminin zindanıdır”, “dünya müminin cehennemidir” 
denilmekte değil mi? Abid ne zaman Allah’ı bulur, o zaman dünyada da 
cennetini bulan olur.. 

“Ey iyilik sahipleri iyilik yaparsanız dünyada da iyilik bulacaksınız”. Zümer’deki 
51. ayetle beraber okuyun, demek ki akıbet olarak burada iyiliği bulanlardan 
bahsediyor. Geçen hafta şöyle özetlemiştim; senelerden beri şu Yenibosna da 
yaşıyorum, dönen olayın haddi hesabı yok, bir gün kapımızı tıktıklatan yok. 
Böyle diyoruz ya, yarın olursa şaşmam. Çünkü söylediğin zaman geliyor 
başına! Ama demek istediğime getireyim; benim kimseye kötülüğüm yok ki 
gelip te bana bir şey yapsınlar. Adamlarla hiç alakamda yok. Allah ile 
oturuyoruz, Allah ile kalkıyoruz, gerisi hikâye…  

Siz iyi olursanız, siz doğru olursanız, siz hak sözü geçekleştirir, kıbleniz sadece 
Allah ise başka birileri gelip sizi bulmaz. Başkalarını nasıl buluyor; siz ne 
zaman ki hak sözden caydınız, “iblislerimizi onlara musallat ederiz” diyor. 
Niye; geri dönsünler diye… Sizin için bir mertebe yüksekliği istiyor, yine 
musallat ediyor; Eyüp ü hatırlayın. Eyüp’te de başka bir resim çiziyor; size bir 
şey murad ettiysem, yine musallat ederim diyor. Çünkü bizi aciz düşüren 
şeyler, bizde olanın açığa çıkmasına sebeptir demiştik.  

Zümer’de bize kurtuluşun yolunun abdiyette olduğunu söylüyor; abduhu ve 
resuluh… Zümer’i okuduktan sonra ne olunur; Resul olursun. Bir insan 
Zümer’i yaşamına geçirdiyse abd dır, ama ilkeleri yaşamında gösteren risâl 
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eden abddir. Kendisi beden olarak mektuptur; eylemlerinde, okuyuşlarında, 
melekeleri üzerinden gerçekleşen bütün gayretlerinde ve çalışmalarında 
kendinde yazılı olanı açığa çıkartır, Resuldür. Kendinde yazılı olanı, sonradan 
verili olanı, her türlü alanda ilkeli edim ve ürettikleri üzeri Hakk olan ereğine 
taşımış olarak gösterebilmekte ise kişi, resuldür.  

Resullük makamları; nebi makamı olmaktan da öte insanlık makamlarıdır. 
Elbette ki bazı nebiler resuldürler ama Resullük makamdır; bildik kişler ile 
sınırlandırılmış ve bitirilmiş makam değildir. Peygamberlik bitmiştir amenna, 
ama bireysel olarak devam eden tarafı var. İbrahim nebi ile gelen bir güzellik 
bu, aynı zamanda peygamberlik mührü üzeri iş görmek vardır. Kademi altında 
irşad dediğimiz mertebeler böyledir. Günümüzde peygamber demiyoruz da 
mürşid diyoruz. Tek fark, umumiyetten hususiyete bürünmüş olmasıdır. Talep 
edene icabet edilir. Eskiden talebe göre olmak ile beraber herkese davette 
bulunulurdu, din teklif edilirdi. Ama şimdi teklif yok, talep edene icabet etmek 
var.  

İnsan fıtratında varsa, nedeninde varsa talep ediyor. Talep edecek ve talep 
ettiği ile yüzleşecek… Artık talep etmeyene yok. Onun için diyor; İslam elle 
tutulur ateş, yani herkese verilecek söylenecek bir şey yok. Zaten teklif 
edilmiştir ve bütün dünya biliyor. Kıyıdan köşeden herkes İslam’ın ne 
olduğunu bilir ama bilinmeldir ki yorum biçimleri İslam değil islamı anlama 
biçimleridir.  

Kişilerin sözü, yorum biçimidir; İslam değildir. İslam belli; namazıyla, niyazıyla, 
imanın şartları ile, iyiliği emret kötülüğü men et, ilim öğren, adil ol vb farzlar 
ile nitelenmiştir. Bunların hepsi ile okuduğunuzda ve salih amel, akıbete göre 
yaşam, Allah’ı iman/ tanımak… Aslında hepsinin özeti bu üçü, bunu hep 
söylüyoruz. Allah’a hakkı ve hakikati gereği bilmek ve O’nun hak sözünü 
kabullenmek ve gerçekleştirmek ki bu, hak söz doğrultusunda Allah’ı yaşamak 
demektir. Söz nasıl bir şey ki sizi Hakk’a yükseltiyor.  

İnsan söz ile var olan bir varlık, ilk geldiğinde biçimsizdir, sadece Ruhtur. Evet, 
kendisinde bir donanım var, kendisin de Allah hu azimüşşanın yüklediği şeyler 
var, bir çok bilgi var ama burada açılıyor. Eylemlerinde açılıyor, edindikleri 
üzerinden açılıyor ve o zaman insan oluyor. Söz ve kelamı edinmezse bakışı 
oluşmuyor. Ruh olarak bu âleme düştük, insan olarak bu âlemden 
yükselmekteyiz.  
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Sözü edinmenin, kul olmanın basiret noktasında güzellikler açacağını diğer 
surede daha net veriyor… Ama burada çok önemli bir ayet var, “bilenle 
bilmeyen bir olur mu?” Mümin suresinde ise sözü hemen ikinci sürecine 
getiriyor; evet söz ile bilirsiniz ama önemli olan yaşama taşımanız. Yaşama da 
iki basamakla taşıdığını gösteriyor, “görenle kör bir olur mu, kötü amel 
işleyenle salih amel işleyen bir olur mu” Sözün yaşama taşınması, sözün 
basiret oluşturması, sözün iç ve dış dünyada karşık görmesi üzerinden yaşam 
alanı oluşturması söz konusu olandır. Söz salih amelle beraber gerçekleşirse 
insan olma niteliği kazanmaya başlamaktayız..  

Es geçtiği hiçbir yer yok. Bir kusur göremezsiniz. Senelerden beri bakıyorum, 
kusur aramak için değil öğrenmek için bakıyorum ve öğrenirken de kusur 
olmadığını gösteriyor. Ne zaman bir yerde ya Rabbi böyle bir şey vardı 
diyorum, bana gösteriyor; böylede var, şöyle de var. Yukarılardan değil, 
rüyamda söylerler, ilham verirler, düşüncem üzerinden anlam verirler…  

27. ayet “Hakikaten belki öğüt alırlar diye biz bu Kur’an da insanlar için her 
çeşit misali getirdik” Halifelik istenci ile okuyun bunu; abd olsunlar diye. Kul 
değil, çünkü kullukta buyrulma, ikilik var. Abdiyette ikilik kalkar. Abd 
olsunlar… Söz yaşamında gerçekleştiği zaman abd-sın. İşte o zaman ara 
kalkıyor, uzak olan yakin oluyor “Yakin gelene kadar ibadet et” denilmekteydi. 
Allah’a ibadet et ki abid olasın ve ara kalksın. Yani sana senden daha yakin 
olan Allah’a hizmet ettiğinde O’nu yaşadığını bulacaksındır. Hizmetinde Allah’ı 
bulacaksın, eylemlerinde Allah’ı bulacaksın; işte o gün özgürsün. 

Bu din kulluk dinidir, eylemlerinizde Allah’a kul olurken özgürleşmenin dinidir. 
Başlangıç devresinde söze evvela teslim ol, Allah’a güven. Bana güven, 
sözüme güven diyor; yaşadığın olaylarda dürüst olursan, olması gerekeni 
yaparsan, ne ile karşılaşırsan karşılaş bana güven diyor. Bana Halil ol, gerisini 
merak etme, kurtuluşu göreceksin diyor. Sonuçta/ akıbette beni göreceksin; 
her zaman yanında olduğumu göreceksin anlamında… 

Mümin Suresinde af dile diyordu. Sonra günahından dolayı af diliyor. “Sana, 
senden öncekilere vahiy olundu ki eğer şirk koşarsan elbette amellerin boşa 
gider”; yani hakikati yaşamazsanız sonuç alamazsınız. Adam puta tapınıyor, 
dua ediyor; sonuç alabilir mi? Karşılığını verecek bir şey yok ki, muhatap yok. 
Başka bir sure de diyordu; bir suyun önünde durmuş ta, suya elini uzatmayan 
adam gibidir. Ya da; iki kişiye kul olan bir kişiyi düşün diyor; niye kafanı 

92

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



yoruyorsun sebepler dairesinde o yaptı, bu yaptı diye… Sebepler dairesin de 
psikolojik problemler başlıyor, kurtul; Allah’tan bil! Suçlayacaksan da O’nu 
suçla, seveceksen de O’nu sev. Bir damarından O’nu yakala, yakalarsan seni 
de O yakalar. Ama biz; O hariç, her şeyi yakalıyoruz. Günah keçileri çok, bir 
tek O’nu yakalamıyoruz. 

Metin babanın güzel bir hikâyesi vardır… Bir gün bir tarikata girmiş, 
hırpalanmış birisini getiriyorlar. Bir yemek davetindeler, baba da konuşuyor, 
konuşuyor, konuşuyor. Metin abi seni çok sevdim, ama sen namaz kılıyor 
musun, kılmıyor musun diye soruyor.  

İlk önce bir sözü al, namaz sonra gelir. Öncelikler meselesi… Önce 
muhabbettir. Uyanık birisi olsa; niye namazda söz değil miydi der. Zümer 
suresinin sonuna doğru sura üflendiğinde diyor; söz üflendiğinde demektir o. 
Söz, gırtlaktan üflenir, sesi kulaktan duyarsınız. Sura üflemek ses çıkarmak 
değil midir? Büyük kıyameti konuşmuyorum. Sura üflendi, hakikat sözü dile 
geldi demektir. Kulağa üflenir, bütün hayatınızı değiştirir. Hakk söz sizde 
karşılık bulursa kıyametinizi yaşarsınız, o gün ayağa kalkarsınız. Ayağa 
kalkarken de bütün geçmişleriniz önünüze getirilir, cehenneminizi burada 
yaşarsınız. Zümer’de bunlar net anlatılıyor. Hayatınızı ahrette değil, burada 
cehenneme çevirirler. Yaptığın her şey önüne getirilir, ondan sonra cennetine 
girersin; mekân değişir. Geçmişi ile de kişi hesaplaşmadan cennete 
girmesinden bahs edemeyiz. İlahi söz ile yaşaman sebebiyle, artık geçmişin 
sınırın olur, tecrübelerin derslerindir ve akıbeti ön görürsün. 

Tecrübelerinle akıbeti öngörür; akıbetine göre yaşarsın ve bakış açın 
değişmiştir. Söz, gerçeklik algını değiştirmiştir, sebepleri algılamıyorsunuz, 
suretleri algılamıyorsun; yer değişti başka bir yer oldu! Hakk’ı algılıyorsun, 
bütün eylemlerde Cenab-ı Hakk’a tanıksın. Kişilere değil, nesnelere değil, 
eylemde kendini gösteren Allah’a tanık oluyorsun. Size Allah’ı söz gösterir, 
ama Allah’ı sözü gerçekleştiren insanda buluruz.  

Babayı görmeden önce ben Allah’ı kâinatta biliyordum. Babayı gördüm, 
Allah’ı buldum. İnsanda Allah bulunur. Çünkü birebir tanıktım ilişkimde… Baba 
Allah değildi; Allah, bizatihi ondaki hususi tecellisinde görünmeye başlıyordu. 
Kardeşlerimden bir tanesi bir gün; “biz ne kadar şanslıyız. Allah ile meleklerin 
ve ruhun arası elli bin senelik bir mesafedir, denir. Biz Hz. Pirin yanına 
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gidiyoruz Allah tecelli ediyor!”Elli bin sene kadar ırağa da gitmiyoruz, ne kadar 
şanslıyız, dedi.  

Elli bin sene ayetine de geleceğiz, oradaki kastı, fiziksel olarak bir mesafeden 
bir mesafeye gidiş olarak ta düşünmeyin, o anlamı da içerir amenna. Ama 
ayette kasıt; kemalat buluşun sürecini zamansal olarak ifade edilmesidir. 
Melek ve ruhun kendi üzerlerinde dönerek Hakk’ı bulmalarıdır. Düşün ki bir 
melek elli bin yıllık zaman zarfı içerisindeki bir dilimde, kendi üzerindekini 
Hakk’a varabiliyor… Kendi varlığının sıfatları üzerinden Hakk’a tanık olabiliyor 
anlamın da yakinleşiyor. 

Bize daha kestirme bir yol veriliyor; insanda bul, geri kendine dön, kavuş! 
İnsanda bulursunuz, kendinizde kavuşursunuz. Kavuşmak sizdedir, başka bir 
yerde değil. Herkes Rabbine kendinde kavuşacak ve Allah’ı kendinde Rabbi 
olarak yaşayacaktır. Zaten yaşıyordur, şuuruna ererek bilinçlenecektir.  

Temizlendiniz… Sizi güzelce temizlediler. Sözü aldınız, gerçekleştiriyorsunuz. 
Sözün gerçekleştirmesi kadar zor bir şey yok, yaşayabilene aşk olsun! Bir hafta 
boyunca Zümer suresini yaşayın, azim Allah, ananızdan emdiğiniz sütü 
burnunuzdan getirirler. Cehennemden her kul geçecektir ayetini okumadık 
mı, sözü aldığınız da bakış açınız değişmeye başladığında, yaşamınızda 
zorlayıcı şeylerle karşılaşırsınız. Cehennem zorlayıcı yerdir, aciz bırakıcı yer… 
Herkes hesabı ile kendi başınadır. Cehennemde herkes kendi başınadır, 
mahşerde de tek başınadır. Burada da tek başınasınızdır ama farkında 
değilsinizdir. Herkes kendinde kendi ile tek başına yaşar, sadece farkında 
değildir. Hayattaki acı tecrübeler sizi yanlıştırdığında bunu fark edersiniz. 

Cennete girdiğinizde tek başınızdan kurtuldunuz, biz olmaya başladınız. 
Sadece ben yokmuşum, ilkede bir olduğunuz kardeşlerimde varmış! Ben de 
cehennemde Cenab-ı Hakk ile yaşarken zannederdim; ben görüyorum, ben 
yaşıyorum… Cenab-ı Hakk öyle veliyullahlarını gösterdi ki babanın sözü aklıma 
geldi; “Yunus a sormuş; senden büyük balık var mı? O da cevap vermiş; sığ 
sularda yüzüyorum, açıklara açılmaya korkuyorum.”Ne veliyullahlar varmış!  

O kadar güzel bir şeydir ki bu sefer cennetini paylaşanlarla karşı karşıya 
kalıyorsun. Önemli olan; senin Hakk’a varmandır, yaşadığının bilincine 
ermendir ve senin gibi nicesinin de olduğunun bilincinde olmandır. Allah’ın 
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sana verdiklerini özde bir oldukların ile paylaşmandır. Böyle olduğunda yalnız 
değilsinizdir. 

Bizi giderir, nicesini getirir. Bu gün varsak hizmet edelim diyedir. İnşallah diye 
dua edelim, hizmetten nasibimiz olsun.  

Söz gerçekleşirken kendini gerçekleştirecek birçok şeyi önümüze getirecektir; 
sizi aciz bırakacaktır, sizi imtihan ettirecektir. Sahipleniyor musun, değer 
edindin mi, yaşantına taşıyor musun, duruşun var mı ve yaşam alanında onu 
artık kültür olarak yaşıyor musun, kültüre döndürdün mü? Söz artık onda 
geçekleşmiştir, yaşamının her alanında tecelli ediyordur, hayat duruşuna 
sebeptir ve böylece söz, insan oldu. Kişi söz ile insan oldu. 

Beşer söz ile insan oldu, ayağa kalktı, şahlandı! Ama Allah’ın sözü ile dirilerek, 
şahlandı. Abduhu ve Resulühü… Zümer suresi abduhu ve Resulü suresidir, 
daha nice gizilde duran anlamları ile beraber. 

Surede, hak ve hakikate göre yaşamda şirk olumsuzlanmakta. (29 ve 39. 
Ayetler)  

42. ayette Sad’ta ki “bir defa ölümden sonra bize ölüm yoktur” ayetinin 
açıklamasıdır. “Sen öldükten sonra, kendilerinin ölmeyeceğini mi 
zannediyorlar” diye bir ayeti kerime var. Sen öleceksin, onlar kalacaklarını mı 
zannediyorlar; süreksizlik ilkesini net anlamlı kılmakta. Herkes 
süreksizliktedir/ fanidir, hak ve hakikate göre yaşam ile baki olan bir yaşama 
taşınması ile kurtuluşu bulmaktadır. Ahiret ve akıbet bahislerini bu şekilde de 
algılayın. Bu âlemdeki nesnesine bağlı yaşamın süreksiz olduğu vurgusu var. 

Ruhta sürekli bir yaşam vardır. Nurda, bilinçte sürekli bir yaşam vardır. Bazı 
değişkenler hariç ahret yaşantısında da süreklilik esastır. Beden ve kimyasal 
değerlerdeki hallerimizde, görünen, nesnesine bağlı olarak gerçekleşen yaşam 
süreksizdir. Bilinmesi gereken ise Allah’a bağlı olarak yaşamın sürekli 
olduğudur.  

“Görmüyorlar mı yağmur indiriyor, ekinleri bitiriyor, ondan sonra hepsini bir 
çer çöp yapıyor” Yani, herkes bırakıp gidiyor, bu kadar sahiplenmeyin, bu 
kadar kendinize güvenmeyin, hak ve hakikati görün ve ona göre yaşayın. 
Karmada özgürlük istiyorsanız, abduhu ve Resulü olmalısınız, abid olmanız 
gerekli. Sadece abdiyet ile de aşılmaz, ne zamanki Allah’a tam varırsınız -sizin 

95

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



kalmadığınız bir nokta- karmadan kurtulmuşsunuzdur. Karma siz olursunuz, 
bütün yaşam sizin üzerinizde tecelli edenlere göre dokunur. Bu Kutbul Azam 
demektir. Bütün yaşam sizin üzerinizden tecelli eden şeylere göre dokunur. 
Karmaya sebep sizsinizdir ve sizin halleriniz üzeri örgünsellik kazanan âlem 
içinde yaşayanlar, ettiklerini bulurlar. Her zamanın bir Ruhu, bir ahkâmı 
vardır. O ahkâm biçim verir, o ahkâma göre yaşamayanlar karşılığını görürler.  

Zümer’de Resulullah zamanın ahkâmı olarak geliyor. Allah onun üzerinden 
ahkâm kesiyor, ona göre yaşamayanların ne olacağını anlatıyor. Mümin 
suresinde kul, Firavun, Musa hikâyesi üzerinden net anlatıyor; artık sizin 
üzerinizden Allah dokuyordur.  

Zümer suresi abdiyetin ve şirkin en çok geçtiği suredir dedik. 4. ayette 
başkalarının zannına göre değil, kendi muradına göre iş görüldüğünün beyanı 
var. Sübhan derken çocuk edinmekten münezzeh olduğu vurgulanır. Çocuk 
edinmek, ardılı olmak demektir. Benim bir evladım var, Allah bağışlasın, 
İnşallah hayırlara vesile olsun. Bir beklentimiz yok, kendisine ayrıcaklı olarak 
yüklediğimiz bir şey de yok… Ama Rabbime sadece dua ediyoruz; salihlerden 
olması adına dua ediyoruz. Beklentiye koyarsak, yüklemlerden bulunursak 
Allah ezer geçer. Yüklemde bulunma hakkımız yok! Benim oğlumdur, şöyle 
olacak, böyle olacak… Allah ne takdir yazdıysa kendini yaşayacak. Beni 
yaşayacak hali yok, gelmiş buraya, bir şeyleri yaşamaya gelmiş. Allah’ı 
yaşamaya gelmiş, beni yaşayacak hali yok ki! Her yüklemimiz kendi 
zanlarımızın yüklemidir ve ‘beni yaşasın’ın zanlarını yüklüyoruz. Allah’ın sıfatı 
ile, neyle tecelli edecekse onu yaşayacak! Bizim duamız şu; zıllin de 
yaşamasın, aslında yaşasın! Herkes Hakk’ı, hangi sıfatla donanmışsa o şekilde 
yaşayacak, bizim yaptığımız yüklemler iş görmez. Üstelik şımarıklığa giderse 
yoldan çıkarız. 

Abdullah Baba şöyle bir şey anlatmıştı; zamanın birinde kadının birine bir 
çocuk müjdelenmiş, çocuğun Peygamber efendimizin nişanları üzeri doğacağı 
söylenmiş. Sevinmiş, herkese dillendirmiş… Aradan zaman geçiyor, çocuk 
doğuyor, ama nişanlar gözükmüyor. Ne oldu diyor, kendisine sesleniyorlar. 
Yine de muhatap almışlar. Abdiyeti tam değil ama kulluk var, beyan geliyor. 
Demişler ki; senden aldık, filanca köyde filanca çocuğa verdik, layık olmadın! 
Yüklemlerde bulunmuş, şımaranlardan olmuş. Özellerinizi ne fazla dillendirin, 
ne de fazla yüklemlerde bulunun ve şımaranlardan olmayın. Şımaranlardan, 
verilenler alınır. 
96

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Süphan bir Allah, benzeri olmayan… Muhafet’ül havadis sıfatından 
bahsediyorsak çocuk edinmekten münezzeh bir Allah’tan bahsediyoruz. Ardılı 
olmuyor, çünkü her halk ettiği kendin de bir tecelli olarak beliriyor. Çocuk 
edinmek bize lüks olarak verilmiş; çünkü bizden çıkıyor, karşımızda duruyor. 
Onun karşısında duracak kimsesi yok, şahıs olarak benzeri olsun! Şahıs tek bir 
şahıstır. Diri, tek bir diridir. Sıfatlardaki tezahürde farklılık vardır. Benzeri 
olmaz, çocuğu olmaz, ardılı olmaz. Hem sıfatlarında, hem zatında, hem 
vücudunda, varlık hakikatinde sonsuz olan bir varlığın ardılı olabilir mi? Bu 
sebeple Süphan’dır diyor. Dileseydi çocuk edinirdi, lakin o Süphan’dır. 

Zümer’de iletişimin yazılı metin üzerinde gerçekleşen anlamı var. 

Kulluk ve kibir beraber anılmakta… Şirk, kibir, inkâr, kulluk, abdiyet beraber 
anılıyor. Bir insanın inkâr edişi ile küfre varışı, kabul etmeyişiyle kibir aynı 
paralellikte… Beyan geliyor; Âdem’e secde edin. Sözün gerçekleşmesi, 
iradenin üzerinden gerçekleşmesi anlamına gelir. Mesela, Âdeme secde et 
denildiği zaman söz, meleklerde tahakkuk ederken, secde emri ile 
gerçekleşirken, Allah’ın iradesi de üzerlerinde gerçekleşmiş bulunuyor. Yani, 
kendilerinde olan, iradi olarak melekleri sıfatına memur kıldı.  

Azazil buna itiraz ediyor, o iradeye itiraz ediyor; sözü kabul etmiyor. Beyan 
geliyor, ama abdiyet yok, nasıl Resul olsun! Ne için kabul etmiyor; kendisine 
verilenlerle, edindikleri sebebiyle, kibir; sen beni ateşten yarattın diyor. Onun 
için itiraz; teslim olmamak, Müslim olmamak… Söze teslim olunur. Senin 
iraden ve duygulanımların, niyetlerin üzerinden söz gerçekleştiğinde Allah’a 
teslim olmuşsundur. Bunu detaylandırdık; vicdanda, akılda, Kur’an’daki 
beyanlarla, kültürde ve o kültür oluşmasının sonucunda vesaire… Toplumsal 
ilişkilerimizde ki en önemlisi vicdan ve akıldır. Bir insanın vicdanında, aklında 
yoksa Kur’an da okusa karşılık görmez. Vicdanı ve aklı olanın muhatap aldığını 
söylüyor. Akli selim olanlar için ibretler vardır, diyor. Aklı olan Allah’ı bilir, 
vicdanı ve imanı olan Allah’ı görür. Çünkü vicdanı ile iman ehli olarak Cenab-ı 
Hakk’a tanıktır, eylemlerinde de O’nu bulur.  

Abdiyetle kibir beraber anılmakta… İtiraz, küfür, itaat etmeme hep kibirle 
alakadardır. Edindiklerinizle sakın büyüklenmeyin! Ne verilmişse verilmiş, 
büyüklenmeyin. Abdiyet geliyorsa, hizmet isteniyorsa söz nereden gelmiş, 
nasıl olmuş önemli değil. Bazen olur bir çocuktan seslenir size… Bir şeyle karşı 
karşıya kalırsınız karşılaştığınız şeyde ne yapacağınızı şaşırırsınız; aynı anda saf 
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bir çocuk ya şöyle değil mi diye bir şey söyler. Söyleyeni boş ver; doğru sözü 
al, yürümene devam et! Kimden geldiği önemli değil, senin onu yapıp 
yapmaman önemli! 

Efendim bunu şöyle söyledi; ya evladım, bir adam yalancının yalancısı olsa, 
yüz tane yalan söylese, bu yüz yalanın içinde ola ki bir tanesi doğru olsun. O 
doğru olduğu için onu almanız lazım! 

Maneviyatta kişiler, kişilikler önemli değil, önemli olan Hakk’tır. Kimin 
söylediğine bakarsanız, yolda kalırsınız. Önemli olan hak ve hakikat bilgisini, 
hikmete dair ne ise onu almaktır. Hadisi şerif bunu net söylüyor; “Hikmet 
müminin kayıp hazinesidir. Nerede bulursa gitsin alsın” 

Mahşer ayetlerini, vicdana gelen insanın ayetleri olarak okumak gerekir. Bir 
kişi cennetini bulursa, bir de arşı ile beraber cennetini bulursa meleklerin 
tavaf ettiği yer olur. 75. Ayet “Ve görürsün ki, arşın etrafında onu kuşatan 
melekler, Rab’lerini hamd ile tesbih ederler.” Bu ayeti insanda okursanız; arş, 
başa işaret eder. Hak söz ile uyanmış, hak söz ile dirilmiş, hak söz bilinç 
edinmiş, bilinci yapısallık kazanmış olan, meleklerin tavaf hanesi olur. Ve 
kişinin başı, artık arşı alaya değmiş ve Cenab-ı Hakk’ın tezahür ettiği baş 
olmuş. “Halil’im gördüğün gözde ben görüyorum, duyduğun kulakta ben 
duyuyorum, benimle duyuyorsun, benimle görüyorsun, benimle tutuyorsun” 
İşte, bitti. 

Dünyada arş manyetosfer demiştik, insanda arş baştır, ama dünyadaki 
sebepler dairesinde arş bizatihi insandır. Zümer’in yaşama geçmesi 
sonucunda insan arş olur. Meleklerin tavaf hanesi olur… Melekler Hakk’a 
yükselmek için insana gelirler, öğrenmek için insana gelirler ve insan bir şey 
istiyorsa onu yerine getirmek için gelirler. Hizmet etmeleri secde etmeleri 
olur. Meleklerin arşın etrafını kuşatıp, Rabbini hamd ile tesbih ettiklerini 
görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir, hamd Âlemlerin Rabbi olan 
Allaha mahsustur. Orada kişi değil, tecelli eden var; Âlemlerin Rabbi var.  

Kendimden örnek vereyim; Abdullah babayı buldum, gittim ve arşımı buldum. 
Bizatihi Allah tezahür ediyordu, Kişinin kendisi ile alakadar değil, gayri iradi 
olarak orada Hakk tezahür ediyor. Çünkü temizlenmiş, arınmış… Arındığı için 
Hakk tezahür ediyor, arşı âlâ olmuş. 
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Mümin suresinde ki 7. ayet arşla alakadar. Oradaki melekler, insan arşındaki 
melekler ve bu sefer o insan üzerinden, o genetik bilginin aktarımı için, 
gelenlerin Rahmet ile devamlılığı için dua ederler, mağfiret dilerler.  

Allah bir kendini anlatıyor Kur’an’da, bir de insanı anlatıyor. Ama İnsanı, 
beşeri değil! Beşerin insan olmasını anlatıyor.  

Zümer suresinde Allah’a şirk koşmadan bilinçlenen ve onun iradesi ve hakikati 
doğrultusunda yaşaması ile kul olan insanın, yaşam yolu ve yaşam biçimi olan 
din de, gerçeğe bağlı yürüyüşünün sonucunda hak ve hakikate örtünen 
insanın, örtülerinden temizlenerek ereğine bağlı olarak nedenini yaşaması 
istenir. Kulluk bilinci, hak sözün yaşamda tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi 
demektir. Söz mutlaka amele bürünecek! Abd olmadan temizlenme yok. Söz 
sizde gerçekleşirken siz zaten temizleniyorsunuz. Cömertken cimrilikten 
temizlenirsiniz, halim iken öfkeden, kibirden temizlenirsiniz gibi… Kul 
olduğunuz ve abd olma sürecindeyken, abd olduğunuz da temizlenmişsinizdir. 
Abdiyette temizlik vardır. “İhlâs kulumla aramda sırdır” diyor, çünkü ne 
gelirse aynı anda eylemlerinde olduğu gibi gösterecektir. Olması gereken ne 
ise onu yapacaktır. İlkeler direkt tezahür ediyordur. İhlas abd olmanın 
gereğidir. 

İhlâsı anlatabilmek adına söylüyorum… Lütfü Filiz anlatır; 

Bir akşam beni kaldırdılar. Gecenin yarısı, bu saatlerde kalkmama 
imkân yok. Ezan vaktine yakın yola koyuldum, nereye gidiyorum onu 
da bilmiyorum. Bir mezarlıktan geçtim, mezarlıktan da korkarım. 
Önüme bir köpek sürüsü geldi korktum, sonra bir baktım bir cesaret 
geldi; siz beni tanımadınız mı dedim! Sustular, yürümeye devam 
ettim. Bektaşi erenlerinden birileri vardı, bir baktım onun evine 
gelmişim. Bakayım hele, buraya kadar getirdilerse vardır bir sebebi!  

Niye olduğunu sorgulamaz; beni niye getiriyorlar, niye götürüyorlar… Olduğu 
gibi bırakmış kendini. Nedene bırakmış. Bir sebep var, tevekkel Allah, vekilim 
Allah, sebebi var O’nun! 

Bir de baktım ki baba erenler hasta. Cebimde de doluca para var, 
yastığının altına koydum. Anaya da dedim çıkarken; Ana, bir emanet 
bıraktım, ihtiyaçları görün. İlaç alacak paraları yok. Dua etmişler, bir 
çare… 
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Hanımefendi gidiyor, ilaçlarını alıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, artan 
parayı geri getiriyor. Efendi diyor; teşekkürler… 

Bu ihlâs! 

Baba derdi; yavrum bazen bizim ihtiyacımız varken ihtiyaçlılar geliyor. 
Görüyoruz, vermek zorunda kalıyoruz, bana kalsa vermem! Ama, Allah 
verendir. Yeterki ihlaslı olasınız, Allah sizi nefsi emmarenize bırakmaz ve 
sizden tevhidi efal mertebesinde tezahür eder. 

Ama ihlâs verdirtir, çünkü orada bizatihi Allah’ın iradesi ve fiilinde asli olarak 
tezahürü söz konusudur. “Yerler ve gökler Allah’ın sağ elinde dürülmüştür ve 
mülk yalnızca Allah’a aittir.” 

Zaten burada da Allah’a aitti, orada bizatihi Allah’a ait olduğuna tanık 
olacaksınız. Ahirete bırakmadan dünyada iken buna tanık olun. Sebepler 
dairesinde olan bilinç yapısallığınız dürülmüştür, söz sizde bilinç yapısallığına 
sebep vermiştir... Hakk söz ile bilinç yapısallığınızdasınız. Saf’la saflıkta… Sizde 
ne tezahür ediyorsa Hakk’tandır artık; yer, gök Allah’ın elindedir. Yani, sizin iç 
ve dış âleminize ait melekeleriniz Allah’ın kudret elindedir ve ihlâs ile sizde ne 
tezahür ettirmek istiyorsa tezahür ettiriyordur. Ve siz, eylemlerinizde O’nu 
göstermek zorunda kalırsınız... İsteseniz de, istemezseniz de olması gereken 
ne ise onu yaparsınız. Elinizde değildir…  

İstese de istemese o sırada çıkıp gidecek, gecenin yarısında… Allah’ın iradisine 
bağlı olarak ihlâsta; “Sen atmadın Allah attı” ayetinde işaret edilen eylem 
birliğinde, kişinin gayri iradi olarak Allah’ın iradesi üzeri iş görmesi gerçekleşir. 
Bazı yerlere gider, niye buraya geldim dersiniz; bir bakarsınız bir insanla 
tanışırsınız. Veya bir bakarsınız birine yardım edilmesi gerekiyor; bir 
bakarsınız sizin bir şeye ihtiyacınız varken ilişkide bulunduğunuz her hangi 
birinden veya bir ortamdan size çare verilmekte. 

Bugün niye buradayız? Zoraki kahramanlarımız var, sevgiyle gelenler var, 
ihlâsla gelenler var… 

Gerçeğe bağlı yürüyüşünün sonucunda hak ve hakikate örtünen insanın 
örtülerinden temizlenerek nedenini yaşamasını istenir. Kulluk bilinci 
edinilmesi ve her türlü durumda zandan ve şirkten uzak, hak olan söze dayalı 
yaşam biçimi edinilmesi istenmekte… Bununla beraber her türlü durumda 
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Allah’a dayanılması vurgulanırken ve tevekkül de İslam’ın gereği olarak 
vurgulanmaktadır. Abdiyette istenen ise hak din üzeri yaşanması ve hak din 
ile arınılmasıdır. “Hak sözü gerçekleştir ve temizlenenlerden ol” denilmiş 
olunur ve bu da surenin özetidir. 

Sad suresinde; hata ve günaha düşen insanın, Rabbi olan Allah’a dönüşü ve 
edindikleriyle tininde yükselişine, kendini gerçekleştirdiğine tanıktık. 
Zümer’de ise, abdiyet bilinci edinmeden ve küfürden arınmadan insanın halk 
edilişinin nedenine bağlı olarak insanlığını gerçekleştiremeyeceğini 
görmekteyiz. Abd olmadan insanlığınızı gerçekleştiremezsiniz. Bir insan abd 
olacak, insanlık nedenini gerçekleştirecek. Nedeni olan sahibine abd olacak ki 
ereğinde O’nu bulmuş olarak nedenini yaşamış olsun. Eğer abd iseniz, 
nedeninizi/insanlığınızı gerçekleştiriyorsunuz demektir. 

Bununla beraber Zümer’de hak sözün erek beliriminde değer olarak 
görünmesi sonucunda yaşamda gerçekleşmesinin, din olduğunu görmekteyiz. 
İnsan, söz ile itikat ettiği doğrultusunda din edinendir. Önemli olan ise dine 
sebep olan sözün, gerçek olup olmadığıdır. İnsan sözü edinir; o söz batıldır 
veya haktır. Ya batılın/küfrün dinindeyiz ya da imanın dinindeyiz. Sözün din 
olarak yaşamda tahakkuk etmesi ile beraber insan, iradesi ile söz sahibine 
bağlı olan, sözü gerçekleştirmesi ile söz sahibine kul olan, buyrulandır. Surede 
önemli olan söz, sözün erek belirimine göre din olgusunda görünüş bulması 
ve kulun abdiyet bilincini -sözü gerçekleştirmesi gerektiğinin bilincini- 
edinmesidir. 

Buyrulan yani kul olunması sonucunda hakkıyla abid olunabilinir. 

İlkeli söz veya kabule dayalı söz, muhatabını bulduğunda kabul edilmesi ile 
insanın bilincinde din edinmesine sebeptir. Hitap ve muhatap düzeyinde din; 
muhatabın hitap edene, hitap ettiğiyle yol tutması doğrultusunda gerçeklik 
kazanır. “Dönüşünüz yine banadır” sözünün farklı biçimi… Dini olanın Hakk’a 
dönüşü var; sözün sizde gerçekleşmesi Hakk’a dönüşünüzdür. Bu bağlamda 
görülen o ki din denilen olgu spekülatif sibernetik işlevsel olan bilinç 
edinimine sahiptir. 

Dinin iki sebebi var; bir ucu nedeninize bağlı, bir ucu ise ereğinize bağlı… Bir 
nedeniniz var, o neden söz üzerinden gerçeklik kazanıyor, sözün yaşama 
taşınması üzerinden gerçeklik kazanıyor. Ama o gerçekleşirken de ereğine 
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bağlı olarak Hakk’a geri dönmüşsünüz, ereğinize bağlı olarak kendinizi 
gerçekleşmiştirmişsinizdir… Nedeninizi gerçekleştirmişsinizdir.  

Söz ile Allah’a yol tutuyorsunuz. Bu sefer din, erek belirimine göre Allah’a yol 
tutmak olarak çıkıyor. Hem nedenlerinizi anlamlandırıyor, hem neden 
varlığınızı, fıtratınızı anlamlandırıyor, hem de ereğe bağlı bir yaşam getiriyor. 
Çünkü din, ereğe bağlı beliren değerler yaşantısıdır. 

Zümer’deki Kur’an, din, abdiyet ve şirk bahislerini yukarıdaki anlatıma göre 
değerlendirmek gerekir. “Halis din Allah’a aittir” ayetinin ifadesi 
doğrultusunda da anlamlı kılmak gerekir. Dini Allah’a halis kılmak; Allah’ı 
erekte beliren değer olarak görerek, değer beliriminde görülen Allah’a göre 
yaşamımızı biçimlendirmek demektir. Bu da Allah’a göre belirlenmiş bir dünya 
görüşü doğrultusunda yaşamak demektir.  

32 ve 33. ayetler surenin ruhudur. “Allah’a karşı yalan söyleyen ve kendisine 
geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Kâfirlerin yeri 
Cehennem değil midir?” Bakın, hem sözün gerçekleşmesi gerektiğinin 
iradesini koyuyor, hem de gerçekleşmese ne olacağını belirtiyor. “Doğruyu 
getiren ve onu tasdik eden ise işte o onlar takva sahipleridir.”  

15. ayetteki hüsranın, akıbetle ilişkilendirmesi önemlidir. “Artık O’ndan başka 
dilediğiniz şeye tapın. De ki: "Muhakkak ki, kendilerini ve ailelerini hüsrana 
düşürenler, kıyâmet günü hüsrana uğrayacak olanlardır." Bu apaçık bir hüsran 
değil mi?” Kurtuluş akıbetle ilişkilendiriyor ama hüsran da akıbetle 
ilişkilendiriliyor.  

56, 57 ve 58. ayetler “keşke denilen bir günden Allah’a sığının” Yani keşke 
demeden önce sözü gerçekleştirin demektir. Bazen bazı şeyleri yapmamız 
gerekir; bilinç olarak, vicdani olarak, akli olarak onu biliriz, yapmayız; keşke 
yapsaydım deriz. Sonrası hüsran… Ve keşke demeyesiniz diye uyarıyor… Ama 
geri dönülmez bir gün gelmeden önce; keşke deyip de tövbe ile Allah’a geri 
dönmemize sebep olan ne ise, zaten olmaması gerekeni tecrübe edindiğimiz 
olarak gerçekleşmiştir. 

Abdullah Baba bazen şöyle anlatırdı; “o keşke demek için yapılmıştır. Yavrum 
derdi, adam özür diliyor. Kardeşim yapma, özür de dileme… Ama zaten özür 
dilemen için yaptırıyor, bir çok sıfatın tezahürü için yapılmıştır. Mademki 
tecrübeler edindik, keşke yi öğrendik, defalarca da keşke denilmez ki! 
102

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Akıllanın, bilinçlenin demektir. Tecrübeler ediniyorsanız artık o şeyleri 
tekrarlamayın demektir. 

Din; Allah’ın varlık bilgisi/marifetullah üzeri yaşam biçimi edinmektir. Böylesi 
dinde –abdiyette- yaşayan insanda, Allah görünür. Şirksiz yaşam… Hak söze 
bağlı olarak abdiyette yaşıyorsanız –hizmette- Allah’ın lütfu ihsanı ile Allah 
üzerinizde görünüyor, o zaman şirksiz bir yaşamdır. Şirk ortak koşmak demek, 
kişi Allah’ı yaşarken ortak koşacak neyi vardır ki… Allah üzerinizde iş görüyor, 
bunun farkındasınız ve ihlas ile teslimsiniz, samimiyetle de iş görmekte ve 
eylemlerinizde tutarlısınız; Allah’tan başka görünmez sizde… İşte o zaman 
zaten velisiniz, sıfatınızı hak olarak gösteriyorsunuz… La ilahe illallah’ı 
demekte değil, yaşamaktasınızdır. 

17, 18 ve 41. Ayet dini, hak ve batıl olarak özetler. 23 ve 22. ayetler de 
önemli… İslam, teslim, Müslim hep aynı kökenden geliyor ve burada 
müslimiyet ve teslimiyet çok önemli bir şekilde işaret edilmekte. Allah’a abd 
olmadan, Allah’a Müslim olmadan, yani söze teslim olmadan/ 
gerçekleştirmeden hiçbir şekilde İslam olamazsın... İslam, sözün 
gerçekleştirilmesidir. Sözü gerçekleştiren, Allah’ı üzerinde bulduğu içindir ki 
selametini bulmuştur. Neden korkacaksın; Allah ile olup ta korkan adam 
gösterin! Takva sahiplerini konuşuyor. Başka bir sure de “onlara korku 
yoktur” demişti, korunmuş. Niye korksun ki akıbetten, niye korksun ki! 
Allah’tan niye korksun ki, seviyor… Seven adam, hatası da yoksa neden 
korksun ki?  

Şahsen ben korkmuyorum. Sadece korktuğum haşiyet mertebesindeki 
korkular; azameti Kibriya ile karşı karşıya kaldığımızda korkuyoruz. Ama 
akıbete dair bir korkumuz yok, Allah’ın izni ile!  

Hz. Ömer’in güzel bir sözü vardır, öz güvenle, Allah’ı bilmekle alakadar bir şey 
bu; “ya Resulullah, öldükten sonra bu bilincim yerinde midir?” diyor. 
Yerindedir diyor, Resulullah. “O zaman benim bir şeyden korkmama gerek 
yok” diyor. Bu akıl bende ise korkmam diyor, çünkü yaptıklarından emin, 
yaşadığı şeyden emin. 

12. ayette anlaşılması gereken; varlık/ şahıs olarak Allah’a teslim olunmaz, 
sözüne teslimiyet vardır. Allah’a teslim olamazsınız, zaten zorunlu neden 
varlık olması sebebiyle O’nu yaşıyorsunuz. O’nu yaşarken O’na nasıl teslim 
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olasınız? Varlığın hakikatinden bahsediyorsanız; teslimiyet, neden varlığın/ 
şahsın kendisine teslimiyet değil; erekte gerçekleşmesi istenen sözüne 
teslimiyettir, nedene bağlı olarak değilde ereğe/ amaca bağlı olarak 
gerçekleşmesi istenen eylemde gerçekleşecek olan iradesine teslimiyettir. 
Neden olana zaten teslimsinizdir… Erek beliriminde görünüş bulana teslim 
olunur. Dini belirli kılan da erek beliriminde görünüş buluna göre iş 
görülmesidir. 

12. ayet; “Bana Müslümanların ilki olmam emir olundu.” Muhteşem… Bir de 
Müslümanların ilki emir olundu, Müslüman. Bir şey geliyorsa ilk gelenedir. 
Kul/ beyan edilen kimse, ona, teslim olunması istenir. Şimdi bunu bir de 
manevi olarak her an güncellenmiş bir şekle taşıyalım; bir şeyle karşı karşıya 
kaldınız ve bir ilke / yani olması gereken vicdanınıza telkin edildi; 
Müslümanların ilki ol. Onu yaşamında tecrübe et, ilk sen tecrübe et. Daha 
önce tecrübe edilmemiş mi; edilmiş ama sen ilk defa o gün hatta o an tecrübe 
ediyorsun... Müslümanların ilki o. Çünkü senin özgün sıfatında, ilk defa o an 
tecrübe ediliyor. Her insan bir ilktir ve senin sıfatında ilk defa o tecrübe 
ediliyor. Onu tecrübe ettin ve ilk oldu... Müslümanların ilki de oldun.  

Müslümanların ilki olmak ile emir olundum; yani bu sıfatta, var edildiğim 
fıtratta ilk defa tecrübe edecek benim. Senden önceler de yaşanmıştır, 
biliyordur, ama özgün olarak ilk defa sen tecrübe ediyorsun. Karpuzu ben hiç 
yememişim, ilk defa yiyorum, ilk defa ben tecrübe ediyorum. Teslim oldum, 
yedim, tadına da teslim oldum oh mis... O sırada tadıyorum. Elbetteki benden 
önce nicesi karbuzu tatmıştır ama ben ilk defa tatmış bulundum. 

Teslimiyet aynı zamanda sükûnetle de alakadar. Sizi sükûnete taşır. 
Vicdanınıza, Allah’ınıza, söze teslim olamazsanız ve aklın gereği olarak hak 
ilkelerle düşünmez, hak olan bilgiye teslim olmazsanız -yani mantıksal 
düzeyde aklın zorunlu bağlamları doğrultusunda düşünmezseniz- rahatsız 
olursunuz, problemler başlar. Keşkeler başlar… O zaman, hastalıklı bir nefse 
sahip olmadan önce olması gerekenleri yapmak lazım. Niye bunlar başıma 
geliyor; kardeşim yapma diyor sana, daha birçok sebeplerle beraber yapma 
diyor…  

12. ayette anlaşılması gereken, varlık olarak Allah’a teslim olunmaz, sözüne 
teslimiyet vardır. Dinde teslim olmak, Hak sözün yaşamda geçekleşmesidir. 
Müslümanların ilki oldum; bana telkin edilen/buyrulan ne ise ilk ona teslim 
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olmam istendi ve ilk olarak teslim olan benim, sizden de teslim olmanızı 
bekliyorum, Ben sizin için örneğim demektir.  

28. ayette“belki sakınılır diye eğriliği olmayan Arapça bir Kur’an olarak 
indirdik” diyor. Sadece imanı olmayan, küfür ehli burada tutarsızlıklar arar. 

42. 30. ve 21. ayetlerde süreksizliğin önde olduğu bir ifade hakim olsa da son 
pişmanlık ile bağlantılı olarak uyarılan insana da tanık olmaktayız.  

21. ayet; “Allah’ın gökten su indirdiğini böylece onu (suyu), yerin su 
pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. 
Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. 
Muhakkak ki bunda ulûl’elbab için mutlaka zikir (ibret) vardır.” 

42. ayet; “Allah o ruhları canları zaman alır, ölmeyecekleri de uyuduklarında. 
Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, diğerleri de takdir edilmiş 
bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünecek bir kavim için elbette 
ayetler/ibretler vardır.” 

30. ayet; “Şüphesiz sen öleceksin, elbette onlarda ölecekler” 

Hep süreksizlikle ilgili… Süreksizliğe bağlı olarak yaşamayı öğrenmemiz lazım… 
Burada söylenen; her insan hiç ölmeyecek gibi yaşıyor. Bazı insanlar yorgan 
yastık yırtarak ölürlermiş, adam son nefesine kadar ölmeyecek gibi yaşıyor. 
Sanki bütün dünya kendine kalacak. “Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk 
sahibi!”Öldüğün zaman görürsün… Sonda görünecek olan ilk sahibi. Bu espri 
ile bize söylenen; herkes bırakıp gidiyor; mal, sahibine kalıyor. Şu âlemde 
yapan çatan kim ise, hep var eden kim ise zaten O, var etmeye ve işini 
görmeye devam ediyor. Biz bir nöbet tutmaktayız sona doğru gidiyoruz. 
Sonumuz Allah olsun! 

Yaşam fırsattır, “keşke” demeyin. Yaşam fırsattır. Pişman olacakları gün; bu 
size verdiğimiz yaşam sizin için bir fırsattır, bunu çok iyi değerlendirin 
demektir. Allah hakkıyla değerlendirmeyi nasip eylesin inşallah... 

Kulağa sur ile üfürülmesi; sözle başlayan iç dünyanın oluşması ve değişmesi 
ile kişinin Allah nuru ile dirilmesi sürecine girmesidir. Ayrıca hak, hakikate 
tanık olması, hayatının cehenneme dönmesi, ondan sonra cennete girilmesi 
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sürecine girilmesidir. Sonra da arşı âlâ olmaya ve meleklerin secdegâhı 
olmaya doğru seyir edilir. 

İnsana bahşedilenleri insancıl ilke olarak ta görüyoruz surede. Öyle uyumlu, 
ahenkli bir ortam var ki insanın sadece böyle bir ortamda var olacağının aklını 
görüyoruz. İnsan diye mahlûk çıkıyor, böyle bir ortam olmazsa çıkmıyor. Aynı 
zamanda da insancıl ilkeye tanığız, her şeyin insan için olduğunun 
bilincindeyiz. Ama bununla beraber, bütün verilenlerin, insanın nedenini 
kolayca yaşamasının araçları olarak ta verildiğini görmekteyiz. Bütün kâinatta 
verilenlerin, yaşam ilişkilerimizde bizde olanın açığa çıkması için var 
edildiklerini görüyoruz. 

İnsancıl ilkeyi iki türlü okuyoruz; -Her şey insanın açığa çıkmasına sebep 
olacak bir denge, mizan ve nizam içinde yaratılmış. Yani, uyumlu, ahenkli, 
ölçülü bir denge içerisinde halk edilmiş. Ama aynı zamanda; insana verilmiş ve 
insandan istenen ne ise onun açığa çıkmasına sebep olacak nedenleri olarak 
ta halk edilmişler.  

İnsancıl ilkeyi sadece insanın var olacağı şekilde bir ortam olarak algılıyoruz, 
ama sadece bu değil. İnsanlığın kendisinde olanları da açığa çıkmasına sebep 
olan bir kıvamda yaratılmış her şey ve insanın insanılığı bulması için böyledir.  

Zümer’de söze teslimiyet, Mümin’de sözü yaşamak olarak vurgulanmakta… 
Burada söze teslimiyet isteniyor, daha çok kulluğa taşınma bilinci var. Ama 
Mümin suresine gittiğinizde tamamı ile kul olma bilinci var; “içlerinde mümin 
bir kul” diyor. Müslimlik ilk basamaktır. İslam oluyoruz; müslim, teslim 
oluyoruz ama mümin olmadan tam sulhunuzu bulamıyoruz. Müslimlik, 
velilikte ilk basamaktır, ama her müslim veli değildir. Her velilik mertebesinde 
müminsinizdir. “Mümin elinden, dilinden, belinden emin olunan kişidir” bu da 
müminin ahlakıdır. Ama Allah’ın da kulundan emin olduğu, Allah’tan da 
şüphesiz emin olan kişi ve sözü eminlikte yaşayan kişi mümindir. Tereddütsüz, 
şüphesiz, korkusuz, olduğu gibi yaşayan kişi mümindir ve veliliğin ilk basamağı 
müminliktir. Veliliğin tüm basamaklarında da yaşanılan müminlik karakteridir. 

Soru var mı? 

 6. Ayette; “Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdik. Sizde 
annenizin karnında üç katlı karanlık içinde…” Sekiz eş ve üç karanlığın 
bir bağlantısı var mı?  
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Zor soru çıkartıyorsunuz… Bunlar helal kılınan hayvanlar… İnsan için ilkesiyle 
okursanız, sekiz uyumun rakamıdır; zaten bu hayvanların tamamı insan 
olmaya en uygun olanlardır. Bu hayvanların ahlakında çevreleri ile uyumlu 
olduklarınada tanık olmaktayız. Domuz yediğiniz de insani ilişkilerde uyumlu 
olmazsınız, tilki yediğiniz de insan ile olan ilişkilerinizde âlemle uyumlu 
olmazsınız. Koyunun hal ile bir tilkinin halini mukayese edin.  

Sekiz uyumun harfidir, altı (6. Ayet) toparlanışın, noktalanmanın harfidir. 
Altıncı ayet te toparlanış, nokta olmak, toparlanmak ifade edilmektedir. İnsan 
fıtratına uygun ve uyumlu bir biçimde insan olabilecek sekiz çift hayvanın 
zikredilmesi; üç karanlıkta toparlanan insanın hangi canlıların gıdası üzerinden 
toparlanması gerektiğini de işaret eder. 

Sekiz çift hayvan daha önce bildiğimiz inek, öküz, keçi teke, deve vb 
hayvanlardır. Hepsi uyumlu ilişkilerinde görülen karakter belirimlerine göre 
tutarlı davranışlara sahiptirler. İnsan olmaya uygun hayvanlardır. Boğa biraz 
saldırgan ama bak yine de çevresi ile uyumludur. Haram edilmiş hayvanlar, 
sizi uyumsuz kılacaktır… İsmail Emre diyor ya; meğerse keçi eti yedirmişler, 
kırk gün sesi gönlümden çıkmadı… O da uyumlu ama agresiftir. En uyumlu 
olanı koç, koyun, kuzu; en uyumlusu kuzudur. Kuzuyu daha çabuk insan 
yaparsınız, diğerleri kadar zorlanmazsınız.  

Altıncı ayette zikredilmesi sebebi toparlanma ve zaten anne karnında 
noktalanıyor, toparlanıyor. İnsanı bedensel olarak, beşeri olarak mimliyor, 
fıtri olarak mimliyor. Üç karanlıktan geçilmesinin fiziksel olarak rahmin 
katmanlarından geçilmesi anlamı var.  

Manevi olarak ise; burada, hiç yoksa uyumlu hayvanlarınla hareket et! 
Beşersen dahi karakterinde uyumlu ve tutarlı olan hayvanlıklarınla hareket et, 
asi olan karakter taraflarınla değil… Üç karanlık; dünyanın karanlığı, bedenin 
karanlığı ve Allah’a olan bilinçteki bilmezliğin karanlığıdır. Bilinçteki 
karanlıktan geçerken uyumlu bir şekilde geç; sırıtarak değil, asi olarak değil… 
Bu hayvanlar ile Hakk olana meyilinin olması ile sahibinin/ Rabbinin iradesi 
doğrultusunda tutarlı olarak doğum seyrini tamamlamamız işaret edilmekte.  

Bu hayvanlar, hangi ilkelere bağlı olarak bir içerik yükleniyorsa, onların hali 
üzeri uyumlu bir şekilde kemalat yürüyüşünde yürü! Toparlan, noktalan, 
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merkez ol demektir. Bu hayvanların melekesi zemininde Allah’a yüksel 
denilmektedir. 

Biyolojik olarak insan fıtratına uyumlu hayvanların adedi işaret edilmektedir. 
Tinsel olarak da karakter belirimi ile insanı evcil olması ile Rabbine karşı 
örtmeyecek hayvan adedi verilmektedi. –Ey insan bu hayvanların karakter 
belirimleri ile Rabbine karanlıktan aydınlığa doğru yol tut denilmektedir. 
İnsana ne gıda ise gıdalandığının karakteri üzeri yol edinir ve sonuca doğru 
ilerlemeye çalışır.  

Beden, bizim karanlık yurdumuzdur; kendimizi beden zannediyoruz. Dünya 
sebepler dairesinde karanlıktır, gaybi âlem bilincimize karanlıktır. Bilincin de 
uyanacaksın, bedeninde nurlanacaksın ve dünyada uyanacaksın; 
ölümsüzlerden olacaksın.  

Ölmeyenleri uykuda alırız diyor. Çünkü sen uyudun; ölmüyorsun, dirisin artık, 
benlik yok. Hz. Resul ve Allah uykuyu ölümle benzetiyor. Başka bir hadiste de 
“ben uyurken diyor kalbim uyumaz” diyor. Ölmeyenlerin uykularındayken 
canlarını alırım; yani dünyadaki sebep ilişkilerindeyken, dalmışlarken canlarını 
alırım. Yani nedenleri bitmiştir demektir. Bu bağlamda da daha birçok anlam 
yüklenebilir. 

 68. ayet; “sura üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere 
göklerde ve yerde ne varsa hepsi öleceklerdir” Müstesnalar kimlerdir? 
Açıklamalarda Cebrail, melekler diyor. 

Büyük kıyamette melekûtlar olmaz. Allah ile benim aramda öyle bir vakit 
vardır ki büyük melekler dahi oraya giremez, diyor. Namaz müminin miracı 
olursa, Allah’ın huzuruna vardığın anda –abdiyette- Allah’la kulun arasının 
kalmadığı andır ve orada kıyamettesin zaten, ayağa kalkmışsındır... Allah ile 
ayağa kalkmışsındır ki kıyamet Allah ile ayağa kalkmak demektir. 

Bunun üç-dört merhalesi var. Sohbette iken kişi gerçekten samimi ise, 
ihlâslıysa, söze muhatapsa kendisi gerçekten talep etmiştir. Talep ettiyse artık 
muhatap alınır, söz kendisinin kulağından üflendiği -sura üfürüldüğünde- 
anda o sözün içeriği ile bakar, ayağa kalkar. Dünyevi yet olarak hayvani 
iradesine ait kendisinde olan her şey helak edilir o sırada, kendisi uyanıktır. 
Lakin bazı melekeleri hariç, o bakış sağlansın diye bazı melekeleri kendine 
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eşlik ediyor. Birçok şey helak ediliyor, hal helak ediliyor, âlemle bağlantılı kılan 
bütün haller helak ediliyor, ama Allah ile bağlantı kuracak melekeleri canlıdır.  

Bunu peygamberlerin meleke halleri olarak ta algılayabilirsin, büyük 
melekeler, kendi melekeleriniz –vicdan, akıl melekeniz gibi- olarak ta 
algılayabilirsiniz. Akıl melekesi orada hat safhadadır mesela... “Kıyamette ben 
uyanık olacağım, Musa baygın olacaktır” diye tevatüren gelen bir hadis şerif 
var. Baygın olmak; hayret ve hayranlık içinde olacak… Hani derler ya “Allah 
benlik dağına tecelli etti de Musa bayıldı”; kıyamette de Allah tecelli ediyor... 
Siz kıyameti sadece yok oluş olarak görmeyin; kendini açığa çıkartma, 
gösterme var. Allah ile dirilme var. Nedeniniz olan Allah’ı ereğinde bulmanız 
var. Hayret ve hayranlık mertebesinde ise sebepler ve o biçimler dairesine 
aşkın olarak, Cenab-ı Hakk’ın kendini eyleminde görünüşüne tanık olursunuz. 

Abdullah Baba onun için derdi; kıyamet başına kopsun yavrum... Ya Rabbi 
şükür, derdim içimden. Delilik gibi geliyor değil mi? Televizyonda kıyamet 
sahneleri veriyorlar, anladıkları bir şey değil. Yok oluştan bakıyor, ayağa 
kalkıştan bakmıyor, gerçek varlığın kendisinin, bir şeyi yok ederken kendini 
gösterdiğinin bilincine gelmiyor. Doğrultusal düşünmekteler, spekülatif ve 
sibernetik düşünemedikleri içinde ön görülerinde yanılmaktalar. Cenab-ı 
Hakk’ta yok etmek, kendini varlığını aşikâr etmek demek. Bütün sebepler 
dairesine bakın, Zümer suresinde ne diyor; “ekinleri biçiyoruz” yani yok 
ederken var eden olan, eylemde olan beni niye görmüyorsunuz, üreten beni 
niye görmüyorsunuz? Çünkü yok ederken yeni bir şey üretiyor, açığa 
çıkartıyor. Kıyamette de dünyayı yok ederken dünyayı mahşer alanına 
çevirmiyor mu, yeni bir alan açmıyor mu, yeni bir üretimde değil mi? 
Üretilmiş olarak ta hazırdır, oda ayrı mevzu… 

Zaman ve mekân olarak bizim çok çok ilerimizde… Biz, şu anda dünya 
sahnesindeyiz, mahşer sahnesinde değiliz ki mahşer sahnesi Allah’ın 
varlığında hazırdır, oraya doğru gidiyoruz. “Zaman durmakta, Ruhlar içinden 
geçmektedir.” Holgrafik bir filmin sahneleri gibi, içinde hızlı geçerken fark 
etmiyoruz. 

Ruh üflendi diyor ya, ruhunu üfürdüğü anda bir biçim vererek, artık ne seyran 
ettiriyorsa o durmakta olanda, ruh onları görüyor, yaşıyor… Kıyametin böyle 
de bir tarafı var.  
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Sen ayağa kalkarken Musa devresinde isen, Cenab-ı Hakk’a tanıksan; 
baygınlık, hayret ve hayranlıktasın. Muhammedi şuurdaysan; O’na bizatihi 
eylemlerinde, halinde Zat’en tanıksın... Bakın eylemlerinde ve sıfatlarında 
Rabb beliriminde tanıksın, sende baygınlık, şuurunda kayıp olmaz. Baygınlık, 
şuurundan yana kısmen örtülü olmak demektir. Muhammedi bilinçte olanlar, 
şuurunu yitirmeden çıkarlar. Bazıları müstesna… Cebrail diyor ya; “ya 
Resulullah ben çıkarsam orada ölürüm, kanatlarım yanar…” Rivayet olur ki 
çıktı, bazı rivayette çıktı, yandı… Zaten yanmak için gidiyoruz, başka ne için 
gidiyoruz ki! Yanmak için dediğim; yok olmak için gidiyoruz. Bizim yanmamız, 
yok olmak muradımızdandır; yoksa yanmışım neye yarar, yok olmadıktan 
sonra... Sonumuz Allah olmadıktan sonra ben beni ne edeyim ki? 

Cehennemde yok olmadan bir yanış var… Ama aşk ateşiyle yananlar, 
bilinçlerinde nefislerine ait her türlü şeyden yanarlar, ölürler, biterler... Allah 
ile kalkar, Allah ile bakarlar, nur ile kalkar, nur ile bakarlar. Diri olan Allah ile 
yaşarlar. Hangi melekelerin diri, hangi melekelerin diri değil anlamındadır. 
Muhammedi isen bir zatihi şuurlu olarak tanıksın, kendinde olana ve âlemde 
iş görene...  

Devam edeyim… Âlem yok oldu – yani tinde gerçeklik algınız değişti-, her şey 
yok oldu, bizatihi Allah ilesin. Her şey yok olurken, ölmeyen kalır. Bütün 
melekût orada yok olur. Burada kasıt edilen bu âlemde insanın ayağa 
kalkışıdır. Sura üfürüldüğünde doğaya ait yönlerimiz helak olurlar ve tine ait 
sıfatlarımız helak olmazlar... Kişinin kendisinde birçok melekesinin helak 
edilişi gerçekleşir ama Hakk’ın öz niteliğine ait sıfatlar melekelerimiz olarak 
ölmezler.  

Büyük melekler orada var mıdır, yok mudur? Büyük kıyamette büyük melekler 
olmaz, orada helak edilirler.  

Şöyle anlatayım; bir kul bu mertebeye gelirse Allah’ın nur deryasına gelmiştir. 
Orada kullukta kalmaz, abdiyet de kalmaz. Abdiyet bu âlemde olan bir şeydir 
ki eylemlerinde göstereceksin, beşeriyetten insanlığa taşınacaksın ve üzerinde 
Allah görünmüş olacak, abduhu ve resulü oluyorsun. Ama ilahi âlemde, nur 
âleminde abdiyet ve Resul lük yoktur, orada kendilik vardır. Ve orada şu ayet 
tahakkuk eder; “benden başka ilah olup olmadığını benden daha mı iyi 
biliyorsunuz” Çünkü sadece kendi vardır, o söz sadece kendine aittir, kimseye 
değil.  
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Kendi nur âleminde kendine söylüyordur. Bu söz âleme tahakkuk ederse; “bu 
gün benim Emre’de karar kılan” “Niyazi’nin dilinden çağırırım dost dost”, “ete 
kemiğe büründüm Yunus diye göründüm” ifadelerinde kendini görünüşe 
taşır. Her biri kıyametleini yaşıyor… Farkında olanlar mutlak ilahlığını ilan 
ettiği sözü duydular. Bu âleme tahakkuk etti o söz. Farkında olanlar, iman ile 
farkında olanlar sözü duydu, aynı anda uyandı, dilde tezahür edeni fark 
edenler, fark etti!  

Fark etmeyenler küfre vardı, tinde helak edildiler, bedende yaşadılar. Helaki 
bu sefer kahhar esması ile okuyun; iman etmediler, vay bu ne diyor, küfür 
ehli!  

Tefsire gittik. Siz bizi tefsire doğru götürüyorsunuz.  

 “Sadıklar görür beni” İman eden gördü orada Hakk’ın tezahürünü. 

Kıyamet koptu, dirilten söz geldi, sesleniş geldi, kulaktan üflendi, Allah’ın nuru 
ile diri kılınır insan. Bilincinde anlam yüklendi, idrakinde bakıyor artık… O 
idrakinde eyleminde kendini gösteren, kelamında kendini gösteren Allah’a 
tanıktır. İşte o, o sırada söze teslim iken Müslim idi, tanık iken mümindir... 
Şüphesiz tanıklıkta! Şüphe yoktur ki “gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı” 
diyor, tanık olana aşk olsun! 

Müslim olmak kolaydır, iş mümin olmakta… Mümin olan tanıktır, tanık 
olduğunu da yaşar... 

16.08.2015 
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40- MÜMİN SURESİ 

 
Mümin suresi daha çok erekten bakan bir suredir. Zümer suresinde insanın 
yaratılış nedenleri daha önde idi; insan topraktan yaratılıyor, anne karnında 
yaratılıyor; bir neden, varoluş surecinden bahsediliyor, kâinatın insan için 
olduğu vurgusu var, insancıl ilkesini dahi görebiliyoruz. Ama Mümin’inde, 
ereğe bağlı bir anlatım var. İlk ayetlerde başlıyor; “O’ndan başka ilah yoktur, 
dönüş O’nadır” Zümer’de bunu hiç görmezsiniz, dönüş O’nadır ayetini 
göremezsiniz, nedene bağlı bir insanı görüyorsunuz ve nedene bağlı insanı söz 
ile beraber ereğe bağlı bir insan olduğunu görüyoruz ve Mümin suresi Zümer 
suresinin açılışı gibidir. Çünkü sözü aldıktan sonra ereğe bağlı bir dönüş 
başlıyor. 

Sözü aldın, eyleminde gösterdiğinde zaten eyleminle Allah’a dönmüş oldun. 
Mesela: Er Rezzak; çalıştın, kazandın, evine rızk götürdün; er Rezzak, senin 
elinden, sen rızkı veren olmaya başladığın zaman er Rezzak. Ya da ilim sıfatı ile 
Rezzak sıfatını gösterebiliyor ya da yeme içme ile bizim rızkımızı vermiş olması 
ile veya sizlerin buraya elinizle getirdikleriniz ile er Rezzak oluşu var… Veya 
kelam edişimizle ilim sıfatıyla bizlere Er Rezzak oluşu var. Ama her 
eylemimizde Rezzak olana dönmüş oluyoruz… Ya da el Şafi; bir hastalığı iyi 
etmeye çalışıyorsunuz, ettiğiniz zaman sizin üzerinizden Şafi.  

Tevhidi bu şekilde okumak gerekiyor. Nedenimiz olan erekte önümüzde değer 
olarak belirdiğinde eyleme sebep olarak sonuçta Allah’a bizleri yükseltir. 
Sonuçta Allah’a yükseltir demek bile hatalı bir şey, hak sıfata bağlı olarak 
eylem, bizatihi Allah’ı yaşamamıza sebeptir. Zaten Allah’ı yaşıyorduk, 
yaşamamıza niye sebep olsun? Yaşarken Allah’ın idrakinde olmamıza sebep, 
eylemlerdir. Zılli değil de asli olarak Allah’ı yaşamamıza sebeptir. 

Eylem ile hikmet, Kur’an’da iç içe zikredilmişlerdir. Bunu daha önceki 
surelerde zikretmiştik…“Kime bolca hayır verdiysek ona bolca hikmet 
vermişizdir” yani eylemde bulunmak, diyor ya “bildiklerinizle amel ediniz, 
bizler sizlere bilmediklerinizi öğreteceğiz” Eylem ve öğrenmek, eylemin 
kendisi ile Hakk’a yakin gelmek, idrakinde olmak, şuurunda olmak aynı 
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paralelde işlenen bir şey. Eyleminde bulamadığınız, deneyimleyemediğiniz 
ilkeyi, mahiyete ait sıfat belirimi olarak hakkı ile bilemezsiniz. 

Geçen haftalarda insanın keşfetmesini konuşmuştuk, çalışması, karşılaştığı 
olaylar üzerinden eylemlerde bulunması insanın kendisini keşfetmesine 
sebeptir demiştik. Çünkü melekeleri açılıyor, kuvvetleri açılıyor, farkına 
varıyor. Bir şeyi yaşamazsanız farkındalığınız oluşmaz, onun bilincinde 
olamazsınız. Eylemin kendisi bilinçlenmek adına önemlidir. Yani ilahi sıfatlarla 
Hakk’a yükselirken aslında O’ndan yana şuurlanarak, O’nu yaşadığımızın 
bilincine geliyoruz. Şafi olan o’dur, sadece Şafi olmakla bizi istidadımız 
doğrultusunda yaşatır. Adil o’dur, bizdeki adalet sıfatı üzeri tavırda olmamız 
da, adalet sıfatı üzeri O’nu yaşamamızı sağlattı. Yani tavırlarında O’nu 
yaşamak, bizatihi eylemde gerçekleşen bir şey… Onun için köşede durma 
hakkımız yok, bu din tamamıyla aksiyonel/ bir eylemde gerçekleşen bir dindir. 

İlla eyleminde olacaksın, illa karşılaştığın olaylarda mücadeleni getireceksin ki 
buna cihad diyoruz. Cihad da en yüksek düzeylerden gösterilmiştir. Eylemde, 
karşılık beklemeden, fisebillah fedai can ve fedai nefs düzeyinde cihad 
/mücadele ki o zaman zaten sıfatlar en yüksek şekilde üzerinizde tecelli 
ediyor. 

Ereğe bağlı olarak bir anlatım olduğu, muradına bağlı, surenin anlatımına 
bağlı ve bizden istenene bağlı olarak vurgulu üslup yapısı ile tehdit çok 
öndedir. İnsana karşı bir tehdit var. İntikam kelimeleri var. Allah 
Müntakim’dir; intikam alandır. İntikamı insanlarda olduğu gibi algılamayın. 
Hani birine kinlenirsiniz intikamımı alacam, sana zahmet vereceğim gibi değil. 
Yaşadığınız şeyi, hakkıyla yaşanmaması sonucunda onunla yüzleştirmesidir ki 
hak ve adalet sıfatı ile yüzleştirmesi Allah’ın sizden aldığı bir intikamdır. 
Nedeninizi yaşamamanızla yüzleşirsiniz. Yani size kinlendi de kinlenmesi 
sebebi ile başınıza şunu getiriyor gibi anlaşılmasın, keyfi bir şey değil, hevaya 
ait bir şey değil. Adalet sıfatına bağlı olarak, yaptığınız şeyin karşılıkları ile 
yüzleşmeniz Allah’ın intikamıdır. 

İntikam alan kişi, sen bana bunu yapmıştın der ya, nedeninize bağlı olarak 
yaşamadığınız şey ile karşılaşırsınız; bunu yapmıştın… Niye böyle yaşadın, bak 
intikamım nasıl oldu? Nedenin doğrultusunda yaşamadın, beni niye 
yaşamadın? “Kulum ben seninleydim, sen kiminleydin”. Sen zaten beni 
yaşıyorken niye beni yaşamıyorsun anlamındadır. 
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Üslup her ne kadar murada bağlı olarak tehdit ilkesi ile okunması gerekirse de 
akli olan ilkesi inkâr, aslında küfürdür. Çeviri olarak inkâr ama Kur’an’da ki 
söylevi itibari ile küfür ki surede de en çok geçen ayettir. “Küfür ettiler” inkâr 
ettiler diye çevireyim, çünkü inkâr ret etmek anlamına gelir.  

Bir önceki surede sözün gerçekleşmesi iman ile idi. Burada imanın karşısına 
küfrü getiriyor. Her surede kendine ait bir diyalektik var. Burada küfürle imanı 
yani sözde emin olup kabullenmeyi, o söz ile bakışım kazanmayı –iman- ve 
küfür itiraz ediyor. Kendi gerçeklik algısı ne ise ona göre bakmayı ki o 
gerçeklik algısına da zan diyor Kur’an. Ama burada önemli olan küfür, surenin 
bağlayıcı ilkesidir. 

Firavunun kavminden mümin bir kişi betimlenir, küfür ile imanın karşı karşıya 
getirilişidir o, diyalektik betimlenmiştir. Şimdi burada söylemek istediğim 
başka bir şey var; küfür ile iman üzerinden bir diyalektik yaptırılıyor, ama söz 
gerçekleşirken ne ile karşı karşıya kalarak gerçekleşiyor! 

Zümer’de sözün, din olarak gerçekleşmesi muradı vardır ve abdiyette sözün 
gerçekleştirilmesi iradesi vardı. Ama burada söz gerçekleşirken nelerle karşı 
karşıya kalıyoruz ve nasıl bir olgusallıkta karşı karşıya kalınıyor, hangi 
olaylardan geçerken söz gerçekleşiyor betimlenmiş. Âlemde, akli olarak zıtlar 
olarak algıladığımız şeyler, varlıkta çeşitliliktir demiştik, bizde akli olarak 
zıtlıktır demiştik. Ne zamanki zıtlıklar, öznellikte karşılık görür; karşıtlar olarak 
çıkarlar. Küfür ne zaman öznelleşir, o kişiye kâfir denilir. Söz ne zaman iman 
ile kabul edilir o zaman kişiye mümin denilir. Yani kâfir ile mümin suresi 
gibidir.  

Kavram dirimseldir demiştim; kişide karşılık görür, içselleştirilir, yaşamda 
karşılıkları olarak görünür; davranışlar, tutarlılıklar, tutarsızlıklarda… Ama 
sonuçta, bir öznenin sıfat nitelenmesinde halk edilişine sebeptir. Zaten özne 
olarak beşeriyette geliyoruz, bir ruh üflenmiş bize. Ruhumuzu burada 
kazanmıyoruz, zaten ruhumuz vardı, geldik, yoksa bir bebeğin gözlerinden 
kim bakabilir!  

Varoluşçu felsefede şöyle bir şey var; ruhumuzu burada ediniyoruz! Böyle bir 
şey yok. insanlık tinimizi/ maneviyatımızı burada ediniyoruz. Nedenimize bağlı 
olarak edimlerimiz ile yaşamamızda insanlığımızı keşfediyoruz. İnsanlığımızda 
maneviyatımızı ediniyoruz ve maneviyatımızı edinirken insanlığımızı 
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keşfediyoruz ki o zaman ilahi sıfatlar üzerinde Allah’u Azümüşşan’a yakın 
geldiğimiz durumlar söz konusu. Ama ruhumuzu/ cevherimizi burada 
edinmiyoruz, anne karnında gelen bir şey zaten o; “Âdem’e ruhumuzdan 
üfledik” diyor. Anne karnında bir biçim veriliyor, Âdem her an yaratılıyor 
anlamında. Âdem insanı, halk edilen insan, suretler âlemine ait insan ve 
aşağıya indirilen insan. O indirilen insan her an yaratılıyor. Âdem insanı her an 
yaratılıyor. Anne ve babalar gönül cennetinde birbirlerini arzuladıklarında, 
yasak meyvayı yediklerinde, tene indirilmiş olarak her insanın indirilişine 
sebep olmakta değil mi? Aşağı Âleme iniş dahi bir nevi, yok etmek için değil 
de insanı mevcut kılmak için sura üfürülmesidir. Cinsi münasebette bu net 
olarak görülendir. 

Bizde Âdem insanıydık. Ne zaman söz ile tanıştık, sura üfürüldü; Halil denildi, 
Halil olarak ayağa kalktı. Beşeriyette dahi sura üfürmeye devam ediyor, insan 
olmaya gidiş. Hani sureyi hangi mertebede okuduğuna bağlı... Tefsir 
manalarında gittiğiniz zaman her bir surenin bir ayeti ile bakıyorsun, her 
mertebe bambaşka bir renk veriyor, yeni bir anlam çıkartıyor. 

Şimdi devam edeyim… İnkâr ve küfür öznelleşiyor demiştik. Ne zaman 
öznelleşir o zaman çatışkı başlar, karşıtlık çatışkıya dönmeye başlar, kâfir ile 
mümin yan yana olduğu zaman çatışkı oluyor. Musa ile firavun, mümin kişi ile 
firavunun kavmi, yaşantınıza bakın aynen öyledir. Bakın, bir süreçtir bu. 
Çelişki, tutarsızlıktır… Çelişkiyi de konu alıyor surede.  

Firavun’un bütün söylevleri çelişkilidir. Evvela “bu bizi kandırmak için geldi” 
diyor ve Rabbe iman etmiyor. Sonra Rabb diyor, Rabb üzerinden düşünüyor 
“ya Haman bir kule inşa et” diyor, çünkü uzakta/ göklerde ikilikte bildiği rabbe 
belki yetişirim demekte. Düşüncede tutarsızlık ve ifadede çelişkili yürüyor. 
Gerekçesi hep kendini haklı çıkartmak. Ve ben sizi doğru yola götürüyorum 
diye de sözü var, yani kendini haklı çıkartmak.  

Çelişkili ifadelerin tamamı sebepler dairesine ait, menfaatlere ait ve zanlara 
ait çıkıyor. Çelişkili, tutarsız demektir. Tutarlı olan şeyde mantığı görürsünüz. 
Onun için Firavun’da mantıksızlığı görüyoruz ama mümin kişinin anlatımları 
tamamıyla tutarlı. İşin enteresan tarafı mümin kişi olarak zikrettiği kişi veli, 
aynı zamanda peygamberlik nişanı üzeri… Nereden anlıyoruz; Lokman hekim 
gibi akıbetten haber veriyor, olması gerekeni nasıl yaşanması gerektiğini 
söylüyor, geçmişten tecrübe veriyor, başka tarihlerden tecrübe veriyor ama 
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kendi yaşantılarından da tecrübelerinin olduklarını söylüyor. “Yusuf’tan sonra 
peygamber gelmeyeceğinin mi zannındaydınız” diyor ya da geçmiş tarihi Ad 
ve Semut kavimlerinden örnek veriyor. Tamamı ile peygamber, tamamı ile bir 
peygamber nişanı üzeri hitapta. Buradaki hitap kime; peygamberin kendisine, 
irşad ehlini kendisine, peygamberlik ve irşad böyle olur denilmekte! 

Allah’ın hakikatine bağlı… Ahiret bilgisini de sunuyor. Ahireti konuştuğu gibi 
akıbeti de konuşuyor. Demek ki Musa ile gelen bir şey değil ahiret, akıbet… 
Mısır’ın kültüründe Allah’a inanış, tek tanrıya inanış, ahiret bilgisi, salih 
ameller bilgisi hepsini söylüyor, peygamber nişanında ne varsa hepsini 
söylüyor. Çünkü davette ortak oldukları şeyler; Allah’a iman, akıbete göre 
yaşam, ahirete göre yaşam, salih amel ve salih amelin dünyada insana iyilik 
getirdiği. Yani karmanın kendisini anlamlı kılmakta.  

Bu mümin kişi bütün söylevlerinde ardı sıra tutarlıdır. Çünkü tarihten örnek 
veriyor, yaşamdan örnek veriyor, yaşayacakları ve sonradan olacak şeylerden 
örnek veriyor, karşılaşacaksınız diyor… Ve onu da çok enteresan bir şekilde 
Cenab-ı Hakk kulun dilinden söylüyor; bize anlatıyor Lokman hekim gibi, ama 
kendisi de ayriyeten onun sözlerini ayet olarak bize sunuyor. Allah’ın sözünde 
cayma yoktur, vaadi haktır. O kulun dilinde de bu sözleri farklı bir usulle ifade 
edildiğini görüyoruz. 

Zıtlar aklidir. Karşıtlık oldukları zaman akli olarak onlara ilkesel olarak bakarız, 
ilişkilendiririz, mantıksaldırlar. Zıtlar öznelleştiğinde karşıtlık ortaya çıkar. 
Olgular, olaylara sebebiyet verir ve karşıtlık ilişkisi ile karşı karşıya kalındığında 
çatışkı başlar. Ve çatışkı insan tinine aittir. Doğada çatışkı yoktur, doğada 
olduğu gibi yaşanır. Bir aslanın, bir ceylanı avlaması bir çatışkı değildir, 
mevcudun doğasını olduğu gibi yaşamasıdır. İnsan tininde çatışkı bambaşka 
bir şey ve sure bunu net anlamlandırıyor… 

Ve çatışkı insan tinine aittir deyince Allah burada nerede diye okur ya da 
sorabilir birisi… O çatışkı zaten Allah’ın görünmesi içindir, tinde Cenab-ı 
Hakk’ın görünüşü içindir. O çatışkı olmazsa kendini göstermez. En basiti şöyle 
algılayın; Firavun ile Musa’yı konuştururken, Mümin ile firavun halkını 
konuştururken sözde ifade üzerinden kendisini bize göstermiyor mu? Kızıl 
denizi yaran benim derken, kelamda kendini aşikâr etmiyor mu? 
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Kelam varlık aynasıdır, dön kendine bak. Kelam da görünür Hakk, suretlerde 
değil. Bu kelamın aynasında bir bakıyorsun Cenab-ı Hakk kendini gösteriyor… 
En basiti bu… 

Çatışkıda; kişilerin üzerinde olan fıtratlarına ait esmalar tezahür eder.  

Hangi sıfatlara doğru taşınmaları gerekiyorsa o sıfatlara doğru taşınırlar. Hem 
tezahür eder hem başka sıfatlara taşınılır.  

İnsan olması ve olmaması gerekeni de çatışkıda tecrübe eder. 

Cenab-ı Hakk onlarla murad ettiği ne ise başka halklarada onları ve olanları 
örnek verir, ders verir.  

Âdem ile Azazil’e dönelim… Azazil ile Âdem’in bir karşıt ilişki olduğunu 
görmekteyiz. Genelde Hristiyan teolojisinde de Allah ile şeytan çatışkıdadır, 
savaştadır. Bizde öyle bir şey yok. Ne derler; Allah’ın yanında şeytanın kilosu 
kaç para? Orada kendine karşıt bir durum var etmiyor, Âdeme karşıt bir 
durum var ediyor ki Âdem’de olan açığa çıksın, Âdemin tecrübe ettikleri 
şeyler ile. Düşmeden kalkma olmuyor, aşağıya inmeden yükselme olmuyor. 

Emeksiz Hakk’a tanık olan sadece fıtri olarak Hakk’a tanık olur. Eylemi ve 
ürettikleri üzerinden bilinçlenirken Hakk’a tanık olan bir kuldan bahsediyoruz. 
Eğer düşmeseydik insan olamayacaktık. Gökyüzünde Âdem olacaktık, melek 
olmuş olacaktık. Yani, ruh varlık olacaktık ama insanlığa taşınan bir varlık 
olmayacaktık. İnsan düşer, düştükleri üzerinden, darda kaldıkları üzerinden, 
ürettikleri ile ve edimleri ile insanlığını bulur ve tinde aslına yükselir demiştik.  

Arkadaşın biri e-mail atmış, kardeşimiz de sordu ne dersiniz; dualite kalkacak, 
çarpışmalar kalkacak, bütün kötüler hapishanelere girecek mi?  

Bütün kötüler hapishanelere girse hapishanelerde yer kalmaz. İyiyi nereden 
bulacaksın ki kötüyü götüreceksin! Şöyle dedim; ne zaman çatışkının dualitesi 
kalkar, insanoğlunun yürüyüşü bitmiş demektir. Şu anda insanoğlunun 
yürüyüşünden bahsediyorsak o zaman böyle bir şeyden bahsedemeyiz, yani o 
adam zannını söylemiş.  

Mümin suresi diyalektiği çok net anlamlı kılar. Nerede çatışkı var ise orada 
ilerleme vardır. Daha önce çatışkı kavramını kullanmadık ama zıtları, karşıtları 
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kullanıyorduk, diyalektikte ilkenin görünüşe açığa çıktığını konuşuyorduk. 
Ama bu surede net bir şekilde sürecin kendisi anlamlı kılınıyor, bu şekilde söz 
gerçekleşiyor diyor. Bu surede söz kendini açığa çıkartıyor diyor. Halis dini ne 
ile ayırt edersiniz; bir şirk din, bir de küfür dini olacak ki açığa çıkartasınız. 
Tutarlı olan şeyi tutarsız olan şey ile görürsünüz ve bu bağlamda baktığınız 
zaman inanılmaz derecede bir güzellik var. 

Musa a.s’ı Mümin’in suresindeki mümin kardeşimizin yanında fazla 
konuşmuyor, birkaç defa ismini zikrediyor o kadar. Çünkü insanlığa başka bir 
kapı açıyor; Mümin karakteri ile kimlik beliriminde görünen kardeşimizle. 
Peygamberlik nişanı üzeri olduğunu, söylevinde net görüyoruz ama bambaşka 
bir şey açıyor; çünkü hz Musa da mucizeleri ve sözüyle beraber beyan var. 
Yani Musa Cenab-ı Hakk’tan almış, satışta… Bu insan öyle değil, Cenab-ı 
Hakk’tan gidip, alan birisi değil; Cenab-ı Hakk üzerinde tezahür ediyor. 
Peygambere ait bütün sözler çıkıyor, davete ait bütün ilkeleri var ve bizatihi 
üzerinde ve dilinde ceyran ediyor ve yaşamında da karşılığı var, çünkü mümin 
diyor.  

Çünkü mümin hak söz üzeri hakikati istidadı gereği yaşayandır, hak sözün 
gerçekleştiği makamdır. Mümin kişide söz gerçeklik kazanır. Yani Hakk’ın sözü 
gerçeklik kazanıyordur. Onun için Musa’dan daha yetkin bir şey getiriyor bize. 
Musa beyan üzeri, ama bu bizatihi beyanın yaşandığı bir makamı gösteriyor 
ve özgürlüğün kapısını gösteriyor. Yaşamadığınız söz sizin değildir, sadece 
beyandır, nakildir. Söylediğinizin gölgesinde taklitten öte değilsinizdir. Tanık 
olduğunuzu dile getiriyorsunuz, naklediyorum diyorsunuzdur. Ama bu kardeş 
yaşadığını dile getiriyor ve özgün bir ifade ile dile getiriyor. Kur’an sanki 
özetlenmiş… Bu akılla Mümin’i tekrar okuyun, o mümin kardeşe hayret 
etmemek elde değil, peygamberlik için anlattığımız sıfatlar üzeri okuyun, 
söylediğimin hepsini göreceksiniz. Kur’an’da ne varsa, söylevinde tecrübe 
eden ve ihtiyaca göre yeniliğe, hak ile de ilerlemeye açık birinden bahs 
edilmekte.Yusuf’tan sonra peygamber gelmeyeceğini zannettiniz değil mi 
diyor, yani kendi yaşantınızda zaten Yusuf gibi birisi var, niye iman 
etmiyorsunuz diyor.  

Musa’ya değildir iman, Musa’dan kendini haber veren Allah’a dır iman. 
Firavun ise Musa üzerinden konuşuyor; Ola ki bu bozgunculardan olacak. 
İnanılmaz detay ve ayrıntılar var bu bağlamda. 

119

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Onun için bu sureyi okurken küfür ve iman ilkesi ile okuyun. Küfür ve iman 
zıtlık olarak önümüze çıkıyor. Ne zaman öznelleşiyor, kâfir ve mümin iki 
karakter olarak önümüze çıkıyorlar. Örtülü olan kâfir ve örtüsü atılmış, 
uyanmış olan mümin. Mümin uyanmış olandır, sebepler dairesinde artık 
uyanmıştır, Allah’a tanıktır. Tinde sebep ve sonuçlara tanıktır, geçmişe 
tanıktır, geçmişle ve gelecekle alakadar olarak ta günü yaşıyordur… Ama hak 
ve hakikate göre. Bu gününde ve her anında Allah’ı yaşayandır. Ve bunu 
davete çeviriyor; yaşadığı şeyi dile getiriyor. 

Okudum, şaşırdım kaldım. Peygamberlik bu kadar mı özetlenir. Kur’an bu 
kadar mı özetlenir ve kime ders olarak yapılıyor biliyor musunuz; hepimize 
ama evvela peygambere. Çünkü Peygambere iniyor ilk. Peygamberlik böyle 
yapılıyor diyor, onun için günahından af dile. 

Günah neydi? Burada peygamber için kast edilen günah, adi bir suç değil. 
İşinde ısrarcı olması, beklentiye düşmesi... Zaten her şey olup bitmekte, sen 
diyalektiğinden görsene, o diyalektiğinden görüpte bakarak hikmetini gör ve 
ona göre hareket et. Ve o korunanlardandır, başına da bir şey gelmedi diyor. 
Lakin firavunu ve kavmini her gün ateşe koyuyoruz diyor. Geçenlerde bir soru 
vardı; gittikten sonra ne oluyor… Onun cevabıdır, demek ki cehenneme 
gidiliyor, ama dünyada cehenneme gidiyor, iç âleminde… Gittikten sonra ruha 
verilen eza; cehennem, yaşadıkları her şeyin karşılığı olan… Gittikten sonra 
ruhun çektiği sefa; cennet, burada bulduğu âlem, yaşadıklarını edindiklerini 
bulduğu âlem… Kimine cennet, kimine cehennem hak görülmekte… 

Şimdi toparlayayım… Tehdit ilkesi ile okunmalı ama sonuç ön görülerek tehdit 
ilkesi ile okunmalı. Küfrün en çok geçtiği suredir ve inkâr diye geçiyor. Küfür 
ve iman iki zıt… Bu iki zıt öznelleştiğinde karşıt bir durum; olaylarda ilişkilere 
girdiğinde çatışkı çıkıyor; o çatışkının içinde kim tutarlı kim tutarsız; bize doğru 
olanı veriyor. Yani çatışkıda kim doğrudur, kim haklıdır, kim haksızdır ortaya 
çıkıyor. Tutarlı / mantıklı olan, evrenseline bağlı olan, geçmişte tarihi örneği 
olan, olabileceklerin örneklerini gösterendir. Yani bu şekilde oluyorsa bu 
şekilde olabiliyor ya da olmalı, ya da olabilir aklını güden… 

Çünkü sonuçta geçmiş, geleceğin aynasıdır bize. Yaşadığınız her şey, tarihte 
yaşanan şeyler, yaşayacaklarımızın aynasıdır. Ad, Semud kavmi ya da 
müminler için veliyullahların çektikleri yaşayacaklarının aynasıdır. Onu da 
bırakın geçmiş tecrübeleriniz… Bir hile ile karşılaşıyorsunuz ve 
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dolandırılıyorsunuz, tekrar aynı hileyi görürseniz size ayna olur; geçmişiniz, 
tecrübeniz aynanızdır. Geçmişiniz, bu gününüzün aynasıdır, yarınınızda 
aynasıdır, bu doğrultuda buna göre yaşamak olması gerekendir. Sibernetik 
diyalektikte spekülatif akıl işleyişini –manık belirimini- net olarak bu surede 
görmekteyiz. 

Allah akıbet ve ahiret derken geçmişi örnekleyerek sizin önünüze getiriyor. Ve 
Mümin suresinde bu net anlamlı… Kanaatim o ki; bu akılla hiç bakmadınız, bu 
akılla bir daha okuyun, net göreceksiniz; Çatışkı, çatışkıda hak ile batılın ayırt 
edilmesinin neye bağlı olduğu, tutarlı olana göre ayırt edilmesi gerektiğinin 
bilinci net anlamlı kılınıyor. Firavun’un söylevinde çelişkileri göreceksiniz, 
mümin kişinin söylevinde tutarlılığı. Orada hangisinden yana taraf olmanız 
gerektiğinin bilincini veriyor. Sonuçta başlarına gelenler ise, bizim bugün ne 
yapmamız gerektiğinin bilincini veriyor. Firavuna bakıyorsun ateştedirler diyor 
ama diğeri için onları kurtardık, bir şeyde olmuş değildir diyor.  

Demek ki sözün gerçekleşmesi var. Söz, gerçekleşirken nasıl bir süreçten 
geçtiğini görüyoruz. Evet, hak söz geliyor ama hak sözün gerçekleşme süreci 
var; hak söz geliyor Zümer, onun gerçekleşme süreci Mümin.  

Bunu insan olarak ele alın, hak söz size geldi Zümer’i yaşamıyorsunuz, ne 
zaman yaşamınızda gerçekleşiyor Zümer’den terfi ederseniz; Mümin. Artık 
Mümin suresi sizde insan olmuştur. Karşılaştığınız çatışkılar, o çatışkıda tutarlı 
olana sığınışınız, hayat tecrübeleriniz ve imanınız, ihlâsınız, yaşamınızda 
akıbete göre tutarlı bir duruşunuzun olması, korkmadan, taviziniz olmadan; 
işte o zaman yürüyorsunuz, akıbet olarak kurtuluşa ermişsinizdir. Akıbet 
olarak kurtuluşa ermişsinizdir. Kurtuluş dedim, ama akıbet olarak… Sürecin 
kendisinde iken kurtuluşta değilsiniz, sürecin sonucunda sen kurtuluyorsun. 
Senin tutarlı ve sadık yaşamın, tutarlı bakışın, tutarlılıklara göre görüş 
edinmen, sözü yaşamına tahakkuk ettirişin, gerçekleştirmen ve tezahür 
ettirişin; o sözle Allah’ın kendini göstermesi… Yani ilkenin eylemelerinizde 
geçekleşmesi, ürettikleriniz ile gerçekleşmesi sizi kurtuluşa taşıyor.  

Selam onun üzerine olsun, ayete değil de sureye konu olmuş. Öyle bir kişi 
düşünün ki sureye konu olmuş ve Hz Musa’dan daha öncelikli bir şekilde bize 
sunuluyor. Musa size geldi, sözü getirdi, halen Zümer’desiniz, söz indiriliyor, 
beyan ediyor. Ama sözü siz yaşayacaksınız, size örnek veriliyor Mümin kişi… 
Yaşayan ancak o şekilde dile getirebilir.  
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Maneviyatta nakil olmaz, nakil dediğin sadece kendisinin bildikleri ile 
yaşadıklarını örtüştürmesi içindir kişinin. Maneviyatın kendisinde yaşadığın 
dile getirilir, yaşamadığını dile getirirse ona yalancısı derler ve yaşadığını dile 
getiren bir kişiden bahsediyoruz, beyan değil. Beyanı kendisinin yaşadığı ama 
diğeri Tur-İ Sina dağından almış nakil ediyor. Musa alıyor nakil ediyor, bu ise 
yaşadığı şeyi dile getiriyor. Muhteşem bir şey… Yani surede, sizi daha özgür 
kılacak bir durumdan bahsediliyor. 

Biri beyancı, beyan olduğu zaman ne olur? Siz beyan edilen olmuş olursunuz 
kul olursunuz, ama diğeri kulluğu aşmış söz artık onun yaşam biçimi olmuş 
tam abd olmuş, Mümin bir kişi. 

Zümer’de Müslim vardı, teslim olan vardı… De ki “Ben Müslimlerin ilkiyim.” 
Mümin’de ise “içlerinde Mümin bir kul”dan bahs edilmekte. Söz artık bütün 
yaşam alanını kuşatmış, sözden emin abd olan birinden bahsedilmekte. Sözün 
yaşamda karşılığı varsa sizde eminliği uyandırır. Yaşamda karşılığı yoksa 
havada kalır. Ne diyorlar ona; soyut konuşma ya da soyut anlatım… Sözün 
karşılığı âlemlerde yoksa; ütopya veya zanda kalır ve gerçekliğine tanık 
olunmaz. Hayalinizde canlandırdınız, zannınız. Kur’an dilinde söyleyeyim 
zannınız. Zan, yaşamda yaşam biçimi olarak karşılık görmeye başlarsa; batıl, 
“onlar batıla uydular” diyor, zanlarına uydular, aklından uydurduklarına 
uydular ve onu bir yaşam biçimi edindiler. 

Temel felsefesi de şu; söz gerçeklik algısı da var ediyor. Bunu en net medya da 
görürsünüz. Medyayı açın, beş altı tane sayfa okuyun küfrünüz kabarır. 
Burada küfür derken imana bağlı küfrü kast etmiyorum. İster sağcısı olsun, 
solcusu olsun o kadar asparagas haber var ki gördüğünüz zaman azim Allah 
bunlar -vatan elden gidiyor, şu oluyor bu oluyor- o onu karalıyor o bunu 
karalıyor, kimin doğruyu söylediği kimin söylemediğinden haberiniz yok. 
Sonuçta hepsi bir patrona bağlı, patrona bağlı olduğunu bilseniz, arkada yatan 
gücü bilseniz o zaman zaten vesvese olduğunu göreceksiniz. Ama toplumda 
öyle bir vesvese etkisi var ki! 

Söz bilinçte yapısallıkla alakadar algı oluşturuyor. Bilinçte, yapısallık var ettiği 
zaman oluşturduğu algıyla kişiyi eyleme sevk eder. Manipüle edersiniz, 
kitleleri ayaklandırırsınız ve bu medya da müthiş yapılır. Algı oluşturmanın 
dersini görecekseniz, açın yirmi tane gazeteyi yan yana okuyun. Dünya 
görüşlerine bağlı olarak, patronlarına bağlı olarak, bağlı bulundukları 
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guruplara bağlı olarak okuyun, görürsünüz. Otuz gün okuyun, otuz günün 
sonunda algı yönetiminin ustası olursunuz. Manşetleri nasıl atmışlar; hangi 
renkler daha öncelikli, manşetin büyüklüğü küçüklüğü tamamıyla algı 
oluşturması ve algı yönetimine dayalıdır. Önem vermek istedikleri şeye göre 
renk seçimi, resimler içerisinde bir resmin daha çok öne çıkması vs… 

Mümin suresinde mümin bir kardeşin resmini çıkartıyor önümüze… Zıtlar, 
zıtların öznelleşerek karşıtlar oluşu, karşıtların ilişkilerde, eylemlerde çatışkıya 
sebep verişi, o çatışkının içinde tutarlı ya da tutarsız oluşu üzerinden hak ve 
batılın ayırt edilmesi. Sözün gerçekliliğini orada görürsünüz. Gerçeğe bağlı söz 
“Allah sözünde vaadinde haktır” değişmez, gerçeği söyler, sözünden caymaz; 
tutarlıyım diyor. Karşılığını tarihte de görürsün; gelecekte de görürsün, bu 
günde de görürsün demektir. Bütün sureleri bu şekilde anlamlandırıyorduk, 
hatırlarsanız. Bu söylevi alın, mümin kardeşin oradaki anlatımlarına bakın, 
aynısını tek tek söylüyor ve tutarlı olanın gerçek olduğunu görürsünüz. İnsan 
tarihini ilke ile okuyun tinine bağlı olarak, tutarlı olarak çıkan ne ise 
bıraktıkları hep odur, orada hakkı/gerçek olanı görürsünüz.  

Batıl ile ilerlenmiyor. İlimle ilerleniyor. Ama batıla bağlı değil, gerçeğe bağlı 
ilimle ilerleniyor. Bir şey gösterin ki batıl olup ta yok olmamış olsun.  

Zümer suresinde siz tehdit ediliyorsunuz; Hakk’a göre yaşayacaksınız, hak ile 
batılı ayırt edeceksiniz çatışkının içinde… Çünkü insan çatışkıdadır; kendi iç 
dünyasında da, dış dünyasında da çatışkıdadır. Ya Hakk’a göre tutarlı bir 
yaşam seçeceksiniz, çatışkıya aşkın yaşayacaksınız ya da batıla göre bir yaşam 
seçeceksiniz çatışkılarınız devam edecek. Kendi iç dünyanızda, dış dünyanızda, 
arkadaş ilişkilerinizde, çevre ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde ilkelerinize 
bağlı olarak ya tutarlılığı seçeceksiniz, sonuçta kurtuluşa ereceksiniz ya da o 
çatışkılar içerisinde zaaflar, korkularınız doğrultusunda zayıflık 
göstereceksiniz, o çatışkıların size getireceği hüsrana tabi olacaksınız. Hüsran 
da sonunda edinilen bir şey… Evvela o günün sebeplerinde huzuru yaşarsınız, 
mutluluğu yaşarsınız; ama sonuç hüsrandır. Ekinler gibi bitireceğiz, 
savuracağız diyor; o gün bittiğiniz zaman başınıza vurulduğu gündür, ahrette 
gözünüzü açarsınız. Ruh kalpte ikamet eder, ağızdan çıkar. Ağızdan çıktığınız 
zaman bittiniz zaten, gerisi çöptür. İsterseniz çöpe atın, önemli olan insan 
ruhu ve nitelikli olarak yaşamasıdır. 
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Bu akılla, bir daha okuyun, çünkü bu akılla görülmemiş farklı farklı 
noktalardan bakılmış onu net görüyorum. İnşallah çalışanlar bir daha bu 
şekilde okusun, o zaman daha net anlar. Altını çiziyorum; çatışkı, tutarlı ya da 
tutarsızlıklara göre, çelişkili ya da çelişkisi olmayana göre hak ve batılı gösterir 
ve hak olanı gördüğünüz zaman sakın taviziniz olmasın.  

O çatışkı seni neye taşıyor? Sende olanı açığa çıkartıyor, seni bir yere taşıyor, 
duruşu olan bir insana, çelişkisi olmayan bir insana, tutarlı bir insana; sadık… 
Ama öz varlığınla barışık olmaya taşıyor. 

Çatışkı ve çelişki size doğru olanı gösteren şeydir. Yaşantınızda, çatışkının 
içinde tutarlıysanız, Allah size görünecektir. Ayette söylüyor; göreceklerdir. 
İstisnasız tanık olacaksınızdır. Eğer tutarlı değilseniz, o zaman kendinizde 
problem var, gelipte bana niye görmedik filan demeyin. Problem sizde, 
Allah’ta problem olmaz. Çünkü zaten söylüyor eğer samimi iseniz sizi imtihan 
edeceğim; yani çatışkılara koyacağım, o çatışkıların sonucunda sizde olanı 
açığa çıkartacağım, açığa çıkartırken benim sıfatlarım ile bana tanık 
olacaksınız. Aynı zamanda o çatışkının içindeki hüzünlenmeler, acılardan 
nurum tecelli ederken de nurumla bana tanık olursunuz. Sonuç ise 
kurtuluştur. 

Notlarımıza bakalım… 

Zümer suresi Mümin suresindeki Mümin Kulda biçim kazanmış; abdiyet… 

55 ve 60. ayetlere gidelim… Bakalım ne diyor Rabbim; “o halde sen sabret” 
sen gördün, tanıksın; o zaman tutarlı/ sabırlı ol denilmektedir. “Kuşkusuz 
Allah vaadi haktır, günahın için bağışlanma dile akşam ve sabah Rabbini hamd 
ile tesbih et.” Günah mevzusuna girdiğim için fazla durmuyorum.  

60. ayet “Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, size icabet edeyim. Kuşkusuz 
bana ibadet etmekten büyüklenenler cehenneme aşağılanmış olarak 
gireceklerdir.” Cenab-ı Hakk, duanız üzerinden size görüneceğini buyuruyor. 
Size icabet ederim, beni duanın karşılığında sonuç almanla beni görürsün 
demek. Şimdi bu sözle, tutarlılığı yakalarsanız, samimi olarak dua edersiniz. 
Tutarlılığı ne; Cenab-ı Hakk’ın icabet edeceği, Allah’a tanık olacaksınız, bitti. 

İlk tanıklık duadadır. Duanızın kabulü Allah’a tanıklıktır, Allah’ın varlığının 
ispatıdır, Allah ile kulun muhabbetidir. Kul ister Allah verir, kul ister Allah 
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verir; muhabbet ederler. Ne zamana kadar; kul çocukluk devresini atlatana 
kadar… Duanın son olmadığının, başlangıç olduğunun bilincine erene kadar… 
Ne zaman Hakk, emri ilahi ile kendinde tezahür ediyor, Kur’an olarak emri 
ilahi olarak tezahür eder; işte o zaman kulun ol dediği olur. Ol dediğinin 
olması duayı aşmışlığıdır, artık kendi eylemlerinde ve ürettiklerinde Allah’a 
tanıktır. 

Velayetin en yüksekleridir bunlar, melekûtun seviyesine kadar velayettir o. 
Velayeti Suğra duada başlar, tecelliyi berkilerle gelir; yani kulun duası kabul 
olur, Allah kendisinin nişanelerini gösterir vesaire… Ama zati velayette, artık 
Allah’u Azimüşşan o kulun sıfatları üzeri görünmeye başlar; dilinde konuşanı, 
gözünde göreni zaten oydu, artık ona kendi basiretinden, kendi Semi’liğinden, 
kendi kudretinden fazladan bahşeder, tasarruf hakkı verir. 

Mümin suresi tasarruftan -yani o Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarımız üzeri 
melekeleriniz üzeri kendini gösterişinden- daha çok, bilinçte idrak edilerek 
görünüşü ve yaşama taşınması ile alakadardır. Dikkat edin, mucize, keramet 
Musa ile özetlenip geçiliyor. Musa’ya birçok hüccetlerimiz ile beraber 
gitmiştik, ona gösterdik, kesin delillerle gittik diyor; yani tasarruflarla, 
mucizelerle. Mucize, aciz bırakan; muciz, aciz, yani inkâr edemeyeceğin şey… 
Gerçekliğini ve ispatını inkâr edemeyeceğin şey... Öyle bir şey gerçekleşiyor ki 
sen ona tanıksın ve o tanık olduğun şey inkâr edemeyeceğin bir şey olarak 
gerçekleşiyor. Ama sen uyduruktan söylüyorsun bu sefer, sihirbazdı vs. Bak, 
bu tutarsızlık, algıda, vicdanda ve akli tutumda tutarsızlık yapılıyor.  

Musa’ya kadar da gitmeyelim, Hz Resulullah’a gidelim… Ayı ortadan ikiye 
yarıyor, büyücüsün diyorlar. Eğer sen böyle bir olayla gözümüzü 
boyamadıysan, ilizyon yapmadıysan o zaman başkalarında görmesi lazım… O 
zaman başka yerlerden kervan gelecek, kervandakilere soralım. Gördük 
diyorlar, ay ortadan ikiye yarılmıştı. “Sen hakikatten büyük bir büyücüsün”… 
Bak şerefini arttırdılar bu sefer, büyük büyücü diye! 

Şimdi demek istediğime getireyim; Tutarsızlık. Yaşadıklarında tutarsızlar, 
çelişkililer. Gördüğüne iman etmeyen insanlar ve bunun sebebini ne olarak 
söylüyor surede; kibir. Onlar göğüslerindeki kibir sebebi ile iman etmezler. 
Surede küfür ve iman beraberdir, ama öznelleştirilmiş olarak küfür ehli ve 
iman ehli olarak koymuştur ortaya. Bununla beraber küfür ehlinin niye küfür 
ehli olduğunun net beyanı var, kibir. Büyüklenenler, hiçbir zaman imandan 
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nasip almaz. Zaten adamın yukarılardan aşağı inip te Allah’ı bulma gibi bir 
derdi yok ki. Biz buraya Allah’ı bulmaya geldik, hani derler ya biz buraya 
insanlığımızı bulmaya geldik, insan olmaya geldik. İnsan olmaya geldik ama 
insanlığımızda Allah’ı bulmaya geldik… Çünkü nedenimiz Allah’tır ve 
ereğimizde bulacağımız da Allah’tan başka değildir.  

Her varlık nedenini yaşadığı zaman kendini gerçekleştirir ve nedenimiz Allah 
ise o zaman kendimizi gerçekleştirirken Allah’ı bulacağız, Allah’ı bulurken de 
kendimizi gerçekleştirmiş olacağız. 

Zümer son ayet ile Gafir(Mümin) suresi yedinci ayet ile bağıntılı. 7. ayet “Arşı 
taşımakta olanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile 
tesbih ederler, O’na iman ederler. Müminler içinde mağfiret dilerler.” Şimdi 
Allah’ın arşı olmuş bir mümin düşünün, bakın yedinci ayeti mümin kardeş 
üzerinden düşünün, onun için mağfiret dileyenler vesaire vesaire… Kulun arş 
oluşunu düşünün, bir önceki süreden itibaren o zaman daha anlamlıdır. Ve 
gökteki melekler dahi mümin kullar için dua ederler.  

11. birinci ayet dünya karmasına düşmeye yol aramaktır. Allah’ın sözü 
gerçekleştiğinde gerçekliğine tanık olmanın itirafı ile kurtuluşa bir yol 
arandığına tanık oluruz. 

16. ayette dünyevi ve uhrevi hükümdarlığını onatmak ile alakadar; “o gün 
onlar ortaya çıkacak kimselerdir. Onlardan hiçbir şeyi Allah’a karşı gizli 
kalmaz, bugün hükümranlık kimindir? Bir olan kahhar olan Allah’ındır.” Bir 
önceki surede de vardı, orada hükümranlık sadece Allah’a aittir, sanki burada 
değilmiş gibi anlaşılıyor, öyle değil. Burada O’nun hükümranlığına tanık 
olmayanlar, O’nun Malik-il Mülk, Rabbül âlemin olduğuna tanık olmayanlar, 
orada tanıktır. Zaten Rabbül âlemindir dediğin zaman dünyası ahiretimi 
kalıyor değil mi, burada tanık olmayanlar orada tanıktırlar. Orada zorunlu 
onayacaktırlar, zorunlu iman ehlidirler, orada emindirler. Burada iman ehli 
değilse orada tanık olacak, iman -emin kılınan- ehli olacak zorunlu olarak, 
ama iş işten geçmiş, yaptığı şeylerle karşılaşacağı bir yerde artık... 

Saffat suresinde Füsusu’l-Hikem’e bir şerh vardır aslında. Orada İshak 
bahsinde, İshak kurbanlık koçtur. Saffat suresinde İsmail’in kurbanlık koç 
olduğunun net vurgusu vardır. Füsusu’l-Hikem’de Firavun’un affedildiğinin 
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vurgusu vardır, Mümin suresinde cehenneme atıldıklarının ve her gün 
atıldıklarının vurgusu vardır. Buna da şerh düşmek lazım.  

Kitapların da abartıya gidilmemesi lazım… Geçenlerde arkadaşlarla 
paylaşmıştık; Kur’an Allah’ın kitabıdır, Füsusu’l-Hikem’de peygamberin 
kitabıdır, Muhittin Arabî’ye indirdiği kitap diye sözler vardır diye abartıya 
gidiyorlar. Bakın!.. Bu, put perestliğe doğru gider. Evet, kitap verilmiştir ama 
Muhiddin yanlış yorumlamıştır; al kitabını yaz denilmiştir kendisine, benim 
kitabımı yaz denilmemiştir. Kendi kitabında zevkini dile getirmiştir. Bakın, 
oradaki doğruları kast etmiyorum, abartıları kastederek söylüyorum. Yoksa o 
mübareğin kast ettiği birçok güzellikler vardır, onları almamız gerekir. Ama 
hataları, abartıları gördüğümüzde sıkılıyoruz, ben sıkılıyorum şahsen. “Bu 
tamamıyla Muhiddin’in değil, peygamberin sözüdür”denildiği zaman… 
Muhiddin’in zevkidir o, Resulullah ona ayna oldu; beni ne kadar tecrübe 
ettinse istidadında, onu dile getir dedi, bitti. Muhiddin’in yazdığı kendiliğidir, 
başkası değildir. Özgünlük ve özgürlük adına bu önemli bir adımdır… Kendi 
anlayışı, kendi yaşamında deneyimledikleri, tecrübe ettikleri ne ise onu dile 
getirdi. Bunu peygamber ile özdeşleştirmek hatalı bir durum, onu da 
söyleyeyim. Bunu, Kur’an üzerinden okuduğunuzda net görülüyor.  

58. ayet önemli… “Kör olanla gören, iman edipte salih ameller işleyenlerle 
kötülük yapan bir olmaz” Zümer’de söz gelmişti, din oluşturuyordu. Söz dine 
döndü ama bak din burada yaşanan bir şey, ama eylemlerinizle tanık 
olduğunuz, iman ile tanık olduğunuz. Eskiler bu gibi ayetleri inanılmaz güzel 
atasözleri olarak biçimlendirmişler; “görene, köre ne” gibi ifadelerde 
bulunmuşlar. 

Hz Ali’nin bir sözünü yine zikretmek zorunda kalıyoruz; “bu gözler onu 
görmez, iman dolu gözlerle onu görürüz” diyor. Bu gözler duyu gözleridir, 
âlemin biçimlerini gösterir bize. İman dolu bir gözle, âlemin üzerinde eylemde 
olan ve eylemleriyle sıfatlarında görünen Allah’a tanık olursunuz. Er Rezzak 
bir eylemdir, Rahmaniyet bir eylemdir, Kadirlik, Kahharlık bir eylemdir ve 
eyleminde tanık olursunuz Allah’a. Halk etmek bir eylemdir, fatır bir eylemdir. 
Dua edene icabet ederek eylemde görünüş görülür. Mucit olmak eylemde 
görünmektir ama ne ile; sebepler dairesinde mevcudatı var kılmak ile belirir. 
Sebeplere aşkın olanı görmek eylemde gerçekleşir. Çünkü eylem aşkınsallıktır. 
En basiti kendinizi düşünün, biçim; bir biçimimiz var. Kendimize ne ile aşkınız; 
Eeylemlerimizle, kendi bedenimize aşkınız.  
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Bütün kâinatta ki biçimler üzerinden eylem sahibini görmek lazım. Biçimlerin 
kendisi, Allah’ın kendisi değildir. Allah nurdur ve nuruyla bütün âlemleri var 
ederken hepsinin üzerinden sıfatları ile görünendir. Sıfatları ile kendine bir 
biçim verişi var, Rahman, Rahim vs… 

Ama erenler bunu da çok enteresan bir şekilde dillendirmişler, biraz daha 
ileriye taşımak için “esmadan münezzeh, sıfattan münezzeh, Zat’a varmak 
lazım” diye. Çünkü hepsi bir biçime geliştir. Biçime geliş derken burada 
eylemde biçime gelişi kast ediyorum, yoksa surette biçim değil. O biçime 
gelişin üzerinde, kendini gösteren, eyleminde gösteren Allah’tır. Kainat, 
Allah’ın beliriminin belirlenim nesnesi olarak ayet olma niteliğinde bulunur.  

Eylemin biriniz resmini çizebilir mi? Bir kişi bana eylemin resmini çizsin, 
hareketin resmini çizsin. Bakın bir şeyin hareketinin resmini çizersiniz, ama 
hareketin kendi başına varlık olduğu söylenemez! Çizgi filmleri aklınıza getirin; 
hareket yapıyor, bir şeyin hareketini yapıyorlar. Bir şeyin hareketinin resmini 
çizebilirsiniz başka bir şey çizemezsin, şekilsizdir hareket. Sadece biçimler 
üzerinden gerçekleşirken, O’na tanığızdır ve boş bir hareket yok, hareketin 
kendisi tamamı ile ilkelere bağlı olarak gerçekleşir, Cenab-ı Hakk’ın iradesine 
bağlı olarak gerçekleşir. Onun için o biçimler üzerinden gerçekleşen harekete 
esmalarla tanık oluruz… Öznesinden bakarsak hareket iradenin belirimidir, 
sıfat ve esmaların görünüşe gelmesinin zorunluluğudur..  

“Ya Rabbi sen onlara azap edersen onlar senin kullarındır, yok eğer merhamet 
edersen sen aziz ve hâkim olansın.”  

Yani sen böyle yaparsan şu esmaların ile şöyle yaparsan şu esmalarınla 
tavırlarda olarak görünüşe kendini taşırsını bu ayette anlamak gerekir. Dikkat 
edecek olursanız eğer ayette zikredilen tavırları üzeri eyleminde görülen 
Allah’tır. İsa nebi nesnesi üzerinde hareketin kendisinde, karakter belirimi 
olan esmaları gereği ile görünen Allah’ı okuyor. 

İşte bu tamamı ile tevhiddir… Ve bu tamamı ile teşbih ve tenzihtir. Bütün 
sebepler dairesini tenzih ediyor. Yani depremin ile onlara azap edersin, şöyle 
edersin, böyle edersin demiyor. Onlar senin kullarındır; dilediğin gibi azap 
edersin, ne ile azap ederse… Ama azap etme eylemi kendine ait… Ama 
dilersen aziz ve hâkim olansın; dilersen de merhamet edersin eyleminde. Ama 
yine sebepler dairesine aşkın olarak merhametini gösterişi söz konusu. 
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Harekete bağlı olarak esmalara tanıksınızdır. İlkeler, değişmezler, Allah’ın 
ahlakı. Biçimlerde onu görmezsiniz, biçimler işaret ederler. Biçimlerin 
üzerinden gerçekleşirler, tahakkuk ederler, zuhur ederler. 

Geçen surede bilenle bilmeyen bir olur mu diye bir vurgu var, burada kör 
olanla gören ve iman edip salih işler işleyenler kötülük yapanlar bir olmaz, 
denilmekte. Yani bunu sonuçtan okuyun; Allah’a yakin gelenler ile Allah’a 
örtünenler, temizlenmeyenler bir olmaz. Sonucundan okursanız ayet onu 
gösterir. Çünkü güzel eylem, hak eylem hikmete taşıyacaktır sizi, hikmet 
idrakin de olanlar Allah’ı tanıyacaktır ve Allah’a tanık olacaktır, O’nu 
onayacaklardır. Burada onamazsan zaten orada zorunlu onuyorsun ve tanık 
olanların kendisi salih amellerde O’nu yaşarlar. Yani sadece tanık olmaktan da 
bahsetmiyor, tanık olduğun şeyi yaşamaktan da bahsediyor. Salih amellerde 
O’nu yaşarlar, yakin gelirler diye ayet var.  

Ne kadar az düşünüyorsunuz, tezekkür etmiyorsunuz diyor, bunu 
konuşmuştuk daha önceki surelerde… 

46. ayet kabir ve kıyamet sonrası azabı anlamlı kılmakta, Firavun ve kavmi için 
söylüyor; “ateş sabah akşam ona sunulurlar! Kıyametin kopacağı gün ise; 
firavun ailesi azabın şiddetine sokun denilecek.” Kabir azabını da vurguluyor, 
ahrette cehennemi de vurguluyor.  

36 ve 37. ayetlerde gerçeklik algısını yitiren, bu sebepten basiret ve hak olana 
göre değerlendirme yetisini de yitiren heva sahibi insanı görüyoruz; Firavun, 
Haman ve tebaası. İfadelerindeki tutarsızlıklarla da kendilerini gösteriyorlar. 
Bunla beraber, firavun kavminde fikri görüşü ile ayrılan Mümin Kulda gösterir 
ki gerçeklik algısı hak ve hakikate göre biçimlenmiş bilinç yapısallığı kazanan 
insanın, idrakinde basiret sahibi olduğu görülür. Surede varlık bilincinde Allah 
ile şuurlu insana tanığız. Allah ile şuurlu; bütün eylemlerinde Allah’ı iyi 
okumuş; geçmişten, gelecekten, günden. Bizden de istenen bu insan tipinde, 
sıfatlarımıza bağlı olarak ideal insan olmamız veya ideal insan olma yolunda 
bulunmamızdır.  

Mümin suresinde din, Mümin kulunun dilinden detaylarıyla ifade edilmekte. 
Musa kurtuluşa davetçi ve beyancı, Mümin kul ise dini anlamlı kılmakta… 
Musa mucize ile beyan, Mümin kul ise olana ve olup bitmekte olana felsefi 
olarak akli tanımlama getirmekte. Birisi beyan ediyor, diğeri tanımlama 
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getiriyor. Bir şeyin tanımlamasını yapıyorsanız o işin idrakindesiniz demektir, 
beyan değil, nakil değil. Nakil etmede nakl edilenin idrakinde olunacak diye 
bir şey yok. Bir hikâye anlatırsın, hikâyenin idrakinde olacaksınız diye bir şey 
yoktur. Televizyona çok çıkıyorlar, bir şeyi nakil ediyor; Resulullah şöyle yaptı, 
öbürü böyle yaptı, şu zamanlarda bu oldu; bunlar nakildir. Ama âlimlik, ilkesi 
ile bağlam kurarak idrakinde olunanı fikri olarak ifade etmek ve 
yorumlamakla alakadar bir şeydir. Günümüzdeki vaaz ehlinde bu çok oluyor, 
televizyonlarda çıkıyorlar, titriyorlar, ağlıyorlar, sızlıyorlar… Tamamıyla nakil. 
İşin gerçekten hangi ilkelerle döndüğü, hangi ilkelerin tezahür ettiği, oradaki 
beyanlarında ne kasıt edildiğinden tamamıyla yoksun bir durum var. Allah 
esirgesin öyle bir şeyden, nakilci olmaktan Allah’a sığınırım. Nakil iyidir genel 
kültür adına, ama gerçeği hakkıyla yaşamak adına büyük bir engeldir.  

Çocukluk devresinde nakil olumludur. Aktarırsın, çocuklar bilinçlensin, 
amenna. Ama idrakinde yaşamak için nakil değil, özünüzde keşfedeceksiniz, 
üreteceksiniz. Nakilde üretim yoktur, beslenme vardır. Annesini emiyordur 
çocuk, annesini kendisine doğal olarak nakil ediyordur; geçmişi, geleceği ya 
da genetiğinden aldıklarıyla beraber açıyor. Ama çocuk ne zaman rüştünü 
bulur; ürettikleri ve edinimleri ile ilkeye bağlı kendi iradesine bağlı olarak… 
İradesi ve ürettikleri ile kendini bulur, nakilci değildir.  

Çocukluk devresinde tamam, ama rüştünü bulan insanda nakil küfürdür. Nakil 
edecek, ama ilkesini de gösterecek, hakikatine tanık edecek. Tanık olacak, 
ürettiklerinde de gösterecek, yaşam biçiminde gösterecek, örnek olacak ve 
özgün bir biçimde olması şart… Taklit değil. Bakın yaşamı da nakil oldu o 
zaman! Taklit olursanız, yaşamınızda nakil olur. Nâkile bağlı olarak yaşamınızı 
taklit ediyorsunuz, yani birine öykünüyorsunuz; taklit. Nerede rüşt, nerede 
özgünlük, nerede o zaman özgürlük… Filancanın gölgesi altındasınız. Sizden 
istenen özgünlüktür, özgürlüktür ve bunlarla beraber sorumluluklarınızı –
önceliklerinizi- bilip, Hakk’ı hakkınca yaşamaktır. İşte o zaman Hakk üzerinizde 
görünür. Zamanın ruhu, ahkamı üzeri kendinizi bulursunuz. Özgünlüğünü 
bulamayanlar, her zaman bir gölgededir. 

Tinsel düzeyde özgürlük ilkesinde de gerçekleşiyor. Çünkü birisinde de 
özgürlük var, ama diğeri de özgürlüğe davet ediyor, kurtuluşa davet ediyor. 
Musa’da biliyoruz ki İsrailoğullarını kurtuluşa erdirtecek, firavunu da davet 
ediyor. Ama bak firavuna Musa’dan daha çok, kendisi sözüyle, 
tanımlamalarıyla davetçi olan akli bir kişiden bahsediyoruz; peygamber nişanı 
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ile görünen birisi… Peygamber olup olmadığını bilmiyoruz, ama peygamber 
nişanı üzeri olduğunu iyi biliyoruz. Bir Mümin kuldan bahsediyoruz ki 
kanaatim peygamberdir. Çünkü keşiflerimde öyle görmüştüm ama ifadesi ve 
duruşu ile nebi olduğunu Allah’ın ayetlerindeki ifadesi ile anlamaktayız. 
Mümin kul demesi bizim için önemli. Çünkü bir önceki surede Resulullah için 
Müslim kul demiştik, burada Müminliğe taşınmaktan bahsediyor ve 
Resulullah’ı örnek getiriyor. Çünkü sure Mekk-i bir sure Medine-i bir sure 
değil. Resulullahın Müminlik devresi olan bir sure değil, Resulullah’a müslim 
iken mümin olması gerektiğinin işaretleri veriliyor. Peygamberliğinde Mümin, 
velayette Mümin değil, peygamberliğinde Mümin olması gerektiğinin bilincini 
veren bir sure. Velayette Müminlik ile nübüvvetteki Müminlik arasında fark 
var.  

Bizlere de nebilik nimetinden nasıl istifade edeceğimizi örneklemesi adına 
önemli bir karakter olarak anlamlı kılınmakta. 

Özgürlük ilkesinde de gerçeklik şuuru olsa da kanaatim o ki Mümin kulun 
söylevi yaşadığı varlığın bilincinde olmanın şuurunu verdiği için daha önemli. 
Ne demiştik? Allah’ı kâinatta bilirsiniz, insanda bulursunuz, kendinizde 
kavuşursunuz. Mümin kulun bu üçlünün hangi sürecinde olduğunu okuyun; 
kavuşmuş birisi… Hz Musa efendimiz kâinatta bulan; gidiyor, konuşuyor, 
beyan ediyor onu; taşıyor. Ama orada mümin kul beyan da bulunan kul, 
tanımlamalar üzeri, yaşadığını dile getiriyor. Şuurda olduğu Cenab-ı Hakk’ı 
dile getiriyor ve yaşadığı üzerinde bulduğu içindir ki taklitte değil, özgün bir 
ifade de bulunmakta... Musa’dan almışta, tereciye tere satar gibi orada 
yapmıyor o işi; kendi özünde, mümin karakter beliriminde, kimliğinde var 
zaten.  

Sure, uyarıya bağlı olarak bilinçlenen ve yaşadıklarının şuurunda, bilinçli 
olmayı anlamlı kılar. Zümer’de neden tanrı ifadesi ile Allah’a tanık iken, 
Mümin’de neden ve erek Allah ifadesinde Allah’a tanık olmaktayız. 

Mümin suresinde yaşam koşulları, şartları ve ölüm ile Allah’a dönüleceği 
ifadesine rastlamaktayız. Bizden istenense şirksiz bir dönüştür. Burada 
maneviyat diliyle ölümü anlarken, Cenab-ı Hakk ile dirilmeyi anlayın ve 
yeryüzünde Kur’an’da ölüm ifadesi genelde sebepler dairesinde 
yaşayan/avam ehli için onlar ölüdürler ifadesi ile geçer. Allah’ın nuru ile 
dirilmemiş, şuuruna ermemiş, bilincine gelmemiş insanlar için geçer.  
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Ölümü farklı bir içerikle doldurmak adına söylüyorum, Hz İsa ile gelen, 
Resulullah efendimizde de var ki diğer peygamberlerde de söylev olarak var, 
bize nakil edilmiş, çünkü olmazsa olmaz. Zorunlu olarak yaşanması gereken 
bir şeydir. 

Hz İsa diyor ki “iki defa ölmeden melekût âlemine geçemezsiniz.” Evvela 
riyazatlar ile bedende ölümü ve zan, kötü duyguların sebebi olan nefsi 
emmaresinden yana bilinçte ölümü tatmaz ise melekût âlemine geçmek söz 
konusu değildir. Ne zamanki nefiste de ölüm olur; öfke, kin, nefret, vesaire… 
Ki olur, nefsi emmaresi de artık kontrol altına gelecek hale gelir, işte o zaman 
kapılarınız açılır. Bedende nur kapılarınız, enerji merkezleriniz açılmaya başlar 
ve bir taraftan melekelerinizdeki kuvvet açılımları/enerji akışı, o nurların 
açılması ile beraber melekeleriniz de kuvvet bulmaya başlar; işte o zaman 
melekût âleminde doğmuş olursunuz. Nurdan doğmaya başlıyorsunuz, 
melekeleri kuvvetlenen yani kanatlar edinmeye başlayan insan 
olmaktasınızdır. Melekeler edinmek kanatlar edinmek, o kanatlar edinmeye 
başlayan ama bir taraftan da kanatlar edinirken de edindiği nur ile beraber 
ruhunda büyüyen bir insan olmaya başlıyorsunuz.  

İki defa ölmeden, melekût âleminde nurdan insan olarak doğmanıza imkân 
yok… Ve günahkârların yüzleri kapkaradır ama temizlenenlerin/nurdan 
doğanların yüzü aydınlıktır. Yani birisi geleceğine korku ile bakmaz, diğeri 
korkularla bakar onun için karanlıktır. Hem günahlarının verdiği karanlık hem 
de akıbetlerine bakışın verdiği karanlık, umutsuzca ve korkuyla bakışım. 
Korkan insanlarda yüz şekli atmaz mı? Renk bile değiştirir, çok tanık oldum, 
korkudan moraranlar biliyorum. Demek istediğim; hüvel batın, hüvel zahir… 
Psikolojisinde varsa bedene yansıyışları da var. Onun için bir şey batında 
gerçekleşiyorsa biçimler âleminde de biçimlerine kadar etki etmekte. Onun 
için beden dilini en yüksek derecede okuyuşlara rastlıyoruz birçok ayette.  

İki defa öldürtür, diriltir ayeti var. Birinci ölümünüz bedende ölmektir; ikinci 
ölümünüz, edindiğiniz bilincinizde zan, kötü duygulardan yana nefsi 
emarenizden yana ölmenizdir… Ama, nefsi emmareyi genelde Cenab-ı Hakk 
kabre gidene kadar öldürmez. Sadece ilahi aşk verilen insanlarda öldürülür, 
yani nefis hiçbir zaman hiçbir düzeyde hareket edemez. Kin, nefret, öfke, 
şehvet gibi durumlar, ilahi aşk ile yanan bir insanda hiçbir zaman tezahür 
etmez… Böylesi kul bizatihi Allah’ın kudret elindedir.. Yerleri, gökleri 
dürülmüş, Allah’ın kudret elindedir dediğimiz nokta… O kul kudret elde de 
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diğerleri değil mi gibi anlaşılır, birisi tevhidden bakıyorsa böyle diyebilir. 
Herkes rahman dairesinde kudrete bağlı olarak yaşar ama artık o aşık kul, 
rahim dairesine çekilen bir kuldur. Yerleri gökleri dürülmüş ve o kulun 
kendisinde hiçbir nefsanî hal tezahür etmez. Resulullah’ın bir hadisi şerifi 
vardır;‘nefsimi kudret elinde tutan Allah’a hamd olsun ki ve “o kendi hevası 
doğrusunda söylemez” ayeti ile beraber okuyun; nefsi kendinden uyanmayan, 
Allah’a bağlı olarak iş gören ve üzerinde ne tezahür ediyorsa bir zatihi Allah’ın 
kendisinin eylemleri üzerinde gerçekleşen. 

İnsan bedenden yana ölümü tadarsa eğer nur ile melekeleri üzeri dirilir. İnsan 
nefsi emmaresinde ise ölürse eğer bilinçte hak söz ile diriltilir. İnsan söz 
varlığıdır, sözde yaratılmıştır, hak söz ile yeniden dirilecektir. Sizi söz diriltir, 
insanın mayası kelamdır, insan kelam varlığıdır. Söz ile insan hem nur hem de 
şuurunda yeniden halk edilir. Beşer beden, insan ise tin varlığıdır, manevi 
varlıktır. O ruh nurlandıkça Allah’ın sözü ile, Allah ile dirilir ama söz ne ile 
gerçeklik kazanıyordu; yaşamda eylemlerle gerçekleştiği zaman insan oluyor, 
gerçekleştirilmediği zaman değil. Sözü kabul etmeniz, içinizde sizi insan kılar; 
eylemde göstermeniz gerçekten sizi insan kılar, ürettikleriniz ve 
edinimlerinizle, salih amelle. Salih amellerin içini istediğiniz kadar doldurun; 
ister ürettiklerinizi koyun, ister bir ilahi sıfat üzeri yaşadıklarınızı koyun, ister 
zikri ilahi, ister dua olarak, namaz niyaz olarak ne yapmaktaysanız onu koyun, 
isterseniz şuan ki çalışmamızı koyun, isterseniz her türlü düzeyde yaptığınız 
iyilikleri veya doğru tutumlarınız ile anlamlı kılın salih ameli; fark etmez. İçini 
doldurun onun ama yeter ki Allah için eylemde bulunmuş olasınız ki salih 
amel olmuş olsun. 

Şimdi toparlayayım; iki defa ölür, iki defa dirilir. Yeryüzünde ölenlere niye ölü 
diyor; ilahi hak kelamını kabul etmedikleri, onunla dirilmedikleri, onunla bakış 
açışı kazanmadıkları için.  

Söz diridir, kim ki o sözü içselleştirir onunla dirilir, onunla bakış açışı kazanır. 
Hani hal derler tasavvufta, o söz ile nakil edilendir. Birine hal vermeleri 
gerekiyorsa ona evvela sözünü verirler ya da halini verir ondan sonra sözüne 
tanık kılar. Bir daha söylüyorum; bir içerik varsa, -kuvvete bağlı, dirimsel 
olarak bir içerik- o içeriği verirler; buna hal demişler. Diri ve içeriği bulunan bir 
şey, anlamsız bir şey değil. Nasıl yaparlar; söz ile tanımlar; ya söz ile verirler 
onu kendisine, söz ile söylerler; o sözün ehliyse kişi, içeriği ile beraber 
verilmesi ile kişiyi zaten diriltmiş olurlar, bu ikinci bir ruhlanıştır. Yani cevher 
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olarak ruhu aldık, ama tinde ruhu sözden alıyoruz, kelamdan alıyoruz ve 
Kur’an bunun için en güzel örnektir. İki defa ölmeden ve iki defa dirilmeden 
melekûtta doğulmaz, Allah’a da tanık olunmaz. 

Kişi kuvvetlenmezse, yani kendi öz melekesi/cevherine bağlı olarak kuvvet 
bulmazsa hiçbir zaman Cenab-ı Hakk’a tanık oluşu yoktur, olamazda. Cenab-ı 
Hakk’ı yaşayışı da olamaz. Yaşayışında olamaz dememden kasıt; şuurunda 
olamaz, yakinliğinde bulamaz. Zaten herkes Allah’ı yaşıyor, başkasılıkta dahi 
herkes ondan gayrısını yaşamamakta. Aramızdaki tek fark; bizlerin melekesi 
biraz daha geliştiği için tanığız, farkındayız; diğerleri tanık değil. Lütfü filizin 
dersi idi bu; bir gece rüyamda beni uyandırmıştı, efendi hz. O zaman 
dünyadaydı; “Evladım yeryüzündeki diğer insanlarla aramızdaki tek fark şu; 
onlar bilmiyor, biz biliyoruz.”  

Haddimizi de bilmemiz lazım, çünkü herkes O’nu yaşıyor. Herkes O’nu 
yaşarken kendi sınırlarımızı da bilmemiz lazım; biz biliyoruz onlar bilmiyor. 
Hepsi Allah’ın kulu… Ama biz ne yapıyoruz, bir şey bildiğimiz zaman; 
göğsümüz kabarıyor, kartallar gibi yüksek uçuyoruz! Bilmiyoruz ki ne kadar 
yüksek uçarsak o kadar aşağıya vuracağız. Edindiklerimizle havalanıyoruz, 
kibirleniyoruz; Hakk’tan bir şey geldiği zaman da onu edinme lüksünü 
yitiriyoruz. Onun için yolda giderken efendi buyururdu “tevazulu olunuz, 
evladım”Yani kendinize varlık vermeden, her ne gelirse Hakk’tan bilin, her 
şeyi de Hakk’tan bilerek boynunuz bükük yürüyün.  

Eskiler güzel söylemiş “sırtın dik, boynun bükük olsun.”Sırtın dik olsun; ne 
yaşarsan yaşa, yıkılma… Boynun bükük olsun; her şeyin Hakk’tan olduğunun 
bilincinde ol, O’nun önünde boynunla beraber rükûda ol… Muhteşem bir 
sözdür. Sırtın dik, boynun bükük; tam elif olmak.  

Her surede bir kavramı öne çıkartıyor; burada imanla, küfür önde. On 
dokuzuncu ayet inkâr ve küfürde olanın halini betimler. “Allah, gözlerin hain 
bakışını ve sinelerinin sakladıklarını bilir” Küfür ehlini biliyorum diyor.  

Suredeki Mümin kişi, Resulullah’ın iz düşümü gibidir. Bildiğinin şuurunda, 
yaşananlara hikmeti ile bakan… Ama Resulullah o sırada öyle değil, Mekki 
iken değil, sonuçta edindiği durum ki o zamanlardan baktığın zaman 
Resulullah sanki iz düşümü gibi olacak. Bildiğinin şuurunda, bilinçli olan, 
yaşananlara hikmeti ile bakan ve yaşayanlara merhamet ile duyarlı olan bir 
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karaktere tanığız. Bununla beraber, Allah’ın da hikmeti ilahide yasalar ve 
ilkeler üzeri görünüş bulmak için iş görürken, hikmette görünüşe sebep 
mahlûkuna merhametli ve bağışlayıcı olmasının da kaçınılmazı olduğunu bu 
surede net olarak görmekteyiz. Çünkü her şey, diyalektikte hikmet üzeri 
yapıyor, onun için merhamet baskın geliyor ve onun için buyurur bir hadisi 
kutside; “rahmetim gazabımı geçmiştir.”  

İnkâr ve kibrin beraber anılması önemlidir. Sadece Allah’ın inkâr edilmesi kast 
edilmiyor, aynı zamanda Allah’ın ayetlerinin de inkâr edilmesi söz konusu. 
Surenin sonlarına doğru giderseniz Allah’ın ayetlerini de inkâr ettiklerini 
söylüyor. Biz kâinata Allah’ın ayetleri olarak bakarız, günümüzdeki ateistler 
Allah’ın ayetlerini kabul etmezler. Ayeti bu bağlamda güncellerseniz 
bambaşka bir yerde de görüyorsunuz, karşılıklarını görüyorsunuz, yaşandığını 
görüyorsunuz. Allah’ın ayetleri olarak kabul etmiyorlar, her şey olduğu gibi 
var diyorlar, materyale bağlı özdekçi düşünceden bakmaktalar. Tesadüfen, 
sebeplere /yasalara bağlı olarak oluyor diyorlar. Sanki yasalar Allah’ın 
yasalarının dışında bir şey! Özneye tanık değiller, nesneye tanıklar; duyularda 
kalıyorlar.  

—Allah varsa neden Afrika’dakiler aç, böyle açlıktan ölüyorlar, neden Allah 
yardım etmiyor! 

Böyle soruyor… Büyük resimden bakmıyor ki, diyalektiğini görmüyor ki! 
Sibernetik ve süpekülatif düşünemiyor ki! Sen ona yardım edesin diye 
yapıyor, onu konuşasın, dedikodusunu yapasın diye değil. O gitsin, oraya 
yardım etsin diye yapıyor. Kendi sıfatı, onda görünsün diye… İstanbul’a 
gelipte dedikodusunu yapsın diye değil.  

Bir tane kardeş yine buna benzer soru sordu; bu kadar zulüm niye oluyor o 
zaman dedi. Dedim ki; sen merhamet edesin diye! Senin bu merhamet sıfatın 
neye bağlı olarak tezahür etti; o olaylar oluyor diye tezahür etti. Sen bu 
merhameti yaşayasın diye. Sorgulamadan önce, senin için olana el 
uzatmasınıda bil!  

Diyalektiğinden okuduğunuz zaman anlamlı… Küçük resimden baktığın da; bu 
zulüm niye, bu zalimlik niye… Kendi yaşantınıza dönün, herkesin derdi 
kendinden büyük. Bir de herkes derdini anlatmayı çok sever. Yanınıza biri 
oturur, pıtır pıtır anlatır, herkesin derdi kendine büyük. Kendinden başka 
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dertli yok sanki, o kadar da dertlerimizde benciliz. Biraz diyalektiğe aşkın 
bakabilsek zaten her şeyi hakkı ile görmeye doğru sevk edileceğiz. 

Zahmetimizde resmin kendisini göremiyoruz, o dertlerin içinde öyle 
kaybolmuşuz ki o dertlerin bizi nereye taşıdığını görmüyoruz. Hangi 
duyarlılığa, hangi duygusallığa taşıyacak, hangi ilke üzerimizde tezahür 
edecek, hangi melekemiz gelişecek, hangi naktada tecrübe edinmiş olacağız, 
bilmiyoruz ki. Büyük resimden bakmayı öğrenmek lazım, yoksa o kısır 
döngülerde, bu niye oldular da kalırız. En sonunda Cenab-ı Hakk’ı sanık 
masasına oturup suçlu bir sanık kılarız. 

Niye? Yapan çatan O ise niye? Ya da inkârına sebep olarak görüyor onu. 
Tamam, benim Rabbim öyle yaptı, sen niye yardım etmiyorsun, git yardım et 
madem öyle!  

İnkâr ayeti onun için çok önemli; sadece Allah’ı inkâr değil, ayetlerini de inkâr. 
Ayetlerini inkâr ettiğiniz zaman doğal olarak Allah’ı da inkâr ediyorsun. Çünkü 
kendini ayetleri üzeri gösteren bir Allah’tan bahsediyoruz, ayetler Allah’u 
azimüşşanın kendisinin göstermesinin araçları. Hepsinin üzerinden kendisi 
konuşuyor; olanın, bitenin, olmakta olanın, olup bitmekte olanın, olacak 
olanın, olmuş bitmiş olanın hepsi üzerinden kendini konuşuyor, hepsi 
kendisine, beliriminin belirlenim araçları. 

Zümer’de dinin söz ile gerçekleşmesi, Mümin’de ise yaşamın her alanında 
bulunan Allah’ın, kendini anlamlı kılması ve O’na tanık olunması gerektiği, 
dinin gereği olarak vurgulanır. Ayrıca yaşamın her alanında bulunan –Allah-a 
salih amelle dönüş, onunla kıyam etme, dinin sonucu olarak vurgulanır. Din; 
Küfür ve inkâr dini, iman ile tevhidin dini olması üzere iki durumda 
görülmekte…  

İnsan tini dediğimiz, Allah’ın tininden ayrı bir tin değil, bizatihi Cenab-ı Allah’ın 
kendi varlığının hakikatini ilkeleri ile gösterdiği tinin kendisidir. Amacına bağlı 
olarak kendisinde çatışkısı olmayan Allah, nedenlere bağlı olarak çatışkıyı 
insan tininde varkılarken, çatışkıyı tininin nesnesi kılmakta. Eğer çatışkı 
olmazsa Cenab-ı Hakk, insan üzerinden görünüşe taşımaz kendini. Meleklere 
gidin bu bağlamda; meleklerde çatışkı var mı? Hayır!... Çatışkı yok, tertip 
vardır. Saffat suresine gidelim bu noktada, melekler veya Evliyullahın 
ruhanilerini de kasıt edeyim, ne demişlerdi; “biziz biz elbet saf saf dizilenler” 
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Bak, bir diziliş, tertip var, bir hiyerarşi var, bir düzen var. Daha da ileriye 
gideyim bir kast sistemi var. Ama insan tininde çatışkı dile getiriliyor, 
bambaşka bir şey dile getiriliyor! Çünkü saf saf dizilişte herkes ne ile memursa 
onu yapıyor, bitti; insan ise bir çok şeye memur kılınıyor… Erenler ne 
buyurmuş; “İş Allah’ın işidir; ya o işin memuruyuz, ya o işin amiriyiz”Her insan 
yaptığı işin ya amiridir ya memurudur. Ya erildir o noktada ya da dişildir. Ya 
bir şeye Eril/ etkendir ya da kendisi üzerinden bir şeylerin tezahür edilişi ile 
dişil/ edilgendir.  

“Saf saf dizilenler” Melekûtta çatışkı olmadığı için her birinde ilahi sıfat ne ise 
doğal olarak yaptıkları eylemde ya da ürettiklerinde direk gösteriyorlar, 
Cenab-ı Hakk üzerlerinde tezahür ediyor. İşlerinin ya amiriler ya memurular. 
Bütün mahlûkat gibi, ama farkında olarak ne kadar yaşıyorlarsa, Hakk’ın o 
kadar farkındalar. Ama insan öyle değil… İnsan çatışkıyla gelişen, ilerleyen bir 
tine sahip… Saf saf bizde değişmez bir tertip üzeri dizilseydik; ya melek 
olurduk, ya ot olurduk, ilerlemeden de bahsedemezdik.  

Bununda sebebi ne? İnsanın zaaflarına sebep veren nefsi emmaresidir. Eğer 
azgınlığa sebep verecek şekilde büyümüşse ona tağut diyor, artık nefsi 
emmareye tağut diyor, Kur’an ı Azimüşşan da… Tağut denilen şeytan, insanın 
kendi nefsi emmaresidir. Herkesin kendi nefsi emmaresine bağlı olarak 
edindiği şeytani ahlaktır. Allah esirgesin öyle bir ahlaktan!  

Onlarda imtihan yok. 

İmtihan yok. Konu başka yerlere gidecek ama anlatalım. 

Harut ile Marut, iki melek vardır, bilirsiniz, Kur’an’da da geçer. Dünya 
semasından geçerler, “ya insan denilen de buymuş”Alay ederler, “Rabbim 
senin insan dediğin bu muydu”diye. Ayeti ile alay etmek Allah ile alay 
etmektir, azameti Kibriya’ya dokunuyor; “ben onlara nefis verdim” diyor, 
buyurun diyor. İmtihanınız yok, olduğunuz gibi yaşıyorsunuz. Hemen aşağı 
iniyorlar, Babil de büyücülük öğretiyorlar vesaire… Bildiğimiz hikâye Kur’an da 
net anlatımı var, Resulullah’ın da onu hadislerinde çeşitlendirilişi vardır. 
Kadının birisi geliyor… 

Ama büyüyü bu noktada hak olarak görüyorsunuz; hayır noktasında büyüyü 
kullanmak. Günümüzde muska dediğimiz de büyüdür. Büyü üç dört türlü 
yapılır. Maddenin etkileşimleri üzeri yapılır; yani bir maddenin aslı vardır, 
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aslına bağlı olarak onu kullanılırsa başka şeyleri etkilersin. Resulullah’ın saçı 
alınıp ta ona büyü yapılması gibi. Ama büyüde niyet olarak hak ile mi yapıldı 
yani insanların iyiliğine mi yapıldı, kötülüğüne mi? Orada büyünün şeriatını 
söylüyor. Biz bunu insanlara hayır olsun diye öğretiyoruz, sakın kötülüğe 
kullanmayın, ayeti kerimelerde net geçer. Bu işleri boş verin, ben ne için 
yaptıklarını bile bilmiyorum, hiç anladığım bir şey değil, nefret ettiğim bir şey. 
Hakk dururken, Allah dururken uğraşacak başka bir şey mi kalmadı. Zaten 
istediğini, istediği gibi veren bir varlık var; onu, bunu, araç edinmeye ne gerek 
var! Tamam, sebepler ediniliyor ama büyü, sebepler edinilecek en son 
dairenin sonunun sonudur, kuyruk sokumunun başıdır yani başka bir şey 
değil. 

Harut’la Marut’a nefis veriyor, nefsi emmare veriyor, tağutlarını veriyor ama 
bunların nefsi emmaresi kontrol altında, bebeklik devresi daha. Bu bebeklik 
devresi olduğunu nereden anlıyoruz; Hikâyenin kendisinden. Kadının birisi 
geliyor, aristokrat bir aileden geliyor. Gayri meşru bir çocuk edindim, bunun 
benden alınması lazım, yoksa ailemin itibarı söner, diyor. Bu katilliği biz 
yapamayız, bu gibi şeyden biz beriyiz diyorlar. Lakin kızı görür görmez de âşık 
oluyorlar. Allah nefis vermiş ya her ikisi de âşık oluyor. Öyleydi, böyleydi 
derken, kız bunların kur yaptıklarını anlıyor, kullanabileceğini de anlıyor. Bir 
daha teklif ediyor kabul etmiyorlar, bir daha teklif ediyor kabul etmiyorlar, 
ilkelerinden tavizi yok. Bak, zaaf vermiş Allah. Zaaflarını kullanacak ama başka 
yerden… Bir kâse içki ile geliyor. Gelin beraber oturalım meşk yapalım, diyor. 
İçiriyor, içiriyor, içiriyor, bunlar bir güzel sarhoş oluyor. Ser hoş derlerdi 
eskiden; başı hoş olan, duyguları en hat safhada olanlar. İçiyor, içiyor 
duyguları en hat safhada. Allah ilahi aşk versin, öyle bir içmeye müsaade 
etmesin.  

Duygular en yüksek hat safhadadır orada, bizatihi Allah’lasınızdır. İsteseniz de 
istemeseniz de Allah’ın kudret elindesiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Allah ne 
istiyorsa oraya doğru… Zaten hep ne istiyorsa onu yapıyor da sizde hususen 
rahim dairesinde yapıyor. Bu gibi konuşmaları bu şekilde anlayın, yoksa bazen 
rahim dairesi rahman dairesi gibi vurgular yapmıyoruz yanlış anlaşılmasın. 

En sonunda bunları içiriyor, sarhoş ediyor, zina ediyor bunlarla, çocuğu da 
aldırtıyor. Çok acı bir vaka… Ve onlar uyandığında Allah’a tövbe ediyorlar ve 
Allah buyuruyor “cezanızı burada mı vereyim ahirette mi vereyim.” “ya Rabbi 
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biliriz ki ahiretin cezası büyüktür”derler. Çünkü ahrete tanıklar. “ Yarabbi 
dünyada ver”derler ve halen dünyada gezerler. 

Derler ki dünyanın bir kuyusundan “Allah, Allah” diye bağırırlar. Bazıları bunu 
abartır. Dünyanın kendisi zaten kuyudur. Gerçeği tanıyorsanız, gerçeği 
biliyorsanız zaten dünya size bir kuyu oldu. Halen gezinirler, iki melektirler.  

Çok önemli bir hikâye… İmtihana düşüyorlar ve o imtihanı kaybediyorlar. Alay 
ettiler değil mi? Ama kendileriyle de yaptıklarından sonra vicdanlarında bir 
çatışkı çıktı; pişmanlık. Ve onu aşmaları için dünya da kalmaları lazım. Çünkü 
dünyada günah işlediler, o zaman dünyada kalmaları lazım, ahirette 
aşamazlar onu. Onun için yine dünyayı tercih ettirdi Cenab-ı Hakk… Bu da 
kendi isteklerine bağlı değildi. Hükmü ders olarak veren Allah’tır.  

Çocuğu öldürmeleri; kendi çocukluklarını, melekliklerini, saflıklarını 
öldürmeleriydi. Zinayı yapmaları; sebepler dairesiyle örtünmeleriydi, suretler, 
biçimler dairesinde koyboldular… Allah ile aralarına nifak girdi, 
melekliklerinden düştüler. Çocuğu öldürdükleri zaman melekliklerini 
kaybettiler.  

Bütün hepimizin gelme sürecinde olan bir şey bu. Zaaflarımız uyandığında 
sebepler dairesine odaklandığımızda, biçimlere odaklandığımızda değil mi… 
En basiti bir çocuğu düşünün; en çok sevdiği şey alacalı bulacalı şeyler, illa 
onu eline alacak, dökecek, kıracak yani onu sahiplenecek… Ya oğlum Allah’tan 
kork, benden kork, ondan kork desen ne anlar? Ben oğluma söylüyorum 
anlamıyor vallahi. Anlar inşallah!  

Bir süreçtir ve o süreç zorunlu yaşanıyor. Görüntüye âşık olmaları, Allah ile 
aralarına nifak girmesi, o nifaktan sonra zaaflarına düşmeleri ve düşerken de 
artık içkiyle beraber sürüklenmeleri. İçkiyle beraber dediğimin içeriğini 
doldurayım; onun karşılığı insanda duygulanımları, kul aşkı, şehvet ile sarhoş 
olmaları ve o sarhoş olmaları ile beraber iyice düşmeleri, sürüklenmeleri 
ondan sonra melek sıfatlarından yana yana ölmeleri.  

Geri nasıl kazanacaklar? Burada zahmetini çekerek, idrakine vararak, Hakk’a 
yine eylemlerinde yükselerek, başka alternatifi yok. Ne ile düştüysen onu 
tamir ederek yukarı çıkarsın; ne ile düşersen onu yine gidermiş olarak, o 
günahtan soyunmuş, temizlenmiş olarak yine aslına yükselirsin. Yine 
meleklerini elde etmek istiyorlarsa; yaptıklarının ya keferatini vermeleri ya da 
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tamirini yapmaları lazım... Nerede yapacaklar; Dünyada. Allah ahirete 
bırakmasın. Resulullah’ın sözünü söyleyeyim bu bağlamda “oranın azabı, 
buranın azabına göre binde bin kat daha fazladır” diyor, Allah esirgesin. 

Piri olanın sorgu suali buradadır. Allah sorgu sualimizi burada nasip eylesin, 
anında hesabımız görülsün. Ben bu duayı hep ederim, hep de kabuldür. Ne 
zaman bir hata yapsam illa bir dayak yerim, illa bir parmağım incinir, bir 
yerden bir tokat gelir, bir sıkıntı verilir. Hatamın keferatini veririm, telafisi 
varsa da yaparım… Nasıl? ya özür dilemek, tövbe etmek gerekir ya da telafisi 
mümkünse gerekenin yapılması gerekir. Hatayı yaptığınız zaman cezası hazır, 
onun için korkarak yaşıyoruz. Buradaki korku eylemlerimizden dolayıdır, 
Cenab-ı Hakk’ın zatını seviyoruz.  

Allah’ı zati olarak seviniz, eylemleriniz sebebi ile Allah’tan korkunuz… 
Kur’an’da korku bağlamında vurgulanan budur. Ama haşyete ait korkularımız 
oluyor. Yani havf, eylemlerimizden dolayı akıbetimizden korkmamızdır, 
haşyete ait korku ve azameti Kibriya ile karşı karşıya kalıpta korkmayacak 
adam tanımıyorum. Resulullah bile diyor; nelerden geçtim miraçtan geçerken, 
ödüm patladı dediği şey var. Düşünün, sırf korkusunu aşması için Ebubekir 
efendimizin sesiyle sesleniyor Cenab-ı Hakk, miraçta. Resulullah’ın bir sözü 
var… Orada duruyor ve telkin ediyor, kendisi ile konuşuyor, en sonunda da 
kendisini algılıyor; Ya Rabbi diyor “Sıddık benden öncemi gelmişti”diyor. Bak, 
Allah’ta da kıskanç! Sıddık senden önce gelmedi, lakin biz Musa’ya eminlik 
bulduğu ile konuştuğumuz gibi sana konuştuk ki rahatlayasın.  

Musa’ya da asası ile konuşmuştu, ya Musa o asayı niye kullanırsın… Korkmuş 
ya, kaçma, korkma, ben âlemlerin Rabbiyim diyor. Düşünün, dağın 
başındasınız… Birden bir ateş görüyorsunuz, bir adam beklerken bir ateş… 
Ama ateş dediğimiz aslında nur, ateş biçiminde görünen nur. Nuruyla kendisi 
sesleniyor “ya Musa ben âlemlerin Rabbiyim” diyor... Topuklara kuvvet, 
kaçma ya Musa, ben âlemlerin Rabbiyim, korkma. Kudret tutmasa gidiciydi.  

Allah’da sizin sevdikleriniz üzerinden size seslenir. Sıddık-i Ekber ile 
seslenmesinin sebebini buradan anlıyorsunuz. Güven duyan, uyandıran, en 
çok güvendiği, sırtını dayadığı, dayanabileceği, onun sesini duyduğu zaman 
rahatladı. Çünkü en zor anlarında hep yanında olan, hiç tavizsiz… Selam 
üzerine olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. 
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Harut- Marut hikâyesinde Allah’ın onlara nefis vermesi onlara bir lütfu değil 
miydi? İnsana çeviriyor çünkü.  

Şükretsinler de düşmüşler, insan olmanın bilincini ediniyorlar, insan tinine 
yükseliyorlar. Senin yakaladığın nokta çok önemli... Ama bunun haricinde o 
hikâyeden bize örneklenmek istenen… Geçen haftalar iletişim dersini 
görmüştük. Bazen Rabbimiz bize, yaşadığımız olaylar üzerinden ayna tutar 
yani gör kendini. Bazen bazı şeylerle karşı karşıya kalırsın, sibernetik ve 
süpekülatif mantıksal iletişimde o seni işaret eder; Davut’un hikâyesi gibi. 
Yaşadığımız olaylar Cenab-ı Hakk’ın bize uyarısıdır, bizimle iletişime geçer 
“yapma, etme, sana ayna tutuyorum, yaptığın şeyin hakikati bu, o zaman 
kendi hükmünü kendin ver.”O zaman kendi hükmünüzü kendiniz verirsiniz. 
Burada bir ayete de tanıksınız “al oku kitabını hesap görücü olarak nefsin 
yeter.” Davut kendi hesabını kendi gördü. Allah, burada iken hesap 
görenlerden eylesin. Bu gibi olaylarda Cenab-ı Hakk’a bire bir tanık olursunuz. 

Her şeyimizle Allah’a tanık olacağımız çok araç var, biz onlara ne kadar 
duyarlıyız? O bizimle her an konuşurken, her şey üzerinden konuşurken biz ne 
kadar duyarlı olarak O’na tanığız ya da o iletişime ayak uyduruyoruz ya da 
iletişimin kendisinde O’nu duyabiliyoruz, hissedebiliyoruz ve yaşam alanımıza 
taşıyabiliyoruz. Taşımaya da gerek yok zaten yaşam alanının tamamında var.  

Soru var mı; Yok. 

Hakikatten çalışmalar çok güzel... 

Her bir sureyi bir insan olarak görün, sizden istenen o insan tipidir. Her bir 
ayeti yaşayan insanlar gelmiştir, her sureyi yaşayan kutuplar gelmiştir.  

Tanımlayan kişiye gittiğiniz zaman Mümin de; her şeye hikmeti ile tanık olan 
bir kul size portre ediliyor, karakter çiziliyor ve o anlayış biçimi olan ve her 
şeyi hakkıyla gören, bilen ve hikmeti ile tanık olan bir kul ve sizden de istenen 
bu. Yürüyüşünüzde sağlamlık, duyarlılık ve duruş sahibi olmak ve hak 
bildiğinizin arkasında durmak, sahiplenmek... Hem Hakk’a duyarlı hem de 
gaflete ve küfre karşı duruşu olan bir insan… Bu insanı gördüğünüz zaman 
Mümin suresine gidiyorsunuz, Mümin suresi sizde biçim almış demektir. Bir 
taraftan duruşunuz var, ama bir taraftan her şeyi hikmeti ile algılıyorsunuz, 
Cenab-ı Hakk’ın tezahürlerine tanıksınız. Nerede tezahürlerine; esma tavırları 
ile nesneleri üzerinden eylemde tezahürlerine tanıksınızdır. Âlemdeki 
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nesnelerde, biçimlerde, eşyanın tabiatında değil; eşyanın üzerindeki 
tecellilerinde sıfatlar gereği Rabbinize tanıksınızdır, O’na duyarlısınızdır. Her 
şeyinizde, yaşamınızın her türlü alanında, her türlü koşul ve şartta O’na 
tanıksanız ne mutlu size! 

Bunu eskiler biraz daha romantik söylüyorlar; her maskenin arkasında 
Rabbime tanığım. Sezgileriyle irfan sahibi olarak hikmete tanık olmayı, 
İbrahim Hakkı da görürsünüz “mevlam ne eylerse güzel eyler”Diyalektikte 
değil, irfanında tanık. Merkez efendi gibi “her şey yerli yerince efendim”diyor. 
İrfanında tanık, sezgisinde tanık… Eğer her şey Allah’tansa, bir hikmet üzeri 
ise zaten her şey yerli yerince, ama sezgisel ve imanı ile tanık.  

Önemli olan aklıyla da tanık olmak, bu önemli… Aklımızla da tanık olmak 
lazım, çünkü ayetler bizi ona zorluyor. Ve bu zaman da dikkatinizi çekerse; ya 
bırak hikâyeyi artık aklını ver bize; konuşuyorsun, masallar anlatıyorsun, 
masalları boş ver, bunun aklı ne, ispatını söyle, ilkesini söyle… Artık öyle bir 
devire geldik, bizden istenen bu. O zaman aklıyla da okuma zorunluluğumuz 
var, ilkesi ile okuma zorunluluğumuz var, tutarlılıkları ile gerekçeleriyle okuma 
zorunluluğumuz var. Eğer gerekçelerini ya da ilkelerini tutarlılıkta tezahür 
edişleriyle görmezsek mutmain olamıyoruz. Aklen ikna, kalben mutmain 
olmak zorundayız. Aklınızla ikna olacaksınız okurken, kalbinizde mutmain 
olacaksınız.  

Bu eskilerin sözleri; kalben mutmainlik getiriyor, yalnız değiliz. Ama aklen ikna 
olduğunuz zamanda duruşunuz daha sağlam olur. Birisi size akılla geldiği 
zaman bocalamazsınız, oturursunuz. Bir kardeşimiz bunu; kül yutmaz diye 
tercüme ediyor, kül yutmam diyor artık. Aklen ikna oluşum, kalben de 
mutmainim; önüme hangi sıfatlarla gelirlerse gelsinler duruşum var demektir, 
eminsiniz ve en önemlisi özgüveniniz var. 

Söz, Hakk’a ait söz ki çok önemli bir şey... Hem felsefi olarak çok önemli, hem 
insan tini adına çok önemli ki insan tini adına olan felsefidir aynı zamanda. Söz 
eğer karşılık görürse; bu karşılık görmesi duygulanımlara olabilir, zaruri 
ihtiyaçlar sebebi ile olabilir, zaaflar sebebi ile olabilir iman sebebi ile olabilir. 
Söz dediğim ne sözü olursa olsun fark etmez. Sözün kendisi hangi durumda 
kabul ediliyorsa, kabul edilmesi doğrultusunda bilinçte -duygulanımlar, irade, 
niyetler- bilinci yapısallığa götürür. Yapısallık kazanmış bilinç irade ettikleri ile 
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beraber eylemlerde bulunur. Artık sözün kendisi hayatta gerçekleşmeye 
başlar. Ne zaman söz gerçekleşti, o din edindi artık.  

Söz beyan edildi, beyan edilen/buyrulan kul oldu. İşte sözün yaşamında 
geçekleşmesi onu din sahibi etti. Çünkü söz artık sonuçlar veriyor, söz artık 
sonuçlanıyor. Din eyledi ama dinin hak din mi batıl din mi olup olmadığı 
önemli. İnkâr ve küfür dini mi, iman ve tevhid dini mi? Önemli olan bu! 

Zümer suresinde din anlamlı kılınıyor, abdiyet düzeyinde. İnsanın dini bireysel 
olarak nasıl yaşayıp yaşamadığının hakikati vurgulanıyor. Bu toplumsal 
düzeylere kadar da taşınabilir. Ama Mümin suresinde bizatihi “bak, böyle 
yaşanır”deniyor. Sanki Zümer o mümin kulda artık biçim kazanmış ve Zümer’i 
mümin kulda okuyorsunuz. Artık Dini yaşayan… Dindar kişi olarak, dinci değil. 
Günümüzde nerede ise tamamı dinci… Din ego olmuş, nakilde kalınıyor. 
İlkede, vicdanında tecelli edene, aklında mana ile tecelli edene örtünmüş 
insan… Vicdan da Allah iyiliği telkin ediyor, aklına doğruyu telkin ediyor, 
amelinde de güzelliği telkin ediyor, olması gerekeni telkin ediyor. İnsan ise 
yapmamak için direniyor. 

İnsan vicdanına ayak uydurmuyor aklına ayak uydurmuyor, eyleminde ise 
aklına ayak uydurması gerektiğini göstermiyor. Bitti, inkâr ve küfürdesin. 

Niye ayak uydurmuyor; Kibir, edindikleriyle büyüklenme. Allah kibirden beri 
kılsın. İlk şeytanlık kibirle başlıyor. Ve kibrin ahlakı; inat, yalan, şımarıklık ve 
sadece kendi için olanı istemek ve yapmaktır. Kibir inada sebeptir, aynı 
zamanda edindikleri ile beraber şımarıklığa sebeptir. Kibrin iki kolu vardır; biri 
şımarıklık diğeri inat. Ama bunlarla beraberde yalanla yaşar. Çünkü neye, 
neyle kibirlendiyse onun yalanında yaşar ve onunla yaşamak içinde yalan 
söylemeye devam eder. Bir şeyin yalanında yaşamak var, ama o şeyin yalan 
olarakta ifade edilişi de var. Allah bizden esirgesin. 

Ne ediniyorsanız, edindiğinizin haktan olduğunun bilinci ile değil; kendinizden 
olduğunun bilinciyle size kibire sebebiyet verecek, insanlara zulüm edecek 
şekilde biçim kazanıyorsa en sonunda küfür olarak sizde tezahür eder. Ve o 
kibrin görünüşü şımarıklık ve inattadır. Eğer inat ve şımarıklığı kaldırırsanız 
kibir törpülenir. Tevazu ile azıcık eğilin, Hakk’tan geldi. Boş versene demeyin, 
Allah’tan geldi ise kulak kabartın. Falanca kişi diyormuş ama! Desin kardeşim, 
doğru bir şey mi söylemiş, kulak kabartın.  
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Kimlerin söylediği, kimlerin ne yaptığı önemli değil, sizin ne kadar duyarlı olup 
olmadığınız önemli. Biz ne kadar duyarlıyız? Duyarlılık çok önemli bir şey… 
Günümüzün en büyük hastalığı duyarsızlık, sebepler dairesinde yok oluyor 
insanlar.  

İnşallah müminiz… Müslimlik eylemde görünen bir şey, müminlik kalbi olan 
bir durumdur ve eylemlerinizde müslim, kalben mümin olun. Ben Müslimlerin 
ilkiyim; eylemlerimde buyrulan ne ise gösteriyorum artık. Bakın din oldu ama 
kalben de bizatihi mümin. Cenab-ı Hakk’a tanık, Cenab-ı Hakk’ı bilen Cenab-ı 
Hakk’tan şüphesi olmayan ve Cenab-ı Hakk’la yaşadığını ve O’nu yaşadığının 
bilincinde olan mümin. 

Eylemlerimizde müslim, kalben de mümin. İki kanatlı; hem batın hem zahir. 
Bakın Müslimliğimiz ne kadar kuvvetli ise müminliğimizin göstergesidir. Hani 
eylemlerinizde teslimiyeti gösterirsiniz. Savaş yapıyorsunuz birisiyle, 
oturduğunuz yerde teslimim diye bilir misiniz? Beyaz bayrağı çekersiniz, 
eylemlerinizle gidersiniz, teslim olursunuz ya da gelir sizi teslim alırlar. 
İslam’da teslimiyet dediğimiz oturduğun yerde birinin gelip seni teslim alması 
değil, bizatihi eylemlerinde teslim olmaktır. Bu din tamamı ile aksiyoneldir.  

Güzel bir hikâye anlatırlar; adamın birisi Yemen’e gidiyormuş, nebilerden 
birisi derler… Oğluyla beraber, ticarete gitmişler herhalde, giderken de 
aslanın birisi ceylanı avlamış ve yaşlı bir kurt, ayağı kırılmış orada oturuyor. 
Aslan yiyeceğini yemiş, ondan sonra bırakmış gitmiş. Kurtta sürüne, sürüne 
yakında olan o rızkına gitmiş ve nasiplenmiş, ama sonundan nasiplenmiş. Ya 
baba demiş, şahit oldum aslan ceylanı yedi, her ne ise rızkı veren Allah’tır, 
kurtada rızkını verdi. Evlat demiş öyledir de -o zaman niçin biz Yemen’e kadar 
gidiyoruz gibilerinden- demiş, biraz tembellik ağır basmış. Evlat demiş, aslan 
gibi etinden budundan mı yiyeceksin, yoksa kurt gibi artığına mı düşeceksin! 
Yani asli tecellide mi yaşayacaksınız, yoksa zılli tecellide mi yaşayacaksın; 
mesele bundan ibaret.  

16.08.2015 
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41- FUSSİLET SURESİ 

 

Gecen hafta iki sure görmüştük, Mümin ve Zümer sureleri. Bugün de üç tane 
sure göreceğiz; Fussilet, Şura, Zuhruf... Fasıllar, iştişare ve ziynetler… 

Geçen hafta, insan yaşantısında maneviyat nasıl tecelli ediyor’u konuşmuştuk. 
Her bir mevcut, kendi içsel potansiyelleriyle bir manevi birikimle gelir, onu 
eylemlerinde karşılaştığı olaylar doğrultusunda açar.  

Lakin geçen haftanın önemli bir şeyi hak nasıl ortaya çıkıyor; doğada hak 
olduğu gibidir, olduğu gibi dolaysız. İnsan tininde nasıl çıkıyor; zıtlar 
ilişkilerinde… Zıtları doğada tespit ederseniz, bu sadece akli olarak bir 
tespittir. Doğada zıt yok, karşıtlık yok; sadece türlülük, çeşitlilik vardır 
demiştik. Senin büyük veya küçük, siyah veya beyaz diye ayrıştırdığın doğada 
bir çeşitliliktir, yani karşıt değildirler. Senin durgun veya hareketli gördüğün 
şey doğada bir çeşitliliktir. Ama akli olarak belirlediğimiz için bunlara zıtlar 
diyoruz. Onlar üzerinde iradi belirimlerde bulunmak ilkelere/ makullare bağlı 
olarakda iradi belirimlerde bulunurken öznelleşmeye başlayan zıtlıklar, 
karşıtlar oluyorlar demiştik. İnsan tinindeki ilişkilerde, iradeye bağlı fiillerde, 
açığa çıkmaya başladığı zaman da karşıtlıklar çıkıyor demiştik ve çelişkiye 
doğru gider. Mutlak tinde ise çelişki görülmez her iş erek belirimine göre 
hakkı üzeri gerçekleşmektedir. 

Çelişkiler insan tininin anlayışsızlığına ait bir şey, yoksa doğada ve varlık 
mutlaklığında çelişki yoktur. Allah’u Azimüşşanın varlığında çelişki diye bir şey 
yoktur, her şeyi bir hikmet, bir hak üzeri yapıyor. Kur’an terminolojisi de hak 
ve hikmet üzeri kurgulanmış bir disipline sahiptir. “Onlar hikmete vakıf 
olacaklardır” “Akıl etmez misiniz” “ Her şeyi bir düzen içerisinde yarattık” Bu 
ayetlere baktığınız zaman doğada, insan tininde bir çelişkinin olmadığını 
görürsünüz.  

İnsan yaşantısında açığa çıkan ne varsa hiçbir zaman çelişki arz etmez. Küçük 
olan bilgi dağarcığımızda veya taraf olduğumuz durumlara göre bazı şeyleri 
çelişkili görüyoruz. Bu kültürel birikimlerden kaynaklanabilir, bilgi 
yetersizliğinden kaynaklanabilir, zekâ yetersizliğinden kaynaklanabilir, bir 
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mertebede kalmışlığımızdan kaynaklanabilir,mertebeler arası ilke 
farklılıklarından dolayı kaynaklanabilinir… Hangi noktada kalınırsa kalınsın 
olan, dönen olaya büyük resimden bakamayışımız, kendi tarafımızdan 
bakışımız ile çelişkiler görüyoruz. Kur’an anlatımlarında da vardır bu, adam 
bakar, bakar, bir şey anlamaz; kendi dairesinden bakıyordur, oradaki yetkin 
şuuru göremiyordur, ilişkilendirmelerini akli olarak yapamıyordur, oradaki 
yüksek akla tanık olamadığı için, burada çelişki var diyordur. Başka bir ayette 
karşılığını görmüyor. Okuyamıyorum diyor, bilmiyorum diyor aslında.  

Kur’an terminolojisini tam bilmeyenler veya Rabbimin aklını tam bilmeyenler; 
Kur’an şizoit bir kitaptır, anlatımında ikilikler içerir diyor. Zaten söylüyor; ben 
ikili ayetler olarak indirdim… Ama ikili ayetleri de yanlış yorumluyorlar. Şimdi 
bu konuya girersek, konumuzdan saparız. Demek istediğim şizoit bir tarafı 
yok. Şu ana kadar ki yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki ilkeli, her şeyi 
hakkınca söyleyen, gerçekliliğine bağlı olarak söyleyen ve her şeyi de 
anlaşılabilir olan bir kitap… Kendisi de söylüyor “apaçık” “pürüzsüz” anlaşıla 
bilir veya “içinde şüphe yoktur”, size şüphe uyandırmaz, tutarlıdır. Hakk’tan, 
hakikatten, hikmetten, kendi varlığının hakikatinden taviz veriyor mu; yok. 
İlkelerle oku, ilkelerle okuduğun zaman tıkır tıkır her şey oturuyor.  

Teorik olan bir şeyin; yaşamda karşılığı olacak, doğada karşılığı olacak, 
zorunluluklarda/ makullerde karşılığı olacak, görüyorsanız o tutarlıdır, 
mantıklıdır, ilkelidir. Bakıyoruz var mı; hayatta karşılıkları var, doğada da 
gösteriyor. İnsanda gerçek, Cenab-ı Hakkın varlık gerçekliliğine göre her şey 
görünüyor mu bu bağlamda; o zaman tutarsız bir şey değil. Hem kendi 
varlığının hakikatine ait söylevlerde, hem doğadaki eserlerinde, ürünlerinde 
kendi varlığını işaret eden hem de insan tininde kendisinin iş gördüğünün 
bilincini veren bir kitapla karşı karşıyayız ve bir tutarsızlık var mı yaşananlara 
dair; yok!  

İnsan tinine baktığınız zaman Âdem’den Hatem’e kadar, Hatem’den sonrasına 
da bütün peygamberlerin aynı dil üzeri geldiğini görüyoruz ki Fussilet’te bunu 
bir daha tekrarlıyor, Zuhruf’ta bir daha tekrarlıyor, “senden evvelkilere de 
böyle vahiy ettik” veya “Nuh’a tavsiye ettiğimiz. İbrahim’e tavsiye ettiğimizi 
sana şeriat olarak vahiy ettik” diyor. Söylevde aynılar ve din olarak nitlenen; 
mertebe mertebe çeşitlenerek bir doğrultuda görünüş bulmakta.  
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Konumuza dönelim; geçen haftanın önemi çatışkıyı anlayabilmekti. İnsan 
tininde çatışkıda olan diyalektiği görmekti. Karşıtların olaylarda öznelleştikten 
sonra taraf olarak çatışkıya sebep vermeleri ki çatışkıya sebep veren temel 
ilke insanda irade, sahiplenme, istektir. İnsan tinine bakın, çatışkıya sebep 
veren isteklerimizdir/ amaçlarımızdır, ortak noktada anlaşılamayan 
isteklerimiz, ilkeye karşı taraflarımız çatışkının belirimine sebeptirler.  

Birinci çatışkı, mülk üzerinden gerçekleşen çatışkı, ama ilkelere bağlı olarak 
düşüncede de çatışkılar çıkar ki tarihte en çok insan üzerindeki çatışkılardan 
bir tanesi de budur. Fikirler noktasında çatışkı tarafları belirler. Mesela mülk 
üzerinden çatışkı, yaşam alanı edinmek için savaşlara doğru götürür. Bunu 
daha önce görmüştük; özgürlüğün bir şartıdır yaşam alanı edinmek, demiştik. 
Fikirler üzerindeki çatışkı akli söylevi getirir, iknayı getirir, anlayışı getirir, 
tanıklığı getirmek ister ve hak olan ile ierlemeye sebeptir. 

Eğer çatışkı olmazsa ilkeler, hak açığa çıkmaz demiştik. Bir; ilkeler açığa 
çıkmaz, iki; potansiyelinizde olan sıfatı eylemlerinizde gösteremezsiniz, üç; 
sizin daha yetkin yerlere taşınmanız söz konusu olmaz…  

İnsan doğasında, insan tininde çatışkı zorunludur ki kendinde olanlar açığa 
çıksın. Biz çatışkıyı anlamadığımız için sebepler dairesinde kalıyoruz, büyük 
resimden görmüyoruz, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, bunlar yanlış, şu yanlış; 
küfre sebebiyet veriyoruz, kendi küfrümüze de sebebiyet veriyoruz.  

İnsanlara kişisel yaklaşıyoruz… Mesela; şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, bunu 
Cumhurbaşkanlığından tutunda, siyasi olaylardan tutunda çoluğumuz, 
çocuğumuz, eşimize kadar indirebilirsiniz. Kişisel yaklaşanların tamamına 
bakın, kişiler üzerinden konuşurlar. Bu da dedikodudur zaten. Bizim amacımız 
dedikodu değil, ilkelerle, hak olan ile görüş sahibi olmak. Bu çatışkı neye 
sebep oluyor, bu çatışkı neyi açığa çıkartıyor, bu çatışkı bir fırsat mıdır, yoksa 
bizi daha ileriye taşıyacak bir kazanç mıdır, yoksa bizi geriye atacak bir şey 
midir; bu noktalardan çatışkıyı görmüyoruz.  

Bazıları çatışkıyı çelişki olarak ifade ediyor, çelişki hiçbir zaman Cenab-ı 
Hakk’ın varlığına ait bir şey değildir. Kur’an terminolojisinde buna net tanığız. 
Aylardan beri okuyoruz, çelişkiyi ait hiçbir şey sunmuyor sizlere ve her biri, bir 
birini tamamlayan, bir birini açan surelere tanığız, insanın yaşamında görünen 
ve görmesi de gereken, yaşadığın zaman bizatihi hayatında tatbik olduğun. Bir 
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hafta boyunca dönen olaylara bir bakıyorsunuz, okuduğun surenin ayetleri 
yaşamınızda tezahür ediyor, görünüş buluyor ve muhteşem bir mucizeyle de 
karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu şu demek; teorik olan, yaşama sirayet ediyor 
ama kalben iman aklen de kabullenmelere göre yaşamımızda görünür oluyor. 
İman ve kabul yoksa o zaman iniş olmuyor.  

Biz, bin dört yüz sene önce indirilen kitabın bugün bize nasıl indirildiği ile 
alakadar olarak bir sohbet yapıyoruz. Bin dört yüz sene öncesinde kalarak 
değil; bugün bize nasıl iniyor, bugün bu Kur’an’dan ne anlamamız lazım, hangi 
ilkelerle bakmamız lazım, derdimiz bu! Rabbimizden ricamız kendisini 
anlamak için bize akıl fikir ve zihin açıklığı ve gerçekten de yüksek derecede 
bir şuur vermesidir… Ve hayatta mücadele ederek kendisine varmaktır. Zaten 
sahip olduğumuz bir şey yok, sahip olmadıklarımızla beraber kendisine yol 
tutmaktayız. Bazen aklıma geliyor, dualarımda; “Ya rabbi varlığım sana feda 
olsun” diyorum. Sonra da kendi üzerime dönerek; “ya neyim var ki feda 
olsun” diyorum. Kimin malını, kime feda ediyorum! Ondan sonra duayı geri 
alıyorum; “ya rabbi bu yolda bizi hakkıyla yaşat”. Bu surelerden bir tanesi de 
yol ile alakadardır.  

Çatışkı konusu çok önemlidir, bireysel olarak, toplumsal olarak, insanlık tini ve 
tarihi olarak insanın gelişimini anlayabilmek adına. En basiti çocuğunuzu 
yetiştiriyorsunuz çatışkılar içinde, ergenlik dönemi ne çatışmalar, kendinde 
olanı açığa çıkartmaya çalışıyor, seni yaşamıyor ki! Kendini yaşayacak ve o 
yaşantısında seninle olan çatışkılarında kendini bulmaya çalışır. Ergenlik 
dönemi, kendini bulma dönemidir çünkü… Yetişkinlik döneminde çatışkı artık 
olanı biteni, kendinde olanı, nereye yükselttiğini görüp oraya doğru 
taşınması… Yani bunları görmek lazım…  

Ama çatışkı konusu önemli… Çünkü diyalektik dediğimiz olgunun bir kıpısı, 
hayatın gerçeği olarak önümüzde durmakta ve içinde yaşamaktayız. Bunu 
ders olarak hayatınıza yerleştirin, yerleştirmezseniz problemler yaşarsınız. 
Olanın bitenin hakikatine göre değerlendirmesi, o karşıtların ilişkisinde 
sonuçların elde edilmesiyledir. Dünya savaşlarından aldığımız ders budur. 
Bizim kâbus diye gördüğümüz şey, bazen bizim cezalandırılışımız ama bazen 
de o cezalandırılışımızla yeni bir şeye devinmemizin şartıdır. Bunu 
öğrenmezsek, ne insanlık tinini tarihi itibarı ile görebiliriz, ne de Cenab-ı 
Hakk’ın ne yaptığını anlayamayız. O yaptı, şöyle yaptı, yanlış doğru der, 
dedikodu da kalırız ki bu da mümine haramdır. 
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Zumer suresinde hak sözün gerçekleştirilmesi sonucunda tahakkuk eden din 
de, abd olan insana tanık olduk. Abd olan yani hizmetçi olan… Abd 
olunmadan tinde özgürlüğün olmadığını anlamlı kıldık. Ama hizmetkârlık, 
köle, kendi dışında başkasının iradesi üzeri iş gören gibi değil. Abdiyette kendi 
dışında başkasının iradesi üzeri iş görme yoktur. Kendi üzerinde olanın, iradesi 
üzeri iş görme vardır, “Ben istemeden siz isteyemezsiniz” ayeti kerimesiyle 
okursanız, O’nun iradesi, sizin üzerinizdekinin iradesi, yani öz varlığınızın 
iradesi üzeri iş gördüğünüz zaman özgürleşirsiniz. Zaten her şey O’na ait, 
eylemin ile iraden gereği ile teslim ol.  

Mümin suresinde ise, sözün din düzeyinde gerçekleşirken dikkat edimesi 
gerekenleri anlamlı kıldık. Söz, âlemde çift, zıt, karşıt, çatışkı sürecinde 
gerçekleşir. İnsan çatışkıda yaşar, ifade de çelişki gösterebilir… Yaşamda da 
karşılığı olan, sürdürülebilir, tutarlı olan, geçmişten tecrübe edinilen ve 
sonuçta doğruluğuna tanık olunan ve sonuç verebilen ile hak/gerçek olanı 
görür ve tinde bu şekilde ilerler. Bu hafta işlenecek surelere de bu bilgi 
üzerinden bakmak gerekir. 

Doğada çiftler, us ta zıtlar, öznellikte karşıtlıklar, irade ve fikirlerin 
görünüşüyle çatışkılar, insana sürdürülebilir bir yaşamı gösteriyor. İnsana 
hakikatin, hak olanın, ilkelerin görünüşünü gösteriyor ve sonuçta 
sürdürülebilir bir yaşamla Hakk’a doğru taşınmayı gösteriyor. Çünkü insan 
zorlanmazsa, çatışkılarla zorlanmaz ise kendinde olanlar açılmaz, melekeleri 
gelişmez, kendini keşif edemez demiştik. Bu şekilde sözün içeriğini 
doldurursak; hak/gerçek olanı görürüz, gerçek olanı, her an görüneni, devamlı 
olanı görürüz. Çünkü devamlı olan ile ileriye doğru taşınırız, devamlı 
olmayanla değil. “Sen Fani olanı bırak. Baki olan Allah’ın vechine yönel”. 

Allah’ı tanımak sadece Marifetullah düzeyinde değil, Muhabbetullah 
düzeyinde, Sünnetullah ve Ahlakullahında da O’nu tanımak demektir. Bizler 
Allah’ı tanımak dediğimiz zaman, Allah’ın Zati sıfatı olarak Marifetullah 
düzeyinde onu tanımayı kast ediyoruz. “Kâinatı hak üzeri yarattım”. Yani 
yasalar üzeri yarattım. Yasa gerçektir ve ahlakullahtır. İlahi sıfatlarına bağlı 
olarak bütün âlemi çevirdiğini, işleri gördüğünü bilincini edindiğimiz zaman 
Cenab-ı Hakk’a tanık oluyoruz. Cenab-ı Hakk’ı bilmemiz gereken; bir, Zatıyla 
Marifetullah düzeyinde; iki, Muhabbetullah düzeyinde de sünnetullah ve 
ahlakullahıyla da bilmektir. Hem ahlakullahın da bileceğiz, hem sünnetullahın 
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da bileceğiz. Yasalarla pozitif bilimler, Âlimler uğraşıyor. Ahlakullah ile de 
Arifler uğraşıyor.  

Bizim her ikisini de bilme gayretimiz olmalı… Hem aklen ve ilmen âlim 
tarafımızı, hem de kalben ve irfan ile arif tarafımızı beslememiz gerekir. Yani 
iki makamdan da zevk etmemiz lazım. Yoksa bu zamanda ayakta kalamayız, 
ayağımız yere sağlam basmaz. Sadece arif olunduğu zaman günün 
gerçekliliklerini yitirirsiniz, Hakk’ı âlemin tezahüründe göremezsiniz, âlem de 
olan bitenlerde, insan tininde gerçekleşenlerde göremezsiniz. Sadece âlim 
olursanız nesnel bakarsınız, nesnel baktığınız için âlemde ki şahsa şahit 
olamazsınız, tanık olamazsınız; oda küfürdür. Bu da bilginin küfür getirmesi 
oluyor. Kişi enaniyet sahibi ise bilgisiyle, Azazil kesilir başımıza… Sen benim 
kim olduğumu biliyor musun, rütbelerini sayar Prof, doktor… Yani ikisi de 
tehlikeli bir durum mümin için… İkisi ile dengemizi bulmamız lazım. Yaptığımız 
çalışmalarda elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz; hem zahiri, hem 
batını toparlamaya çalışıyoruz.  

Gelelim Fussilet suresine… Kur’an Mucizesi kitabında şahitlik yani tanık olma 
ilkesi ile okunmalı demişiz. Peki, ne ile tanığız? Duyularla tanıklık, akli tanıklık, 
zihinsel tanıklık, irade noktasında tanıklık, iman ile tanıklık… Gelişim sürecinde 
bunlar oluyor; duyularla tanıklık başlıyor, irade düzeyinde tanıklık. Sonradan 
edinip bilinçaltına attıklarımızla zihinsel düzeyde değerler edindiklerimize 
göre tanıklık gerçekleşmeye başlıyor. Zihinsel tanıklıkta bilinçaltınız 
devrededir. Bütün her şeyi bilinçaltınızla bakar, değerlendirir, ayrıştırırsınız. 
Zihin sadece duyularla tanıksa o tam bebeklik devresidir. Eğer edindikleri ve 
birçok melekesi ile irade melekesi açılmaya başlıyorsa, akli melekeleri de 
devreye giriyorsa artık zihin duyular üzerinden bilinçaltıyla tanıktır. Çünkü 
bilgi, bilinçte işlevseldir demiştik, kâinatta işlevseldir demiştik, durmaz, 
durağan bilgi diye bir şey yok. Kâinatta işlevsel, insanda işlevsel bilgiden 
bahsediyoruz. Bilgi ile verilmiş ürünlerin özünde dahi işlevsel bir bilginin 
sonuçlarını görmekte değil miyiz? 

Zihin de kendinde işlevsel olan bilgiyle bakar, günümüzde buna bilinçaltı 
diyorlar… İlkeli bakmaya başladığında bellek edinir, kişilik edinir ve 
bilinçaltıyla zihinsel bakabilir. Gündelik hayatında kültüründen edindiklerini 
değerlendirebilir, ama ilkeli bakmaya başladığı zaman sebepleri, nedenleri, 
sonuçları itibarı ile ilkeli bakan bir bilinçten bahsederiz. İbrahim gibi mesela ki 
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bu genelde gençlik devrelerinde ediniliyor. İbrahim için Fetha; yiğit 
delikanlıydı denir. 

Biraz daha ileri gittikten sonra ilkelerin yaşamda tecrübe edilişi üzerinden 
vicdan ile tanıklığımız başlar. Bir çocuktan vicdanı bekleyemezsiniz. Vicdan 
ilkeleri ile iş görme aklı olarak zihinden sonra görünüş bulan bir melekedir. 
Çocuğun, karşılaştığı olaylarda vicdanını görebilirsiniz ama vicdani hassasiyeti 
tam görülecektir diye bir kaide yok. Ama hayat tecrübeleri ve karşılaştığı 
olaylar vicdan melekesinin gelişimine sebebiyet verir. Mitler, geçmişler, 
kültürden edindikleri, yaşam tecrübelerinde kendisine telkin edilenler ve 
karşılaştığı olaylarda hak ve hakikate göre olması gerekeni ve olmaması 
gerekenin bilincini edindiyse sorumluluklar noktasında, aidiyetler noktasında 
vicdan artık orada vardır, artık vicdanıyla tanıktır, vicdanıyla değerlendirmeler 
başlamıştır. İlkeler ile düşünülebilinmekte ve değerlendirmelerde 
bulunulmaktadır.  

Tanık olmak; değerlendirmek, okumak demektir aynı zamanda… “Oku 
yaradan Rabbinin adıyla oku” tanık olduğunuzu okursunuz! Abdulkadir 
Geylani’nin Gavsiyye’sinde muhteşem bir şey vardır; “Ya Gavs, beni bilmek 
beni görmektir” diyor. Görmek ama suretlerde görünüm demiyor, bilgiyle 
tanıklık, akli tanıklıktır. Âlemdeki suretler üzerinde, kâinatta iş gören Cenab-ı 
Hakk’a, melekelerinizle tanıksınız. İman olmazsa, vicdan olmazsa, akıl 
olmazsa, dil olmazsa, en önemlisi de bilinçte işlevsel bilgi olmaz ise tanıklık 
gerçekleşmez.  

En önemlisi dildir, bilgidir… Çünkü dil/ bilgi olmazsa zaten siz olmazsınız. 
Mesela, suya bakıyorsunuz, su olarak bakmayın, sadece bakın; şeffaf bir şey… 
Tanık değilsiniz, şeffaf bir şeye duyularla tanıksınız. Su diye baktığınız zaman, 
artık o su olarak gördüğünüzdür. Kavramlarla tanıksınız, dil ile tanıksınız “beni 
bilen, beni görür”. Doğaya sadece duyularınızla tanık olursanız; Rahman 
nazarıyla yani algıda kabulde sadece suretler âlemindeki o ahenk ve güzelliğe 
tanıksınızdır. Yolda yürürken bunu deneyin; kendinizi boşaltın her şeyden, 
sadece yürürken seyran edin; oradaki ahenk, oradaki güzelliğe tanık 
olursunuz. Eğer içinizde duygulanımlarınız, öfkeniz vb varsa, zaten dışarıya 
tanık değilsiniz, halinize karşılık neyi görmekteyseniz ona kendi halinizce tanık 
değil bakmaktasınızdır.  
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İnsanın iradeyle dışarıya tanıklığı, iradenin dışında diliyle tanıklığı da var. Dil 
usun belirimi, görünüş biçimidir. Usun form düzeyinde görünüş biçimidir, yani 
akıl dediğimiz şey dilde görünüş bulur. Akıl sizde bilinç düzeyinde işlevseldir 
ama bellek zemininde dilde görünüş bulur. Dil olmazsa us dediğiniz şeyi 
âlemde gösteremezsiniz. Şu anda konuşuluyor, konuşulan her şeyde bir akla 
tanık olmaya başlamıyor musunuz, yani usa tanık oluyorsunuz. Önemli olan 
ise us üzerinden kendini görünüşe taşıyan özneye tanık olmaktır.  

Dil üzerinden usa tanık, ama ussal olan irade doğrultusunda belirlenim 
gösterir. Dilde irade de vardır, yani fikriyat akar ama iradeye bağlı olarak akar, 
seçimlerimize bağlı olarak akar. Şimdi, iradeden bahsediyorsanız; bir özneden 
bahsediyorsunuzdur. Bu sebeple akıl ve irade size özneyi gösterir, şahsı 
gösterir. Şahsı görürsünüz demedim, gösterir dedim ve eylemleri, ussal 
eylemleri doğrultusunda iş gören bir varlığa tanık olursunuz; işte o Allah’tır. 
Doğada iradesine bağlı olarak, ussal olarak iş gören bir varlık var. Kabul edilsin 
edilmesin, yasalar bunu gösteriyor. İnsan tinindeki ahlak bunu gösteriyor, 
süreç gösteriyor. Buna tanıktık, konuşmalarımızda da görmekteyiz.  

Bir özneye tanık oluyorsunuz, bir şahsa tanık oluyorsunuz; işte O’na Kur’an 
terminolojisinde Rabbül Âlemin diyoruz. Bütün âlemlerin Rabbi olan, üzerinde 
Hâkim olan, üzerlerinde ilkeleriyle iş gören, ilkeleriyle Hâkim olarak iş gören. 
Zaten Sünnetullah dediniz mi yasalar, yasalar dediniz mi aklı görüyorsunuz, 
Ahlakullah dediğiniz zaman ilkeler üzeri ki ilkeleri kendisine öncelikli kılan 
olarak iş görendir.  

Çünkü “ben kendime Rahmeti farz kıldım” diyor, ilkeleri kendine öncelikli 
kılan ve ilkeleri üzeri iş gören bir varlıktan bahsediyoruz. Çünkü aklın iki 
vechesi var insan üzerinde okursak; nesnelere bağlı vechesi ve ilkelere bağlı 
vechesi. İlkelere bağlı vechesi, akıl tarafıyla kalbi olarak vicdan melekesi ile 
insan insandır ama nesnelere bağlı olarak akıl işletişiyle insan âlim 
tarafındadır. Çünkü ariflerin vicdanı öndedir, âlimlerin akıl vecheleri daha 
öndedir, yani nesnel bakışları daha çok öndedir. 

İnsan vicdana sahip olmadan, akıl melekesi üzerinden kendi üzerine dönmez. 
Eğer insanın kendi üzerine dönüşünden, tanıklıktan bahsediyorsak, vicdanına 
dönmeden bir özneye şahit olmasına imkân yok. Vicdanı olmayanın imanı 
olmaz zaten, imanı olmayan da Hakk’a tanık olamaz. Allah’u Azimüşşan insan 
kalbini/bilincini sevgiyle, muhabbetle, imanla, vicdan ile ilkelerin telkin edinişi 
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ile eğer kudret eli ile sıvamaz ise hiçbir zaman Allah’a tanıklık söz konusu 
değildir. Burada tanık olmamız gereken şey ne?  

Âlim isek nesneye tanıklık; “görmez misiniz âlem kupkurudur” diyor ve 
“gökten bir yağmur indiririz ve her türlü nebatı yeşerdiğini görürsün” Bakın bu 
âlimlik noktasında, akli ve akla bir hitaptır. Ama işinde Allah’a iman ve vicdan 
ile tanık olunur.  

Fussilet’te; kendi organlarının dahi kendisine tanık olduğunu söylevini 
görüyorsunuz. Şöyle anlamlandıralım, bir kötülük yapıyorsunuz; elinizle 
yapıyorsunuz ya elinize bir hastalık vurur, eğer iman ehliyseniz burada, iman 
ehli değilseniz ahretinizde yaptığınızın karşılığıdır. Bir gün şurada otururken 
bir adam gördüm mosmor kesilmişti, daha önce mosmor değildi. Dedim; ya 
Rabbi bu ne yaptı böyle mosmor kesildi? Cenab-ı Hakk’ın göstermesiyle bir 
baktım ki meğerse tefecilik yapıyormuş, faizci; yüzü mosmor kesilmiş. 
Yaptığınız şeylerin sibernetik olarak “Hüvel Batın, Hüvel Zahir” karşılıkları 
vardır demiştik.  

Yaptığınız şeyler hak ilkelerle örtüşmüyorsa, başkalarının kem nazarını 
üzerinize almanıza sebep oluyorsa, başkalarının acılarını üzerinize almanıza 
sebep oluyorsa… Öyle bir toplumsal alan içindeyiz ki yaptığımız şeyler bir şeye 
sebep olmuyor; birçok şeye sebep veriyor. Eskiden dağdayız, iki kişi 
oturuyoruz, üç kişi oturuyoruz; bir şey yaparsak birbirimize yapıyoruz. 
Milyonlarca insanla beraber yaşıyoruz, dünyanın tamamı yek vücud olmaya 
başladı, küreselleşme hikâyeleri var; herkes birbirini etkiliyor. Morfik 
Rezonans denilen bir şey var veya kuantum düzeyinde, nur düzeyinde her 
insan birbirini etkilemekte. Onun için diyor “söyle bana dostunu söyleyeyim 
sana kim olduğunu”.  

Fussilet’te de vardır “biz onlara şeytanları musallat ederiz” Şeytanlık bir 
ahlaktır. Arkadaş veririz; birbirilerine destekçi olan ve birbirilerine akli olarak 
besleyip de yoldan çıkaracak kişiler… Hakk yolunda gitmiyorlar, en büyük 
cezada bu ve “sonunda onları düşman olarak görürsün” diyor. “Mümin, 
müminin dostudur, onlarda cayma olmaz” ama bugün eğer kardeşiniz dahi 
olsa, aynı ilke doğrultusunda yürümüyorsanız, menfaatlerinize dokunan bir 
şey olduğu anda en büyük düşmanınızdır. Dün birbiriniz ile iş yaptığınız, 
menfaatinize dokunan bir şey olduğunda; gitti arkadaşlık, kardeşlik.  
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Fussilet’te neye tanık olmamız gerektiği söyleniyor; geleceğinize/ akıbetinize 
tezahür edecek bir şeye sebep vermeden, Hakk’a tanık olunuz. Kötü şeylere 
sebebiyet vermeden evvela Hakk’a, hakikatine tanık olunuz ve hakikate tanık 
olarak hak üzeri yaşayınız.  

Cenab-ı Hakk’a tanıklık; sıfatlarıyla, fiiliyle, esma-ı ilahisiyle, sıfat-ı ilahisiyle, 
hikmet-i ilahisiyle bu bağlamda ve Zat-ı ilahisine tanık olmak. Zat-ı İlahiye 
duyular ile tanık olunmaz. Zat-ı İlahisini yaşarsınız, kendi üzerinizde 
yaşadığınızın şuuruna vardığınızda tanık olacaksınızdır O’na. Mertebe-i İlahide 
bekanın en son derecelerindendir, yani bizatihi Cenab-ı Hakk kendi zatına 
varılmasına müsaade ederse, Zat-i İlahiye varılır ki “yakinden de 
yakin”ayetinde kast edilen mertebede budur. 

Fussilet’te bize söylenmek istenen, yeryüzünde tanık olmamız gereken 
şeylerden daha çok, yeryüzünde dönen olaylarda Cenab-ı Hakk’ın bizatihi 
kendisine tanık olmamızdır… Ve bu nokta da bize sebepler dairesinde ayrışım 
getiriyor. Tanık olmak istemeyenleri, ne ile tanık olmadıklarını, kendilerine 
zulmettiklerini, önlerine set çektiklerini söylüyor. “Bizi kendisine çağırdığın 
şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir, kulaklarımızda bir ağırlık vardır” Yani 
anlamıyoruz.  

Kalp anlayış bölgesidir. Akıl kavrayıştadır, kalpte anlayıştasınızdır. Biz 
anlamıyoruz; anlamak istemiyoruz, bir tercih var burada. Hz. Ali’nin bir sözü 
vardı “Bizler Allah’a bu gözlerle değil iman dolu gözlerle tanık oluruz” zaten 
bu tamamı ile tevhidi özetleyen bir söz. Duyular gözü, görünen âlemin 
biçimlerini görmemize sebeptir ama iman dolu bir göz, vicdan dolu bir göz 
âlemde iş görene tanık olmamıza sebeptir. Aklen, yaptığı işlerde, yasalarda, 
ilkelerde tanık olursunuz. Vicdanda ise ilkelerin tezahüründe kendi yaşamınıza 
dönerek, kendi yaşantınızda tanık olmanıza sebebiyet verilir. “Kendini levm 
eden nefse and olsun ki” dediği zaman, kendi üzerine vicdanı ile dönen nefse 
and olsun demektir. İlkeleri, olması gerekeni yaşamayıp, niye yaptım bunu 
deyip de kendinin öz eleştirisine dönen, kendini kınayan ve kendini doğruya 
taşıyan insana, olması gerekene taşıyan insana işaret edilmektedir.  

Akıl ile Hakk’ı biliriz, vicdan ile Hakk’ı buluruz ve iman ile de Hakk’a tanık 
oluruz. Vicdan olmazsa; hiçbir zaman Hakk’ı kendinizde bulamazsınız, vicdanı 
olmayanın Hakk’ı olmaz kendi üzerinde ve kendi dışında Hakk’ı bulamaz. 
Vicdanı olmayan Hakk’ı yaşarken Hakk’a uzaktır. Tanıklığınız dışarıda olsun, 
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Allah’ı kâinatta bilebiliriz, tanık olabiliriz, ama Allah’a kavuşmamız kendi 
üzerimizdendir demiştik. Vicdanı olmayanın da kavuşması olmaz. Bu, Şuara da 
bir parça daha açılır. 

Yaradılışta/ fıtri olarak herkes aynı niteliklerde insan olarak halk edildiği 
içindir ki bütün kâinatı da her insana eşit bir mesafede bırakmıştır, Cenab-ı 
Hakk. Bende görüyorum, sizde görüyorsunuz; hepimiz aynı anda yaklaşık 
olarak aynı tonajlarda görüyoruz. Güneş size de doğuyor, bana da doğuyor 
veya su hepimize eşit bir su, bende de iş görüyor, sizde de iş görüyor. Lakin 
farklı bir şey var.  

10. Ayet; “orada üstünde sabit dağlar yarattı, orada bereketler var etti ve 
orada isteyenler için eşit olmak üzere rızıklarını dört günde takdir etti”  

Bu dört günleri daha önce anlamlandırdığımız için üzerinde durmuyorum. 
Gün bizim günümüzle bir gün değil,kainatta neyi referans alarak o bir günü 
kullanıyor, onu bilmiyoruz. Allah’u Azimüşşanın bir gök katı vardır ki o gök 
katında bir günü bizim saydığımızdan milyar gündür. Bir gök katı vardır ki o 
günü altı milyar gündür. Yani kâinatın kendi ekseninde bir dönüşünü mü kast 
ediyor, yoksa Samanyolu’nun kendi ekseninde veya Samanyolu galaksisiyle 
beraber ve birkaç galaksinin kendi etrafında ekseninde döndüğü bir günü mü 
kast ediyor, referansı nereye göre alıyor bilmiyoruz. Veya iç dünyadaki bir 
güne göre, nurani âlemdeki zaman genişliğine göre bir günü mü kast ediyor, 
bilmiyoruz. Bize buyrulan; Allah’ın bazı gök katı vardır ki bir günü bir milyar 
dünya senesidir. Kur’an’da bir günü bin gün olan, bir günü elli bin gün olan 
gibi ayetler, bir günü yüz sene olan da vardır onu da söyleyeyim, bir günü altı 
milyar sene olan da vardır Allah katında. Bir günü dünya senesi ile altı milyar 
dediğimiz tam katının günüdür! 

Kast edilen bir günlerin içini nasıl doldursak bilmiyoruz. İzafi olarak neyi 
referan aldığını bilsek kesin bir bilgiye ulaşacağız ama imanımız ile şuan 
eminlikte şüphesiz kabulde durmaktayız. Çünkü bilmiyoruz demek buna ne 
doldurursak hata yaparız. Demek ki bir zaman, referans alınan bir yer var. 
Dünyayı vakit olarak yarattığı, vakit olarak ölçülendirdiği ve bize buyurduğu 
referans aldığı bir yer var, kendinde var ettiği ve referans aldığı bir şey var. 
Akli bir şey ve yasasına bağlı olarak beyan edilen bir ölçülendirme var. Zaman, 
akli bir şeydir, eğer kâinatta eylem olarak ele alınırsa yaşamsaldır, özneldir. 
Zaman bir şeylerin ardışık olarak, birbirlerinin etrafında sistem olarak 
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dönmesi ve bu doğrultuda belirli hareketlerin tespit edilmesine göre vakit 
olur. Bizim saatimiz, yirmi dört saat birimi olarak güneş sistemde gerçekleşen 
bir şey. Ama her bir gün, yirmi dört saatte dönüyor, şaşmıyor… Ertesi gün 
yirmi beş saatte bitmiyor. Devamlı olan o hareketi biz ussal olarak belirliyoruz 
ve ussal olarak vakit olarak ele alıyoruz.  

Zaman dediğimiz kâinatta vakit olarak ussal belirlediğimizdir. Allah’tan ayet 
olarak olursa insanın yaşantısında da ussal bir belirimdir. Einstein ve birçok 
bilim adamının dediği gibi -teorik olanın gerçek olarak kabul etmesi hatası 
sebebiyle- dört boyut değildir. Zaman hareketin kendisidir, hareket bir boyut 
değildir, özneldir. Öznel deyince boşta kalıyorsunuz değil mi? “Dehr benim” 
diyor ve “Âdemoğlu küfür ediyor dehre” Bana küfür ediyor, çünkü hareketin 
sahibi benim, yapan çatan benim diyor. Hani deriz ya; ne kötü zamana 
düştük, şöyle yaptı, böyle yaptı, aman ya rabbi bu zamanda da neler var… 
Bakınız!.. Bu ifadelerde bulunanlar; Cenab-ı Hakk’ın her zamanki ahkâmıyla 
restleşiyor haberi yok! O, genel zamanın kendisinde kendini görünüşe 
taşıyandır. Tinsellikte zaman, öznelliğin görünüşe taşınmasıdır. 

Ve 10. ayette ussal bir durum söz konusu… Eşit olmak üzere yani 
ulaşılabilirliği eşit… Kâinattaki her şeye ulaşılabilinirlik, herkes için adl esması 
gereği hakkınca eşit ölçüde taktir kılınmıştır. Güneş bana da doğuyor, Arap’a 
da doğuyor, Amerikalıya doğuyor Rahman sıfatına bağlı olarak her kes 
hakkınca istifade ediyor kainattan.  

Bu eşit olan rızkın taksimi fıtri olarak yaratılışı, ihtiyaçlarımızın idare edilmesi 
ve ikame edilmemiz içindir. Lakin istidada bağlı olarak rızık eşit olarak taksim 
edilmez, bunu da diğer surelerde görüyoruz. Birincisi; istidadınız bir rızık 
belirimidir. İkincisi; istidadınız açılırken karşılaştıklarınızdan edindikleriniz de 
rızık belirimidir. Sizin istidadınıza ve çabanıza göre rızık farklılık arz etmeye 
başlar. Yani şurada biz oturuyoruz, bu sofra herkese ama kim el uzatırsa rızık 
ona gidiyor. El uzatana, gayret gösterene rızık gidiyor, o sahip oluyor, ona 
doğru gidiyor. “İnsana çalıştığında başka bir şey yoktur” demekte değil mi? 
Rızık eşit taksim edilmiştir, ama insanın çalışması üzeri edindikleri, istidadına 
bağlı olarak artar ve azalabilir. Rahman dairesinde rızık herkesedir, ama 
Rahim dairesine girdiğin zaman çaba gösterenedir. Çaba göstermesi hem 
kendi istidadını açığa çıkartmasıdır, hem de bir taraftan edindikleri ile beraber 
istidadını genişletmesidir.  
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Maneviyat/ tinsel alanda rızık başkalaşır. Maneviyatta rızık Allah’tır. Her 
çalışmanızda ilahi sıfatlardan besleniyorsunuz, her çalışmanızda üzerinizde 
potansiyel olarak bulunan sıfatlarınız gelişiyor, ilkeler tezahür ediyor yani 
Allah’tan besleniyorsun… “Bizim mükâfatımız Allah katındadır” bu şekilde 
algılayın. Allah’tan beslenmek… Bak Allah besleniyor demiyorum, ben 
besleniyorsam Allah’ta benden besleniyor gibi bir şey yok. Böyle söylevler 
duyuyoruz, onun için özellikle belirttim. Sizin beslenmeniz acziyetinizden, sizi 
besleten ise Allah! Sıfatlarıyla ondan besleniyoruz. Beslenmeyi yeme içme gibi 
algılamayın, O’nunla var oluyoruz. Yediğiniz içtiğiniz sizi bedensel olarak siz 
kıldığı gibi maneviyattan beslendiğiniz ruhen de sizi siz kılandır. 

İlkelerle, mana ile besleniyorsunuz, nur ile besleniyorsunuz işte o zaman siz, 
ruh zemininde insan olmaktasınız. Bizden istenen de bedensel olarak bir insan 
olmamız değil, ruhani bir varlık olarak var olmamızdır ki en zoru da budur. 
Herkes kendini ben zannederken, ruhani bir varlık olarak, nurani bir varlık 
olarak var olma bilincinde değildir. Surenin sonlarında “biz onlara hem afakta 
hem de enfüste ayetlerimizi göstereceğiz ki gerçekten onun Hakk olduğunu 
kendilerine açıkça belli olsun” “Hakikaten Rabbin her şey üzerine şahit olması 
yetmez mi” yani kendinize dikkat edin diyor. 

Çatışkıyı anladıktan sonra bu sureleri anlamanız daha kolay olur. Çatışkıda 
acziyete düşersiniz, çatışkıda çaresizliğe doğru gidersiniz ama o çaresizlik ve 
acziyet sizin potansiyelinizi kullanıp da ileriye doğru sıçramanız için gerekli 
olan bir şeydir. İnsan, kafasına vurulmadan kafasını çalıştırmıyor. Zora 
düşmeden kendi yaptıklarını anlayamıyor, daha önce birine kötülük yaptıysa 
başına da zahmetli kötü bir şey gelmeden, “ya hu, ben yaptım” diyemiyor. 
Tabi görürse… Arsızı kazığa oturtmuşlar, şalvarımın paçası yırtılmış demiş! 
Vicdanlıysa (sibernetik ve spekülatif düşünebilmekte ise) kendi üzerine 
dönüyorsa ya benim yaptıklarımdan sebebiyet ben bunlarla karşı karşıyayım, 
der.  

Bugün size milyarlarca lira veriyor, on günde bitirseniz, yarın aç kalsanız ne 
olacak? Yapmayaydın da bulmayaydın denilecek! Çünkü “Allah israf edenleri 
sevmez” diyor. Veya zora düşüyorsanız; geçmişe dönüp de kendinize 
bakmıyorsanız, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı dersiniz. Şuna böyle yaptım, 
buna böyle ettim demekte zorlanırız. Sebebi kendi dışınızda aramaktaysanız; 
o zaman kendinizi tecrübe edemiyorsunuz demektir, daha kendi üzerinize 
dönemediniz demektir. Evvela kendi yakana yapış! Bazen yolda gidiyorum, 
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birine yer vermemiz gerekiyor; benim de annem var diyorum. Aklıma bir şey 
geliyor; benim de oğlum var diyorum. Çünkü başıma gelecek, kaçışı yok!  

Şura suresinde hak sıfatıyla okuduğumuz zaman bunlara da tanık oluruz. 

“Gerçekten onlar Rabblerine kavuşması hususunda derin bir kuşku 
içindedirler” Kuşku tanık olmanıza engeldir, şüphe insanın hak ve hakikate 
tanık olmasına engeldir. Kuşkulandığınız şey hak ve hakikat arasında çelişkiye 
sebeptir. Doğru mu, yanlış mı, şöyle mi, böyle mi… Ama kendi içinizde 
kabulleri eğer yaşadıklarınızla taşıyamıyorsanız orada kendi içinizde çatışkı 
başlar. Mesela, hakikate tanıksınız ama yaşantınıza taşıyamıyorsunuz; o 
zaman çatışkı başlar. Doğruyu biliyorsunuz, doğruyu yapmıyorsunuz. Evinizde 
olanların zaaflarına göre hareket ediyorsunuz veya isteklerine taleplerine 
göre yapıyorsunuz, hakikate göre hareket etmiyorsunuz; demek ki sizde de 
zaaflar var, siz hakikate göre yaşamıyorsunuz.  

Kuşku/ vesvese sadece akli olmayabilir. Sizde hem akli hem de kalbi olarak 
karşılık bulursa hak olanı yaşama taşımanız zorlaşır ve vicdanınızda sonuç 
itibarı ile çatışkıya sebebiyet verir. Ve sizi depresyona kadar götürür. Yanlışlar, 
hak- hakikat ve batıl arasında git-gel yaşarken adam sıkılır. Hak de, bütüncül 
ol, bütüncül bak! 

44. ayet “eğer biz onu Acem – yabancı- bir dil olarak Kur’an yapsaydık elbette 
derlerdi ki onun ayetleri açıklanmalı değil miydi” Biz Arapça zor biliyoruz, 
birde kalkıp ta başka bir dil ile mi geliyorsun derdiniz. Çünkü dilde tanıklık söz 
konusudur, dil/ bilgi olmazsa tanık olamazsınız. Bildiğinizi görüyorsunuz 
dediğimiz nokta… Arap olana yabancı bir dilden mi verecektik diyor, bu kadar 
akılsızca bir şey mi yapacaktık gibi bir şey. 

”Deki iman edenler için bir hidayet ve şifadır” Şifa bütünlüğünü kazanmak 
demektir, demiştik. Bir yeriniz bozuluyor, bütünlüğünüz bozuldu. Derler ya; 
insanın neresi ağrıyorsa canı ordadır. Terbiye Rabb’den gelir ve kendi öz 
sıfatını, öz varlığına ait sıfatları açığa çıkartmak adınadır. Vicdanı olana 
telkinde bulunulur ve vicdanı olan insan, ilkelere bağlı olarak olması gerekeni 
yapar ve o gün müslim olur. Bakın müslim, teslim demek; mesela cömertlik 
geldi teslim ol; ister ol, ister olma, zaten sana ihtiyacım yok diyor. Çünkü 
kendisine hizmet edecek, o sıfata ayak uyduracak birisi elbet var. İlkeler de 
yaşarsanız bütünlüğünüzü bulursunuz, kalpte bütünleşirsiniz. Hidayet 
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bütünlüğünüzü/ şifanızı bulmanızada sebep olmakta (hidayet ve şifayı ikili 
kavram olarak kullanması bu bağlamda önemlidir). Günümüz diliyle 
söylerseniz; hidayet ile bilinç yapısallığınızda tek bir karakter ortaya çıkar ve 
şizoitlikten kurtulursunuz/ şifanızı bulursunuz. Bir siz varsınız, bir Hakk var, bir 
insanlar var, bir o var; bunları aşarsınız. Kalpte bütün olan, âlemde de uyum 
içinde yaşar. Kendinizde tutarlı ve dengeli, âlemde de uyumlu yaşamaya 
başlarsınız. 

İlkelerin telkin edildiğini Kur’an da görüyoruz; hidayet diyor; Hadi. Zuhruf’a 
gittiğimiz zaman hidayet kavramına uğrayacağız, Sırat’el Müstakime 
uğrayacağız. Genelde ikisini de aynı çeviriyorlar; doğru yol. Allah doğru yol 
deseydi ikisini de aynı kullanırdı; birine hidayet, diğerine Sırat’el Müstakim 
diyor. Demek ki aralarında bir fark var. Hidayet gerçeğe ulaştıran, ereğe, 
amaç edilene taşıyan yol demektir. Sıratel Müstakim; istikamet veren… Ama 
doğru istikamet; Mim başına alıyor, kararlı olunması gereken yürüyüşü 
betimleyen bir kavram olarak görülmekte. Hidayetin başlangıcını anlamlı 
kılmakta ama hidayet kavramının anlam içeriğini tam anlamı ile 
verememekte. 

Hidayete erdirten, sizi yola amaç edilene taşıyan, sevk eden demektir. 
Gerçekle bütünleşiriz, ilkelerle bütünleşiriz ve bu bize şifadır. Gerçeği dile 
getiren bir kitaptır, gerçek dile getirilirken gerçeği benimsememiz, kabulünüz, 
özgüven edinmeniz ile beraber hayata taşımanız size karakterinizde 
bütünler… Ve karakterinizde bütünlenmeniz için sizi hangi ayete gönderiyor; 
“Allah’a davet eden, salih amel işleyen…” yani ilkelerle eylemde bulunan ve 
Allah’ı davet eden diye de okursanız daha farklı bir anlam çıkar. Dua derken 
Allah’ı davet etmiyor musunuz; ya Rabbi bizi kendine kavuştur. Dua ederken, 
ne isterseniz isteyin davetçi değil misinizdir? Allah’a dediğin zaman farklı bir 
anlamdır, Allah’ı dediğin zaman farklı bir anlamdır. Her türlü ibadetlerimiz de 
davettir… Bunuda hatırlatmakta yarar vardır. 

“Ben Müslimlerdenim diyenden daha hayırlı kimdir” Kimlikte bütünleşirsiniz; 
Müslim karekter beliriminiz olarak kimlik olur, üst bilinç oluşur, o üst bilinçle 
bakarsınız, değerlendirirsiniz ve o üst bilinçle artık her şeye tanıksınızdır. 
Bütün insanlar, üst bilinçlerinde hangi ilkede karakter edindilerse, karşılaştığı 
her durumda o üst bilinçle karakter edindikleri ilkeye göre 
değerlendirmelerde bulunurlar. Bizden istene ise evrensellere bağlı olarak 
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Müslim olmamız ve bu nokta da olup biten ne ise ve o olup biten de iş gören 
kimse O’na tanık olmamızdır. 

Fussilet, fasıllarla ayrıştırılmış kitap, tanık olunmasına sebep ayrıştırılmış, 
tfsillendirilmiş olan demektir. Ayrıştırmak, Allah katında aynı zamanda düzene 
koyulmuş demek. Çünkü bir şeyi Allah ayrıştırıyorsa bir düzene koyuyor 
demektir. Âlemde görüyorsunuz her şey ayrışmış, ama düzen içinde 
ayrıştırılmış, ölçü içinde ayrıştırılmıştır. Maneviyatta da insanız, ilkelerde farklı 
farklıyız, her birimiz ayrıştırılmışız. Fıtratımızda aynıyız ama potansiyel olarak 
fıtratımıza yüklenenlerden yana farkımız var. Yaşam biçimlerimiz, kültürel 
edinimlerimizde de farklılıklarımız var. 

Şifa bütünleşmektir ve kalben Hakk’la, ilkelerle bütünleşmediğiniz sürece her 
zaman problemlerdesiniz, sebeplerdesiniz. Yani size öyle bir kitap indirdik ki 
sadece hak olanı ve hakikati söylüyor ve Hakk’a ermeniz doğrultusunda 
kendinizde şifayı bulacaksınız diyor, yoksa hastalıklısınız. Sebepler dairesinde 
onu suçlayan, bunu suçlayan, kendini suçlayan hastalıklı/ şizoit bir insansın 
diyor.  

“Bunu biz bir şifa olsun diye indirdik” Nefislerimize şifa… Nefis kendi istekleri 
de çeşit çeşittir; ona maymun iştahlı derler… Bundandır ki ona buna el ata, 
ata kararlılığı olmayan bir yaratılışa sahiptir. Bir bakmışsın bugün böyle, yarın 
bakmışsın başka türlü… Ama ilkeli olduğunuz zaman kararsız değilsinizdir, 
şüphekâr değilsinizdir; kararsızlık ve şüphe insanı insanlıktan yoksun kılar. 
Burada şüpheden kastım; Allah’ın varlığına iman etmekten gayrı şüpheye 
düşmektir. Olan bitene ve her bilgi olusuna şüphe ile bakmak ise doğru olanı 
edinmenin gereğidir.  

Eminlik –müminlik- ve müslim –teslim- olarak tutarlı olmak, sabır –sebat- sizi 
insan kılar. Bir insan mümin değilse; Allah’ın varlığından emin değilse, 
ilkelerden emin değilse, olacaklardan ve olmuşlardan emin olarak günü 
yaşamıyorsa… Ve üzerinde -her varlığın üzerinde Rabbi olana- tecelli edene 
teslim değilse orada sağlam karakter bekleyemiyoruz. Orada gerçekten tam 
kimlik sahibi, bir insanı da göremiyoruz. Kendi varlığına aşkın kişiyi de 
göremiyoruz… Çünkü kimlik sahibi olmak aynı zamanda aşkına taşınmak 
demektir. Aşkın duran ülküde/ erekte birleşmektir.  
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Anlaşılabilir olsun diye şöyle anlatalım… Vatan dediğimizde vatan üzerinden 
kimlik ediniyoruz; biz Türkiyeliyiz diyoruz. Bir toprak parçası olarak 
bakmıyoruz, vatan; bir kelimede bambaşka bir anlama taşınıyoruz. Türk veya 
Kürt, ırk boyutuna indirdiğin zaman yine aynı şey… Kendine kimlik verirken, 
verdiği kimlikle kendisi bir üst bakıştan bakmıyor mu, ayrıştırmıyor mu?  

Ama müslimlikte ayrışım yok; Âdem’den Hatem’e kadar… “Biz Müslimlerin 
ilkiyiz.” Çünkü Âdem’den Hatem’e kadar din, insanlık dinidir; Allah’a taşır. 
Yukarıdakine değil, özünüzdekine taşır.  

Yukarıdakini bir defa aşmamız lazım! Allah deyince millet yukarıda anlıyor; 
bütün yaşam alanımızı kuşatandır. Fussilet’in sonlarına doğru; “gerçekten her 
şeyi kuşatmıştır” diyor. Parantez içinde ilmi ile kuşatmıştır diye yazmışlar, 
Rabbül Âlemini, vacib-el vücut sahibi neden Allah’ı bilmiyor. Zaten bütün 
âlemi ilmi ile yapmıştır, kuşatmıştır, etmiştir ama varlığı ile kuşatmıştır. Bir 
ayet daha var; “kıyamet gününün ilmi ona döndürülür.” Ne anlıyorsunuz 
burada; bilgisi. Bilgi nasıl döndürülür, zaten bilgiyi icra eden O, bütün bilgi 
kâinatta onun eylemlerinde işlevsel. “dönüşünüz yine banadır” ayetidir, 
“Saatin ilmi ona döndürülmektir”. Arapçasında vakit-saat geçer, kıyamet 
değil. Döndürülmek; tanık olmak, yakin gelmek, kendini yaşamak, insanlığını, 
nedenini bulmak demektir, ereğinde ve sonucunda kendini, öz varlığı olarak 
bulmak demektir. Bu ayet; “Saatin ilmi ona döndürülmektir” olarak meal 
edilmeli değil miydi? 

Fussilet’te ki döndürülmekten kasıt; Esma-ı İlahi ve Hikmet-i İlahi 
doğrultusunda Cenab-ı Hakk’ın görünüş bulmasıdır… Ama eylemlerde hak 
/gerçeklik sıfatı itibarı ile görünüş bulmasıdır.  

Üç sure işliyoruz ve bu üç surede de rızık temel bahis konusu edilmiş. 
Fussilette rızık; herkesin eşit ulaşacağı bir şey, Şura’da çabalarımız 
çabalarımıza göre takdir edilmiş bir şey. Zuhruf’ta ise rızık, yoldan çıkartan 
veya hidayete sevk eden bir şey olarak önümüze çıkıyor. Yani sureler 
birbirinden bağımsız değil, örgün. “Yeri ve göğü kendine çağırdı, isteyerek 
veya istemeyerek gelin. İsteyerek geldik ya Rabbi” daha önceki surede “nice 
taş vardır ki hayat verdik” diyor. Yani canlıdır. 

Batının ya da bilimin aklı şu; organik âlem, organik olmayan –inorganik- âlem; 
canlı, cansız diye ayırıyor. Kur’an terminolojisine gittiğiniz zaman cansız bir 

161

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



şey yok, her şey organik. Çünkü şuurlu olan mutlak varlık, her şeyi kendiyle 
canlı kılmıştır. Her şey Allah’tan olduğu içindir ki bütün şeyler istidadı kadarı 
ile O’nunla canlıdır. Bunu hep söylüyoruz; Hayy esmasında tevhid olmaz. 
Bütün sıfatların tevhitte müşahedesi vardır, Hayy esmasının da tevhitsel 
müşahedesi olur… Ama Hayy da ikilik biter, karıncadaki can, sendeki can, 
bendeki can, güneşteki can; aynı candır. Dünyaya sordu, Cehennem konuştu, 
Cennet konuştu hani “Cennet kendisiyle iftihar eder” gibi Hz. Ali’nin sözleri 
var. Bütün âlem canlıdır, bizde o canlılığı görecek duyarlılık var mı, yok mu; 
problem o! Öyle bir varlık âleminde yaşıyoruz ki canlı bir ortamda yaşıyoruz… 
Bu da fantastik olmaktan öte gerçek olandır.  

Unutmadan belirteyim ki Allah’ın tevhidi yoktur. O zaten birdir, kendini nasıl 
tevhit etsin ki? Tavhit; kulun irfan düzeyinde akletmesi sonucunda Allah’ı 
mevcutlar ile birlemesi olmaktan öte bir olan Allah’ı esma, sıfat ve ayet 
birliğini eyleminde müşahede edebilmektir.  

Resulullah diyor “Hira’ya giderken dağlar, taşlar, bana selam verdi” diyor, “Ey 
Uhud silkelenme, üzerinde iki şehit, bir Nebi, bir Sıddık vardır” değil mi? 
Kütük konuşuyor, sesini duyuyorlar “seni ahirete mi buraya mı nakil edeyim.” 
Diyor ki ya “Resululllah beni ahirete ver.” “Sordum sarıçiçeğe” gerçekten 
sormuştur, böyle bir şey. Kendi yaşantımızda da tecrübe ettiğimiz çok şey var. 
Yaşadığınız ortamı cansız zannetmeyin, onun için saygılı olun. Biraz Şaman da 
olmak gerekiyor bu bağlamda. Şaman dediğim doğaya tapınma noktasında 
değil, doğaya karşı duyarlılık… Çünkü doğada inanılmaz bir canlılık var, şuur 
var, Allah’ın diriliği ile diridir her şey. Buna tanık mısınız, değil misiniz? 

Bu surede, herkes gerçeğe tanıklığı kendi üzerinden edinebilir. Çünkü kimse 
başkası yerine tanık olamaz.  

48, 49, 50, 51, 52. Ayetler; tutarsız insanın betimlenmesidir. 

48. ayet; “Daha önceleri yalvarıp durdukları kendilerinden kaybolup gitmiştir. 
Onlar kaçacak hiçbir yerlerinin olmadığını anlamışlardır” 

49. ayet “İnsan hayır istemekten usanmaz, eğer kendisine bir kötülük 
dokunsa hemen umutsuzluğa kapılıp çok meyus olur .” 
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50. ayet; “Oysa kendisine dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan da bir 
rahmet arttırsak kuşkusuz derki bu benim hakkımdır” Tutarsız, gel gitleri olan 
insan, günlük yaşıyor, ilkesiz. 

Ad ve Semud kavmi özellikle zikir edilmekte… Birisi kabalığıyla birisi de 
basiretsizliği ile vurgulanmaktadır. Basiret sahibi olmak, geleceği öngörmek, 
olan biteni nedenleri ve sonuçları itibarı ile ön görmektir. Bunun içindir ki 
basiretsiz idiler ve göremediler. Mesela bir peygamber sizi korkutuyor, vakit 
ile korkutuyor; döndürüleceğiniz gün haliniz nice olacak. Bunu basiret 
noktasında anlayabilmek için iman lazım, keşif lazım, o lazım, bu lazım… O 
kadar ileriye gitmeye gerek yok; bir insan yaşadığı şeyleri tecrübe ettiyse 
yaşadığı şeylerin sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını görür. Her an, vaktinde 
yaşıyor. Hakk ile ayağa kalkışın vaktinde yaşıyor. Yaptığı şeylerin hatası ve 
olması gerekenin yapılmasıyla böyle bir şey var. Özellikle zikr etmekte. Ad 
kavminde bulunan; küfür, kuvvette üstünlük ve kibirlenme. “Buna karşı soğuk 
bir rüzgâr gönderdik.” Semud kavmi doğruluğa karşı körlüğü tercih etti, 
yıldırım çarpması ile helak edilmesi var vs.  

37. ayette organik doğada beliren Rabb mertebesinde, kuvvetlere 
tapınılmaması gerektiği anlaşılmalıdır. “Gece ve gündüz, güneş ve ay onun 
ayetlerindendir” Yani bunlar bir üründür, o ürün eser sahibini işaret ediyor, 
bunlara tapınmayın noktasında bir ayettir. Batınen onu şöyle de zikr ederler; 
güneş nübüvvete, enbiyaya ve ay velayete, veliliğe işaret eder. Bunu bazen 
türkülerde dahi dillendirirler. Güneş Muhammed’dir, Ay Ali’dir gibilerinden 
nefesler vardır. Burada önemli olan; kişiselleştirmeyin, nesnelleştirmeyin. Siz 
Hakk’a tanıkken kalkıp ta bu gibi şeylere geri dönmeyin, çünkü İbrahim’de 
bunu çok iyi öğrendik.  

Tarikat yolunda çocuklarda bunlar çok oluyor. Adam yola giriyor, efendisini 
büyük biliyor; benim efendim böyledir. Bir de birkaç tane ulvi hareketle, 
cennet nimeti dediğimiz olaylar, kerametlerle karşılaşıyor; Velisi olan 
mürşidini uçuruyor. Küçümsemek adına söylemiyorum, Allah’a kıyasen yerini 
göstermek adına söylüyorum; önemli olan Allah’tır. Güzel bir hikâye var; 
Padişah’ın üç tane hanımı var, her birine bir hazine veriyor. Size serbestlik 
verdim, nereye giderseniz gidin diyor. Küçük hatun böyle bakıyor… Sen niye 
istemiyorsun diyor; ben onları ne yapacağım, sen beni bununla mı 
kandıracaksın diyor. Senin yanında olmak zaten onlara sahip olmak 
değimlidir! Uyanıkmış. Gazneli Mahmut için de söyledikleri şöyle; kölesi Ayvaz 
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vardır. Kölesi Ayvaza diyor; Saltanatımı sana verdim, mülkümü de sana 
verdim… İstemem diyor. Oradaki vezirler diyor, adam sana bütün şeyini 
bıraktı, derdin ne. Vallahi siz bilmiyorsunuz… “Malı kendisi ile aramıza koymak 
istiyor!”Fussilet’ten başlayın, Şura, Zuhruf’ta bu doruktur. Zuhruf’ta Ayvazın 
bu sözünü net anlayacaksınız. 

Anlayamıyorlar Ayvaza neden bu kadar değer verdiğini… En nadide elması 
vezirlerine veriyor; kırın, bunu ilaç yapacağız diyor. Ya Padişahım sarayda o 
kadar hazine, o kadar elmas var, bari buna kıymayalım... Ayvazı çağırın diyor, 
Ayvaz şunu bir güzel toz buz et, ilaç niyetine. Hemen aynı anda küt gidiyor, 
kırıyor. Ya diyorlar, böyle elmas kırılır mı sende uyarsaydın ya. Vallahi mülk 
onun, kır derse kırarım diyor.  

Resulullah da “karpuzu kırın”der Eshabı Kirama… Kırmazlar, kırmazlar. 
Ramazan günü… Ali gelir, ona da der; o da kırar. Ya Ali, sen bugünün Ramazan 
olduğunu bilmiyor musun? Çünkü her biri Ramazanı Hz. Resulullah’a 
hatırlatıyor. Hz. Ali’ye gelince diyor ki “ya Resulallah sen bize Ramazan dedin 
Ramazan oldu, Allah dedin Allah oldu!” Yani, biz sana itibarımız üzerinden 
Allah’ı öğrendik, sen bugün diyorsan böyle, bizim için böyle. Karpuz kırılıyor, 
Ramazana itibar etmiyor, Resulullah’a itimat ediyor.  

Biz burayı anlayamıyoruz. İnsanı değer olarak almıyoruz, insanı insan yapan 
şeyi bırakıp, araçları değer olarak alıyoruz… İnsanı orda bırakıyoruz. Bugün 
oruçtu! Hepsi hatırlatıyor. Resulullah’a bugün oruçtu. Resulullah sonunda 
uyarıyor; bugün Cebrail geldi, bugün sizin bayramınızdır dedi, oruç size 
serbesttir denildi. O gün hususi bir ikram yapılmış. Bilmiyoruz ki… 
Teslimiyatımızın nasıl olması gerektiğinin bilincini de veriyor. “Sen bize 
Ramazan dedin Ramazan oldu” “sen bize Allah dedin Allah oldu” “karpuzu kır 
dedin, karpuz kırılan oldu.” Selam üzerlerine olsun, himmetleri üzerimizden 
eksik olmasın. 

3. ayet “Bilen bir kavim için ayetleri Arapça indirilmiş” Bilen bir kavime niye 
indirsin ki, zaten biliyorlar. Çeviriler bazen hakikaten iyi değil. Şöyle 
anlaşılabilir; Allah’ı biliyorlar ama Allah’a göre nasıl yaşamasını bilmiyorlar. 
Arapça bilen bir kavim için denilmesi haktır, bu şekilde içeriği doldurulursa… 
Arapça bilen bir kavim; Allah’ı biliyorlar ama müşrik olarak Allah’a ortak 
koşuyor ve Allah’a göre yaşamıyorlar. Bu ayeti böyle okumak gerektir.  
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Kitap yani okunan, okunan bir kitaptır diyor, tafsil edilmiş. Çeviri; bu bilen bir 
kavim için demiş. Bakıyorsun hakikaten bilmez, ilkelerden habersiz, sadece 
ticaret yapıyor. Ama bu kadar da ahmak değiller, kendi içlerinde inanılmaz 
organizasyonları da var. Mesela Resulallah çocukken diyor; bir kişinin malı 
gasp edilmişti. Büyükler toplanmıştı, bir daha ticaret yapanların gasp 
edilmemesi adına ortak bir fikir alışverişi yapılmıştı. Bugün olsa yine gider 
böyle bir şey olsa o münafıklarla da, müşriklerle aynı şekilde anlaşmaya 
varırım diyor. Adalet için böyle bir güzel tarafı da var.  

Arapça bilen bir kavim için ayeti; Allah’ı bilen bir kavim için, ayetleri tafsil 
edilmiş ve insanı Allah’a göre yaşamaya sevk eden bir kitap olduğunun 
bilincini veriyor. Araplar neden Allah’ı biliyorlar ama erek Allah’ın bilincinde 
olmayan bir kavim idiler. Çoğu halen de öyledir. İbadette dahi erekte/ amaçta 
duran Allah’a yönelinmez mi? Bundan dahi yoksun bir zihniyetten Allah bizi 
muhafaza eder inşallah.  

9, 10, 11, 12. ayetler yer kürenin halk edilişinin zamansal olarak anlamlı 
kılınması, iradeye bağlı olarak yaratıcı özneye –Allah- dolaylı yoldan tanık 
olunması içindir. Bu bağlamda önem arz eder. Daha önce altı günü 
anlamlandırmıştık.  

14. ayetteki “önlerinden ve arkalarından” tabiri Yasin’de de geçmekteydi, 
hatırlarsanız. Önleri geleceğine ait, arkaları geçmişine ait... 14. ayette 
zanların, 15. ayette edinimlerin sebep olacağı heba ve kibrin insanı hakikatte 
kör edebileceğini anlatılmaktır. “Hani onlara Allah’tan başkasına ibadet 
etmeyin diye önlerinde ve arkalarında peygamberler gelmişti, onlar 
demişlerdi ki eğer Rabbimiz dileseydi Melekler indirirdi” bakın, zan.  

20. ayette; hakikate tanık insanın kulaklarını duymaz, gözlerinin şaşkın, 
derilerinin haşiyetten ürpermesi üzeri, geçmişlerinde böylesi bir duruma tanık 
olmadıklarının belirtileri üzeri kelam etmiş olmaları anlamlı kılınmıştır. “Sonda 
oraya vardıklarında onların kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları şeyler 
hakkında aleyhlerinde şahitlik ederler.”  

Bunu normal yaşamınızda da akıbet olarak da yaşarsınız. Bir şeyi inkâr 
edersiniz, bir doğruda yaşıyorsunuzdur kendinizce… Ne zaman ki 
düşüncenizin/ fikriyatınızın veya yaşam biçiminizin doğru olmadığının 
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bilinciyle karşı karşıya kalırsınız; geçmişinizi önünüze alırsanız ve yapmış 
olduklarınıza yine kendiniz ile tanık olursunuz.  

Geçmişine tanık olmamış bir insan, geçmişine yaptıklarının nesnesi –eller, 
gözler, kulaklar vb.- üzerinden tanık olduğu zaman, kendi meleki belirimleri 
olan nesnleri ile kendine tanıktır. Bu da Hüvel Batın, Hüvel Zahir esmaları 
dairesinde gerçekleşir. Ayrıca yaptıklarınız açığa çıtığında yapmış 
olduğunuzun bedensel belirtileri, yapmış olduklarınıza delil olur ve tanıklık 
etmiş olmaz mı?  

Çocukken ben bu hali yaşardım, bir hata yapardım; ne zaman bilecekler, 
bilirlerse ne yaparlar! Bildikleri zaman gözler böyle bön, korkudan titrer, 
kulaklarda bir şeyleri duyma peşinde; ne diyecekler, ne demeyecekler! Bu 
zanlı bir hata da olabilir, kötü bir işte olabilir, hakikat açığa çıktığı zaman 
bulunduğunuz ruh hali ve o ruh haline bağlı olarak bedendeki karşılıkları -
vücut dili- bu kadar güzel kullan bir kitap yok. İnsan yaptıklarının sonuçları ile 
karşılaştığında beden dili ile zaten kendi kendine tanıklık yapmaktadır.  

20, 21, 22, 23. ayetler; insanın uzuvlarına malik olmadığı, ayrıca beden 
uzuvlarına aşkın bir mevcudiyeti olduğunu anlamlı kılar. Bu ayetten istenen, 
şahitler olarak dillendirilen beden uzuvlarının anlamlı kılınması değil, insanın 
kedisini fark etmesidir. Beden uzuvları onlara tanıklık edecektir, diyor. Orada 
istenen şey beden uzuvlarının tanıklık edip etmemesi değil… Mesela, adam 
sigara içiyor; sonuçta akciğerinden hastalandığı zaman şahit olmuş oluyor. 
Siroz oluyor, tanıklık ediyor; ya çok içiyorsun kardeşim! Müslüm Gürses vardı 
hatırlıyor musunuz hastaneye girmişti. Gazeteci soruyor durumu nasıl? 
Doktor şöyle söyledi; bu kadar kötü kullanılmış bir vücuttan bir şey 
bekleyemezsiniz… Bedeni adama tanıklık etmekte… Ama bizden istenen 
bedenin tanık kılınıyor olmasından öte kendimize dönerek olması gerekenleri 
yapmamızdır.  

Bütün varlığınız size şahitlik yapıyor ve o şahitliği bilen okuyor. Ne ile Neşr 
olursanız, o şekilde Haşr olacaksınız. Ahiretini düşünün, burada yaptığınızın 
ilahi âlemde ki karşılıkları üzeri var oldunuz ve o var olduğunuz hal zaten 
şahitliktir o sırada, illa dillendirilmesi beklenemez. Dillendirilmesinden 
bahsediyorsak yine organik bir doğadan bahsediyoruz.  
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Yaşadıklarınız, eylemleriniz sonucunda etkileri ile beraber edindikleriniz 
olarak bedeninize tesir eder ve beden tinde edindiklerine göre biçim almaya 
başlar. Adamın yüzünde nur kalmamış, meymenet yok dersiniz, mesela. O 
kadar kötüdür ki artık dışına vurmuştur, o kadar iyidir ki artık dışına vurur. Ve 
iyi olanlar sonuna doğru daha da güzelleşirler, cazibeli olurlar. Kötü insanın 
enerjisi ile öyle bir hal olur ki yanına giden insanı itmeye başlar ve yüz 
belirtilerinden, bedensel tavırlarından size yansır. Ya da cazibeli gelir. Aslında 
bu kıblenize göredir. Siz öyle bir kıble edinmişsinizdir ki ona göre iter ve çeker. 
Onlarda öyle bir kıble edinmiştir ki ona göre iter ve çeker. 

44. ayette hak sözün sonuçta neye sebep olduğu ifade edilir. “İman 
etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve bu onlara karşı bir 
körlüktür” Basiretsizlik sebebi ile tanık değildir, diyor. “İşte onlar uzak bir 
yerden sesleniyorlar.” 

“Kasem olsun ki biz Musa’ya da kitap verdik” Resulullah’a yaşadığı hal 
üzerinden bir örnek veriliyor. Fussilet suresi aynı zamanda şu demek; sana 
inen daha önce de inmiş. Yani gerçek olduğunun tarihte karşılığı var. Öyle ise 
tutarlı ol, merak etme. Sakın şüphen olmasın, önemli olan sonuca doğru 
ilerlemendir ki Zuhruf ile Şura da o daha net anlamlı kılınacak.  

Son iki ayet sureyi ilkesinde özetler, insanın ayetleri üzeri Allah’a tanık olması 
53. ayette anlamlı kılınmakta. 53. ayet Kur’an’ın hak/gerçek olduğunun 
tanıklığını da içermekte, 54. ayet ile de tanık olunandan yana şüphe içinde 
olanlar ile insan uyarılırken, şüphekâr insana da tanık olan Allah’a tanık 
olmamız gerektiği vurgulanır. Böylece Muhit sıfatı ile de her şey üzerinden 
Allah’a tanık olunabileceği de ifade edilmiş olunur. Muhit sıfatını özellikle 
kullanıyor. Eğer Muhitse o zaman her şey üzerinden tanık olacaksın/ 
olabilirsiniz demektir. Muhit olmasaydı diğer sıfatlardan da bahsedemezsiniz; 
Sübhanlık, tenzih… Yukarıda bir Allah var, neyi neyden tenzih ediyorsun! 
Tenzihin felsefi olarak içeriğini tam dolduramayız o zaman.  

Tenzih yaşamsal olarak kötü sıfatlardan, sizin üzerinizdeki varlığın hakikatiyle 
yaşarken kendinizi temizlemenizdir. Allah’ın tenzihe ihtiyacı yok ki! Tenzih 
yaptığınız zaman Rab sıfatı itibarı ile terbiyenizi bulduğunuz da, Cenab-ı Hakk’ı 
tenzih etmiş mahiyetinde değil, kendinizi tenzih etmiş mahiyette Allah’ı 
bulmuşsunuzdur. Aynı zamanda her işi O görürken, O’na yanlış sıfatlarla, 
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zanlarla yaklaşmamayı işaret ediyor. Çünkü O’nu hak ile bilebiliriz, batıl ile 
değil; batıldan tenzih etmeyi de anlamlı kılmamız gerekir.  

Tezih; aklen/ bilme noktasında batıldan, zanlardan arınmadır ama, yaşamsal 
olarak ta kötü duygulardan, heva ve heveslerden kendinizi arındırmanız 
olarak öz varlığınızın açığa çıkmasıyla alakadardır, demiştik –hatırlarsanız-. 
Muhit esmasıyla, Aliyy -aşkın olan- esmasıyla beraber okuyun, Rab sıfatıyla 
beraber okuduğunuz zaman net anlamlı kılınıyor. 

Ayrıca, tanık olmak onamaktır. “Bilinmeyi istedim” diyor, yani beni onayın 
diyor. “Şükür etmez misiniz, nankörlerden olmayın” onayın beni diyor. Başka 
birini onadığın zamanda şöyle diyor; “övülme hakkı yalnızca Allah’a aittir.” 
Neden başka birine sıfatın hakkını yüklüyorsun, sıfatın sahibi benim diyor, o 
kişi yapmıyor ki o işi ben yapıyorum!  

Elhamdülillahi Rabbül Âlemin, âlemlerin Rabbi hamd edilir. Her insanın 
üzerinde Rab olan, her mahlûkun üzerinde Rab olan, bütün kâinatın üzerinde 
Rab olan O! Vay şu hayvan nasıl iş görüyor; bizatihi Allah iş görüyor! Adam 
nasıl yaptı! Orada o işi yapan o değil, Allah’tır. Allah’ı eyleminde tavır 
belirimlerinde gördüğünüzde tevhitten bakıyorsunuzdun. Kişilerden, 
nesnesinden bakıyorsanız; o, bu yaptı… Allah ile aranıza kişileri, nesnesleri 
koyuyorsunuz. Siz aranıza birilerini veya bir şeyleri koyarken, bilincinizde O’na 
örtünüyorsunuz, öz varlığınıza örtünüyorsunuz. Böyle bir problem var. Allah’a 
örtünüyorsunuz, kişiyi zaten araya koyamıyorsunuz, o sırada onun üzerinde 
yine yapan çatan Allah, iş gören Allah; siz farkında değilsiniz. 

Bunu erenler çok güzel söylemişler; “La’dan İllallah’a gelene kadar” yani 
yokluktan varlığa gelene kadar “nice yol kesici vardır, halince”. Dışarıdakiler 
de yol kesiyor mu, kendi yollarını kesiyorlar. Kişinin kötülüğü kendinedir, 
ayetler net söylüyor; “Allah kullarına zulüm etmez, kullar kendi elleriyle 
ettiklerini bulur” Yaptıkları kötülük kendi nefslerine dönüyor. Ne için 
zorunuza gidiyor ki yaptıklarınızın karşılığını buluyorsunuz diyor. 

Tanık olmak onamaktır. İnsan olarak bizden istenen; ürünleri üzerinden 
sıfatları, edinimleri üzerinden de esmalarıyla görünen Allah’a, hak söz ile dilde 
tevhid bilinci edinmiş olarak tanıklık ve O’nu tininde onanmasıdır. Bu da 
insanın var oluş nedenlerindendir, surenin özeti de budur.  
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Surede görme, duyma, hissetme ile Allah’ın hakikatine tanık olma istenir. 
Duyularında tanıklık gibi birçok tanıklık mertebemiz, meleke mertebelerimiz 
var, ama buradan bizden istenen iman ve vicdan ile, akıl ile beraber Allah’a 
tanıklıktır. Fussilet’te bizden istenen, nesnelerin görünüşlerine değil, nesneler 
üzerinde iş görene, ürün verene, ürün sahibine tanık olmaktır. Ürünleri 
üzerinden eylemlerde, esma tavırlarında olana Allah’a tanık olmaktır. Çünkü 
ürün, bize sıfatları gösterir. Ürün; üzerinde ve üzerinden gerçekleşen 
eylemler, sıfatlar doğrultusunda esma tavrında kendine karakter veren Allah’ı 
bize gösterir ve esmalara iman ile tanık olabilirsiniz. Bu rızkı veren Allah’tır! 
Hani, göster der birisi… Bu benim imanıma bağlı, imanımla bir görüşümdür. 
Müşriklik yapıyor, nesneyi tutuyor Allah ile arasına koyuyor; el Rezzakı 
okuyamıyor! Esmaları ile tavırda bulunanu irfan bakışı ile göremiyor.  

Çok eskiden parkta sohbet ediyorduk, bir tane Pala dayı gelirdi, Erzincanlı 
dedelerden. Yetmiş, seksen yaşında adam gelirdi sofraya otururdu, saatlerce 
biz konuşuyoruz, saatlerce de dinliyor. Ya dedem ev yok mu? Boş ver diyor, 
oturuyoruz, saatlerce oturur dede… Bir gün şöyle bir hikâye anlattı; deprem 
olmuş misafirleri ile komşularıyla beraber konuşuyor. Allah’u Azimüşşan 
verdi, böyle oldu vs. Orada bir tanesi atlıyor, dede, dede diyor; Fay hattı 
kırılmış, bak İran da bomba atmış diyorlar, hani Allah nerede demiş. “Allah 
müminin kalbinde! Senin kalbinde yoksa ben ne yapayım.” Diye dede cevap 
veriyor. Bittim, söyleyecek söz yok. Sende o iman yoksa, seni tanık kılacak 
iman yoksa, vicdan yoksa, irfan yoksa ben ne yapayım. Şimdi vicdan deyince 
sadece yaptığımız kötü eylemlerin sonucunda üzerimize dönmemize sebep 
vicdan değil. Vicdan melekesinin bir çok kanadı vardır. Bu kanatlardan bir 
tanesi de hak ve hakikati bize buldurtan kanadıdır.  

Mümin suresinde, hak sözün gerçekleşme sürecine tanıktık, Fussilet’te sözün 
sonuç vermesinin ilk evresi olan tanıklık ve tanıklık evresindeki mertebelere 
tanık olmaktayız. Bunlar dil ve dilde gerçek olanın -ilkeler ve özne- olan, 
olmuş olan ve olacak olan üzerinden olup bitmekte olanın görülmesi 
gerektiğidir. Dil ve dilde gerçek olan sizi bilinçli bir bakış açısına sevk ediyor, 
bildiğinizle tanık olabiliyorsunuz, bilmediğinizle değil.  

Dilde kendi gerçekliliğini ifade eden, ilkeler ve öznedir. Doğada yasalar, 
öznede ilkeler ve ikisi üzerinden iş gören zaten mutlak özne Rabbül Âlemindir. 
Tevhit/ irfan bakışı ile olan, olmuş olan, olacak olan üzerinden olup bitmekte 
olanın yani ereğe bağlı olarak olup bitmekte olanın görülmesi, anlamlı 

169

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



kılınması ve tanık olunması gerektiğini görmekteyiz. Eğer olacak şeyleri 
bilmiyorsanız bugünü göremezsiniz, ne yapmak gerektiğinin bilincini 
edinemezsiniz. Uzuvlarınızın dahi size şahitlik edeceğini anladığınız da, 
Cennet-Cehennemi anladığınız da bugünü nasıl yaşamanız gerektiğinin bilinci 
ve neye nasıl tanık olmanız gerektiğinin bilincini edinerek, sonuca götüren 
devreleri geçmeye başlıyorsunuz. Birinci tanıklıkta günü belirlemekteyiz, ikinci 
tanıklıktan ne yapmanız gerektiğinin bilincine doğru gidiyorsunuz değerlere 
tanık olarak…  

 Güneş ve Ay’ın tam olarak karşılığı neydi, yirmi üçüncü ayette?  

Bu sorularla, tefsir manalarına giriyoruz. Güneş, hakikate… Ay, o hakikatten 
istifade edenlere işaret eder. Güneş bazen sevgiye, Ay ise sevgiden beslenen 
talibe işaret eder. Veya Güneş Mürşide, Ay talibine işaret eder, Güneş 
Nübüvvete, Ay Velayete işaret eder. Yani tarih içerisinde birçok şeyle beraber 
bu şekilde anlam kazanmaları oluyor ve bunların hepsi de haktır. Genelde 
rüyanızda güneş görürseniz sevdiğinizi göreceksiniz anlamındadır, ay da 
sevene; âşık- maşuk. Ama sevdiğiniz Mürşidiniz olabilir, eşiniz olabilir; yani 
hayatınızın güneşidir o. Sevdiğiniz Allah’ınız olabilir, hayatınızın güneşidir o, 
hayatınızın anlamıdır o, hayatınızı ısıtandır o, hayatınızı anlamlı kılandır, 
aydınlık kılandır. Yani anlam yüklediğiniz şey ne ise… Tefsir olarak altını 
doldurursanız bu uzar da uzar gider. 

Ama genelde Güneşe tapmayın noktasında kast ettiği ilkesel olarak. Ay’a 
tapmayın, suretlere tapmayın, kişileştirmeyin, mertebelere tapmayın. Biraz 
önce söylediklerim kişi, mertebe, mürşit olabilir, peygamber olabilir; 
kişiselleştirmeyin, indirgemeci olmayın anlamındadır. Eğer Allah’ı nesneye 
indirgersek, kuvvetlere indirgersek, kişilere indirgersek; işte o zaman 
okuyamıyoruz, tevhitten yoksun kalıyoruz. Tevhid; her şeyi Hakk görmek 
değil, her şeye aşkın olan sebepler üzerinden iş görene tanık olmaktır. Esma 
ve sıfatlarıyla iş görürken Hikmet-i İlahisiyle Allah’a tanık olabilmektir.  

“Gün Muhammed’tir, Ay Ali’dir.” Sevdiklerine yakıştırmışlar, dikkatli bakın bu 
türküyü söyleyen bunları seviyor ve sevdiğini en yüksek en dorukta olan 
şeylerle temsil ettiriyor. Çocuk iken algıda büyüklük, putlaştırmaya sebeptir, 
korkularla veya sevgiyle beraber. İnsan babasını sever, en büyüğü bilir, 
putlaştırır onu veya bir şeyden korkar; o gözünde büyür. Bu ayeti 
anlayabilmek için İbrahim ayetlerine de gitmek lazım.  

170

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Yıldız’a baktı Rabbim olsa olsa bu olur dedi, sonra Ay’a baktı Rabbim olsa olsa 
bu olur dedi. Sonra Güneşe baktı; nesnesi büyüyor iyice… Sonra Güneşe baktı, 
Rabbim olsa olsa bu olur ve sonunda da ben batanları sevmem dedi… İki 
gözlüsü de, tek gözlüsü de bırakıp gitmiyor mu bu âlemi! Her sevdiğiniz 
bırakıp gitmiyor mu bu âlemi? Hep kalan kim; İş gören Allah! İbrahim nebi de 
süreksiz olanları sürekli olan ile en sonunda değerlendirmiyor mu? Sonunda 
Rabbini nesnelerinden yana tenzih etmiyor mu? Bir daha söylemek gerekirse; 
kainat, Allah’ın tavırlarında beliriminin belirlenim nesnesidir.  

Yarın bizde bırakıp gideceğiz, O yine işine devam edecek… Önemli olan gelip 
geçici olanlar değil. “Ben batanları sevmem” Süreklilik ve süreksizlik ilkesi ile 
bakıyor, ben süreksiz olanları sevmem anlamındadır. Sürekli olan özne önemli 
orada ve özne süreklidir, şahıs olan süreklidir. Tefsir olarak çeşitli düzeylerde 
anlamlandırmalarda bulunmuşlardır. Bu önemli değil. Önemli olan ilkesel 
olarak bize verilmek istenendir. İndirgemeci olmayın, sürekli olan Hakk’ı hak –
gerçek olan değişmez belirimlerimleri doğrultusunda görmeye çalışın. 
Evrensel olanı görün ve evrensel olan ile Allah’ı görmeye çalışın. 

 “Kupkuru görmen Allah’ın ayetlerindendir” dediği zaman toprağı mı 
kast ediyor?  

Tabi tabloyu görüyor; çünkü çöldesin, sana ayet geliyor, yeryüzünü 
görüyorsun kupkuru diyor. Kupkuru dediği çöl, yağmur yağdığı zaman 
yeşilleniyor ama bu o sıradaki nuzülüne bağlı halidir.  

Şimdi bunu manen düşün, ayeti manen nasıl yorumlarız, bizdeki karşılığı 
nedir? İnsan kupkurudur; her şeyden yoksun kaldığı zaman kupkuru olur, işte 
o kişi de bilgi ile anlayış bulduğunda yeşillenir – yani canlanır-. O kişi de nur 
tecelli eder, riyazat ile zayıflamış bedeninde nur ile dirilik bulur. Bu âlemden 
elini ayağını çekmeden insan, kupkuru olmadan nurlanma olmuyor. Elini 
ayağını çekmek dağa çıkmak değil, yani duygularından, zanlarından 
arınmadan. Mesela içkiniz yok, kumarınız yok, oyunuz yok, buyunuz yok; 
birisine kız istemeye gitseniz “ot gibi adamsın” sana kız vermem derler. 
Kupkuru adamsın! Yitirilenler, bırakılanlar ile insan kurur ama nur, irfan, ahlak 
ile insan Rabbi ile yeniden uyanır. Bu ayetle acziyetin, ilinek –nedenini 
kendinde bulamayan, oluşun bilincinde olunması ve Allah ile var olunduğunun 
bilinmesi anlamlı kılınır. Tefsiri bir kenara bırakırsak eğer; bu ayette neden 
Tanrı’ya olduğu gibi tanığız.  
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Tefsire devam edersek; Benzetme olarak söylemek istediğim şey şu; 
dünyadan beri kalmaya başladığınız zaman bu illaki dağa çıkmak, riyazatlara 
girmekle alakadar değil, celvetin kendisinde de halvet olur. Toplumun 
içerisinde öyle bir yalnızlığa düşersiniz ki yeme içmeden kesilirsiniz, öyle bir 
aşk verir ki size yeme içmeden kesilirsiniz. Bir deri, bir kemik kalırsınız yani 
toprağınız çekilir, kupkuru olursunuz ve Allah sizi kendi ile yeşillendirir, 
nurlandırır, irfan ve ahlak ile tinde yeniden diriltir. 

Bedenimizi eğer organik olarak atık üreten kimyevi düzeyde beliren enerjiden 
mahrum bırakırsak, melekelerimiz gelişmeye başlar, ruhani tecelli, latif nur 
tecellisi daha da fazlalaşmaya başlar. Yani kesif enerjiden latif enerjinin 
tecellisine geçmeye başlarsınız. Hangi düzeyde yaşadığınızın bilincini dahi 
edinebilirsiniz.  

Aynı zamanda kimin iman edeceği belli olmaz. Bugün imandan kupkuru 
olanın, yarın bir bakmışsın iman, değerler, irfan vb. ile yeşilleniyor. Bugün 
düşman gördüğünüz, yarın bir bakmışsınız iman ehli kardeşiniz oluyor. Bu gibi 
anlamları da yükleyebilirsiniz. Tefsir manası geniş olur. Kupkuru derken 
yalnızca toprağı kast etmiyor. İnsanda toprak, maneviyattan yoksun olanda 
kupkuru… Hangi ilke ile baktığın ve o ilkeyle doldurdun ve ayeti ilkesiyle doğru 
okuduğun zaman her yerde karşılığını görüyorsun, mertebe mertebe…  

 Birde on ikinci ayette burada bir ben mi bir koruma var gibi hissettim, 
Cin ve İblislerden mi koruma? “Böylece onları iki gün içerisinde yer ve 
gök olarak kaza etti. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya 
semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik.”  

Bu ayetler aynı zamanda insan ayetleridir. Göğü iki günde, altı günde halk 
ettim dediğinde insanı altı günde halk ettim anlamında da olur. Gün derken 
evre okuyun bu sefer. İnsanı altı evrede halk ediyorum diyor; tanıklık 
mertebeleri, ilkelerin yaşanması mertebesi, vicdan mertebesi, akıl mertebesi, 
zihin mertebesi, duyular mertebesi… Bu evre duyuların gelişmesi ve tinde 
gelişmesidir. Karşılaştığı olaylarda yaşam biçiminde vicdan ile melekeleriyle 
gelişir ve yaşadığı olaylar sebebiyle de üzerinde açılımlar olur; “onu 
rızıklandırdım” diyor. Göğünü yarattım, yeri şekillendirdim, biçimlendirdim. 
Şimdi yerimiz biçimlenmiş, ama göğümüzün inşaatı var; ikinci yaradılışımız 
var. Eskiler bebek doğduğu zaman yeni bir Dünya geldi derlerdi. Dünyayı 
anlatırken insanı oku, isteyerek veya istemeyerek gel dedi. İsteyerek veya 
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istemeyerek herkes Hakka dönmüyor mu ve isteyerek veya istemeyerek 
bütün potansiyelinizde olan melekeleriniz zaten Hakk’a isteyerek dönüyor. Siz 
ne yaparsanız yapın, bütün varlık âleminiz bizatihi Allah hu Azimüşşanın isteği 
üzerine çalışıyor, hepsi O’na dönüyor. 

“İsteyerek döndük ya rabbi” denildiğinde insanı nerde göreceğiz? İnsanı değil, 
nedenlerine bağlı zorunlu dönüşte iken kendi üzerinde görünene Allah’ı 
göreceğiz. İnsanıda Allah ile görmüş oluruz. Şimdi böylesi sibernetik bir 
işlevsellikte insanı yerin ve göklerin forma bürünüşü olarak halk eden 
elbetteki onu korur. Zaten Allah her halk ettiğini hafız esması ile 
korumaktadır. Zaten göğün muhafazası, altında yaşayan insanın muhafaza 
edilmesi anlamına gelir.  

“Ve onu koruduk, biz Dünya semasını kandillerle süsledik” Yani bedeniniz 
koruma altındadır, “muhafaza ettik.” Aynı zamanda iç dünyanız da muhafaza 
altındadır. Bir insan yeryüzüne geldiği zaman üç yüz altmış altı melekle 
beraber koruma altında gelir. Her bir insanın üç yüz altmış altı tane de enerji 
kapısı vardır ve her birinde de bir koruma vardır.  

Eyüp hikâyesinden bir anlam çıkarmanız lazım; hani Şeytanı lain musallat 
olmaya giderken melekler yolunu kesiyor, o koruma altındadır diyor, sen kim 
oluyorsun. Bunu kendi yaşantınızda tecrübe edin; gecenin bir vakti sizi 
kaldırırlar, şimdi istila ediliyorum dersiniz, cinler geliyordur, aynı anda da 
basarlar, yakalanıverirsiniz. Bak, sizi koruyor, hazırlıklı ol diyor, geliyorlar. 
Senin tecrübe etmen gereken bir durum var. Bunu burada olanların çoğu 
yaşamıştır. Aynı anda kişi kendini kilitler, dışsal bir müdahale olur; artık içsel 
bir müdahaleye sebep verilmez yani imanında ve aklında sağlamdır kişi. Ama 
uykuda olursa tamamı ile istila altındadır. Müsaade edilmez, korunur. 

İnsan her an korunuyor. Bir kaza yapacaksanız sezersiniz; hem duyusal, hem 
de diğer melekeleriniz ile korunursunuz. Yaşayacağınız bir tecrübe varsa da 
kazaya doğru gidersiniz. Ayeti insandan okuduğunuzda bambaşka şeyler ifade 
ediyor…  

 Kur’an’ı Arapça indirdik ayetlerini çok görüyoruz. Kur’an Rabça 
indirildi diye tartışma konusu da var. Bu ayrım nedir? 

Bazı insanlar Kur’an’ı anlayamıyoruz diyorlar, şizoit yaklaşımlar, çelişkili 
ifadeler var demekteler. Kendilerince doğru söylüyorlar, Rabça olduğu için 
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anlayamıyorlar. Çünkü Kur’an’ı mukaddesi anlamak, Allah’ı anlamak 
demektir. Herkes aklı maaş ile kendi gibi okurken ne anlamasını bekleyebiliriz 
ki? Bir filozofun dahi kitabını okuyabilmek için senelerce ders alındığını 
duyduk. Allah’ın kitabını okurken O’nu anlamak için bazen bir ömür dahi 
yetmiyor.  

Rabçadır demeleri anlayamıyoruz demenin farklı bir ifadesidir. Elbette ki 
Rabçadır ama Rabçadır diyerek anlamamak için bahane sunma hakkımız da 
yoktur. 

Ayrıca belirteyim ki; ilahi sıfatlar üzerinden konuşuyor, kimliği üzerinden 
konuşuyor, ahlakı üzerinden konuşuyor. Arapça indi demesinin vurgusunun 
temeli doğrudur Arapçadır ama Rabçadır. Genelde Arapçayı olumsuzlamak 
adına kullandıkları bir söylev bu! Ama Erenler Arapça değil de her dilde meali 
ile anlaşılması gerektiğinin bilinciyle, insanların anlaması için öyle bir kavram 
önermesinde bulunmuş olsalar gerek. Herkes kendi dili üzeri Rabbi ile 
konuşmalıdır. Çünkü Rabbimiz dilimiz üzerinden verdiği anlamlar ile bize 
rabliğini gösterecektir.  

Arapça inmiştir ama “Rabça denilirken; biz ondan ne anlıyoruz” anlamındadır. 
Rabbimizden ne anlıyoruz, sıfatımıza göre neyi okuyoruz? Biraz önce 
okuduğumuz ayette onu net ifade ediyor; Arapça indirdik, başka bir dilde 
indirmedik ki anladıkları bir dilde indirdik diyor ve pürüzsüz bir Arapça; yani 
anlaşılabilir. Arapça bilene konuşuyor… Çünkü o dile indirilmesinin sebebi o 
dil sahiplerine, o dille görülebilir, o dille tanık olunabilir, o dille anlaşılabilir 
olduğu içindir. Sana gelip birisi İngilizce Rapça bir şey söylese anlayabilir 
misin?  

Bir dil bir insan demektir, insan dili ile halk ediliyor. Hangi dille halk ediliyor; 
düşündüğü dil ile halk ediliyor. Ana dili, soy dili değildir, düşündüğünüz dildir. 
Ben Kürtten gelmişim; Türkçe konuşuyorum, Türkçe düşünüyorum. Araptan 
gelmişim; Türkçe düşünüyorum, Türkçe konuşuyorum. Kaç tane dil bilirseniz 
bilin, ana dilinizde düşünürsünüz. Ana dilinizde tanıksınızdır, ana dilinizde 
bakış sahibisinizdir, ana dilinizle içerik ediniyor ve ana dilinizle edindiğiniz 
içeriklerle bakıyorsunuzdur, ana dilinizle ayağa kalkıyorsunuzdur. 

Bu sebeple kendi dillerinden bir dil ile hitap edilmiştir. Bugün Kur’an 
Türkiye’ye inse Türkçe gelecektir. Kur’an mucizedir. Yazılı metini olmayan bir 
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topluma, nesir şeklinde ama bir taraftan da şiirsel olan, bağlantılı ve içkin bir 
şekilde birbirlerini tamamlayıcı bir kitap geliyor. O sırada yazılı metinleri yok, 
en fazla iki sayfa Kabe’ye şiir asılıyor. Tamamı ile sözlü bir kültür… Onun için 
büyük bir mucize. Kitap yazacak bir potansiyelde bulunan bir insan da yok. 
kendi içinde mantık kıpılarının tamamı üzerinden ifadelerde bulunuluyor ve 
inanılmaz bir biçimde şiirsel olarak Arapça en yüksek düzeyde kullanılıyor.  

Bunun haricinde Arapçanın kendine ait bir tınısı var, ahengi var, armonisi var. 
Gırtlak dilidir ve cazibesi vardır. Fransızca da öyledir. Bizimki karmakarışık; 
burundan, gırtlaktan; kimi yerde cazibeli kimi yerde cazibesiz, birazda kaba bir 
dil. Arapça, insanı rahatlatıcı bir dildir. Kur’an’ın eğer ruhunuzu okşamasını, 
sizi güzelleştirmesini, kalpte sakinleştirerek sizde bütünleşmesini istiyorsanız, 
Arapça okuyun. İlkelerde, tinde değerlerde bütünleştirip şifa edinmek 
istiyorsanız; mealini okuyun, size indirin O’nu. Aklınıza indirecekseniz Kur’an’ı 
Türkçe okuyun, kalbinize indirecekseniz Arapça okuyun. Rabça olması 
noktasın da zaten Rab konuşuyor. Herkes de kendi ana dilinden Rabça okur.  

Bizim kızlardan bir tanesi var, İlahiyatı yarıda bıraktı, güzelde Arapça bilirdi. Az 
bir şey bocalamaya başladı sonradan, bıraktıkça unutulan bir dil. Dedim siz 
bunları Türkçe okumuyor muydunuz? Biz hep Arapça okuyorduk, sizden 
öğreniyoruz Türkçesini! Kızım meali de yok muydu, bir tane meal alın okuyun! 
Senelerce Arapça okumuş ama kendisine ne söyleniyor, Rabbi ne diyor 
okumamış! Kitap kendisine gelmiş, kendisine indirilmesi ile farz olunan bir 
kitap.  

Profesörler çeviriyor, ayetle hiç alakası olmayan bir çeviri, dersin başında da 
konuştuk. O zaman, bir tane çeviriden okumuyoruz, üç-dört tane çeviriden, 
beş altı tane çeviriden okuyoruz ve Arapçasını da kontrol ederek. Takıldığımız 
yerleri böyle söylenmiş olmaması lazım diyoruz. Bir bakıyoruz Arapçasına, 
hakikaten de öyle söylenmemiş.  

Tefsir yapıyorum desinler anlarım, yorum getiriyorum dersen anlarım, dip not 
düşse anlarım, parantez içinde ifadeler eklenmesini de bir nebze anlıyorum… 
Ama meal yaparken, metin ile alakısı olmayan bambaşka bir şeye çeviriyorsan 
oraya bir özür bulamıyorum. Türkçe karşılığı yok ise dahi o zaman kendisinde 
bırak, millet o dili öğrensin. O dilde o anlamlı ise o dilde olanı kendine taşır, 
kendi diline taşır. O içeriğiyle beraber kendi diline kelimeyi al, bu bir 
zenginliktir. 
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Dil kendi içinde tarihte gelişen bir olgudur. Kendi kafanızdan dil 
uyduramazsınız. Karşılaşılan olaylar, yaşanan durumlar, toplum içerisindeki 
ilişkiler, beliren ihtiyaçlar, başka türlerle alışverişler sonucunda edinilen bir 
şeydir. Osmanlı da en sonunda arı Türkçesi kalmış mıydı? Şu andaki dilimize 
gidelim; İngilizce, Fransızca, aşevi olmuş restorant, lokanta… Bunları almasını 
biliyoruz, bir hidayeti alamıyoruz, Sıratel Müstakimi alamıyoruz! Yani Kur’an’a 
dip not veremiyoruz. 

23.08.2015 
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42- ŞURA SURESİ 

 
 Bu sureler başlangıçta Ha, Mim diye başlıyor… 

Şura’da değişiyor bir parça… Ben daha önce bunun çalışmasını yapmıştım ve 
her surenin başındaki harflerin o surede anlamlı kılınmak istenenin 
rumuzları/işaretleri olduğunun vurgusunda bulunmuştum… Ve onu 
detaylandırmıştım. Kitabın başına basılması gerekiyordu, sizlerle de 
paylaşılsın. Hangi harf geçiyorsa işaret ettiği mana üzeri surede bir açıklama 
yapılmıştır, tevili itibarı iledir çünkü. O surede o akıl üzeridir. Mesela bakın bir 
sonraki surede, Ha mim; nefes veriyor ve nefesini noktalıyor, yani varlık 
veriyor noktalıyor… Ama ayn âlemlere, sin insana, Kaf yükselişe işaret eder ve 
Sad suresinde veliliğe doğru bir yükseliş vardır. İçeriğini ilkeleriyle 
doldurduğun da bambaşka bir yere götürür ve o surede o rumuzların 
dâhilinde bir anlatım görürsün.  

Ama bazıları, özellikle havas ilminde olanlar, bu gibi ayetleri kullanır. Mesela 
“elif, lam, mim, sad” vb. farklı farklı surelerde bile geçse alırlar o harfleri 
gerçek anlamlarını biliyorlarsa onu zikir edinirler, zikirde koruyucu şeyler 
vardır ve direk o harflere ait kuvvetler nelerse, melekler nelerse bizatihi davet 
ederler. Çünkü Azimmüşanın yüksek ayetleridir, o ayetler olduğu için gelen 
meleklerde kuvvetli meleklerdir, bağlayıcı meleklerdir. Yani ayn, sin… Bu gibi 
harfler dediğimiz ayetler, bizatihi melekûtuyla okunduğu zaman 
kuvvetlidirler, bağlayıcı ilkelere sahiptirler ve birçok iş gösterirler.  

Havas ilminde olanlar bunun ilmini biliyorlardır… Mesela: Koruma 
ayetlerinden bir tanesidir… “Elif, lam, mim, sad”… Bak, sad sonundadır. 
Genelde görülmez, elif, lam, mim, sad’ı bak sonuna koyar. Böylece sad harfi 
ile beraber bir koruma zikri elde edilir. Muhteşem şeyler vardır böyle. Böyle 
şeyleri var ama bazıları dip not düşüyor. “Bunu sadece Allah bilir, peygamber 
bile bilmiyordu” derler. Nereden biliyorsunuz? İnsanlar bilsinler diye 
gönderiyor, bilmesinler diye bir şey yok.  
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Allah’u Azimmüşşan bir şeyi beyan ediyorsa bilinsin diye beyan eder, 
bilinmesin diye beyan etmez, eğer bildiriyorsa bilinmesi için. Bunu şöyle 
düşünün biraz daha farklı bir alana taşıyayım, Allahu Azimmüşşan size bir şey 
seslendi ve verdiyse melekûttan olsun, peygamberden olsun, evliyaullahın 
dilinden olsun fark etmez, O artık size verecektir ama vermeyeceği şeyi, 
anlamlı kılmayacağı şeyi söylemez ve bildirmez. Eğer burada ayn, sin, kaf’tan 
bahsediyorsa bilinmesi için bahsediyordur, yoksa bilinmesin orada kalsın diye 
değil. 

 Sureler var, hep Ha Mim ile başlıyor hatta halk dilinde buna ha mim 
sureleri diyorlar. Bu surelerin mukabelelerde hepsinin aynı anda 
okunması muteber bir şeydir. Bölemezsiniz, diğerleri cüz cüz 
bölünüyor da bunların bölünmemesi daha iyidir gibi, hatta bir takım 
dilekler içinde okunuyor bildiğim kadarıyla. Sorum şu; bu surelerin hep 
aynı şekilde başlaması bize ortak bir ilkeyi veriyor mu?  

Evet!.. Her birinde görebileceğimiz ortak ilkelere de işaret ederler. 

Ha, mim dediğin zaman o surenin bağlayıcı ilkelerini veriyor demiştim, 
tutarlıdır. Mim noktalanıştır, bitiriştir ama her bitiriş yeni bir başlangıçtır. 
Bitiriş aynı zamanda başlangıçtır, saatin bizatihi kendisidir. Çünkü her bitiş, 
her noktalanış yeni bir devreye, yeni bir evreye geçiştir. Onun için mim bir 
taraftan başlangıç ama bir taraftan başlangıcın sonuçlanışı ve yeni bir evreye 
geçişi işaret eder. Dikkat edersen bu surelerin tamamında mim bu noktada 
kullanılır. Yani her görünüşe taşınan, yaratılışı gereği mimlenirken yeni bir var 
oluş sürecine tabi kılınmaktadır. 

Mesela surede dünyanın yaratılışı anlamlı kılınıyor; dünya halkiyeti ile 
mimleniyor. Dünyanın yaratılışından sonra insanın kendisi anlamlı kılınarak 
mimlenmekte... Bak, daha önceki surelerde insanın yaratılışı vardı mesela, 
ama dünyanın yaratılışı, dünyanın yaratılışından insan üzerindeki murad-ı 
ilahi, o murad-ı ilahiye göre de insanın iş görüşü ve kendi nedeni ne ise onu 
kendinde noktalanması istenendir. Ama burada söylenen hayy ile beraber 
gerçekleşiyor yani Allah nefes veriyor. Diğerinde de nefes veriyor, yani 
surenin kendisi bir nefes, bir rahmet-i ilahi, onunla beraber bizim ereğe bağlı 
olarak yaşam biçimimizde noktalanmamız isteniyor. 

İlkelerini konuştuğumuz için, bunların üzerinde durmuyoruz. 
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Bu son üç suresinin temel ortak ilkesi rızıktır. Veya arkadaşlar musallat ettik. 
Yoldan çıkarıcılar, birbirleriyle istişare ederler veya etmezler, düşmandırlar. 
Diğerinde şeytan musallat ettik diyor, bak ortak ilkelerini görüyorsun burada, 
arkadaşlarda ortak ilkedeler. Rızkta ortak bir ilke var, ondan sonra ahirette 
ortak bir ilke var ama genelde mim”in geçtiği yerde illa bir sonuçtan 
konuşuyor. Ama bir şey veriyordur da mim’letiyordur sonuçtan 
konuşuyordur. Size orda vermek istediği bir ilke vardır, o ilke üzerinden bir 
bilinç vardır, o bilinç üzerinden bir mim’letme vardır.  

Şura’da ha, mim değişiyor, ayn, sin, kaf, üç harf daha ekliyor. Ha, mim, bir 
şeyde noktalıyorum ama o noktaladığımda bir şey istiyorum diyor. Seni 
tutuyor açıyor; âlemlere açıyor. Ayn; âlemlere açılıştır, görüştür, sin; insandır, 
toparlanıştır. Ama mim deki gibi bir toparlanış değil, sin de yayılıma, eyleme 
ait bir toparlanış işaret edilir. Ama kaf’a geldiğin de yükselmişsindir artık. 
Bakın kef aşağıya bakar, kaf yukarıya taşır. Kef, Hz. İsa’nın harfi aşağıya inişin 
harfidir. Kaf sizi yükseltir. Ama neye bağlı bir yükseliş ne ile gerçekleşen bir 
yükseliş, surenin kendisinde vardır o. 

Şura, danışma/ istişare anlamına gelir.  

“Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf” 

“Çok güçlü –Kaviyy- ve pek hikmet sahibi –Hâkim- olan Allah sana ve senden 
öncekilerine işte böyle vahiy etmektedir”  

Allah’u Azimmüşşan “Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf” ile hitap etmektedir diye not 
düşenler var. Böyle vahiy etmektedir derken, Cebrail’le vahiy ediyor, 
ilhamatlarla vahiy ediyor. Kelam ile kelamı oluşturan işaretler/ harfler ile 
hitap etmektedir. Nebi’de ilhamat olduğu gibi doğrudur. Bizlerde nefisten 
sebebiyet şüpheler, git geller, parazitler olabilir. Peygamberlerde zihin arı ve 
durudur, bilgi net biçimde anlaşılırdır. Ne kadar temizlenirseniz, temizseniz, 
gelen akan bilgi feyzi akdesten beslenirsiniz. Bak feyzi mukaddesten değil! 
Feyzi mukaddes size dıştan, nakilden gelen bilgi, âlemden edindiğiniz bilgidir. 

Feyzi Akdes; Allah’tan, özünüzden, ruhunuz üzerinizde hâkim olan Allah’tan 
edindiğiniz bilgidir. Geldiğinde anlayışta karşılık bulan bilgidir, net anlaşılır. 
Özünüzden bilgi olarak ne geldiyse, anlam içeriği/ duygusu ile verilen şuur/ 
dirimsellik sonucunda edindiğiniz bilgidir. İlham, hatır ve keşf bu bilginin 
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edinme düzeyleridir. En önemlisi ise kişinin özünden, ruhundan olarak aracısız 
biçimde, bilgiyi bilincinde hatıra gelmesi ile edinmesidir. 

Feyzi Akdes’te bilgi, kesin ve doğru olarak gelir. Nefsi emmare, zihinde 
karşılaştırıldığı diğer bilgiler, ifadeye taşınırken kavram yetersizliği vb sebepler 
devreye girdiğinde; hatalı değerlendirmeler ve yanlış yargılar, bu tarzda bilgi 
akışında gerçekleşen düşünce akışını sekteye uğratır. Kavram yetersizliği, 
içeriği edinilmiş bilgiyi ifade etmekte zorlanmaya sebep olabilir. Mesela; 
gönlünüze bir şey doğdu ama kelimesi sizde yok veya bulunduğunuz zamanın 
bilgi birikiminden öte bir bilgi edindiniz, ifade edecek kavram yok… Ya ifade 
etmeye sebep olacak kavram edineceksiniz ya da kavram yoksa üreteceksiniz 
–dile yeni kavramlar ekleyeceksiniz.  

Dile yeni kavramların eklemlenmesi ise toplumsal alanlarda karşılık bulduğu 
süreçte gerçekleşir. Bu da insanlığa yeni bir içerik kazandırarak tinde ruh 
üflenmesidir. İnsan özü itibarı ile ilk halk edildiğinde ruh melektir… Anne 
karnına düştükten sonra kendisine biyolojik canın ve doğduktan sonrada 
tinde can bulduğu dil ile ruh üflenmesi ile iki düzeyde kendinse ruh üflendiğini 
söyleyebiliriz.  

Böylece dil edinirken; içsel olan anlamın şuurunda edindiğinizi, düşünce ile 
idrakini edinme üzerinden usa taşıyarak/ bilincine taşınarak, kendinizde bilgi 
olarak işlevsel kılarsınız. Size arı bilgi olarak gelen, böylece ussal düzeyde bilgi 
olmuş olur… Yaşamda karşılığını deneyimlerken, mantıkta gerçekliliğine tanık 
olurken bilgi, yaşam yürüyüşünde size kaygan olmayan doğru zemin olmuş 
olur. Size özgüven verir. 

Bilgi; feyzi Akdes’te, hakk-el yakin denilen mertebenin gereğinde, ilkeleri 
evrenselinde yaşayan bilinçte, ruha indirilmesi ile edinilendir. Feyzi 
mukaddeste ise bilgi; ayn-el yakin denilen mertebenin gereğinde, bilinç 
zemininde sezgiden kopmadan, düşünce ile bağıntılar kurmak ile dış 
dünyadan, zemininde yaşanan değişmezlere göre edinilir. Dış dünyadan 
edinilen bilgi her ne kadar değişmezlere bağlı olsa da unutmamak gerekir ki 
süreksizlikteki değişkenlikte değişmez olanlar ile düz mantık doğrultusunda 
doğru bilgi edinmekteyizdir. Diyalektik, sibernetik ve süpekülatif mantık 
kıpılarında ise irfan düzeyinde bilgi edinmekteyizdir. 
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Böyle olsa da öznel varlık olarak Allah’ta gerçekleşenler, iradeye, ilkelere bağlı 
–evrenselinde- gerçekleştiğinden dolayı bilgiyi edinmemize sebep temel 
nedenlerden bir tanesi de ilkelerdir (iyilik, doğruluk, güzellik, -bunlar irade 
idealarıdır).  

Dış dünyada bilgi edinme yöntemleri ne olursa olsun, sonuçta bilgi nesnenin 
değişmezlerine bağlı olarak nesnelliğin bilgisi edinilir. Bu da eşyanın bilgisini 
edinmemize ve eşyadan yana aydınlanmamıza sebep olsa da öznellikten 
yoksun, olan biteni hakkı ile anlamamıza engel olmamalıdır. İlkeler ile 
bilinmesi gereken ise iradeye bağlı olarak her iş bilgisinde gerçekleşirken, 
insan için bilgi edinmenin temel nedenlerinden bir tanesi olan, iradeye bağlı 
olarak bilgi ediniminin gerçekleştiğidir. İnsan, bilincinde ilkelerin zorlaması ile 
bilgi edinim sürecine girer. Her türlü bilgi edinimi sürecinde de irade ideaları 
olan ilkeleri, fıtratı gereği yaşarken bilgi edinimi sürecinde bulunur.  

İnsan bilgiyi edinir, ilkeler ile talim eder. Fıtratı ve öznellikten itibaren de 
ilkelere bağlı olarak irade doğrultusunda bilgiyi edinme ve talim etme 
sürecinde; bilginin, yaşamda işlevsel/ gerçek kılınması, üretim nesneleri ile de 
yaşam alanlarına taşınması sonucunda döngüsellikte/ döngüde işlevsel 
olduğu görülür. Bilgi, iradeye bağlı olarak döngüsel ve döngüde olarak 
işlevseldir. İradeye/ öznelliğe bağlı bilgi işlevselliğinde de bilinç görünür olur. 
yani bilgi organik doğada sibernetik düzeyde işlevsel kılındığında bilinç 
görünür olmaktadır.   

Eskiler, feyzi Akdes’e hâl ilmi demişler. Kur’an’daki karşılığı ilmi ledündür. 
Eskiler, yaşanır söylenmez demişler. Özel olup ta söylenmeyecekler elbette ki 
vardır… Ama yaşanır, ifade edilemez diyenlerde olmuştur. Kardeşim! 
Yaşanıyorsa ifade de edilebilinir. İfade edecek dil, “bende yok” dersin… Bu 
anlaşılır bir şey ama “söylediğinde anlaşılmaz, ifade edilemez” dersen eğer 
bunun mantıki bir açıklaması yoktur. 

Her ifade, içeriğine bağlı olarak anlam taşıyıcıdır… Anlam olarak edinilenin 
şuuruna erişildiğinde, ruhta karşılık görmüş olarak yaşanandır. İfade, elbette 
ki içeriğe haizdir ama içeriği bilinçte ve bilincin görünüşlerinde –us, zihin, 
sezgi vb- karşılık görmediği sürece bir anlam ifade etmez. Bu da sonradan 
ifadenin içeriğinin edinilmeyeceği anlamını da taşımaz. Bununla beraber 
gerçeğe ait her ifade, gerçeğin kendisini işaret etse de gerçeği yaşamaktan 
uzaktır.  
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Gerçek, yaşanmakta olandır. Dilde ifadesi ise -yaşananın, gerçekliği olanın 
kendisi değil, dilde karşılığı olarak yansıtıcısı/ hatıra getiricisidir. Bu bağlamda 
dilde gerçekleşen, olanın ve olmakta olanın spekülatif olarak anlamlı 
kılınmasıdır. Böylece insan; iç dünyasında, dilde anlamlı kıldığı ile doğada ki 
gerçekliğe aşkın, tinde gerçek kılınan/ içselleştirileni değer edinir… Ve değer 
edindiği ile bakışım/ görüş sahibi olarak dış dünyaya yönelendir ve dış dünyayı 
kendinde yaşayandır. Bilmek ve bizdeki karşılığına göre değerde/ değerinde 
veya ölçüsünde gerçek kılınan, yaşadığımız iki farklı durumdur. Böyle olsa da 
tinde/ yaşamda gerçek olan ile doğada gerçek olanı anlamda özdeş kılarak 
dilde ifade ederiz.  

Arkadaşlar; cevizi bilmiş olarak ifade etmek ile cevizi tadında yaşamak/ 
özünün duygusuna varmak iki farklı durumdur. Aynı biçimde veliliği bilerek 
ifade etmek ile veliliğin meleke düzeyindeki duygusuna/ hâline bağlı olarak 
edinimi iki farklı durumdur. Rahmanlığı bilmek ile Rahman olmanın 
duygusunda tavırlarda ve bakışımlarda bulunmanın farklı iki durum olduğunu 
da örnek gösterebiliriz. Böyledir, ama cevizi ve tadını ayrıca veliliği ve 
duygusunu ifade edemeyiz diye bir şey yoktur. İç dünyada karşılığı olanın -
batın olanın- dış dünyaya ifade edilmesi –zahire taşınması- dil ile mümkün 
kılınmıştır. Hâlinde yaşanan, dilde ifade edilebilir. Dilde ifade edilenler, 
muhatabını bulduğunda ise uyanışlara, duygusunda anlam edinimine sebep 
olur. Dil, usta bilginin işlevsel kılındığı, idrake bağlı bilinç edinmeye sebep 
usun, bilinçte karşılığı olan yeti olarak en yüksek formudur. 

Anlayış, kişinin nurdan ve melekeden yana istidadı ile edinilen kabiliyete bağlı 
gerçekleşir. Kişi yaşadığını anlar, yaşadığında anlaşılır olan durumlar da vardır. 
İç dünyada yaşanılanın ifade edilemez denilmesi, ussal gelişim sürecinin 
idrakinde olunmadığı anlamına gelir. Her hangi bir şey için ifade edilmez 
denildiğinde; Allah’ı da, Kur’an’ını da anlamıyorsun demektir. 

Çünkü Allah dahi Kur’an’da, sıfatları doğrultusunda yaşadıklarını ifade 
ediyor… Sıfatları üzeri yaşadığı karakteristik tavırlarını esmalar olarak 
kavramlaştırdığına ve ifade ettiğine tanık oluyoruz. Dil ussal belirim –usun 
görünüşü- olduğu içindir ki Allah; yaşadıklarını, yaşananları, ussal düzeyde 
anlamlı kılmaktadır… Ussallıkta kendini görünüşe taşımaktadır. Yaptığımız 
Kur’an dersleri ile de görmekteyiz ki ussal olarak ta kendi ve yaşananları, 
yaşanması gerekenleri ifade ediyor. Yaşadığımız içsel hâllere kadar ifadelerde 
bulunuyor ve kendisini dil de görünüşe taşıyor.  
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Dil; doğada yaşananların içselleştirilerek, doğa zemininde doğaya aşkın 
yaşama olanağı edinilmesinin aracıdır… Öznellik/ tinsellik ediniminin, tinde 
doğumun zeminidir… Görülmez olup ta akli olanın görülmesine, bakılıp ta 
yabancısı olunanın tanınmasına olanak edindiğimiz tinsel olanağımızdır. 

Hüvel batın, hüvel zahir. Batın da içerik olarak anlamında/ duygusunda –
hâlinde- karşılığı olanın; zahirde karşılığı vardır, dilde gerçekleşen ifadede de 
karşılığı vardır/ olmalıdır. İçerik, içkin olunan duygusunda yaşanan, kuvvet 
olarak hâlde görünüş bulan, dirimsellik içeren özselliktir. Öznellikte 
içselleştirildiği, yaşam alanlarına taşındığı kadarı ile de özneldir (özne değil, 
özneldir). Dilde de kavram olarak karşılığı vardır, yoksa eğer kavram olarak 
dilde tinin nesnesi olarak üretilir/ üretilmesi de gerekir. Hâlde karşılığı olan 
yaşananlar, kavramsal kılınması ile usa taşınır ve dilde zenginlik ediniminin 
gerçekleşmesi olanaklı kılınır. Dil edinme sürecinde kavramlaştırma, 
kavramlar ile ilişkilendirme, ifadeye taşıma görülür. Dilde ifade edilenin/ 
kavramında bilinenin, iç dünyada düşüncede ve dış dünyada da yaşananlarda 
tecrübe edilmesi doğrultusunda talim edilmesi, dil edinimin ve dil ile iç 
dünyada/ bilinçte halk edilişin gereğidir. 

Dil, konusu olanın, iç dünyaya ve ifadeye taşınması ile usun görünüşü olarak 
gerçeklik kazanır. Gerçek olmayan, yaşananlarda ve mevcudatta karşılığı 
olmayan, gerçekleşmemiş olanın; dillendirilmesine, ifade edilmesine, iç dünya 
taşınmasına imkân yoktur. Gerçek ile alakası olmayanın dile getirilişi mümkün 
kılınmakta ise batıl olanın doğuşuna tanık olunmaktadır.  

Gerçek olana örten batıldır. Batıl gerçek olanın görünüşe taşınmasının da 
gereği olarak görünüş bulur. Batılın gerçeklik alanında zan olarak görünüş 
bulması, bilginin sınırsız alanlarda işlevsel döngüde görünüşü, insanın mutlak 
bir gerçekliğe ve değerlere imanını yitirmesine sebep olabilir. Böylesi 
durumda hakikati nasıl görmemiz gerektiğinin bakış açısını/ aklını yitirmişizdir. 
Bilginin nedenlere bağlı olarak işlevselliğinde edinimi esnasında, öznelliğe 
bağlı olarak görünüş bulan erekten yoksunluk, bilgide insanın kaybolmasına 
sebep olur.  

Erek, nedenlere bağlı ussal olarak görünüşten farklı olarak, iradeye bağlı 
amacın ilkede gerçeklik kazanırken, anlamın değer niteliği kazanmasının 
sonucunda görünüş bulur. Ereğe/ amaca bağlı ve evrenselinde, bilginin 
değerlendirilişi ile edinilen bilgi ile erekten bakılmakta ise nesneler 
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dünyasında, bilginin çeşitliliğinde kaybolunmaz. Değer yitimine de olanak 
verilmeden, tinde yaşamsal zemin edinilmesine olanak edinilir.  

Bu gerçekleşirken önemli olan ise evrenseline bağlı doğru olana göre ilkeler 
düzeyinde erek edinimi ve bilginin yaşama taşınmasıdır. Hak ve hakkaniyet 
ilkelerine bağlı olarak ta insani ilişkilerde bulunulmasıdır. İnsan yaşamında 
önemli olan; bilgiye –hak/ gerçek olana- ve adalete -hak edilene/ hakkı 
olunana- dikkat edilmesi gerektiğidir. İnsan, bilgide ereği yitirdiğinde 
kaybolması kaçınılmazdır. Nedenler, ayağının altından kaydıkça, 
anlamsızlaşmaya başladığında, insanın tinde çıkmaza düşmesi kaçınılmaz olur. 
Hak ve hakikate ilkesinde edinilecek ereğe göre değerler edinimi, bilginin nasıl 
yaşama taşınması gerektiğinin aklını edinmemiz için gereklidir. Bununla 
beraber yaşam nesnelerinde ve doğa nesnelerine bağlı olarak edinilen bilgi de 
doğada kaybolmamamıza olanak verir. 

Erek, değer edinimi ile beraber sorumluluk ta yükleyici olduğundan dolayı, 
hakikate yol tutan için velilik, sonuçta görülecek olandır. Velilik, ereğe bağlı 
değer ediniminde yüklenilen sorumluluktur. Hakkı gereği hakikate hamil 
olunması ile istidada göre değer ve sorumluluk edinilmesi; kişiyi veli kılar, 
veliliğin gerçekleşmesine sebeptir.  

Surede, Allah’ın hakikati kıyas alınarak belirtilen olacaklara/ erek belirimlerine 
göre din olarak yaşam biçimi edinilmesi istenir. Sadece nedenlere bağlı 
yaşamda nedenler yitirildiğinde insanın yalnızlaşacağı ve ereğe bağlı 
sorumluluklar edinmediği için, sorumluluğu üstlenilen olunmayacağı 
vurgulanır. Hak ve hakikate bağlı sorumluluk yüklenenler, Allah’ın kendisini 
sorumlu gördüğü kullarıdır ki surede bu net olarak özetlenmektedir. Surenin 
temelde en bağlayıcı ilkesi; ereğe göre beliren değerler doğrultusunda 
sorumluluk edinilmesi ile hak ve hakikate göre veliliğin edinilmesidir. Özellikle 
bu bağlamda sure, sorumluluk ilkesi bağlamında da okunmalıdır.  

Sureye dikkatli bakıldığında; ereğe göre anlatımlar üzerinden insanın değerler 
edinimi ile sorumluluk bilincine taşınması istenendir. 

 “Göklerde ve yerlerde olanlar O’nundur, O yücedir, pek büyüktür” demek ki 
bütün peygamberlere, bütün velilere bu içeriğe bağlı olarak vahiy etmiş. Bu 
evvela kendi varlık sıfatlarını vahiy etmiş demektir. Bu çok net bir ayet, diyor 
ki; “çok güçlü, hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle 
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vahiy etmektedir” Vahiy etmektedir ama böyle vahiy ettiği şey ne; “göklerde 
ve yerlerde olanlar O’nundur” Malik-ül Mülk. Malik-ül Mülk anlayışını 
edindikten sonra - biraz önce söylediğim duadaki karşılık gibi- müthiş bir 
sıfattır. “Ya Rabbi sahip ben değilim, sana neyimi feda edeyim” Bir şeye sahip 
değilsin çünkü feda edecek bir şeyin yok, hiç yoksa hakkıyla yaşat. Gerçek 
içeriğini aldığınız, aslı ile içeriğini doldurduğunuz zaman daha anlamlı bir 
hayat oluyor, daha anlamlı bir bakış oluyor, daha doğru bir bakış oluyor. O 
zaman bambaşka bir veçheden bakıyorsunuz. 

Bu ayette söylenmek istenen ise bizatihi kendini vahy edişidir. Allah’ın ilk 
yaptığı başta kendini vahy etmek, insana kendini tanıtıyor. Ondan sonra 
insandan, kendinde kendisiyle nasıl yaşaması gerektiğinin bilincini veriyor. 

Şura suresi hak ilkesiyle okunması gerekir demişim. Buradaki hak sıfatı iki 
türlüdür, birincisi; adaletin ortaya çıkışını gerektiren hak, hakkaniyet 
noktasında demiyorum çünkü adaletin bir tarafı hakkaniyete aittir orayı kast 
ederek değil. Hak dediğimiz şey hakikatten paydanızdır fıtrat olarak, 
hakikatten edindiğiniz gerçekliliğiniz ne ise neden olarak o sizin hakkınız 
olandır… Hak gerçekliliğinizdir.  

Nedeniniz sizin gerçekliliğinizdir ve istidanıza bağlıdır. Nedeniniz ruh olarak 
da, beden olarak da istidada bağlıdır, meleke olarak istidada bağlıdır. 
Allah’tan nasibiniz ne ise o sizin için hak olandır, bütün mevcudat içinde bu 
geçerlidir. Ne zaman ki sizin için hak olanı eylemlerinizde açığa 
çıkartıyorsunuz, işte gerçek olan bu sefer tahakkuk etti, eylemlerinizde 
gerçekleşmeye başladı ve eylemlerinizde kendi gerçekliliğinizi keşf etmeye 
başlarsınız. Bu sizin hangi sıfatlarla var olduğunuzun bilincine varmaya 
başlamanızdır.  

Eylemi olmayanın kendini keşf edişi yok, kendisinin hak, gerçek olduğunun 
bilincine erişi yok, bir hayal olur, bir hayal gider. Kim ki eylemlerde kendini 
gerçekleştiriyor ve sıfat-ı ilahisini buluyor Cenab-ı Hakk ile var olduğunun 
bilincine kadar eriyor; işte o kişi kendi nedenini gerçekleştirmiştir. Evet, 
kendisi bir neden üzeri gerçekti ama kendi nedenini ereğinde gerçekleştirdi. 
Bakın her mevcut kendi varlığı itibarı ile gerçektir, nasibi itibarı ile hayattan, 
eylemlerinde veya var oluş nedenlerine bağıntılı olarak diğerleriyle açığa 
çıktığında kendini gerçekleştiriyordur.  
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Şura suresinde hak sıfatı var ama hak insan tininde kendini çatışkıyla açığa 
çıkartıyor demiştik. Çatışkı olmasa hak olan batıl üzerinden görünüş 
bulmuyor. Asıl olan haktır, batıl olan hak olanın görünüşüne neden olmanın 
ötesinde bir şey değildir. Allah’a; ya -hani “dinsizin hakkından imansız gelir” 
derler ya-, batılı batılla karşı karşıya getirişinde ya da hakkı batılla karşı karşıya 
getirişinde veya istidada bağlı hak belirimleri birbirleri ile karşı karşıya 
getirişinde kendini görünüşe taşıması ile tanık olursunuz. Derler ya; “Âlimlerin 
tartışması rahmettendir” niye, farklı bakış açıları getirerek Bizi Allah’ın 
görünüşüne bir kademe daha yakinleştirirler.  

Çatışkının kendisinde hak ortaya çıkıyor. Çatışkı insanın acziyetine sebep verir, 
çaresizliğine sebep verir ve o çaresizliğine sebep verdiği olaylarla karşı karşıya 
kaldığı zaman da insan kendindeki potansiyelleri açığa çıkacak eylemlerde 
bulunabiliyor, kendini geliştirebiliyor ve Cenab-ı Hakk’a sığınabiliyor. Ve 
böylesi bir durumda Cenab-ı Hakk buyuruyor; “Beni veli edininiz” Surenin 
temel ortak ilkesi, Allah’ın veli edinilmesi ve karşılaşılan çaresizliklerde 
yaptığımız işler sonucunda da Allah’ın vekil edinilmesidir. Hakk, veli, vekil “sen 
Allah’a yalnızca tevekkül et” Allah’tan başka gerçek dost mu vardır, veli mi 
vardır…  

Ama veli, dost kavramı ile tam karşılık görmüyor. Çünkü dost dayanak 
noktamız demek. Yani dost dostun dayanağıdır, dost dostun aynasıdır. 
Amenna bu şekilde içerikleri var. Dost dostun aynasıdır, dost dostun 
dayanağıdır ama dost kavramı bu şekildedir sadece. Veli’nin başka bir tarafı 
da var, veli aynı zamanda sorumluluğu üstlenendir. Allah yaratmıştır, 
yarattıklarından da sorumlu olarak kendini sorumlu hissedendir, onun için 
ayet gönderiyor. Mesela: Okula giden çocuğa senin velin kim yani senin 
sorumlun kim derler. Allah bütün kâinattan sorumlu olan varlıktır. 

Veli, vali aynı kökenden… Sorumlu olursa ve sorumluluğunda olanı -sorumlu 
olduğu haneyi/ muhiti-, idare, idame ediyorsa o zaman validir, mülki amir 
yani. Bakın birbirini nasıl tamamlıyor. Yalnızca O, sizin vekilinizse kurtuluşu 
buldunuz, eylemleriniz sonuç verir demektir, yaşamınız sonuç verir demektir, 
sonuçlar elde edebilirsiniz demektir. Onun için Şura suresini okuduğunuz da 
Hakk’a dair fazla bir şey göremezsiniz, ama temel ilkesi hak… Hak kavramıyla 
okunduktan sonra veli, vekil gibi kavramların içeriğini net 
doldurabiliyorsunuz. 
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Hak ortaya çıkarken çatışkılarda çıkar, çatışkıda olan insan çaresiz olan 
insandır, sürecin kendisinde fark edemez, sonuç ister… Ve o sonucu, yalnızca 
Allah’ı vekil edinmesi ve veli edinmesi sonucunda elde edebilir. Ben bunu 
kendi iç dünyamda yaşardım… Manevi olarak –dünyevi değil- birçok 
problemim olurdu düşüncelerimde ve çareyi Allah’ta arardım; Ya Rabbi doğru 
mu değil mi, çaresizim. Velim sensin, sahibim sensin, sorumlum olan sensin, 
bana da düşün/aklet demişsin ve burada çaresizim! Bu doğru mu değil mi, 
yaptığım şey doğru mu değil mi? Anında cevap gelirdi, çünkü velim O!  

Dostum olarak velim değil; sorumlum olarak velim O, rabbim olarak velim O, 
ilahi sıfatı itibarı ile üzerimde malik olan rab O. İlahi sıfatı üzeri kendisine 
dönüyorum, o sıfatın üzerinde hem üzerime rabsin, hem üzerime velisin. Yani 
beni var ediyorsun, bana bir varlık vermişsin kendinden ve bu kendinden 
verdiğin varlıktan da sorumlu sensin ve bu sorumluluk sana ait olduğu için 
ben sana dönüyorum… Başka birine değil, bak sana dönüyorum ve 
soruyorum… Akşam rüyamda direk cevap; “doğru yoldasın aynen devam et.”  

Bir gün kendimden şüphe ettim… Abdullah Babanın zamanı, efendiye gidip 
geliyorum, o kadar çok şey düşünürdüm ki peygamberleri, birbirleriyle 
ilişkileri, evliyaullahın peygamberlerle ilişkileri, surelerle ilişkileri, ayetlerle 
ilişkileri böyle çok çerçeveli, geniş açıdan şeyler düşünüyorum. Ama sabah 
akşam düşünüyorum, rüyamda bile düşünüyorum, çalışıyorum çalışırken de 
düşünüyorum. Bir gün kendi üzerime döndüm… Bunların hepsini 
düşünüyorsun; ya sakat düşünüyorsan, ya bir yerde yanlışın varsa! 
Kendimden şüphe ettim. Akşam gelen cevap şu; “doğru yoldasın aynen 
düşündüğün gibi devam et” Eyvallah dedim, gönlüm rahatladı. Aynen devam, 
tutabilene aşk olsun.  

Efendi babamın yanına gitmiştim, bir soru sormuştum kendisine… Denemek 
için soru sormamışımdır, bir soru soruyorsam öğrenmek içindir, 
bilmiyorumdur sorarım. İnsanın bilmemesi kadar güzel bir şey yok. Çünkü 
bilmediğini bilen, yol gider. İnsan biliyorum diyorsa zaten kibire doğru 
gidiyordur. Baba derdi “oğlum şu insanlarla bizim aramızdaki tek fark biz 
bilmediğimizi biliyoruz, bunlar bilmediklerini bilmiyor.” Çünkü bilen Allah. 
Allah ile biliyoruz, bir bilmediğimizi bilsek, Allah ile bildiğimizi bilsek zaten iş 
bitmiştir derdi.  
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Şimdi demek istediğime getireyim; oğlum dedi, şimdi ben sana düşünme 
desem sen gene düşünecen… Hadi sen de böyle git dedi. Yani; elimde değil, 
melekem o, en kuvvetli melekem o. Ve rabbin sana verdiği o kuvvet, o meleke 
üzerinden rablik sıfatı ile sende iş görüyor, eylemlerde bulunduruyor, 
çalıştırıyor. Bir taraftan sendeki potansiyeli açıyor ama bir taraftan da o sıfat 
üzeri kendine döndertiyor. O sıfat üzerinden, o meleke üzerinden, o 
melekedeki galip sıfatları ne ise o sıfatları üzeri kendine taşıyor. Düşünce 
kadar kısa bir yol yok. Bir tanesi gelsin göstersin bana, hiç kimse gösteremez, 
düşünceden daha kısa yol yok. 

Rabbinizi düşünün, emin olun O’na kavuşursunuz. Sabah akşam bir 
düşünmeye başlayın, en kestirme kapıdır. Riyazat, çilehane yok… Bunlar 
lazım, küçümsemek adına değil, düşünceden daha faziletli yol yok. Bir saatlik 
tefekkür… Nitelikli ama öyle kafadan değil. “Bir saatlik tefekkür bin senelik 
ibadetten efdaldir.” Arkadaş parantez içinde şöyle yazıyor, nafile ibadetten. 
Ya ibadetten efdal demiş niye nafile diyorsun sen? Çünkü size en büyük farz 
kılınan ibadettir düşünmek. Diğerleri farz, bu farz değilmiş gibi bir kanı var. 
Düşünmek farzdır/ zorunlu, insanın doğası gereği zorunlu. Birde hak olana, 
hakikate varmanın gereği olarak zorunludur. “Beşikten mezara kadar ilim 
öğreniniz”, “ilim kadının müminine de, erkeğin müminine de farz kılınmıştır”, 
“Deki, rabbim ilmimi arttır” Tefekkür edin, Allah’ı seviyorsanız. İnsan sevdiğini 
tefekkür eder. Sevdiğinizi tefekkür edin, bağ kurun. En yüksek âlemle bağ 
kurun, Kürsü-i Âlâ da bağ kurun, Kürsü-i Âlânın nurlarıyla nurlanın. Beyin 
diyoruz kürsüdür… Kürsüde tefekkür edin ve kalbinize kitapların taşıdığı 
anlamlar insin, anlayış bulun, kavrayış bulun. Aklınızla kavrayın, kalben 
anlayın.  

Şura suresinde zaten “Allah onların dostlarıdır, onlara bir dost yoktur” veya “o 
müminler ki birbirlerine danışırlar” Dost dayanak arıyor. Çaresiz kalan insan 
dost arar, dayanak arar, danışırlar çünkü çaresizdir. Dost dostun 
sorumlusudur. Resulullah Medine’ye gittikten sonra “mümin müminin 
kardeşidir” ayeti indi, o sırada Resulullah nasıl bir adet başlatmıştı; 
müsahiplik. O adet şu anda sadece Alevilerde var. Bektaşilerde yoktur, Sünni 
cemaatte fazla karşılık görmedi. Musahip, sahiplenme… Birbirlerini kardeş 
edindiler, birbirlerinden de sorumlu oldular, birbirlerini sahiplendiler yani 
birbirlerinin velisi oldular. Yani dost dostu ne zaman sahipleniyorsa, yardıma 
muhtaç olduklarında birbirlerine dayanakları oluyorsa, sahipleniyorlarsa işte o 
zaman musahipler. Mümin müminin musahibi olmadığı sürece dostu değildir, 
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velisi değildir. Arkadaş olunur, dostta olsun diyeyim ama velisi değildir. Çünkü 
veli kavramında sorumluluk almak ta var, sorumluluğunu üstlenmek te var, 
sırt sırta vermek dayanak edinmek te var. 

Ve Şura suresi danışma… Çaresiz kaldım, dayanağım yok, bana bir akıl ver. 
Veya onlar birbirlerini sahipleniyorlar, birbirleriyle salih amelde bulunurlar. 
“Onlar birbirlerine danışırlar işlerinde” yanlış yapıp yapılmayacağının bilgisini 
de alırlar anlamına kadar da gelir. Böyle olsa da mümim olan birbirinini hak 
belirimlerine göre işlerinde reylerini gözetirler anlamını da anlamak gerekir. 
İşte size demokrasi.  

Önceki surelerde abdiyeti görmüştük. Burada daha yüksek bir bilince taşınma 
var. Abdiyette, resullüğe vardığın zaman ikiliği aşarsınız demiştik. Abd 
olmadan ikiliği aşma da yoktur, sevgiyle abdiyeti aşarsınız, o zaman da Allah’a 
sıcaklık istiyor, yakinlık istiyor, dayanak istiyor zaten. Allah kendinden yana 
dayanak istemiyor, bizim kendisini dayanak edinmemizi istiyor veli olarak… 
Yaşantımızda karşılaştığımız olaylara karşı dayanak edinirler, veli, ama bir 
taraftan da kendi öz varlığımıza dayanak olarak görüp O’na göre yaşamak, 
O’na teslim olmak, dayanak edinilmesiyle beraber yaşam ilişkilerimizde onu 
göstermek. Dost dostun aynasıdır, dostu göstermekle de alakadar bir şeydir.  

Eğer siz onu gösteremiyorsanız, nasıl ayna, nasıl dost olabilirsiniz ki! Aynası 
olması lazım, O’nun sıfatlarını bu âlemde göstermeniz lazım, onun iradesi 
üzeri sıfatının görünüş bulması gerekir. O’nun veli olduklarına sizin 
üzerinizden veli olması ne kadar güzel olur değil mi? Hakk’ı kendinizde 
abdiyette bulmanız güzeldir ama velilik sıfatı ile diğer hak belirimlerinin 
sorumluluklarını üstlenerek O’nu âlemlere dönük olarak yaşamak, kemalat 
verüşt adına daha üstün bir mertebedir. Ayrıca her tavrının sorumluluğunun 
bilincinde hareket edersiniz. Velilik, hak belirimlerini değerinde 
sorumluluğunu üstlenerek, erek bilinci edinmiş olarak eylemde bulunmaktır.  

Aynı zamanda dostlarda ortak irade ve ortak iradeyle beraber barış, sulh 
vardır. Allah ile barışmak istiyorsanız veli esmasının tecelli etmesi zorunludur. 
Veli esması Allah ile barışıklılığı getirir. Abdiyette yaptığınız eylemlerde Allah 
ile barışırsınız ve siz yaptığınız eylemlerde esma-ı ilahi üzeri üzerinizde 
tahakkuk eden, gerçekleşen esma-ı ilahi ile Allah’a yakin gelirsiniz. Ama 
velilikte sıfat-ı ilahi ile yakin gelirsiniz. Diyor ki “dostum; ya Halil’im” diyor. 
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Önceki her bir sure de bir sonraki haftanın sürecine gittiğimiz için zorunlu 
olarak o surelerin girişini yapıyoruz, enteresan bir şekilde. Çünkü süreç 
zorunlu olarak oraya götürüyor. 

İbrahim soruyor “Ya Rabbi senin velinin, sendeki karşılığı nedir?” diyor. “Ya 
İbrahim, velim benimle görür, benimle duyar, benimle tutar, benimle yürür, 
sana kendimi ısmarladım” diyor. Sıfat-ı ilahide, velilikte yakınlık vardır. Rab ile 
bakıyorsundur, rab ile duyuyorsunuzdur, rab ile tutuyorsunuzdur ve esma-i 
ilahi en kuvvetli şekilde üzerinizde tezahür etmeye başlar. “Sen atmadın Allah 
attı” ayetini de bu bağlamda ilişkilendirebilirsiniz. Velisi olduğunuz kimse, 
onun imkânlarından da istifade ediyorsunuz demektir. Şimdi okulda yani bir 
çocuğun velisi kimse, velisinin muhitinde olan ne ise onlardan da istifade 
etmiyor mudur? Anne babanız velinizse, ev halkının istifade ettiği şeylerden 
istifade etmiyor musunuz? Önemli olan ise veli olduğunuza imkankanlarınızı 
paylaşmanızdır.  

Abidlikte; irade ve eylem üzeri iradeye hizmet vardı ve iradeye hizmet bizi 
esma-i ilahiye taşıyordu. Velilikte; sıfat-ı ilahi –subiti sıfatlar öncelikli olarak- 
üzerimizde görünmeye başlar, tezahür etmeye başlar. Şura suresinde insan 
olarak bizim yükseltildiğimiz yer kaf ile sıfat-ı ilahiden nasiplenmemizdir ve 
gerçek veli Allah’tır. Yani nasiplenecek sadece Allah’tır ki zaten hep ondan, 
başka birinden değil, kendisinden nasiplenmekteyiz. Kiminle yaşıyorsunuz ki, 
sıfat-ı ilahi ile gören göz kiminle görüyor, duyan kulak kiminle duyuyor.  

Günümüzdeki akılla söylersek; her şeyin nuru, biçim alış kuvvetleriyle 
alakadar bir şey. Görme kuvveti, duyma kuvveti, gravitasyon kuvveti nur 
sebep oluyor hepsine. Ve nurdan ne kadar istifade ettiğin senin seçimlerine 
bağlı bir şey! Ya dünyayı tercih edeceksin, ya Allah’ı tercih edeceksin ya da 
ahireti tercih edeceksin. Çünkü tercih veriyor “bazıları dünyayı isterler, 
dünyayı veririz onlara. Ahretleri bomboştur” diyor. Allah’ı veli göremez, onun 
rahim dairesinden istifade edemezler.  

Allah’ı dost edinmişseniz, veli edinmişseniz, veliniz Allah ise onun ilahi 
sıfatlarından nasibiniz ganice vardır demektir, onun sorumluluk dairesine 
girdiniz demektir ve Allah size vekildir, Allah size kefildir, Allah size yeterdir, 
kâfidir. Bakın bu esmalar kendi kendini tamamlayarak gelir. Vekil, kefil, kâfi 
nasıl ki âlemlere kâfi aynı zamanda size artık kâfidir ve yaşam ilişkilerinizde 
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zorda kaldığınız zaman dostunuzdan öte veliniz yanınızdadır. Zaten o zorluk, 
dostunuzla olmanız içindi, o veliniz olan Allah’ın tinsel alanına girmeniz içindi. 

Bazen veli kavramı yerine dost kavramını kullanmaktayız… Ama bu dilde dost 
kavramının yerleşik olmasındandır. Veli dosttan öte durur. 

Burada türlü türlü makam ve mertebe çıkar. Naz makamı çıkar, dostla öyle bir 
hoş-u şen olur ki zora düşer. “Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk 
olmasa” naza bak! Çünkü o daireye girmiş, nazlaşıyor; ama naz makamı 
çocukluk devresidir.  

Çok hikâye var böyle mesela; adam evinden çıkmış yağmur yağıyor. Her tarafı 
sel istila ediyor, kızına bağırmış hanım kızım getir hele bakayım tüfeği… Almış, 
dışarı çıkmış, iki tane sıkmış; “hele şuna iki tane çifte salayım da dursun” 
demiş. Salar salmaz tık diye kesiyor. Allah ile nazlaşıyor…  

Hint elinde inanılmaz bir kuraklık oluyor, gidiyorlar Abdullah-ı Dehlevi 
Hazretlerinden rica ediyorlar. Taburesini alıyor efendi hazretleri, güneş’in 
altına oturuyor. “Ya beni yakarsın, ya yağmuru verirsin” diyor; etrafı sel 
götürüyor.  

Bunlar naz makamı, çocukluk devresinde gerçekleşir. Çocuk babasından bir 
şey ister; ya şöyle olsun, ya olsun ya. Ya olmasın kardeşim, hikmet-i ilahi var, 
orada bir şey cereyan ediyor, cereyan eden şeye ne için müdahil oluyorsun!  

Çocuk illa müdahildir, o zaman der al… Bir şeker gibi eline verirler. Çok 
güzeldir, birebir hitap muhatap ilişkisi vardır, muhabbet vardır orada. O 
muhabbet olmazsa zaten istedikleri verilmez… Yani bağ kurmuşlar ama 
çocukluk devresi. Bizden istenen çocukluk devresinin veliliği değil, ergenlik 
devresinin de veliliği değil. Bazen başımıza gelen şeylerin hikmetini 
anlayamayız, isyanları oynarız. Bazen gözümüz kararır, gereken şeyleri en son 
hat safhasına kadar yaparız, ondan sonra ortada kalırız. Türlü türlü haller var.  

Bizden istenen hak ile batılı birbirinden ayırmak. Bir taraftan dünya, bir 
taraftan hakikat, bir taraftan ukba, ahiret, geçmiş, gelecek ve bugün ne 
yaşamamız gerektiğinin bilincini verir… Ve bugün olan biteni okumak. Ama 
geçmiş ve geleceğe göre bugün ne oluyoru okuyabilmek. Geçmişte ne olduysa 
bugün zaten oluyor, gelecekte ne olacaksa zaten bugün olmakta, işaretleriyle. 
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Biz ne kadar görüyoruz, fark ediyoruz! İlkelerle baktığınız zaman zaten 
anlaşılır bir şey bu. 

Şura suresinde; derde düşen insana, çaresiz kalan insana, ben senin 
yanındayım diyor. “Kuluma bir dert düşerse benden yana, ben onun 
yanındayım” Beni veli edinin, benimle beraber yol gidin. Ne zaman ki mümin 
oluyorlar, müminler zaten birbirlerinin velileri olur, çünkü her birinin üzerinde 
Hakk tezahür eder. Bundan önceki bir surede ne demişti Allahu Azimmüşşan 
“sen onlara istişare et” bu surede ne yapıyor? Sen onlara istişare et ifadesi 
doğrultusunda “danışırlar, istişare ederler birbirleriyle demekte.  

İlk gördüğümüz ayette peygambere vardı istişare, ama müminler birbirlerini 
dayanak edinirler, istişare edinirler çünkü istişare edinmek birbirine dayanak 
edinmektir, birbirinden fikir almaktır, sözünün geçerli olması demektir, iman 
etmek demektir, güvence demektir. İnsan güvenmediği insana istişare 
edebilir mi?  

“Deki, ben sizden nübüvvetime karşılık bir şey istemiyorum, ehli beyt-ime 
karşılık sevgi istiyorum” De ki diyor, bak farz kılıyor, ehli beyti sevmeyi farz 
kılıyor. Ehli beyt dar anlamıyla Hz. Efendimizin soyudur. Geniş anlamıyla hz. 
Resulullahın hane ve haremine giren velilerdir ve ümmet potansiyeli itibarı ile 
ondan olanlardır.  

Ümmetiz demek ile ümmet olmuyoruz. Evet, İslam oluruz ama ne kadar 
Muhammedi daire de ümmetiz, o daireye girmekle alakadar bir şey. Evet, ben 
Müslüman’ım, ben İslam’ım diyoruz ama islamı hangi mertebesinde 
yaşıyoruz? Âdem’i mi, İbrahim’i mi… Herkes diyor Muhammed Mustafa 
ümmetiyiz, demek ile sadece ona tabisin, onun ümmeti olup olmaman, onun 
tinsel düzeyde yaşadığı irfanını, ahlakını bizatihi yaşamak ve hayatta tecrübe 
edilmesiyle alakadardır.  

Adam ben Muhammed’iyim diyor; bir bakıyorsun İsevi çıkıyor, İbrahim’i 
çıkıyor. Hepsi o mertebenin bir yansımasıdır, görünüş biçimidir ama o daire 
hepsinin özetlendiği bir dairedir ve onu söyleme hakkı yok. Âdem’den 
Hatem’e İslam ama biz İslam’ın neresindeyiz. Ümmet olarak hz. Resulullah’ın 
dairesindeysek ne mutlu bize! Ama o daireye gelene kadar zaten zorunlu 
süreçten geçmek zorundayız. O dairede kalıpta ben Muhammed’iyim diyenler 
belki o sırada o mertebenin hakikatini görmediklerinden sebebiyet 
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söylüyorlar, farkında değiller. Bir daireye gelmişse Musevi, İsevi hangi daireye 
gelmişse yine de bir süreçten geçmiştir. 

Bizden istenen şu; yol istesen de istemesen de çaresizlik yolu, hepimize 
geçmiş olsun eğer yoldaysak. Geçmiş ayetlere fazla gitmek istemiyoruz ama 
mecburen bu konu adına gidelim. Diyor ki; “siz iman ettikten sonra 
denemeyeceğinizi mi zannediyorsunuz”, “geçmişlerin başlarından geçenlerin 
sizin başınızdan geçmeyeceğini mi zannediyorsunuz”, “elbette ki biz sizi 
imtihan edeceğiz” “cennet karşılığında Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu, 
mallarınızı, canınızı satın alır, ömrünüzü kısaltır” geçmiş olsun. Hadisi kutsi; “ 
ben bir kulumu seversem hastalıklar, fakirlikler, yoksulluklarla kulumu pak 
ederim.” Diyecek bir şey yok seversem diyor, “seversem kulumun canını 
alırım, canını aldığımın diyeti ben olurum” Allah diyeti kendinden olanlardan 
eylesin! Ne güzel dua değil mi! Baba derdi ki “oğlum kıyamet başına kopsun” 
ben derdim âmin, kıyam-et diyor ya, ayağa kalkış.  

Kıyameti bitiş olarak görmüyorum, kıyam demek yeniden başlangıç demek 
ama kiminle; Hakk ile başlangıç. Bakın kıyamet söylevlerinden sonra ahiret 
söylevlerine dikkat edin, burada tanık olmayanların tamamı Allah’a direk 
imanlı kişiler. “Ya Rabbi bizi bir daha gönder, Ya Rabbi bizi iyilerden 
bulacaksın” bak Ya Rabbi diyorlar tanıklar, onlar kudrete tanık artık. Çünkü 
ölümden sonra bizatihi hakikate tanıklık var.  

Ölüm diye bir şey yok, artık bunu öğrenmek lazım. Eğer Kur’an okuyorsanız, 
Allah’ı biliyorsanız ölüm diye bir şeyin olmadığını anlamanız lazım ve ölümün 
olmadığının bilinciyle yaşamanız lazım, onun için ahirete iman. Ölmeyeceğini 
bilerek yaşamak demektir. Eğer ahirete iman ediyorsanız, ölmeyeceğinizi 
bilerek yaşıyorsunuz demektir. Ama genelde böyle yaşamıyoruz, öleceğiz, 
şöyle olacak, böyle olacak, başımıza şu gelir, bu gelir kaygılar, tasalar. İman 
ediyorsa da ölecek aklı ile bakıyor insan ve “ya arkadaş başıma ne gelir” 
kaygısıda bulunuyor. Zaten öldükten sonra yok oluyorsan bunları tasa etmene 
ne gerek var! Ama ruhu biliyor ki ölmüyor.  

Herkesin ruhu bilir ki can ölmüyor. Tenden yana azad ediliyor. Tene ait olarak 
kendini canlı zan eden bilinçte, insan öldüğünün zannı ile tasalanır. Burada bir 
kişi gösterin -eğer düşündüyse- öldükten sonra için tasalanmamış olsun. 
Herkes tasalanmıştır, kabre gidince ne olur, kurtlar yer mi, çıyanlar yer mi, 
toprak dökülünce ne olur. Çünkü ruhunuz biliyor ölmeyeceğini, aklen inkâr 
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ederiz sadece… Yarın ölürüz, şu öldü, bu öldü, gitti, giden gelen mi var… 
Nerden gördün gidip gelmeyeni, gidenin gelenin haddi hesabı yok. Keşfen 
bildiğimiz ne gidip gelenler var… Allah biliyor. 

Çatışkılar, çaresizlikler, yolda yürüyüş insanı istese de istemese de aciz kılıyor. 
İnsan zaten aciz bir varlıktır demiştik ve acziyetimiz dolayısıyla karşılaştığımız 
olaylarda üzerimizdeki sıfat-ı ilahi görünsün ve hakkı hakkınca yaşayalım diye 
bizden istenen bir sıfat var. Bu sıfatta velilik sıfatıdır. İşlerimizde ve 
eylemlerimizde esma-i ilahisini yaşama doğrultusunda vekilimiz Allah’tır. 
Çünkü vekilini Allah ediniyorsan, işlerinde esma-i ilahi görünecektir ama veli 
ediniyorsan Allah’ı, onun imkân dairesindesindir artık, o imkân dairesinde 
velin Allah’tır, korkulacak hiçbir şey yoktur. 

Şura suresinde kast edilen şey; eğer veli olarak beni edindiysen “ya kulum 
korkma” diyor. Sonuç itibarı ile sana söylenen korkma, geleceğe doğru sağlam 
adımlarla yürü, emin adımlarla yürü. Ben senin velinsem benden korkma. 
Benden korkma derken yani yaptığın şeylerin karşılığı olarak… Artık dostsak, 
artık sana sorgu sual yok, hesap yok, sen bana taşınacaksın demektir. Bu 
bağlamda okuduğunuz zaman akıbete karşı korkarak yürüyüşünüz olmaz. 
Sağlam adımlarla yürürsünüz, yaptığınız her adımdan eminsinizdir ve Şura 
suresi sizde karşılık görürse insan olarak, yaşadığı şeylerden emin olan, 
yaşadığı şeyleri hakkıyla bilen ve geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüyen bir 
karakterden bahsediyoruzdur. 

Surenin bağlayıcı ilkesi her ne kadar hak olsa dahi, anlayış olarak istenen ilke 
veli ilkesidir. Yani veli ilkesiyle okuduğunuz zaman net anlaşılır kılınıyor.  

23. ayet, 15 ve 8. ayetle anlamlı… İnsan neslinin devamlılığının önemi ve soy 
olarak bilginin birinci elden aktarımı haktır/ gerçektir. İnsan türünün amaca 
bağlı çeşitlenmesi de hak olandır. İnsan türü, amaca bağlı olarak 
çeşitlendirilmiştir. Tek bir insan yaratılmamıştır, onun içindir ki tek tip bir 
insan üretmeye çalışan projeler iflas etmeye mahkûmdur. İslam da çeşitlilik 
esastır ve çeşitliliklere saygı vardır, çeşitlilikleri kucaklama vardır rahman sıfatı 
gereği. Sadece hususi olarak Allah’a iman edilmesine göre rahim dairesinde 
hususiyet tanınmıştır. Yani “katımızda üstün olanlar takva sahipleridir” Bu 
bağlamda rızık herkese eşit ama üstünlük vergice. Dünyaya çalışıyorsan 
dünyanın vergisini alırsın, ahirete çalışmışsa takva üzeri Allah katında 
üstünsündür. Yani rahim dairesinde üstünlük değişiyor. 
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Rahman dairesinde herkese bir varlık hakikati verilmiş fıtrat gereği, dua gereği 
her şey eşit ulaşılabilinir kılınmıştır. İstisnalar bu kaideyi bozmaz. Ama 
çalışmalar, eylemler, ereğe bağlı olarak amaçlar, istidatlarımıza göre 
verilecekler ve edinilecekler farklı düzeylerde çeşitlenmemize sebep 
olmaktadır. Eğer çeşitlilik olmasa ne olur; kör oluruz, basiret oluşmaz, farklılık 
oluşmaz, yürüyüş olmaz, insanın kemalatı açığa çıkmaz, ilahi sıfatlar tezahür 
etmez. Çeşitliliğin kendisinde biz, genelde karşıtlıklarda, çatışma olduğu 
zaman çatışkı veya çelişki görürüz. Aslında hikmet-i ilahinin tezahürünün 
görünüş bulması içindir. Nedenlerin ve ereklerin hakkıyla görünüş bulmasının 
gerekliliğidir. Gerekliliği zorunlu, olmazsa olmaz…  

Olması gerekeni, olmaması gerekeni tecrübe ettikten sonra bilirsiniz. Zalim 
olacak ki mazlum olsun, yanlış yapacaksınız ki af dileyebilesiniz, af çıksın… 
Bizim çelişki diye gördüğümüz şeyler, Allah varsa niye oluyor bunlar 
dediklerimiz; kendisi görülsün diye oluyor. Kader onun kaderi, senin benim 
kaderim değil ki! Etiyopyalının kaderi yok, senin benim kaderim yok, kendinin 
sıfatlarının, esmalarının tezahür etmesinin gereklilikleri var.  

O gereklilikleri hakkıyla okumazsak o zaman yanlış anlıyoruz. Cenab-ı Hakkı 
sanık masasına koyuyoruz bu sefer. Onun için Cenab-ı Hakk’ın bir sözü vardır 
“yaptığım işler dolayısıyla ahkâmıma dokunan olursa vay haline” Azametime 
dokunur, diyor. Ya anla, anlamıyorsan dokunma diyor. Hani Rabia’nın “Ya 
Rabbi bu hikmetindendir, ama ne için yaptığını bilmem, sığındım sana” diye 
sözleri var. Anlamadığını es geçmiş, anlamıyorsanız es geçin. Ama anlayabilme 
potansiyeliniz varsa kafanızı patlatın. Önemli olan da ikincisidir, es geçmek 
değil. Çünkü es geçtiğiniz anda bir daha o olayı yaşamak zorunda 
kalabilirsiniz. Çünkü Allah bilinmek istiyor! Karşılaştığınız, yaşadığınız olayların 
üzerinden açığa çıkacak, sıfat-ı ilahisi ne ise onunla tanınmak istiyor. Sen 
tanımıyorsun es geçiyorsun, o zaman bir daha tecrübe ettirir sana… 

Baba onu şöyle derdi “oğlum sıkışmamışsa sıkıştırırlar” yani tecrübesini 
edinmiyorsa bir daha o önüne gelir, bir daha önüne gelir… Ta ki o melekesi 
açılana kadar, ta ki orda onama, tanıklık oluşana kadar. Oluştu mu, artık bir 
daha onu tecrübe etmek zorunda kalmazsınız. Bunu eskiler şöyle derdi; her 
maske arkasında Hakk’ı görün. Biz genelde suretlere bakıyoruz, onların 
üzerinden eylemiyle görüneni göremiyoruz, tezahür edeni göremiyoruz. 
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Bu sure hak ilkesiyle anlamlıdır. 10, 11, 12, 13. ayetler surenin ruhu… 41, 42, 
43. Ayetlerde önemli.  

Hak; ölçü üzeri olgu olanın belirmesi olarak mevcudun, hakikatten aldığı fıtri 
nasibidir. Bununla beraber hak dediğimiz şey, fıtri nasibine bağlı olarak 
olgular doğrultusunda, olaylar karşısında olguda belirenin - içerik ve biçim 
olarak belirenin- nedenine bağlı olarak ereğinde kendini edimde ve üründe 
gerçekleştirmesidir. Edinimlerde bulunurken, ürün verirken kendi sıfatını 
gerçekleştirmesidir, hak/gerçek olan O’dur.  

Bir şeyin gerçekliliği nedir? Bir; onun potansiyelinde olandır. İki; onun 
potansiyelinde onunla olanın, gerçekleştirilerek açığa çıkmasıdır. Açığa 
çıkıyorsa o gerçektir, çıkmayan şey gerçek değildir. Yani biçim, içerik ve o 
biçim ve içeriğin eylemde uygun bir şekilde açığa çıkarttığı şey… Bu ürün 
verme olabilir… Edimde hangi ilke çıkıyorsa ki içerik genelde dışlaşır. Önemli 
olan da içeriktir. İçerik açık edilmekte ise gerçekleşmektedir. Bütün kâinat, 
bütün kâinatta olan biten bize gösteriyor ki bir içerik var, bir biçim var… Ama, 
biçim ve içerik/ olgusallıkta görülürken; olgu olanın ilişkisinde karşılaşılan 
olayların sonucunda her zaman bir ilkenin tezahürü var ve o ilkenin/ ilkelerin 
üzerinden Cenab-ı Hakk’ın kendini göstermesi var.  

Cenab-ı Hakk’ın kendini göstermesi hakikat, ilkenin görünüşü hak. Hakkı 
başka bir sıfatla diğer surelerde okumuştuk. Cenab-ı Hakk’ta hak kavramı 
ikiye ayrılıyor, yasalar ve ilkeler. Yasaları tekil, tikel ilişkisinde zorunlu olanda 
görürsünüz. Çünkü tekil ve tikelde var olan her şey yasalarla görünmüş olur. 
Âlemde gördüğümüz bütün cüziler, yasalar –Sünnetullah-la görünüş bulur. 
Sünnetullah olmazsa görünüş bulan hiçbir şey yoktur. Ama görünüş bulanlar 
bize gösterir ki zeminde bir yasa var. Yasa gerçektir, görünüş bulan ise yasa 
zemininde yaşıyordur. Onun için Cenab-ı Hakk Sünnetullahını hak tabiriyle 
ifade etmekte. “Her şeyi hak üzeri yarattım” yani oradaki hak kavramını 
yasalar ve ilkeler ile anlamlı kılıyor.  

İlkeyle de içeriğini anlamlı kılmaktadır. Yasalar ile tecelli etmektedir, ilkeler ile 
de tezahür etmektedir. Tezahür eden haktır, ilkelerdir. İyilik, doğruluk, 
güzellik, rahman, rahim… Kendi esmaları birde bakıyoruz ki insanoğlunda 
tezahür ediyor hepsi ve değişmiyorlar. Bugün ben değişirim ama benim 
esmam birinden devam eder. Bugün sen değişirsin ama o esma başka birinde 
de görünmeye devam eder. Başka bir potansiyelde, başka bir içerikte, başka 
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bir eşsiz benzersizlikte. Yani senin kombinasyonunda sen özgün bir içerik 
bulmuşsun ama aynı esmayı başka bir kombinasyonda, bambaşka bir sıfatla -
bedi ve bari esmalarına bağlı olarak- en güzel biçimde ve eşsiz ve benzersiz 
olarak daha önce örneği olmadan yeniden tecelli ettirir… Ve Ruh, yepyeni bir 
tecrübede bulunur. 

Hak kavramı varoluşunuzla alakadardır, eğer varsanız gerçeksiniz. Bir şey 
varsa gerçektir. Cenab-ı Hakk’ta bu hakikattir. O’na hak esmasını vurursanız 
değişmez olandır, değişmez özne, değişmez şahıs olan. Eğer evrensellere 
vurursanız ilkelerdir, kâinata –görünenler, mahlûkat- vurursanız yasalardır, 
hak olan. Çünkü her şey gerçek olanla vardır. İnsana bakın, ilkelerle var değil 
miyiz?  

İki veçhemiz var… Bir; sünnetullah dairesinde yasalarla varız, iki; insanın en 
önemli hak/gerçek olan tarafı ilkelerle insan insandır. Bizi insan yapan 
ilkelerdir. Yasalar zemininde ilkeler ile insanlığımızı bularak Allah’ı yaşarken 
insan olmamızın gerçek nedenini de gerçekleştirmekteyizdir. Potansiyellerde 
gerçek olan, eylemde gerçekleşir ve onandığında gerçek kılınır. 

Daha önce ne demiştik; bir varlığın nedeni onun hakkıdır, bir varlığın nedeni 
onun gerçekliliğidir. Gerçek olan devamlıdır, gerçek olan tutarlıdır, gerçek 
olan sonuç verendir ve “Kur’an gerçektir” diyor yani sonuç verir.  

Kendi içindeki anlatımlarında tutarlı, gerçek ve bu tutarlılığı âlemde görürsün, 
gerçek. Sünnetullahta, ilkelerde görürsün gerçek, yaşam biçimlerinde 
görürsün karşılıkları var. Eğer yaşantında ilkeler tezahür ederse sonuçları 
bunlar bunlardır, sonuç alırsın diyor; gerçek. Kur’an üzerinden okuyun 
gerçek/hak kavramını, Kur’an’ın nasıl gerçek olduğunu görüyorsun.  

Allah gerçek midir? Gerçek!... Bütün âlemde ürün vermesiyle eser verendir… 
Bakın bu ifade imana ait olmaktan daha çok, bu akla ait bir şey… Vicdana ait 
beliren bir ifade imana ait bir şeydir. Ama bu söylev akla ait bir söylev; ürün 
veriyor, bir tasarım var, ürünlerdeki ilişkide bir uyum var, denge var, mizan 
var, aklı işaret ediyor, akıl varsa iradeyi işaret ediyor, irade ve akıl varsa bir 
özne var, özne varsa bütün âlem üzerinde iş görüyor demektir.  

Sürekli midir? Kendisi kalıcı, devamlı olan, baki olan… Bir bakıyorsun âlem 
değişiyor ama ilkeler değişmiyor, yasalar değişmiyor. Çünkü yasa sahibi 
değişmiyor, tavırda olan değişmiyor ve tutarlılığı var. Amacı ne ise ona göre 
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bir programı var ve tutarlı. İnsanlık tini tarihi bize bunu gösteriyor ve kendisi 
yaptığı ne varsa her zaman sonuç alıyor “ben ol dersem olur” Gerçek. Gerçek 
olan tutarlıdır, gerçek olan sonuç verir ve sonuç alandır. 

Bununla beraber hak, fıtri nasibe bağlı olarak olgular doğrultusunda olaylar 
karşısında olguda belirenin içerik nedenine bağlı olarak ereğinde, kendini 
edimde ve ürün verişinde gerçekleştirmesidir. Bu da mevcut olgunun 
hakikatten -Allah varlığının hakikatinden- nasibinin –istidat, potansiyeller- 
dışlaşması olarak tahakkuk etmesidir.  

Şura suresi; mükemmeliyetçi, prensip ve ilke sahibi gerçeğe bağlı yaşayan 
insanın suresidir, tavizi olmayan insanın suresidir. Sonuç isteyen, sonuç veren 
ve sonucu hakkıyla isteyen insanın suresidir. Çünkü eğer gerçekten hak 
ilkeleri özümserseniz ve karşılaştığınız bütün olaylarda sonuç elde etmek 
istersiniz ve sonuç hep mükemmel, noksansız olsun istersiniz.  

Allah’ın kendisine tanıklığı kuldan istenmekte, dünya rızkı Allah’a varmanın 
aracıdır. Diğer surede rızık herkese eşit verilmiş bir şeydi, aynı zamanda 
nankörlüğe ve şükre sebep vermesi gerekirken nankörlüğe sebep veriyordu, 
yoldan çıkartmaya sebepti. Şura’da ise sadece araç olarak kullanılması istenen 
bir durumdur. Şura’da biz size rızkı veriyoruz ki bize yetişesiniz diye, “dünyayı 
tercih edenlerin elleri bomboştur, ahireti tercih edenlerse rızkları olarak 
yaptıkları şeylerin karşılığını bulurlar.” 

Fussilet suresinde verilen “söz” tabirini Şura suresi 16. ayette görmekteyiz. 7. 
ayet Arapça olan Kur’an’ın Rabça olduğunun anlamını da taşır “şehirlerin 
anasının ve onun çevresinde olanları uyarman ve kendisinde hiç kuşku 
olmayan toplanma günüyle uyarıp korkutman için sana böyle Arapça bir 
Kur’an vahiy ettik. Bir bölümü cennette, bir bölümü de alevli cehennem 
ateşinin içindedir” Arapça bu kadar net ve pürüzsüz ama Rabça olduğu için 
anlaşılmaz, anlamak istenmiyor çünkü. Hakikaten pürüzsüz demek yani akılda 
şüphe uyandırmayacak tutarlılıkta…  

Fussilet’te ifade edilen hakikate tanık olmanın, Şura’da haklar üzeri 
gerçekleştiğinin ifadesini görmekteyiz. Burada haklar üzeri hakikat sahibinin 
kendini gösterdiğine ve hakikati gereği haklar üzeri kendini gerçekleştiren, 
haklar üzeri kendini tezahür ettiren Cenab-ı Hakk’a tanık olmamız gerektiği 
vurgulanır.  
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Hakikat; hak-batıl çatışkısının sonucunda görünür. Firavun ile Musa, Ebu Cehil 
ile Ebu Süfyan ile hz. Resulullahın karşılaşmaları… Ama sonuç her zaman hak 
olanındır, gerçek üzeri yürüyenindir ve o sırada Cenab-ı Hakk hakikat 
olduğunun bilincini veriyor, çünkü sonuç elde ettiniz. Allah’ın söylediği 
şeylerle sonuç elde ediyorsanız o sonuç elde ettiğiniz şey üzerinden 
karşılaştığınız yaşadığınız olaylar ne olursa olsun onun üzerinden kendini bize 
gösteriyor, bu hakikatini gösteriyor demektir. Orada hak tabiriyle gerçek olan 
kendi varlığının hakikatidir. 

24. ayet surenin ruhudur, 27. ayette 24. ayeti tamamlar. 

“Yoksa onlar Allah’a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah dilerse senin 
kalbini mühürler, Allah batılı yok eder ve kelimelerle hakkı ortaya koyar.” 
Ama onların yalanlaması, birinin yalanlaması, ikisinin arasında ki ilişkinin 
sonucunda söylenen bir şey ve hakkın kendisini ifade ettiğinin bilincini 
veriyor. “şüphesiz o kalplerde olanları hakkıyla bilendir”.  

27. ayet “Eğer Allah kulları için rızkı yaysaydı elbette yeryüzünde 
azgınlaşırlardı. Ancak o şüphesiz dilediği ölçüde indirir” Çünkü hak ölçü ile de 
alakadar bir şey. Hikmet-i ilahi ölçüler üzerindeki ilişkilerde görünür. Ölçüler 
de sınırlardır, sınırlar arasındaki ilişkiler üzerinden hakikat eylemlerde 
görünüyor. “O kullarından haberdardır, hakkıyla görendir”  

Eğer herkese rızk fazladan sınırsızca verilmiş olsaydı, kimse çalışmazdı. Ben 
çalışmazdım şahsen, tembel yaradılışlıyım. Sorumluluklar, çaresizlikler istesen 
de istemesen de çalıştırıyor. Fazla olsaydı ne olurdu; hikmet-i ilahi tezahür 
etmezdi, esma tecelliyatı hiçbir şekilde gerçekleşmezdi. Herkes zenigin 
olsaydı; zenginlikte nasıl bir hikmet-i ilahi görecektik?  

İnsan fıtratı itibarı ile aciz yaratıldığı için tembellik, fıtratına ait bir şeydir. 
Tembeller de pek çalışkan olabilir. Bir an önce işlerini bitirirler, köşeye 
çekilirler. Sorumlu tembeller demek daha doğru olur. Ben öyleyim, bu sözü 
duyunca kendimi gördüm sözde. Söz/ kelam aynasıdır insanın. İnsan söz ile 
kendini görür ve kendine tanık olur. Ben biran önce işlerimi bitiririm, hemen 
kenara çekilirim.  

Rızık, ihtiyaçlı olduklarınızdır ve ihtiyaçlı olduklarınızın karşılanması demektir. 
İhtiyaçlarınız karşılandıysa niye melekelerinizi fazladan çalıştırasınız ki, zaten 
rızkınız varsa vicdan melekenizi ne diye çalıştırasınız, rahatsınız. Rahatta Allah 
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olmaz, illa kulunu sıkıştırır. Millet geliyor rahatlık istiyor benden! Ayete karşı 
gelmemi mi istiyorsunuz, Allah diyor vermem, sen daha diyorsun ki Allah’a 
karşı çık, gel bize ver! Yapamazsın, Allah’ın emri ilahisinin dışına kim çıkmış ki 
ben çıkayım. Daha beter olma da… Yani isteme. Çünkü o zaten melekelerin 
açılsın diye sana verilmiş, esma-i ilahi görünüş bulsun diye ve hepsinin 
üzerinden hikmet-i ilahi, ereğe bağlı nedenlerin ortaya çıksın diye, senin 
gerçek nedenin ortaya çıksın diye verilmiş. Dersin ki; bu dünya da niye varım? 
Bunlar oluyor ki nedenini bulasın, kendini bulasın, kendini keşf edesin, 
kendini keşf ederken de Allah’ı bulasın. Allah’ı keşf edesin demedim, Allah 
keşf edilecek bir şey değil çünkü. Zaten olan O, farkına varasın, bilinçlenesin 
diye. Rızkı burada çok görüyoruz ama diğer surede tam anlam kazanacak.  

“Rızkı eşit yaydık” İnsana rızkı veriyor, verildikten sonra gelen yeri görmüyor, 
küfre varıyor. Ben yapıyorum, ben ediyorum, kazandık, çalıştık, çabaladık, 
böyle ettik… Allah vermeyeydi de göreydim! Ben şahidim, kendimden 
şahidim. Dedim ki şu işi kendim yaptım, suratıma vurdular. Şu işi şöyle 
yapayım, yaparım da, iradeyi koydum mu o öyle olur. Ama iradeyi koydum, 
olmuyor! Çünkü gerçekten kuvvet sahibi Allah, mekân sahibi Allah, sıfat sahibi 
Allah… Hani veli olun diyor, yani O’nun varlık dairesinde, O’nun sıfatlarından 
beslenirken ve yaşadığınız ne varsa, sizdekileri açığa çıkartırken, olması 
gereken ne ise o olurken, O’nu görün. Ama biz olması gerekeni değil, 
kendimiz için ideal olanı istiyoruz. Zaten senin ideal diye beklediğin şey, 
olması gereken de tezahür ediyor. Ama senin beklentinde ki ideal o değil! 
Allah’ın ideali zaten tezahür ediyor, ama biz kendi ideallerimizi bekliyoruz, 
kendi ideallerimizde çoğunlukla nefsanî.  

Param şu kadar olsun bitmez ki… Daha fazlasını versin, daha fazlasını. Eğer 
rızık fazladan verilmiş olsaydı azgınlık artardı diyor. Hakikaten bunu net 
görüyoruz zengin olanların ortamına bakın… Ben hiçbir zaman magazin 
izlemem, bazen rast geliyorum. Bazen yerlere gazete seriyoruz, orada 
görüyorum, tamamı ile dedikodu haberi, orada Allah var mı? Filanca şunu 
yaptı, filanca bunu yaptı, şunun zenginliği, bunun zenginliği, bunun parası, 
şunun kaşı, bunun gözü, şu şarkı, bu şarkı, oydu, buydu. Bu durumda Allah’ı 
nasıl bulabiliriz ki? Zaten Allah dertleri de değil. Rahatlık hat safhada, keyif hat 
safhada, geçmiş olsun... Ya kardeşim sen bize neye davet ediyorsun, zahmete 
mi davet ediyorsun? Ben zahmete davet etmiyorum, yolun kurallarını 
söylüyorum. Allah size rahatlık ta verirse eğer yoldan sapıttıklarından değil 
hizmet edenlerinden kılar inşallah!  
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Zuhruf suresinde zaten göreceksiniz, insan acziyete düşmediği sürece hiçbir 
melekesini geliştirmez. Zengin olmak kolay değil, akılları var ama zenginliğe 
çalışıyor, hakikate dair akılsızlık var. Aşağılamak adına söylemiyorum, olanı 
söylüyorum. Allah’ı sor; bende biliyorum, bende inanıyorum der. Kendine 
göre inanıyor, olup bitenden haberi yok. Cenab-ı Hakk şu âlemde ne iş 
görüyor, nasıl görüyor, bu zamanın tini/ ahkamı ne, bu zamanda neden halk 
edilmiş/ yani niye var, adamın derdi değil.  

Dertli insanın yoludur bu yol. Ben niye varım, ne yapmaya geldim, ne içinim, 
yarınım ne olacak, Hakk varsa nasıl var? Şüpheyle sorulan soru değil, imanı ile 
sorulan sorulardır bunlar. Ya Rabbi sen nasıl bir varlıksın, seni görür müyüm, 
görmez miyim? Bu sorular dertli insanların sorularıdır. Nerden geldim, nereye 
gidiyorum? İnsan rahata düştüğü zaman unutur bu soruları. Ontolojik olarak 
varlık sorunsallığı her insanın gönlüne soru olarak verilir. O sorunun peşine 
gidiyor mu, gitmiyor mu; problem budur.  

İnsan rızkın tamamı ile kesilmesi sebebiyle küfre varır ya da rızkın fazla 
verilmesi sebebiyle küfre varır, unutur. Rızkın fazla verilmesi unutulmaya 
sebep, az verilmesi ise küfre ve isyana sebep. Bununla ilgili bir hadis-i şerif; 
“Ya Rabbi şımartacak zenginlikten, küfre vardıracak fakirlikten sana sığınırım.” 
Allah; rızkı az da verse, çok da verse azanlardan ve küfre varanlardan 
eylemesin inşallah! 

Peki, niye dilediği ölçüde indirir? Ast-üst çıksın, mektepli-alaylı çıksın, zengin-
fakir gibi durumlar görünüş bulsun diye… Böylece karşıt ilişkde insan 
ilerlemeye ve tinde de gelişime yol bulur. Karşıt ilişkiler olmaz ise çatışkı 
çıkmaz, çalışma çıkmaz, acziyet çıkmaz. Bu gibi durumlarda acziyet çıkıyor, bu 
gibi durumlarda ihtiyaç çıkıyor, çalışma çıkıyor, çare arama çıkıyor. Bunların 
ortak ilişkilerinde hak -adalet, hakkımız olan- üzeri taleplerimizin 
gerçekleşmesi için. Azlık-çokluk noktasında ölçü olmasaydı ilahi sıfatların 
tezahüründen hiç kimse bahsedemezdi. Kim kimi çalıştıracak, zengin olsa fakir 
olmasa kim kimi çalıştıracak? Bir sanatçı diyelim, bir sanat atölyesi kurmuş, 
birde sanat atölyesinde bilmeyenler var onlara ders veriyor. Herkes bir şey 
bilmiş olsaydı zaten öğretmene gerek yok. Yani mürşide gerek yok.  

Ayeti kerime de net söyler; “kiminizi kiminizden üstün kıldık ki birbirinizi 
çalıştırasınız” hayatınız idare ve idame olsun, yoksa ilerleyiş olmaz. Fakir 
olmazsanız birinin yanında çalışır mısınız? Peki çalışmanız doğrultusunda 
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ihtiyaçlara göre ilerleme gerçekleşmez mi? Sizin üzerinizdeki sıfat açığa 
çıkmaz mı? Çalışmanıza bağlı olarak sıfatınız açığa çıkıyor, sorumluluklarınızı 
yerine getiriyorsunuz, kendinizi buluyorsunuz.  

Şöyle bir problem çıkabilir; yaptığınız işlerde asli sıfatınıza bağlı olarak bir 
ortam var mı yok mu, yani uyumlu mu değil mi? Böyle problemlerle karşı 
karşıya kalıyoruz. Bu problemler asli sıfatınıza doğru sizi sevk eder, ta ki asli 
sıfatınızla uyumlu ortamı bulana kadar… İşte o gün cennetinizi buldunuz. 
Herkes fıtratına ait sıfatını açığa çıktığı ortamı bulduğunda huzur bulur, orası 
cenneti olur. Asli sıfatıyla bağıntılı olmayan ve o sıfatını açığa çıkartmayan 
yerlerde ızdıraptadır.  

Geçenlerde bir müşterim geldi, anlattı…’ Yedi, sekiz sene öğretmenlik yaptım, 
her gün küfürdeydim. En son ailemden habersiz istifa ettim. Beni caydırmaya 
çalıştılar, yok dedim katiyen ben bu işi yapmayacağım.’ Adam da muallim 
esması yok, âlim, muallim, öğretici, Hadi yok. Sonra ne yaptın dedim; “abi 
finansa girdim’ dedi. İdare, Malik esmasıyla bağıntılı düşünün; bak sıfatı o, 
idare edecek, iş gösterecek, işletecek, organize edecek. Rab, Malik hepsi 
devreye giriyor. “Oraya geçince kendimi buldum” dedi. Rahatlamış arkadaş. 
Yani sıfatında öğretmek yok, cehennem olmuş orası. O cehennem, o sıkıntı 
onu cennetine taşıyor. Kendisindeki hak/gerçek sıfat ne ise, nedeni ne ise 
gerçekliliğini bulmasına taşıyor. Kendisi bilincinde değildi söylerken. 
Yaşadığınız şeyler sizde olanın açığa çıkması içindir ve açığa çıkarken siz 
kendiniz gerçekleşiyorsunuzdur, insan olarak ve o sırada kendinizi keşf edin. 
Çalışmalarınız ve verdiğiniz ürünler sizin kendinizi keşf etmenizin araçlarıdır, 
keşf ettiniz ettiniz, etmediniz kaçırdınız. 

Şura suresinde insanların kendi potansiyellerinde olanlar çaresizliklerde, 
acziyetlerde kişi nedenini ararken, hangi nedeni için yaratıldığını bulurken ki 
çalışmalarda diyor ki, “bana dost ol bil ki ben senin yanındayım ve sen bana 
dostsan benim o alanımdan istifade etmeye başladın” Sıfat-ı ilahi ile yakınlık 
bulmaya başladın. Velilikte sıfat-ı ilahi ile yakınlık bulursunuz dedik. Size bir 
sıfatı artık baskındır, o sıfat karşılaştığınız olaylarda, yaşadığınız durumlar 
üzerinden açığa çıkar, geliştirir sizi… Allah yardımcınız olsun!  

Şura suresini hakkıyla okursanız; hakikaten Allah yardımcımız olsun. “Allah 
kullarına pek lütufkârdır. Dilediğine rızıklandırır, o kuvvetlidir, üstün mutlak 
galiptir” Bana dayan, mutlak galip dayanak olarak demekte.  
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Dünya rızkı Allah’a varmanın aracıdır, araçları amaç edinmemek gerekir. 
Genelde biz amaç ediniyoruz, bu problemdir. 27. Ayette, rızkın bollaşması 
konfor ve rahatlığın insanı hakikate kör, insanlığına ve insana zalim olarak 
duyarsızlaştığını da anlamlı kılar. Birçok zengin tanıyorum, insanlığına 
duyarsız, nedenine duyarsız ve insana duyarsız. Hakk yoluna gitmez bir 
mangır, şey yoluna gider tangur tungur! İstisnaları tenzih ederim. Her işin, 
rızkın hikmeti gereği takdir edildiğinin de beyanıdır. Hikmeti ilahinin 
görünmesi için rızık da bir araçtır.  

48, 51, 52, 53. ayetler çok önemli… 

48. ayet; “Eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine vekil, bekçi olarak 
göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir” İşin ne ise onu yap, diyor… Kafanı 
fazla yorma. Burada duyarlılığa istinaden bir vicdani rahatlatma var. 
“Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla 
sevinir, eğer onlara ellerinden takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet 
ederse işte o zaman hakikaten insan pek nankördür” bakın geçmiş suredeki 
ayetlerle ortak.  

Biz onlara bir şey verdiğimiz zaman; Ha… “ve kendilerinden bir şey talep 
ettiğimiz zaman sonuç itibarı ile nankörleşirler” yani Mim’lemezler, 
istediklerimizi yerine getirmezler. Ha, Mim surelerinin ortak noktalarını bu 
açıdan da görün. 

49. ayet; “Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir ve dilediğini yaratır. Dilediğine 
kız çocukları bahş eder, dilediğine erkek çocukları bahş eder.”  

50. ayet; “Ya da onları erkekler ve dişiler olarak çift yapar. Dilediğini de kısır 
bırakır, şüphesiz o hakkıyla bilendir, hakkıyla kadirdir.” 

51. ayet; “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla ve perde arkasında yahut bir 
elçi gönderip izniyle dilediğini vahiy etmek suretiyle konuşur. Kuşkusuz o pek 
yücedir, hikmet sahibidir”  

Bakın!... Vahiy yoluyla bir insanla konuşur diyor. Ne nebi dedi, ne resul dedi! 
Demek ki herkesle vahiy yoluyla konuşuyor, illa Cebrail ile vahiy gelecek 
değil… Yani sahih rüyalar vahiyin kırk altıda biridir, hak ilhamatlar dediğimiz 
vahiydendir, hatır vahiydendir. Sadece hususi oldukları için birine ilham birine 
hatır demişler. Vahiy umumidir, umumiyeti bağlar, bir kişi bildirirken o kişinin 
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ağzı ile bütün toplumlara bildirilen bir şeydir, söylevdir. İlham ve hatırları 
vahiy noktasında fazla söylemiyoruz.  

Bir perde arkasından konuşur dediği aralarına bir perde çekiyor gibi 
anlaşılıyor, öyle değil. Kulluk bilincin olmazsa hitap muhatap yok, kime 
konuşacak? Perde burada kulluk bilincidir. Kulluk bilinci varsa bir hitap 
muhatap var o zaman vahiy geliyor. Bir hadisi kutsi var Resulullah’a söylüyor 
“Habibim seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı” 
konuşacak kimse yok, ama Habibim dediği konuşacağı birini var ediyor, 
kendinde. 

Habibim denilen de kulluk bilinci ile bakıyor, Allah diye bakıyor o sırada. Farz 
edin gece rüyanızda Allah’ı gördünüz ve Allah’a bakıyorsunuz… Ama kalbiniz 
yalanlamadan, Allah olduğunu bilerek bakıyorsunuz. Empati yapın, aklınızda 
canlandırın bunu… Yaşayanlar yaşıyordur zaten, onlara sözüm yok, onlar 
aklına getirsin. O bakış açısında hangi bilinçle bakıyorsunuz; Kul. Allah’ta size 
konuştu; kulum… Bak vahiy geliyor işte, daha nasıl gelsin. Kul olan bilinç 
sahibine konuşuyor. O bilince konuşuyor. 

Perde kulluk bilinci veya sıfatlar, suretler - ağaçtan konuşması gibi- düşünün… 
Şu anda bize ne ile konuşuyor; okuduğumuz kitapla konuşuyor “Rabbinizle 
konuşmak isterseniz Kur’an okuyun.” Kendinize iner gibi okursanız size 
konuşuyordur. Bin dört yüz sene öncesini okuyorsanız size konuşmuyor, bin 
dört yüz sene öncesine konuştu, bitti. Kendine iner gibi okumak kadar zor bir 
şey yoktur. Yaşantında göreceksin, yoksa yalancısı olursun Kur’an’ın. Ben 
Kur’an’ı Natıkım diye, yaşamınıza sirayet edecek, yaşamınızda görünecek… 
İşte o zaman size konuşuyor. Ama yaşamınızda görünmeye başladığı zaman 
artık sizden de konuşuyor demektir. Yaşayan Kur’an olmak, derdimizde zaten 
o.  

Surede insanın istidadı gereği hak olan ile rızıkta edindikleri ile delalet ya da 
hidayette olduğunu görmekteyiz. İnsandan istenen tende ve nesnel biçimde 
kendisine hak olarak verilmiş olan rızkı olarak görünenler üzerinden hakikat 
sahibi Allah’a tanık olması ve ona verdikleri üzeri şükürde bulunmasıdır. 
Bununla beraber hak sözün gerçekleşme sürecinde çatışkıda, sabırlı/ tutarlı 
bir abid olmasıdır ve Allah’ı veli edinmesiyle onun sıfatlarından istifade 
edilmesidir.  
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Sonuç itibarı ile de doğru yol sürecinde melekler üzerine inen Abidin, sonunda 
nesnel biçimlerde değil, eylemlerinde Allah’a varabileceği ve sıfat-ı ilahiden 
nasipleneceğidir. Bu doğrultuda bu surede insandan istenen; hak ve hakikate 
bağlı olarak doğru seçimlerde bulunmasıdır. Ya nefsine, hevana uyarak 
görünenler âleminde yaşa ya da hakikat olan Allah’a kelamına ayak uydurarak 
dinini yaşa. Din, hak sözün yaşamda gerçekleşmesidir; gerçekleşecek olan/ 
gerçekleşendir. Dini/hak sözü al yaşamda gerçekleştir. Sonuç veren, 
sonuçları/ereği, nedenine bağlı olarak hükmünde/yargısında belirli kılarak 
anlamlı kılan, gerçekleşen söz, hak sözdür. Bu da surenin özetidir. 

Fussilet’te kâinat ve tinde detaylandırmalar görmekteyiz… Ve kâinat 
üzerinden Allah’ın bilinmesi ve bilerek tanık olması gereken insanı, Şura’da 
insanlık içindeki ilişkiler üzerinden rızkına bağlı olarak temellenen ilişkilerinin 
sonucunda Allah’ı bulması ve kendinde varması, kavuşması, vuslata ermesi 
anlamlı kılınıyor. Dikkatli bakın Fussilet’e gittiğiniz zaman kâinat üzerinden 
fasılandırarak/ detaylandırarak anlatım daha fazla ama Şura’ya gittiğin zaman 
insanlık ilişkileri üzerinden anlatım daha fazladır. Kâinatta Allah’ı bilirsiniz, 
insanlık ilişkilerinde insanda Allah’ı bulursunuz ama kendi üzerinize 
dönmeden Allah’a kavuşamazsınız. Allah’a kavuşacaksanız illa kendi üzerinize 
döneceksiniz ki kavuşmanız için de en önemli olan gereken melekeleriniz 
vicdan, akıl ve imandır.  

Surede en çok geçen iki kavram çifti var; veli ve rızık… Surede insandan 
istenen hakikat sahibi, hak üzeri sıfatlarında - zorunlu olanda- kendini 
gerçekleştirirken abid kulun, O’nu veli edinmesidir. Abid kul, O’nu veli edinir 
ve O’na olan sorumluluklarını yüklenerek O’na veli olur. Allah’a veli olanlar da 
birbirlerinin velileridirler. Yani hak sıfatlarına bağlı olarak Allah için 
birbirlerinden sorumlu olandırlar. 

Şura’da istenen, veli mertebesinde olgun insan olunmasıdır. Vicdan, akıl, iman 
tanık olmamız için gereklidir. Veli olmak yani Allah’ın dairesinde olup ta 
ondan nasiplenen insanlardan olmak için ise muhabbet gereklidir.  

Velilik bilmekle edinilen bir şey değil. Allah’ı bilebilirsiniz ama velisiniz 
anlamına gelmez. Vicdanlı olabilirsiniz, aklınız çok yetkin olabilir… İman 
veliliğin başıdır ama gerçekten veli olmak, sıfat-ı ilahi ve esma-i ilahiden 
beslenerek yaşamak için muhabbet şart, sevgi şart, aşk şart ve vicdan ve 
sadakat da şart. Rabb sıfatı ile veliye, hakkı gereği olan sıfatın sorumluluğu 
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yüklenir, mürebbi sıfatı ile de sorumluluğu yüklenen sıfat veya sıfatların 
yaşam alanında eyleme sevk edilerek gösterilmesi sağlanır.  

Aşkı olmayanın Allah ile bağlantısı olmaz. Aşk bağlantı kurmak, rabıta kurmak, 
beslenmek demektir. Aşk olmaz ise nur üzerinizde taşmaz, nur üzerinizde 
görünmez. Âşık insan davetçidir, âşık insan da Hakk tezahür eder. Muhabbeti 
olmayanın velilik dairesine girişi yoktur.  

Arkadaşların bazıları geliyor diyor ki ya efendim şöyle olmadı, böyle olmadı… 
Bakıyorum istediği şeyler velilik dairesinde olan şeyler. Ne yaptın, şimdiye 
kadar ne yaptın, yani velilik dairesine ait bir muhabbetin oldu mu, her şey 
olması gerekiyor gibi olurken karşılaştığın olaylarda veliliğin hakkını yerine 
getirdin mi, yani olması gerektiği gibi davrandın, kabullendin, olması 
gerekenleri yaptın mı; yok! Sıfat-ı ilahilerin açılsın diye gerekenleri yaptın mı; 
yok. Muhabbetin çok kuvvetli mi; yok. O zaman bir şey bekleme hakkımız da 
yok ki, talep etme hakkımız da yok.  

Taleplerinizde de haklı olun. Yani gerçeğe dayalı olsun. İnsan talep ediyor, 
talep ettiğin şeyin karşılığı kendinde yok. Kendisi yapacak ki yaptığı şeyin 
karşılığını beklesin. Yani bir şey üretmeden, bir şeye emek vermeden onun 
sonucunu bekleyebilir misiniz, emek verdiğinizin sonucunu bekleyeceksiniz.  

Maruf-ı Kerhi Hazretlerinin dediği gibi, hani Allah’ı görmek isteyen, Allah’ı 
bulmak isteyen, kavuşmak isteyen arkadaşı elinden tutmuş halifenin kapısının 
önüne götürmüş, bir dilencinin yanına götürmüş. Sen o kapıda onun gibi 
bekle -yani gayretini, emeğini sarf et- padişah elbet sana görünür. Dilenci 
nasıl bekliyorsa, sadakasını alıyorsa, padişahı görüyorsa sende o kapıda öyle 
bekle. Allah kapısında bekle, kapı da insanın kendisi… Allah kapısı insandır, 
insan âlemi berzahtır, ilahi kapıdır. Bulduk bulduk… Bulamadık Allah’ı bulmak, 
üveysi değilsek eğer bize hikaye olur. İnsan adresinde bulunur, başka bir 
yerde bulunmaz. Kâinatta bilirsiniz ama bulamazsınız kolay kolay, insanı 
bulmadan kâinatta da bulmanıza imkân yok, adres kapı insan çünkü.  

 5. ayete bakabilir miyiz? 

“Gökler neredeyse üzerine çatlayacak, meleklerde rabbinin hamdı ile tesbih 
ederler ve yeryüzünde bunlar için mağfiret dilerler. Dikkat edin gerçekten 
Allah çok bağışlayan ve pek merhametlidir”  
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Bu keşif ile anlaşılacak bir şeydir, kuantum fiziğini bilen bir insan içinde 
anlamlı bir şeydir. Şu kadar varlık ortaya çıkıyor nur ile bir kudret ile ve o 
kudret ve nur ilişkisinde kuvvet dengeleri ile açığa çıkıyor. O kuvvet 
dengelerini bir arada tutan kudret inanılmaz derecede kudret içeriyor, aynı 
anda isterse gökleri parçalar, yerleri yok eder. Dikkat edin gerçekten Allah çok 
bağışlayan ve pek merhametlidir diyor. Buradaki soru ne peki?  

 Gökler çatlayacak ne demek? 

“Neredeyse çatlayacaktır” diyor, onun kudretini anlatabilmek adına, onun 
hani nur kuvvetinin idrakini vermek adına vurgulanan bir şey. Surenin 
tamamında kudret sahibi bir varlık vurgulanıyor. Yalnızca öyle bir varlığı veli 
edinebilirsin. Veli kavramını da beraber kullanıyor onun için. Ve rızka yani size 
verdiklerimize sakın aldanmayın diyor, edindiklerinize sakın aldanmayın. 
Kudretinde değişmez olana aldanın ve onunla yürüyün anlamına gelir. 

Gökler çatlar ise ne olur? Her şey yok olur. Her iş ve şeyi Azameti ile Allah 
yapmakta ve dengelerde yapmakta. Dengeler ise mahluklar var olsunlar 
diyedir… O’nun azametinde, kudret işleyişinde dengelerin yokluğu bir 
iradesine bakar. Bu ayet ile insandan istenen, olanların ne kadar ince 
çizgilerde gerçekleştiğini fark etmesidir.   

 20. ayete de bakabilir miyiz, burada sanki çelişki var gibi görünüyor. 
“Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazanıcını arttırırız, kimi de 
dünya kazancını isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz” yani 
ikisinde kazanç verecekmiş ama hani öncekinde manevi kazançtan 
bahsediyor galiba…  

Genelde çevirilerde hata oluyor. “kim ahiret ekinini/ kazancını istiyorsa onun 
için kazancında arttırma yaparız” Kazancında arttırma yaparız, bunun tefsirini 
yapayım… Başına belalar veririz anlamına kadar gider. Ahiretten kazanç ister; 
sonuçta melekelerinin kuvvetlenmesi var. Çünkü cennet ilahi sıfatların 
tezahür mahallidir. Kim velilikten nasip istiyor, Allah’ın dairesinden, 
hareminden, özelinden ister o kazançtan veririz diyor. 

Tamam, veririz de ne ile veririz? Ahiret kazancı cenneti istemek demektir, 
cennet ilahi sıfatların tezahürüdür. Eğer akıbet olarak burada tezahür 
edecekse “dünya müminin zindanıdır, cennet karşılığında çocuklarınızı, 
mallarınızı Allahu Azimmüşşan satın alır” denilmişti. 
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“Kimde dünya ekinini isterse ona ondan veririz, ahirette ise onun için hiçbir 
nasip yoktur” çünkü burası için istedi ahiret için istemedi ki. Dünyalık istedi.  

Burada bir seçim var, bir de istikamet var… Diyor ki neyi seçiyorsun? Dünyayı 
mı, ahireti mi? İstekleriniz aynı zamanda algı seçiciliğine götürür sizi ve sizde 
oluşan algılarla bilincinizin yapısallık kazandığı bir dünyada yaşamaya 
başlarsınız. Dünyaya karşı bir isteğiniz var ve Cenab-ı Hakk’tan talebiniz bu, 
ama sözle talep olarak ta düşünme. “Ben istemeden siz isteyemezsiniz” ayeti 
ile beraber düşün. İnsanın iradesi Allah’a bağlı ve dünyayı istiyor, dünyayı 
istemesi de o sırada Allah’tan… İsteği de veren hakikat sahibi Allah ve o 
iradeyle dünyaya yöneliyor. Neyi irade ediyorsa, insan ona yönelmekte, onu 
sahipleniyor ve onu kazanıyor.  

Neyi istiyorsak istediklerimiz doğrultusunda önümüzde ilişkiler oluşmaya 
başlıyor, isteklerimize sevk edecek olaylarla karşı karşıya kalıyoruz ve veririz 
diyor. Bunu biraz daha da basite indirgeyeyim, adam bilmem kaç bin tane 
salâvat getiriyor filanca iş için, burası için istedi ahirette onun karşılığını 
alamazsın. Burada verdi onun karşılığını, ahirete bırakmamıştır ki! Çocuğum 
için, filanca için, dünya da keramet göstermek için bilmem ne kadar ibadet 
yapıyor; burada kazandı, ahirette eli bomboştur.  

 Genelde bunu dualarımızda çok yapıyoruz değil mi? 

Ama hatalı bir şey! Bunu şöyle aşarsınız; “ Rabbena Atina fiddünya haseneten 
ve fil ahireti haseneten ve gına azabennar birahmetike ya erhamerrahimim.” 
Hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi ahiret için yaşayınız, biraz 
daha gitsek başka bir surede de başka bir ayetle destekler bunu.  

“Burada isteyenlere burada veririz, bazıları burada ister onlara veririz, bazıları 
ahirette de ister onlara orda da veririz” Sadece burası için değil ahiret için de 
isterler. Onun için Allah’tan bir şey isteyecekseniz şöyle deyin; “Ya Rabbi sen 
bizim rabbimizsin diye istiyoruz, sorumluluklarımızı yerine getirmek için bize 
dünya rızkını ver, ahirette de kurtulacağımız bir rızık nasip eyle” O zaman 
gerçekten doğru yolda olursun. Çünkü bazen olur ki manevi rızkı istemeniz 
dünyadan sizi kopartmak zorunda kalır, ne ile geleceğini bilmiyorsunuz.  

Abdullah Baba derdi ki “oğlum, çocukken dua ediyorduk bilsem ki duaların ne 
anlama geldiğini ve bana nasıl geleceğini şimdiki aklımla yapmam o 
dualarımı” Bunu ders olsun diye söylerdi, bir daha gelse yine aynı duayı 
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yapardı, emin olun. Yani bir şeyi istiyoruz ama istediğimiz ne ile gelecek 
bilmiyoruz… Geldiği zamanda bunlar niye geldi; sen dua etmiştin, istediğinde 
böyle geldi. Eğer ahireti istiyorsanız dünyada fazla huzur istemeyiniz, tamam 
paranız olur, pulunuz olur ama sıkıntınız eksik olmaz. Kırk gün geçmez, bir 
müminin başına bir bela gelmiş olmasın diyor, illa bir sıkıntı verir.  

Çok enteresan bir hikâye vardır bu bağlamda konumuza örnek olsun diye 
anlatayım. Derler ki mümin bir kadın mümin bir erkekle evli, lakin mümin 
adam şükürde, güzel bir insan, işleri de güzel, borcu yok, harcı yok, hastalık 
yok. Adam bir gün yorgun argın eve geliyor, kadından bir bardak su istiyor, 
kadın bir bardak suyu getiriyor, adam o kadar yorgun ki uyuyakalmış. Kadın 
saatlerce uyanmasını bekliyor. Saatler sonra adam uyanıyor, bir bakıyor ki bir 
bardak su ile bekliyor, sen neyi bekliyorsun hatun diyor. Vallahi seni 
bekliyorum, suyunu iç diyor. Ben senin hakkını nasıl öderim, ne istersen iste 
benden diyor. Diyor ki beni boşa! Adam şaşırıyor, bunun nedeni ne diye 
soruyor. Vallahi bey, mümin ola ki bir sıkıntısı eksik olmaya, lakin senelerden 
beri seni tanırım başına ne bir hastalık gelir, ne bir borcun vardır, ne bir 
musibet gelir, ben senden şüpheliyim, mümin değilsin herhalde sen, sen beni 
boşa diyor. Ben sana helal değilim, yani kadın kendini kirlenmiş hissediyor 
mümin değil diye bak. Adam öyle bir acı içine giriyor ki göğsü düğümlenir 
gibi… Saat geçmiyor, bir yerde merdivene çıkıyor, ayağı kayıyor, düşüyor, 
ayağı kırılıyor. Hatun beni boşamana gerek yok, bak rabbim ayağımı kırdı 
diyor.  

Yani istediğimiz şeylerin bize nasıl geldiğini bilmiyoruz, müminliğin neyi 
gerektirdiğini bilmiyoruz. Zuhruf suresine gireceğiz, orada bu daha net 
anlamlıdır. Gerçekten ilkelerle yaşamak çok zor... Çünkü ilkeler zorluklarda 
kendini açığa çıkartıyor, karşıtlarda, çarpışmalarda net açığa çıkıyorlar ve 
çatışkılardayken, mücadelelerdeyken, savaşın içindeyken kendi içimizde, 
kendi dışımızda fark etmez, toplumlar içerisinde doğru olmak, iyi olmak, güzel 
durmak kolay bir şey değil. Yapabilene aşk olsun.  

Er meydanı kolay bir şey değil. Hadi bunu da aştık… Birde sizi temizlemek için 
veya ayrı yeten size bir mertebe açmak için, sizin bir potansiyeliniz gelişsin 
diye size bir de zahmet yağdırıyor ki… Sizden Müslim olarak tezahür etmesi 
gereken şeyler var, yapılması çok zor, nefisle mücadele de gerçekten çok zor. 
Bir de başınıza gelen olaylar var, onlarda doğru durmak, ilkesel olan, olması 
gereken olan ne ise onları yapmak gerçekten çok zor, yapabilen varsa aşk 
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olsun. Er olmak, veli olmak çok zor, yani Allah’ın imkân dairesine girmek çok 
zor!  

Dünya rızkı ile ahret rızkının kıbleleri/ kabulleri farklıdır… Her ikisinde de 
sonuç alacaksınız diye bir kaide yok… Ama dünyalık rızkınızı Allah’a ermenin 
aracı olarak kullanırsanız, halis niyetinize bağlı olarak her ikisinden de sonuç 
alabilirsiniz. Ayette çelişki yok… Bizden hedef belirlememiz istenmekte.  

Şimdi bu bağlamda düşündüğünüz zaman bunu yaptıktan sonra diyor ki 
“önceden gönderdiklerini yanımızda bulacaksın.” Bu olayları anlaşılır kılmak 
için, ticaret aklı üzerinden alış veriş ilişkisi üzerinden misallendirmelere tanık 
olmaktayız. Bu da tinsel yürüyüşteki insanlığın çocuk devresinde bulunanlara; 
karşılığı verilecek olanın aklı üzeri hitap edilmesidir. 

Allah’da diyor ki “hiç yoksa Allah’a hüsnü kasem eyleyin” yani güzel bir borç 
verin. Yahudiler bu ayeti duyduğu zaman şöyle diyor; “ya resulallah senin 
rabbinin herhalde paraya ihtiyacı var, biz veririz, zenginiz” diyor, dalga 
geçiyorlar.  

Borç, geri verilesi şey demektir, geri verilesi şey. Birine borç veriyorsan o size 
geri dönecektir yani bana öyle bir şey verin ki ben size geri vereceğim diyor. 
Başkalarına yaptığınız; iyi olarak olması gereken şey ne ise, ilkeye, evrensele, 
insan değerlerine bağlı olarak olması gereken ne ise yaparsanız, onu kendi 
üzerime alınıyorum diyor. “Musa bugün benim için ne yaptın” ve karşılığını 
gani gani vereceğim diyor. Bu ayetleri de okuduğunuz zaman borç gibi 
kavramların içeriğini doldurarak okuyun yanlış anlaşılmasın. On iki, on üç 
yaşında okurken bu ayet; en çok takıldığım ayetlerden bir tanesiydi. Borç, 
Allah’a borç mu verilir diyordum, o yaşta mantıklı düşünmeye çalışıyordum, 
Allah’a borç mu verilir. Bazen de düz mantıkla anlayamıyoruz.  

Dertli olana el uzatır Allah, kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş, kul aman 
dilemeyince Allah el uzatmaz. Rahatta olan adamın Allah’ı yoktur, elbette ki 
onu rabbim yaratmıştır, onun da Allah’ıdır ama o Allah’a uzakta uzak, uzakta 
uzaktır. Biz rahattayız, kimse rahatta değil vallahi. Parası olmak demek rahat 
olmak demek manasına gelmez, para derdi yoktur adamın o kadar. Ama 
mümin ise parası da olsa bir derdi vardır, illa dert verir, yalnız bırakmaz onu.  

“Kuluma benden yana bir dert ulaşırsa bilsin ki ben onun yanındayım” o 
yanındayımı fark etmek “alma mazlumun ahını çekersin aheste aheste” 
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dedikleri şeydir. İnsan bu şekilde dibe vurmadan Allah’a birebir tanık 
olamıyor… Kolay kolay, yaşamında kendinde bulamıyor birebir tanık olamıyor. 
İnşallah Allah nasip eylesin diyeceğim ama merhameti ile. Geçmişlere 
yüklediğini bizlere yükleme Ya Rabbi! Çünkü dayanacak gücümüz yok 
hakikaten.  

Buradaki söylevde ikisinde de bir kazanç var; birisi dünyalık diğeri, ahretlik 
kazançtır. Bunları destekleyen başka ayetler de vardır. Mesela: “burada 
isterler burada veririz, orda isterler oraya da veririz” diyor ya da burada da 
vermediği, orda da vermediği küfür ehli kişiler de vardır, “zaten onlar bir 
ömür iflas etmişlerdir” Resulullahın bunun üzerinde bir hadisi vardır; 
“bedbaht kimdir; burada da eli boş, ahirette de eli boş” Böylesi de var. 
Hikmeti ilahi… Kişi o kadar küfre varmış ki o küfürde dünya zenginliği de yok, 
ahiret zenginliği de yok.  

Hz. Abdulkadir Geylani’ye geliyor birisi; “Ya Şeyh, sen ki saltanat içinde 
yaşıyorsun, ben ki aç bitabım. Derler ki dünya müminin zindanıdır. Senin bu 
saltanatın içinde bu yalan değil midir?” diyor. Hz. Abdulkadir Geylani 
cübbesinin sağını açıyor birden bir görüntü; cenneti ala, Abdulkadir 
Geylani’ye öyle bakakalıyor. Bir de şuraya bak diyor, cübbenin sol tarafını 
açıyor; bir bakıyor cehennem, kendisini de cehennemde görüyor bayılıyor 
orada. Diyor ki “senin cehennemde ki yaşantına göre burası senin için 
cennettir, bizim cennetteki yaşantımıza göre burası bizim için cehennemdir” 
Bu da başka bir bakış açısı! Eğer o ilişki olamasa şu anda bu olayın yani bize 
verdiği ders ne ise onu da algılamamıza imkân yok. Yani onların da bir sebebi 
var.  

Ama Allah pek merhametlidir. Bilmiyoruz ki belki sonuçta hepsine merhamet 
edecek. Ben Allah’ın merhametinden o kadar eminim ki, şeytan-ı lâinin dahi 
merhamete gark olacağına çok eminim. Allah diyor, “la ilahe illallah” diyor, 
sonunda bir şekilde cennete girecek, cezasını çektikten sonra. Üstelik 
herkesten daha iyi “la ilahe illallah” diyor. Sadece insanı kabul etmiyor, Allah’ı 
biliyor. “Biliyorum ki sen beni hikmet üzeri azdırttın” bak hikmet üzeri 
azdırttın, “la ilahe İllallah’ı” fiilinde söylüyor, sıfatı gereği söylüyor, insanda 
tecelliyatını kabul etmiyor, idrak edemiyor. Bu kadar yüksek derecede 
toparlanışa ve kendisine baskın gelecek bir kulu kabul edemiyor.  
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Kabul etse; zaten onun üzerinden Hakk’a ikinci bir defa varacak, insan olacak. 
İnsan üzerinden Hakk’a varan insan olur. Bir beşer insan olacaksa, insan 
üzerinden Hakk’a varırsa insanlaşır. Bakın; biçim olarak insan demedim, içerik 
olarak insanlaşır; insan olur o. İnsan beden değil ki, insan manadır... Kim ki 
insana varır beden biçimde insan olması önemli değil, insan olandan insanlığı 
alırsa o da insanlaşır… Selam üzerlerine olsun, beden biçiminde insan olmayıp 
da insan olan da çok vardır. Allah biçimi insan olup da insan olmayanlardan 
bizi beri eylesin! 

 52. ayete hiç dokunmadık sanki… 

52. ayet; “İşte böylece sana emrimizden bir ruh vahiy ettik” Bu ayetin de 
çevirilerinde hataları var, ama bu yine iyi demiş, ruh demiş. Bazıları kitabı 
indirdik diye söylemiş, Kur’an demiş, değil; orada ruh diyor. Sana 
kendimizden bir ruh, bir kudret, bir nur verdik, bir içerik verdik anlamındadır. 
“böylece sana emrimizden bir içerik, bir kudret vahiy ettik, sen kitap nedir, 
iman nedir bilmezdin ancak onu bir nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi 
onunla hidayete erdiririz” bakın bu sefer Resulullah’ı nur kıldı, kullarımızdan 
dilediğine… Bakın bedenden soyunduk artık, nur olduk. Ama ruh almış bir nur, 
kitapla, vahiy edilenle beraber içerik almış bir nur, bir varlık olduk; işte insan 
olduk. “Onunla hidayete erdiririz. Şüphesiz sen doğru bir yola yöneltiyorsun” 
daha önceleri ne diyordu, sen dosdoğru bir yoldasın. Şimdi ne diyor, şüphesiz 
sen dosdoğru yola, sırat el müstakime iletensin. Şimdi burada adresin bizatihi 
insan olduğunu özetliyor.  

Şura suresinde en sonunda veli olan insanın nasıl bir insan olduğunun tarifi 
var. “Ancak onu bir nur kıldık.” Bunu biraz daha basite indireyim…  

Hz. Pir anlattı; “bir gün babamın dervişlerinden bir tanesinin yemeği vardı, 
ziyarete gittik. Bir kardeşimiz Kur’an okudu. Bizim yanımızda da dervişlerden 
bir tanesi Kur’an okunurken baktı, sen orayı yanlış okudun dedi. O da; sen 
nerden gördün bunu, sen okuma bilmezsin biliyoruz… Vallahi sen okurken 
başının üzerinden nurun akışının kesildiğini gördüm, anladım ki orda Kur’an’ı 
yanlış okudun.” Geri dönüyor, bir bakıyor tamam diyor, doğru söylüyorsun. 
Devam ediyor.  

Kur’an Arapçasıyla insanda ki o latif nurun tecellisine de sebeptir. Zikirler, 
büyük işlerdendir dediğini o manada da anlayın, enerji merkezlerinizi açar. 
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Çünkü her zikir, her kelam ettiğinizi davet ediyorsunuz, onunla 
konuşuyorsunuz. Zikir ediyorsunuz, zikir ettiğinizi davet ediyorsunuz. Her 
ibadet Allah’ı kıble edinmiş olarak onu davettir, davet ettiğiniz için daveti 
hangi sıfat üzeri yapıyorsanız, hangi biçim üzeri yapıyorsanız o biçime göre 
size lütuflarda bulunuyor. Zikir nur kapılarınızın açılmasına sebeptir, zikir 
kudret bulmanıza ve kötülüklerden arınmanıza/ temiz durmanıza sebeptir. 

Kur’an okumak zikirdir ve Allah kendi sıfatlarını zikir ettiriyor, kelam indiriyor, 
ruh indirdim diyor. İçerik veren sözler indiriyorum diyor. Her bir kelam size 
ruh oluyor, her bir kelam size ruh olurken size içerik veriyor, sizi yeniden 
ayağa kaldırıyor, bilinçlendiriyor. Bunun haricinde Allah ile nurlanmanızı 
sağlıyor ve üzerinizden nur akarken… “Ancak onu bir nur kıldık” ancak değil 
“seni bir nur kıldık” diye okuyun, seni bir nur kıldık, kime? Kullarımızdan 
dilediğimizi onunla hidayete erdiririz, kullarımızdan dilediğimize hidayet 
etmek için seni bir nur kıldık diyor. Nur deyince aydınlanmış insan... Bizatihi 
enerji merkezleri açılmış, her tarafından nur fışkıran insan kastedilmekte. Bir 
çok anlamada gelmek ile beraber bu açıdan da okuyun.  

Nur bir insanda tecelli ederken hangi ilke üzeri yaratıldıysa o ilke üzeri ürün 
verir. Âlim ise âlim, Hadi ise Hadi, Rab ise Rab, Mürebbi ise Mürebbi… O 
noktada eylemlerde bulundurur kulu ve o potansiyeller, nurun tavırları olarak 
eylemlerde açığa çıkar. Bakın O, kişiyi kendisinde de ürün vermesi ve kendi 
sıfatında, gelişimi için birçok olayla karşı karşıya bırakır. Kişinin potansiyel 
sıfatı üzerinden nur; tavırda kendisini somutlaştırarak tezahür ettirir. Ahlak 
tavrında bulunmuş olarak halk ettiğine de ahlak vermiş olur.  

Kimin yanına giderseniz gidin size vereceği şudur: evvela nur vermesi lazım, 
kendinde olan nur hangi seviyede ise sizde açacaktır onu; sonra kendindeki 
sıfat ne ise o sıfatı verecek. Bu da ya ilmi kudret, ya da ilmi irfan dairesinden 
bir vergi içerir. Sıfatına bağlı olarak da bulunduğu cennetin ya kerametlerini 
vermek ya da irfan, anlayış ve tanıklığını vermek zorundadır. Son olarak da 
verdiği şeyin ahlakını da vermek zorundadır. Yani verilen şeyin ahlakı ile nasıl 
yaşanması gerektiğinin eğitimini de vicdan üzerinden veremiyorsa/ kişinin 
kendi üzerinden buldurtmuyorsa/ yaşatmıyorsa irşat yoktur. Ve kime 
giderseniz gidin bu üç şıkkın dışında hiçbir şey veremez size. Nur, ilmi irfan, 
ilmi kudret (bu ikisi beraberde verilebilir) ve bunların evrenseline bağlı olarak 
hangi ahlak üzeri yaşanması gerektiğinin bilincini de değerler eğitimi ile 
vermek zorundadır.  
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Bu noktadan baktığınız zaman; sıfatı ne ise o sıfatına bağlı olarak ilmi ya irfana 
ya da kudrete çevirir ama sonuçta yaşadığının ahlakını da kişinin potansiyeline 
bağlı olarak vermek zorundadır... İster bir Budist rahibe gidin, ister Türk 
elinde bir veliye gidin, ister Arabistan da veliye gidin fark etmez, bunun 
dışında bir şey vermez. Tarihine bakın, yine aynı, kime gittilerse ya ilmi irfanı 
çok öndedir, ya keramet tarafı daha öndedir ve sonunda bunlara verilen şey o 
verdikleri, edindikleri şeyle ahlaklı bir şekilde yaşanmasıdır.  

Allah bize neyi veriyor kelamıyla; bize verdiği yaşam biçimiyle nurlanmamızı 
sağlıyor, nurlanmamız üzerinden de bu fabrikada -insan bedeninde- hangi 
ilkelerle donatılmışsak, donanımımız ne ise o donanım doğrultusunda bir 
idrak veya kerametlerin tezahürü ve o doğrultuda hangi ahlakla yaşamamız 
gerekmekte ise onun da bilincini veriyor. Sakın diyor size verdiklerimizle 
kibirlenmeyin, edindiklerinizle sakın tereciden alıp tere satmayın gibi… 
Kibirlenenlerden olmayın, şımaranlardan olmayın, inatçılardan olmayın, size 
verdiklerimizle beraber edindiklerinizi hakkıyla yaşayın.  

Rızk dediğimizin içini doldurduğumuz zaman; bâtıni rızık, zahiri rızık… Zahiri 
rızık; temel ihtiyaçlarınız, bedeni ihtiyaçlarınız. Manevi rızık; Cenab-ı Hakk’tan 
gelen ilkeler, kudret tecellileri, cennet nimetleri… Hepsi o rızkın içinde. Ama 
erenlerin güzel bir tabiri var o makamlar, mertebeler için; Terki dünya, terki 
ukba, terki terk. Yani dünyanın içindesin ama dünyayı terk ettin. Dünyayı terk 
ederken ulvi sıfatlar senden tezahür ediyor, kerametler tezahür ediyor. Yani 
cennet olmuşsundur, cennet senden tezahür ediyor, hak tezahür ediyor; yani 
gerçekler tezahür ediyor. Sakın onlarla kendine varlık vermeyesin ve 
gelecekten (ukbadan, akıbetinden) de nefsi emmaren üzerinden beklentin 
olmasın. Sadece Hakk için ve hak olanı yaşa! Bugün, bugünü fırsat bil ve terki 
terk et. Ne zaman Hakk’a vardın, hakkıyla terk ettiklerinin üzerinden, o zaman 
terk etmeyi terk et, her şeyi hakkıyla yaşa, dünyayı da, ukbayı da. Yani sen; 
edindiklerin nelerse dünyaya ait, edindiklerin nelerse ukbaya ait, her şeyi 
hakkıyla yaşa. Çünkü terk edecek bir şeyin kalmadı, artık hakkı ile hizmete, 
insanlığa geri döndürülmektesindir. 

 Şeytan ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Şeytan yolumuzu bozuyor ama 
Allah’tan kıyamete kadar izin alması var, ahrette o zaman öyle bir 
görev yok. 
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Yok… Ahirette imansızlıkta yok, birebir tecelli var, istesen de istemesen de 
iman ediyorsun. Buradaki iman ne? Eminsin, birebir Allah’u Azimmüşşan’dan 
eminsin yani varlığından; şüphen yok, dolaylı yoldan tanıklığın yok, birebir 
tanıksın. Böylesi tanıklık ahrette gerçekleşmeden önce bizden istenen, 
dünyada tanık olmamızdır. Ebetteki şeytanın yolumuzda oturuşu yok, zaten 
orda herkes birebir tanık, herkes ortada yaptıklarıyla beraber. Ama kıyametini 
burada yaşadın, ayağa kalktın, tanıklığını burada yaşadın, sana dokunamıyor 
ki, sana dokunamıyor zaten. Ama ola ki gönül cennetinize vesvese vere… Hani 
yılanın ağzından girmişte Âdeme vesvese vermiş, o hikâye yaşanır. Yani yasak 
olanlara sevk edecek bir hal.  

Abdulkadir Geylani derki; “ben gök katlarından yedinci gök katına kadar 
çıktım ve bana bir ses geldi, denildi ki; ya Kadir sana artık her şey serbesttir. 
Ben dedim ki; ya şeytan-ı lâin sen buraya kadar mı tezahür ediyorsun -kendini 
gösteriyorsun, zahir oluyorsun-. Nerden tanıdın beni dedi.”  

Yedinci gök katı demek kendi gök katları açılmış, gök katı açılmış, kendisinin 
açılmış, yoksa bir gök katına çıkıyor anlamında anlamayın, miraçta o gök 
katına da çıkmak var, o gök katına çıkması demek kendindeki yedinci gök 
katının açılması demektir aynı zamanda. Kendinde açılanın dışarıda olanına 
tanıktır, dışarıda olan da kendinde açılanın kendisine aynadır, idrakine varsın 
diye. Hep sibernetik ve süpekülatif açıdan da düşünün.  

Diyor ki; Rabbim cihetsiz konuşur, sen cihetli konuştun. Yani Rabbimden 
uzaklaştıracak bir yön verdin bana, uzak kılacak bir cihet verdin, yön 
gösterdin. Rabbim ise kelamında cihetsizdir diyor, her yerden konuşandır; bu 
içerden konuşandır manasına da geliyor, rabbin sesi dışarıdan gelmez içeriden 
gelir. Çünkü içeriden gelmesi cihetsizliktir. 

Yönler; sağ, sol, yukarı, aşağı, içeri, dışarı… Bir; içeriden geldiği zaman 
bütunda olan konuşuyor, içkin olan konuşuyor, o zaman cihetsizlik var. İki; 
birde dünyaya sevk etme var, cihet olarak dünyaya sevk etmek var; sana her 
şey serbest. Rabbim dünyaya sevk etmez, Hakk’a sevk eder, yukarıya sevk 
eder, cennete sevk eder, kendisine sevk eder. Kur’an’ın tabirlerine bakın 
dünyaya sevk ediliş yoktur. Dünya üzerinden hep hak, hakikate sevk var. 
Dünyayı bile konuşsa, dünyanın üzerinden neye taşıyacağını konuşur, 
muhteşem bir anlayıştır.  
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Vesvese oluyor. Yeryüzündeyken birçok mertebeyi geçsen dahi vesvesesine 
yetiştiği, müdahil olduğu yerleri var. Onun için kimse kendine güvenmesin. 
Kıyameti bile kopmuş olsa bu dünyada, Allah ile ayağa kalkmış dahi olsa kulu 
geri gönderirlerse mücadele için, kendindeki sıfatların gelişimi için gene 
şeytanı önüne çıkartırlar.  

Abdullah Baba onu şöyle derdi; “oğlum derdi Ankara’ya giderken TEM–6 (zati 
sıfatları kasten söylüyor) basarız gaza Ankara’ya gideriz. Lakin geri dönerken 
trafik canavarını geri veriyorlar “derdi. Yani Allah’a giderken öyle bir aşk 
verirler ki nefsi emmare kalmaz bir tek Allah ilesin. Ama yeryüzüne eylemlere 
döneceksin, hizmete döneceksin… Geri dönerken “oğlum derdi nefis 
canavarını geri uyandırırlar.” Korktum, şöyle baktı “biz seni böyle de 
seviyoruz”dedi. Çünkü mücadele verecekler yine ve halen içimizdeki 
canavarla mücadelemiz devam ediyor.  

27, 14, 15, 16, 17. ayetlerde surenin ruhunu ve aklı verilmekte… 13. ayette 
hak sözün yaşanması itibarı ile din olduğunun vurgusu var. 15 ve 21. Ayette 
önemli…  

“Yoksa onların ortakları varda Allah’ın izin vermediği şeyi kendileri için dinde 
şeriat, kanun mu yaptılar, eğer o fasıl erteleme sözü olmasaydı elbette 
aralarında hüküm verilmiştir, şüphesiz o zalimlere elem verici azap vardır ”  

O fasıl, hak ortaya çıkacaktır anlamında kullandığı bir şey. Bir şey 
erteleniyorsa ondan istenen açığa çıksın diye. Lakin benim burada dokunmak 
istediğim şey şu; Allah’ın dışında din veren bir ilah var mı, bana bunu gösterin 
diyor. Allah dışında din getiren İseviyette, Museviyette, Âdem de… Allah hep 
aynı Allah! Benden başka din getiren, yol getiren sözün hak olarak 
gerçekleşmesini isteyen ve gerçekleştiren bir Allah var mıdır, yok mudur 
diyor. Düşün mutlak bir varlık var ve diyor ki benim dışımda size din veren, yol 
veren, şeriat veren başka birisi mi var ki diyor, elinde deliliniz mi var diyor.  

Kendi geçmişinize ve insanlık tarihinin geçmişine dönün, tanrısız din var mı? 
Eklenen dinlerin tamamı, insanların kendine koyduğu dinlerin tamamı kendi 
hevalarını ilah, zanlarını yol edinmenin dışında başka bir şey değildir. Hani bu 
putperestlik olsun, kuvvetlere tapınmak olsun, panteizmden tutun başka 
şeylere kadar insanın kendi uydurduğu dinlerdir ve insanlık tarihinde 
Allah’tan başka din koyan yok. Çok enteresan ince bir nüktesi var…  
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İnsan tininde görünen hak ve batılın çatışkısının sonucunda hak olan ile 
hakikate doğru ilerlenir. Hakikat sahibi Allah kendini gösterir, surede insanın 
istidadı gereği hak olan ile rızıkta edindikleri ile ya delalet, ya da hidayet de 
olduğunu görmekteyiz. İnsandan istenen tende ve nesnel biçimde kendisine 
rızık olarak yani hakkı olarak verilmiş olan, rızkı olarak verilmiş görünenler 
üzerinden çünkü bütün görünenler aslında insanın bir rızkıdır-, insanda 
istenen hakikat sahibi Allah’a tanık olması ve ona verdikleri üzerinden 
şükürde bulunmasıdır. Bununla beraber hak sözün gerçekleşme sürecindeki 
çatışkıda, sabırlı yani tutarlı bir abid olmasıdır ki bu da veliliği getiriyor. Çünkü 
o çatışkıda acziyette Allah’a veli olduğunun hali üzeri sığınıyorsunuz.  

Sonuç itibarı ile de doğru yol sürecinde melekler üzerine inen Abidin, sonunda 
nesnel biçimlerde değil eylemlerinde ve sıfatlarında Allah’a varabileceğidir.  

Bu doğrultuda surede insandan istenen hak ve hakikate bağlı olarak doğru 
seçimlerde bulunması ve veli bir kul olmasıdır. İşin enteresan tarafı şu; 
melekler sizin üzerinize iner ayeti zaten veliliği özetliyor, doğru yol yani sırat 
el müstakim üzeri olanların üzerine melekler iner. Bunu akıbet olarak 
düşünün bunları ahiret olarak yani ahirete vardığınız zaman meleklerin 
indiğini göreceksiniz diye tabir ediyorlar, ya kardeşim değil, sen burada doğru 
olursan meleklerin indiğini sana gösterirler, meleklerle olursun. Havas ilminde 
de biliyoruz, kendi yaşantımızda da tanık olduğumuz çok şey var, bazı 
ahmaklarda bunu şöyle diyor, melekleri kim görmüş ki, Resulallah bile 
görmedi derler… Miraç olayını niye yaşadı o zaman o? Vallahi selam üzerine 
olsun, miraçtan haberi yok ve ayetlerden haberi yok.  

Şimdi demek istediğime getireyim… Meleklerin sizde karşılığı melekedir, 
melekler size inerse karşılık bulduğu melekeniz ne ise onlar kuvvetlenir. Yani 
Cenab-ı Hakk’ın imkân dairesine girmişsinizdir artık, yaptığınız Allah’ın yaptığı 
olmaya başlar. Allah ile görüp, Allah ile duymaya başlarsınız, Allah ile 
adaletlisinizdir, Allah ile vicdan sahibisinizdir, Allah ile merhametlisinizdir, 
Allah ile veriyorsunuzdur elinizi, Allah ile tutuyor, Allah ile 
konuşuyorsunuzdur… Ki o ayet, veliliği anlamlandıracak ender ayetlerdendir. 

Yani veli dedik, hak söz dedik peki bu ayet ne arıyor burada, melekler 
üzerinizden inmeden Cenab-ı Hakk’ın o varlık dairesinden nasiplenmenize 
imkân yok. Siz bir; nurlanacaksınız, nurlanmanızla beraber nurun üzerinizde 
tecelli etmesi ile nur, sıfat, biçim tavrında tecelli edecek, kuvvet kazanacak, 

217

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



melek olacak, bir de melekler üzerinize inmiş olacak. Siz nurlanırken size 
secde edecekler. Çünkü inenler secde ederler, size/ kişiliğinize secde 
etmiyorlar, sizden tezahür edene secde etmekteler. Yani sizdeki enerjinin 
üzerinden melek yaratılmış, halk edilmiş ve o nurun melek yaratılması 
üzerinden melekelerinizin oluşması ayrı bir şey amenna ama üzerinize melek 
inmesi secde edilmesidir. Buradaki secdeden kastım size tabi olunması 
demektir… Buradaki sizi de siz olarak anlamayın, artık varlığının tavırları ile, 
hakikati ile Cenab-ı Hakk öz varlığınız olarak üzerinizden görünüyor, velisiniz, 
“Âdem’e secde et” ayeti yeryüzünde de tahakkuk eder.  

Bak “ruh üfledim” diyor “Âdem’e”, tümelinden/ evrenselinden bakarsanız 
eğer insana ruh üflenmiştir. Burada ne oluyor, bir ruh indiriliyor, o ruh size 
indirilirse, içerik yani size indirilirse Hakk’a ait içerik, sıfat-ı ilahiye ait içerik, 
ilkeye ait içerik size indirilirse ve sizde tecelli ederse, eylemlerinizde tezahür 
ederse, meleklerin secde ettiği, kıble olursunuz.  

Adres insan, Allah’ın bulunacağı adres… Ve kullarımızdan nicesine hidayet 
verelim diye seni kılavuz kıldık noktasına gelirsiniz, selam üzerinize olsun. İşte 
bu mürşitlik ayetidir haberiniz olsun. Hem insanlar için, hem de melekler için. 
Çünkü meleklerinde insandan istidadı vardır, nasibi vardır. Eğer öyle bir 
insansanız nasibi vardır, her biri kendi sıfat-ı ilahisinde biliyor, her biri kendi 
sıfat-ı ilahisinde iş görüyor. Düşünün ki bir mahlûk var edilmiş, bir beşer, 
bütün yaşantısında kendisine nurun tecelli etmesiyle beraber insan oluyor. 
Kendi sıfatını bulduktan sonra o sıfat üzeri yaşarken insan-ı kâmil oluyor yani 
artık üzerinde Hakk tecelli ediyor, olgunluğunu bulmuş, rüştünü bulmuş, o 
tecelliyatı ilahide kendisine geliniyorsa eğer, adres olduğu içindir, dilim biraz 
daha ileriye gitmiyor. Âdem ayeti ile beraber okuyun ama onu… Bakın son, elli 
ikinci ayeti Âdem ayeti ile beraber okuyun.  

“Ben kendisine o biçim verdikten, ruh üfledikten sonra ona secde edin” ayeti 
ile beraber okuyun, “böylece sana emrimizden bir ruh vahiy ettik” indirdik 
diyor. Vahiy etmek demek o sırada indirmek… Yukarıdan bir iniş değil, 
içeriden dışarıya doğru, iç semadan, iç gökten dışarıya doğru. “Vahiy ettik, 
Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin” normal bir beşerdin yani “ancak seni 
nur kıldık” şimdi ruh üfledikten sonra bir şey bilmez mi insan, kendiyle bilir 
kılıyor, kendiyle bakan kılıyor artık sıfat-ı ilahi dairesinde veli yanı var, Allah 
velisi çünkü. “Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz şüphesiz sen 
doğru yola yöneltiyorsun.”  
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Evet, görünüşte, üst bellekte kuldur ama bütün varlık yaşantısında üzerinde 
Hakk tezahür ediyor, bir daha söylüyorum üst bellekte kul ama abid kul ama 
bütün varlık yaşantısında Cenab-ı Hakk tezahür ediyordur. 

Hakk, hak istidatımız üzerinden açığa çıktı. Allah’a veli/ dost oluruz, 
nankörlerden, olmayız. Dost olan dostu ile kıyam eder ve dostunun 
sıfatlarının ona yüklendiği sorumluluklar ile dostuna sadıktır.  

Dostun sorumluluk bilincinde, kendisinde olanı paylaşması velilik sıfatının 
gerçekleşmesine sebeptir. Bu da surede, dostun/ Allah’ın “kendinde olanı var 
ettiği ile paylaştığı rızk” üzerinden anlamlı kılınır. Ereğine bağlı olarak hak ve 
hakikatten edinilenle sorumluluk yüklediklerini kendine dost/ veli kılar. Erek 
önümüzde duran değerdir ve sorumluluk yükler. Hak ve hakikat, değerinde/ 
hakkıyla ve sorumluluk bilinci ile yaşandığında kişiyi veli kılar. Surenin ana 
özeti de budur. Sohbetin geneli itibaren bakıldığında anlamlı olan bir şey… 
Aslında rızk dediğimiz şey kendinde olanı paylaştıkları; O sorumluluk bilinci ile 
Mevla olarak kendinden paylaşıyor, O kendinden paylaştıklarıyla bize veli 
zaten. Biz ne kadar veli sıfatına haiz olarak O’na veliyiz?  

23.08.2015 
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43- ZUHRUF SURESİ 

 

Fussilet’te tanıklığı gördük; sebeplere değil sebepler üzerinden iş gören 
Hakk’a tanık olmamız gerektiğinin bilincini edindik. Şura’da tanık 
olduğumuzun bilincini de ediniyoruz, ama sadece tanıklık yetmiyor aynı 
zamanda bizden Velilik istiyor, kendi dairesine de girmemizi istiyor, hususi 
olarak üzerimizdeki kendi sıfatlarıyla da kendini göstermek istiyor.  

Zuhruf’ta ne var… Zuhruf altın, takılar, mücevherat anlamına gelen bir 
kavram… Sure tenzih ayetleri ile dolu ve zihnet olarak kendisine ne takılmakta 
ise hepsinden kendisini tenzih eden Allah’a tanık olmaktayız. Kur’an Mucizesi 
kitabında Adalet sıfatıyla okunması gerektiğini söylemişiz. Üslubu itibarı ile 
başında söyledikleri ve sonunda söyledikleri ile baktığınız zaman adalet sıfatı 
ile okunması gerektiğinin bilincini elde ediyorsunuz. Çünkü adalet hak olanın 
açığa çıkmasıdır ki intikam ayetine bakarsanız, intikam dahi bir adalet 
arayışıdır. Yani, hak ne ise onun açığa çıkacağı gün, karşılaşacağınız, 
yüzleşeceğiniz, hesaplaşacağınız gün elbet vardır. 

Her ne kadar adalet ilkesi bağlayıcı olsa dahi burada okunması gereken iki 
ilke; Sırat-el Müstakim ve hidayettir. İkisi de doğru yol olarak çevrilmiş. 
Hidayet; hakikate, gerçeğe vardıran… Sırat-el Müstakim; müstakim, istikamet 
ama sağlam istikamet… Doğru yol; istikameti olan, sonuç veren yol.  

Hidayette, hak ve hakikate tanıklık var; İsa nebinin, İbrahim nebinin sözünü 
görürsünüz veya Musa üzerinden Firavun’un dile getirdiği sözü görürsünüz, 
“Ey sihirbaz sen gerekeni yap, elbet bizim hidayete erenlerden olduğumuzu 
göreceksin. ” veya “Elbette ki Rabbim beni hidayete erdirecektir” veya Hz. 
İsa’nın dilinden, hidayete delil kıldık “Şüphesiz kıyamet günü ilmidir.  Bana 
uyun işte bu doğru yoldur”. O doğru yoldur diye çevirdiği hidayettir. 

Sırat-el Müstakim üzeri gittiğimiz zaman meleklerin inişi söz konusu, bir 
önceki ayette. Hidayette olursanız eğer hak ve hakikat bilgisine sahipsiniz, 
gerçeğe erersiniz. Hidayet gerçeğe ermektir, hak ve hakikate ermektir. 
Hakikat derken kast ettiğim Allah’ın varlık hakikatine ve O’nun hangi şeyler 
üzeri iş gördüğünün bilincine ermektir. Hak gerçeğe tanıklıktır.  
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Evet, hidayete erenlerden olurum’u gerçeğe erenlerden olurum olarak 
okuyun. Sırat-el Müstakimi de istikamet veren ve doğru olan sonuca ulaştıran 
yol olarak anlayın.  

64. ayet; “ Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise ona 
ibadet edin, işte dosdoğru yol budur. ” Sırat-el Müstakim budur; yani 
istikamet veren ve sonuç aldırtan ama doğruya ait, evrensele ait sonuç 
aldırtan yol.  

Fatiha’da Sırat-el Müstakim’i anlamlı kılan bir ifadeye tanığız. “Ya Rabbi bizi 
Sırat-el Müstakim üzeri eyle” yani sonuç veren yol üzeri eyle. Ama sonuç 
veren yolu Fatiha da erenlere nasıl nimet verildiyse bize de o şekilde 
“nimetine erdirdiklerin yolu üzeri” sonuç verecek olan yol 
anlamlandırılıyordu. Nimet… Şura’da 52. Ayette nimetine nasıl erdirdiğini 
görürsünüz; “seni nur kıldık” Nimete ermiş ama nurdan bir nimet, Sıfat-ı 
ilahiye ermiş, Veli olmuş. Hidayet hakikate ermek ile sıratel müstakim ise iyi 
ve doğru olmak ile sonuç elde edilen yol demektir. 

Veli olmuş kişi mürşit olrsa eğer; bu sefer hidayete erdiren oluyor, doğru yola 
sevk eden, hidayete erdirten kişi. Yani gerçeğe ermenin bilincini veren, kendi 
üzerinde tezahür edenlerle hak ve hakikate tanık kıldırtan, gerçeğe erdirten 
ve nasıl yaşaması gerektiğinin doğru yoluna sevk eden olmakta. İlkeleri 
yaşarken, yaşantısı yaşam örneği olması ile doğru yola sevk eden olmakta. 
Onun içindir ki örnektir. Zaten seninle sevk ettik diyor. Başka bir ayette de; “ 
Sen onlara hidayet verici de değilsin” diyordu. Buradaki ayetlerde ise; “sen 
körlere yol gösteremezsin, sağırlara da duyurtamazsın” Yani biz seni sadece 
tebliğ ve örnek olasın diye gönderdik. Burada kast edilen ise, talep eden 
olursa onlara örneksin, onlara yol göstericisin. İkinci bir anlam da şudur; her 
şey zaten hak, hakikat için, görünüş için zuhur ediyor.  

Hz. Resulullah’a Şeytanı lain’in bir sözü var; “Ey Resulullah, eğer kalem 
ikimizde olmuş olsaydı, ben herkesi delalete sürüklerdim, sen de herkesi 
hidayete sürüklerdin. Lakin kalem kurumuştur.” Senin yaptığında benim 
yaptığım da haktır. Hak, hakikat görünecek, ne ile görünecek; çatışkı ile 
görünecek. Bu ayet aynı zamanda size çatışkıyı da imler. Eğer karşıtlar öznel 
olarak tezahür etmezse, açığa çıkmazsa hak, hakikat ortaya çıkmaz. 
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Zuhruf ta; geçmişte, atalarında kalan insanın İbrahim ile, dünyaya dalan ve 
rızkıyla şımaran insanın belalar üzeri hak ve hukuk sahibi Musa ile ve ayetlere 
anlayışsız insanın ise İsa ile aşması gerekenler vurgulanır. Dünyaya dalan, 
atalarında kalan, geçmişte kalan, törede kalan kişilere İbrahim ile ders 
veriyor. Dünyadan, edindiklerinden yana şımaran, hak-hukuk üzeri yaşanması 
gerektiğinin bilincini Musa ile örnekliyor. İlkeler ile Hakk’ı göremeyen, anlayışı 
olmayan insanlara da İsa’yı örnek vermekte. Lakin bunun önemli bir tarafı var 
oda şu; bununla beraber hikmette görünüş bulmanın gereği olarak varlıkta 
beliren küfür ehlinin, karma da kendileriyle yüzleşmelerini adaletin gereği 
olarak görmekteyiz. Herkes geçmişi ile karşı karşıya kalarak yüzleşecek ve 
hesaplaşacak. Geçmişimizden kaçış yok. 

Her bir ilke ve sıfatlar çatışkılı insan ilişkilerinde görünüş bulurken, yeni bir 
ilkenin veya sıfatın görünüşüne sebep çatışkı da kaçınılmaz olmakta. İbrahim, 
Musa, İsa ve Hz. Muhammed süreci bunu anlamlı kılar. Yani bir ilke veya sıfat 
tezahür ederken sen ilkeye, sıfata varırsan, yeni bir ilkenin veya sıfatın 
açılabilmesi için, yeni bir çatışkı ortaya çıkacaktır zorunlu olarak. İbrahim’den 
başlıyor, İsa, Musa ondan sonra Muhammed Mustafa’ya kadar giden süreçte 
kast etmek istediği şudur; ilke açığa çıkarken bir çatışkı var ama yeni ilke açığa 
çıkarken yeni bir çatışkı da zorunludur. Yeni bir çarpışmaya, yeni bir 
mücadeleye hazır olun demektir. 

Âdem devrine gittin Âdem oldun; yani Âdem insanı oldun. Âdem insanı 
olduysan Azazil’le karşı karşıya geleceksin, kibirle karşı karşıya geleceksin. 
İdris ile karşı karşıya kaldıysan iradenin getirdiği şımarıklıkla karşı karşıya 
kalacaksın veya İdris eğer doğacaksa o zaman onun bâtıl karşılığının da 
doğması lazım; dünyayı tüketen, dünya ile var olan, anlayışsız, obur bir 
insanla da karşı karşıya kalacaksınız demektir. Buradaki oburluktan kastım 
sadece yeme - içmenin oburluğu değil, her şeyi tüketen. Mesela ilmi tüketen, 
maddiyatı ile tüketen, haz ve menfaatleri ile tüketen ve tüketirkende 
insanlığını tüketen…  

Günümüz âleminde bir sürü çarpışma, bir sürü çatışkılar var. Fikirlerde çatışkı, 
insani yaşantımızda çatışmalar ki buna televizyonda da tartışma konularında 
da çatışkıyı görüyorsunuz. Haberleri dinlediğiniz zaman çarpışma, ölen insanın 
haddi hesabı yok. Sadece ülkemizde biz biliyoruz, içimiz, vicdanımız sızlayan 
nice olaylar… 

223

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Eğer bu olmazsa zamanın ruhu/ ahkamı kendini göstermez. İnsanoğlu 
kendinde olanı bu zamanın ruhu olarak açığa çıkartmaz. Yeni bir şey de 
çıkacaksa yeni bir çatışkı zorunlu oluyor. Yani dualite ve çatışkı zorunlu bir 
şey. Lakin insan maneviyatında/ insan tininde ki Cenab-ı Hakk’ın varlığında 
gerçekleşen bu çatışkı, diyalektik Sibernetiktir, geri beslenişlidir ve süpekülatif 
bir akıl ile zevk edilmesi gerekir.  

Atalarına geri çeviriyor bak, yine tekrarları vardır, o tekrarları üzerinden 
sürecine girersin, sürecin kendisinden beslenerek gidersin. Bahis ettiğimiz 
Âdem’e gidişten de Sibernetik olduğunu anlamanız lazım. Âdem’e giderseniz 
Âdem’in Şeytanı, İdris’e giderseniz İdris’in şeytanına uğramak zorundasınız. 
Uğramak deyince o tarihe gitmek anlamında değil, onlarda yaşanan ilkelerin 
sizde tezahürü anlamında kullanıyorum. İlkelerin tezahür ettiği karakterleri 
yaşamınıza taşımanızdan bahsetmekteyim. O karakterler sizde has 
özelliklerine, ilkelerine bağlı olarak yaşanır olmaz ise yaşantınızda, 
Muhammedî daireye doğru yürüyüşünüz olmaz. Olursa eğer buna da Hatmi 
Meratip denilir… Sürecinde gerçekleşen yoldur Hatmi Meratip.  

Bu Hatmi Meratipte tanık olduğunuz ve duygusunda/ hâlinde 
deneyimlediğiniz makam ve mertebeler sürecinde bulunmanızdan dolayı da 
Seyr-ü Sefer de bulunmaktasınızdır. Dış dünyadan uzaklaşarak iç dünyanın 
gerçeklik alanında gezinmektesinizdir. Doğa zemininde iken doğaya aşkın bir 
yaşam alanında tecrübeler seyrindesinizdir. Bir Seyr-ü Seferdir ve her 
mertebeye gittiğin zaman her mertebe de bir çatışkı bulacaksınızdır 
kendinizde, bir mücadeleye sevk edileceksinizdir. Orada kalırsanız ya 
şeytanına takıldı derler, ya mertebesine takıldı derler.  

Önemli olan Sırat-el Müstakim de isek sonuç elde etmektir. İsa kendisini 
örnek gösteriyor o zaman İsevi olacağız, İbrahim kendisini örnek gösteriyor 
eğer ona varırsak İbrahim olacağız. Ama İbrahim olmak için İbrahim’in 
yaşadığı bütün çatışkıları yaşamamız lazım; bütün sülaleniz önünüzde 
duracak, bütün meta değerleri önünüze getirecekler ve yeni şeyi küfür olarak 
görecekler. Ama siz yağız, fetha olacaksınız, gözü kara olacaksınız, hiçbir şeyi 
umursamadan dik duracaksınız, Allah’a karşı boynunuz bükük olacak, Velilik 
dairesine girmeye çaba göstereceksiniz, Salih ameller devam edecek...  

Musa’ya gidiyorsunuz Firavunu çıkartırlar önünüze, Karun’u, Haman’ı… Bu 
sefer nefsiniz Haman kesilir belki, dışarınızda öyle bir Haman’a da gerek yok. 
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Vardır öyle Hamanlar, zaten çoğalmış. Bir Haman olursunuz edindiklerinizle 
beraber, kendi kendinize vesvese verirler. Bir Firavun kesilirsiniz; 
edindiklerinizle şımaran, mülkün sahibi kendi zanneden. Bir Karun olursunuz, 
zenginliğin içinde kör olan. Hak-hakikate gitmez bir mangır, şey yoluna gider 
tangır tungur. Karun gibilerde oraya da gitmez yani cimrilik. Burada dikkat 
edilmesi gereken şey müsriflik… Bakın surelerin içerisinde bir kavram 
kullanıyor müsrif, onu fâsık diye çeviriyorlar değil, müsrif, israf eden demek. 
Allah’ın verdiği hakkı, hakkınca kullanmamak; israftır. 

Şura suresi ile Zuhruf suresi adaletin sonuçta gerçekleşeceğini özetler. İstesek 
de, istemesek de hak ve adaletten kaçış yok. Ama adalet ilkesiyle okuduktan 
sonra görmeniz gereken şey hidayet ve Sırat-el Müstakim. Sırat-el Müstakim 
de dikkat etmeniz gereken ise rızık meselesi… Bir tanesinde rızkın genelliğini 
konuştu, diğerinde rızkın araç olduğunun vurgusu vardı. Burada ise rızık artık 
seçimlerde hayatımıza yön verme, biçim verme noktasına bulunuyor.  

Zuhruf’ta rızık artık yaşam biçimi oluşturuyor, ama rızkın sadece araç olduğu, 
Hakk’a ulaşılması gerektiğinin ve bunun için kullanılması gerektiğinin bilincini 
net ediniyoruz. “Dilesek hepsinin evlerinde süslerini altın, çatılarına kapılarına 
kadar gümüşten yapardık” “rızkı yayarsak eğer azarlardı” diyor. Bu kadar 
yayarsam ne oluyor anlamına geliyor ve böylece o ayeti iyice açıyor. İyice gafil 
olurlar, kendi öz varlıklarına örtünürler. Peygamber süreciyle anlamamız 
gereken Seyrü Sefer ve süreç olduğudur. Bu çatışkıdan/ diyalektikten hiçbir 
zaman kurtulamadınız, çünkü çatışkı yoksa ilerlemeniz yok, gelişiminiz söz 
konusu değil. Ne zaman çatışkı biter? Sıfat-ı İlahiniz olan nedeninizi tam açığa 
çıkartmışsınızdır, çatışkısızsınızdır artık, barışıksınızdır.  

O zaman sizi gönderirler. Kendisinde çatışkıyı bitirmişler. Gönderirler, yani 
bilinciniz artık bu âleme bakar, hizmete dönük olur. Yalnızca çatışkısı olmayan 
insan, hidayete sevk edebilir, gerçeğe sevk edebilir. Kendisi daha 
çatışkıdayken hak ve hakikati nasıl gösterebilsin insan! Bize burada Hz. 
İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa gösterilirken bu kast ediliyor. “Âlemlerin Rabbine 
davet ediyoruz” sözü gibi… Âlemlerin Rabbi var mı, yok mu gibi bir dertleri 
yok. Âlemlerin Rabbi var, iman ediyorlar ve bilmez olan insana el uzatılıyor 
onların eliyle ve vahiy onların diliyle geliyor. 

Bu sürece bizi koyuyor. Doğru yol diye çevrilen hidayet, hak ve hakikate, 
gerçeğe ermenin kavramıdır. Sırat-el Müstakim istikamet, sonuç veren yol, 
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sonuç elde ettiren yol, sonuçsuz bırakan değil. Burada sizden istenen de şu, 
hidayete erebilirsiniz ama önemli olan Sırat-el Müstakim üzeri de olmanızdır. 
İnsan hidayete erebilir, Allah’ı bilebilir, hakikati bilebilir, hakikat bir şekilde 
size tebliğ edilmiş olabilir; önemli olan Cenab-ı Hakk’ın ahlakı üzeri 
yaşamaktır, ilkeler üzeri yaşamaktır. Sırat-el Müstakim de odur, sonuç veren 
de odur. “ Kurtuluş da odur, Muttakilere cennet vaat edilmiştir” noktasından 
okuyun, işte o zaman sure tam anlamlı oluyor.  

Zuhruf suresinin özeti şu; ne yaşıyorsanız yaşayın, yaşadığınız şeylerin hepsi 
bir Hikmet-i İlahinin görünüşü içindir ve Cenab-ı Hakk’ın nedenleri vardır. 
Nedenleri nedir; bilinmeklik isteği, insanın halife oluşu… Yani ilahi sıfatlarının 
görünüşü, ilahi sıfatları üzeri bilinmesi… Yaşamadığınız, tanık olmadığınız şeyi 
bilmeye imkân yok ki Hakk’a üzerinizde yaşadıklarınızda tanık olarak O’nu 
bilmeniz ve abitler olmanız gerçekleşsin “İbadet etsinler” ayeti ile ilgili olarak 
hizmetçi olmanız da sizden istenendir. Allah’ın bilinme, halife edinme ve 
kendisine ibadet/ hizmet edilmesi iradeleri birbirini tamamlıyor.  

Bilmek için ne lazım; amel lazım, ilahi sıfatları göstermek lazım, gösterdiğin 
şeye kendinde tanık olman lazım. Çünkü suretler bana Allah’ı göstermiyor. 
İnsanın kendi üzerinde bir tanıklığı söz konusu ve tanık olmak için iman lazım, 
vicdan lazım vs. Tamam, hak/gerçek (doğada yasalar, tinde ilkeler) ve 
hakikate (yasalar ve ilkelerin gerçekliğine aşkın olan Hakk/Allah) erdin, bildin, 
tanık oldun, ama Sırat-el Müstakim ol; bildiğin şeyi yaşamına taşı, bildiğinle 
yaşa. Bizim en büyük problemimiz bu!  

Evet, bende Allah’a iman ediyorum ama Allah’a göre yaşamıyorum, ayvayı 
yedik! Kıyamette zaten bundan kopacak. Öyle bir vakit gelir ki herkes Allah’ın 
varlığında yaşadığının bilincine gelir, herkes… “Kulhuvallahu ehad, Allahus 
samed Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehü küfüven ehad’a gelir ama 
Allah’a göre yaşamazlar. Allah’ın erek olarak istediği istikamete göre 
yaşamazlar ve yaşamazları da nerde özetliyor; “öyle bir rızık verilir ki o rızkla 
beraber azarlar” Öyle bir fakirlik verilir ki onunla da küfre varılıyor zaten. 
Örter, dünyaya daldırtır, sebepler dairesine daldırtır. Nefsi emmarenin 
mevcudiyet dairesinde yaşar, Allah’ın bilincindedir ama O’na göre 
yaşamıyordur, O’na göre terbiye edilmemiş, terbiye ağır gelir. Allah’ı bilmek, 
bilinmeyi istedim ama halifelik istenci de var; abdiyet var, eylemlerimizde onu 
göstermek de var.  
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Halifelik ve abdiyet istenci üzerimizde tezahür ediyor mu? Bu Zuhruf’u net 
anlamlı kılıyor. Zuhruf’u yaşamak isterseniz Allah’ı biliyorsunuz ama Allah’a 
göre de yaşamayı öğrenin. Herkes Allah’ı biliyordu Ashab zamanı, 
Resulullah’ın muhteşem bir hadisi şerifi var; “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız, 
sıfatı ile sıfatlanınız” Allah’ı biliyorsunuz ama sıfatlarıyla sıfatlanın, ahlakıyla 
ahlaklanın. Bana göre, size göre din yok. Filancanın sözüyle din olmuyor, 
Allah’ın sözüyle din oluyor ve Allah’ın sözüne göre yaşamamız lazım ve 
Kur’an’ın üzerimizde tezahür etmesi lazım safha, safha, safha, safha… 
Yaşayabilene aşk olsun, gerçekten zor. 

Surede tenzih ayetlerine tanığız. Hidayet dediğimiz zanlardan yana tenzih, 
tenzih ettiğini hakkıyla bilirsin. Tenzih sizi hakkıyla bilmeye götürür, hakikati 
ile onu bilmeye götürür. Ama tenzihi yaşama taşıdığınız zaman; hakkıyla O’nu 
yaşa. Sizden kendisini hakkıyla yaşamanız isteniyor. Tenzihi, nefsi emmarenin 
kötü hallerinden arınarak yaşama taşımak da Rabbinizi kendinizde veliniz 
olarak bulmanızı sağlar. Ve veliniz ile veli olduğunuzda veliliği hakkıyla 
yaşamanız isteniyor; kendiyle barışık insan. Kendinizle barışmazsanız nasıl 
hak, hakikati tebliğ edeceksiniz, kime göstereceksiniz? Kendi çelişkilerini 
aşamayan insan, kime el uzatabilir? Kendi çelişkilerinizi ona yüklersiniz, kendi 
anlayışsızlığınızdan olan zanlarınızı yüklersiniz o insana, yol yapayım derken 
yoldan çıkartırsınız… Yarım doktor candan, yarım hoca imandan eder diye bir 
söz var. Allah bizi esirgesin!  

Bazen Allah’a dua ederim “ Ya Rabbi sağlam kapıya götürmüşsün, kurda kuşa 
yem etmemişsin bizi” İyi ki efendiye götürmüşsün yoksa halimiz niceydi! Ama 
yanındayken farkında değildim. Kendisinden sonra günahta ve zanda 
yaşananlara tanık oldukça azim Allah dedim ya, “Ya Rabbi iyi ki o kapıya 
götürmüşsün, yoksa ayvayı yemiştim” dedim. Fark etmiyor, insan içindeyken 
fark etmiyor. Ne zaman dışına çıkıyor fark ediyor kendini, geçmişine dönüyor, 
yola gidiyor bir bakıyor, başkalarının yollarıyla kıyaslıyor, o zaman fark ediyor.  

Benim yolum büyük manasında söylemiyorum, nasibim oydu. Ama doğruydu, 
o doğruyu görüyorsun, fark ediyorsun “Ya Rabbi şükür dedim” Direk 
muhafaza edilmişsin, alıvermişler…  

Hizmet karşılıksız yapılır, sebildir… Abduhlla Babamın cebinden para verdiğini 
biliyorum, fakir fukara gelirdi ceplerine para koyardı. Bak, para talebi yok, 
para koyuyor “ Yavrum bizim ihtiyacımız var, ama ihtiyaçlı geliyor ne 
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yapacaksın, ne yapacaksın” Doğruyu gösteren, doğruluk aynası… Selam 
üzerine olsun, himmetinin karşılığı hakikaten de ödenemez.  

Şura’da rızkın amaç olmadığını, Allah’a varmanın aracı olduğunu vurguladık. 
Zuhruf’ta ise rızkın ayet/delil olma dışında değeri olmadığını görüyoruz. Bakın, 
rızık ayet oluyor artık. Allah ve Allah’a varması gereken insanın değer 
olduğunu görmekteyiz. Yani dünya metası değer değil benim katımda, bir 
ayettir diyor ve size ihtiyaçlılıklarınız için veriyorum, bana ulaşasınız diye bir 
araç. Gerçek değer Allah’ın kendisidir, gerçek değer insanın kendisidir. Yani 
değer sensin diyor, kendini ne diye kaybetmişsin bu mal mülk içinde! Değer 
benim, sana veren benim diyor, veren olarak beni görsene, değer olarak beni 
görsene! Ayrıca ahiret rızkı da değer olarak belirtilmekte.  

33. ayette inkâr edenlere verilecek zenginliğin, insanlar arasında fesada sebep 
olacağı, dolayısıyla çok fazla verilmediği anlaşılmalıdır. Ayetin çevirileri 
anlayışta karışıklıklar oluşturmakta. “Eğer insanların (küfür üzerinde birleşen) 
bir tek ümmet olması (korkusu) olmasaydı” Küfrü meal edenin kendisi 
eklemiş! “Rahmanı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde 
çıkacakları merdivenler yapardık.” Zaten Rahmanı inkâr edenler var, hepsinin 
inkâr etmesi problemi yok. Çeviri hataları sebebi ile kendi içinde çelişkili 
oluyor. Sizde, Arapçasından da göz atın, kelime kelime mealler var, onlardan 
tekrar bir kontrol edin.  

Şimdi şöyle okuyalım; eğer insanların bir tek ümmet olması olmasaydı… 
Küfürden denmiş olsa idi içeriğini şöyle doldurman lazım; adalet sıfatında 
insana vicdan uyanır, ya Rabbi onlara veriyorsun bize niye vermiyorsun 
problemi çıkar. Ama bu küfürden daha çok Allah’a sitemdir. Hakk’tan 
olduğunu biliyorsun ama onlara veriyorsun bize vermiyorsun “La İlahe İlallah” 
söylevidir, yani orada bir iman var, küfür yok, sitem var.  

Herkese eğer rızık verilmiş olsaydı ilahi sıfatlarının tezahürüne imkân yok. 
“eğer insanların bir tek ümmet olması olmasaydı” İyilikte, ilkelerde tek bir 
millet olasılığı olmasaydı olarak da bir okuyun. “günah işlemeyen bir kavim 
olsaydınız, sizi helak eder” ayetinde olduğu gibi… Çünkü orda da sıfatlar açığa 
çıkamıyor. Hz. İbrahim’in tek bir ümmet oluşu var, o bilinçle de okuyun. 
Barışık insan zaten kendinde tek bir ümmettir, bu pencereden de okuyun. Bu 
ayeti bu hafta tekrar bir çalışın.  
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33. ayetten; inkâr edenlere verilecek zenginliğin insanlar arasında fesada 
sebep olacakları, dolayısıyla çok fazla verilmediği anlaşılmalıdır. Küfürde bir 
ümmet olmamaları anlamı yükleyen de var, böyle olsa da zayıf bir meal. 
İnsanın duygusal sınırlarını aştıracak zorlamada bulunmamaktayız anlamını da 
içeriyor. Yukarıda bahsettiğimiz sitem, zaten duygusal olarak sınırı aşmaktır, 
haddi aşmaktır. 

5. ayet; “siz haddi aşan bir kavim oldunuz” haddi aşmak diye çevrilen Arapça 
da müsrif kavramıdır. “Siz müsrif olan bir kavim oldunuz diye sizi uyarmaktan 
vaz mı geçelim” Siz, size verilmiş hakkı israf ediyorsunuz diye biz size doğru 
olanı, hak olanı söylemekten vaz mı geçelim! Biz ilkelerle yaşamayı, kendimize 
ahlak edindiğimizden (“rahmeti kendime farz kıldım”) bundan vaz mı 
geçeyim. Hani bir hikâye vardır; “Efendim bu kediye niye yemek veriyorsun, 
ikide bir elimizi tırmalıyor” diyorlar. “Ya o kediliğini yapıyor, Allah, 
Allah’lığından vaz geçmiyor, biz insanlığımızdan mı vaz geçelim!”. 

Sırat-el Müstakim zaten kabule göre yoldur. Çünkü kabul olmazsa istikamet 
olmaz. İstikamet tasavvufta bir kavramdır aynı zamanda. Onunda altını 
çizeyim, istikamet olmaz. İstikamet sonuca ulaştıran yoldur, hak ve hakikate 
ulaştıran yoldur, aynı zamanda edindirmeye sebep yoldur. Yani hak, hakikati 
bilebilirsiniz ama sonuç da edinemeyebilirsiniz. Ama edinme yolundaysanız 
hem hakikate erebilirsiniz, hidayete erebilirsiniz hem de edinirsiniz. Yani Veli 
ise Veliliği edinirsiniz, Âlim ise Âlimliği edinirsiniz, Sıfat-ı İlahiniz ne ise onu 
ediniyorsunuzdur. Hak ve hakikati bilmek ve Sıfat-ı İlahinizi edinmek kabullere 
bağlı olan, mücadele gerektiren bir yoldur. 

Doğru olan; tutarlı, sürekli sonuç veren, evrenselin görünüşüne sebep olması 
üzeri görünür olandır. Doğru yol diye çevrilen genelde budur.  

Şura insanı, hak olan ile veliliğe yükselen insandı. Zuhruf insanı, hak olanı 
yaşayan velinin, sonuçta örnek insan olarak kendi edindiklerine davet 
edendir. İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa efendimiz onun için 
örnek gösteriliyor. Zaten Şura da ki 52. ayet Zuhruf’a kapı açıyor. 

61. ayet İsa’nın sonun, kıyamın, başlangıcın ilmi olduğu vurgulanmakta… 
Orada da çeviri hatası var; “ Şüphesiz o kıyamet günü için bir ilimdir” İsa’nın 
kendisi başlangıcın ilmidir. Fussilet’te kıyamet/saat ilmi için, saatin ilmi O’na 
dönüştür demişti. Şimdi İsa’dan okuyun bunu; saatin ilmi yani geri dönüşün 
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ilmi O’ndadır. Yani O’nun hayatında görebilirsin, O’nun örneklenişinde 
görebilirsiniz.  

Bunu yorum olarak günümüze taşıyalım veya daha ilerisine; İsa nebi geldiği 
zaman kıyametin haberi, geri dönüşün haberidir ki Allah ile ayağa kalkıştır 
demiştik velilik içinde konuşarak. İlmi kademler ayırmıştık; edindiğini 
kullanabilir kılmak ve tözüne bağlı olarak edindiğini yeniden üretebilmek. 
Günümüz tekniği her şeyi kullanabilir kılıyor ve Süleyman vari bir yön ile bu 
bilimin ikincici evresi. üçüncü evre ne; tözüne bağlı olarak yeniden üretmek 
ve bu da bilimin İsevi yönüdür. “O balçıktan kuş yapardı ve ona üflerdi” 
kıyamete bak, ayağa kalkmış Allah ile ve “bizim iznimizle dirilirdi” muhteşem 
bir ayet. Tözüne bağlı olarak yeniden üretiyor, daha da ileriye gideyim ölüleri 
diriltirdi. Allah da ölüleri diriltmeyecek mi? Allah ile kıyam edildiğinde sizi 
ereğine alan sizinle kıyam edecektir. Kıyametini sizin üzerinizden Allah ile 
yaşayacaktır. Kıyametin bilgisi demek aynı zamanda; tersimezlik kanuna aşkın 
olarak tözünden itibaren yeniden varkılabilmek demektir, yitirileni yeniden 
yapılandırarak görünüşe taşıyabilmektir. 

İsa ile verilen örnek kıyam, kıyamet, yeniden diriliş; Cenab-ı Hakk ile tinde 
ayağa kalkarak –öz olan mutlak töze bağlı olarak- yeniden üretmektir/ 
üretebilmektir. Cenab-ı Hakk ile ayağa kalkış ise melekelerimiz zemininde 
sözün içeriği ile kelamın içeriği ile nurlanışımızla beraber oluyor ve kendisinde 
üçü de var. Söz, sözün içeriği ve sözün içeriğiyle nurlanırken onu yeni bir ifade 
biçimiyle yeniden üreterek insanlara sunuşu, İsa nebinin kendisinde bizatihi 
olan sıfattır ve söz onda çıktığında muhatabını diriltirdi. Artık o sözle bakılırdı, 
o sözle tinde ayağa kalkılırdı. Ama çeviri meallerde problem var bunu da 
belirteyim. 

İsa ile Allah’ın gösterdiği mucize artık söz olmuş oluyor değil mi? 

Tabii ki… Kendisi sözdü, mana idi, vücuda gelen söz olarak indi/ görünüş 
buldu. Musa’ya kâinattan hitap ile konuşan Allah, İsa’dan –İnsandan- konuşan 
Allah olarak kendini görünüşe taşımakta. İsa da söz, Allah’ın kelamı olarak 
gerçekleşmekte… Böylesi sözün mucize olması; doğaya aşkın olarak Allah’ın 
tinde, kelam eyleminde kendini görünüşe taşıması ve söze yüklenen iradesini 
gerçek kılarken/ gerçekleştirirken kendine tanık kılması ile de alakadardır. 
Zaten Musa, İbrahim Davut, Süleyman vs. nebiler sürecinde her nebi ilahi söz 
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ile tinde doğan/ aydınlanan olarak Allah ile doğaya aşkın olarak ayağa kalkmış 
değil midir? 

Söz ile doğan, tinde uyanan idiler ama her biri bağlı olduğu, üzerinde baskın 
gelen sıfatı ilahi ile ayağa kalkmış ve temsil ettiği karakter ile görünüş 
bulmuştur. İsa ise Allah’ın nuru ile diri ve nura bağlı olarak söz ile diriltiyor ve 
bağlı olduğu kelim sıfat itibarı ile de sözün vücuda gelişinin tasviri değil ama 
misali olmakta. Birçok nebi sadece tebliğ ile mükellef kılınmış iken İsa, 
resullüğün gereği olarak da varoluşunun gereği olan sıfatları doğrultusunda iç 
dünyasında bulduğunu eyleminde gerçekleştiren/ görünüşe taşıyarak örnek 
olandır.  

Bazıları sadece tebliğ eder, bazıları ise tebliğ ettiğini hakkınca ve haddince 
yaşarken görünüşe getirir -gerçek kılar. İnsanlık, tininin; doğada zemini 
Âdem’de, yürüyüşünü Şid’te, sınırlarını İdris’te, yükselişini Nuh ve İbrahim’de, 
umumiyetin gereğini Musa’da, doğada direğini ve tinde zeminini ise İsa’da 
bulur. İç dünya ve dış dünya arasındaki kemale erişini ise akıl ve ahlak 
zemininde Muhammed Mustafa’da bulur. 

İsa’da zatihi diriltme var, zatihi ayağa kaldırma var, zatihi kıyam ettirme var… 
Yani zatihi kendisinde ne varsa, onunla ayağa kaldırıyor. Sadece tebliğin nebisi 
değil, tebliğ ettiğini yaşayan ve yaşamında gösteren bir nebi… Aynen Resulü 
Ekrem gibi.. Bu neyi getiriyor? Tebliğ edilenin, yaşamda örneklenerek 
gerçekliliği ispat edilmiş olunuyor. Bu doğrultuda da tebliğ edene ve söylevine 
itaat etmek hak kılınarak, gerçek olanın yaşam alanlarına taşınmasının yolu 
açılmış olunuyor. İsa’da gerçekleşen; söz sahibi Allah’ın, söz sahibi olarak 
tezahür etmesidir. İsa’da gerçekleşen sözün kendisidir. İsa sözü, içeriğine ve 
gerçek sahibine bağlı olarak ereğinde ifade edendir. Sözün bekası İsa’da 
tezahür eder. Sadece sözü tebliğ eden değil, sözü hak karşılığına göre 
ereğinde dile getiren kişi olarak da görünendir. Bu da sözün gerçekliliği üzeri 
öz güven edinmenin gereğidir. 

Söz ile muhatap alınarak sözün fenasında/ edilgen olmak; söz ile muhatap 
alarak sözün bekasında/ etken olmak iki farklı durumdur. Mesela bunu şöyle 
de anlayın, Yahya için; “ doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden diriltildiği gün 
O’na selam olsun” deniliyor. İsa’nın dilinden ise şöyle söyleniyor; “ doğduğum 
gün, öldüğüm gün, yeniden dirildiğim gün selam banadır.” Yani direk bekaya 
ait tarafı ile çok yetkin bir kişi.  
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Sonda hedefe varmak İsa’nın kılavuzluğunda gerçekleşir. “Benimle hidayete 
erersiniz” gerçekleşir. Aslına bağlı olarak/ tözünden beslenerek yeniden 
üretim ayrıca hak olana, Hakk’a göre anlam bularak iç dünya edinmek, kıyam 
etmek ve edinilene göre ihlâs ile amelde bulunmak ilmi ile donatılan İsa’dır. 
İbrahim tefekkür yolunun başıdır; ilkesine bağlı olarak gerçekleşen düz/ 
doğrultusal mantık ise Musa’nın yoludur. Hak/ gerçek olan ve hakikate bağlı 
olarak anlam anlayışı ve bu anlam arayışı sonucunda, sorunsal olanı çözerek, 
doğru olanla ayağa kalkmak ve yürümek ise ferdiyette varlık bulmanın yolu 
olan İsa ile anlamlı kılınmıştır. Kendini tözüne ve ilkesinin ereğine bağlı olarak 
yeniden üretemeyenler, ferdiyetlerini/ biricikliklerini bulamazlar. Hep 
başkalarının gölgesinde yaşarlar. 

Hakk’a bağlı olarak hak olana göre ilkelerle edinileni, evrenselinde yaşamak, 
ahlakta yaşam alanlarına, hayata, umumiyete taşımak ve böylece hizmet ile 
insanlığı basamak edinerek tinde yükseliş bulmak Hz. Resulullah’ta 
gerçekleşmekte. Ferdiyet ise İsa ile başlıyor… İsa’da gerçekleşenin hayata 
geçirilmesi, hayata sirayet etmesi ve aynalar oluşturulması ve insanlık 
zemininde tinde derinlik kazanılması Hz. Resulullah ile oluyor. Ferdiyette 
derinlik olmaz. Çünkü kendi varlığına aynasın. Ne zaman ki aynalar olur; o 
aynalarla beraber derinlik kazanmaya başlarsın; sıfatlarının karşılığını başka 
insanlarda da görmeye başladığında, onlardan da beslenmeye başlarsın. İşte o 
zaman; insanın kendinde, iç dünyasında, herkeste gerçekleşen –evrensel 
olduğu görülen- ile eminlik bulduğu ve derinlik edindiği görülecektir. 
Berberlerdeki aynalar gibi, tek bir ayna bir derinlik oluşturmuyor ama arkana 
bir ayna daha koyuyorlar, ayna içinde aynalar ile derinlik edinilen görünüş 
gerçekleşiyor. 

İnsan kendindeyken ilminde sığdır, ilmi paylaşınca başkalarıyla da aynalaşır, 
kendinde bir sürece girer ki orada derinleşmeye başlar, ayrıntılara giriyordur. 
Mesela, şu anki yaptığımız çalışma daha önceki Kur’an çalışmalarından 
farklıdır. Daha önce de ben Kur’an çalışıyordum, ama bu kadar derinlikle içine 
girmemiştim. Çünkü talep var, gelen akıllar var, sorular var, seni zorlayan 
durumlar var; istesen de istemesen de derinleşiyorsun. Demek ki hepimizin 
birbirimizden alacağı nasibi var. Bu çok önemli, her insanın birbirinden alacak 
nasibi var. Tek başına insan, insan değildir. İsa ayağa kalkış, sonun 
başlangıcıdır, ferdiyettir ama Hz. Resulullah ferdiyeti umumileştiriyor. 
Ferdiyeti bizliğe çeviriyor, hak ile hukukta çeviriyor, rıza da çeviriyor. Tini 
derinliğinde yaşamanın yolunu açıyor.  
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Rızanın olduğu yerde de hukuk artık eritilmiştir. Asrı Saadet dediğiniz rıza 
hanesidir. Ailede hukuk vardır, ama eritilmiştir, rıza vardır. Herkesin malı 
ortaktır ve aile kendi içinde komindir. Oğlunuza para verirken veya 
buzdolabından bir şey alırken benim, senin değil diyebilir misin; rıza dairesidir 
orası. Orada yüzüne vursanız, aile biter. Resulullah onu materyale etmiş, hak, 
hukuk zeminine indirmiştir ve rıza dairesine - ferdiyeti bizliğe- taşımıştır. 

Zuhruf suresi bize şunu özetliyor; hidayete er, bildiğin doğrultusunda yaşa. 
Hidayet bilmek, bilgiyle ermek, gerçeğe ve hakikate tanıklıkla alakadardır. 
Ama Sırat-el Müstakim yaşamak ile alakadar. Çünkü yol dediğimiz 
yaşadığımızdır. Bir yol çizmişler orda yürümüyorsun, yaşamın yok! Fıtratın, 
istidadın doğrultusunda yaşayacağın her şey, senin yolunu belirliyor. Yol 
yaşamaktır, bu sebepten evet bileceksin, hakikate tanık olacaksın ama tanık 
olduğunu hakkıyla yaşayacaksın, yaşamında göstereceksin. Bizden istenen 
bu… Zuhruf suresi bunu özetler ve seçim yapmanızı da söyler. Ya dünyayı tam 
seçiyorsun, ya beni seçiyorsun… Ya beni değer olarak göreceksin, kendini 
değer olarak göreceksin ya da dünyayı değer olarak görecek ve gayba 
karışacaksın, benden gafil masivaya düşmüş olacaksın.  

87. ayette “Ve eğer gerçekten onlara: Kendilerini kim yarattı diye sorsan, 
mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen (Hakk’tan) nasıl döndürülüyorlar?” 
Bildikleri doğrultusunda yaşamayanları, eş deyişle sapkın ya da haddi aşanlar 
betimlenmiştir. Hayatlarını israf edenler, müsrif olanlar.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki İsa ferdiyetin habercisi olduğu kadar, ferdiyetin 
bizlik çatısı altında yaşanması gerektiğinin de habercisidir. Habercisi Hz. İsa, 
uygulayan Hz. Resulullah’tır. Hususi olanın umumiyette yaşanmasını 
Resulullah’ta görüyoruz. 

48. ayet; “Onlara her bir ayet mutlaka bir öncekinden daha büyüktür.” 
Ayet/delil bir öncekinden daha büyükse çatışkı da daha büyüktür. Peygamber 
sürecinde de çatışkı büyüye, büyüye gider. Musa’nın Firavun ile İdris’in 
devlerle karşılaşmasından çok farklıdır ama ikisinde de korku olur. “Ya Rabbi 
bana destekçi ver” demek, çatışkı fazlalaşıyor, çeşitleniyor. Birisi sadece beş 
on kişiye, diğeri ise bir güce, zamanın galip gücüne gidiyor. Zaten 
Peygamberlerin tamamı zamanın galip düşüncesine gidiyorlar ve gerçek galip 
olan kuvvetle, gerçek galip olan düşünceyle gidiyorlar. Gerçek galip olan 
düşünce budur, sizden istenen budur, eğer bunu istemiyorsanız zılli tecelli de 
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kalıyorsunuz, asli tecellinin görünüşüne sebepsiniz diyorlar. “Sen onlara 
hidayet edici de değilsin” ayeti bunu net anlamlandırıyor.  

İstesen de istemsen de hidayet veremezsiniz, çünkü olması gereken bu… 
Evladınız bile olsa elinizi uzatamazsınız. Bunu Nuh ayetleriyle gördük; “Ya Nuh 
senden olmayanı isteme.” Allah iman verdiyse yol yürür, gönlüne iman 
vermediyse yol yürüyemez. İşin aslı astarı bu! İman verilmesi büyük bir 
seçkinlik, büyük bir lütuf… Yatın, kalkın, şükür edin.  

“Bizim onlara gösterdiğimiz her bir ayet mutlaka bir öncekinden daha 
büyüktür, belki onlar dönerler diye kendilerini azapla yakalayıverdik” Bu ayet 
mertebesinde kalanlar içinde öyledir. Bir insan mertebesinde kaldı mı, 
kendisinin ilerlemesi gerekiyorsa, kendisinden istenen başka bir şey varsa ona 
illa bir çile verir ve istenen ne ise oraya doğru taşır, sevk eder. “Doğru yola 
dönsünler diye onarı azaba uğrattık” Hidayete ersinler, hak ve hakikatten 
yana bilinçlensinler, kabul etsinler diye onlara azap verdik. Buradaki kavram 
hidayet kavramıdır, Sırat-el Müstakim değildir. 

“Rabbimin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar, onların dünya hayatındaki 
meşakkatleri aralarında biz paylaştırdık, onların bir kısmının bir kısmına iş 
gördürmesi için, onlardan bir kısmını bir kısmının üzerine derecelerle biz 
üstün kıldık. Senin Rabbin rahmeti onların biriktirmekte olduklarından daha 
hayırlıdır” Zaten her şey hikmetiyle devam ediyor, hikmet gereği oluyor. Şu 
niye böyle, şu niye üstün, ya bunlar bu kadar küfür ediyor, niye bu kadar mal 
mülk sahibi… Hikmet-i İlahi hepsi! Nedenleri var, birçok sebebi var. Müminse 
zaten dünyadan beri… 

Dünyanın yürüyüşü var. Genelde Muavviye ve Ali üzerinden bir örnek verirler, 
bu konuda Metin Babanın güzel bir tespiti vardır. Ali Âlim… İrade sıfatı var 
ama Âlim esması çok baskın, diğerinde de irade ve hırs var. Hırs olacak ki 
toprak ve yaşam alanı genişlesin. Diğerinde de hırs yok ki toprak ve yaşam 
alanı genişlesin! Âlimi âlimliğinde bırakıyor, irade sıfatı üzerinden hırslı olan 
bir insan getiriyor. Hikmeti ile okuduğun zaman kavga dövüşü görmüyorsun. 
Senin çatışkı diye gördüğün şey olması gereken şey…  

Kimseyi haklı çıkartmak için söylemiyorum, zaten yaptıkları kendilerinedir. 
Eğer varsa bir cezaları ki ahrette Allah ile yüzleşecekler, ben onların avukatları 
değilim. Allah biliyor! Sonuçta onları da haklı çıkartacak bir tarafım yok. 
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Hikmetiyle gördüğün zaman bu… Bu sebepten dolayı diyorsun ve daha birçok 
sebepleri ile beraber. O olaylar gerçekleşmezse Anadolu’da Horasan 
Erenlerinden bahsetmenize imkân yok. Türkmenistan da Eshabı Kiram 
kabirleri var, düşünün. İtirazları sebebiyle gidenler, onun haricinde Ehli Beyt… 
Onların oraları irşat edişi, o irşatlarla Anadolu’ya gelişi… Bir süreç bu, eğer bu 
süreç birçok şeye sebepse sonuçlarından gerçekleştiğini görüyorsun. O zaman 
sesin çıkmıyor. Ama bireysel olarak varsa bir cezaları, ahrette herkes 
görecektir.  

 Hem Fussilet’te hem de Zuhruf ta ki cennet ayetlerinde şöyle bir şey 
var; “ Cennette canlarının istedikleri şeyler vardır” Canları ne isterse 
verilir… Cennette insanın nefsi mi olacak ki hala bir şeyler isteyecek? 

Evet, insanın nefsi var, ama oraya temiz olarak gider. Nefis mertebeleri var 
demiştik; Nefsi Emare, Nefsi Levvame, Nefsi Mülhime, Nefsi Mütmaine, Nefsi 
Raziye, Nefsi Marziye, Nefsi Safiyeve nefsi envare vardır. Nefste en belirgin 
sıfatlardan bir tanesi de iradedir ve nefs isteyendir. Ama temizleniş olan ile 
arınmış olmayan nefsin niyete bağlı olarak iradeleri farklıdır…. Bir birlerine 
zıttır. Cennette nefs saf hayır üzeri irade eder. 

Nefsi Safiye, tefsiye edilmiş nefis, cennetlik nefistir ve nefsi envare de 
nurlanmış nefisdir. Yani gönlü cennet olmuş, istençler var ama istençler 
Hakka bağlıdırlar. Burada da Hakk’a bağlı ama örtebiliyor. Artık orada örtüsüz 
ve irade yerini buluyor. Burada yerini bulmuyor, ol deyin olsun; olmuyor… 
Ama orda ol deyince oluyor, irade yerini buluyor. Üçüncüsü; hazlar var mı; 
var. Daha önceki yediklerimizdendi diyor, demek ki tat alıyorlar. Eşler var, 
demek ki bir haz var. Cennet insanı dünyada edinilen hazlardan mahrum mu; 
değil. 

Hazlar var ise nefisleri var, ama nefisleri hakkıyla, helalinde irede eder. İradesi 
Hakk’a bağlı olarak birçok şeyi gerçekleştiren nefis… Yani kötü değil, 
amacında kötülük yok, haset yok, duygularında kötülük yok, zannı aşmış, 
duygularında ki kötü halleri aşmış ve bedenine aitte temizlenmiş, nurlanmış 
insan giriyor. Ama nefisten beri mi; değil.  

45. ayette Resuller anlamıyla, Nebiler olarak genelde okunmakta olsa da 
meleklere, hususen Cebrail’e de sor anlamını da içerir. “Senden önce 
gönderdiğimiz Peygamberlerimizden sor” Miraçta sorabilirsin, keşfen 
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sorabilirsin… “ biz rahmandan başka ibadet edecek ilahlar kıldık mı” Senden 
önce gönderdiğimiz Resullere sor, meleklere de sor anlamını içeriyor. Dikkat 
edrseniz Resul kavramını kullanmıştır, Nebi kavramı değil. Meleklerin her 
birisi kendinde olanları tebliğ ettikleri zaman Resuldürler ki bunu 
“Resullerimizle münakaşa etti” ayeti kerimesiyle de biliyoruz, Hz. İbrahim 
ayetlerinde. Resullerden sor dediği zaman Cebrail ve diğer meleklerde 
anlaşılmalı…  

Cebrail vahiy getiriyordu ama bu diğer meleklerden de haber almadığı 
manasına gelmiyor. Birçok melek ile konuşmuş, istişare etmiştir ve birçok 
melek kendisine haber vermiştir birçok şeyi. Cebrail genel olan ayetleri 
getiriyor, hususi birçok noktada kendisine vahiy gelmiştir. 

Bu surede intikamdan bahis ediliyordu. Kur’an’da ve Allah’ta intikam hak 
edilen cezanın, adaletin görünüş biçimi olarak tahakkuk etmesidir, esma 
olarak da böyle düşünülmelidir. Sonuçta intikam da insandan düşünüldüğü 
zaman adalet arayışının tezahürüdür. Kendisine yapılan bir şeyin karşılığının 
görünmesinin istenci vardır ve adalet arayışıdır. Ama intikam arayışında 
olmamamız gerektiğini gösteriyor.  

Mesela: Uhud savaşında altmış küsur şehidimiz var, burunlarına kadar 
kesiliyor, biçiliyorlar, tanınmaz hale geliyorlar. Resulullah diyor ki; “ben size 
bundan daha fazlasını yapacağım” İntikamımı alacağım diyor, adalet arayışı 
var. Ayeti kerime geliyor; “birisi size bir şey yaparsa birebir karşılık verin” 
Adaleti hakça uygulayın. “Eğer af ederseniz sizin için daha iyidir, eğer işinizi 
Allah’a bırakırsanız mükâfatınız Allah katındadır” Bak, derecelendiriyor. Yani 
bir basamaktır, ama kalınması gereken bir basamak değil insan için… Zaten 
Allah’u Azimüşşan intikamını alacak. Hak olarak, ceza ne gerektiriyorsa onu 
yapacak ve onları yaşarken yaşadıkları şey ne ise yaşamaları gerekene sebep 
olacak, Cenab-ı Hakk onları yaşamadığı şeyle yüzleştirecek. Keşke yaşamış 
olsaydık, o keşke yaşamış olsaydık demek Allah’ın intikamıdır. Ben size daha 
önce söyledim! Gerçekle yüzleşmek böyle bir şey… 

Geçen hafta Şura suresinde “Ha, Mim” Mümin’inden Ahkaf’a kadar neden 
devam ediyor, mukabeleler yapıldığı zaman kesintisiz okunması gerekenler 
olarak söyleniyor, niçin böyle bir adette var diye bir soru gelmişti. O âdetin 
niye çıktığını ben bilmiyorum, herhalde bu baştaki harflerle de alakadardır ve 
oradaki akışı kesmemekle de alakadardır. Ama bu hafta özelliklede danıştım, 
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keşfi olarak sordum… Bilmediğimizin dışında ne var bu ayetlerde… O gün 
konuştuğumuz gibi o ayetlerin ortak ilkelerine bakmam söylenmişti.  

Oradaki surelerin ortak iki tane ilkesi var; Kur’an ve Museviyet. İsrailoğulları 
olarak Museviyet ve Musa… Sadece Şura’da Museviyet geçmiyor, orada da 
Museviyet’in aklı veriliyor, dünya işinde danışmak mesela. İsrailoğlu 
Museviyet demek; dünyada akılla, sebepler dairesinde yürümek demektir. 
Ama hangi akıl tipiyle; aklı maaşla yürümek… Aklı maaşla, aklı maada… Ama 
bu ha mim’i tam karşılayan bir şey değil. Kur’an’ın bizatihi kendisi karşılıyor.  

Nasıl ki Yasin’de iradesi Allah’tan olan, rüştünü Allah ile bulan İnsanı Kâmil 
konuşulmuştu, Ha Mim ile özetlenen Kur’an’dır. Mim harfi ile özetlenen akıl, 
Ha harfi ile özetlenen vicdan. Yani insanın vicdanına ve aklına hitap ediyoruz, 
imanla kabul edip etmemesi kalıyor geriye. Ve bu harfin geçtiği bütün 
ayet/surelerin tamamına baktığınız zaman Kur’an özellikle zikrediliyor. 
Diğerlerinde hiç mi zikredilmiyor; zikrediliyor, ama işaret ediliyor… Bu kitabı 
indirdik gibi… Burada ise Kur’an esmalandırılıyor, sıfatlandırılıyor, yani Cenab-ı 
Hakk kendini Kur’an üzerinden esmalandırıyor ve sıfatlandırıyor; Kur’an 
şifadır, Kur’an hidayettir… Kur’an üzerinden size şifa veriyorum; Şafiyim, 
Kur’an üzerinden size hidayet veriyorum hadiyim anlamlarında kullanılır. 

Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar içerisinde dikkat ederseniz; Kur’an 
hidayettir, Kur’an şifadır, Kur’an gerçeğin bildirildiği kitaptır, Kur’an rehberdir, 
Kur’an öğüttür, Kur’an zikirdir, Kur’an fikirdir, Kur’an ruhtur… Bir içerik 
yükleniyor size. Ruhtur dediği zaman içerik anlayın. İçerik olarak dirimsel 
kuvvet aktarılıyor size ve bu kelamda en yüksek seviyede aktarılır.  

Söylevde var, ama musafta o ruh yok. Musafı siz okuduğunuz zaman o ruh 
içinizden üfleniyor. Kur’an ruhtur; size içerik veren, yani üfürülmesine sebep 
olan. Size içerik veriliyor, içerik sizde uyandığı zaman ruh tamam oluyor sizde. 
Ama bu ruh biyolojik olarak bizi ayakta tutan ruh değil, mana ve tinsel 
bağlamda ruh.  

Kur’an beyandır, Kur’an Furkan’dır, Kur’an hikmettir, Kur’an Rahmettir, 
Kur’an tebliğdir, Kur’an uyarıdır, Kur’an tehdittir, Kur’an musafa yazılı olandır. 
Kur’an kitabı mümindir; aşikâr beyan ediyor, kâinat ta kitabı mümindir 
Kur’an’ın kendisi de kitabı mümindir diyor. Her şeyi en güzel şekilde apaçık 
beyan etmekteyiz diyor. Kur’an basirettir; içerik verdiği zaman ruh üflendiği 

237

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



zaman basiret verendir, görüş veriyor, bakış açısı veriyor, dünyanızı 
değiştiriyor. Basiret sahibi olmak dünyanızın değişmesi anlamına geliyor. 
Kur’an fikirdik, Kur’an mucizedir, Kur’an selamdır, Kur’an hükümdür ve Kur’an 
belirleyicidir, hükümle beraber okunması gereken şey. Kur’an hadidir, 
hidayete sebeptir. 

Kur’an için bilmeniz gereken şey; bütün makamlar ve mertebelerin 
toparlandığı kitap olmasıdır. Onun için kendisi, makamlar makamı, 
mertebeler mertebesidir. Bakın bütün makamlardan üstün makamdır 
anlamında kullanılmıyor, makamlar makamıdır mertebeler mertebeleridir 
anlamında ifade edilmektedir. Kur’an ile makamlar ve mertebeler kimlik 
beliriminde bütüne taşınmaktadır. Kim ki Kur’an’ı hakkıyla hatmi meratip 
eder; makamlar makamı, mertebeler mertebesinde bulunur. 

Bakın şöyle anlayın; makamlar makamları mertebeler mertebeleridir ve hepsi 
kendinde dillendirilmiştir. Bizim derdimizde o zaten, ne kadar Kur’an’ı 
yaşıyoruz? Hayatımızda ne kadar karşılanıyor, kolay mı? Zor. Olsun biz zora 
talibiz. Yani kolaya kim talip oluyor ki zaten, kolay yaşanıyor. İş, zora talip 
olmak! Zaten kolay bir şey olsa, şöyle üzüme elinizin uzandığı gibi uzanır 
alırsınız, yersiniz. Talip olmak, bir sürece girmek demektir aynı zamanda. 

“Ha, Mim” harfleriyle zikredilen Kur’an’ın kendisidir. Bize üflenen bir ruh var 
ve bizde mim’lendiriyor her şeyi. Bize Ha olarak bir ruh/içerik üfleniyor ama 
aynı zamanda bizde mim’lendiriyor, değişimlere sonuçlara sebep veriyor. 
Yaşamımızda, anlayışımızda sonuçlandırmalara götürüyor. Ha, Mim ile 
Kur’an’ın bizatihi kendisi zikredilmiştir ve bu keşfi bir beyandır. Ha Mim’i ne 
zaman sorduysam önüme yine Kur’an getirilmiştir. Ve en sonunda yeter 
sorma demişerdir.  

Evet, Ha Mim’de özetlenen Kur’an’dır. Kur’an’ın içerik olarak nelerin 
kendisinde olduğu ve bize içerik verirken sonuçları ile yaşanarak edinilen bir 
kitap olduğu. Başlangıçta tefekkür, sonuçta yaşamın kendisinde sirayetiyle 
edinilen bir kitap olduğu… Mim onu özetliyor. Bu harflerin içeriğini, birçok 
noktada doldurabiliriz ama Kur’an dersek insanlara bir kapı açmış olarak o 
kapıdan yürümelerine sebep veririz. 

Ha Mim sorusu; Ha nefes, Rahmeti ilahiye, ilke bağlamında içeriğe işaret 
ederken mim de biçimde noktalanışa, sonlandırmaya, yenilendirmeye işaret 
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eder. Mümin suresinden Ahkaf dâhil surelerde geçen bu harfler Kur’an’ın 
harfleridir. Kur’an’da içerik ve ayet, sure biçimselliğin de noktalanış da bu 
harflerle beraber özetleniyor. Ve İnsanın kendisinde de içerik ve biçim; 
eylemsel noktada biçim, yaşamsal hal tavır noktasında biçim, yaşam biçimi 
olarak biçim, Kur’an da özetlenir. Dikkatli bakın tipolojik bütün vakalar var, 
yolda giderken karşılaşacağınız ne kadar insan tipi varsa isimlendirilmiştir, 
kimliklendirilmiştir ve onlar konuşuluyordur. Münkir, münafık, hepsini tek 
tek... Namazla alay edilmeye kadar… Hiç tanık oldunuz mu? Ben çok oldum. 
Sohbetin namazından tut, normal namaza kadar geçmedikleri dalga kalmadı 
benle.  

Bu günkü konularımızın bir tanesi de alay etme, aklın basiretsizliği, yani 
aşağılama. Aklın basiretsizliğinde alay çıkar, aslında kendini aşağılıyordur, 
insanlığını geri atıyordur.  

Fussilet’te tanıklık Şura’da veliliğin ve Zuhruf’ta ise hidayetle sıratı müstakimi 
işledik. Özellikle hidayet bahsinde bir daha durmak gerek. Geçen hafta bir 
parça eksik tanımlar yaptık çünkü.  

Hidayeti evvela bilgi olarak edinilen olarak vurguladık. Sonra yaşama geçirilip 
de sıratı müstakimi anlamlı kılmıştık. Hidayet edilen ile yürüdüğünüzde sıratı 
müstakimdesinizdir. Evet, bilgi edinim sürecinde de bir sıratı müstakim var. 
Akıl yoludur sıratı müstakim, aynı zamanda sizin aklınızla tefekkürünüzle 
edindiğiniz bilgilerle size hidayeti getirişi var. Çünkü bilmekte hidayetin bir 
parçasıdır. Zaten bilmenin birinci ayağı düşünmektir. Hidayete ermenin birinci 
ayağı düşünmektir, idrakine taşımaktır. İdrakinize taşımadığınız şeyi 
hayatınıza taşıyamazsınız. Bir şeyi anlarsanız hayatınıza geçer. Birisi size bir 
şey anlatıyor, bir kulağınızdan girdi diğer kulağınızdan çıktı, o şey hayatınıza 
geçmez. Geçiyorsa dahi idrakinde olmazsınız. Yani hidayetin birinci cüzüdür 
bu. 

İkinci cüzü, edindiğin hakikate dair bilginin yaşama sirayetidir. Yaşama sirayet 
etmiyorsan o zaman hidayet daha olmamış, gerçekleşmemiş, birinci ayağında 
kalıyorsun. Yani bilmek kurtarmıyor insanı. O zaman ne yapacaksın? Yaşamına 
taşıyacaksın; sıratı müstakim. Müstakim ne demek? İstikameti olan yol, yani 
sonuç veren yol, sonuçlar elde edilen yol. Sonucu olan yol, istikamet veriyor, 
müstakim mim’le zaten mim’liyor, istikameti mim’liyor. Sonucu olan, sonuçlar 
veren, sonuçlar elde edilen yol. 

239

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Bildiğinizin karşılığı olarak sonuçlar elde ediyorsanız, aynı zamanda hayat 
alanında edinimlerinizde karşılık veriyorsa, o zaman doğru yoldasınız. 

Bunu hayatınıza vurun… Okuyoruz, okuduğumuzu hayatınızda görüyorsanız 
bildiniz, sonuç veren bir kitap ve sonuçları konuşan bir kitap zaten. Kur’an 
sıratı müstakimdir. Kur’an sonuçlardan bahsediyor, sonuçların ediniminden 
bahsediyor, sonuçların elde edilişinden bahsediyor. Edinimler elde ediniş 
demek. Bazı insanlar edinimlerde olur, edinimlerinin farkında olmayabilir, 
elde ettiğinizin bilincindeyseniz onu kullanımınıza taşıyorsunuz idrakinde 
olarak. Elde etmekte önemli bir basamak ki havas ilmi zaten bu alanla 
alakadar, edindiğin gücü kullanabilmek manasında ki buna tasarruf dedikleri 
oluyor. 

Hidayet, hak ve hakikatin bilgisini edinmektir dedik, sıratı müstakim ise 
istikamet edilenin yani sonucu olan yaşam yoludur demiştik. Böyle olsa da 
sıratın müstakim, hidayetin devamı… Hidayette edinilen hak ve hakikat bilgisi 
üzeri devamlı olunan, ilkelerin insan yaşamında gerçekleşirken Allah’ın 
kendisini tezahür ettirdiği, sonuçta ise fiili ilahide esma, sıfat ve zat 
mertebelerinden Allah’a dönülen yoldur.  

Sıratın müstakimin hidayetin ikincisi aşaması olarak hak ve hakikate dair 
edindiğimiz bilgi doğrultusunda yaşamanın kendisi olarak bilmek gerek. Bu 
doğrultuda hidayet; sıratın müstakim de insanın yaşaması doğrultusunda 
ilahiyata ait sonuçlar elde etmesidir.Böyle olsa da hidayet ve sıratel müstaki 
kavramlarını birbirleri yerine kullanmamalıyız. Çünkü her iki kavramda da 
birbirlerinden farklı olan bir anlam içeriği mevcuttur. Her hidayete eren sıratel 
mustakimde bulunacaktır diye bir şey yok. 

Hidayette olduğumuzu nasıl anlarız? Sonuçlar elde ediyorsanız gittiğiniz yolda 
hidayettesiniz demektir. Hayatta karşılıklarını görmüyorsanız hidayette 
değilsiniz. Hayatta nasıl karşılığını göreceksiniz? Bir ayet söylüyor; “ben bir 
kulumu seversem cennet karşılığında mallarını, mülklerini, canını eksiltirim.” 
Böylesi ayetleri yaşamınızda görüyor musunuz, gördünüz; o zaman doğru 
yoldasınız. Bu gibi ayetleri babanın şu söylevi tefsir mahiyetindedir; “oğlum 
ne kadar sıkıntıdaysan o kadar doğru yoldasın” Sıkıntıyı tavsiye etmiyorum. 
Yolun başlangıcında olan şeylerdir bunlar. 
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Aşk ateşi ile yanmayan nar ateşi ile yanar. Ateşin temizlemediği bir şey 
yoktur. Bedenimizi temizlemek için abdest alıyoruz, teyemmüm ediyoruz, 
toprak temizliyor. Peki, gönlümüzü ne ile temizleyeceğiz? Aşk ateşi, pişmanlık 
ateşi, hayâ ateşi, uzlet ateşi, yalnızlık ateşi, tek başına bırakacak seni, daha 
bunun gibi şeyler… Şimdi aşk ateşi ile yanmayan nar ateşi ile yanar diyor ya, 
nar olmadan temizlik olmaz. Cehennem dediğimiz narın olduğu yer. Burada 
temizlenmeyenlere bir fırsatın daha verilişidir. Allah oraya fırsatı bırakmasın, 
günü fırsat olarak görmemizi nasip eylesin.  

Müminin ateşi buradadır, zindanı buradadır. Mümin, sıratı müstakim üzeri / 
sonuç veren yolda giderken, sudan olan kapıyı değil ateşten olan kapıyı tercih 
etsin diyor. Kur’an’ı azimüşşan da “denenmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz” 
diyor. Esmadan gidelim. Allah’ın Kahhar esması var, siz varken Allah’ı 
müşahede etmenize imkân var mı? Sizi kahreder, ta ki kendi kalana kadar. 
Kulu kendisini kendisi ile müşahede etsin diye. Allah’a tanık olmak için 
Allah’ın nurundan beslenmek lazım ve beslenecek yollar açılırken bedenen 
kahreder, duygularınız da kahreder, düşüncelerinizde kahreder zanlardan 
itibaren. Duygulanım; kin, nefret, öfke… Zanlar; yanlış bildiğiniz her şey. 
Bedenen hevalarda birçok şeye alışılmıştır, huylar vs. Nasıl temizlenecek? 
Köşeye çekiyorlar, riyazata çekiliyorlar, beslenme gıdalarını durdurtuyorlar. 

Ashabın şehveti artıyor “ya Resulullah ne yapalım” diyorlar. “Oruç tutun” 
diyor. Bakın kimyevi değerleri ile oynuyor, oruç tuttuğun zaman farklı 
hormonlar salgılanacak şehvet hormonları geriye atılacak. Vücudun kontrol 
sisteminde olan şeyleri söylüyor. Oruç tutun o zaman geçer diyor. 

İnsan kimyası ile de okunan bir kitap ve o kitapla beraber insanı, kimyası ile de 
okuyoruz. Resulullah’ın gösterdiği akıl ile… 

Doğru yolda olduğumuzu nasıl anlarız? 

Başlangıçlarda sıkıntıdaysanız, kurallara göre -emir ve yasaklar- gidiyorsanız 
doğru yoldasınız. Takvanız sebebi ile de sonuçlar alıyorsanız, sizi muhatap 
aldılarsa, gecede bir seslenme geliyorsa, ders almalar başlıyorsa, demek ki 
sonuç alıyorsunuz.  

Bakın; doğru yoldasın, sizi muhatap aldılar, kul oldunuz yani. Aldığınız bilgiyle 
de hizmete soyundunuz; abd oldunuz. Hizmete soyunduğunuz hal üzeri de 
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veli oldunuz… Hani velilik ayetlerini okumuştuk Şura suresinde. Evet, sonuç 
alıyorsak, muhatap alınıyorsak, boş işlerle de uğraşmıyorsak doğru yoldayız.  

Diyor ki “Allahın sevmediği birini göstereyim mi size” “ya Resulallah nasıl 
anlayacağız onları” diye soruyorlar. “Boş işlerle uğraşana bakın, Allah sevmez” 
diyor. Boş işlerin içeriğini doldurun artık… Haddinden fazla israf ettiğiniz 
hayatınızla alakadar olan işlerdir. “Onlar müsriflerdir” diyor Hak olarak 
kendilerine verdiklerimizi israf edenler; onlara zaman verdik israf ediyorlar, 
onlara beden verdik israf ediyorlar, can verdik israf ediyorlar, mal verdik israf 
ediyorlar, akıl verdik israf ediyorlar. Boşa kullanmaktır israf. Fasık olarak 
çeviriyorlar, müsrif diye geçer. Verilen hakları hakkınca kullanmayanlar. 
Haklar ne ise orada -melekeleriniz yetileriniz olanaklarınız- eğer hakkı dışında 
kullanıyorsanız israftır, oldunuz Kur’an tabiri ile müsrif! Bak, size bir karakter 
biçti ve kimlik verdi, müsrif, Allah esirgesin müsriflikten. “İsraf edenleri 
sevmeyiz.”  

Bizim derdimiz müsrif olmak değil, cömertlerden olalım. Boşuna değil, sonuç 
veren eylemlerde kullanalım. Çünkü cömertlik sonuç veren eylemlerde 
kullanmaktır. Hayatında cömert ol, sonuç elde edecek yerlere kullan. Bakın 
cömertlik müsriflik değildir. Sonuç veriyorsa; haktan, hakikatten yana, sıratı 
müstakimde, o zaman israf değil. Cömertlik dediğimiz ile müsriflik 
karıştırılmasın bu bağlamda. Hak noktasında size sonuç veriyorsa, sizi ilkeye 
taşıyorsa, sizi Hakka örtmüyorsa… Canınızı kullanıyorsunuz, ilminizi 
kullanıyorsunuz cömertsiniz. Sonuçlar elde ediyorsunuz ve sonuçlar elde 
ederken Cenab-ı Hakk’tan beslenmeye başlarsınız, nuru ile sıfatları ile esması 
ile… O zaman sıratı müstakimdesiniz.  

Zuhruf otuz üçüncü ayet hakikaten çok önemli bir ayet… “İnsanların tek bir 
ümmet olması bulunmasaydı Rahmanı inkâr edenlerin evlerini tavanları ve 
çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.” 

O kadar büyük bir zenginlik verirdim diyor. Bir; iman ehli; kâfirlere verilenler 
sebebi ile küfre varacak olmasaydılar anlamını taşır. Ama kasıt edilen bu 
değildi, bu zayıf bir ihtimaldir. Kasıt ettiği tek bir ümmettir.  

Ümmet dediğimiz sınıf, ümmet dediğimiz bir dayanağa ait olan topluluk, yani 
temel bir ilke doğrultusunda birleşmiş bir zihniyeti olan topluluktur. Ümmi, 
anadan geliyor; ana, dayanak. Herkes anasından dayanak alarak kendini 
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sınıflandırır, aile baba vs vs. Dayanak alınır sınıflanırız. Mesela; aile olarak 
sınıflanırız; çekirdek aile, büyük aile vs. Dayanağı oluşuyla, bilincinde ya da soy 
olarak dayanağı olan bir sınıf varsa ona ümmet deniliyor. Sadece 
Peygamberlerini dayanak alarak, yani düşüncelerini, yaşam biçimini, O’na 
geleni dayanak alarak ümmet olanları kasıt etmiyorum. Düşüncelerine, yaşam 
biçimlerine ortak bir dayanak alarak sınıflanmış kişilere de ümmet deniliyor. 
Sınıf, kesim, etnik grup vs.  

Ayette kasıt bir ümmet olmasalardı! İnsanlığın kendisi kasıt ediliyor. İnsanlık 
zaten Âdem’den Hatem’e kadar bir ümmettir. Hatem’den Hatem’e kadar bir 
ümmettir. Kıyamete kadar insan olarak bir ümmetiz. Dayanağımız aynı 
dayanak, Âdemoğluyuz. İnsanlar, ölçülü rızkın taksiminde adalet üzeri, 
insanlık tümelinde, sosyal yaşantılarında insan olarak bir tek ümmet 
olduklarının vurgusu vardır. “Biz rızkı belli bir ölçüde indirdik” Ölçülü rızık 
olmaz ise hayattan soyutlanma olur. Ölçülü rızık, hayattaki hiyerarşiyi 
getiriyor. Diğer bir ayette şu; “kimini kiminden üstün halk ediyoruz ki 
birbirlerinizi çalıştırasınız” İhtiyaçlarınızı gideresiniz ve çalışırken de sizde ki 
tümeller tezahür etsin.  

Peki, ölçülü rızık inmese ne olur? Elysium diye bir film çıktı, gökyüzünde 
cennet kurmuşlar kimileri orada yaşıyor, yıkım yaşamış insanoğlu da aşağı da 
yaşıyor. Şimdi de öyle… Ama bak kopuk değil, birbirlerini çalıştıran bir insanlık 
var, yani insandan soyutlanma yok. Eğer tamamen ihtiyaçlarınızı gidermiş 
olduğunuz bir ortamınız olsa, bütün insanlıktan kendini soyutlamaz mıyız, elit 
tabakaları olarak? Böyle var mı; var. Ama yine alt tabakadaki insanlara bağlı 
olarak, kendilerini soyutlamadan… İnsanlık tümelinden kendilerini 
soyutlamadan varlar. Bunu kaçırdığımız zaman bu ayeti anlamamıza imkân 
yok.  

İnsanlar insanlık âleminde eksisi, artısı ile tür olarak ve tümel nitelikleri ile tek 
bir ümmettirler. 

1. Biz rızkı ölçü üzeri indiriyoruz. 

2. Rızkı indirdiğimiz zaman, rızık inmesine bağlı olarak kimini kiminden 
üstün yaratıyoruz ki çalışasınız.  

İnsanların, ölçülü rızkın taksiminde, adalet üzeri, insanlık tümelinde, sosyal 
yaşantılarında insan olarak bir tek ümmet olduklarının vurgusu vardır, zaten 
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bir ümmet olduğumuzun ifadesi var. Şu anda küresellik dediğimiz bir şey var. 
İnsanlık olarak aynı zeminde Çinli’den ayrı mıyız, oda üretiyor bizde 
üretiyoruz. Afrikalı’dan, Amerikan’dan ayrımıyız, birbirimizi bir zincirin 
halkaları gibi tamamlıyoruz. Bir yerde bir şey çıksa, hayata aynı anda 
taşınmaya başlıyor. Bilgi olarak sakladıkları hariç, ama sonuçta yine ele 
geliyor. Farz edin bilimsel bir buluş saklanıyor, en sonunda açığa çıkmıyor 
mu? İletişim hat safhada ve iletişimle zaten yekvücuduz. O morfik rezonans 
olarak tabir edilen ile de bütün insanlık tür olarak yekvücud değil mi? Soy ve 
sop olarak zaten yekvücuduz, istesek istemezsek insanız. Beşer olarak insanız, 
insan olarak insanız, ama sonuçta insanız. 

Rızkın bir guruba küfürleri sebebi ile gafletleri için fazla verilmesi söz konusu. 
Bu da insanlık tümeline bağlı olarak insanlık içinde yaşamaktan onları 
soyutlar. Ve böyle bir şeye müsaade etmiyor. Daha önce geçen rızkın belli bir 
ölçüye göre taksim edilişi insanlıkta çeşitliliğinin açığa çıkması içindir. 
İnsanlıkta çeşitlilik rızkın taksimine bağlı ki bu rızık dediğimiz maddi olarak da 
yetiler olarak ta… Kimini kiminden üstün yarattık; ben saz çalamıyorum o yeti 
başkasında var, oda oradan tamamlıyor. Başka birisi de ticaret yapamaz belki. 
Yani açığa çıkan üstün yetilerimiz birbirini tamamlıyor, çünkü o yetiyle üstün 
olan zaten Allah’tır. O sıfatı ile tezahür eden Allah’tır. Ama bu taksimatta 
olmazsa, insanlık tümelinde bir olmazsak ve bu taksimat üzeri bir olmazsak -ki 
birlik burada zorunlu bir birlik- o zaman yetilerin birbirleri arasındaki ilişki, 
tamamlayıcılık, ilahi sıfatların tezahürü söz konusu olmaz. Çünkü ilişkiyi 
kesiyorsun. Bu da insanlık tümelinde bir ümmet olamamamız anlamına gelir. 

“Kimini kiminden üstün kılmaktayız” ayeti; rızkın, çeşitlilikte hiyerarşi ve 
insanlık tininin insanlık tümelinde gelişimi içindir. Bu iki ayet ile soru konusu 
olan Zuhruf 33. ayeti anlamlı kılabiliriz. Bu da küresel olarak bakıldığında 
hukuk zemininde, mülkün ölçü üzeri servet ve nimet olarak insan 
potansiyeline ve çalışmasına bağlı taksiminin insanı insanlık tümeline bağlı 
olarak, tür olarak bir ümmet olmaları içindir. 

Bunu eskiler çok basit söylemişler; âlemi Nasut. Uzaydan geldiniz, âlemi 
Nasutu, yani İnsanlık âlemini seyrana geldiniz. Bir tür var, türü seyrana 
geliyorsunuz. Bizde yapıyoruz, belgesellerde karınca türünü seyran ediyoruz, 
termitleri seyran ediyoruz ama tür mahiyetinde bir ümmet olarak onları 
seyran etmekteyiz. Farz edin uzaydan geldiniz; İnsanlık türünü seyran 
ediyorsunuz. Orada kast edilen İnsanlığın bir ümmet oluşudur. İstese de 
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istemese de bütün insanlık tek bir vücuttur şu dünyada… Halifelik istenci 
noktasından baktığınız da, ilkesi ile baktığınız da, tür olarak baktınız da… 
Nedeni olan ilkesinden bakın, ereği olan ilkesinden bakın, tür olarak bakın ve 
şuandaki ilişkililiğinde bakın. Tür bağlamında yekvücuttur, tek vücuttur, tek 
ümmettir şu âlemde. Ve bunun olabilmesi için rızkın ölçü ile taksimi ve 
birbirlerini tamamlayıcı olarak taksim edilişi söz konusu olandır. Çünkü aciz 
yaratılmıştır, birbirini tamamlayıcı yaratılmıştır ki ilahi sıfatlar o çoklukta, o 
çeşitlilikte çıksın, tezahür etsin ve ilahi amaca bağlı olarak insan tek bir 
ümmet olarak görünebilsin.  

“Tür olarak bir ümmet olmaları içindir” Ümmet kavramını küfürde ümmet 
olmasından daha çok tür olarak ümmet içeriğinde okunması yerinde olur. Bu 
hem daha felsefi hem de surenin ruhuyla daha alakadardır. İnsanlık 
tümelinde adalet ile türde bir ümmet olunacağı ve insanlık tümelindeki 
çeşitlilikte farklılıklar ve çatışkılar ve mücadele üzeri hidayetin edinileceği 
düşünülürse eğer, bu surenin üzerinde söylediği fikrin, surenin ruhu ile daha 
anlamlı olduğu görülecektir.  

Bu arada adalet tanımını da doğru yapmak gerek. Adalet noktasında bir zemin 
ediniyoruz ve tür oluyoruz. Bakın Türkiye’de şuanda beraber yaşıyorsak ortak 
olarak bir adalet zemini var, beğensek te beğenmesek te. Dünya hukukunda 
da bir adalet zemini var, beğensek te beğenmesek te. Ama ne kadar 
uygulanıyor o tartışılır bir şey. Ama ortak yaşamak istiyorsan adalet şart… 

Adaleti de doğru vurgulamak lazım. Rahman dairesinde adalet, var oluş 
haklarının eşit biçimde taksimi ve ulaşılabilir kılınması sonucunda görünür 
ilkedir. Rahim dairesinde adalet ise, eşit ulaşılabilir ve taksim edilen haklar 
zemininde mevcudun istidadı – potansiyeli- doğrultusunda çalışmasına bağlı 
olarak edinimleri ve üretimleri sonucunda edindiklerinin hak / gerçeklik 
ilkesine göre meşruiyeti olup olmadığı ile alakadardır. Bu durumda adalet eşit 
paylaşım değil, ilkesine bağlı olarak yapılan her edinim ve üretim sonucunda 
hak edilenin edinimidir. Yani herkes eşit paylaşımda, seninki benim ki benim 
ki senin ki değil. Herkes ne kadar potansiyeline bağlı olarak bir şeyler 
üretiyorsa hak ettiğidir. 

Mesela; bir müzisyen bir şeyler üretiyor, benim hakkım mı o? O emeğini rıza 
ile satıyor, rızayla dediğim para karşılığında satıyor. Parasını verirsen razı, 
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değilsen razı değil. Verirsen ondan da kullanabiliyorsun ya da o ürettiğini 
paylaşabiliyor. Ama önemli olan karşılıksız paylaşımdır. 

Bu durumda adalet eşit paylaşım değil, ilkesine bağlı olarak yapılan her 
edinim ve üretim sonucunda hak edilenin edinimidir. İnsan tininde, ilkelerin 
gerçekleşerek meşruiyet kazanması da buna bağlı kılınmıştır.  

Herkesin bir edinimi var, onun hak edindiğini ve onun adaletini orada nerede 
göreceğiz ya da onun gerçekten hak olup olmadığını nereden bileceğiz ya da 
gerçekten meşru mu değil mi neye göre? İlke orada tezahür ediyorsa, edinimi 
kendi üzerinde, çabası üzerinde ve ürettikleri üzerinden ise meşrudur. Ailede 
dahi vardır, hak diyoruz. Eylemleriniz üzerinde bir şeyler ediniyorsunuz, o 
edinime karşı insanın üzerinde vicdan varsa; zahmet verir miyim, talepte 
bulunursam ağır gelir mi, ya buna bir emek harcamış gönlüne bir şey gelir mi, 
gibi bütün düşünceler meşruiyet meselesidir. Onun meşru olup olmadığı 
değil, isteklerin ona zarar verip vermeyeceği noktasında meşruiyet vardır, 
eğer vicdanı varsa kişinin. Çünkü adalet, vicdanda tezahür eder, hakları 
gözetir. İnsan, hakları vicdanında gözetir ve orda hakların gözetilmesi demek 
onun hakkının meşru olduğu demektir. Vicdanınızda meşrudur o, sizin ona 
karşı davranışlarınız da sizin hakkaniyetiniz noktasında meşruiyetinizi gösterir.  

Bunu genelde bizim profesörler iyi yapıyor. Bilgi çalma diyorlar. Bir yerden bir 
yere aktarıyorlar, kitaplarına kendileri yazmış gibi aktarıyorlar. Başka birinin 
bilgisini kendisi yazıyormuş gibi yazıyor, bas baya hırsızlık yapıyor, çalıyor. 
Kendi hakkı değil, ürettiği değil, referansını vermiyor. Şimdi hak mı bu? 
Ürettiği bir şey değil, meşru bir şey değil. Hepimiz meşru olarak görmüyoruz 
ama ilk üretimi meşru olarak görüyoruz. Referansını vermek, hakkını yâd et 
demektir. Yani bu bilginin kaynağı o. Adalet ilkesi bu şekilde okunursa meşru 
olup olmadığının bilincini verir bize. Bu açıdan düşünün, ne kadar meşruuyuz, 
ne kadar meşru bakıyoruz?  

Meşruiyet toplumsal yaşantıda çok önemlidir. Toplumda bir şeyin meşruiyeti 
adalet ilkesi doğrultusunda hak belirimlerine göre açığa çıkar. En basiti zina; 
bizim toplumda meşru muydu; değildi. Şu anda meşru mu; meşru… Çünkü 
hukuk zemininde meşru kılındı, insanların kavramlar doğrultusunda algılama 
biçimlerinde de meşru kılındı. Eskiden zina diye algılanan, birlikte yaşam veya 
rıza ile yapıldığı söylenir olan oldu. Ne demişler? Küfrün adı iman olmuş.  
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İnsanlar günahlarını, sevap bildikleri, olağan gördükleri, hakları olarak 
gördükleri anda meşru kılmış olurlar. Yani Allah’ta kabul görmeyen/ meşru 
görülmeyen/ hak kılınmayan günah, toplumun ortak kabulü olarak meşru 
kılınmış olur. Sizin üzerinizde Allah’ın hakkı var. Yaptığınız eylem Hakk’a göre 
ne kadar meşru ya da değil? Toplumsal yaşantıda insanların yaptıkları 
eylemler ve ürettiklerinin birbirlerine göre ne kadar meşru olup olmadığı 
önemli değil… Önemli olan yaptıklarımızın sonuçlarına göre, tinden/ hak 
olandan ve Hakk’tan bizleri uzak kılıp kılmadığına göre meşru olup 
olmadığıdır. Bizlerin hukuken dahi meşru kıldığı, Allah tarafından meşru 
görülmemekte ise batıldır… Ve batıl olanın, başkalarının haklarını gasp veya 
haklarına tecavüz ve rıza üzeri olmaması sebebiyle, hak olmayan sonuçları 
gereği ile de tinde kabulü beklenemez. İnsanı, hak olana ve hakikate örtük 
kılacak her türlü olay, olgu ve sonuçları insanlıkta meşru görülse de önemli 
olan Allah tarafından kabul görmediğidir.  

Hakk’a göre meşru olan, toplumsal hukuka göre meşru kılınandan önemlidir. 
Bizlere düşen ise Allah’ın meşru kıldığına göre yaşamak olmalıdır. Allah ise 
sonuçta, kendi irade ettiği ile ereğine sevk eden, ereğine erdiren ve ereğinde 
yaşatan tutum, davranış ve çalışmaları ve kendi varlığının hakkı ile bilinmesini 
meşru/ hak kılmıştır. Bu bağlamda insanların, doğasına ait nedenlerden daha 
çok tinde sebep olduğu sonuçları ön görerek ve Hakk’a göre meşru olanları da 
görerek meşruiyet yargısı ve belirlemelerinde bulunması önemli olandır. Yani 
hak olan, hak edilen meşrudur ve meşruiyeti haklar belirimine göre anlamak 
gerekir. Bu da adil olmanın referans noktasını bize verir.  

Bir örnek daha söyleyeyim… Bazen deneyler yapıyorlar insana, deneyler 
meşru mu değil mi diye tartışmalar çıkıyor. İnsanlar üzerinde deneyler 
yapıyorlar; mutasyona sebep verecek veya kolonlama gibi şeyler meşrudur. 
Çünkü insanlığın ilerleme ilkesi var, süreksizlikte sürekli olana göre ilerlemesi 
var. İnsanın bireysel süreksizliğinde ama tümelindeki süreklilikte ilerleme 
ilkesi var, tür olarak ilerleyişi ilkesi var. İstese de istemese de hiç kimse 
önünde duramaz. Çünkü maneviyatta hak katında meşru, meşru kılındığı için 
zaten müsaade ediliyor. Çünkü ilerleyecek, sıfatı ilahi açığa çıkacak. Beğeniriz, 
beğenmeyiz, etik buluruz veya bulmayız merhametle vicdanla, toplum 
ilişkilerinde meşru görünür görünmez ayrı mevzu. Ama ilahiyatta meşrudur. 
Eğer tümelinden ve ilkesinden baktığın zaman meşru olduğunu görüyorsunuz, 
klonlanabilinir… Ama rıza/ diğer insanların haklarının da gözetilmesi ile bu 
deneylerin yapılması meşrudur/ haktır. Daha bunun gibi nice şey… 
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Rahman dairesinde adalet, var oluş haklarının eşit biçimde taksimi ve 
ulaşılabilir kılması sonucunda görünür ilkedir. Yani Cenab-ı Hakk bize bir varlık 
hakkı vermiş, sıfatı ilahisinden esma ilahisinden bir biçim vermiş. Onun 
adaletinin gereği olarak verdiği biçimin aynı zamanda devamlılığı –idare, 
ikamesi- lazım… Bizi var ettiği ortamda, varlık haklarımızı vermesi onun 
adaletidir. 

Doğada adalet yoktur diyorlar, doğada adalet vardır. Batının doğayı organik -
canlı- ve inorganik –cansız- olarak ayırt ediyor. Bütün kâinat canlı… “Yer ve 
gök onlara da ağlamadı” diye ayet var ki bu kadar muhteşem bir dille 
anlatılabilir. Bir canlılıkları var, her neyi ilkeleri gereği var ediyorsa. Doğada 
adalet yok sözü bir anlam taşımamakta. Batı da birde aydınlanma çağının 
filozoflarının sözüdür.  

Rahman dairesinde adalet; bir varlığın kendi hakları doğrultusunda ne var ise 
hakkı, o hakları doğrultusunda uygun ortamda var edilişi ve onun idare ve 
ikame edilişinin verilişidir. 

Bireysel olarak adalet; istidatları doğrultusunda ve istidatların çalışmalarına 
bağlı olarak açılımı, üretim edinimler sonuçta edinilenlerle alakadardır. 
İstidadına bağlı olarak edinimlerde ve üretimlerde bulunuyorsa hakkıdır… 
İnsana çalıştığından başka bir şey yoktur, bak adalet. Çalışana veririm diyor, 
çalışmıyorsan başka bir şey veririm diyor. Demek ki adalet işliyor orada, 
potansiyeline, edinimlerine ve ürettiklerine bağlı olarak sonuçların edinimidir, 
emeğin sonucu/ karşılığı onun hakkıdır. Onun için diyor kul hakkıyla gelme, 
emek harcanmışla gelme. Çünkü emekte Allah’ın sıfatları tezahür ediyor, 
“bana benim hakkımla gelme” diyor.  

Başka birinin hakkını gasp etmek demek, orada tezahür eden ilkeyi sınırlamak 
ya da geriye atmak demektir. Bana benim hakkımla gelme diyor, çünkü ben o 
üretimde ve edinimde kendimi gösteriyorum. Potansiyellerimiz çalışmalarla 
açılıyordu… İnsan, Hakk’ın tezahürünü keşfi çalışmaları ve edinimlerine bağlı 
olarak bulmakta. Üretmeyen insanın kendini keşf etmesi yoktur.  

Adamın eline sazı vermişler, çalmış. Ben niye çalamıyorum? Çünkü o O’nun 
hakkı. Adam eline kalemi alıyor, bir resim çiziyor; O’nun hakkı.  

Herkes kendi hakkından razı oldu mu başka bir adalet dairesine girersiniz, rıza 
dairesine. İşte orada hukuk kendi hakkınızdan öte beraber yaşadıklarınızın 
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haklarını rıza ile gözetmeniz üzeri görünüş bulur. Herkes birbirinin hakkı üzeri 
rızasını gözetir. Bu hakkaniyet ilkesine bağlı olarak adaleti gözetmektir.  

Rahim dairesinde adalet ise eşit ulaşılabilir ve taksim edilen haklar zemininde 
mevcudun istidadı, çalışmasına bağlı olarak edinimleri ve üretimleri 
sonucunda edindiklerinin hak ilkesine göre, kendi nedenini gerçekleştirme 
ilkesine göre, meşruiyeti olup olmadığı ile alakadardır. Çalışıyorsa kazanıyorsa 
meşrudur, kendindekini çıkartıyorsa, meşrudur. Değilse, aşırtıyorsa meşru 
değil. Ve insan tininde, başkasından çalarak alma, gasp ederek alma, 
bozgunculuk ederek alma, meşru değil. İnsanlık tümelinden baktığın zaman 
hiçbir dinde gelen bir şey değil. Hani üç şeyi affetmem diyor; kul hakkı, şirk ve 
namaz/salât daha doğrusu. 

Salât; insanın bireysel kendi hakkı, Allah’a yetişip yetişmediği ile alakadar. 
Yani bana kendinle gelme dediği şey, namazdaki sorusu “ben seninleydim sen 
kiminleydin” di. Kul hakkı; başkalarının hakkı üzeri gelme, oradaki hak benim 
hakkımdır, bana benimle gelme. Şirk; yine kendinle gelme. Bunları daha 
detaylandırmıştık hatırlarsanız. 

Bir insanın ürettiğini eğer birisi gasp ediyorsa, bozgunculuk ediyorsa, 
adaletsizliği görüyorsunuz, vicdanınızın sızladığı yer orasıdır. Şu anda da 
dünyada olup bitende de vicdanın uyandırdığı nokta burasıdır. Başka ülkelerin 
gelip, başka bir ülkelerin haklarını sömürmesi, emperyalist / yayılımcı olarak 
kültürlerini yok etmesidir. Binlerce sene belki bir üretimleri olmuş, kültürler 
edinmişler… Başka birisi geliyor kendi kültürüyle yok edip gidiyor. Hak mıdır? 
Değil. O kültürlerde yaşayabilir ya da ticaretini de yapabilir, onu geliştirebilir. 
Yok, ama o kültürü illa yok edecek. Ama bazen yok etmek yeni bir şeyin daha 
kolay ediniminde gerekliliği oluyor. Bir nesil onda zorlanıyor ama ondan sonra 
gelen yeni nesil için daha büyük bir kolaylık oluyor. Çünkü kültürü itibari ile 
geçmişinde kalanlar, yeni şeye adapte olamıyorlar. Bir nesil helak ediliyor, 
ondan sonraki gelen nesil yeni tini rahatlıkla kabul ediyor. Yeni tin dediğim o 
zamanın ahkâmı, o zamanın ruhu. Yoksa hiçbir zaman yeni bir tin yok. Plan 
projesinde hep aynı tin işliyor. 

Şu anda eğer bir çalışma yapıyorsak bir şeyler üretiyorsak ortak noktada, 
meşru olarak hepimizindir. Ama insanlık tininden bakıyorsak herkesle de 
paylaşma hakkımız var, herkesindir. Yok, sadece kendimize ait olarak 
bakıyorsak bireysel, biz ürettik! Meşru olan bizim ama sakındırıyorsa tehlikeli 
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bir şey. Herkesin olanı sakınıyoruz. Önemli olan hakkaniyet ilkesi ile de 
paylaşımcı olmaktır.  

Meşru… Bizim hakkımız… Bu noktada ne yapılması lazım? Referansı 
kullanarak bizden aldıklarını kullanmaları lazım, telif hakkı vs. Batılının aklı 
öyle işliyor, referansını ver, telif hakkını ver. Bunu aşacak başka bir şey var; 
insanların, Allah’ın rızasını gözeterek karşılıksız paylaşabilmek… Bunuda 
herkesten bekleyemezsiniz, çünkü ilerlemeye mühalif bir durumdur. Herkes 
rıza üzeri olsaydı hak talebinde ve hırsa vb bağlı olarak ilerleme olmazdı.  

Rahman dairesine geri döneceksin. Evet, meşrudur, senin hakkındır ürettiğin 
amenna, Rahman dairesinde ne var? Herkes birbirini var ediyor ve 
kendileriyle var ediyorlar, kendilerini aşarak birbirlerine ikram ediyorlar. 
Bütün kâinat bir birini birbirine ikram ediyor. Birbirinin rızkıdır hepsi. 
Başkalarının rızkı olabileceksiniz, hakkaniyet ilkesi orada işler. Sadece senin 
hakkın değil, senin edindiğin o var olduğun her şeyle beraber -neylerle varsan 
seni var eden unsurlar nelerse- ürettiğin şey bencil olarak sadece senin hakkın 
değil, onlarında hakkı. Çünkü hepsinin de emeği var. Hakkaniyetli ol, o zaman 
zekâtını ver. Zekât işte burada “onlar zekâtlarını vermezler” dediği yer, kendi 
haklarında kalanlar, kendi haklarının meşruiyetinde kalanlar, umumi 
meşruiyete taşınmayanlar. Evet, meşrudur, sen ürettin, buldun amenna. Ama 
beraber var olduklarının emeği var ve Allah’ın senin üzerinde emeği var, o 
zaman karşılık beklemeden paylaşmasınıda yaşamak gerekir. 

Adalet zemininde meşruiyet kazanan ilkeler –ki evrenseldirler- insan ahlakı ve 
erdemlerini belirleyici olarak ve evrenselin bağlayıcı olması sebebi ile meşru 
olup olmadıklarının sağlamasını yapmanın kritik ölçüleridirler.  

Rahmaniyet te, yani evrenseline bağlı olarak insanın, heva ve hevesinin 
dışında edinim ve üretimler görülmekteyse eğer, mutlak tinde meşrudurlar. 
Edinim ve üretimin, edinimler üzeri meşruiyeti ilkelerin asli tezahürüne 
bağlıdır. Bunu da susturulmuş bir akıl ve can kulağının tıkalı olmadığı bir 
vicdan ve iman dolu bir bakışımla fark edebiliriz. Rahmaniyet dairesinde 
evrenseline bağlı olarak iş görürsünüz.  

Üretimlerinize, çalışmalarınıza, edinimlerinize bağlı olarak kazandığınız akıl 
meşrudur. İlkesine bağlı olarak üretmişsinizdir, adalet ilkesi gereği meşrudur. 
Mesela; senin bir ilken Hayy olsun, Kayyum olsun; eylemlerinde bunu 
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gösteriyorsun. Meşru ama zılli değil. Eğer sadece kendi ilkene bağlı olarak 
heva ve hevesine bağlı olarak gösteriyorsan bu diyor zılli. Evet, senin için 
meşrudur, benim hakkım diyebilirsin, ama Allah katında meşru değil. Heva ve 
hevesin doğrultusunda o ilkeyi gösteriyorsun, yani o karakter ona göre 
görünüyor. Ama asliyete bağlı olarak sebil, kendin için değil, Hakk için 
yapıyorsun eylemlerini, üretimlerini paylaşıyorsun, evrenseline bağlı olarak. 
“Veren el, alan elden üstündür” “Rahmetim gazabımı geçmiştir” “Rahmeti 
kendime farz kıldım” Veren elsiniz, ürettiğinizi paylaşıyorsunuz, sizden 
tezahür eden ilke paylaşımda görünüşe taşınıyor demektir bu. Sakınırsanız 
görünüşe taşımaz çünkü. Kendinizde olanı paylaşıyorsunuz. Paylaşmaya 
geçtiğiniz anda ilahi katta meşrudur artık, katımızda üstün olanlar takva 
sahipleridir.  

Takva sahibi; 1) ürettiğinden edinimleri ile kendini koruyan takva sahibidir 2) 
salih amellerle de kendini koruyandır, çünkü paylaştığınız sizi korur. 
Paylaştığınız sizi korur, ilkesiz yaşamaktan, heva hevesinizden korur. Onun için 
cömert olmak kolay değil, doğru olmak kolay değil, iyi olmak kolay değil, 
Rahmet sahibi olmak kolay değil, hikmet sahibi olmak kolay değil. Çünkü 
paylaştıkça ilkeler sizde tezahür edecek. Bunu bir ayet ile süsleyeyim “sizler 
bolca hayır işlerseniz biz size hikmet veririz” diyor; bolca da hikmet vermiş. 
Bak eyleme bağlı kılıyor. “Siz bildikleriniz ile amel ediniz, bilmediklerinizi 
öğretiriz.” Çünkü yaşam size yeni bir problem getirecektir, yaşam size yeni bir 
kapı açacaktır. Ama yaşamazsanız orada kalırsınız. 

Ne zaman meşru olursunuz? Mutlak tinde meşruiyet, Allah katındaki 
meşruiyet; ne zamanki edindiklerinizi paylaşıyorsunuz karşılıksız, rahman 
dairesi gibi o zaman… Güneş sizden hesap soruyor mu karşılığını istiyor mu, 
bir ağaçtan meyve koparıyorsunuz “ya Rabbi benden kopardı” diyor mu? 
Üstelik yesin diye uzatır. Kul hakkı, sahipli bir yer, buradan bir şey alınmaz 
konusunu da Anadolular biraz aşmış; göz hakkı vardır demişler, doğrudur. 
Hakikaten de göz hakkı vardır, bütün çiftçilerde onu bilir, birisi aldığı zaman 
gönüllerinde kalmaz. Çünkü nazarı değerse daha beter... Göz hakkı vardır 
alsın, ama bütün mahsule nazarı dokunmasın. İstediğin kadar al derler 
mesela, amenna meşru. Çünkü çiftçilerde ona meşruiyet vermişler, göz hakkı 
diye. Hakikatten ben biliyorum böyle, çiftçinin kendiside meşru kılmıştır onu. 

Üreticide meşru kılmıştır diye okuyun, meşru kılmıyorsa sadece kendine 
sakınıyorsa, kendinde meşrudur… Doğru ama insanlık tümelinde mutlak tinin 
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tezahüründe meşru değil. Çünkü hepsinin üzerinde emeği var paylaşacak.1) 
kendisi ürettiğini paylaştığı zaman Cenab-ı Hakk görünüşe taşınırken Hakk’a 
yükselecek ciracında… Yani inerken, paylaşırken Hakk’a yükselecek 2) Allah 
katında kabul edilecek, hareketi meşru olacak. 

Toplumsal yaşantıda en büyük problemimiz neyin meşru olup olmadığı ile 
alakadar kavgalarımızdır. Meşruiyet kavramının içeriğini adalet, hak ve 
hakikat, gerçek kavramları ile doldurmadığınız sürece anlamanıza imkân yok. 
Meşru olan, içeriği noktasında gerçeğe bağlı mı değil mi ile anlamlıdır. Adalet 
kavramıyla bağlantılı olarak, hak ve hakkaniyet noktasında içeriği 
dolduruluyor mu doldurulmuyor mu alakadardır. Bir şeyin meşruiyeti; adaletli 
mi hak noktasında, gerçeğe bağlı olarak mı yapılmış hakkaniyet noktasında… 
Üçüncü aşama paylaşım noktasında tezahürü var mı, mutlak tinde kabulü var 
mı? Zılli ise kabulü yok. Evet, meşrudur, ama mutlak tinde kabulü yok, zılli… 
Heva ve hevesinde kalıyor. Mutlak tinde ise ilahi iradeye bağlı olarak kabul 
lazım… 

“Bunlar benim tebamdır “dedi firavun haklıydı. Allah’ın verdiği soydan 
edindiği bir edinimdi, birde karşılık vermeden edinmiş, bedava vermiş Allah. 
Ama mutlak tinde kabulü yok! Haklı olduğumuz şeylerde bazen hakkaniyeti 
de gözetmemiz lazım. Orada Allah katında eylemlerimizde meşru olmamız 
lazım, oda yine Rahman dairesine dönmekle alakadar.  

Rahman dairesinde her şeyin hakkının verilişi… Senin üzerinde de her şeyin 
hakkı varsa, geri dön, senin ürettiklerin üzerinden haklarını iade et, zekâtını 
ver. Canının, malının, ilminin vb zekatını ver. Buna erenler ahdü vefa 
demişler. Vefanın hakkını yerine getir.  

Adalet ve hak kavramları çok önemli… Toplumsal kavgalarımızın hep bu 
yüzden… En basiti türban kavgalarını düşünün; Cumhuriyetçilere göre meşru 
olmayan şey, din noktasında başkalarına göre meşru idi, değil mi? Ne zaman 
ortak bir yasayla kilitlendi, şimdi herkes için meşru. Aylardan beri konuşanı 
var mı bu olayın, yok. Çünkü toplum zemininde zaten meşru olan bir şey, 
kimse konuşmuyor bile. Cumhuriyet elden gitti mi, o gitti mi, bu gitti mi? 
Yok!.. Kimsenin umurunda da değil. Toplum baktığı zaman, yadsımıyor. 
Başbakan ya da Cumhurbaşkanı meşru mu, değil mi? Bütün problemler bu, 
tartışmalara bakın.  
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Meşruiyet konusundan baktığınızda anlam kazanıyor her şey. Hakka bağlı mı, 
gerçeğe bağlı mı, umumiyeti zorluyor mu, zekât üzeri mi, yani varlık mı 
veriliyor yoksa varlık mı alınıyor.  

33. ayetteki tek ümmet, tür olarak insandır ve tür olarak insanın sosyal 
ilişkilerinde yekvücut olması, bütün olması adına bu gerekli bir şeydir. Yani, 
kimseye aşırı bir lüks vermiyor. Verdikleri de vardır ama istisnalar bu kaideyi 
bozmamakta. Bütün kâfirleri kullanıyor orada. Kâfirler içerisinde Karun gibi 
nice adam var amenna, bireysel olarak istisnalar hariç. Ama umumi olarak bir 
zenginlik vermiyor. Eğer vermiş olsa hep onlar başta olur. Bu sefer de altta 
kalanların hepsi ezilir gider. Bunu İsrailoğullarından okuyun. Öyle bir zenginlik 
karşısında ezildiler ki kendi tinlerini yaşayamadılar. Ve Allah’ı sorgular hale 
geldiler. Firavunun altındaki ezilmişliği düşünün. Bir ayeti kerimede var diyor 
ya “zenginliğin zenginler arasında dolaşımıda hoşumuza gitmiyor” diyor, ayeti 
kerime var. Ne yapıyor? Belli bir devre sonra onları gideriyor, başkaları 
zenginleşmeye başlıyor. 

Allah’ın âdetini okuduğun zaman, İslamcılar niye zengin oluyor, öbürü niye 
zengin oluyor, Cumhuriyetçiler niye önce zengin oldu gibi görmüyorsun. Birini 
gideriyor, diğerini dengeliyor. Hepsini dengeliyor yoksa sigortalar atar bir 
bakmışsın kaosa dönmüş âlem. Bir olamayız, yekvücut olamayız, ileriye doğru 
bütünsellikte hareket edemeyiz. Erek bütünler demiştik hatırlarsanız, 
buradaki erek vatan olsun, insanlığımız olsun…  

Allah’ın selamı üzerimize olsun… 

23.08.2015 / 30.08.2015 
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44- DUHAN SURESİ 

 
Duhan suresi geçicilik ve gereklilik ilkelerine göre okunmalıdır. Süreksizlik ile 
süreklilik ilkesi… Aslında süreksizlik, tekil ve tikelliktedir ve süreklilik 
tümellerdedir, daim sürekli olan ise Mutlak özne olandır. Süreklilik gerçeklik 
demektir ve bir şeye gerçek diyorsanız sürekliliği olması lazım. Süreksizlikte 
gerçekliği bulamazsınız ama süreksizlik aynı zamanda sürekliliğinde 
gerçekliğini gösterir. Çünkü tekil ve tikellerin geçiciliği tür, sınıf, çeşitlilik, 
ilkeler noktasında değişmezleri bize işaret eder. Ama en önemlisi, geçici olan 
şey, mutlak olanı işaret eder. 

Kur’an’da bu Allah olarak görünür. Ben diyor ahlakımda taviz vermem, 
sadakkallahul azim diye bitiririz ve sözümden caymam, ilkelerde tavizim 
yoktur, Rahmeti ahlak edinmişimdir, ilkelerde iş görüyorumdur diyor. Yani 
sürekli olan ilkelerdir, yasadır ve her şeyi hak üzeri yarattım derken hak 
yasalardır. Her şeyin üzerinden ilkeleri, gerçekleri anlamlı kılmakta. 

Değişmez, gerçek olan yasadır, gerçek olan değişmez ilkelerdir, özneldirler ve 
bunlar bize sonuçta bir yapıcıyı gösterir. Eserden Müessiri… Musevi gelenekte 
de kalıcı olan bir özneyi görüyoruz… Hep kalıcı, daim… Her şey değişiyor, O 
değişmiyor. Bunu miras ayetlerinde çok okuyorduk, miras sahibi biziz, her şey 
sonuçta bize kalıcıdır ve sonradan gelenlere bıraktık diye de söylediği de var. 
Yine kendim, başkaları üzerinden iş görüyorum anlamındadır.  

Duhan suresindeki süreklilik ve süreksizlik ilkesi kâinattaki süreklilik ve 
süreksizlik ilkesinden farklı olarak işleniyor. Kur’an’ın tamamında doğadaki 
süreksizliği dile getiriş vardır ama buradaki süreksizlikten kastı; her şey fani, 
dersini çıkar, deneyimini edin, ona göre yürü…. Firavunun saltanatı süreksiz, 
Tuba kavminin saltanatı süreksiz, yaşadığınız sıkıntılarda süreksiz… Yani gelip 
geçici; bazen indiriyor, bazen kaldırıyor, bazen geri veriyor; süreksiz. 
Deneyimini edin. Gerçek olanı deneyimleriniz üzerinden görün, hak olanı 
yaşayın. Deneyim ediniyorsan sırat el müstakim üzerisin, hayatın tecrübelerini 
ediniyorsan sırat el müstakim üzerisin. Gelip geçici şeyler sıkıntılarınız… 
Hidayeti anlatırken sıkıntı, yaptığın bir yanlış sebebi ile kendine dönüşün 
içindir demiştik. Geçici bir şey ve seni bir mertebeye taşıyor veya potansiyelini 
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açmak istiyor, bir sıkıntı yine veriyor. O sıkıntıda devam ediyor muyuz etmiyor 
muyuz, yani sıkıntıyı/ geleni, Rahmeti ilahi ile beraber aşıyor muyuz, aşmıyor 
muyuz?  

Şu ayet surenin ruhudur, Firavuna diyor; “Biz o sıkıntıyı üzerlerinden kaldırsak 
yine eski hallerine dönecekler” Yani deneyim edinmeyecekler. Birazcık 
kaldırsa “biz öğüt veriyoruz öğüt almıyorsunuz” diyor, öğüt almak, dersini 
almak demektir. Öğüt yaşadığınız şeye göredir, yaşadığınız şeye karşılık öğüt 
veriliyor. Sure, size ders vermenin suresidir; dersinizi alın, deneyimlerinizde 
sağlam olun. Yaşadığınız şeylerin hepsi bir deneyimdir, o zaman dikkatli olun. 
Bilinçli olun, fark edin.  

Tecrübe ettiğiniz şeylerden neyi, nasıl yaşanması gerektiğini ve nasıl 
yaşanmaması gerektiğinin bilincin de olursunuz… Ve nerede olduğunuzun 
bilincinde olursunu ki en önemlisi budur. Kendinizi konumlandırırsınız, 
kendinizin farkına varırsınız. İnsanların yolda en çok tereddütte düştükleri şey; 
yolda mıyım, değil miyim? Doğru muyum, değil miyim? Tecrübelerinden ders 
alıyorsa ve o tecrübeleri üzerinden doğru yürümeye devam ediyorsa doğru 
yoldadır. 

Tavizin olmadan, duruşun dik, boynun bükük, elif gibi ol. Allah’a, zatı ilahiye 
karşı boynunuz bükük ama yaşadığınız ve yaşayacağınız şeye karşı 
dirençliyseniz o zaman doğru yoldasın. Tecrübelerinle önüne bakarsın, sizden 
istenen, edindiğiniz tecrübelerle önünüze bakmanız. Ama tecrübe 
edinmiyorsanız olmuyor ve onlara ahmak deniliyor. Anlamayanlara sıkıntı 
veriyor, veriyor anlamıyor. Firavun kavminin özellikle zikredilmesi bu 
sebepledir. Onlarca tecrübe verdi Allah… Çocukları öldürüldü, Nil kan gölüne 
döndü; “Musa büyük hüccetler le gitti” diyor mesela. Söylevleri var; büyücü, 
sen bu sıkıntıyı gider, ondan sonra bizi hidayette bulursun ayetleri vardı. 
Kendi dinlerine dönüyorlar. Kendi dinleri zanları…  

Duhan belirsizliklerde tecrübe ettiklerinizle, yol bulmanız gerektiğinin bilincini 
verir. Çünkü tecrübeleriniz sizi geleceğe doğru belirli kılar. Mesela soru olarak 
gelebilir, ayetteki duman neyi kasıt ediliyor? İstanbul bile nemlensin gökyüzü 
bulutlanıyor, mavi gözükmüyor, gri… Kıtlık senesi, rutubetin haddi hesabı yok, 
yağmur yağmıyor şu azabı bizden kaldır ya Muhammed ve dua ediyor, azap 
kalkıyor, yağmur yağıyor. Nüzulünden bakarsanız böyle…  
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Duman belirsizliktir. Gökyüzü bulutlandı; belirsiz. Hud as bulutuna giderseniz 
daha iyi anlarsınız. Ahkaf’ta ki buluta gidin “bir bulut geldi de” belirsiz bir şey, 
bir varsayımda bulunuyorlar; bize Rahmettir ola ki size azaptır. Gökyüzü 
bulutlandı, bir şey görmüyorsunuz; geleceğe ait bakışlarınız, umutlarınız 
silindi demek… Rüyanızda bir bulut gördünüz gökyüzü bulutlandı; sıkıntılarınız 
olacak ve sıkıntılarınız belirsiz kılacak geleceğinizi anlamına gelir. Bulut ne 
kadar karaysa o kadar büyük bir sıkıntı ve o kadar belirsiz bakacaksınız. Farz 
edin normal bulutta bütün hayatı belirsiz kılmıyor mu? Belirsiz bakarsınız; 
yağmur yağar mı, yağmaz mı? Ama yağmur size ne getirecek bilmiyorsunuz. 
Yağmur rüyada da sıkıntıdır, Rahmet yağıyor, Rahmet sıkar, geçmiş olsun… 
Yağmuru çok olan, ona göre de mahsul elde eder!  

Baba; “yavrum, kar senesi var senesidir” derdi. Kar daha beter… Toprak 
suyunu alır, kendinde ne varsa açığa çıkarır o sıkıntıda. 

Duhan suresi sıkıntılarla hayatın belirsiz olduğunun işaretini verir ve 
yaşadığımız sıkıntılarla gelen tecrübelerin geleceğe bakışımız olarak ön 
görüde bulunmamıza sebep olduğunun bilincini verir. Ama tinimizde 
kendimizi sınırlayarak… Heva hevesimizde kendimizi sınırlayarak değil! 
Deneyim edinerek geleceğe bakarız, tereddüt etmeyiz, tecrübelerimiz artık 
bize yol gösterir. Mesea, bir adamdan kazık yediniz, bir daha o adamdan kazık 
yemezsiniz. Yani sizi bir daha onla kandırmazlar.  

Geçenlerde arkadaşlardan bir tanesinin evine birisi gelmiş; valilikten 
geliyoruz, zayıflama aleti satıyoruz demişler. Üç yüz lira gitti… Oraya 
başvuralım, savcılık filan, gitti bir daha gelmez. Ama bir daha olur mu, olmaz! 
Gelen her satıcıya kapı kapalı olur. Seni belirsiz bırakmıyor, çünkü tecrüben 
var, ne olacağını ön görüyorsun, kapını kapatıyorsun.  

Bütün hayatınız tecrübelerle geleceğe bakışınızla alakadardır. Tecrübe 
edinmeyen insandan geleceğe bakış görebilir misin, göremezsin. Zaaflarını 
kullanıyorlar, insan zaaflarına düşkünse o kapı bir daha çalınır, bir tane daha 
zayıflama aleti alınır. Adamlar hevalarına düşkün; ya büyücü şu derdi kaldır, 
ondan sonra bir daha, bir daha… Demişler ya; arsızı kazığa oturtmuş 
şalvarımın paçası yırtıldı demiş. Yine sebepler dairesinden bakıyor, hak, 
hakikatten geldiğini görmüyor, niye olduğunu görmüyor, başına neden 
geldiğini görmüyor. Karmada önemli olan kendi üzerinize dönmenizdir. Aciz 
düştüğünüz yerlerde kendi üzerinize dönmenizdir; sebebi sizsiniz. Allah 
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kullarına zulüm edici değildir; sebebi sizsiniz. Kendi üzerinize dönerseniz 
yanlışınızı görürsünüz, tecrübelerinizi edinirsiniz, geleceğinize sağlam 
adımlarla, bir daha yanlışlara düşmemek kaydıyla yürürsünüz.  

29. ayet; “Gök ve yer onların ardından ağlamadı”. Tecrübe edinmemiş 
ahmakların arkasından kimse ağlamaz, kadir kıymetleri yok anlamına gelir. 
Ama şu anlama da gelir; gökler ve yerin ağladıkları kişiler de varmış demek ki! 
Sıkıntılar çekip te tecrübe edinen insanların merhametiyle Cenab-ı Hakk’a 
yakardıkları vardır. Veya bazı evliyaullah kendi bulundukları muhiti terk 
ettikleri zaman o muhitte ya yağmur yağar, ya kar yağar. Efendimden 
tecrübem çok… Bu da latifeydi. Latife demek komedi değil; ince noktaları var, 
doğru olan tarafları var… 

33. ayet “Ve onlara, içinde apaçık bir imtihan bulunan ayetler verdik”  

38 ve 39. Ayet “ biz gökleri, yeri, bunlar arasında bulunanları da oyun olsun 
diye yaratmadık.” Her şey hak üzeri… O zaman yaşantında her şeye dikkat et!  

Bu hafta işlediğimiz üç sure de akli sureler… Biz onları sadece hak bir sebeple 
yarattık. Buradaki hak sebep dediği, ereğine bağlı olarak nedenleri var, o 
zaman ereğine bağlı olarak nedenleri bilerek hayatında yaşadığın şeyleri 
tecrübe et. Çünkü anlamlı kılmak ancak buna bağlıdır. Ereğine bağlı 
nedenlerinizi biliyorsanız, tecrübe ettiğiniz şeylerin idrakinde olursunuz, 
neden olduğunu bildiğiniz için gönlünüz rahat eder, geleceğe de ön görü ile 
bakarsınız, başınıza gelen olayları tasalanmazsınız.  

Surede bağlayıcı bir ilke de öğüt kavramıdır. Biz onlara nasihat veriyoruz, 
almıyorlar; uyarıcılar, nasihatçiler diye geçiyor. Sonuçları belli olan 
doğrultusunda öğüt verilir. Öğütten sonra insanın seçimi, geleceğini 
belirleyicidir. 58, 59 ve 13. ayetlerde bunlar var. 

13. ayet; “Nerede onlarda öğüt almak” Kur’an diliyle öğüt almak Duhan suresi 
ile okuduğunuz zaman yaşamın kendisinde bizatihi tecrübe ettiğiniz 
olaylardır. Tecrübe ettiğiniz olaylar size belirleyici bir öğüttür. Tekrar tekrar 
aynı şeyi yapıyorsanız sıkıntıyı vermeye devam ederler. Abdullah Baba onu 
şöyle derdi; yavrum bizde sıkışmayanı sıkıştırırlar! Yani ders almayanı, dersini 
alana kadar vermeye devam ederler. Dersinizi aldınız mı yola devam 
edersiniz, bir daha gelmez. Dersini almış, gelmeye devam ediyorsa onun o 
sıkıntıya ihtiyacı var, demek ki kendisinde olan potansiyel daha tam açılmadı, 
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Cenab-ı Hakk’ın kendisinden istediği şey halen daha kıvamına gelmiş olarak 
açılmadı ve o açılana kadar vermeye devam ederler. Anasından emdiği sütü 
burnundan çıkartırlar daha doğrusu… Böyledir bu yol, bunları anlatınca kaos 
gibi geliyor. Yavrum derdi, “biz bu yolun güzelliklerini anlatıyoruz, zor 
taraflarını anlatsak yanımızda kimse kalmaz. Kiminle konuşacağız o zaman” 
derdi. Hayat zor, yaşam zor, Allah yardımcımız olsun… 

Yolda gidenle gitmeyenin arasındaki tek fark şu; hayatın dalgaları o kadar 
şiddetlidir ki küreği çekene de vuruyor, küreği çekmeyene de vuruyor. Sandal 
da gidiyorsunuz, san, dal… Hep san, dallarla gidiyoruz. O sandalın içinde 
zanlarımız içinde kürek çekerken, bize vururken biz niye geldiğini biliyoruz. 
Eskiden de vuruyordu, şimdi de vuruyor, tek fark; biz nereden geldiğini 
biliyoruz, sebeplere bağlı kılmadığımız için öfkelenemiyoruz. Sebeplere bağlı 
kılsak şuna, buna, öfkeleneceğiz, kendimizi şarj ettireceğiz, elektriğimizi bir 
yere yansıtacağız ama yok. Allah’tan geldiğini bildiğimiz için elektriği 
yansıtacak adam yok karşımızda. Ne yapıyoruz, içimize atıyoruz… Bağıracak 
kimse yok.  

Allah’tan geldiyse, seviyorsa insan, eyvallah diyeceksin, başka bir çarende 
yok. Sevmiyorsa zaten bağırıyor; hep benimi buluyor, hep benimi buluyor… 

Allah var, dert yok! Allah’ı yok adamın, geçmiş olsun… Sebepler dairesinde 
derdi çok… Allah gibi derdi olanın derdi kalmaz, emin olun. Gerçi bütün 
dertler o zaman başlıyor da farkına varıyor, ama derdi kalmaz. İnsanın o 
derdin ona geldiğini bilmiyor da etrafını o dertlerin içine sokuyor, ama 
kendisinin doğru yolda olduğuna inanıyor. İşte o tecrübe edinmiyor, işte 
konuştuğumuz konu o tecrübesini edinmiyor, etrafa hiç bakmıyor; ben 
doğruyum! İşte o meşru değil. Kendisi için meşru, bencil… Ürettiği ile hak 
ilkesine bağlı olarak yapacak, onu kendi ilkesine bağlı olarak geçekleştirmiş 
olacak! Ama at gözlüğü takıyor, sağını solunu hakkaniyet ilkesine göre 
gözlemiyor. Mutlak tinde, insanlık tininde meşru değil o ve yaşantısında 
meşru olmadığı için, tümelinde karşılığı olmadığı için, ereğinde meşru 
olmadığı için onun yaptığı şeyi, yaptığı şeyler ile karşılaştırırız diyor. 

Bir şey sadece sizde meşru ise, tümelinde meşru değilse, yaşam ilişkilerinde 
tümelde gerçekleşme olduğu için o şeyle karşılaşırsınız; kendi üzerinize 
dönecek olaylar la karşılaşırsınız. 

259

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Bir şey yapıyorsunuz, adamın biri uyarıyor; niye yapıyorsun bunu… At gözlüğü 
ile niye bakıyorsun, bu yanlış... Çünkü tümelinde yok veya yaptığı şeyin hukuki 
yaptırımı var. Hukuki yaptırım; yaptığın meşru değil, umumi olarak meşru 
değil demektir. O zaman at gözlüğünü çıkartmak zorunda kalıyor. Yaşadığımız 
şeyler at gözlüğünü çıkartmamız içinde gereklidir. At gözlüğü demek sırf kendi 
açından bakmak, kendi menfaatlerimiz doğrultusunda bakmaktır. Bunu nasıl 
uyarırsın, yapacak hiçbir şey yok, Allah uyaracak… Sıkıntıyı verecek ona, 
yaptığı şeyin hata olduğu bilincini edineceği şeylerle karşılaştıracak. Sen 
istediğin kadar ağzınla kuş tut, uyar… Bak Kur’an azimüşşan da öğüt veriyor, 
kimse tutmuyor! Bin tane nasihat vermektense bir musibet eftaldir…  

Bu sebeple, çocuklarınıza sorumluluk yükleyin. Bırakın çalışsınlar, iş yapsınlar, 
bir şeyler yapsınlar. Yemek yiyecek ağzına ver, yirmi yaşına gelmiş halen eliyle 
ağzına yemek koyuyor! Boğazımdan geçmiyor! Geçsin kardeşim, bırak, adam 
kendi elini kendi kullansın. Kendini nasıl keşfedecek! Adam yemek yemenin 
nasıl olduğunu bilmiyor, keşfedememiş daha. En büyük zulüm, en büyük 
kötülük bu… Azim Allah, yazık, günah, köreltiyoruz… Yahudi’nin işi çok 
kolaymış ve güzelmiş. Oğlum demiş, atla seni tutarım. Ya baba demiş, 
buradan mı? Oğlum, ben baban değil miyim, tutarım demiş. Çocuk atlamış, 
baba kenara çekilmiş. Çocuk ayağını kırıyor, diyor; baba hani tutuyordun 
birde yana kaçtın? Oğlum babana bile güvenmeyeceksin, bunu öğren!  

Çok acı tecrübe bence de… Bir daha atla derse atlar mı? Ama Allah atla derse; 
atlayın. Hayat deryasında Allah size bu işi yapın diyorsa yapın, hiç korkmayın. 
Ateş diye görünür size, sonu selamettir. 

58, 59. ayet; belki onlar öğüt alırlar diye “biz onu senin dilinde kolaylaştırdık” 
“Öyle ise sen gözetleyip bekle gerçekten onlar gözleyip duruyorlar.” Siz 
tecrübelerinizi edinin, yolunuza istikametinize bakın, sonuçlar elde ettiğiniz 
yolda devamlı olun, gerisini boş verin. Onlarda bekliyorlar dediği; tartışmalar 
yaptığınız, sizi üzen insanlar. Siz doğru olun, tecrübeleriniz doğrultusunda 
Allah’ın öğüdünü dinleyin. 

Öğüt sizin seçiminize kalmış; tutabilirseniz de tutmaya bilirsiniz de. Ama 
sonuçlarına da katlanacaksınız. Çünkü sonuçları belli olan şeye göre öğüt 
verilir demiştik. Tutmuyorsanız sonuçlarına da katlanın.  
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Duhan suresinde Allah’ın ayetlerine tanık olduğu halde, tutarsız beşer 
karakteri vurgulanır. Tecrübe edinmeyen, tutarsız, objelerde kalan, ilkelerin 
gerçekleştiği ve ilkeler üzeri kendini izhar eden / gösteren Allah’a örtük beşer 
anlamlı kılınmakta. Tecrübe ettiklerinden ders alamayan, maneviyattan, 
tininden nasipsiz beşer... Ayrıca sure, deneyimler ile insanın belirsiz olan 
olacağı ön görmesi bilincini edinmesi ve sonuçta emniyet / selamet bulmasını 
özetler.  

“Artık gözle! Muhakkak ki onlarda gözlüyor.” Selamet senindir diyor. 

Zakkum ağacı ayeti var, erimiş madenin, kaynar suyun kaynaması gibi 
karınlarında kaynar diyor. Burası tefsir olacak… Cehennemde olan şeyin 
yeryüzünde akıbet olarak yaşanılmasına örnek olarak, yaptıkları hatanın stresi 
ile mideleri kaynamaya başlar. Streslenirsiniz, heyecanlanırsınız mide 
kaynamaya başlar. Yapıkları hatalardan tecrübe edipte doğruyu 
bulamayanlar, gerçek olanla karşılaştıklarında stres başlıyor. Zakkum 
yenilmesi, sıkıntıda yaptıklarının pişmanlığı ile… Başından ateşin dökülmesinin 
bilincindeler.  

Çünkü karşılaştığı sonuç iyi bir sonuç değil… Sonucu acı bir azap, acı bir tat 
yaptıklarının pişmanlığıyla… Yaşadığı tecrübelerle ders alıp ta geleceğe ön 
görülü bakmayanlar, ya evsiz barksız kalıyorlar, ya küfürde kalıyorlar, ya 
birinin sığıntısında ezik kalıyorlar, ya birinin gölgesi altında yaşamak zorunda 
kalıyorlar, miras yedi kalıyorlar… Geleceği belirsiz, ne olacağı meçhul… Ön 
görmenin bilincini edinmemiş; cehennem sonu olmuş.  

19, 20, 22. Ayetler deneyimlerle biçimlenen karakteri anlamlı kılar.  

“Allah’a karşı büyüklenmeyin. Hakikatten ben size apaçık bir delil 
getirmekteyim” “Sizin beni taşlamanızdan benimde Rabbim sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a sığındım.” “Eğer bana inanmazsanız artık benden uzaklaşın.”  

Bari beni kendi halime bırakın. Kafirun suresindeki “ sizin işleriniz size, bizim 
işlerimiz bize” ayeti burada Hz Musa’nın dilinde hüküm kazanmış, yaşam 
biçimi olmuş. Bari beni kendi halime bırakın, gidin ne haliniz varsa görün. Sizin 
işiniz size benim ki bana…  
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“Musa hakikatten bunlar suçlu bir kavimdirler diye Rabbine dua etti. O halde 
kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak takip edeceğim. Denizi sakin, açık 
bırak. Gerçekten onlar boğulacak olan bir ordudur.”  

Hakk’a göre meşru/ hak kılınmış olmadığı için tinde suç olup da tekrar tekrar 
yaptıklarımızın sonuçları ile karşı karşıya kaldığımızda; hayat deryasında 
bulacağımız, yaşamsal olarak olumsuz görülecek olan sonuçlar bizi boğar. 
Cezası hak olmuş suçlunun, tekrar tekrar işlediği suçlar, cezasına doğru açılan 
açık kapısı gibidir. Denizin açık bırakılması; insanın nefsi emmaresi 
doğrultusunda yaptığı suç niteliğine haiz olan eylemlerinin, ceza ile karşılık 
görmesine doğru sevk edici olmasının anlamlı kılınmasıdır. Suçlunun cezasını 
bulduğuna da tanık olan için; suç ve ceza, sonuçtaki karşılıkları ile tecrübe 
edilmiş olandır. Bu bağlamda açık bırak ifadesi ile suça ve cezaya tanık olanın, 
duygusal algıya aşkın olarak akli bakışına idraki için açıklık bırakması da 
istenendir. 

Bu doğrultuda belirteyim ki; firavunlaşmış nefsi emmaresi ile kendisini suçlu 
kılmış eylemler sonucunda üzerine ceza hak olan kişinin, sonuçta cezasını 
bulacağı kesindir. Suçlu cezasını bulduğunda, duygu deryasını sakin kılması ve 
düşünceye kapı aralaması istenendir. Bu gerçekleştiğinde cezası ile 
yaptıklarının suç olunduğun bilincinde olunması ile insan, tecrübe edinmiş 
olarak doğru olana doğru yol alır. Nefsi emmaresinin ordusu hükmündeki 
hazlar, hevesler vb olgularda da pişmanlık ile beraber duygulanımların içinde 
yok olur. 

Ceza duygusal bakışım ile anlaşılır kılınacak olan değil, ussal olarak idrak 
edilecek olandır. Bu bağlamda cezanın hak olduğu durumlarda, insanın 
işlediği suçların suç niteliği taşıdığının bilincini/ idrakini, aldığı ceza ile aciz 
bırakıldığında edinebileceği de böylece anlamlı kılınmaktadır. Firavun’un son 
nefesinde “Musa’nın Rabbine inandım” demesi de bunu anlamlı kılar… Ve 
suçlunun, suçu doğrultusunda sonuç itibarı ile kendine ceza kestiğini de 
söyleyebiliriz. Ayrıca belirteyim ki ceza, suçun ereğinde meşru olmadığının 
gerekliliği olarak görünüş bulur. 

Aslında bu, insanın kendi cezasının infazına açılan bir kapı… İnsanın suçları ile 
kendine kazdığı kuyu, cezası olarak önüne çıkar. Suçlar,  cezası ile içinde 
boğulacak olan duygu denizinin içinde vicdana kapı aralar. Duygular 
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sakinleştiğinde vicdana kapı aralandığında kişi, yaptıklarının hak olan 
sonuçları içinde pişmanlık zemininde yeniden duygulanır olarak boğulur.  

Ne demişti? Denizi açık bırak… Bu ifadeye dikkat edildiğinde; Musa’nın, rabbi 
sıfatıyla üzerinde galip bulunan kudret ile tasarruf etme yetkisi var. Bu şu 
demek; bazen olur ki kulları üzerinden de Allah’ı azimüşşan zahmet kapılarını 
açarak, hak olan cezayı hükmü olarak takdir eder ve uygular. “Allah kuluna 
hakkını kul eliyle verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir” kelamı kibar da bu 
anlamda pek açıklayıcıdır. Musa’nın üzerinden iş gören yine Allah’tır.  

Şimdi burada tecrübe edinen kim? Musa… Yani tecrübe edinen/ edinmekte 
olan bir bilinç var karşımızda. Çünkü daha öncede Firavun’dan kaçmıştı. Geri 
dönüyor... Birçok vakıa ile tecrübeler ediniyor. Allah’a, hak olana davet 
ediyor. Kabul görmedikçe birçok belalar yaşanıyor. Tekrar tekrar aynı 
doğrultuda birçok vakâ yaşanıyor. Artık öyle bir hâle geliyor ki “Rabbim; 
bunlar suçlu, bize yardım et” diye dua ediyor. Tecrübe edindikleri ile suçun 
idrakini edindiğini görmekteyiz. Sonuç; suç ve ceza… Ceza, suçun hak 
olmadığı, meşru kılınmaması gerektiğinin idrakini verir. Cezası olmayan/ 
cezası uygulanmayan suç; suç niteliğinde görülmez. Hak olmayanın, suç 
niteliği kazanması sonuçta cezasının hükmü ve infazı ile mümkün kılınmakta. 

Tecrübe edildiklerinizle yol yürürsünüz, geride kalanlarla ile de yol 
yürüyemezsiniz. On yedi, on altı yaşlarımdaki arkadaşlarımdan bir tanesi 
kalmadı. Güzel arkadaşlarım vardı, tatlı çocuklardı hepsi. Onlarla yol 
yürüyemiyorduk ki hiç biri kalmadı, çünkü aynı yolun yolcusu değiliz. 
Arkadaşlığın emeği hatırına bazen rahmet okuyorum onlara… 

33. ayet surenin ruhunu verir. “Onlar için de apaçık bir imtihan bulunan 
ayetten mucizeler verdik, belalar verdik.” Buradaki ayetten kastı kâinattaki 
doğa olayları vesaire değil. Verilen belalarda ayet /delildir. Kimse zahmet 
verecek bir şeyin başınıza gelmesini istemez. Eğer geliyorsa kendi üzerinize 
dönerek Hakk’ı görmeniz şart ve ayetlerdir. Orada Hakk’ın yaptığına tanık 
olun. İster zahmet veçhesinden, ister muhabbet veçhesinden her noktada 
Allah’a tanık olun. Biraz süpekületif ve sibernetik düşünmeyi de öğrenmemiz 
gerekmekte. 

Bizler verirken iyi, vermezken kötüyüz! Nasrettin hocanın hikâyesi gibi; 
kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun diyor ya… 
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Baba şöyle özetlerdi; oğlum verince Allah’ımız da vermeyince mi Allah’ımız 
değil! Verince Rabbinizi tanıyorsunuz Ya Rabbi şükür diyorsunuz, vermediği 
zaman bir elhamdülillah deyin, şükretmeyin… Ya Rabbi biz seni tanıyoruz! 
Şeytan bana dokundu değil; ya Rabbi veren sen! Orada da Rabbinizi görün… 

Tecrübeler, gerçekleşenler üzerinden gerçeğin bilgisini edinmeye ve gerçeğe 
tanık olmaya sebeptir. Hakikate körlük, insanın nedenine aykırı olduğu için 
suçtur. Bu suç, insan için tövbeyle bir fırsat ya da inat ile yıkım olabilir. 
Yaşadığımız sıkıntılar bizim için bir fırsat, o fırsatı tövbelerimizle ve ya tecrübe 
edinmelerimizle Hakk’a tanıklığımıza bir fırsata çevirebiliriz. Ama inatlarımızla, 
küfrümüzle yıkıma da sebep verebiliriz. Şu anda da toplumumuzda da büyük 
bir sıkıntı var. Bu sıkıntı hak amacıyla doğru kullanılırsa, gerçeğe bağlı olarak 
işletilirse bir fırsattır. Eğer menfaatler, haklar çarpışırsa bir yıkıma sebebiyet 
verir. Allah’ta inşallah buna müsaade etmez. Herkes kendi hakkının talebini, 
menfaati doğrultusunda iş görürse o zaman büyük bir yıkım olabilir. Allah, 
İnşallah öyle bir şeye de müsaade buyurmasın…  

İsrailoğlu, aklı maaşa bağlı olarak sebepler dairesinde aklı maada taşınarak yol 
yürüyenler demektir. İsrail oğulları diyerek Kur’an da bir bilinç tipini kasıt 
ediyor, İsrail’i değil. Gece yürüyenler, yani dünyada sebepler dairesinde aklı 
maaş ve aklı maad ile yürüyenler demek. Aklı maaşla iş gördükleri için hep 
bana, hep bana Rabbena denilen bir akıl… İçlerinde istisna elbette vardır. 
Vermeye zorlanan, cebiyle arası altı ay olan dedikleri kişiler... Aklı maaş ya, 
hep kendine çalışıyor. Bu ehilden vicdan kemal beklenmez. Kemalde 
bulunmaz, olmaz değil; beklenmez. Kemal derecede vicdan beklemeyin, 
olgunluk derecesinde, maneviyatta rüşt derecesinde beklemeyin.  

Hem İsrail oğullarında hem de bizim İsrail oğullarında da görebilirsiniz, gece 
yürüyenleri… Adamlar Allah’ı biliyor ama Allaha göre yaşamıyor. Gecede, 
sebeplerde, Hakk’ın tezahür ettiğini, her işte Hakk’ın olduğunu biliyor. Ama 
ahlaka, vicdana geldiği zaman icraatta zayıf kalmaktalar. Allah’ın sevgisini 
edinmemişler ki ve sonuçları bilmiyorlar ki korksunlar. Sonuçlar, akıbet ve 
ahiret bilgisi çok önemli… İnsanın vicdanının kuvvetlenmesi için gerekli bir şey 
ve sevgide önemli… Çünkü sevgisi olmayanın vicdan çarkları zor çalışır. 
Deneyimlerden ders çıkarmayanlar hayat deryasında boğulmaya 
mahkûmdurlar.  
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Duhan suresi 4,5, 6. ayetlerde Kadir Gecesi dünya senesi ile kaç seneye 
tekâmül ediyor söylüyor. Bin aydan hayırlıdır diye Kadir süresinde söylüyor. 
Bin ayı seneye böldüğün zaman seksen üç seneye tekabül ediyor; yaklaşık bir 
insan ömrü… Allah katında bin gündür de burada kaç gündür? Dünya senesi 
ile seksen sekize tekabül ediyor yüz sene, bir asır… Gök katlarından baktığın 
zaman yüz sene birinci gök katına tekabül ediyor. Ama bin seneden baktığın 
zaman onda birine tekabül ediyor. Peki, Allah katından mı bakmak lazım, 
yoksa buradan mı bakmak lazım?  

Buradan bakmak lazım, çünkü referans vererek dünyayı gösteriyor, kendi 
katını göstermiyor. Burada önemli olan dünya senesi ile ne kadar işe sebep 
verdiği… Öyle bir gece ki bin aydan hayırlıdır… Bin ay boyunca yaşayıp 
yaşamayacağın meçhul, ama o bin ay boyunca edineceklerine bedel 
güzellikler edinebileceğin bir gecedir; samimiyet ve ihlâs ile…  

Tefsir olarak değil teviline bağlı olarak okursak şu da var; yolda giden bir 
insanın kadir gecesi, kendisine ayetlerin indiği gecedir. Bir insanın kadir 
gecesi, muhatap alındığı gündür, kendisine sesin yetiştiği gündür. Eskiden 
buna hafiden ses derlerdi, bir ses yetişiyorsa, duyuyorsa, vicdanının sesi, 
ilhamatın sesi… Ya içimden bir ses geliyor, inin cinin nefsinin sesi değil. 
Bizatihi Hakk’ın sesi ki orada eminlik vardır. Veriliyorsa o gün kadir gecesidir, 
artık inmeye başladı o gün diyor.  

Her şeye hüküm verilir o gün… Rızkın taksimi vardır; maneviyatın/tinin taksimi 
vardır… Hangi manalar zuhur edecek, kimler hangi noktada çalışacak, 
eylemlerde üretimde bulunacak… Zahir rızık değil, batini rızkın üretiminden 
bahsediyorum. Bir sene boyunca neler taksim edilecekse levh-i mahfuzdan 
itibaren melekût onu alır ve bir sene boyunca olacak şeylerin enerjisini 
bırakır, kuvvetli melekûtunu bırakır. Ve o kuvvetli melekût içerideki 
hareketleri ile beraber insanoğlunu oraya doğru sevk eder. 

Buna sebep verenlerde vardır. Kırklar, yediler, üçler… Bir şey yeryüzüne zuhur 
edecekse ruhanilere de sirayet eder. Onlarada gelir, onlardan da müsaade 
çıkar, oraya taksim eder. Bazen bunun tam tersi olur; ruhaniler çok büyükse 
evvela o ruhaniye tezahür eder. Ondan sonra meleklerine, yeryüzünde 
yapılacak iş ne ise üzerinde bulunan kuvvetli melekler neler ise o meleklere 
taksim edilir ve ondan sonra yeryüzünde zuhur eder.  
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Ama bunu yer zamanına göre okumak lazım… Birde edindiklerimiz bizi burada 
kibire sevk etmemeli… Kadir gecesini yakaladık gittik, uçtuk gitti! Muhteşem 
bir şey tamam, ama böbürlenecek bir şey olmamalı. Edindiğiniz şeyler, sizi bir 
yerde konumlandırmamalı… Tahtınızı geleceğe bırakın, tahtınızla burada 
oturmayın. Burada oturursanız nasibinizde de sınırlanırsınız, nasibinizde 
ilerleyişiniz olmaz. Nice evliya gördüm, tahtında sınırlanmış, kendini bırakmış, 
aşağı inmiyor. Yanlarına gittiğim zamanlar yirmili yaşlardayım, ilk söyledikleri 
şey; illa bir üstat lazım! Yani gel, bana tabi ol… Ya baba, etme, eyleme, geldik 
seninle sohbet etmeye; tabilik nereden çıktı! Zaten tabi olduğumuz makamlar 
var. 

Demek istediğim, gelen mertebenin hakikatini görmüyorlar, gelen 
mertebenin durumunu görmüyorlar. Hür mü, değil mi, başı bağlı mı, 
geçmişinde ne yaşamış hiç görmüyor. Çocuk görüyor çocuktan bakıyor. Çünkü 
sadece kendi sıfatı ile bakıyor. Böyle insana çok rast geldim. Daha önce 
bahsettiğimiz İhya Efendi’nin İbrahim Efendi’ye dediği söz; “kerameti gözüne 
perde olmuş” pek önemli. Tahtına oturmuş, akıbetinde tahtını bulmuş adam, 
dünyaya cennetini indirmiş. Evladım diyor, “kerameti gözüne perde olmuş!”  

Bunu biraz daha tefsir edeyim. Cenneti gözüne perde olmuş. Allah esirgesin! 
Edindiğiniz ne olursa olsun, ne kadar güzel şeyler olursa olsun, katiyen sizde 
varlık hali oluşturmasın. Varlık hali yani bencillik oluşturmasın ve havai 
olmanıza sebep vermesin. Bencilliği ve havailiği de meşru görmeyin. 
Meşruiyet noktasını hakkaniyet ilkesine bağlı olarak umumiyete paylaşım 
olarak görün ve özelleriniz hariç neyiniz var ise insanlık yararına olanları 
paylaşın. “Kendilerine verdiklerimizin fazlasından infak ederler” dağıtırlar… 
Kendi özellerinizi paylaşmayın, umumi olan şeyleri paylaşın anlamına gelir. 
Maddiyattan da anlayın, maneviyattan da anlayın. 

Eskiden bu gün buldum, bu gün yerim, Hakk kerimdir yarına, şefaat ya 
Muhammed Mustafa’ydı. Yani bir lokma, bir hırka vardı. Şimdiki elektrik 
faturası, okula gidecek çocuk vs. yoktu. Kendileri okutuyor, kendileri 
besliyor… Kerpiçten bir ev, tamam… Bir tane yazlığım olsa öyle giderim, hiç 
gerek yok, ne elektrik tasası var, ne o var, ne bu var… Ama Ahmet geldi –oğlu- 
sorumluluk… Sai babanın bir sözü var; iki ayaklıysanız özgürsünüz, dört 
ayaklıysanız değilsiniz. On iki ayaklıya kadar gidenler var öyle. Çok çalışmamız 
lazım, çok! Allah yardımcımız olsun. Zaman onu getirmiyor, zaman onu bize 
vermiyor. Geçmişin o hali, belki şu anda bizim için büyük bir lüks… O kadar 
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çok çarpışmanın içindeyiz ki… Bir toprak damda, ihtiyacın yetecek kadar zaten 
rızkı gelen bir insanın ne derdi olacak! Yine de sıkıntısız bırakmıyor, şerli bir 
komşu verir, bitirir işi, Allah esirgesin.  

O zaman yüz lira buluyor, doksan dokuzunu harcıyor, bir lirası kendisine 
yetiyor. Mesela fazlası odur diyor. Veya efendim anlatırdı; zenginin birisi 
mümin kardeşine bir çuval un göndermiş, kardeşim demiş bu haftalık 
ihtiyacım var, filanca yerde mümin bir kardeşimiz var sen ona götür, belki 
onun ihtiyacı vardır. O ona götürüyor, o da diyor ki efendi diyor benim üç 
günlük ihtiyacım var diyor, filanca yerde bir kardeşimiz var belki onun ihtiyacı 
vardır. Götürüyor, kardeş diyor benim bu günkü nafakam var, filanca yerde aç 
bitap bir kardeşimiz var sen ona götür. Yarın Allah bana kefil diyor. Kimin 
fazlası kime göre, o da değişiyor… Benim fazlam bana göre, başkalarının 
fazlası başkasının hali sıfatına, meşrebine göre…  

Allah ile olan özelleriniz sizle aranızda olan bir şeydir, başkalarını bağlamaz. 
Keşfidir, umumi değildirler, hususidirler. Bunları anlatma veya gösterme 
lüksünüz yok. Varsa, insanlar iman etsin diye bazen kıyıdan köşeden bir şeyler 
söylendiği olur. Adres göstermek için yapılıyor böyle şeyler. Ama umumi olan 
şeylerin paylaşımı lazım, hususinin değil. Şu anda yaptığımız Kur’an çalışması 
bağlayıcıdır. Benim hususi yaşantım beni bağlar, başka birisi onu duymuş, 
duymamış önemli değil. 

Çünkü yaşamamış ki onu bağlamaz da aynı şeyi yaşayacakta değil… Belki 
anlatacağımız şey onu ezecektir de ya biz yetişebilir miyiz böyle bir şey olmaz 
ezikliğini bile hissedebilir ve onun hayatını Cehennem etme hakkında yok.  

Surede iki gözlü huriler geçiyor, bunu daha önce anlatmıştınız. Daha önceki 
surelerde veririz diyordu, bu surede evlendiririz diyor. Bu konuya biraz 
değinebilir miyiz? 

Maneviyatta evlenmek üç türlüdür. Bir, beden evliliği var; cinsel ilişki denilen 
şey. İki, gönül evliliği var; sevgi dediğimiz şey. Üç, akıl evliliği var; ortak 
noktada buluşmak. Bunun gibi evlilikler var. Büyük gözlü; göz ne kadar 
büyükse o kadar anlayışı ve zekâsına işaret eder. Anlayışlı olan, sizleri anlayan, 
yaptıklarınız işlerde sizleri görebilen, tanık olan kişilerle evlendiririz anlamına 
gelir. Mesela farz edin bir bilim adamı çalışıyor, kendisini anlayan insanlarla 
çalışması ve onda mücadele göstermesi onlarla evliliğidir. Kişi o işin piri 
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olduğu için, yanındakilerde onun ağzından çıkana bakarlar; onun dişilidirler. 
Eril de üstat olandır. Mürşit talip ilişkisi de öyledir. Gözler büyütülmüş 
bakarlar; ne diyecek, ne olacak… Anlayacak yani. Çünkü göz; görmeye, zekâya 
işarettir.  

Rüyanızda büyük gözlü birini görürseniz; zekâsı, idraki çok kuvvetli bir insanla 
karşı karşıya kalacağınız anlamına gelir. Kimi öyle görüyorsanız, o kişinin öyle 
olduğuna işaret eder veya o kişinin kendisi değil, o kişinin esması / karakteri 
kimde ise o kişiye de işaret edebilir. Bazen esmalarla birebir gördüğünüz kişi 
aynı kişi olmayabilir, esmalar da orada çok önemli, karakterde orada önemli. 
Evlendiririz demekte akıbet olarak çok güzel idrakli bir eş verileceğini işaret 
eder.  

Mesela kardeşimizin çok enteresan bir hikâyesi var. Dedi ki; ben Allah’a dua 
ettim “Yarabbi Kur’an okuyan birini bana nasip eyle” bir eş nasip etmiş, eşi 
Kur’an okuyor. Bir de “seni seven” demiş, bak; bir huri istemiş, huriyi vermiş 
Allah. Sınırlı tutmuş biraz, daha geniş tutabilirdi, vizyonu daha geniş 
tutabilirdi. Ama talep ediyor, eylemlerinde bulunuyor ve sonuç geliyor.  

Allah’u Azimüşşan; yaptığınız işlerde, yaşadığınız şeylerde, sizi anlayacak 
talipler, sizi anlayacak arkadaşlar, sizi anlayacak hayat arkadaşları nasip ederiz 
veririz diyor. Buradaki huri akıbeti itibari ile içerik olarak huri, ahretinde 
karşılaşacağı huri değil. Ahretinde huriler var mı; var.  

Burada ne yaşıyorsanız - yaşadığınız iç haller, eylemler- ilahi âlemde karşılığı 
var. Çok güzel halleriniz varsa onlar huri ve hizmetçiler olarak görünürler. Bu 
bayanı da olsa erkeği de olsa fark etmiyor. Hani kadın sultanlarımız var 
yanında bakıcıları şunları bunları yok mu? Aynı şey. Ne kadar iyi ahlakınız 
varsa burada yaşadığınız, onların yansımalarını göreceksiniz. Yaptığınız 
eylemin idrakinde olan, yapacağınız şeylere dikkat eden, size hizmetçi 
insanlar göreceksiniz. Ama buradaki hizmeti illa rızık noktasında hizmet 
mahiyetinde değil, anlayışınıza, sizdeki olanın dışa vurumuna, aktarımına 
yardımcı olacak insanlar olarak görün. Ya da sizdeki olanın daha rahat açığa 
çıkmasına sebep verecek insanlar. Çünkü ne kadar idrakinde ise büyük gözlü 
ise sizi de o kadar zorluyor demektir, niye? Zeki ya, o zekâya hitap etmek 
zorundasın. Bir film izlemiştim şöyle diyordu; çok akıllı bir insan olmak 
istiyorsan dehalarla oturup kalkacaksın, çok iyi bir dolandırıcı olacaksan en 
iyilerle olacaksın! Çünkü haller de bulaşıcıdır. Gerçekten idraki yüksek 
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insanlarla oturursanız, içeriğinde güzel halli olan hurilerle oturursanız, sizi 
zorlar ve sizde olanları daha fazla açılmasına sebep verir. 

Elbiseler bahisleri yine geçiyor. İpek; latif hale işaret eder. Mesela; rüyada 
gördüğünüz kısa kollu elbiseler gelip geçici hallere, uzun kollu elbiseler kalıcı 
hallere işaret eder. Yeşil ahlaka, eflatun bilgeliğe ama filozofi bilgeliğe, beyaz 
elbise saflığa, tevhide, irfana vs gibi şeylere işaret eder. Bunların uzunluğu 
kısalığı açık olup olmamalarına göre de yorumları var, ama hallere, içeriğe 
işaret eder. Huri sizin güzel hallerinizin dışa yansıyışıdır. Mesela; şurada 
okurken her biriniz idrakle bakıyorsunuz; ne denilecek, ne denilmeyecek, 
yakaladık mı, yakalamadık mı; bu huriliktir. Ve hepimiz sözün dişiliyizdir ve söz 
ile ayağa kalkıp bakıyoruz, bakış kuvvetleniyor. Zekâ ne kadar kuvvetliyse göz 
o kadar büyüktür. Allah kuvvetli gözler büyük gözler nasip eylesin bizlere… 

30.08.2015 
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45-CASİYE SURESİ 

 

Bu üç surede de hemen hemen aynı geçen şeyler de var. “Allah’tan başka 
dost yoktur” “onların kendilerinden başka Mevlaları da yoktur” “Onlar Mevla 
olarak edindiklerini Mevlaları olarak bulucu değillerdir” gibi ayetler var. 
Mesela; Duhan 41. Ayette, “o gün, mevlanın mevlası olmaz” Dostun dostu 
olmaz anlamında anlaşılması gereken; düşenin dostu olmaz ya da dostun 
dosta hiçbir faydası olmaz. Mevla dost diye çevriliyor. Dostun dosta faydası 
olmaz; düşenin dostu olmaz. Tecrübe edinirken, düşerken dostunuz olmaz. 
Mümin müminin dostudur, yani ilkesi ile okuduğunuz zaman o anlama 
geliyor. Casiye de var, Ahkaf ta var diğerlerini sonra söyleriz. Duhan suresi 
33.cü ayette geçen imtihan diye çevrilmiş ama imtihan değil, imtihan tam 
karşılık vermiyor “onlara açık ayetlerimizden olan belalar verdik” anlamında 
çevrilmeliydi. “biz onlara imtihanlar gösterdik” diyor, değil. “Onlara açık 
ayetlerimiz olan belalar verdik” yani belanın kendisi ayet delil, onu da surenin 
kendisini konuşurken anlamlandırmıştık. 

Casiye suresi, diz çökmüşler suresi diye geçiyor. “Onları diz çökmüş olarak 
görürsün”  

Diz çökmeyi insan nerede yaşıyor? Büyük bir kuvvet, galip bir kuvvet, galip bir 
güç, galip bir düşünce karşısında… Galip bir düşünce karşısında diz çöküşünüz, 
akılla diz çöküşünüzdür. Galip bir kuvvet karşısında diz çöküşünüz, 
ayaklarınızdan çöküşünüzdür. Çünkü ayaklar dünyevi yürüyüştür, yani ayaklar 
remz itibari ile insanda dünyaya işaret eder. İnsanın dünyada ayaklarının 
çökmesi ya da ahretinde çökmesi demesi yürüyüşünün bitmesi demektir. 
Büyük galip kuvvet karşısında ezilmesi ve onu kabul etmesi demesidir. Yani bir 
galip gücün karşısında diz çöküyorsanız, onu kabul ediyorsunuz; benim 
kendime ait yürüyüşüm bitti. Yani aslında, seni talep ediyorum, artık seni 
yürümeye çalışıyorum ya da artık seni kabul ettim ya da hâkim olan sensin 
idrakine taşınması, tanık olması ile alakadar bir şey.  

Casiye suresi için Kur’an Mucizesi kitabında vurguladığımız ilke; insan için 
ilkesi. Zaten 12 ve 13. ayetler bunu net veriyor. Gece ve gündüzden 
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bahsediyor, bunları sizin için veriyoruz diyor ve insan için olduğunu 
görüyoruz.  

İnsan için ilkesini de daha önce anlatmıştık… Bütün kâinat, insanın açığa 
çıkmasına bir neden… İlimde de insancıl ilke olarak görünür; bu kadar bir 
muazzam düzen, insanın kendisi için olduğunun aklını getiriyor. Yani başka bir 
ortam olsa, ola ki ölçüde bir kusur olsa insanın var oluşu söz konusu değil. 
Hani güneşin bir metre yakın olduğunu düşünün ya da ayın yakın olduğunu 
düşünün; karalar ne kadar olurdu çekim kuvveti sebebi ile! Birincisi bütün 
kâinat insana neden, “ben kâinatı insan için, insanı da kendim için yarattım” 
hadisi kutsisi ile bakın. Bunun haricinde, bütün kâinat aynı zamanda insan için 
nedendir, insandaki potansiyellerin açılması için, insan içindir. İnsan aciz 
yaratılmıştır, yaşadığı ortam, yaşadığı ortamın gereklilikleri, koşulları, insanda 
olanın açığa çıkmasının zorlayıcısıdır. Kâinat şartları, doğa zorunlulukları 
insanın acziyeti sebebi ile insanda olanların açığa çıkmasına sebep 
vermektedir.  

Lakin Casiye’den sonra Ahkaf suresinde insan için ilkesi başka bir ilkeyle daha 
doluyor. Orada konuşuruz inşallah. Elimizden geldiğince başka surelerdeki 
ayetleri de koymamaya çalışıyoruz ama yine de bazen ifade etme gereği 
görmekteyiz. Ahkaf’ta üslubu/ ifadesinde insanın kendisini tanıması itibari ile 
insancıl ilke geçer, ayetlerde vurgu olarak geçmez. Ama burada ayette vurgu 
olarak insancıl ilke net var. Çünkü kâinatın insan için olduğunun bilincini veren 
ayetler var.  

Lakin insan içinken ve Kur’an hitabı ile size Casiye suresinde söylenen şu; 
kâinattaki kuvvetin, kudret sahibinin görünmesi ve o kuvvet sahibinin önünde 
eğilinmesi, O’na tanık olunmasıdır ve bu noktada da insanın akıl melekesi ile 
ilişkilendirmesi istenir. Her şey insan için ama Duhan’da tecrübe edinen insanı 
konuşurken Casiye’de akıl eden insan isteniyor. Allah’u Azimüşşan akıl eden 
insanı istiyor. Bu sure insan ilkesi ile okunmalı, akıl ilkesi ile de zevk edilmeli.  

24. Ayet; “Dediler ki o (hayat) sadece dünya hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. 
Bizi ancak zaman helak eder! Onların bu husus da hiçbir bilgileri de yoktur. 
Onlar sadece zannediyorlar” Bu, akletmeyi gerekçelendirerek konuşan bir 
suredir. Yani evet akıl edeceksiniz ama gerekçeleri ile akledeceksiniz. Cenab-ı 
Hakk bu surede her şeyi gerekçelendirerek konuşur ve gerekçelendirmek, 
mantığın da gerekliliğidir. Gerekçelendirmek doğada zorunluluklar noktasında 
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yasalarla -her şeyi hak üzeri yarattık dediği yasalar- ve tinde/maneviyatta 
ilkeler üzeri -varoluş, sürdürülebilir bir yaşam, yaratışın sürdürülebilir olması- 
olur. Burada ilkeler gereklilikler olarak konuşulur, yasalar ise zorunluluklar 
olarak konuşulur.  

Bu bağlamda bakarsanız, bir şeyi gerekçelendirecekseniz; ya zorunluluğundan 
ya da gerekliliğinden bahsedeceksinizdir. Ya şu ağaç burada ne diye duruyor? 
Ya onun hangi zorunluluk ile nasıl durduğunu/ varoluşunu anlatacaksın ya da 
gerekli olan sebebi ne ise, ereğinde ne varsa. Gerekli olan şu demek; sonuçta 
neye sebep oluyorsa, ereğinde neye sebep oluyorsa gerekliliği ondandır. 
Zorunluluk; nedendir. Bir şeyin zorunluluğundan bahsediyorsanız onun 
nedeninden bahsediyorsunuz. Bir şeyin gerekliliğinden bahsediyorsanız; 
sonuçta vereceği, açığa çıkartacağı şeyden bahsediyorsunuzdur. Bu surenin 
tamamında Cenab-ı Hakk gerekçelendirerek okur; bir taraftan nedenlere, bir 
taraftan ereğe bağlı konuşması vardır. Genelde bütün surelerin tamamında 
bu şekilde anlatımlar vardır, ama burada daha yetkindir.  

Son okuduğum ayette “dediler ki sadece dünya hayatımızda ölürüz ve 
yaşarız” Bak gerekçe yok; ne zorunluluğuna bağlı, ne de sonuçta bir şeye 
çıkacak, elde tutulacak delilleri yok. Gerekçeli yani delilli konuşmak gerek; ya 
sonucundan ya nedenlerinden. “Bizi ancak zaman helak eder!” Bu tevhidden 
yoksunluğu görmek adına çok önemli bir söz. Zaman, genel hareketin 
kendisidir. Bizi sadece zaman helak eder; yaşadığımız sürenin sonucunda yok 
oluruz ve bundan başka bir şey yoktur amenna. Zamana bir varlık yükleminde 
bulunulmuş ve Allah bu ayetle, zamana varlık yüklenmesinden yana tenzihte 
bulunmakta. Çünkü zamanın kendisini işleten ve zamanda, zaman olarak 
hareketin kendisine sebep olan, hareketin sahibi olan kendisi… Zamana 
nesnel değil öznel baktığınızda, zaman; Allah’ın eyleminde belirimidir ve 
öldüren zaman değil Allah’tır! Ve diyor ki; “onların bu hususta hiçbir bilgileri 
de yoktur” Yani, delilleri yok, gerekçeleri yok; “onlar sadece zannediyorlar.” 

Biz varsayımları, hipotezleri, teorileri gerçekler olarak algılıyoruz. Bu iki bin 
sene boyunca da böyleydi, bu günde böyle… İnsanın usta gelişimi için 
varsayımlar gerekli bir şey, gerçeğe doğru taşınmanın gerekliliği, insan 
düşüncesinin ufkunun genişlemesi için gerekli bir şey. Hani: dünya atlasın 
üzerinde idi, dünyayı atlas tanrısı taşıyordu, dünya öküzün başlarının üzerinde 
idi, dünya dümdüzdü… Bugün sicim teorisi ya da zaman teorisi, zaman 
dördüncü boyuttur… Bunlar teoridir. Teoriyi gerçek olarak umumi kılıyoruz! 
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Gerekçe var mı; yok. Delil var mı; yok. Ama teori, bütün yaşantı alanımızı 
kaplamış ve öyle bakıyoruz.  

Farz edin sicim teorisine iman ettiniz… Kuartların bile içine gidiyorsunuz, 
orada dahi sicimler var, yani iplik parçacıkları gibi enerji parçacıkları var, o 
enerji parçacıkları ile her şey var oluyor aklını edindiniz. Bütün hayatınızı da o 
zanna göre biçimlendirirsiniz.  

Yok, öyle bir şey, giden gitsin, baksın; görsün. Noktadan noktayadır prensip, 
noktadan başlar noktaya doğru gider. Sarmaldır hareket, iç âlemde de dışta 
da sarmaldır. Yani hareket, hareket biçimi ile tekdir, var ediş prensibi de 
tekdir. Kâinatta var ederken iki prensip üzeri var eder Cenab-ı Hakk; noktadan 
noktaya prensibi ve sarmal zikzag… Mikrodan makro ya kadar tanecikler 
noktacıktır ama enerji alanı olarak ta manyetik alan enerjisi vardır. Hem 
elektrik yüklüdür, hem manyetik alanın enerjisine sahiptir. Hiçbir zaman 
ipliksileşmezler, sadece moleküler düzeyde ipliksileşme vardır, dokuma 
vardır, örgünleşerek bu âlemi ortaya çıkartma vardır. Onun üstündeki hiçbir 
tabakada ipliksileşme diye bir şey yok enerjinin kendiliğinde… Yan yana 
ilişkilerinde ipliksi, örgünsü hareketler de bulunuyorlar, var oluş tavırlarında 
bulunuyorlar ama kendiliklerinde ipliksilik yok. Hiçbir zamanda olmadı, 
olmazda. Noktadan noktayadır ve noktadan noktaya var eder. Moleküllere 
kadar ve makro var edişlere kadar; güneşler, yıldızlar, aylar, gezegenler ve 
hareket yine sarmaldır, içeride de, dışarıda da…  

Bütün kâinat manyetik bir alan içinde vardır. O elektro manyetik alanın 
kendisinde, bütün tanecikler sarmal zikzagla hareket ederler bir biri 
etraflarında. Bütün kâinata bakın, her şey bir biri etrafında sarmal değil mi? 
Dünyanın hiçbir zaman elipsi yörüngesi olmadı ki. Durağan bir şey değil ki 
elipsi yörüngesi olsun, sarmaldır. Kendi ekseni etrafında döner, dönerken 
başkaları etrafında da döner, her şey birbirinin etrafında döner.  

Şimdi bu durum insanlık tinimizde benzetmeler ile kültür edinimlerimize 
kadar götürülür. Hani semazenler döner kendi etraflarında. Bütün âlem 
dönmekte kendi etrafında diye bunun söylevleri bile var mesela. Bak oradan 
aldığını kâinatta aldığını insan hayatına taşıyor, muhteşem bir şey. Hani öyle 
bir zevkimizde var insan olarak. Yani, nesnel olanı, tinsel olana çeviriyoruz; 
üretiyoruz. Ama işin enteresan tarafı, bizim nesnel diye gördüğümüz kâinat ta 
nesnel değildir, her zaman özneldir, dirimseldir. Allah diri! Senin nesnel 
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gördüğün her şey Cenab-ı Hakk’ın nuru ile diridir ve varlığı ile diri tutar. Ama 
onu idrak ediyoruz edemiyoruz, o algıda varız o algıda yokuz ayrı mevzu… 

Her şey insana neden, bir uyum ve dengede halk edilmiş olduğu gibi, insanın 
kendisinde bulunanı ereğine bağlı olarak tezahür etmesine sebeptir, bu da 
insan içindir. Demek ki insandan istenen bir şey var ki insan için halk edilmiş. 
İnsan için dediğin zaman bencilce bir şey çıkıyor; kâinat benim! Senden 
istenen bir şey var ki insan için, Allah’u Azimüşşan’ın insandan istediği bir şey 
var ve onu hadisi kutsinin devamında söylüyor “bütün kâinatı insan için, 
insanı kendim için yarattım” o zaman Allah’ın insandan istediği kendiliğidir, 
burayı kaçırıyoruz… Allah için olan insan, Allah içinliği yaşıyor mu, yaşamıyor 
mu? Ahkaf’ta işte bu var… Bütün kâinat demiyor bu sefer, bütün yaşadığın ve 
karşılaştığın olayların tamamı Allah içindir, insan için olan Allah içindir çünkü. 
Evet, yine insancıl ilke var ama yaşadığın her şey insan içindir, dertler, 
sıkıntılar insan içindir amenna, Allah içindir. Sende olan varlığın, bu âlemde 
kendini izhar etmesi içindir. O zaman insan için olan, Allah içindir. Yani 
Ahkaf’a mecburen kaydık.  

11. ayet;“İşte bu hidayettir.” Kur’an hidayettir, gerçeğin bütün yalınlığı ile 
bildirilişidir anlamında anlaşılması lazım. Çünkü hidayette gerçeğin açığa çıkışı 
vardır. Kur’an size gerçeği bildiriyor, Kur’an üzerinden Allah gerçekleri 
bildiriyor. Kur’an hidayet oluyor, gerçeğin algısını veriyor, iman ile tabi. İnanıp 
iman etmiyorsa neyin algısını verecek ki!  

12 ve 13. Ayetler; insan için ilkesini anlamlı kılar. Her şey insan içinken, 
nedenine bağlı olarak insanın sonuçlar elde edeceği beyan edilmekte. Böyle 
olsa da aslı ve zılli tecellide insanın, bereketten kendisini uzak kılan alay etme 
ile yüzleşeceği vurgulanır. Burada dikkatinizi çekerse birçok ayette de alay 
etme konusu geçiyor. Bizden, gerekçelendiren, gerekçelendirdiği ile bilen ve 
gerekçelendirdiği ile bakan ilişkilendiren bir akıl isteniyor. Peki, bunun karşıtı 
olarak ta alay eden akıl konuşuluyor; ilişkilendirmeyen, gerekçeleri olmayan, 
sadece kibriyle üsten bakan, aşağılayan akıl. Hak ve hakikate kör akıl. Hak ve 
hakikati kim dile getirdiyse aşağılanmıştır. İster bu nesnel bir hak hakikat 
olsun, isterse tinimize ait bir hak hakikat olsun fark etmez. Kim dile getirdiyse 
dalga geçilmiştir, aşağılanmıştır. Veya da daha da beteri öldürülmeye kadar 
gitmiştir.  
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Yozluk, kibirlilik insanın, acziyeti üzeri sahiplendikleriyle beraber doğasında 
olan bir şey. Çünkü aciz olmazsak zaten sahiplenmeyeceğiz. Zaten her şey 
önünde niye sahiplenesin ki! Aciz olduğumuz için, Maliki Mülk sıfatına bağlı 
olarak sahiplenme güdümüz kendiliğinden çıkıyor ve ondan sonra bizde 
tezahür eden hal, sahiplendiklerimiz ile kendimizi konumlandırmamız. Ve 
konumlandırdıklarımızın elinizden çıkmasına sebep verecek her şey, sizde var 
oluş direnci göstermeye sevk eder. Onun için direndiler diyor; direndiler ve 
direnmelerinin cezalarını çekecekler. Direnç fazlalaştığı zaman ismine tinde 
inat deniliyor ve şeytanlık ahlakıdır. Yani yaptıkları şeyde ısrarcılar anlamına 
geliyor. 

Bizden istenen gerekçelendirerek düşünen, delillerine bağlı olarak düşünen; 
mantık isteniyor. Casiye eşittir mantık. Gerekçelendiren, delillendiren… 
Gerekçelendirme; yasalarla –zorunluluk- gerekçelendiren, ilkelerle –gereklilik- 
gerekçelendiren bir akıl isteniyor bizden. Ereğine ve nedenine bağlı olarak 
yaşananları anlamlandıran bir akıl. Başka ayetlerde “Onlar delilsiz 
konuşuyorlar” diyordu hatırlarsanız…  

14. ayet; “İman edenlere deki; bir toplumu kazanmakta olduklarıyla 
cezalandırması için, Allah’ın günleri…” Allah’ın günleri diye bir gün! Zaten her 
gün Allah’ın günü değil mi? Her gün Allah’ın günü de, acısı ve zahmeti üzeri 
her gün Allah’ın gününün olduğunun bilincine gelen insan… O bilince geldiği 
gün Allah’ın günüdür. Bu gün alay ediyorsa kişi, hak ile karşılaştığı ve 
yüzleştiği zaman, o gün Allah’ın günüdür onda. O gün o kişi için Allah’ın 
günüdür, yoksa bütün günler Allah’ın günüdür… Ki bu çeviride iyi bir çeviri 
değil…  

Yaptıklarının sonuçlarına göre hükmün açığa çıktığı gün, “yaptıklarına göre 
cezalandırılırlar”. Bu bağlamda gelecek günler ise sonuçların ve hükmün açığa 
çıktığı gündür. Cenab-ı Hakk’a bağlı hükmün açığa çıktığı gündür. İşte o gün 
Allah’ın günüdür; diğer günleri kendi günleriniz zannediyordunuz!  

16. ayetteki gece yürüyenler olarak sadece bir kavim değil dünyada aynı 
durumda bulunan bütün insanların kimlik belirimi ile zikredilmesine tanığız. 
Kime, İsrailoğullarına. Daha önce konuştuğumuz için üzerinde durmuyorum. 

Casiye’de hevası ve hevesini tanrı, zanlarını din edinen insanın, kendini 
savunmasının yolu olarak hak olan ile alay etmeyi tercih ettiği vurgulanır. 
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Direnç göstermesi, kendini savunması gibi psikolojik bir durumla karşı 
karşıyayız. Yani akli bir durumda karşı karşıya değil… Allah bizden aklı 
bekliyor, insan ise o akla karşılık psikolojik bir durumla cevap veriyor. 
Hevasını, hevesini, arzularını tanrı; zanlarını din edinerek…  

Hakikatin kendisini zamanın galip düşüncesinde gösterdiği gün, alay ettikleri 
kendilerini kuşatmıştır olur ve o gün Allah’ın günüdür. Çünkü Allah’a 
tanıktırlar, alay ettiklerinin gerçekliliğine tanıktırlar. O gün Allah’ın günüdür. 
Ve 45. Ayette de“sizi unutmuşuzdur” diyor. Bu gibi ayetler sizde yanlış 
anlaşılmaya sebep vermesin. İnsan unutmadığını önüne alır, unuttuğunu 
geriye atar. Buradaki unutmak vurgulu olan teşbihi bir manadır ki sizi geriye 
bıraktık anlamındadır. Unutmak kelimesini sadece sözlük anlamıyla alan bir 
insan; Allah bilmiyormuş, unutabiliyormuş şeklinde düşünebilir. Sen unuttun 
onun için bana yanlış yaptın anlamlarına kadar gider. Küfre kadar gidebilir. 
Buradaki unutmak geriye bırakmak anlamında anlaşılmalı, teşbihidir. Kur’an 
dili bambaşka,teşbih dili çok net kullanılır. Bazı şeyler bire bir aşikâr kullanılır, 
bazı şeyler direk teşbihi kullanılır.  

Hakikatin görüldüğü yani umumi olarak kendisinin zamanın galip düşüncesi 
gösterdiği gün, alay ettikleri kendilerini kuşatmış olur. 33. ayet ”onların, 
yaptıklarının kötülükleri kendileri için açığa çıktı ve kendisiyle alay edip 
durdukları şey onları çepeçevre kuşattı”. Gerçeğin kendini gösterdiği gün, alay 
eden, alay ettiği hakikate direnmesinin sonucu olarak kabul ateşinde bulur 
kendini, diz çökmüş olarak. Alay ettiğiniz bir şeyin gerçekliliğiyle karşı 
karşıyasınız, zannınızı aşmanız lazım; ya diz çöküp kabul edeceksiniz ya da 
orada yıkılıp gidersiniz. 

Duyguları aşmak zordur, ama düşüncede zanlarından ayıklanmak kadar zor 
bir şey yok. Çok doğru bildiğiniz bir şey var, onun doğru olmadığını 
görüyorsunuz; yıkılırsınız, dizleriniz çöker. Buradaki diz çökmesi gerçeğin 
kendisi ile karşılaştığınız zaman doğru bildiğiniz şeyin yanlış olduğunun 
bilincine gelmenizle alakadar. Mesela, adam bir kişiye anne baba diyor, 
senelerce ve anne baba gibi seviyor. Gerçeği o, bütün dünyasının gerçeği o… 
Öyle bir vakit geliyor ki bir hastalığı oluyor, genetiği araştırılıyor, bir de 
bakıyor ki anne babası gerçek anne babası değil. Nasıl dizlerinin bağı çözülür 
değil mi, aynı şey…  
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Çok erenler ziyaretim oldu, bazen bir yanlışını görüyorum, gördüğüm şeye 
karşılık, gerçeğe ait bir şey söylüyorum; kabul etmesi o kadar zor ki! Evliya 
dahi olsa gerçeği kabul etmesi çok zor… Çünkü umumiyete o kadar anlatmış ki 
kendi gerçeğini, zannını… Ne zaman kabul eder? Kendi varlığının galip 
düşüncesi olduğu zaman ancak kabul eder, başka kabul etmiyor. Çünkü 
umumiyette bağlayıcıdır ya da umumiyete yavaş yavaş sindire sindire 
anlatıyor, sonra diyor ki böyleymiş. Onlarcasına böyle rast geldim. Gerçeği 
söylediğin zaman dizlerinin bağı çözülen başından bir kova su yiyen çok 
insana denk geldim.  

Bir abimiz bunu güzel itiraf etmişti; vallahi, ne tükürdüysem yalattılar, ne zan 
biliyorsam hepsinin yanlış olduğunu gösterdiler. En basiti; zamanın dördüncü 
boyut olmadığını kaç defa anlatmışımdır kendisine, gerekçeleri ile ama 
Einstein’a bir türlü dokunduramıyor. Dokundur dokundurma beni 
ilgilendirmiyor. Ben, gerçek olan, bana bildirilen, kendimde zevk ettiğim bir 
şeyi söylüyorum; ister kabul et, ister kabul etme. Teori olan bir şeyi söylüyor 
adam. Teoriyi gerçek olarak algılayamayız. Ne zaman rüyasında dersini 
verdiler onun, ondan sonra kabul etti. Daha önce inanıyordu, olabilir... Ama 
ne zaman rüyasında dersini aldı, tamam... Rüyandan öncede anlatılıyordu 
sana, niye ondan önce kabul etmiyordun! O zaman dizleri çöküyor; o 
düşüncesine ait yürüyüşünü bitiriyor demek. Hak hakikatin önünde hak 
hakikati kabul etti demektir.  

Söylediğiniz, yaşadığınız her şeyi gerekçelendireceksiniz, gerekçeleri ile 
okuyacaksınız, gerekçeleriyle önünüzü göreceksiniz ve tanık olacaksınız. 
Gerekçesiz ve delilsiz söylenen her şey mantık dışıdır, teori bile olsa. Teori 
olarak zevk et, amenna. İnsan düşüncesinin ufku, gelişimi için gerekli bir şey… 
Dünya atlasın sırtında duruyordu, ya bu tanrıydı hiç sıkılmaz mıydı, şöyle 
miydi böylemiydi derken düşünce başlıyor. Meraklandırır, şüphelendirir. 
Gerekli ama gerçekten yol gitmek istiyorsanız akılda, Casiye’de söylediği 
gerekçelere dikkat etmek gerekir. Delili yoktu diyor; o zaman delilli 
konuşmanız lazım…  

Zaman mevhumunu dile getiriyor. “Bizi zaman yok eder” sebepler dairesinde 
yok olur gideriz derken nesne olan zamana, yüklemde bulunuyor; onlara ne 
yüklemde bulunuyorsun!.. Yapan çatan, eylem sahibi benim diyor, zamanın 
sahibi benim diyor, tevhid bakışına taşıyor. Allah’ı kabul etmeyenler, hakikatle 
yüzleştiklerinde, hepsi zorunlu iman ettiğinde başlarından bir kaynar su 
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dökülüyordur, ayaklarının bağları çözülmüştür ve midelerinde bir sancı 
başlamıştır.  

Ben onu okulda imtihanlarımda yaşardım. Dersimi çalışmamışım sınava 
giriyoruz, bir heyecan tutardı, midem kaynardı. Zakkumu yemek akıbette 
böyle oluyor, çalışsam böyle olmayacak. İmtihanın sonuçları ile karşı karşıya 
kalınca, başımdan kaynar sular dökülürdü.  

Casiye’de gerekçeleri ile düşünen aklın, insanda galip kuvvet olması istenir. 
Aklın galip gelmediği insanlarda, aşağılayarak önemsizleştirme görülür. 
Mesela, eşinizle kavga ediyorsunuz. Farz edelim bir iş yapılacak ve o işin 
gerekçeleri lazım. Siz diyorsunuz ki ya hatun/bey bunun mantığı bu, böyle 
olması lazım… Gerekçelendiriyorsun; sonumuzda böyle olur, şöyle olur… 
Tartışma çıktımı ilk olan şey aşağılamadır. Birbirini aşağılarlar; sen böylesin, 
bak böyle ettin, ben kazanıyorum, sana ne… Orada aklın sözünü dinlemez, 
kendi nefsinin hevasının sözünü dinler. İlk yaptığı şeyler bunlardır. Adam 
diyor; yok böyle olacak, dostlarım gelecek, arkadaşlarım gelecek, böyle 
yapmamız lazım, onun da gerekçesi keyfi ve heva. Birisinin gerekçesi; doğru 
ve sonuçta yapılacak şeyin kendilerine zahmet vereceği ile alakadar. Sonuç, 
ne yapılıyor? Galip kuvvet ne ise onu yapıyor. Ama sonuçta dizlerinin bağı 
çözülür, katlanacak ona.  

Casiye’de akıl mertebesi ile insanın nedenlerine bağlı olarak var oluşu anlamlı 
kılması, ereğe bağlı olarak ta yaşaması istenir, bu da surenin özetidir.  

Alay; hakikati ilahi, hikmeti ilahisinde görünürken ona kör olmaya ve ondan 
nasipsiz kalmaya sebeptir, eskiler bereketi keser demişlerdir. Alay için bir 
tanımlama yapmak gerekirse eğer; akıl körlüğüdür diyebiliriz. Oradaki gerçeği 
görmüyor; alay ediyor, dalga geçiyor. Alay, kibrin sözlü edimde görünüş 
biçimidir, alay kibrin eylemde görünüş biçimidir. Aşağılarken kendinin de 
kibrini ortaya çıkartıyorsun.  

34. ayette ki “Bu gün sizi unutuyoruz” kişiyi kendi ile bulunduğu sorunun 
içinde baş başa bırakmaktır. Ola ki kendine, hak, hakikate döner. “Denildi ki 
bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bizde bu gün sizi unutuyoruz.”  

Gerekçe; doğada yasa zorunluluk, tinde ilke gereklilik olarak Casiye’de işlenir. 
Bu da mantık ediniminin zeminidir. Nedenlerine ve ereğine bağlı olarak 
gerekçelerle düşünmezsek, gerekçelerle bakmazsak, gerekçelerle eylemlerde 
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bulunmazsak, sonumuz hüsran olur. Bu normal yaşantıda da böyledir, manevi 
yaşantıda da böyledir.  

12. ayette; “Rızkı aramanız için Allah o yüce varlıktaki emir gereğince denizde 
gemilerin yüzmesi ve lütuf edip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz 
diye denizi size hazır hale getirmiştir” diyor.  

Denizi orada bir mürşidi kâmil olarak ta düşünebilirsiniz. Tahtında değil, artık 
insanların kendisinden istifade edecek seviyede kıvama da getirdik anlamını 
taşır. Ama fizyolojik olarak düşünüldüğünde muhteşem bir ayettir. Düşün!.. 
Eskiden yelkenlerle gidiyorlardı, şimdi de kocaman tankerlerle gidiyorlar ya 
yelkenli ile gidiyorsunuz ve deniz süt liman olarak seni götürmesi müsait bir 
şekilde. Farz edin yüksek yüksek dalgaların olduğu devamlı med cezirlerin 
yaşandığı yerde neler ile gidecektiniz. İnsan denizle nasıl baş edecekti? Ve 
medcezirin olması dahi insanın denizde gitmesine dair müsait kılınmış şekilde 
gerçekleşiyor. Ama başka ayetlerden baktığın zaman denizi halk eden bir silah 
olarak ta kullanabilirim diyor.  

Mürşit olarak okunabilir, kendinize kadar yorumlayabilirsiniz. İnsanın 
deryaları; duygu deryası, akıl deryası gibi düşün. Gençlik zamanlarında 
düşüncen ne kadar yetkin olabilir? Burayı insanda yetişkinlik olarak 
düşünelim. Duygularda hırçınsınızdır, düşüncelerde hırçınsınızdır, algılarınızda 
hırçınsınızdır, algı seçiciliğiniz vardır ama heva ve hevesinize göre. Ne zaman 
kendi duygu ve akıl deryanızda yüzmeye başlarsınız? Ne zaman sakinleşirlerse 
o zaman yüzmeye başlarsınız.  

Maneviyata girenlerde de ilk yaptırılan şey, insanları kendi deryalarında 
yüzmelerine müsait kılacak şekle getirmektir. Duygu deryası sebeplere 
göredir. Sebepleri olduğu gibi görmeye, akılla da ilkelere, gerekçelere göre 
düşünmeye başlayınca deryalarınız sakinleşiyor. İşte o gün mantıklı bir şekilde 
yol gidiyorsunuz. Sizin akıl deryanız, duygu deryanız artık sizin yüzebileceğiniz, 
artık sizin ilahi âlemlere sevk olabileceğiniz bir derya olur. Bunu mürşidi kâmil 
olarak algılayabilirsiniz… Dediğim gibi; deryaları, kendi yetileriniz, kendi 
varlığınızda tezahür eden melekelerinizin derya mahiyetinde açılımı olarak 
algılayabilirsiniz. Duygu deryası, yüzlerce binlerce duygulanımlarımız var aynı 
anda. Akıl deryası dediğimiz sadece bir fikriyattan ya da bir ilkeye ait değil, 
yüzlerce çeşitlilikte açılan bir alandan bahsediyoruz. Onun için derya lafzını 
kullanıyoruz bu bağlamda...  
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Casiye’de yirminci ayet önemli… “Bu Kur’an insanlar için basirettir, kesin 
inanan bir kavim için bir hidayet ve rahmettir” Bu surenin ruhudur. Gerekçeli 
akıl, gerekçelerle düşünen. Hidayet ise gerçeye tanıklıkla alakalıdır. Gerçekler 
gerekçeleriniz olacak, gerekçelendirebileceğiniz zorunluluklar ve ilkeler. Ve bu 
gereklilik ve zorunluluklar - ilkeler gereklilik, yasalar zorunluluk- üzerinden iş 
gören gerçek bir hakikat var, Allah. İster kabul edilsin, ister etmesinler… O 
zaten işini görüyor; iman edeni de çıkartıyor, imansızı da çıkartıyor. O zaten 
programını işletiyor.  

“Basiret verdik” diyor, Kur’an’ı sizin için bir basiret kıldık. Gerçeğin dile 
getirilişi ve gerçeklerle size bir rehberdir; birçok şeyi gerekçelendirmişiz diyor 
bu Kur’an’da. Bu kitapta: Nedenleri bulabilirsiniz… Ereği bulabilirsiniz… Erek 
ve nedenlere bağlı olarak, olan biten her şeyi gerekçelerine bağlı görebilir, 
anlamlandırabilir, okuyabilirsiniz ve tanık olabilirsiniz. Hidayettir ve rahmettir 
ve işte o zaman size rahmettir. Rahatlarsınız, Rahmet rahatlatıcıdır, gelirken 
sıkar ama edindiğiniz zaman artık bambaşka bir açıdan bakıyorsunuzdur.  

En basiti bir gecekondunuza saray yapılacak, orayı ne yapacak; yıkacak 
kardeşim başka çare yok. Yıkarken acı geliyor ama saray olacak… Ve küçücük 
bir penceren var, oraya büyük bir pencere açılması lazım. Ne olacak? 
Zanlarından, duygularından yana terbiye olman lazım, o pencere büyütülecek 
ve o açıdan bakacaksın ve o açıdan baktığın zaman olan biteni anlamlı 
görebiliyorsun. Ne kadar büyük pencereniz var ise, ne kadar yetkin alanları 
görebiliyorsanız farklı farklı açılardan, olan biteni o kadar yetkin 
anlamlandırırsın. Onun için hiçbir şeye kayıtsız olma hakkımız yok. İnsansak, 
kayıtsız kalma lüksümüz yok.  

Casiye’de bu ayet inanılmaz muhteşem “bu insanlar için basiret” bu dediği; 
Kur’an, peygamber, evliyaullah… Bu dediği siz olun! Çevirilerde hatalar var; 
Diyor ki basiret, görüştür. Basiret: gerçeğe bağlı olarak hakkıyla görmek 
demek, bir şeyi hakkıyla görmek demektir. “Kesin inanan bir kavim için ve bir 
hidayet ve bir rahmettir” gerçeğe tanıklık ve onlara sonuçta bir rahatlıktır.  

Bu sohbetleri yapıyoruz, aylardır… Şimdi, bundan önce yaşamınızı 
değerlendirmenizle, şimdiki değerlendirmeniz aynı mı? Değil. Ayetlere bile 
bakışınız farklı… Ayete bakarken artık daha pimpirikli bakıyorsunuz, farklı 
açılardan düşünüyorsunuz. Çünkü bakış açılarınız değişti. Sonunda size 
rahmet oldu; algınız genişledi, hayata bakış açınız değişti, rahatladınız. 
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Sebepler dairesi sizi sıkıyordu, o sebepler dairesi ile bakmıyorsunuz artık. 
Rahmet oldu, ama sıkıntılar sonucunda rahmet oldu. Hafta da bir geliyoruz, 
hafta içi çalışıyoruz, deşifre yapılıyor. Bir taraftan hayat mücadelesi devam 
ediyor, bir taraftan ayetlerin getirisi olarak bir silkelenmeler veriliyor. Şöyle 
bir ateşe bandırıp çıkartıyor. Yapıyor, ne yapalım, yapıyor… Ama sonuç 
muhteşem!  

Bazen diyorum; Ya Rabbi, bir daha böyle bir Halil olacaksam, sonuç böyle 
olacaksa, bir değil bin defa gelmeye razıyım. Ama yoksa böyle bir sonuç, ben 
gelmeye razı değilim. Sonuç bu olacaksa ben bir daha çocukluğumdan 
itibaren yaşadığım bütün çileleri yaşamaya razıyım. Bu Halil olsun dediğim 
şey, büyüğüm anlamında değil… Bu ahlak, bu bilgi, bu tanıklık, bu çileler 
doğrultusunda geliyorsa ben o çileleri bin defa yaşamaya razıyım ama bu 
sonuç elde edilecekse. Bu bir rızadır bakın. Ben o çilelere razıyım ama bir 
daha bu sonuç gelecekse ben razıyım, yoksa gelmeye razı değilim.  

16. ayet; “Kasem olsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik 
verdik. Onları tertemiz rızıklandırdık ve onları âlemlere üstün kıldık” Sebepler 
dairesinde aklı maaş, dünyada yaşamanın gereğidir. İsrailoğullarını bir anlayış 
biçimi olarak aklı maaşla anlamlandırmıştık. Bir taraftan imanları olan, bir 
taraftan dünyaya bakan, yani kalpte belli ilkeleri var, yasaları var ama bir 
taraftan da âleme de aklı maaşla sebepler dairesinde, kendi ihtiyaçlılıkları 
doğrultusunda bakan demek… Öyle insanlar dünyalık işlerde başarılıdırlar. 
İçeride ne kadar iman ederse etsin, dünyanın kıblesi –maaş ile kıble 
edinilmekte- ihtiyaçlılıklar daha çok ağır basıyordur. Galip olma kuvveti daha 
ağır basıyordur. Ve bunu siyasette de net görürsünüz.  

17. ayet te din olarak çevrilmiş, olan emirdir. Emir hüküm, zorunluluk 
demektir ve hüküm olarak doğada yasadır. Allah her şeye emrini vermiştir, 
yasasını vermiştir ve her yarattığını biçim ve içerik olarak ilkesini vermiştir. 
Doğada yasa tinde ilke. Allah emrini vermiştir ve sana o gelen emrine göre de 
bir yol vermiştir, şeriat vermiştir olarak algılanması lazım. Yani, evrenselliğine 
bağlı olarak biz sana din verdik diyor.  

30.08.2015 
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46- AHKAF SURESİ 

 
Kur’an Mucizesi kitabında Ahkaf Suresi insan ilkesi ile okunması gerektiğinin 
bilincini vermişiz. Daha önceki surelerde ki insan için ilkesi kâinat vs. nin 
nedeninin insan için olması idi. Olan her şey insanın kendinde olanların açığa 
çıkması içindi. Lakin Ahkaf suresinde ise insanın Hakk’a yükselmesi içindir. 
Yani insan, Allah içindir. Allah için olan insanın, kendi için yaparken Allah için 
yaşaması ve o yaşantısının tamamında Allah’ın lütfu ihsanı ile her şey -
sıkıntıdan tutun refaha kadar- Allah için olurken insan için oluşudur. 

Casiye suresinde gerekçeli düşünen, değerlendiren aklı görüyoruz. Ahkaf 
suresinde insandan her şey kendisi içinken, Allah için iken; eleştirel bir akla 
taşınması isteniyor… Eleştiri olumsuz kıpıdaki eleştiri değil, her şeyi hak ve 
hakikate göre değerler edinerek değerlendiren… Burada hak ve hakikat 
dediğimiz; olacaklar, nedenler, erekte olacaklar, akıbet ve ahirette olacaklar 
ve Allah olarak varlığın kendisi dâhil… O’nun değer olarak edinmesi ve 
düşüncenin yapılandırılması istenmekte… Casiye’de ilkeli düşünme, mantıklı 
düşünmeye doğru bizi taşırken, Ahkaf’ta değerler doğrultusunda düşünen ve 
hüküm veren, hüküm vermesi ile yol tutan bir insan anlamlandırılır. Ve 
gerekçeleri sağlam olan bir insan… 

Geçmişten örnekler vererek Kur’an’ın gerçekliğini gerekçesiyle anlatıyor. 
“Bakmazlar mı Musa’ya o kitabı verdik” Aynı şekilde Musa ile gelen hidayeti 
cinlerin de dillendirilişi var. İkili söylüyor, ikili ayetler indirdik demişti önceki 
ayetlerde de. Bir ayette Allah’ın kendisinin söylediğini başka bir ayette kulun 
dilinden zikrediliyor. Yani yaşama taşınmış artık.  

Sureye hâkim olan ifade biçimi uyarıdır. Başka surelerde uyarı bu kadar yetkin 
geçmiyor. Uyarılma, insanın değerleri doğrultusunda düşüncesini 
yapılandırması ile alakadardır. Öğüt anlamındaki uyarılma ile düşüncenizi 
yapılandırır ve bu surede bizden istenen düşünceni yapılandırarak olan bitene 
tanıklıktır. Bu bağlamda bakıldığı zaman Hud as ın uyarıları, cinlerin 
kavimlerine gittiği zaman uyarıları çok önem arz ediyor.  
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Aynı zamanda Kur’an’ın indirilişinde yapılan uyarının geçmişte örneği 
olduğunun bilincini vermesi de önemli... Bir kitap geliyor… Deliliniz var mı, 
Allah’tan böyle bir şey gelmiş mi veya Allah’ın ispatı var mı diye sorulur. Kitap 
varsa Allah’ın da ispatı vardır. Çünkü eser müessirin ispatıdır. Peki, buna 
gerekçe var mı, örneği, emsali var mıdır diye sorulur. Hukukta da örnek 
davalar gerekçelendirilerek emsal teşkil ederler. Kur’an da Tevrat ile 
gerekçelendiriliyor ve ayet ile “bilmiyorlar mı daha önce verdik” diyor. Bir 
kitap verdik hidayet ve rahmet olarak.  

3. ayet bizi akli olarak ta açıcı bir ayet, “Biz gökleri ve yeri ikisi arasında 
bulunanları ancak hak ile belirlenmiş bir süre ile yarattık”. Dikkat ederseniz 
hak ile yarattık değil, hak ile belirlenmiş bir süre ile yarattık diyor. Bir süre 
koyuyor. Herkes kendi ilkesi, kendi nedenini zorunluluklar / yasalar dairesinde 
yaşamak için geliyor ve o görevini tamamladığı zaman geri çekiyor. Nedeninin 
bitmesi ölüm demektir. Ölüm dediğimiz nedenin tükenişidir, nedenin 
tüketilişi, yerine gelişidir, açığa çıkışıdır… 

Ahkaf suresi gerekçelere göre düşüncede değerlendiren, ifadede de nedene 
ve ereğe göre olanı bağıntılığın da değerlendiren, eleştirel olan aklın suresidir. 
Bir önceki surede gerekçelere göre düşünmek vardı. O gerekçelerde 
düşünceniz, ifadede eleştiri olur. Akli değerlendirme ifadeye taşınırsa referans 
noktasına göre, ilkelerine göre artık bir eleştiridir. Ve eleştirinin bütün yaşam 
alanını kuşattığını görüyorsunuz. Mesela, kırkına vardığı zaman insanın anne 
babasına olan bakışı, değerlendirmesi, eleştirisi oluyor. Ebeveynlerin de 
evlatlara eleştirisi oluyor; olumlu ya da olumsuz… Veya cinlerin kavimlerine 
değerlendirme yapışı, eleştirisi var surede. Her değerlendirme, o 
değerlendirme üzerinde yaşamayanlar için bir eleştiridir. Böyle olsa da Allah 
için, tevhid ilkesi ile de okunmalıdır.  

13. ayete bakalım, “şüphesiz Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru olan 
kimseler var ya artık onlara korku yok.”  

“Rabbimiz Allah’tır deyip” ifadesi, Allah içini vurguluyor. “Rabbinizi dosdoğru 
yol üzerinde bulacaksınız” ayeti de Allah için olan ile Allah’ı bulacağımıza 
işaret eder. 

10. ayet insanın her türlü ihtimali yani olmakta olanlar üzerinden 
olabilecekleri olasılıklara göre değerlendirmesi ve ön görmesi gerektiğini 
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vurgular. “De ki ne dersiniz, eğer bu Allah katında ise sizde onu inkâr 
etmişseniz ve İsrail oğullarından bir şahitte bunun bir benzerine şahitlik yapıp 
iman etmişse ve sizde büyüklük taslamışsanız… Şüphesiz Allah zalimler 
topluluğunu hidayete erdirtmez.”  

Nüzul sebebinden bahsedelim. Abdullah Bin Selam Yahudi ve Resulullah’a 
iman ediyor. Rabbimiz zaten Allah diyor ve Resulullah’la beraber yeni gelene 
iman ediyor. Toplumunun da âlimlerinden kendisi... Bizim, rabbileri çağır, sen 
onlara danış sor ve davet et. Eğer kabul etmezlerse benim şahitliğimi göster 
diyor. Ayet ondan nüzul geliyor. Ama gerekçelendiriyor; geçmişlerinde 
doğruluğunu bildikleri, mantıklı düşünen, hakikati ile bilen birisinin dahi 
referans alınmadığının işareti veriliyor. Sonunda da Allah zalimleri sevmez 
diyor. “Ne dersiniz eğer bu Allah katından ise sizde onu inkâr etmişseniz” bir 
olasılık söylüyor, “İsrailoğullarından bir şahitte bunun benzerine bir şahitlik 
yapıp iman etmişse sizde büyüklenip büyüklük taslamışsanız, şüphesiz Allah 
zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”  

Çünkü ondan sonra olan şey iman etmemeleri idi ki olabileceklerin de böylece 
vurgusu var. İnsanın her türlü ihtimali, olmakta olanlar üzerinden, 
olabilecekleri olasılıklara göre değerlendirmesi ve ön görmesi gerektiğini 
vurguluyor. Ön görmesi ne olacağın değil, ne olabileceğini ön görmesi ki 
oradaki ince noktadır. “Sizde büyüklük taslamışsanız” yani ihtimalleri niye 
değerlendirmiyorsunuz? Size sonuçlardan söyleniyor ve şahitleri de var 
gerçek olduğunun, tanıkları da var; siz bu ihtimalleri niye 
değerlendirmiyorsunuz.  

12. ayette daha önce olmuş olanın şimdi gerçekleşenin doğruluğuna ve 
gerçekliğine örnek olduğunun ifade edildiğini görmekteyiz. Geçmişin 
tecrübesi olanın ve olabileceklerinin uyarısı mahiyetinde aynası olarak 
göstergesidir. “Ondan önce bir imam/ önder ve bir Rahmet olarak Musa’nın 
kitabı vardı, bu da zulüm edenleri uyarmak iyilik yapanlara bir müjde olmak 
üzere Arapça lisanı ile doğrulayıcı bir kitaptır.”  

17. ayette uyarı betimlenmiş, “ O kimse ki anne ve babasına öf be size, 
benden önce nesiller gelip geçmişken benden çıkarılacağını mı yani öldükten 
sonra yeniden dirileceğimi mi tehdit ediyorsunuz dedi.” Bu gibi insanlara ben 
tanık geldim; yaşam bu yaşam, bir daha dirilmemi var ve anne babasına 
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karşıda böyle diyen var. “ Kuşkusuz Allah’ın vadi haktır. O bu eskilerin 
masallarından başka bir şey değildir der.” 

Kaç sene önce gelmiş bir kitap, halen olan biteni anlatıyor. Yaşam bu yaşam 
başka yok! Ölmüyorsun ki zaten, hangi yaşamdan bahsediyorsun. İmam 
Rabbani’nin güzel bir sözü var; Ben ölmekten korkmuyorum, öldükten sonra 
başıma ne gelecek onlardan korkuyorum. Orada nasıl kabul göreceğiz 
bilmiyoruz ki. 

23. ayetteki cahiller vurgusu çok önemli “Hud dedi ki! Bilgi ancak Allah’ın 
katındadır. Ben size kendisine gönderdiğim şeyi tebliğ ediyorum, fakat ben 
sizin cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum.” Bilgi geliyor. Buradaki 
cahillik cehaletle, bilginin kıblesiz olarak işletilmesi ve gerçek bilginin kabul 
görmemesi ile alakadardır. Bilgisinde kıblesiz olurken gerçeğin bilgisine 
direnmesi ve bu ne sebepten olursa olsun cehalettir. Ben sizi cehalette 
görüyorum. Cahil bilmez demek. Bilmemek kadar güzel bir şey yok, çünkü 
öğrenmeye, gelene talip olur insan… Ama hak ve hakikate ait bir şey geliyorsa 
ve insan talip olmuyorsa işte o insanı cahil değil, cehalet sahibi kılıyor. Cahil 
iken cehalet sahibi oluyor. Cehalet cahillikten beterdir. Cahil bilmez, cehalet 
bilmezliğinden direnen, gerçek bilgiyi kabul etmemek ile alakadardır.  

Bir şey daha var… Bakın!.. On yedinci ayetteki uyarı betimlenmiş; yirmi dokuz, 
otuz, otuz sekizde de uyarı gene betimlenmiş. Bunlara hiç dikkat ediyor 
musunuz?  

29. ayet; “Cinlerden bir guruba Kur’an’ı dinlemek üzere sana yöneltmiştik. 
Ona göre gelip hazır bulunduklarında dediler ki, bitirilince uyarıcılar olarak 
kavimlerine döndüler.” 

30. ayet; “Dediler ki; ey kavmimiz hakikaten biz Musa’dan sonra indirilen 
kendisinden öncekini doğrulayan Hakk’a ve dosdoğru bir yola ilerleten bir 
kitap dinledik.” Bir önceki ayet cinlerin dilinde ayet oluyor bu sefer; biz 
Musa’dan sonra inen… Yani yaşama taşınmış artık… Musa’dakini doğruluyor 
bu çok önemli… Musa’da ahkâm olarak gelenleri doğruluyor, Kur’an ki 
Musa’dan sonra mit olarak gelenleri doğrulamıyor. Bu çok önemlidir.  

Sizde kitabınızı getirin, bizde kitabımızı getirelim gibi ayetler var. Yani hüküm 
olarak ne geçiyorsa evrenseldir. Anne babanın hakkını gözeteceksin, komşuna 
iyi davranacaksın, ırzına iffetine hâkim olacaksın, yalan söylemeyeceksin, 
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Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın… On emir ve daha fazlasında ne 
geçiyorsa hüküm olarak evrensellerdir. Hikâyelere geldiğin zaman, kişiden 
kişiye, halden hale değişe, değişe artık öyle bir mit olur ki işin içinden çıkamaz 
olunur. Değiştirilmiştir olduğu için kabul görmez, hikâyeler. Ayrıca çocukluk 
devresidir ve Kur’an çocukluk devresi değildir. Kur’an’da hikâye var, ama 
masal gibi bir hikâye anlatmaz size… Mesela, Tevrat’ta resimli roman gibi 
geçmiş tarih anlatılıyor, ama bireysel, kişiler üzerinden anlatılıyor. Kur’an’da 
kişiler üzerinden bir anlatım olmaz, kişiler evrenseline bağlı olarak anlamlı 
kılınır. Bir Musa’dan bahsediyorsa Musa’nın hikâyesi anlatılmıyor, evrenseline 
bağlı olarak Musa misal kılınıyordur.  

Ahkâm olarak kabul vardır burada. Doğrulayıcı kitap; bir, geçmişte izi var; iki, 
ona ne verildiyse bunda da var demektir. Yeni gelenin gerçekliliğini, geçmişte 
gelen ile bağınıtlılığı ve geçmişini bu zamanda göstermesine ile görüyoruz. 
Çok farklı bir akıl verecektir bu size… Eğer geçmişin tecrübelerini tecrübe 
etmezseniz, yeni olan, bu anki sıfatınız, zamanın ahkâmına göre edinmeniz 
gereken ne ise onu edinemezsiniz. Sizin günün ahkâmını edinmeniz ve 
kendinizde olanı açığa çıkartmanız hem geçmişi doğrulamanızdır –
yaşadıklarınızı, tecrübe ettiğiniz kademleri- hem de bu gün yaşadığınızın 
gerçekliliğinin delilidir. 

Eğer bir Âdem’den Musa’dan geçtiyseniz, bir taraftan onların ahlakını 
yaşantınızda gösteriyorsanız; onu doğrulamış, zikri ilahiye taşımış olursunuz. 
Aynı zamanda da onların ilkesel yaşantıları sizin yaşantınızda görürken 
gerçekliliğinizin doğrulanışıdır. Birinin tanıklığından düşünürsen sizin 
doğrulanmanız, kendinizden düşünürseniz kendinizde şüpheye düşmemeniz 
olur. Tecrübe ediyorsanız, onların ahlakı tezahür ediyorsa, o zaman 
gerçekliliğinize, yaşadıklarınızın gerçek olduğuna iman edin. Biçimlerde hile 
olabilir, algılarda hile olabilir, ama yaşadıklarınız gerçektir. Sizin gerçeğiniz 
olarak gerçektir. 

Geçmişin tecrübesi sizin bu gün yaşadığınızın gerçekliliğini verir, sizi emin 
kılar. Eğer birileri size iman edecekse geçmişin tecrübelerini sizde görürse; 
tamam der, ehlidir. Geçmişin tecrübeleri gözükmüyorsa ehli değil… Kur’an 
üzerinden okuduğunuz şeyi, hayata bu şekilde taşıyın… 
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31. ayet; “Ey kavmimiz, Allah’ın davetine icabet edin ve ona iman edin 
günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi pek elem verici bir azaptan 
kurtarsın.” 29,30 ve 31. ayetlerde hep uyarı dikkat çekiciydi… 

Casiye de alay edilenle yüzleşmenin ahrette, Ahkaf’ta ise akıbette olduğunu 
görmekteyiz. Casiye 30. ayet ahireti mimler, Ahkaf ta akıbet mimleniyor. 26. 
Ayette; “Hakikaten, sizi kendisinde güçlü kılmadığımız şeyde onları güçlü 
kılmıştık. Onlara kulaklar gözler ve kalpler vermiştik, ancak ne kulakları ne 
gözleri nede kalpleri kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah’ın 
ayetlerini inkâr ediyorlardı. Kendisiyle alay ettikleri şey onları çepeçevre 
kuşattı.”  

Geçmişi anlatıyor ve inkâr ettikleri şey çepeçevre kuşattı diyor, akıbetlerini 
söylüyor. Ahiret zaten akıbetimizdir. Ahiret dediğimizde mekânsal bir alan 
düşünceye gelir oldu. Akıbet deyince, eylemlerin, ürettiklerinizin sonucu 
olarak karşılaştığınız bir durum anlamlı kılınır. Ama bu olay yine mekânsal bir 
alanda gerçekleşir. Yani ahretle akıbeti birbirinden bağımsız olarak ta 
okumayın.  

Uyarıyı bu surede diğerlerinden daha fazla gördük. Uyarı, pedagojik bir olgu 
olarak ailede başlar ki surede de aileyi çok ayette görüyoruz. Aynı zamanda 
değerler noktasında bir uyarıdır. Değerler ön yargılar getirir ve eleştirel bakış 
getirir. 

Mesela sohbet arasında bir konu anlatıldı; bazı insanlar Kur’an’ın Muhammed 
Mustafa eliyle yazıldığını söylüyorlar… Hemen değerlerimizle bakıyoruz, nasıl 
söylerler böyle bir şeyi! İstesek te istemesek te akli olarak böyle bakıyoruz. 
Öyle olsa ne olur ki, Allah’tan olduktan sonra! Tevhid ilkesi ile bakarsak 
Allah’tan olduktan sonra eliyle yazılmış olsun… Zaten elleriyle yazılmış, başka 
nasıl yazacaklardı. Hak ve hakikate bağlı olarak eliyle yazılmış olsun, Allah’ın 
bize ikram ettiğinden başka nedir? Dışarıdan Cebrail ile inzal olmamış da, 
kendi üzerinden inzal olmuş olur.  

Cebrail ile inzal olanın kendi üzerimizde, yaşamımızda inzal olmasına 
çalışıyoruz bu çalışmayla da! Akli olarak baktığın da itiraz noktan kalmıyor, 
kendi gerçek alanında kendini koruyorsun, bu sefer şüphe uyandıracak her 
türlü şeyi de geriye atıyorsun. Olabilir mi, Muhammed Mustafa yazdı, ya Allah 
göndermediyse… Bak şüphe geldi, bitti, içinizi kemirmeye başlar. Tevhidi 
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biliyorsanız şüphe kemirmez. Farz etki öyle olmuş olsun, Allah’tan olduktan 
sonra ne fark eder. Ki Allah’tan olduğunun delilini aylardan beri bu çalışmayla 
da işliyoruz. Bilimle ilgisi olmayan insanlara bilime dair söylevler, ahlaka dair 
söylevler, tine ait söylevler, mutlaka dair söylevler, kozmolojik söylevler, 
doğanın yasalarına tinin ilkelerine ait söylevler ve değerlere bağlı olarak 
yetkin bir disiplin altında birbirini tamamlayıcı surelerle Kur’an’da olduğunu 
görüyoruz.  

Bu surede de Kur’an’ın gerçekliliğini Tevrat’ın gerçekliliği üzerinden ifade 
edilişi var. Muhammed Mustafa’nın nebi olarak gerçekliliğine dair de Hud as 
ve kavminin yaşayacakları örnek gösteriliyor. Çevrelerinde helak edilen 
kavimler, onların yaşayacakları gerçeğe delil gösteriliyor. Helak edildiklerini 
de bu gün görüyoruz; ,Yahudi kabilesi helak edildi, birçok müşrik helak edildi, 
Mekke’nin fethi ile de helak edildi, gitti. Ama buradaki helak hem can kaybı 
hem de düşüncede helak oluşlarıydı. Mekke’ye giriş ile dizlerinde çöktüler. 
Muhammed hepimizi keser diye kapılarını kapattılar, sonra davet 
edildiklerinde hepsi gönül rahatlığıyla çıktılar; başlarına kaynar suyun 
döküldüğü gündür o.  

Bakın, hep akıbetten konuşuyoruz. Bunun sebebi ahireti önemsiz kılmak ya da 
yok saymak adına değildir. Ahiret başka bir alan… Bizim burada yapmaya 
çalıştığımız teviline bağlı olarak güncellemek. Bugün biz Kur’an’ı nasıl 
yaşıyoruz, nasıl anlamamız gerekiyor, akıbet olarak nasıl yaşanıyor, ahirette 
de bu yaşadığımız doğrultusunda neleri göreceğiz, bunları anlamlandırmaya 
çalışıyoruz. Burada ne yaşıyorsan zaten gidip onları göreceksin; akıbetini 
anlamlandırırsan ahiretini de anlamlandırmış oluyorsun. Burada bunun tadına 
böyle vardıysan, orada da varacaksın anlamına gelir. Bu gün biz nasıl iman 
ediyoruz? 

3 ve 35. ayet doğrultusunda uyarılan insandan beklenendir. 3. Ayet; “Biz 
gökleri ve yeri ikisi arasında bulunan ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için 
yarattık. Küfredenler ise uyarıldıkları şeyden yüz çevirmektedirler.” Oradaki 
uyarı, sizden istenen tutarlı bir yaşamın işaretidir.  

35. Ayet; “Öyleyse Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettikleri gibi 
sen de sabret.” Azim, üstün başarı demektir. Şevk, hırs, bunlar hep azim 
esmasının tecellileridir. Hırs zılli tecellide; şevk, aşk, muhabbet, sevgi ise azim 
esmasının asli tecellilerindendir. Kulu sevdiğine doğru yönlendirir, hayat 
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neşesi ile sebat getirir, duruş getirir. Bunların ışığında ayet; kendilerine şevk 
verdiğimiz, duruş verdiğimiz, tavizi olmayan nebiler/habercilerin sabrettikleri 
gibi sende sabret! “Onlar içinde acele etme, onlar vaat ettikleri şeyi 
görecekleri gün sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar kaldıkları gibi 
kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir, fasıklar topluluğundan başkası helak 
edilir mi?”  

Duhan suresinde deneyim / yaşam tecrübesi edinmeyenler anlamlı 
kılınmaktaydı ve yaşam tecrübesi edinmemiz söyleniyor. Casiye’de aklını 
kullanmayan ve bilimsel ve felsefi hiçbir gerekçesi olmayan kibirli, heva sahibi, 
hak ve hakikate lakayt olan insan ile aklını kullanan, olacağa karşı ön görüsü 
olan, sonuçları tutarlılıkla beklemesi gereken insanı gördük. Ahkaf’ta ise 
şımarık, hak ve hakikate lakayt insana ve gerçeğe, hidayete davet eden 
yetişkin insana tanığız.  

Yetişkin insan, geçmiş insanlık mertebelerine geri dönüp yüzleşen ve insana 
Allah’ın elini uzatan insandır. Sadece velilik edinen değil, her türlü edindiğini 
paylaşıma geçmiş, umumiyette meşruiyet kazanan kişidir. Yetişkinlik, 
umumiyetteki meşruiyetiyle de alakadardır. Hak ve hakikat noktasında 
yaşadığı şeyleri paylaşıyorsa, bu paylaşımın ilk belirtisi uyarıdır.  

Anne babanın uyarısı da yetişkinliğin ilkelere göre olması gerekeni söylüyor. 
Peygamberlerin söylevi; sonuçları ve nedenlere göre olması gerekeni 
söylüyorlar. Cinler, olması gerekenleri gerekçelendirerek söylüyor. Allah, 
olması gerekeni gerekçelendirerek söylüyor. Ve istenen yetişkin insan, mürşit; 
yani yetiştiren… Kendinde olanı verebilen, sunabilen ve bambaşka bir bilince 
taşıyabilen… Düşüncesinin ufkunu genişleten insan ki inşallah buraya kadar 
geldi ise bir kişi - çalışıyoruz ya- artık uyarabilirsiniz.  

Bir kardeşim, Tarih Kültür Vakfı’nda sohbetlere başlamış. Metin Baba da 
“sohbet veriyorsun, ruhsat aldın mı” demiş. İçime oturdu dedi. Bende o sırada 
içimden düşünüyorum; ruhsat almaya gerek yoktu ki zaten Kur’an da ruhsat 
var. Ama ben halen sonucu bekliyorum. Vallahi içimi kemirdi… Bir akşam 
bana seslendiler; sen konuşa bilirsin dediler. Tamam dedim, ruhsat geldi” 
dedi. 

Kur’an’ı azimüşşan da bir ayet var “iyiliği emret kötülükten men et”. Bu 
kendini bulan, kendini kurtarmış olan her müminin ruhsatıdır. Hak, hakikat 
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doğrultusunda yaşayan insanın, kendi hayatı ile örnek oluşu ve sözüyle yol 
göstermesi zaten istenendir. Bu sebeple müminlik hilkatini aldınız, abdiyetle 
velilik hilkatine taşındınız, sizden istenen yeni bir ahlak var; Örnek insan ol! 
Sözünle, yaşantınla örnek insan ol, yetişkin insan ol! Çocukluk devresini aş; bir 
yerlerden haber bekleyeceğiz, göstereceğiz, elimizde sihirli bir asa şunu bunu 
yapacağız; bunları aşın. Kendi yaşantınızda ve ilahi söylevin dile getirilişi ile 
yaşantınızda örnek olun. 

Cinler bir mucize görmüyorlar ki, bir hitap duyuyorlar. Resulullah şehrin dışına 
çıkıyor, orada Kur’an okuyor ve onlar o Kur’an’ı geçmiş tecrübelerinden 
biliyorlar. Musa’dan, Tevrat’tan biliyorlar ve aynı anda iman edip halklarını 
uyarıyorlar. Bakınız, aldıklarını aynı anda yaşama geçiriyorlar. Aynı zamanda 
orada bu ne diyor var. İlk gelen her zaman şüphe, tereddütler uyandırır, 
panikletir, korkutur. Kişilerin psikolojik durumlarına birçok şeye sebep verir. 
Bu bir süreç, başlangıç… Ama iman etti, aldı, gitti; bitti. Artık sorumlu oldu, 
yetişkin insan sorumlu insandır. Bildiğinden ve yaşadığından sorumludur. 
Yetişkin insanın başka nitelikleri de var, burada bu anlamda kullanıyoruz.  

Ne zaman Âdemoğlu yere indi, Cinlerin haber alması, gök kubbeyi dinlemeleri 
kesildi, meleklerin sohbetini dinlemeleri kesildi. İnsanlar onların 
Peygamberleri olmaya başladı. Onun için derler; insin ve cinsin nebisi… İnsin 
ve cinsin Gavsul Azam’ı ve insanların ve cinlerin Mürşidi Kâmili… 
Peygamberlikle de bitmiyor. Mürşidi kâmillere ve mürşitlere de taliplikleri 
vardır. Yeni bir şey geldiği zaman, kabul edip gidiyorlar veya yerinde de 
kalanlar gibi kalabiliyorlar.  

Geri dönüp yüzleşen, insanlık ve Allah elini uzatan insandır demiştik. Allah 
elini uzatan insandır. Çünkü uzattığınız el, sizin eliniz değil! Sizin dilinizden 
konuşan zaten siz değilsiniz! Ayetlerini dile getiriyorsunuz sadece… Tevhid 
ilkesi ile sizden buyuran yine Allah oluyor. Bu sefer Kur’an sizde canlanıyor 
ama uyarı ilkesi ile… Öğüt ve uyarı ayrıdır. Uyarıda bir parça tehdit, sonucu 
direkt işaret etme var. Ama öğütte seçim var, seçimine bırakıyorsun, birde 
sonuçtan konuşuyorsun. Yavrum bunu böyle yap diyorsun, sonucu işaret 
etmiyorsun. Uyarıda sonuçlar direk gösteriliyor, ama öğütte direk sonucu 
göstermezsin. 

21. ayette Ahkaf ile kasıt edilen; hızlı ve geçici değişkenlere göre istikamette 
doğruluk ve selamette bir yaşamın edinilemeyeceğidir. “Kardeşini zikret, hani 
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o kendinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki 
kavmini” Yani kum tepelerinin bölgesinde yaşayan, gelip geçici olan çöl; 
değişkenlerin çok olduğu bölge kasıt ediliyor. Bunu bilinç üzerinden 
düşünürseniz; değişkenleri çok olan bir insan nasıl sıratı müstakimde yaşaya 
bilir?  

Mutlak değişmez olan ile değişkenlerde doğru ve gerçekçi olarak karar alır, 
değerlendirmelerde bulunabilir ve yaşamımıza yön verebiliriz. Mutlak 
değişmez olan Allah’tır. Allah’a göre ve O’nun değişmezlerine - yasalar ve 
ilkelere- göre, değişkenleri doğru ve gerçekçi olarak tespit edebilir ve 
yaşamımıza yön verebiliriz. Bu da Ahkaf suresinin temelde özetidir ve 
gerekçelere göre düşünen insanın, eleştiriler olarak ta bildiğini dile getirilmesi 
istenir. Diğerleri de gerekçelerine göre düşünüyordur ama gerekçelerine göre 
düşünen insanın yaşam sorumluluklarını yerine getirmesi ve yaşam biçiminde 
göstermesi gerekir. Ahkaf’ta da bu var.   

“Ey kavmimiz Allah’ın davetçisine uyun ona iman edin ki Allah ta sizin 
günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun”. O, sizi 
cinayetlerinden korusun. Cinler burada çok uyanık, ne kadar bilinçli 
olduklarının bu ayette görürsün. Geçmiş bir tecrübeleri var. Günahların hepsi 
değil kısmen bağışlanması söz konusu. 

Bir yola girdiniz, yeni bir düzene girdiniz, yeni bir ahkâm geldi ve iman ettiniz, 
tabi oldunuz; birçok günahlarınız şevk ve muhabbetiniz sebebi ile bağışlanır. 
Ama kısmen diyor… Bir bölümünü de ayırıyor. Cinler biliyorlar ki bazı günahlar 
yaşanmadan, tecrübe edinmeden, o günahı silici bir olay ve eylemle 
karşılaşılmadan silinmez. Allah’ın adalet esması gereği, karma gereği! Bu 
günahlar; huylarınızdır. Hatalar iman, aşk ve şevk ile silindi, gitti. Ama öyle 
huylarınız var ki silinmiyor; kıskançlık, haset, zan gibi. Onu silecekse 
eylemlere, sıkıntılara maruz bırakır. En basiti bencilliğimizi bırakamıyoruz! 
Bencilliğinizi bırakmanız için elinizde ne varsa alır, götürür; gizli şirkten 
kurtarana kadar… Can çıkar huy çıkmaz demişler. Zordur… 

Gerçeği bileceğiz, gerekçelerimizle değerlendirmede bulacağız, hayata kayıtsız 
olmayacağız, tecrübelerimiz ile ön görülü olacağız, yaşam bizi 
bilinçlendirecek; tecrübelerimizle bilinçleneceğiz. 
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Duhan’da gördük; yaşadığımız şeyleri ve yaşam ilişkisinde belirlediğimiz 
şeyleri akli gerekçelere göre ilişkilendireceğiz, tinimizde nerede olduğumuzu 
konumlandıracağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ahkaf ile de 
değerlendirmelerini yapacaksın, yaptığın değerlendirmeleri hayat 
sorumluluğu olarak hem yaşamına taşıyacaksın hem de ifadeye 
taşıyabileceksin; hüvel batın, hüvel zahir… Batınında olan ifadende ve yaşam 
biçiminde görünüş bulacak. İşte o zaman dinini üzerinde ikmal ediyorsun.  

Din ikmal edilirken huylar zor çıkar. Abdullah Baba derdi ki; yavrum, bazı 
günahlar vardır ki onlar artık yerleşmiştir, sadaka ile şunu, bunu yapmakla 
çıkmıyor, iman ettim aşkım var ile de çıkan şeyler değil; illa onun belasını 
yaşayacaksın. Suçun cezası ne ise illa onu yaşayacaksın, yüzleşeceksin, dizlerin 
çökecek, başından o kaynar suyu yiyeceksin. Ondan sonra eyvallah 
diyeceksin. Rahatlayacaksın, sana rahmet olacak o zaman bağışlanmış 
olacaksın. Mesela; adam cimri, bütün malını elinden alacaksın ki anca öyle 
olsun veya ona veren bir arkadaş vereceksin, huyu bulaştı mı tamam. Cimrinin 
hali daha kuvvetliyse veren arkadaş gitti güme. Kuvvetli bir arkadaş 
vereceksin, onun hali gider bu sefer güme.  

Günümüzde arkadaş terörü dedikleri bir şey var. Çünkü huylar bulaşıcıdır. Her 
birinin bir enerji yoğunluğu, içeriği var. Enerji yoğunluğu huylarda kuvvetlidir 
ve arkadaşlarınızla şakalaşırken, sevişirken, kızışırken o enerji yoğunluğu size 
de geçer. Zaman içinde sizde kıskanç olursunuz mesela. Bu huy bende yoktu, 
nereden çıktı; “söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu” demiş ya 
Hz. Ali. Onun için arkadaşlarınızda seçimlerinize dikkat etmeniz lazım…  

İyi işler kötülükleri giderir diyor Hz. Resulullah. Hani hırsızlık yapan birisi 
varmış, namaz kılıyormuş, şikâyet edilmiş. Bir mühlet sonra bir bakmışlar 
kötülükleri gitmiş. Namazından dolayı da değil, iyiler içinde kaldığı için gidiyor. 
Huyları bulaşıyor, ashab ta o ahlak yok. Resulullah; sakın dokunmayın, 
uzaklaştırmayın diyor, yalnız kalsa işine devam edecek.  

Cinler bu işi iyi biliyorlar. Bu ayette pes dedim. Cin denince genelde korkulan 
varlıklar olarak algılıyoruz, bu ayetle gördüğünüz ise bir medeniyet –yapısal 
olan değerler bütünü- sahibi varlıkları kast ediyor ve gerçekten büyük bir 
medeniyetin sahipleri. İnsanoğlu daha onların meleki kuvvetlerine 
yetişemedi. İnsanoğlu derken beşeriyeti kasıt ediyorum, ruhanileri kasıt 
etmiyorum. Ruhanilere tabi olduklarını buradan da görüyoruz. Efendi 
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Hazretleri buyurdu; yavrum, teknoloji onlarda ilim dalı bile değil. Uçağa 
binmeye ne gerek var, zaten göz açıp kapayıncaya kadar istediği yere gidip 
geliyor. Daha bunun gibi nice şeyler…  

Baksana nasıl asil ve Hz. Resulullah’ın yanında tavizleri yoktu. Ashap oturur, 
arkalarına gider otururlardı. İman noktasında baktığın zaman kardeşleriniz, 
tür olarak değil. Biz ırkçı değiliz ki, kişilik ve karakterde kardeş olduğumuzu 
biliyoruz. Mümin isimlendiriyor, kimlik veriyor; kimlikte kardeşiz, bitti. Cinmiş, 
suymuş, buymuş aşıyorsunuz orada. Bu dinin öyle bir güzelliği var ki ırk, soy, 
sop, cinsiyet, tür hepsi arka plana geçiyor. Ülküde, kimlikte, erekte 
birleşiyoruz hepimiz. Ve ayet inanılmaz zeki olduklarının ve dini çok iyi idrak 
ettiklerinin bilincini veriyor. Selam üzerlerine olsun böylelerinin. Allah’ı 
azimüşşan da kötülerin şerrinden de bizi korusun.  

“Vel asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevasav 
bilhaggı ve tevâsav bissabr”. Evet, İnsan hüsrandadır ama aynı şekilde cinler 
de hüsrandadır. Bu anlamda Nas suresine gidiyoruz. – “Kul e'ûzü bi rabbin 
nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs. Min şerril ves vâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî 
sudûrin nâsi minel cinneti vennâs”. İnsanda ve cin de vardır diyor. Cinlere 
pabucunu ters giydirtecek insan var, Allah esirgesin.  

Bazıları ehiller cin dediğimiz fikirlerdir, mikro biyolojik canlılardır diyerek biraz 
aşağıya indirmişler. Yok, öyle bir şey… Medeniyet kuran varlıklar bunlar, 
eserleri bile halen duruyor çoğu yerde. Bazı devletlerin elinde bilgileri de var. 
İsviçre, Amerika, Türkiye de bile... Dünya seması altında yaratılmışlardır, Ayı 
tercih etmezler. Dünya gibi güzel yer varken, ağaçlık, denizlik yerler varken… 
Dünyanın etrafını gözü açıp kapayıncaya kadar dolaşan varlıklar.  

- Ahmet Hulusi hoca bir kitabında uzaylılara dair bütün her şeyin cinler 
olduğunu, değişik şekillerde göründüklerini, eskiden cindi şimdi uzaylı 
gibi göründüklerini söylüyor.  

Uzaylı dediklerinin çoğu cindir, ama dünyayı ziyaret edenlerin tamamı da cin 
değil. Zaten dünyayı ziyaret ediyorlar dediğin anda uzayda canlı formdan 
bahsediyorsun. Cinler bu dünyaya ait varlıklar, dünyanın malları… Uzayda 
gezinenleri var, ziyaret edenleri var, yerleşkeleri olanlar var. Ama burayı 
ziyaret eden melekler de var, geziciler de var. Böylesi genelleme yapmak 
doğru değil. Harut’la Marut’u biliyoruz, gezginci melekler, daha onlar gibi 
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niceleri gelip gidenler var. Feleklerden gelenler olur, Cenab-ı Hakk’ın anda var 
edipte merak üzeri uyandırıp ta ziyaret ettirdikleri olur, asıllardan gelen giden 
olur. Bir insan, İnsan oldu mu, Allah’ı yaşayan bir İnsan oldu mu; onu yer gök 
ziyaret eder. Çünkü yükselme mertebesidir, Hakk’a tanık olunacak adrestir. 
Biz bunun farkında değiliz. Ama birçok varlık bunun farkındadır.  

Cinlerin ırkçı olanları, insanı sevmez. Çünkü yeryüzünün halifeleri 
kendileriyken, ilahi sıfatların tezahürü kendilerinde oluyorken, topraktan, 
balçıktan yaratılmış bir varlığa üstünlük veriliyor. Haset edenide elbet 
olmakta… Ama, emri ilahiyi dinlememeleri bir hatadır. Allah, emrini 
dinlemeyenlerden, gerçekleştirmeyenlerden eylemesin! Bu gün secde 
etmemiz gereken bir kapı varsa başımız gözümüz üstüne olsun. Şu ana kadar 
göstermediler, inşallah bundan sonra da göstermezler. İki de bir git, el tut… 
Yeni bir kuvvet beklentisinde değiliz, yerinde saydıracak… Ama emri ilahiden 
dolayısıyla yapacağın bir şey yok; gidip secde edeceksin. Secde tapınma 
mahiyetinde değil, Hakk’ın yeni tezahür mahalindeçıkan iradeye hizmet ve 
itaat edeceksin.  

Gelecek hafta dört sureyi beraber işliyoruz. Kırklı surelerdeyiz ve bir surede 
kırk yaş geçiyor. Hz. Resulullah’a nebilik, uyarı bu yaşta geliyor. Otuz üçte 
beden yaşın oturur. Kırkta, melekelerin, yetilerin iyice oturur. İdrakin, 
değerlendirmelerin, edindiklerine göre bilinç yapısallığın oluşmuştur. Ondan 
sonra eğer bir davet, açılım, paylaşım gelecekse geliyor. Evrensel olarak bir 
tanım yapmak gerekirse kırk rakam olarak açılmaya müsait kıvamına gelmiş 
demektir. Bitmiş değil, kıvamına gelmiş ve istenen şeye artık müsait olmak 
anlamını barındırır.  

Allah sizden bir şey istiyor, kırkınızda en yetkin şekilde o açığa çıkıyor veya 
derler kırkına geldi demi artık o açılma kıvamına geldi, demektir. Bunu ister 
kırk yaş olarak algılayın, ister kırk olarak algılayın; fark etmez. Resulullah’ın da 
kırk yaşına kadar melekeleri oturdu, kıvama geldi, kırkından sonra tebliğ 
başladı. Kırktan sonra bize de böyle olur gibi bir şey değil bu. Kırkından önce 
de gerçekleşir ama kırkın hali ne ise o hal size verilmiş ise gerçekleşecektir. 
Melekelerinizde daha önce de oturtulmuştur ve sizde o yeterlilik çıkmıştır. 
Açığa çıktığı için, insanlık âleminiz sizde açılmaya başlanabilir.  

Mesela Musa içinde kırk gün sözleştik diyor. Çilehanelerde de kırk gün kalınır, 
erbain çıkarttı denilir. Yani kırk için kullanacağınız anlam; kıvamına gelmek. Bir 
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şey kıvamındaysa kendinde olanı açığa vurur. Hamuru mayalar, kıvamına 
gelene kadar bekletir sonra yaparsınız. Kıvamına gelmesi yapmaya müsait 
hale geldi demektir. 

Otuz gün sözleştik, kırka çevrildi; kıvamına getirildi, anlayışında, idrakinde, 
bakışında Cenab-ı Hakk’ı âlemde hakkıyla anlatabilecek kıvamına geldi. 
Aşağıya indiğinde soranlara; “ben olan benden” geliyorum diyor.  

Sizi akılda, vicdanda, yaşam biçimimizde kemalata taşıyacak sureler… Elli’de 
kıvama gelme olur. Kırkta kıvama getirme olur. Ellilerde kendinizde olanı, 
açığa çıkartır. Yavaş yavaş başladı zaten… Muhteşem bir disiplini vardır. 
Seksenlere kadar gider bu iş. Uyarıya kadar getirdi, bildin, sorumluluğunu 
edindin; nebilik vazifene başla, uyar; yaşantınla uyar, halinle uyar, söylevinle 
uyar veya oturduğun yerde halini bulaştırarak uyar. Almıyorsa öyle 
yapacaksın, başka çare yok! Morfiks rezonansa ayak uyduracaksın. 
Çocuklarınızla oyun oynayın ya, sevsinler sizi, bağırsınlar, çağırsınlar ama 
sizdeki hal bulaşsın. 

Çocuklarla olan problemlerin birçoğu da meşrutiyet problemi, yetişme 
problemi değil. Kimin gücünün meşru olduğunun, iş görebileceğinin, akıllı 
olduğunun, tecrübeli olduğunun problemi var. Bunu bütün alanlara 
uygulayabilirsin. Kavganın, dövüşün, itirazların olduğu bir yerde meşrutiyet 
problemi vardır.  

 Ama sevgi ve saygıda meşrutiyet olmaz ki hocam?  

Ailede hukuk zaten olmaz, rıza vardır, meşruiyete bağlı haklar vardır. Ailede; 
adalet noktasında bir şeyin karşılığı olarak bir şey talep edilmez, yapılan 
şeylere karşıda ceza en son uygulanması gerekendir, bağışlama vardır, rıza 
vardır. Tevazu vardır, saygı vardır, esneme vardır. Esnemeyi eskiler idare 
etmek tabiri ile ifade ederlerdi. Şimdi öyle değil ki, kılıçlar çekildi, kafalar 
koptu, aileler boşandı… Herkesin ayet cevazı var; senin yolun sana benimki 
bana… Bu maneviyatta da öyledir, normal yaşam ilişkilerinde de öyledir. 
Evvela rıza gözetilmiyorsa, ardından hukuk gözetilmiyorsa insanlık hukuku 
gözetilmiyorsa, yaşam kıbleleri ayrıysa yapacak bir şey yok.  

Kıbleler ayrı, yani hayat görüşleri, kabulleri farklıysa… Farz edelim, bir tanesi 
Hıristiyan bir tanesi Müslüman, hayat görüşleri farklı, doğacak çocuk yedi 
sekiz akıllı olur. Bir hayat duruşu çocukta çıkmaz. Ben tanığım; kıbleleri farklı 
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olan eşlerin çocuklarında problemler çıkıyor. Kıbleler, irade aynı yönde ise 
pedagojik olarak eğitim güzel veriliyorsa sağlıklı insanlar çıkar. 

İsmail Emre’nin güzel bir hikâyesi var. Eve geliyor çocuklar hırsızlık yapmış, 
komşu şikâyet etmiş. Eşi de maşayı kızdırmış çocukların ellerine vuruyor.” Ne 
yapıyorsun hatun” demiş. “Vallahi bey, hırsızlık yapmışlar.” Emre, Hatun 
“hangi elleri yaptın” demiş. Çocukların sağ elleri dağlayan eşine sol ellerini de 
dağlasaydın ya” demiş. Olay bittikten sanra da çağırıyor eşini diyor ki; “hatun 
tamamda bu kadarı da ağır bir ceza değil miydi?”  

Ama önemli olan orada taviz vermiyor. Sınırları olduklarını görsünler. İtirazını 
sonraya bırakıyor. 

Hayat tecrübelerimiz acı olsa bile doğru bir şeye taşıyorsa ne mutlu! Eğer biz, 
onlarda inat ediyor, devam ediyorsak sonumuz hüsran! Allah esirgesin! 
Tecrübeler ağırdır ama sonucu güzellikse rahmettir. Nefes alırsınız, dünya sizi 
sıkarken siz Allah ile nefes alırsınız rahatlarsınız. Allah’ın selamı üzerinize 
olsun, varlığınız güzellik olsun. 

“Onlara bir daha ölümlerinden başka ölüm yoktur” ayetini tekrar tecrübe 
edinecek olay vermeyiz anlamında da görün. Mümin bir defa hata eder, ikinci 
defa aynı hataya düşmez hadisi ile de daha anlamlı oluyor. Mümin bir yerde 
bir defa kazıklanır, bir defa tecrübe edinir; onu unutmaz, ders edinmiştir. Bir 
sıfatında bir defa ölür, o sıfatında bir daha kalkıp tekrarında bir daha ölmez. O 
kötü sıfatında ölür, tecrübe ettiği şey ile ölür, ayağa kalkar yürüyüşüne devam 
eder.  

Bir defa öldünüz, artık ölmediğinizi biliyorsunuz zaten. İnsan ölmediğinin 
bilincine taşındığı anda; bir daha onlara ölüm yoktur. Ve ona göre yaşamak 
zorundadır.  

Ama sebepler dairesi… Şimdi sohbetten çıkıyoruz, her taraftan bangır bangır 
başlıyor telefonlar; kızdı oğlandı, eşti, aştı, işti… Hayat deryası, dalgalarla 
boğuşmaya devam, mücadeleye devam… Başka yapacak bir şey yok. Allah’ın 
selamı hepimizin üzerine olsun sevgi muhabbet daim olsun.  

Resulullah aşkından geçmeyen Allah’ı azimüşşanın zatına varamaz. Allah, 
Muhammed aşkı versin. Allah, kendinin aşkını versin. Muhammed aşkı 
olmayan Allah aşkının tadına varamaz. Muhammed aşkına varan Allah aşkına 
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varır ve Allah aşkına varanlar Allah’ın zatına varabilirler. Allah, Efendimiz 
Muhammed Mustafa’nın aşkını ve kendinin aşkını bizlere nasip eylesin.   

“Ben bunların ilkiyim” dediğinde ürettiklerimiz, edinimlerimiz, edindiklerimiz 
üzeri bir var oluş var. Nedene, ereğe, mutlağa, gerekçelere bağlı olarak 
ürettiklerimiz ve edindiklerimiz üzeri edindiklerimize bağlı olarak bir felsefi 
durum söz konusu… Bunları betimleyerek –işaret ederek- dile getiriyor. Belli 
biçimleri var ediyor, o biçimler üzerinden size konuşuyor. Musa’da, İsa’dan vs. 
geçmişin hikâyeleriyle getiriyor ve geçmişin hikâyesi günün gerçekliliğini 
işaret eder. Yalan değildir, olmuştur, olmayan şey zaten gerçek değildir. Daha 
önce gerçekleşmiş olan, geçekleşenin ve gerçekleşeceğin aynasıdır. Bu 
sebeple mitlerimiz olmazsa yarına adım atamıyoruz, tecrübelerimiz –geçmiş 
hikâyelerimiz- olmazsa yarına gerçekten doğru dürüst adım atamıyoruz, 
basiret ile bakamıyoruz.  

Allah’ta geçmişin hikâyelerini misal vererek başlıyor. Mantıksal noktada 
geçmişte desteği var diyor. Gerçektendir, gerçektir, gerçekleşenin 
habercisidir. Nebiliğin bir sıfatı da gerçekleşecekleri haber vermesi idi. O 
kadar çok ayrıntıya gidiyoruz ki unutuyoruz. İşlediğimiz surelerin çoğunu 
unutmaya başlıyoruz. Allah’tan kayıtlar yapıyoruz, üzerine bir daha 
düşüyoruz. Eğitim için güzel olur. Öğrenim için değil, eğitim için; yani 
hayatımıza geçiyor mu, geçmiyor mu? Hem de öğrenim için ezberliyoruz. 

Mesela; bir ayet söyledik, “sizi unuttuk”. Daha önceki surelerde Allah’a borç 
vermek kavramını işlemiştik. Allah ihtiyaçlı mı ki! Kavramın içeriğini geri 
verilesi olarak anlamlandırınca oturmuştu… Gündelik hayattaki sözlükçe ile 
okunduğu zaman Allah’ı azimüşşana unutkan, ihtiyaçlı olan gibi nice şeyler 
yakıştırabiliriz. Tecrübe edinmemiş, bizimle tecrübe etmeye çalışıyor gibi…  

Milyarlarca belki milyardan da fazla senelik yaşam tecrübesi olan bir varlıktan 
bahsediyoruz. O’nu yaşamaya ve tecrübe etmeye çalışıyoruz. O bizi tecrübe 
etmiyor, biz onu tecrübe ediyoruz. Plan programı hazır, plan projesini 
bitirmiş, yaşamda gerçekleştiriyor. Bir de gerçekleşen her şey, gerçekleşmiş 
olanı, gerçekleşecek olanı işaret etmekte. Ama O, zamansal olarak 
gerçekleştirdiğinin önünde bulunur. Bizim ne kadar öncemizde, önümüzde 
duruyor, bilmiyoruz. Olmuş bitmiş bir proje olarak olmuş bitmişin içinde olanı 
yaşamaktayız.  
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Nasıl bir kader çizmiş, nereye doğru gidiyoruz, bilmiyoruz. Kaç milyarlık 
senelik yaşam çizmiş veya çizmemiş bilmiyoruz. Çünkü sonsuz dediği belirsiz 
değil,  sayamayacağın kadar çok, anlamına da gelir. Cehennemlikler sonsuza 
kadar denildiği zaman bu içerik ile okuyun. Ebediyete kadar kalacaklar değil, 
sayılarını bile unutacak kadar çok vakit orada kalacaklar… Zannetmiyorum ki 
sadece hikmete bağlı olarak yaptıkları şey sebebi ile insanların veya cinlerin 
sonsuzca cezaya çarptırılması olsun. Rahmetim gazabımı geçti diyorsa; en 
sonunda bir af var.  

Ama, Allah burada temizlenmeyi nasip etsin, orada değil! 

30.08.2015  
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47-MUHAMMED SURESİ 

 

Geçen hafta; Duhan’da tecrübe edinmesi gereken, Casiye’de akli gerçeklere 
göre değerlendirme yetisi edinmiş olarak düşünmesi gereken ve Ahkaf’ta ise 
değerlendirdiğini ifade eden, hak ve hakikate göre ifade ettiği ile eleştirileri 
olan akla sahip olması gereken insana tanık olduk. Bununla beraber belirtmek 
gerekir ki her surede, surenin ilkesine bağlı olarak kendini tanımlayan Allah’a 
tanık olmaktayız. 

Son surede aziz ve hâkim esmaları özellikle zikredilmekte. Hikmet açılımı ve 
hikmetinde her zaman üstün gelen, ereğinde her zaman işini gören, 
hükmünde her zaman aziz olan. Aziz, başarı sahibi olan… Her zaman sonuç 
elde eden ve sonuçları doğrultusunda hareket eden bir varlığa da tanığız. Aziz 
ve Hâkim esmasına Muhammed suresinde de tanık oluyoruz. Muhammed 
suresine Kıtal de diyorlar, yani savaş suresi. Savaşın olması gerektiğinin bilinci 
verilmekte ama İslamda neyin savaşa sebep verdiğinin aklını da ediniyoruz.  

Savaş; çatışkı, çıkarlar veya değerler doğrultusunda çatışmaktır. Bunun 
temelinde yatanı Muhammed suresinin de nüzul/bilgi inişi olduğunu 
görüyorsunuz. Bütün insanlık olarak baktığımız da bilgi inişi ama hususi olarak 
insanlık adına baktığımız da ise hak noktasında bilgi edinimi… Hak noktasında 
bilginin açığa çıkışı, her zaman çatışkılara sebep vermiştir. Karşıtlara, 
çatışkılara ve bilgi üzerinden üretilen ve edinimler/ değerler çatışmaya kadar 
götürür insanı.  

Şimdi o zamanı düşünün; bir bilgi geliyor, yeni bir yaşam tarzı oluşturuyor ve 
yeni yaşam tarzını kabul etmeyen insanlar var. Çünkü onların kendine ait 
edindikleri var, bu sebeple karşı çıkmaları var. Sadece karşı çıkma olsa 
sınırlanacak. Ama edindiklerini yitirmeye başladıkları zaman savaş oluyor. 
Evlat, yaşam alanı, insan kaybı, arkadaşlarını kaybetmeler vs. görünmeye 
başladığı anda savaşlara, çatışmalara gidiyor. İlk başta alaylı söylevler, sonra 
şiddete başvurmalar başlar. Hz. Resulullah’ın başından işkembe dışkısını bile 
geçirdiklerini biliyoruz. Sürecin sonunda Hz. Hamza’nın iman etmesine sebep 
olan olaydır.  
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Muhammed suresi, bilgi geldiğinde nelere sebep verdiğini gösteriyor. Burada 
gördüğümüz, gerçeğin bilgisi geldiğinde ve batıl ile hak karşılaştığında çatışkı 
zorunludur. Bunu ilk ayetlerde net okumanız gerekir. Sizi sınamadan, iman 
edenleri açığa çıkartmadan bırakacağımızı mı zannettiniz diyor anlam itibarı 
ile... Sonuçta çatışkı zorunlu… Sizde olanın, imanın, ilkenin açığa çıkması ve 
hak bilgiye göre yaşam biçimi edinmenizi gerçekleşip gerçekleşmediği ya da 
gerçekleşmesinin zaruri olduğu bilincini edinmeniz ya da deneyim edinmeniz 
için çatışkı zorunlu... Yani hakka göre yaşadığınız zaman ne çıkıyor ortaya, 
yaşamadığınız zaman ne oluyor? Burada güvenilmez insanları dahi görmüş 
olmanız lazım. Çatışkının olduğu yerde insanlara güvenilir mi güvenilmez mi 
bilincini de ortaya çıkartıyor.  

Nüzul sebeplerine baktığımız da; ebeveynlerin evlatlarına, evlatların 
ebeveynlerine düşman olduğunu, İşkencelere maruz kaldıklarını görüyoruz. 
Sırf iman ediyorlar diye, komşuların dahi işkence yaptıklarını… Zorlu bir 
çatışma var ve o çatışmada iman ve değerleriniz sınanıyor. Ne kadar 
imanlısınız, değer edindiğinize göre yaşamakta tutarlısınız.  

İman, hayati mevzularda en yüksek derecede sınanır. Normal yaşantınızda, 
ihtiyaçlarını karşılıyorken ne ile sınanacaksınız ki! İhtiyaçlarınızı 
karşılamadığınız, koşulların sizi zorladığı anların en yüksek seviyesi çatışma ve 
savaştır. İşte o zaman sınanıyorsunuzdur. Ya orada duruşunuzu 
göstereceksiniz ya da göstermeyip yok olup gideceksiniz. Ya ilkeli bir şekilde 
var olacaksınız ya da ilkeyi kabul etmeyip ilkesiz bir şekilde yaşamınıza devam 
edeceksiniz.  

Hz. İsanın bu bağlamda bir sözü var, Muhammed suresi ile de alakadar diyor 
ki; “ Ben yeryüzüne barış değil kılıç getirdim. Hıristiyanlık kendini barışla 
anlamlı kılar, ama İsa öyle söylemiyor. Çünkü İsa işin doğasını biliyor. Geçen 
haftalar çatışkıyı/diyalektiği anlamazsak Kur’an’ın ruhunu anlayamayız 
demiştik. Burada diyalektiği başka bir veçhede açıyor; sonuçta savaş dahi olsa 
sizi nerelere taşıyacak.  

Toplumsal yaşantıda savaşlar, neleri kaybettiğimiz ve nelerin kazandığımızın 
bilincini getiriyor bize. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Osmanlının 
savaşları, Haçlıların savaşları nelere sebep vermiştir. Haçlı seferleri olmasa, 
Endülüs olmasa, bizde hicret ahlakı ile sefer olmasa, yayılım ahlaki ile sefer 
olmasa, Avrupa’nın şu anki durumundan bahsetmemize imkân yok. Haçlı 
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seferlerinde burada olanı alıp götürdüler; nasıl yaşanması gerektiğini, 
şehirlerin nasıl kurulması gerektiğinin bilincini aldılar adamlar. Endülüs’e 
papaların dahi gidip okuduğunu biliyoruz ve nice papazlarını ya da rahiplerini 
eğitim için Endülüse gönderdiklerini biliyoruz. Yeni bir dünya düzeni kurmak 
için, yeni üretilenin edinilmesi zorunlu. O çatışkı nerede kaybettiklerinin, ne 
için kaybettiklerinin, neyi edinmeleri gerektiğinin bilincini veriyor.  

Kurtuluş savaşı bize hangi aklı getirdi ki? Neyi nasıl kaybettiğimizi, 
kaybettiğimiz şeylerin nasıl geri edinmemiz gerektiğini ama yeni koşullar, yeni 
şartlar, yeniden bilgi ile… Kurtuluş savaşı ile edindiğimiz ve Cumhuriyetle 
edinimlerimiz bizi gerçekten çok ileriye taşıdı. Ve kendi içinde çatışkısı olan bir 
ülke olarak, neyi nasıl yaşamamız gerektiğini, kimlerle nasıl yaşamamız 
gerektiğinin bilincini de edinmeye başlıyoruz. Özellikle şu son yirmi senede. 
Çünkü bir görüş çok öndeyken fikriyat itibarıyla, başka bir görüş baskın geliyor 
ve çatışkı kültürel noktada daha yetkin olan ya da modernizimle yeni 
aldıklarıyla siyasi olarak daha kuvvetli bir toplum yapısı oluşuyor. Şizoit bir 
toplum yapısı, o toplum yapısındaki çatışkılar bizi nereye getirdi…  

Çatışkı olmazsa ilerleme olmaz, bu istisnasız böyle. Eski âlimlerin güzel bir 
sözü var; evlullahın, âlimlerin tartışmalarından rahmet doğar derler. Sonuçta 
fikir gelişimine sebep verilmekte. Çatışmalarda insan doğası zorlanıyor ve 
kendinde olan melekelerinin gelişimi, kendinde olan ilkenin açığa çıkışı, 
kendinde olan melekelerle üretim hat safhaya çıkıyor. İstesekte istemesekte 
çatışkıdan vazgeçilmiyor. Mutlak tine bağlı olarak, mutlak tinin görünüş 
bulması için ve o mutlak tine bağlı olarak fıtrat bulan bizim, mutlak tini 
gösterebilmemiz için bu âlemde çatışkı zorunlu olarak yaşantımızda 
bulduğumuz bir şey. Yer yüzünde kan döken insanın gerçeğidir çatışkı. 

Muhammed suresi bir parça bunu daha da pekinleştiriyor, bu zorunludur, 
buna göre yaşayacaksınız diyor. Ne zamana kadar? Fetih’le, Kaf’la, Hucurat’la 
beraber bir yerlere götürüyor bizi, o zamanlara kadar bu çatışkı devam 
edecek diyor.  

Ama buradaki çatışkı, insanlığın tür olarak umumiyetinde gerçekleşen 
çatışkıdan daha çok bireysel olarak akıbet olarak yaşadığımız çatışkılar… 
Geçmişte yaşadıklarımızın günümüzde görünmesi gibi... Yaşadıklarımızla 
çatışkıdayız ya da ailemizle çatışkıdayız… Yeni jenerasyonlar, kültürel farklar 
ya da birçok sebep eklenebilir çatışkıya. Hevalarımız ve keyiflerimize kast 

303

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



edildiğinden sebebiyet bazı insanlarla çatışırız… Kibrimiz, hasedimiz öne çıkar. 
“Hevasını ilah edineni görmedin mi”, onlar arzularını İlah edinmişlerdir. Bazen 
öyle ilahlaştırırız ki kendimizi hevalarımıza, dokunulduğunda çatışkı başlar. 
Verdiğin zaman iyisin, vermediğin zaman kötü olduğun durumlar vardır. İnsan 
arzularına göre hareket ediyorsa bunun gibi durumlar oluyor. 

Hz. İsa’nın sözünü tamamlayalım; “yeryüzüne barış değil kılıç getirdim, çünkü 
ben babayla oğlu, anneyle kızını, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya 
geldim.” Muhteşem bir söz bu! Dışarıdan okuyan birisi şöyle bakar, neresi 
muhteşem, savaş getirdim diyor… Muhteşem tarafı şu; hak geldiği zaman 
batılın karşısında istese de istemese de çatışkı zorunludur, kaçınılmazdır 
diyor. Yani ben hakkı getirdim, ben kelamım, ben nüzulüm, benden inzal 
ediliyor ve inzal edilen zorunlu olarak insan tininin açığa çıkması için ve o 
insan tininde Cenab-ı Hakk’ın mutlak tinin görünüşe taşınması için çatışkı 
zorunlu diyor.  

“Yeryüzüne barış değil, kılıç getirdim” Söyleyen; sözün kendisi… İsa’dan 
okumayın, hak bilginin dilinden gelişini okuyun. Daha önce İsa’yı hakikat 
bilgisi olarak söylemiştik, sözün kendisi, sözün dile gelişi olarak söylemiştik. 
İçerik olarak sözün, hakikatin dile gelişi, ifadeye gelişidir İsa.  

Bu bağlamda İsa diye bir kişiyi değil okumayın. Sözün, kavramın, gerçek 
bilginin kendisi dile geldi ve konuşuyor. Cana geldi konuşuyor. Zaten canlıdır, 
kelamın kendisi diridir, enerjiktir. O dirimsellik ile her kulağa girişi sura 
üfürüldüğü andır demiştik. Kaf’ta suru yine göreceksiniz. Sura üfürüldüğü 
anda istese de istemese de insanı değiştirir, dönüştürür. Çünkü kelam 
muhatabını bulduğu zaman, yani dişili bulduğu zaman eril olarak orayı 
dönüştürür, değiştirir, zorlar. Ve insanın kendi içinde de çatışkıya sebep verir. 
Çünkü hevalar ve heveslerimiz, dünyaya bağlı tarafımız vardır, ama hak 
ilkelerle de Allah’a bağlı tarafımız vardır. Hak sözünü duyduğumuz da ikisi 
arası gider geliriz, kendi içimizde çatışırız.  

Muhammed suresi ile bize inen; söze itaat edeceksin. Onun için nüzul ilkesi, 
itaat ilkesi ve itaat etmeyenlerin sonucunda ne elde ettikleri, ellerinin boş 
kaldıklarını okuyoruz. Yani gerçek olan gerçekleşir. Gerçek olmayan 
gerçekleşmez. Mesela, zanlar gerçekleşmez, zanlar gerçeğin açığa çıkması 
içindir. Yani batıl, hakkın açığa çıkması içindir. Bunu tersten okuyun; hak 
kendini batıl üzerinden gösterir. Hak kendini batıl üzerinden ikmal ediyor, hak 
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kendini batıl üzerinden gerçekliğini gösteriyor ve gerçekleştirmiş oluyor ve 
kendini bu âlemde göstermesi ile kendini bu âlemde gerçekleştirmiş oluyor.  

Bu bağlamda baktığınız zaman çatışkı zorunlu bir şey insan için... Doğamızda 
çatışkı yok. Bebekte çatışkısı var mı; Yok. Sonradan edindiklerimiz/ değerler 
çatışkıya sebep veriyor. İnsan tininde zorunlu bir şey… Çünkü insan, tinini 
bulmaya başladığı anda doğası ile mücadeleye başlıyor. Hevası, hevesi ile 
dünyayla bağlantıları ile kendini bulma çabasında iken çatışmak zorunda 
kalıyor. Bu mücadeleyi de vicdanı ile akıl yetileri ile ilkelere bağlı olarak 
yapıyor.  

Geçen hafta kardeşlerimizden bir tanesi bir yazı paylaşmış internette, bana da 
göndermişti. Onun üzerine bir mesaj yazmıştım, çok önemli bir şeydi. 
Muhammed suresi ile de dolaylı yoldan alakadar. Ekşi sözlükten bir şey 
paylaşmış, paylaştığı şey şu; “eğer Araplarla sınırlı bir kitaptan bahsediyorsak 
insan eliyle yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. O zaman da Allah’ın 
evrenselliği nerede kaldı. Evrensel olan Allah Aborjinleri niye gözetmedi, 
Vikingleri, kızıl derileri niye gözetmedi?” vb demiş. Geçen hafta ki konularımız 
da -ola ki kul eliyle yazılmış olsun- diye bir konuşmamız olmuştu.  

Nüzul sebebine gittiğiniz zaman, Arap’larla alakadar bir sure geliyor. Yani 
Kureyş’in suresi, ismi itibari ile direk Arap’lara geliyor. Ne alakası var yani, 
değil mi? Bu noktada haklılık payı yok mu?  

İlkeleri ile okunmadığı zaman, sığ bakan görüş, yüzeysel bakan görüş istese de 
istemese de bu şekilde görüyor. Basiret yok, yani Kaf’a uğramamış. Kaf’a 
gideceğiz bugün, bilincin değişiminden bahsediyor. Bilinci değişmemiş, bu 
âlemdeki menfaatleri, bu âlemde ilişkilendirdiği akıl ile bakan insan, yani 
nesnel akılla bakan insan o sırada ki inişi sadece Arap’lara bir iniş gibi görüyor.  

Bu sureyi nüzul ilkesi ile okuyun demiştik. Nüzul yani iniş; ilkesi itaat… Bilgi 
geliyor. Bilgi kaç türlü gelir? Bilgi istesek te istemesek te kürsiyi aladan, 
kalbimizden itibaren yani ruhumuzdan itibaren Cenab-ı Hakk’ın indirişi ile 
gelir. Ediniriz. Bu bütün insanlık ta zorunludur. Lakin bu bilgi edinimi temelde 
böyle gerçekleşirken üç türlü olur.  

1. Nesnesine, yasasına bağlı olarak akıl işletimlerinde olur. Deney, 
gözlem… 

2. İlkesine bağlı olarak akıl işletimlerinde edinilir. Felsefe… 
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3. Tevhide bağlı olarak keşif ile edinilen. İrfan… 

Bu bilginin aktarılışı… Nakille de edinilmesini sağlar; sözel ya da yazısal. 
İnsanın tinsel gelişim sürecinde iç seferini yaparken ruhundan akan bilgi, kürsi 
alada ussal kılınır. “Bir saatlik tefekkür bin senelik ibadetten efdaldir” hadisi 
şerifi; düşüncenin, bilgi edinimin faziletini işaret eder. Bilgi; kürsiyi alada 
düşünce dolayımı üzerinden veya kalbinize inerken sezgi üzeri dolayımsız 
edinilir.  

Sezgi iki türlü gelir.  

1. İnsan her zaman sezer. Düşünürken dahi sezgidedir. Sezgi yetisi hiçbir 
zaman insanı bırakmaz. Dışa karşıda her an sezgilenimdesiniz, akıl 
ederken dahi sezgilenimdesiniz, hayal ederken dahi sezgileriniz size 
eşliktedir. Bu meleke hiçbir zaman sizi bırakmaz. Sezgi melekesi insan 
varlığının zeminidir. Düşünüyorken bir şeyi, anlamını seziyorsunuzdur. 
Her türlü düzeyde sezişiniz, anlayış bulmanız demektir. Sezgi zaten 
anlayışta gerçekleşir. Bir şeyi anlamak tanısını sezmektir. Bilgi 
nesnesini değişmezlerine göre idrak etmekte dahi sezgi melekemiz 
idrakimize eşlik eder.  

2. Keşif dediğimiz ilhamatlarla bulduğumuz bilgidir. Bir insan seyrü sefer 
eder, riyazatları ile beraber Allah’ın nuruyla nurlanır, enerjisi artar. 
Günümüzün popüler diliyle ile söylersek; enerji yoğunluğu artar. O 
enerji yoğunluğuyla birçok şeyi sezebilir, birçok şeyi öngörebilir, 
birçok şeyi bilebilir.  

Böyle bir bilgi edinimi de var. Adamın birisi bir deniz kıyısına gider, orada 
emin olun, kaç tane kum olduğunu tıkır tıkır söyler. Nasıl söylediğini belki 
bilmeyebilir, ama söyler. Tanık olduğum çok vaka var böyle. Sezgi, bilme 
nesnesine bağlı ilham almak olarak da ya dışsal ya da içsel etkiler üzeri 
gerçekleşebilir. 

İnsanın dolaylı yolda edindiği bilgi idrakini geliştirir, bilinçlendirir onu. Ki bu 
surelerin bir tanesinde, bilinçli insanlar olmamız gerektiğinin vurgusu vardır.  

Raşid kelimesi ile geçer, bu kavramı da doğru yol diye çeviriyorlar… Neden 
böyle çeviriyorlar bilmiyorum. Raşid doğru yol, hidayet doğru yol, sıratın 
müstakim doğru yol! Meal olarak böyle çevriliyor, bunlara çok dikkat edin, 
aklınızın karıştığı yerde şüphelendiğiniz yerde Arapçasına uğrayın. Çünkü 
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arkadaşlar normal halka yazıyorlar, bunu anlamazlar herhalde diye 
düşünüyorlar, doğru yol diye çevirelim diye çeviriyorlar. Çünkü akademik 
olarak dili gerçekten yetkin bir düzeyde bilen güzel insanların, bu kadar büyük 
hatalar yapacağını zannetmiyorum. Herhalde böyle düşünüyorlardır diye 
hüsnü zanda bulunuyoruz. 

İrşad, raşid, mürşit hep aynı kökenden gelen kavramlardır. İrşat olmak için 
doğru yolda olmak gerekir, ama irşad doğru yol değildir. İrşad, edinilen bir 
durumdur, bilinçle alakadar bir durumdur, bilinçli olunduğunun idrakini veren 
bir kavramdır. İrşad oldu idrakine geldi, bilinçlendi anlamındadır.  

Keşfe ait, ilhamata ait, vahiye ait bir bilgi ediniminden bahsediyorum. Vahiy 
direk, net gelen bilgi, rahmeti ilahi, zahmetsiz edinilen bilgidir. Ey İnsan, fazla 
yorulma, sana olanların tinsel bilgisini veriyorum denilen bir bilgidir. Hak ve 
hakikati ve tinde değerlere bağlı olarak olan biteni veya doğada olan biteni 
gerçekliği ile kesin tanı ile anlamlı kılan, Allah’tan gelen bilgiye vahiy bilgisi 
denilir. İnsan sezgi melekesi ile vahiye yakın kılınmıştır. Vahiy bilgisi insan 
ihtiyacına göre doğaya veya tine ait olarak indirilebilinir.  

Nesnesine bağlı olarak düşünce ile edinilen her bilgi de aslı itibarı ile vahiyden 
bir nasiptir. Çünkü kulu düşündüğünde, kuluna anlam veren Allah’tır. Bu 
bağlamda her insanın vahiyden nasipli olabileceği meleki donanıma sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan ise bilgi edinmemize sebep meleki 
donanımızı hakkı ile kullanıp kullanmadığımızdır.  

Duyular ile tanık olduğumuza ve akıl ile kabul ettiğimize, makulleri ile 
edindiğimiz bilgileri ile daha yakınızdır.  

Vahiy olarak bir bilgi akışı var… Bunun kadim bilgelik de yeri var. Kadim 
bilgelikten bahsediyorsak; beş bin sene önce bir insan bir şey söylüyor. Ondan 
habersiz başka bir insan da ondan üç bin sene sonra aynı şeyi söylüyor ya da 
bin dört yüz sene sonra başka birisi söylüyor ve birbirlerinden habersiz olarak 
bunları söylüyorlarsa, aynı kaynaktan beslenerek bilginin gelişine şahit 
oluyoruz, tanık oluyoruz.  

Lakin bu bilgi akışı olduğu zaman, o zaman ki konjektörde, o zamanki yaşam 
koşullarında karşılaşan durumlara göre ya da o zamandaki kültürdeki dile 
göre, yaşam koşullarına göre ve o insanların idrakine göre değişik bir uslüpla 
ifade bulabilmekte. Ama akıl ve sezgi ile kaynağına bağlı olarak edinilen aynı 
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bilgidir. Ve ilkelere ait bilgi evrensele dökülmeye başladığı zaman, inmeye 
başladığı zaman, evvela olgularda betimlenirler. Bir olgudan bahsediyorsanız, 
içerik ve biçimden bahsediyorsunuzdur.  

Mesela bin dörtyüz öncesine gidin, oradaki ayetlerin inişine baktığınız zaman, 
her bir insan bir ayetin betimlenmesi gibi… Yani Muhammed Mustafa orada 
bir olgu, Hz. Ebu Bekir bir olgu, Ebu Süfyan bir olgu, Hz. Ali bir olgu… Bir 
içerikleri var ve o içeriğe bağlı biçimleri var, bir kıvama gelişleri var, bir şeyi 
temsilleri var. Burada betimleme dediği zaman temsil, teşbih. Bu gibi 
kavramları içeriğinin dolduruluşu ile bakmak lazım.  

Betimleme kavramı tamamı ile tiyatral, görünüşe geliş var. Olaylarla karşı 
karşıya kalınarak açılan gelenin içeriğidir; kendilerinde olan ve fıtrat olarak 
kendilerinde olanın yaşamına taşınması ve onun görünüşe taşınmasıdır. Bilgi 
geldi, bilgiyi elle tutabiliyor musunuz? O zaman karşılaştığınız olaylar bilgiyi 
yaşamınıza taşımanız için gereklidir. Gelen ve sizde olan betimlenmiş içerik, 
sizde serimlenir. Bu karşılaştığınız olaylarla oluyor. Siz, bir içeriğin ve sizden 
istenen bir şeyin betimlenişisiniz. Size bilgi geldiği zaman sizdeki kıvam ne ise, 
sizin temsil ettiğiniz ve sizde teşbih edilen ne ise içerik ve biçim olarak 
karşılaştığımız olaylar onun serimlenmesi olur. Hayata geçirmenizin araçları 
ve kendi tininizi edinmenizin gereçleri olurlar.  

Bu bağlamda baktığınız zaman evet bir Arap’a gelmiş, ama Arap orada bir 
temsil, bir betimlemedir, bir olgudur. O Araplar içindeki ilişkide Cenab-ı Hakk 
ilkeleri serilmlemiştir, ayetlerini serimlemiştir.  

Bazen bakıyoruz ki bazı ayetler yaşam ilişkilerinde konu örnekleri getiriyor 
bize. Ayşe validemiz ya da Muhammed Mustafa efendimiz konu örneği oluyor 
orada. Ya da yaşadıkları bir olay isim vermeden konu örneği oluyorlar. Bir 
betimlemeye sebep veriyorlar, ayet bir betimlemeyi anlatıyor ama o 
betimleme, yaşanan olayla, ilkenin serimlenişi oluyor. Cenab-ı Hakk’ın, ayeti 
üzeri kendini serimleyişi oluyor, kendini görünüşe taşıyor. Bu böyledir ama 
orada özet bir serimleme var, tafsilatına ayrıldığında, zaman içerisinde Allah, 
Kur’an’ını gerçekleştirirken insan yaşantısında insan tininde, bu Aborjinine de 
gider, bu kızıl derilisine de gider, bu Viking’ine de gider. Gider, ama 
gerçekleşmesi kabul edip etmemelerine bağlıdır.  
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Evrenseller zamansızlardır ve zamana bağlı olarak kendini zaman koşullarında 
gerçekleştirmeye başlarlar. Yani tafsilat dediğimiz bu… Açılım demektir. 
Kendini gerçekleştirmeye başlıyor. En basiti evliyaullah sürecinden okuyun. İlk 
evliyullahların keşfi ve sezgileri kuvvetli... Hemen arkasından yeni bir bölük 
evliyaullah geliyor, duyguları daha yetkin… Hani türküler söyleyen, deflere 
vuran, zikir ayinlerini deflerle yapan Mevlana’dan düşünün. Anadolu insanı ile 
beraber, duygulara hâkim veliyullah ön plana geliyor.  

Günümüzde yüz seneden beri başka bir evliyullah tipi çıkıyor; irfanı daha 
yetkin, pozitif bilgileri daha yetkin, âleme daha keskin bakan evliyullah 
portresi çıkıyor. Kerametler daha geriye atılmış, hakikat bilgisi daha önde… 
Yani kendini farklı farklı alanlarda gerçekleştiriyor bakın… Keşif ve sezgiye 
dayalı, duyguya dayalı, keşifle akla dayalı, gerçekliliklerin açığa çıkışı, ilkelere 
bağlı felsefi olarak açığa çıkışı daha yetkinleşiyor. Her zamanda farklı bir 
ahkam ile sürecinde tafsilatı ile yaşamlar görülmekte.  

Kalkıp ta sadece bir zamanın gereklilikleri ile okumak evrensellerin hakkını 
vermemektir. Çünkü her ayet kendi potansiyelinde bir evrenseldir. O ayetin 
zamanda gerçekleşmesi söz konusu. Kısa bir zamanda, onu olmuş bitmişte 
görmek en büyük hata olur. Olmuş bitmişte görmek, bin dört yüz sene 
öncesinde o kitabı öldürmek demek olur. Bir veçhesiyle böyle… 

Farz edelim ki Muhammed Mustafa’nın eliyle yazılmış, tevhidin gereği olarak 
ondan çıkan… “Allah kuluna hakkını kul eliyle verir bunu bilmeyen cahil 
kuldan bilir” eğer varlığın hakikatine dair bu kadar kesin bilgiler varsa tevhidin 
gereği olarak kulun üzerinden tezahür ediyorsa amenna. Efendimize, 
kendisinden gelenin yüzü suyu hürmetine selam olsun.  

Farz edelim ki kendisinin eliyle de verilmemiş, kendisinin uydurması olsun. Bin 
dört yüz sene önceye gidin, kültürel bilgiden yoksun değiller, kültür edinmiş 
bir toplumdan bahsediyor. Kültür edinmiş bir toplum; üst aklı olan, üst akla 
göre ilişkilerde bulunan, değerlendirmelerde bulunan bir toplum 
yapısallığından bahsediyoruz. Yani öyle barbar bir halk değil bunlar, ticaret 
yapıyorlar aynı zamanda. Ticaret yapmaları zaten birçok kültürden 
beslenmeyi de getiriyor onlara. Hadi onu da boş verin kendi içlerinde 
duygulanımlara sebep veren şiirin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz, 
edebiyat hat safhada. Demek ki kendi içlerinde duygulanımda hat safhada, 
şiirin olduğu yerde duygulanım yüksektir.  

309

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Lakin pozitif bilimden yoksun bir toplumdan bahsediyoruz, öğrenim yok bu 
noktada ve bu noktada da eğitim yok, akli işletim yok. Anne karnında bir 
çocuğun bütün serüvenleri anlatılıyor, deryaların birbirine yoğunlukları 
sebebiyle karıştırılmadığı anlatılıyor, gece gündüzün birbirine örtüldüğü 
söyleniyor ve bunlarla beraber birçok şey …”her şeyi bir menzilde hareket 
ettiriyoruz” yani felekleri, kâinatın genişlemesi, demirin inişi… Bunun gibi 
kesin bilgiler var.  

- Kur’an’da Hadid/Demir suresi numarası ile demirin atom numarası 
aynı. (Hadid 57/Demir atom no 57)  

Bu kadar kesin bilgilerle gelen bir şey kul eliyle geliyorsa itiraz edilmeden 
kabul edilmesi gereken bir şeydir, akli olarak bakılırsa. Ama sadece sığ bir 
akılla kalkıp ta, sadece Arap’lar üzerinden okuma oluyorsa burada bir ırkçılık 
söz konusudur. Bir kıskançlık var, bir ırkçılık var. Ama Allah’u Azümüşşan ayeti 
kerimesinde zaten söylüyor, sizler hizmet etmezseniz yerinize yenilerini 
getiririm. Arap’lar doğru dürüst hizmet etmeyince Türk’lere geçti. Türk’ler 
doğru dürüst hizmet etmemeye başladı, karışık insan gruplarına geçti. Şu 
anda millet olarak Türklerin elinden alınmıştır, genel olarak türlü ırklardan 
olan kişi ve gruplara hizmet verilmiştir.. Türk’ler, Arap’lar, yani bu coğrafyanın 
kendisine bakın görürsünüz zaten. Eğer bunlar hizmet etmezse yarın 
Alman’lara geçerse hiç şaşmam. “Hizmet etmezseniz yerinize yenilerini 
getiririm.” Çünkü amaç kişiler değildir, amaç ırk şu bu değil. Amaç; gerçek 
olanın gerçekleştirilmesidir. Yani potansiyelinde gerçek olanın eyleminde ve 
zahirinde kendini gerçekleştirmesidir.  

Dinimize hizmet etmezseniz demek şu demek; “biz sizi halife olsun diye 
yarattık.” Sizde olan ilkeleri siz gerçekleştirmezseniz, size yasalarla verdiğimiz 
gerçek bilgi, rahmet bilgisini, ayet bilgisini, vahiy bilgisini siz yaşamınızda 
gerçekleştirmezseniz ve bize bağlı olarak bir yaşam edinmezseniz… Bize bağlı 
olarak bir yaşam da; bizleri yaşantınızda göstermezseniz, izhar etmezseniz 
demektir. “Ya Musa bugün benim için ne yaptın” Gerçekleştirmezseniz, sizden 
alırız başkalarına veririz demektir.  

Mevzu gerçekleştirme mevzusudur, başka bir şey değil. Bu gerçekleştirme 
mevzusunu idrak ettik mi zaten sahiplenmemizi gerektiren şeyi de anlıyoruz. 
Kur’an’ı sahipleneceğiz, sözü sahipleneceğiz, bütün yaşam alanımıza 
taşıyacağız. Taşımazsak ne olur? Söylüyor “elleri bomboştur onların” 
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Muhammed suresi. “onların yaptıklarını boşa çıkaracağım” diyor; yani sonuç 
elde edilmeyen, ahirette ve akıbetinde sonuç elde edilmeyen işler yapılmakta. 
Sonuç elde edilmeyen davranışlarda bulunuyoruz ve sonuç vermeyen 
davranışlar bize sonuçta hüsran getirecek. Çünkü “vel Asr’a” gidiyoruz.  

Hüsran ayrı kalmak anlamında yorumlanıyor. Ama toplum aklıyla belirtilen bir 
ifade ile söylemek gerekirse mutsuz olmak, sıkıntıda olmak demektir. En basit 
tabiri ile; ilkelerle yaşamazsak, sonuç verecek eylemlerde bulunmazsak 
mutsuz olursunuz. Korkuyla yaşarsınız, akıbetinizi ön görmeden yaşarsınız, 
karanlıklara kendinizi atarsınız diyor. “İnsan kendine zulmeder” ayetine bakın, 
kendini karanlığa atar diyor.  

Peki; hayır üzeri olursak ne olur? Yani ilkelerin birebir üzerimizde tezahür 
ettiği, birebir onlarla örtüştüğümüz durum da; “Kalplerinde bir sevgi 
yaratacağım” diyor. Bak sonuç elde ediyorsun, yaşam sevinci buluyorsun. 
Önemli olanda budur, sonuç. Yani “elleri bomboşken” neden bomboş? 
Huzurdan, selametten, mutluluktan yoksun… Peki, elleri bomboş değilse, 
Fetih suresine de “onların kalplerine Allah eminlik verdi, selamet verdi” diyor. 
“Ve pekinleştirdi” güven verdi, aynı zamanda itaat verdi, sevgi verdi. Biat 
ettiler, biat sevgi ile olacak bir şey…  

Yaşadığınız hayatta küfürlümü yaşamak istersiniz; niye böyle, niye şöyle, niye 
oldu, niye olmadı? Kendi içinizdeki çatışkıları bitirmeden mi yaşamak 
istersiniz? Fetih suresi ile bireysel çatışkıları bitmiş, o çatışkılarla duruşu 
oluşmuş, huzuru bulmuş, eminliği bulmuş… Varlığından emin, Allah’ın 
varlığından emin, ahlakından emin, güven uyandıran bir kişi olunmuş. Huzuru 
bulmuş, çünkü kendisinin o eminliğini bozacak iş yapmıyor, akıbet olarak 
başına da bir şey gelecek korkusu yok. Hayır yapıyor, hayır buluyor. Ve başına 
gelen şeyler kötü dahi olsa Hakk’tan bildiğinden, Hakk’tan emin olduğu için 
yıkılmıyor, dayanak sağlam çünkü. Ve niye olduğunun bilinci de var, 
raşüdunlardan oldular ayetine gidin; bilinçlendiler. Muhammed 
suresinde“Allah onların yaptıklarını da boşa çıkartıcı değildir” diyor, Allah 
yolunda ölenler ile size işaret edilen fedai candır, fedai nefstir.  

Muhammed suresini; nuzul ilkesi ve itaat ilkesi ile okumak lazım. Çünkü 
savaşta olması gereken şudur; öndere itaat ve söze itaat et. Ama hak söze 
itaat... Çünkü gerçekle baktığınızda değerlendirirsiniz ve değerlendirdiğinizle 
yol yürürsünüz, ne kadar çatışkıda olursanız olun, doğru ve gerçek olanı 
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bulacaksınızdır. Ama gerçeğe bağlı değilse patinaj çekmeye başlarsınız, 
yerinizde sayarsınız. Onun için ilkeleri sakın bırakmayın, evrenselleri sakın 
bırakmayın. Herkes için iyi, doğru, güzel olanla mücadelenizi verin. Geçen 
haftadan kinaye söylüyorum. Ne yapacaktık? Sonuçta kendimiz için iyi 
olandan değil, herkes için iyi olana taşındığımız zaman, yani Rahman dairesine 
geri döndüğümüz zaman Allah katında meşruiyetimizi buluruz diye 
söylemiştik, inşallah.  

Sure nüzul - nazil olma- ve itaat ilkesi ile okunmalı. Hakk’ın üzerinde kendisini 
izhar ettiği İnsan-ı Kamile itaat edilmelidir. “Âdeme secde et” ayetinin gereği 
de budur. Çünkü Resule itaat, “Âdeme secde edin” ayetinin insan üzerindeki 
tecellisidir. Semalarda Allah’u azimüşşanın meleklere Âdeme secde edin 
dediği ayet, Resulallah’ta itaat et ifadesi ile karşılık bulmakta.  

İtaat kavramı da çok muhteşem bir kavramdır. Bir surede itaati sevgi olarak 
görüyoruz. “Allah ve Resulüne itaat edenler şehitler sıddıklar nebilerle 
beraber haşr olacak” Bu ayetteki itaat, sevgidir. Zaten temelinde sevgi varsa 
itaat olur. Sevgi yoksa sadece bir şekilde itaat olur, o da korku. Başka bir 
surede de, “Allah ve Resulüne itaat ediniz çünkü akıbetiniz kötü olur. ” Bu 
surede de var “ Allah’a itaat ediniz çünkü amelleriniz boşa çıkmasın”(33. Ayet) 
Allah’tan korkunuz anlamında... Bir surede itaat kavramı sevgi içeriği ile 
okunurken, başka bir surede korku içeriği ile okunması gerekiyor. Yani 
bambaşka farklı anlamlarda.  

“O şehitlerle beraber halk olur” dediği bir ayet var. Hikâyesi şu; Resulullah’ı 
seven bir kölesi var, kendisine azat ediyor. Köle hüngür hüngür ağlıyor diyor 
ki; beni hizmetinde tut ya Resulullah. Hizmetinde tutuyor, bir gün geliyor bir 
bakıyor kölesi gene ağlıyor hüngür hüngür, ne için ağlıyorsun diyor? Ya 
Resulallah düşündüm ki sen cennetin en yükseklerinde bulunacaksın, 
Peygamberlerle, şehitlerle… Bense garibin tekiyim, cennete girer miyim 
girmez miyim, senin yüzün suyun hürmetine girsem dahi seni 
göremeyeceğim, ona ağlıyorum. Ayeti kerime iniyor “Allah ve Resulüne itaat 
edenler şehitler, nebiler ve sıddıklarla beraber halk edileceklerdir, 
beraberdirler” (Nisa suresi 69 ayet) ve orada Resulallah söylediği söz bu 
şekilde hidayet veriyor; “üzülme insan sevdiği ile beraberdir.” Burada itaat 
kavramının içeriğini Cenab-ı Hakk sevgi ile doldurtmuştur.  
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Başka bir surede ise korku ile doldurtmuştur. “Başınıza gelecek sebeplerden 
dolayı itaat ediniz.” Başka bir yerde de birliğin oluşması gereği itibari ile 
söylemiş; “ey müminler Resule itaat edin ki düzeniniz bozulmasın” anlamında 
kullanılmıştır.  

13. Ayet “Seni çıkardıkları şehirden (Mekke’den) çok güçlü nice şehirleri helak 
ettik …” 

Burası çok önemli… Şehrin kadir kıymeti değil, helak ederiz diyor! Yani Allah 
katında kıymetli olan insan… Allah katında kıymetli olan kendisinin tanınıp 
tanınmaması! İnsanın amacı ve Cenab-ı Hakk’ı yaşayıp yaşamamasıdır. Evet, 
O’nu yaşıyoruz, ama asli mi yaşıyoruz, zılli mi yaşıyoruz?  

Bu bağlamda baktığınız zaman; Peygambere itaat etmeme, kabul etmemenin, 
O’nu hakirlemenin ya da reddetmenin sonucunu geçmişlerin tecrübelerinden 
görün. “Nice kavimleri helak ettik şehirleri helak ettik orayı mı helak 
etmeyeceğiz.” Kâbe dediğimiz şey ikincil bir duruma düşüyor orada. Öncelik 
Allah ve Resulü, bilginin edinimi ve o bilginin edinimi ile beraber ilahi sıfatların 
tezahürü. Kâbe ikincil duruma düşüyor. Burası çok önemli bir ayet…  

“Seni çıkardıkları şehirden daha çok güçlü nice şehirleri helak ettik de onlara 
hiçbir yardımcı olmadı bulunmadı” Gerekirse orayı da helak ederdik. Ama 
ayetin sonu da çok muhteşem “hiçbir yardımcıları da olmadı bulunmadı” Bize 
zorunlu olarak verdiği itaat şu; Ya Hakk’a, gerçeklere göre yaşarsınız ya da yok 
olur gidersiniz.  

15. ayette cennet ırmakları önemli; “Takva sahiplerine vaat edilen cennet 
misali, içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, 
içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar, süzme baldan ırmaklar vardır. Orada 
onlar için meyvelerin her çeşidinden, bir de rablerinden bir mağfiret vardır. ” 
Hepimizin bildiği şeyler su, süt, şarap ve bal ırmakları, bunlar cennet 
ırmaklarıdır. Bunların kürsiyi âlâdan, yedinci gök katında Sidre-i Münteha 
ağacından itibaren aktığını biliyoruz. Sidre-i Münteha kelam ağacıdır. İnsanda 
temsili kürsü, beyindir. İnsandaki konuşma yetisinin bütün melekeleri ile 
beraber gerçekleştiği yerler nelerse Sidre-i Münteha ağacı ve uzuvlarıdır. 
Kelam ağacı demektir Sidre-i Münteha ve en son perdedir. Kelam en son 
perdedir.  
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Kur’an’ı okuyorsunuz, şu mana varmış, bu mana varmış… Direk Allah’tan 
okuyun, perde kalkar. Deki diyeni, hitap muhatap ilişkisinde muhatabı olarak 
siz, hitap edeni duymaya başladığınız anda mana akışını duyumda geriye 
alarak size konuşanı duyarsınız. Musa “bana görün” dedi ya, o bana görün 
dediği yerde halen kelamda, manalarda gidip geliyor. İdrakte anlayışı, 
söylenen her şeyi idrak etmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, 
kendince soruları varsa soruları soruyor. Ama Allah’ı dinlemeye başladığı an 
da, kelam da Allah’ı görüyor. Son perdedir, o son perde kalktıktan sonra 
Cenab-ı Hakk görünür, mana ağacıdır. Burada temsilen söylediğim şeydir, 
elbette bu ırmaklar ahirette vardır. Amenna.  

Hak kelam gelmeye başladığı zaman buna sohbet diyoruz. Hak kelam 
dökülmeye başladığı zaman kişilerdeki etkisine göre bal zevktir, şarap 
duygulanımdır, su o pozitif akıl olarak nesnesine bağlı olarak edinilen bilgidir, 
ilişkilendirir; şöyleydi, böyleydi, akar. Süt ilmi ledündür; aynı anda kendi 
içinde de anlayışlar oluşur, şöyleydi, böyleydi, ben bunu hiç düşünmemiştim 
gibi… O size akmaya başladığı zaman, siz ondan içmeye başladığı zaman kâh 
duygulanırsınız şarap içiyorsunuzdur, kâh zevktesinizdir anlayış, kâh o 
anlayışınızla beraber ilişkilendirmelerinizde nesnesine bağlı olarak dışarı da 
edindiğiniz bilgilere bağlı olarak ilişkilendirmenizde su içiyorsunuzdur, 
rahatlıyorsunuzdur. Ve kendinizde uyanan bilgilerle -ki uyandırır – ilmi 
ledünden besleniyorsunuz. Vay böyleymiş, hiç düşünmemiştim! Size bakış 
getirir.  

İtaat edin, kelamı boşa çevirmeyin demek… Bakın nüzul sebebine göre 
okunuyor. Bilgi geliyor, sakın bilgiyi es geçmeyin, eğer kabul ederseniz bilginin 
sebep vereceği şeyleri söylüyor. Eğer edinmezseniz “elleri bomboştur” diyor. 
Dolu olması için ne gerekiyor; temizlenmesi… Yine cehennem ayetleri geliyor. 
Boşa çıkarma, sonuçsuz bırakma anlamındadır.  

On beşinci ayetin sonunda cehennemdekilerin bağırsaklarını parçalayan bir 
şey betimlenmiş. 

Biraz önce konuşmuştuk; Kur’an betimleme dilidir. İlkelerin betimlendiği, 
Cenab-ı Hakk’ın kendi tavırlarını, ahlakını, yasalarını betimlediği bir kitaptır. 
Onun için biz sadece felsefi bir kitap olarak göremiyoruz, bir şiir kitabı olarak 
göremiyoruz. Çünkü kendinde ne varsa genel anlamda hepsini betimlemiş. 
Resulullah’ın yaşantısında, oradaki Arap’ların yaşantısında, karşılıklı 
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ilişkilerinde, anlattığı mitlerde ya da biraz önce okuduğumuz ayette on beşinci 
ayette… 

15. ayet; “bağırsaklarını param parça edecek kaynar bir sudan içirilecek 
kimseler gibi olur mu? ” Gerçekle karşılaştığınız zaman ilk tepkiniz korku olur. 
Korku bağırsak bölgesinde başlar. Geçen hafta stresi işlemiştik, midede 
başlar, kaynar su içireceğiz diyordu. Bu hafta bağırsaklarını yakacak diyor. 
İnsan şiddetli korkuyu yaşadığı zaman bağırsaklarda salınan sıvılarla aşağıdan 
yukarıya doğru bütün varlığı tutuluverir. Yaşayan oldu mu? Ben korkak 
yaradılışlı olduğum için çok iyi biliyorum.  

Bağırsak bölgesi sürüngen beyin bölgesidir. Zorlanma başladığı anda korku, 
eğer aklınızı istila ederse ismi panik olur. Korku başlar, sizi istila ettiği anda 
aklınıza kadar geldi, değerlendirme yetinizi kaybettiniz, ön görüleriniz bitti; 
paniklersiniz. Ondan sonra bağırmalar başlar. Hakka göre yaşamadığınızda 
böyle oluyor. Eğer yaşıyorsanız, eminseniz, korkmanıza gerek yok. İstifade 
etmeye devam edin. Sizde cennet köşesinden, gönlünüzden bal ırmağı 
akarken, gönlünüzden su akarken, gönlünüzden süt akarken, gönlünüzden 
şarap akarken, duygulanımlardayken Leyla Leyla uçarken korkunun yeri var 
mı orada...  

Surede Allah ve Resulüne itaat, iman ve salih amel ile tinden sonuç elde 
etmenin yolu gösterilmektedir. İtaat, bilen ile sonuç almanın ve kurtuluşa 
ermenin gereğidir. Musa Hızır kıssasında da bu görülür. Musa Hızır kıssasında 
bilginin edinimi noktasında bir itaat söz konusu idi. Sonuç alma noktasında 
itaat gösteriliyor. Ama burada bilgiye itaat, bilginin hayata geçmesi, bilgi 
ediniminde itaat isteniyor. Adam aklıyla geliyor; şöyleydi, böyleydi, öyleydi… 
Tamam kardeşim, sen buraya niye geldin? Bir şey öğrenmeye geldin, o zaman 
dur, önce beni dinle, ondan sonra kendinde olanlarla kıyasla, ondan sonra 
sorgulayacak bir şey varsa sorgula.  

Bu şu demek, nereye giderseniz gidin sorgulayan bir akılla gitmeyin. Evvela 
orayı görmeye çalışın. Abdullah Baba onu şöyle derdi; oğlum bir yere 
gidiyorsanız bırakın evvela onlar kurşunlarını bir salsın, ne varsa döksün, 
ondan sonra hepsini alırsınız. Siz ona göre değerlendirmenizi yaparsınız, 
kurşunlarınızı kendiniz sıkarsınız. Basit bir yöntem. Evvela gittiğiniz yerde ne 
var ne yok bir bakın, hemen balık gibi atlarsanız kendinizde olanı da 
dökersiniz, karşıdaki de size bakar. Yani kendinizi belli edersiniz. Bırakın 
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evvela onlar konuşsun, ne olduklarını gösterirler zaten. Ondan sonra kendi 
üzerinize dönersiniz, değerlendirmenizle bakarsınız.  

7. Ayet “ Ey iman edenler eğer siz Allah’a, Allah’ın dinine yardım ederseniz, 
O’da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. ” 

Yardım kavramı borç kavramı gibi bir kavramdır. Buradaki yardımı Musa 
aleyhisselamda anlattığımız için üzerinde fazla durmayacağım. Allah’a nasıl 
yardım edeceksiniz? İhtiyacı olmayana nasıl yardım edersiniz? Allah’a yardım 
ediniz; kendi varlığınıza, öz varlığınıza yardım ediniz anlamına gelir. Ama Musa 
aleyhisselamın kıssası bunu net anlamlandırıyor “ya Musa bugün benim için 
ne yaptın?” Yani senin üzerinden hangi sıfatım gerçekleşti anlamında 
buyurulmaktadır. Bir hastayı ziyaret ettin mi? El şafi oldum mu? Ya da bir 
yetimi sevdin mi; ben sende bugün Vedud oldum mu?  

Yardım kavramı da önde olan bir suredir, boşa çıkarma kavramı ile okunması 
da gerekir. On dördüncü ayet bu bağlamda önemli… Bir de cihad, mücadele 
çok önemli. Çünkü eğer kıtal/savaş olmasa insan tininde yüksek derecede 
sıçramalar ve ilerleyişler olmaz. Hayat mücadelenizde de bu böyledir. İşyeri 
çalışmalarınızda mücadele olmazsa, kendi aile ilşkilerinde tartışmalar 
olmazsa, ortak bir yaşamı öğrenmenize imkân yok. İlla mücadele şart. 
Kendinizde olanları açığa çıkartamazın gereğidir. 

İslamda cihad; amaca bağlı olarak insanlık tininde devirim yapmanın 
gereğidir. 

30, 35 ve 38. Ayetler muhteşem… 

35.ci ayet; “gevşemeyin ve sizden üstün durumdayken barışa çağırmayın. 
Allah sizinle beraberdir, O asla sizin amellerinizi eksiltmez.” Sakın ola taviz 
vermeyin. Hayat mücadelesinde, ev işlerinde eğer ilkelerinizden taviz 
verirseniz, yol edinirler. Gevşeklik göstermeyin, yol edinmeye müsaade 
etmeyin. Çocuğu eğitiyorsun, eğitirken çocuğa bir yol verdin, artık o yolu 
edinir, iki de bir oradan ister. Bunun gibi…  

Disiplin her zaman lazım… Savaşta, mücadelede, yolda giderken itaat illa 
disiplinle olur. Evet, bilgi edineceğiz, sevgi ile alacağız ama onu yaşantıya 
taşımak disiplinle oluyor. Bilginin gelişi ve edilinişi sevgi ile geçekleşir, 
içselleştirme sevgi ile olur, korkularımızla olur. Ama hayata taşınması, yaşam 
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biçimine sebep vermesi, karşılaştığımız olaylarla yaptığımız mücadeleler 
disiplinle olacak bir şey… En basiti beş vakit namaz, her sene otuz gün oruç… 
Müminin yaşantısına bakın, sadece ibadetlerinden başladım. Mümin diyoruz, 
Müslim değil… Bazen Mehmet abi söyler, birisi bir şey teklif eder; ben 
oruçluyum der. Bir ömür boyu oruç, bir ömür boyu salatta durmak, Allahın 
huzurunda durabilmek… Allah’la olduğunun bilincini veren bir bilgi gelmiş, 
ama onu tutmuşsun, bütün yaşam alanına taşımışsın ve her anında 
güncelliyorsun. Karşılaştığın her durumda O’nunlasın. 

Sakın gevşeklik etmeyin diyor. Heva ve hevesiniz uyandığı an ipin ucunu 
kaçırırsınız. Mesela; zikir edindiniz, belli zamanlarda zikir yapıyorsunuz, sonra 
huyunuz oldu. Yapa, yapa huy oldu. Farz edin nefsiniz dedi ki bu günde şöyle 
olsun. Yol verdin ya, bitti. Kişi yaptığı ibadetten uzaklaşmaya başlar.  

Ayeti sadece bir savaşta karşınıza çıkan şey olarak algılamayın. Kendi nefsi 
emmarenizle çarpıştığınızın bilinciyle okuyun. En büyük cihad zaten o, 
karşımızdakiler değil. Kendimizde olan canavar ile cihad en büyük 
cihadımızdır. Kendi canavarımızı aşk ile öldürmek veya vicdan ile terbiye 
etmek önceliğimiz olmalı…  

 

30. ayet; “Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sende kesinlikle onları 
simalarından tanımış olurdun, mutlaka sen onları konuşma tarzlarından 
tanırsın. Allah amellerinizi biliyor ” Vücut dilini kullanıyor. Eğer sen sakin bir 
insansan, eminliğini bulduysan, insanları da artık sarraf gibi tanırsın. Yaşadığın 
ilişkiler sonucunda, insanların konuşma biçimlerinden, insanların 
oturuşlarından kalkışlarından, içlerini dışlarına çıkarttıklarını yani 
potansiyelinde olanlarını eylemlerinde dışlarına çıkarttığını ve nasıl 
çıkarttıklarının hangi biçimde çıkartığının bilincini edindiysen diyor… Yani 
bakın bir akıl var akıl şu; içkin olanı eylemlerimizde dışlaştırırız. Bu bir 
konuşma olur, bir hareket olur, bir elle tutma olur, oturma kalkma olur. Yüz 
mimiklerimizde, bakışlarımızda dışlaştırırız. O hangi biçimde dışlaşıyorsa, 
bunları okuyabiliyorsak -vücud dili- ne olduklarını görürüz. İnsan 
piskolojisinin, beden hareket ve biçimindeki etkilerini de işaret edilmekte...  

Baba onu şöyle derdi; “oğlum bir yere gittiğin zaman illa sus, dinle. Başında 
değilse sonunda illa kendini ele verir, sonunda değilse emin ol başında 
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vermiştir.” Yani nerdedirler, hangi akıl sahibidirler, niyetleri ne… İlla 
vermişlerdir. Eğer sözünde vermiyorsa ki illa verir, ama farz edin vermedi; 
oturuşunda, kalkışında, konuşurken unutur, kendini ele verir. Vücud dili ile 
kendini ele verir bu sefer. Şu anda bir bilim dalıdır. Ve istihbaratta dahi 
kullanılıyor. Bin dört yüz sene önce vücud dilini kinayeler göndererek 
okumalar verdirtiyor bize. Ve birçok ayete vücud dilini konuşuyor. Biraz 
önceki ayette korkuyu mideye haşlanmış kaynar sular indireceğiz ile anlatıyor. 
Stres mideden başlar emin olun. Hani derler ya; mideme indi…  

 Sesi biz biraz daha öne çıkartmıyor mu? Yani hallerinden tanımasan 
dahi sesinden… 

Beden dilinden tanımasan dahi sesin vurgusundan tanırsın. Çünkü ses içerik 
olarak kendinde barındırdığının dışa vurumunun en net halidir. Nerede 
saklarsan sakla bir yerinde ele verir. Tonajında, üslubunda, bir şekilde o kişi 
kendini ele verir. Sezgileri kuvvetli bir insansa direk tanıyıverir. Yani o kişinin 
neyi kastettiğini, ne yapmak istediğini aynı anda tanıyıverir. Ama genel de 
insanlarda bu vücud dilini okuyamamızın sebebi ya aklınızda o sırada bin türlü 
şey vardır ya da o sırada ondan gelen şey hileli içermektedir. Genelde 
dolandırıcılar kişilerin zaaflarını okuyarak dolandırırlar, zaaflarına hitap 
ederler. Karşısındaki çok akıllı bile olsa basireti kapanır. Yani onun vücud 
dilinden onun üçkâğıtçılığını anlayamaz ya da konuşmalarından da anlayamaz.  

Bunun biraz daha ilerisi şudur; kişi söylediğini kendi yaşıyor mu? Konuştuğu 
halden belli olur. Yalansa da belli olur, doğruysa da belli olur. Onun için, bu 
hal bende yok haberiniz olsun dediğim çoktur. Niye? Yalancısı değiliz ki! 
Üstelik benim yüz hatlarımda içimdekini direkt dışa vurma halim var. Bu 
sebepten dolayı da yalan söyleme hakkım yok. Allah göstermesin, yalan bile 
söylesem direkt belli olur. Hemen belli olur, hamdu senalar olsun.  

38. ayet “İşte sizler öylesi kimselersiniz ki Allah yolunda infak etmeye 
çağrılıyorsunuz da içinizde kimi cimri davranıyor. Kim cimrilik yaparsa ancak 
kendi nefsine cimrilik eder. Allah gani ve zengindir ” Yani size ihtiyaçlı değil, 
Samed’tir. “Siz ise fakir kimselersiniz” yani bir şeyiniz yok, mülk benimdir, mal 
benimdir demekte. Kimden kimin malını sakınıyorsunuz diyor.  

Abdullah Baba derdi; oğlum biz kimden kimin malını alıyoruz, kimden kimin 
malını sakınıyoruz, mal O’nun, mülk O’nun… Sadece aracıyız başka bir şey 
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yok. Cimriliği her alanda okumaya çalışın; ilim, mal, mülk, beden, can... Bazen 
olur canınıza ihtiyaç olur. Ailende, çocuğunun ihtiyacı var, işim var 
diyemezsiniz. O sırada cimrilik yapamazsınız, bencillik yapamazsınız. Cimrilik, 
bencillik yapmak demek, kendi için iş görmek demektir. İçeriğini farklı 
noktalarda da doldurabilirsiniz. 

Ya da ilim öğrenmeye birisi gelmiş soru soruyor; ya abi dur bir işim var 
diyemezsin. Birisi ilim öğrenmeye gelmiş, senin özelin sana ait, sonra 
yapabilirsin, ama o insanın ihtiyacı var. Ya da yardıma ihtiyaçlı birini gördünüz 
elinizi uzatmıyorsunuz. Allah size bir fırsat vermiş, fırsatı 
değerlendirmiyorsunuz demektir.  

Fırsatı değerlendirin, gerekeni yapın, yardım eden el olursunuz işte o zaman. 
Allah’a yardım ettiniz ya, Allah’a yardım ederken kendinize yardım ettiniz 
haberiniz yok. Çünkü Allah’a yardım, kendinize yardım demek. Hani aynaya 
bakarsınız, aynadaki akis sana yansır ya, aynı onun gibi kendinize döner. 
“Hüsnü kasem eyleyiniz. Allah’a güzel bir borç veriniz” ve “önceden 
gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız” bu iki ayeti beraber okuyun.  

Allah’a verip te size geri dönecek olan bir eylemde bulundunuz. Teklikten 
okursanız tek bir şahıs, kendiliğiniz Allah’a ait... Yaptığınız eylem zaten Allah’a 
ait ve asli tecellide istiyor onu. Asli tecellide istiyor, bana yardım et diyor, 
yardım et derken tekliğimi yaşa diyor. Bütün sıfatlar tektir, kâinatta benzeri 
yoktur. Çünkü kâinatta başka yardımcı bulamazsınız diye bir ayeti kerime var. 
Yardımcı bulamazsınız ayeti ile yardımı okursanız karmayı da görürsünüz. 
Yardım et ki yardım edilesin.  

Allah tektir. Sıfatları da tektir ve o tek olanı her sıfatta yaşıyor. Ya abi bak, bir 
sürü görme var!.. O bir sürü görme dediğinin hepsi görmek, yani tümelinde 
tektir. Duymak tümelinde tektir, hepimiz duyuyoruz bu bir çoğulluk değil, tek 
bir sıfatı yaşıyoruz anlamındadır. O zaman iyilikte tektir, doğrulukta tektir. 
Doğru ol, doğru olan tek çünkü. Kâinatta doğruluk dediğin zaman, içeriğini 
hakkıyla doldurduğun zaman o tektir. İyilikte aynıdır. Cenab-ı Hakk’ın dışında 
başka bir Allah olsaydı, bir iyilik kavramının içeriğini başka bir şekilde belki 
doldurabilirdi. Belki görme sıfatı onda bambaşka olabilir, belki hiç görme 
yoktu. Yani sıfatlarında da tek olan varlıktan bahsediyoruz. Eşi benzeri 
olmayan sıfatlar. Görme, duyma... Bunun cüzi, külli konuşması olur; o ayrı 
mevzu… Bizlerde cüzidir, melekler de biraz daha küllidir, Allah’ta ise tam 
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küllidir, her şeyi görür, duyar. Zaten görmek sıfat olarak O’na ait ve her 
görende gören kendisi. görme dediğimiz şey tek ve her gören O’nunla 
görüyor... Duyma dediğimiz şey tek, her duyan O’nunla duyuyor.  

Bunu biraz kuantumdan, nurdan düşünün. Ses dalgaları elektrik, yani enerji… 
Günümüzde söylenen, ses sadece fotonlarla moleküler düzeyde aktarılıyor. 
Kuantumun en üst seviyelerine kadar gitseniz dahi ses vardır, titreşim vardır, 
bilinçli konuşma vardır. Yani nur deryasına gittiniz orada sizinle birisi 
konuşuyor, orada bir konuşma var; kulaktan duyuş değildir o. Nurun o 
kavramları içerikleri ile var edişi size konuşmasıdır. Allah’la karşı karşıyasınız, 
bedensiz konuşuyorsunuz. Ne ile konuşuyorsunuz; Nur ile konuşuyorsunuz. 
Kulaktan duymuyorsunuz, ruhunuz duyuyor orada. Alıyor bilgiyi, enerjiyi 
emiyor, bilgi kendinde gerçekleşiyor aynı anda. Duymuş oluyor ve anda 
gerçekleşiyor, çok hızlı…  

38. ayetin sonu çok önemli. “Eğer siz yüz çevirecek olursanız yerinize sizden 
başka bir kavim getirirde sonra onlar sizin gibide olmazlar” Diyor ki 
karşılaştığınız olaylar sizin için bir fırsattır, sakın kaçırmayın. Hani diyorduk ya 
her şeyin kazası olur fırsatın kazası olmaz.  

Surede sonuç almak için ilkeli –yardım- ve disiplinli –cihad- olunması da 
vurgulanmakta. Bunlarda insanın rahatını bozan işler olduğundan pek kabul 
görmez.  

Yardım ilkelerin yaşama taşınmasıdır, bununla beraber iradeye kulluktur. İlke, 
irade üzeri yaşama taşınır. Söz ile gelir, sözde biçimlenir, içeriği ile biçim 
kazanmıştır. Kulaktan alındı söz, kabul edilirse ilke açığa çıkar. Zaten 
potansiyel olarak vardı, kabul ettiğiniz ise sizde potansiyelini açığa 
çıkartılması, yaşam alanına taşımamız için araç. Eğer olmazsa karşılık görmez 
zaten. Yardım, ilkelerin yaşama taşınmasıdır, bununla beraber külli iradeye, 
Allah’ın iradesine kulluktur. İlke, irade üzeri yaşama taşınır. Bu sebepten 
iradeye bağlı ilkenin yaşama taşınması, Rabbin kendini kulun edinimleri 
üzerinden izhar etmesi olur ki, bu da Allah’a yardımdır. Musa hikâyesi gibi…  

Yardımı, ihtiyaçlık gereği yapma anlamında değil, gereğini yapma olarak 
anlamak ve kendini tine taşınmanın gereği olarak anlamlı kılmak gerekir. Bu 
çok önemli… Yardım ihtiyaçlı birine yapılan bir şey değil, olması gerekeni 
yapmaktır. Gereğini yaptığınız şey yardımdır. Kendini tine taşımanın gereğini 
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anlamlı kılmak gerekir. Zaten bu kavram olması gerekeni yapması istenen 
çocuk ve ergen aklına, aklı maaşta bulunanlara bir hitaptır “ Allah’a yardım 
et“ Anlayış bulsun. Çocuklara sesleniyor… Yardım et ya da Allah’a borç verin. 
Ticaret aklında olana öyle söylenir.  

19. ayet; “Bil ki hakikatten Allah’tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın için 
hem de mümin erkeklere ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Allah dönüp 
dolaştığınız yeri de barındığınız yeri de bilir ” Bilir diyor, kaçacak yeriniz 
yoktur. Bazen filmlerde tehdit oluyor; yaşadığın her yeri biliyorum, haberin 
olsun. Kaçacak yeriniz yok, ya bana göre yaşayın ya da yaşamazsanız siz 
bilirsiniz...  

Burada günah kavramı da çok önemli, daha önce üzerinde durduğumuz için 
üzerine düşmüyorum. Hz. Resulallah için günah kavramı kullanıldığı zaman adi 
suçlar olarak düşünülmesin. Ya söylenip te yaşama geçirmediği bir şeydir, yani 
olması gereken bir şey ya da yapmaması gereken bir işte uyarılmasıdır. Yani 
vicdanı sızlatan bir durum vardır. Zahir de şeriat için günah, zina gibi 
olmaması gerekenleri yapmak… Hakikatte günah ise olması gerekeni 
yapmamaktır.  

 Olması gerekeni yapmama, sıfata göre yaşamamak gibi mi?  

Tabi. Mesela: yardıma ihtiyaçlı birisi var, yardım etmiyorsun, günah. Hak olanı 
biliyorsun ama yapmıyorsun, günah. Ola ki nefsin müsaade etmemiş… 
Resulullah efendimizin için günah adi suçlar olarak görülmesin, olmaması 
gerekeni yapmış anlamında görülmesin. Öyle bir şey yoktu, hiçbir zamanda 
olmamıştır. Olmaması gereken hiçbir şeyi yapmadı. Olması gereken bir şey 
varsa, eğer o sırada bir hali sebebi ile müsaade olunmadıysa ya da bir hali 
sebebi ile yapmadıysa, onu günah olarak zikrediyor. Mesela Abese suresinde 
“o âmâ’ya baktı yüzünü ekşitti.” Bak, acayip tokat vuruyor ya, yüzünü ekşitti 
diyor. Bazıları biraz temize çıkartır Resulullah için derler ki bu söz ona değildi 
de yanında durana indi ayet. Resulullah’a iniyor, Abese suresinde söylüyor, 
net açıklıyor… 

Otuz üçüncü ayette; ereğe, erekte olan Allah’a, Allah’ın varlık aynası olan yol 
göstericisi imama itaat edenlerin, ereğe/ amaca bağlı sonuç alabilecekleri 
anlamlı kılınmakta… “Ey iman edenler Allah’a itaat edin, Peygambere itaat 
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edin ve kendi amellerinizi boşa çıkarmayın.” Profosyonel çalışmalarda işinde 
uzman yöneticiyle çalışmak hedef tutturmak için gerekli değil mi?  

36, 37 ve 38. ayetleri geçen hafta işlenen meşruiyet bahsi ile anlamlı kılmak 
yerinde olur.  

“Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman eder takva sahibi 
olursanız, O, size mükâfatınızı verir ve sizden mallarınızı istemez. Eğer onları 
sizden isterse, ısrarda bulunursa, cimrilik yaparsınız. Ve (bu) kinlerinizi ortaya 
çıkarıverir ”  

Allah’ın sözü dahi meşruiyete göre… Nelere göre kabul görüyor, nelere göre 
kabul görmüyor onu dahi anlamlandırmış. Fazlasını istesem cimrilik yaparsınız 
diyor. Bu şu demektir aynı zamanda; sizin seçiminize bırakıyor, yani sizin 
nefsinizi zorlamıyor. Çünkü insanı tek bir sıfat üzeri yaratmamıştır, birçok sıfat 
üzeri yaratmıştır.  

Mesela: Musa hikâyelerinde bahçeye girme vardır. Bıktık artık bu 
yiyeceklerden, bıldırcından, şundan bundan, bize birazda sarımsağından 
mercimeğinden verilsin denilen söz… Hemen orada söylenen şey ne; Madem 
öyle, girerken şükürle girin. Bu, şu demek; biz sadece bu sıfatlar üzeri 
yaratılmadık, bizim nefsimizde var. Acziyetlerinin dile getirilişidir o. Mesela 
İsrailoğullarını hakirleriz genelde, böyle bir halkmış, Allah’ın verdiği ile 
yetinmiyorlar, birde dünyaya meyil ediyorlar. Aynı hal, herkes de var! Çünkü 
farklı farklı sıfatlarımız var, heva ve hevesimizle, nefsi emaremizle, 
arzularımızla dışarıya bağımlı değil miyiz?  

Farz edin sohbette duruyoruz, dört saat belki burada duracağız, dört saatin 
sonunda ya azıcıkta dışarı gidelim demeyecek miyiz, aynı şey fark etmiyor. 
Tek bir sıfat üzeri yaratılmamışız, her birinin hakkını hakkıyla vermeye 
çalışıyoruz. Eğer vermezsek, o sıfat baskın gelir; bir yerde patlar, başka şeylere 
sonuç verir. Sapkınlıklara sonuç verebilir, belki başka şeylere sonuç verebilir, 
belki strese sonuç verebilir, belki o strese sonuç vermesi sebebi ile de insan 
burada anlaması gerekeni anlamayabilir. Mesela: sigara molası vermiyoruz, 
ne yapıyor adam? İki dakika dur, biraz gidek, sigara içek; bak gitti. Aklı 
sigarada iken anlamasına imkân yok ki, onun hakkını da vermesi lazım. Yani 
bir sıfat üzeri değiliz, acziyetimizi de gösteren ayetlerdir bunlar. Onun için 
haksız görmeyelim, hepimiz aynı sıfat üzeriyiz. Gecede yürürken geceye 
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bağlılığımız, yani sebeplere bağlı olmamızı sağlayan melekelerimiz bazen bizi 
zorlarlar, onları helallerine taşımak gerekir. Helalini vereceksiniz, daha fazla 
değil. Çünkü eğer daha fazlası olursa yol edinir.  

4. ayet, nefsi emareyi, huyları zapturapt altında tutmayı, uygun durumda 
halleri doğrultusunda bırakmayı da işaret eder. “Küfredenlerle karşı karşıya 
geldiğiniz boyunlarını vurun” O küfür, içinizdeki küfür olsun, o şekilde 
yorumlayın. Eğer o küfür hallerinizi normale çekerseniz, helallere taşırsanız 
normal. Biraz önce konuştuğumuz şey… Haktan gelene itirazlarınız var, o 
itirazları susturursanız helalleriyle, devam edersiniz yolunuza.  

Sure; nüzul, cihad, itaat ve sonuç elde etme ilkeleri ile okunur. Bakınız!.. Bir 
geliş var ereği gösteren bilginin inişi var, bir mücadele var, o mücadelede itaat 
isteniyor ve o disiplin isteniyor, sonuçta sonuç elde edilmesi isteniyor. Şimdi 
itaat yok, sonuç elde etme de yok. Menzil yoksa, sonuca doğru yürümek 
yoksa, cihad yoksa, sizdekilerin açığa çıkması, Allahın murad ettiklerini başka 
sıfatlar üzeri açığa çıkması gerçekleşmiyor. Yani olmazsa olmaz bir zorunlu 
sürecin zorunlu kavramları bunlar.  

Surede Hakk’tan inenin, -asıllardan gölgeye gelenin- gerçek olduğu ve gerçek 
olanın batıl üzerinden kendisini görünüşe taşıyarak gerçekleştirirken, 
gerçekleşme sürecinde ayrıştırıcı ve süreç sonucunda sonuç verici ve sonuç 
alıcı olduğunun betimlendiğini görmekteyiz. Bu bağlamda on altıncı ayet 
önemli… 

Surede insandan istenen; kendisine indirilen yaşamda gerçekleşirken, 
kendisini gerçekleştirilmesi ve bu süreçte kendisine engel olarak her türlü 
olgu ve olay karşısında münazara, mücadele ve kıtala kadar ne gerekiyorsa 
yapmasıdır. Savaş gerekiyorsa savaş… Savaşın, mücadele ve münazaranın 
gerekçeleri var; değerlerinize dokunulduğu anda… Hayati nokta da size 
dokunulduğunda artık savaş haktır.  

Hakikate göre yaşam biçimlendirilmekte. Kur’an’ı azümişşanın önemli bir şeyi 
bu; hakikate göre yaşam biçimlendiriliyor ve fıtratınız doğrultusunda 
biçimlendiriyor. Yani fıtratınıza uygun bir biçimlendirme var. Hakikat dile 
getiriliyor ve bu hakikate göre böyle yaşayacaksınız deniliyor. Surede de aynı 
şekilde, hakikate göre yaşam biçimlendiriliyor. Fetih suresinde çok enteresan 
bir şey söylüyor; “eğer Fetih olsaydı oradaki mümin olan kardeşlerinizi 
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katlederdiniz” Sonradan pişman olacağınız bir şeyle karşı karşıya kalacağınız 
için engelledik diyor. Bakın sonuçları sizden çok şey götürecek bir 
savaştaysanız, kaybedeceğiniz şeyleri de ön görerek meşruiyet bilincine gelin.  

Evet, bize bir savaş hakkı verilmiş, bir mücadele hakkı verilmiş ama 
kaybedeceğiniz şeyler ya da tinde kaybedeceğiniz şeyleri de ön görün. Ya 
vicdanınızı orada kaybedecekseniz! Bütün insanlığa zarar verecek bir şey 
olacaksa o! Müminlere zarar verecek bir şey olacaksa! Onun altından hiç 
kimse kalkamaz. Onun için sonuçları da ön görerek savaşın meşruiyet 
çizgilerini belirleyin.  

Savaşın meşruiyet ilkeleri Kur’an’da var. Ama sonuçları da ön görerek savaşın 
meşruiyet çizgilerini ön görün anlamında ayetler de var. Sonuçları ön görmek 
lazım; bu bize ne getirir, ne götürür; benden ne alır, ne verir… Evimde bir 
savaş çıktı benim, bu savaş benden ne götürür ne getirir… Ve uyarıyor, eğer 
bir savaş varsa, hak olandan taraf savaşın, ta ki barışa gelene kadar. 
Gerekçeleri de söylüyor; meşruiyet sadece nedenlerimize bağlı olarak meşru 
değil, sonuçlara da bağlı olarak savaşı meşru kılıyor. Bu her şey için geçerli…  

Bir şeyin meşruiyeti varsa o meşruiyet nedenlere bağlı olarak meşrudur ama 
vereceği sonuçlara göre de meşru olması gerekir. Farz edelim ki yeni bir icat 
yapıldı… Bu icatı nedenlerimize göre hayatımıza taşımamızı da meşru 
görmekteyiz ama vereceği sonuçları da ön görmek gerekir… Toplum 
yaşantısındaki psikolojik etkilerini, insanlık yaşantısındaki olumsuz sonuçlarını 
öngörerek, sonuçlara göre meşruiyet çizgilerini belirlememiz de gerekir. 

 11. ayette bizim okuduğumuz meal de; “Bu Allah’ın inananların 
yardımcısı olmasından dolayıdır, kâfirlere gelince onların yardımcıları 
yoktur” diye çevrilmiş. İkisinde de yardım denilmiş. 

Onların velisi yoktur. “Bu Allah’ın iman edenlerin Mevlası olmasından” çünkü 
Mevla kelimesi orada uygundur. Çünkü Mevla sığınılandır, veli ise sorumlu 
olan, dost, dayanılan anlamları ile anlamlıdır. Mevla dediğinde sığınılan 
anlamına gelir. Allah sizin dostunuzdur halinizce, ne zaman ona sığınırsınız, 
Mevlanız olur. Kafirlerin ise velisi yoktur. Çünkü Allah’ı velileri görmemişlerdir 
ki Allah mevlaları olsun.  

 2. ayette; “İman edip yararlı işler yapanların, Rableri tarafından hak 
olarak Muhammed’e indirilene inananların, günahlarını Allah örtmüş 
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ve hallerini düzeltmiştir.” Burada ne için affedilme değil de örtme 
ifadesi var? 

Geçen hafta huy konusunu konuşmuştuk. Yaptığınız salih ameller sizdeki 
huyları kapatırlar ama onlar potansiyel olarak sizde dururlar. Onların sizden 
affedilmesi, onların sizden giderilmesi ile oluyor. Günahlarınızın huy olarak 
sizde kalıcı olan hali ne zaman giderirseniz, o zaman zaten örtünmüşlüğü 
kalkar, sizden gitmiştir, affedilmişsinizdir artık. Yani kötü huyun sizden 
kalkması sizin affedilmişliğinizin işaretidir. Ben eski huylarımı görmüyorum, 
demek ki o huylarımdan affedilmişim. Yani kötülüklerimde affedilmişim, 
günahlarımda affedilmişim.  

Bu ayet ile Allah’ın sevdiklerine ne kadar naif olduğunuda görmekteyiz. Allah 
kullarını utandırmıyor, günahlarını yüzlerine vurmuyor. Bu durum, psikolojik 
düzeyde insanın geçmişte kalmaması, önceden yaptıklarına takılı kalmaması 
ile hedefine doğru ilerlemesi için de gereklidir. Allah sizin, geçmişinizde takılı 
kalmanızı değil, istenen doğrultuda geleceğe doğru ilerlemenizi istemektedir. 
Hatalarını yüzüne vurduğunuz insanlardan verim almak belenemez. 

 Örtü ilk basamak, bağışlanmak ikinci basamak mı?  

Bağışlanmak, sözde bağışlanmak… Salih amel yapıyorsun, gayret ediyorsun; 
tamam bağışladım diyor. Bağışladım dediği anda sebep ve sonuç ilişkilerine 
bağlı olarak o huyunu/ hata veya günahını giderecek olaylarla karşı karşıya 
bırakıyor seni. Evet evvela örter… Yani hatırlatmaz. Sonrasında da örtüğünü 
giderecek olay ve olgular sonucunda sizi bağışlamıştır. Bu insan için önemlidir. 
Çünkü günahları/ hataları yüzlerine vurulan insanlar, her işlerinde çekingen 
olurlar… Başarı, sonuç almak onlar için uzak bir hedeftir. Böylesi insanlar 
geçmişlerine mahkum kılınmış olarak günde yaşarlar. İnsan için istenen ise 
geleceğe göre günü yaşamasıdır.  

 Mesela 15. ayette cennete girenler için bağışlanmaktan bahsediyor.  

Değil mi, devam ediyor. Bak sen iyi yakalamışsın orada. Ne zaman affedilirler? 
Kötülükleri gittiği zaman affedilmişlerdir. Yani o huyları onlardan çıktığı zaman 
affedilmiştir. Adam hırsızlık yapıyor, ne zaman o huy kendisinden çıktı yani o 
kötü huy hali kendisinde kalmadı, o zaman affedildi. Cennete de 
cehennemden geçmeden girilmiyor… Haberiniz olsun!.. Yani arınmak 
bağışlanmaktır. Arınmadan bağışlanılmıyor. 
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Bir de Allah’u Azimüşşan Settar ve Vahittir. Ortak bir ilişkiye başladığınızda 
sırlarınız ortaya çıksa herkes birbirinden soğur. Allah, günahlarınızı/ 
hatalarınızı insani ilişkilerinizde açığa çıkartır. Cenab-ı Hakk örtüyor. Örtüyor 
demek, orada unutturuyor. Hepsi iç içe yaşayan insanlar bunlar, birbirlerini iyi 
tanıyorlar ama ortak ilişkiye geçildiğinde birbirlerine unutturuyor. O iyiliklerle, 
kardeşlikleriyle unutturuyor, unutturmasa bile hatıra getirtilmiyor, öne 
taşınıpta yüze vurulmuyor… Ki toplumsal ilişkilerde sağlıklı ilşkiler kurulabilsin.  

Ebu Zer Gıfari’de bir kızgınlık anı oluyor, bununla tam alakadar değil ama 
benzer bir şey. Bilal Habeş’e kara kadının, kara çocuğu diyor. Hz. Resulullah’a 
gidiyor, Resulün gönlü burkuluyor. “ya Ebu Zer, sende halen cahiliye devrinin 
izlerini görüyorum” diyor.  

Bakın! Halen sıkıştırıldığı anda kendisinde cevap verecek şeyler var, demek ki 
tam affedilmemiş. Ne zaman onu yenerse işte o zaman affedilmiş. Ve gidiyor 
özür diliyor. Özür diledi ya o huy onda örtülür, bir daha yapmaz ise giderilir. 
Özür dilediğinizde, olmaması gerekenden yana bilinçlendirilmişsinizdir.  

Sizden giderilmiş olan şey sizin affedilmenize sebeptir. O zaten gönlünüzde 
cennet kapısının açılması demektir. Neyden yana affediliyorsanız, yeni bir 
huy, yeni bir sıfatla müşerref olduğunuz anlamına gelir ve o sıfatı yaşama 
taşırken de cennet kapısı açılmıştır sizde.  

 Efendim, bu on iki deki hayvanlar gibi ifadesi dikkatimizi çekti. 
“Muhakkak ki Allah inanıp iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan 
cennetlere koyar inkâr edenler ise dünyadan faydalanırlar, 
hayvanların yediği gibi yerler” 

Hayvanlar gibi tüketmek demek; tükettiklerini tine ait niteliklerde ereğine 
hakkı ile taşımamak demektir. Böylesi insanlara bakıldığında; nedenlerini 
kendi dışında bulanlar olarak doğayı tüketmekte değil midirler? İnsan ise 
nedenini iç dünyasında Rabbi ile bulmalı ve dış dünya nesneleri tinsel 
amacına bağlı olarak Hakk’a dönmesinin/ yükselmesinin araçları olmalıdır. 

Tamahları ile aç gözlülükleri ile tüketirler. Hayvanlar bir şeyi yemek için 
boğazlarlar, yutarlar, otçulların çoğu da doyumsuzdur. Hayvanlar gibi yerler 
demek; birbirlerini boğazlarlar ve doyumsuz olarak tüketirler anlamlarınıda 
içerir.  

326

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Hayvanlar gibidirler; eğer otçulsa çatyacak kadar doyumsuzdurlar… Ama, yok 
doyumlu olan vahşiler iseler, kurt, çakal, tilki vb. insanlıktan düşerler.  

Ya hayvanlar gibi vahşidirler, boğazlarlar ya da doyumsuzdurlar. Bunu 
insanlığa vurun; insanca yaşamayı bırakırlar, birbirlerini boğazlarlar, 
birbirlerinden edindiklerini doyumsuz olarak elde etmeye başlarlar. Çalarlar, 
çırparlar. Allah esirgesin!.. Önemli bir ayet, iyiki okumuşsunuz.  

Doyumsuz haliyle insanlık değerinden yoksun olarak hayvanca yaşarlar ki bir 
ayette bunun daha da aşağı nitelemesi var…. “Onlar hayvan gibi bile 
olmazlar” diyor. Çünkü insanlık nedenlerini yaşamıyorlar, hiç yoksa hayvanlar 
kendi nedenlerini yaşıyorlar. Allah ne için yarattıysa onu yaşıyorlar, başka bir 
şey yaptıkları yok. Cenab-ı Allah nedeninin dışında yaşamayı, hayvanlıktan 
dahi aşağı olarak vurguluyor. 

 15. ayette farklı bir kelime kullanmış, tadı bozulmayan sudan 
ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar… 

Hak olan hiçbir zaman değişmez. Bilgi olarak oku burada. Bilgi zaten 
değişmez, bozulmaz. Gerçek bilgi, bin dört yüz sene önce de gelse, iki bin 
sene önce de gelse bozuluyor mu? Yerçekimi kanunu birisi bulmuş, zaten 
doğruyu bulmuş keşfetmiş ya da suyun kaldırma kuvvetini bulmuş. O bilgi 
değişmez olarak geliyor. O suyu, biz her an içiyoruz.  

Bu ayetler ile ayrıca anlamaktayız ki cennette bakterilerler doğrultusunda 
veya başka nedenler doğrultusunda gıdaların kimyasal değerlerinin 
değişmediğini ve bozunuma uğramadıklarını anlamaktayız. 

 Şaraba lezzet veren demiş… Bir anlamda ayanı sabite gibi mi 
algılamalıyız? 

Bazen akıbetten konuşuyoruz. Daha önce bu konuları fazla konuştuğumuz için 
artık; ayanı sabite, arketip gibi kavramları kullanmıyoruz. Bizde yaşadığımız 
şeylerin arketipallerini söylüyor. Yani bu gibi ayetler betimlemedir derken, 
arketipal olarak ifade ediliştir demektir ayni zamanda. Yani her bir söylenen 
arketipalin dile getirilişidir. Bal ilmin zevki, süt ilmi ledün, su yaşam ve 
ilerleme için ihtiyaçlı kılındığımız bilgi, şarap değerler üzeri edinilen bilginin 
duygulanımlarda içselleştirilmesini betimler. Bu da her insan için evrensel 
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olan bir durumdur. Her insan bunlardan diğer insanların tattığı gibi halinde 
lezzat alır.  

06.09.2015 
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48 - FETİH SURESİ 

 

Fetih suresi Medine de nazil olmuş. İtaat ilkesi ile okunması gerekir ama 
itaatten daha çok müjde, azim ve motivasyon/ şevk ilkeleri ile okunmalıdır. 
Seni bir Fetih ile müjdeliyoruz diyor. Bildiğiniz gibi Hudeybiye anlaşmasından 
sonra gerçekleşiyor. Müslümanların gönülleri kırık geri dönerlerken Hz. 
Allah’tan ayet geliyor. Resulullah efendimiz diyor ki; bundan daha sevimli bir 
ayet bana gelmedi. Çünkü bir anlaşma yapıyor, herkes farklı tavır sergiliyor, 
sen niye anlaşma yapıyorsun diye… Sonunda kendisi kurbanını kesiyor da 
kestikten sonra kendisine itirazları olan eshabı da nebiye ayak uyduruyor. 

Resule itaat edin… Hucurat’a gittiğinizde kalbini bile kırmayın diyecek. Fetih 
suresi hem gönüllerin fethi olarak, hem ilahi sıfatların, ilahi âlemlerin velilik 
mertebesinde fetihleri olarak hem de yeryüzünde fetih olarak 
algılayabilirsiniz. Ganimetler elde etmeye kadar anlayabilirsiniz. Hem zahiri 
hem de batini anlamları vardır.  

Fetih’te müjde, motive etmek demektir. Geleceğe dair bir söylev var, onun 
için sure tamamı ile motivasyona dair bir suredir. Olacak bir şeyin kişilere 
umut vermesi ve oraya doğru taşınmalarına sebep olan bir sure… Mekke’nin 
fethi, Hayber kalesinin fethinin tek tek haber verilişi var bu surede…  

Ama günümüze taşırsanız; eğer yolda hakkıyla gidiyorsanız, gerekenleri 
yapıyorsanız, kendiniz ile barışık olursunuz ve yaptığınız işlerinizi kendiniz ile 
barışık yaparsınız. Resulullah yaptığı işle, kendi ile barışık; anlaşmayı yapıyor. 
Ama Müslümanlar, olmaması gereken bir şey gibi görüyorlar. Çünkü başka bir 
idealdeler... Velilik mertebesinde olsun, normal insanlıkta olsun, sizi sonuç 
verecek bir yere taşıyacak şey motivasyonla olur.  

Eğer motivasyonunuz yoksa Azim esması sizde tecelli etmiyordur. “Kullarımın 
şevki bana artmıştır benim şevkim ise onlardan daha fazladır”. Azim esması 
bir kula tecelli etti mi o kulun başaramayacağı bir şey yok. Fetih suresi tamamı 
ile Azim esmasına bağlı olarak inmiş bir suredir ki en son ayette bunu net 
cevap görürsünüz. Methiye ve motivasyon var. “Muhammed Allah’ın 
resulüdür. Onunla beraber olanlar kâfirlere karşı çok çetindirler, kendi 
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aralarında ise pek merhametliler” Allah size iltifatlarda bulunuyor. Ben olsam 
pek sevinirim.  

Bir padişah zamanında bir ayyaş var, sonra saki oluyor. Bir mürşide tabi 
oluyor. Kıymetli bir insan oluyor. Gün gelir bu arkadaş Ayasofya Cami’sine 
imam yapılıyor. İlk Cuma namazında Allah’hu Ekber denildiği anda ya 
Bismillah diyor, kıvırmaya başlıyor. Gitti Cuma, kazası da yok! Padişaha 
diyorlar; sizin verdiğiniz imam namazı bozdu. Padişah soruyor neden böyle 
yaptın? Vallahi, ben ayyaşın, sakinin tekiydim, Rabbim beni tuttu Ayasofya ya 
imam yaptı, ben göbek atmayayım da kim atsın! Tamamı ile motivasyonun 
sonucunda yaşanan bir durum. 

Allah size, motivasyonu/ şevki sağlam tutacak, yaşam sevinci verecek hallerle 
hitap muhatap ilişkisinde bulunur. Gönüllerinize bazen bir rüyayla, bazen bir 
iltifatla, bazen verdiği bir makamla sizi motive eder ve o motivasyon sizi 
sonuçlara doğru taşır.  

“Kendi aralarında ise pek merhametli… Onları rükû edenler, secde edenler 
olarak görürsün. Onlar Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk isterler. Onların 
nişanları yüzlerindeki secde izidir, işte bu onların Tevrat’taki vasıflarıdır. 
İncil’de ki vasıfları ise bir ekin gibidir, filizini çıkarmış derken onu güçlendirmiş, 
ardından kalınlaşmış, sonra gövdesi üzerine dikilmiştir, ziraatçıları da hayrette 
bırakır. ”  

Muhteşem… Melekleri, Nebileri –ziraatçılari- hayrette bırakır denilmektedir. 
Peygamberimize ve ümmetine verilenleri nebiler kısmende gördüklerinde; ya 
Rabbi bizi onun ümmetinden eyle, demiştirler. Motivasyonu net 
görüyorsunuz. 

Tevrat’ta secde izi vardır, ama İncil de filiz kavramını kullanıyor. Hakikati 
müjdeleyen sözler, filiz gibidir. Sizde dallanır, budaklanır. Yaşam alanınıza 
geçtiğiniz zaman özünüzde gerçekleşmiş o dallanma budaklanma dışınızda bir 
dallanma budaklanma olur, yaşam alanına sirayet eder. Ayette filiz olarak 
kullanılıyor. Ama Tevrat yasaklar ve emirler bütünüdür. Emir ve yasaklar ise 
irdenin belirimi olarak secde edilmesi ile alakadardırlar. Allah’a eylemde 
secde etmek iradesini yerine getirmekle olur. Onun için diyor Tevrat’taki izleri 
secde, İncil deki izleri filizdir. Bir taraftan da Tevrat’ta Tevrat’la uyumlu bir 
ayette geliyor, İncil’de de İncil’le uyumlu bir ayet geliyor. İlkesiz konuşmuyor, 
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her şey uyum ve dengesinde gerçekleşiyor. Tevrat’ta filizlenme ile 
misallendirmede bulunmuyor.  

Muhammed suresinde cihatta / kıtalde yapılan amellerden sonuç alma, elleri 
boş bırakılır diyerek daha çok müşriklere bir hitap vardı. Fetih suresinde ise 
Cenab-ı Hakk bizatihi müminlere sonuç alırlar noktasında konuşuyor. 
Muhammed suresi ile Fetih suresi birbirine geçmiş, madalyonun iki yüzü 
gibidir, birbirini tamamlıyorlar bu bağlamda… Birinde elleri boş olanlar, ama 
diğerinde sonuç alanlar konuşuluyor. Geçen haftalar konuştuk; sırat el 
müstakim de yürüdüğünüzü sonuç elde ediyorsanız anlarsınız. Sonuç alıyorlar, 
doğru yolda gidiyorlar demektir. Bir de motivasyona ait haberler de geliyor.  

Fetih suresinde biat ve itaat ile amellerinin sonuçlarının başarı olacağı 
vurgulanır. Başarının sonucu ile elde edileni işaret eder ve gerçek başarının 
Allah ve ulvi insanlarla mümkün olacağı vurgulanır. Fanilerle hiçbir şekilde bir 
fetih olmaz. Sırtınızı Allah’a dayadığınız sürece hem gönülleri fetih edersiniz 
hem de âlemleri fetih edersiniz. Kutup oldunuğunuz zaman zaten âlemler 
kuvveleriniz altında, size bağlı olarak iş görülüyor. 

Bununla beraber sure, erekte bütünlenmeden, itaat ve biat etmeden de 
başarıya ulaşılamayacağını özetler. Kendi varlığınızda ise kendinizden emin 
değilseniz, yani aklınıza biat etmemişseniz, kalbinize vicdanınıza itaat 
etmiyorsanız başarıya ulaşamazsınız. Kalben de motivasyonunuz yoksa 
olduğunuz yerde kalırsınız.  

Farz edin; bu gün diyeyim ki yarından itibaren zikre başlıyorum. Fetih’e 
başladım yani… Ertesi gün başlarsın; şu kadar ara versek mi, sonrada 
başlarım… Yani kendi sözünüze itaatiniz yok. Bir yeğenim var, diyordu ki; dayı 
yarın perhize başlıyorum. Bu gün niye başlamıyorsun kızım? Dayı güzel 
yemekler var, yarın başlarız. Kendi sözüne kendi itaat etmiyor! Evvela ilkesel 
olarak vicdanınıza seslenmiş sesi duyacaksınız ve o ilkeli sözü kendiniz 
dinleyeceksiniz, ondan sonra sözü alıp yürüyeceksiniz ve motivasyonunuz 
başarı olacak, umudunuz olacak. Biz ders olan ile yürümüyoruz ki ders olanı 
takip etmiyoruz ki fetihe/ başarıya ulaşalım. 

Bir söz vardır Anadolu’da; fakirin umudu katığıdır. Fetih suresi budur. Öyle 
dibe vurursunuz ki dipte umudunuz Allah ve Resulü, velilerdir. Dayanağınız 
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onlardır. Allah sizi çıkartacaktır. Resulullah’ın zamanında yaşayan insanlarla 
empati yapın, nasıl şartlarda yaşıyorlar. 

İtaat; emre itaat ve kişiye biat gerekli… Kişi, özel kişi olan Resulullah… 
Resulullah sevgisi olmadan Allah’a varma yoktur diye konuşmuştuk. Resul 
kavramını da özellikle kullanıyorum. Bütün alanlarda böyledir. Mesela, iş 
hayatında doğru bir patronunuz, doğru bir önderiniz varsa ona sağlam biat 
etmezseniz, söz dinlemezseniz yani oradaki kurallara da harfiyen uymazsanız-
itaat-, oradaki yaşam ilişkilerinde motivasyonunuz olmaz ve işe gına gelir. 
Erekte de bütünleşmezseniz yani orada bir amacınız yoksa başarılı olmazsınız.  

Bir amacınız olacak; kariyer. İyi bir patron, iyi bir yönetici var ve oradaki 
kurallara harfiyen uyuyorsunuz; başarıya ulaşırsınız, yaptığınız işi 
sonuçlandırırsınız. Bu iş hayatında böyle, savaşta da böyle… Bir komutan var, 
atlılarıyla savaşa gidiyor, atlıların hiçbiri kendini dinlemiyor, yani disiplin yok; 
itaat yok, biat yok, dedikodusu yürümüş. Erekte de bütün değiller; amaçları 
da yok. Erekte bütünlük olsa yine bir şeyler olacak. Savaş olur mu orada, hepsi 
kaçar gider…  

Erek bütünler demiştik. İnsanı kâmile tabi olmak, mürşidi kâmile tabi olmak; 
sizi biate götürür, biat ettiğinizle irade zemininde bütünlenirsiniz.. Onun gönül 
kapılarını açmak biat ve sevgi ile olur. Biat ettim demeyle biat olmaz, sevgi ile 
olur. Seven insan biat etmiştir. Söylen söz yere düşmüyorsa; yani gönle 
sirayet ediyor, içselleştiriliyor ve yaşam alanına taşınıyorsa itaattir. Hak gelen 
söz, yaşam alanına taşınarak gerçekleştiriliyorsa, itaat ediliyorsa; kurtuluşa 
erilir… Fetih onundur, sonuç alacaktır. Fetih, sonuç almaktır.  

Özürlü insanlara ise erek doğrultusunda edinilecek olan birlikten, 
mücadeleden muafiyetleri de ifade edilir. Özürlü; bahanesi olan… Ama özürlü 
dahi olsanız yolda bahaneniz olmasın. Bahanenize karşılık eyvallah denilir. 
Bahanesi olmak, yerinde durdurulmak demektir. Özürlü iseniz dahi bahaneniz 
olmasın, yürüyüşünüze devam edin, daha makbul karşılanırsınız.  

Niye gelemedin; ayağım sakat, gözüm görmüyor. Ama başka işlerde 
yapabilirsin. Vebal yoktur diyor; zorlama yok. Öyle dahi olsa, size o hak 
verilmiş olsa dahi, o hakkı göz ardı edin; olması gerekeni yapmaya çalışın. Farz 
edin buradayız, ben hastayım. Ama hasta olmam buraya gelmeme engel 
değil, sonuna kadarda devam ediyoruz. Sonuç elde etmek istiyorsanız 
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bahaneniz olmasın. Özürlüye vebal yoktur, size tanınmış bir hak vardır ve 
seçim size bırakılıyor; ister kullanırsınız ister kullanmazsınız. Bana kalırsa 
kullanmayın… 

22 ve 23. Ayetlerde; küfürde olan insanın yalnızlaştırıldığının anlamını 
ediniyoruz. “Eğer kâfirler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı. 
Sonrada hiçbir Mevlaları olmazdı ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah’ın 
öteden beri süre gelen sünneti/kanunu budur. Allah’ın sünnetinde asla bir 
değişiklik bulamazsın. ” Eğer kişi Allah yolunda gitmiyorsa, yalnızlaştırılıyor, 
tek başına kalıyor. Aileniz olur, ama ilkeli yaşamıyorsanız sonunda 
yalnızlaşırsınız. Kişi sevecen, yardım severse kimse onu bırakmaz. Başka bir 
surede “Sizler dinimize hizmet ederseniz yaşlandığınızda size hizmetçi olan 
kişiler halk edeceğiz” diyordu. Dine hizmet sözü yaşama geçirmek. 
Yalnızlaşmazsınız… Hak dinden yoksun, birey ve toplumlara bakınız yalnızlık 
kaderleri olmuştur. 

Allah’ın âdeti budur; yalnızlaşırsınız. İlkelerle yaşıyorsanız, insana 
sevecenseniz hiçbir zaman yalnız kalmazsınız. Herkes sizi bırakmış bile olsa 
Allah bırakmaz. Önemli olan da bu, Allah ile birlik ve beraberlik… 

25. ayette, insanın mücadelede, ilkeye bağlı ihtimalleri göz ardı etmemesi 
gerektiğinin dersi verilmekte. “Onlar öyle kimselerdir ki küfrettiler. Sizi 
mescidi haramdan, bekletilen kurbanları yerlerine varmaktan alı koydular. 
Eğer kendilerini tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar bilmeyerek 
onları çiğnemeniz, bu yüzden onlardan size bir sıkıntı isabet etmesi 
olmasaydı…” Bir savaş, bir fetih olacak ama sonuçları da ön görerek olması 
gerekir ki meşru olsun. Meşruiyet, sadece nedenlere bağlı değil, sonuçlarına 
da bağlı olarak meşru olması lazım. Bu çok önemli…  

Bu surede fetih; yol gösterici ve insanları bütünleyici imama, itaat ve biat ile 
disiplinli mücadele sonucunda erekte/amaçta birlik çatısı edinenlerin, 
birbirlerinden eminlikleri ve içlerindeki azimleri sonucunda elde ettikleri ortak 
başarı olarak vurgulanmaktadır.  

Başarı, tehdit edilenden kurtuluştur. 5. ayet “Mümin erkekler ve mümin 
kadınlar için içinde ebedi kalacakları olarak altlarından ırmaklar akan 
cennetlere sokması ve onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah 
katında büyük bir kurtuluştur. ” Altlarından ırmaklar; altlarından ellerinin 
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altında, kullanılabilir demek… Yukarıda olsaydı ulaşılmaz olan olurdu. Başarı, 
tehdit edilenden kurtuluştur.  

7. ayette surenin ruhu ile anlamlı olarak, Allah’ın kendisini tanımladığını 
görmekteyiz. “Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır, Allah üstün mutlak 
galiptir, hikmet sahibidir.” Kendini hemen tanımlıyor; Allah Âziz ve Hâkim’dir. 
Meal ederken esmalara keşke hiç dokunmasalar… Hâkimdir de; Allah bilir diye 
çeviriyor, anlam eksik kalıyor. Arapçası ile bıraksalar belki araştıracak insanlar. 
Hâkimdir; her iş hikmete bağlı gerçekleşmekte anlamını içermekle beraber, 
aslen Allah’ın yaşadıklarımıza tanık ve bilmektedir anlamını da içermektedir. 
Mümin kullara adalet üzeri eminlik ve özgüven telkin edinmekte…  

Fetih suresi, amaç ve elde edilecek edinimlerin ifade edilişi üzeri bakıldığında, 
bir nevi motivasyon suresidir. Çünkü kazanacağın bir şeyin haber var ki 
nüzulüne baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Hazreti Rasul “Beni daha 
sevindiren, sevimli gelen bir ayet inmedi” diyor. Bir de Hz. Ömer’i çağırıyor, 
söyletiyor. Çünkü kalbini çok kırıyor. Hudeybiye’de itirazları var, niye 
antlaşma yaptın diyor. Hiç cevap vermiyor; üç defa soru soruyor, 
üçüncüsünde cevap alamayınca geri dönüyor. Diyorlar ki; niye sorunu 
tekrarlamadın. “Vallahi korktum, benim üzerime bir ayet iner diye…” 
Zorladığını, kalbini kırdığını görüyor yani… Allah’ı azimüşşan “sana bir fetih 
müjdeliyorum” dediği anda Ömer’i çağırttırıyor, ayeti okutuyor. “Ya Ömer, 
beni bundan daha çok sevindiren bir ayet gelmedi” diyor. Yıkıldığınızda, 
çaresiz kaldığınızda başarıya ait sonuç alacağınız bir haber size şevk vermez 
mi? 

Yirmi dokuz, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi iki, on dokuz, on sekiz ve on yedinci 
ayetler motivasyona delildir. 

 27. ayete bakın; “Kasem olsun ki Allah kullarının gördüğü rüyayı hak olarak 
doğruladı ” Bak, motivasyon veriyor; bir yanılma var, Allah doğruluyor.  

28. ayet; “Dinlerden üstün kılmak için Peygamberini hidayetle gönderdi. ” 
Dinlerden üstün kılmak, müşriklik dininden üstün kılmak için diye okuna 
bilinir. Dejenere olmuş dinlerden farkını ortaya çıkarmak için… İslam, 
Âdem’den Hatem’e dir. Dinler, söylev olarak öz itibari ile aynı varlıktan 
kaynaktan gelmeleri itibarı ile bir birlerinden üstünlükleri yoktur. Sadece 
sonradan eklenmeleri, fikriyat ayrılıkları sebebi ile birbirlerinden farklılıkları 

334

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



oluşuyor. İtikata bağlı ayrılıklar, itikatta teolojilerine bağlı ayrılıklar 
görülmekte. İsa, Üzeyir Allah’ın oğludur diyenlere karşı bir ayrıcalık veriliyor 
İslam’a. Ama önemli olan söylevi itibari ile akıbete iman, salih amel, Allah’a 
imanın, dejenere olmadılar ise eğer semavi dinlerin ortak özellikleri olmasıdır. 

10. ayet; “Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olur. Allah’ın eli 
onların ellerinin üzerindedir. ” Seven bir adam, biat eden bir adamın, elinin 
üzerinde Allah’ın eli olacak! Tamamı ile motivasyon… Yarın savaş var deseler, 
Allah’ın da eli senin üzerinde, beni tutana aşk olsun. Kıblenizden bir şey 
geliyorsa, seviyorsanız, sizi motive eder ve bilgi yaşam alanınızda fetih olarak 
iş görmeye başlar. Siz bilgiyle fethetmeye başlarsınız, yaşama taşıdığınız her 
şeyle fetihtesinizdir. Seyri sefer, fetihtir. Hem iç dünyanızda fetihtir hem 
yaşam alanınızda fetihlere sebep verir.  

8. ayet; “Şüphesiz biz seni bir şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. ”
  Şahit, müjdeleyici ve uyarıcı… Peygamberdeki üç özellik önemle 
vurgulanmakta. Esmalarından olarak da söylenir.  

Şahit; hem Hakk’a şahit hem yapılanlara şahit… Müjdeleyici, kendisi zaten bir 
müjde… Şöyle söyleyelim; sonuçta böyle bir kişi olacaksınız; bu bir müjdedir. 
Yola çıktınız, biat ettiniz ve emire de itaat ettiniz, gelen sözü de yaşam 
alanınıza taşıyorsunuz; örnek insan olacaksınız diyor. İnsanı kâmil! Bu noktada 
müjdeleyici… Uyarıcı; istiyorsanız yaşamayın, sonuçlar bunlardır, yaşarsanız 
da sonuç elde edersiniz. Ne yaşıyorsak her şeyi öznelleştiriyoruz, o zaman 
örnek insanı öznelleştirmek gerekir ki onu yaşantımıza taşıyalım. Veya O 
olalım. Olunur mu? Kişi olarak O olamayız; ama ahlak olarak, fikriyat olarak, 
nur olarak O’na dönmüş oluruz. O’ndan doğarız, işte o gün ümmet oluruz.  

Muhammed suresinde her ne kadar ayrıştırma varsa Fetih’te de bir o kadar 
müminler saffının birleşmesi ve münafık olanların açığa çıkartılması söz 
konusudur. Yani, mücadeledeyken kendimizde vicdani ve nefsanî haller 
belirir… Bizden istenen, vicdan ve iman ile arzu ve hazlarımıza galip gelerek 
başarıya doğru mücadele etmeye devam etmemizdir. Hedef odaklı olmamız 
vurgulanmaktadır.  

Fetih suresi, yaşantınızda heva ve heveslerinize baskın gelmeniz ve ilahiyatta 
başarılar elde etmenizdir. Nur deryasına dalmanız, asıllar âlemine gitmeniz, 
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ilahi sıfatları bu âlemde göstermeniz sonuçta edineceğiniz başarılardır ve bu 
bağlamda da surenin değerlendirilmesi gerek.  

Muhammed suresi ne kadar ayrıştırıcı ise söz, kabul edenler safhasında da bir 
o kadar da birleştirici… Çünkü biat edenler ayn hedefe biat ediyorlar… 
Hedefte birleştiriliyorlar. İtaat ettikleri ne ise o itaat ettikleri doğrultusunda 
yekvücut yapılıyorlar; biz oluyorlar. İtaat ve emirler hukuk zemininde hedef ve 
değer odaklı olarak bizliği edinmenin kıpılarıdır. Biat ise sevgi zemininde bizi 
yekler. Olgusallıkta erek, insan psikolojisinde amaç olur. Kavram olarak erek, 
iradede karşılık gördüğünde ismi amaç olur ve amaç insanı bütünler. Bu 
sebeple birleştirici bir suredir. Zaten bütünlük olmazsa fetih olmaz. 

Birçok sıfatınız var. O sıfatlarınızla kendi iç dünyanızda karmaşada 
yaşıyorsunuz. Anadolu’da bir tabir vardır; “saçların darmadağın.” İç dünyası 
darmadağın anlamına gelir ki dışarıya da uzantısı olmuş. Yani iç dünyası 
dışarıdan görünüyor. Çünkü saçlar uzantıdır; iç dünyanızın uzantılarıdır. 
Rüyanızda saçlar dümdüz ise iç dünyanız tertipli düzenlidir. Her şeyi yerli 
yerince yaşıyorsunuz, yerli yerince anlamlı ve bunu dış dünyanızla da 
gösteriyorsunuz anlamına gelir. Saçlar darmadağın ise böyle insandan nasıl 
fetih bekleyeceksiniz, daha kendini fethedememiş! 

Fetih suresinin son ayeti hem bir methiyedir, hem de olanın geçmişe bağlı 
olarak gerçekleştiğini ve gerçek olduğunun ayetidir. Tevrat ve İncil’den verilen 
misallerle delillendiriyor. Bu, size gelen gerçektir anlamına da gelir ereğe bağlı 
yaşadığınızdan sizi emin kılar. Yaşadığınız şeylerden, size inen şeylerden emin 
olun ve yürüyün. Haberiniz daha önce verilmişti, biz sizi daha önceden 
doğrulamıştık, siz daha gelmeden önce doğrulamıştık! Muhteşem bir şey… 
Bunu daha önce de Kur’an’da konuşmuştuk. Geçmişte olanlar bu günü 
doğrulayıcıdır.  

 Son ayet müminleri Tevrat’taki ve İncil deki vasıfları diyor... Tevrat’ta 
ki hangisi, İncil’de ki hangisidir?  

Tevrat’ta ki vasfı secde izidir ve İncil’deki vasfı filizdir. Secde emri ilahiye 
boyun bükmek, yokluğunun ikrarında bulunmak… Söz senindir! Sözün 
karşısında eğiliyoruz. Resule itaat olarak kişiye itaat, Âdem’e secde emrinin 
inişidir. Hem Allah’a secdegâh tadırlar -ne söz gelirse yaşam alanlarına 
taşıyorlar- hem de Resule itaatteler -ne söylerlerse yapıyorlar-. İki türlü 

336

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



secdeleri var; İnsana secde ve Allah’a secde. İnsana secde ederken Allah’a 
secde ediyorlar. Buradaki secde tapınma değil hizmet etmek olarak 
bilinmelidir. 

İnsana secde, kişiye olan bir secde değil. Hakikatin kendisinde göründüğü 
kişiye secde edilir. “O kendi hevasından konuşmaz” gerçek olanı yaşamında 
gerçekleştiren bir kişiden bahsediyoruz, İnsanı Kâmilden bahsediyoruz. Yine, 
Allah’a secde söz konusu, bir kişiye değil. Secdenin alındaki izi ile anlamamız 
gereken ise arınmış temiz olan, utancı olmayan bir cemale sahip olmaktır. 

Onları filize de benzetiyor. Filiz, sonuç elde edilmiş olanlar, kendinde olanları 
gerçekleştirenler anlamındadır. Bizler secde etmenin izi ve filiz misali ile kast 
edileni edindiysek; geçmiş bizide doğruluyor demektir.  

26. ayette “O zaman bu küfretmiş kimseler kalplerine taassubun cahiliye 
taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da Peygamberin, müminlerin üzerine 
sekinesinin güven ve huzurunu indirdi ve takva sözü müminler üzerine elzem 
oldu. ” Onların takva kelimesine bağlı kalmalarını sağladı. 

Burada çok önemli bir şey var. Sözün gerçekleştirilmesi söz konusu, takva 
sözü üzerine elzem oldu diyor. Müminlerin üzerine takva sözü elzem oldu; 
zorunlu yaşamaları oldu diyor. Takva diye bir söz var, yaşamlarında 
gerçekleşiyor. Çatışkının sonucunda açığa çıkan bir şey bu; küfre varanların 
durumu ve iman edenlerin durumu… İman edenlerin takvayla yaşama geçişi, 
diğerlerini de fasıklık ile yaşama geçişini betimliyor.  

Bir hak söz var ki geldiği zaman yaşama taşınıyor, gerçekleşiyor. Takva 
korunmak demek; ibadetleriyle, itaatleri ile, biatleri ile, güzel salih amelleri ile 
korunmak...  

Sözün gerçekleşmesi bağlamında çok önemli bir ayet... Takva yaşamda 
gerçekleşir demiyor, takva kelimesi/sözü üzerlerine elzem oldu diyor. 
Özellikle sözün gerçekleşmesinden bahsediyor. Takva sözdür ama 
gerçekleşmesi istenen bir sözdür. 

Salih amel, nefsi emareyi içgüdüleri tezkiye ve terbiye edici olan helallere 
dayalı ameller olduğu gibi, ilkelerin tezahür ettiği samimiyete dayalı yapılan 
Allah sıfat ve esmalarının görünüş bulduğu amellerdir de. İyiliğin her türlüsü 
doğruluğun her türlüsü olduğu sırada Cenab-ı Hakkın sıfatları üzerinizde 
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görünüş buluyor. Şu anda doğru bir şey yapıyoruz, Âlim esmasına, Kelim 
esmasına bağlı olarak ve daha birçok esmaya bağlı olarak çalışma 
yapmaktayız. Bu bağlamda düşününce salih ameldeyiz. Ama bir taraftan da 
bizi tezkiye ediyor. Aklınıza kötü bir şey geliyor mu, dışarıda kâbuslarınız var 
mı? Hepsi orada kaldı. Bir taraftan da bizi tezkiye eden bir ameldeyiz, terbiye 
eden bir ameldeyiz. İrşat eden, bilinçlendiren bir ameldeyiz ama bir taraftan 
da bizi ilkelerle örtüştüren bir ameldeyiz. Salih amel denince bu iki anlamı da 
göz önünde bulundurmak lazım…  

28. ayetteki “dinlere üstün kılmak” üstün lafzı; Hak dini aşikâr etmek için 
anlamında da okunmalı. Hak din ortaya çıktığında zaten üstünlüğü de çıkıyor. 
Bir şeyin gerçekliliği ortaya çıktığı zaman, zanda olanın yanlışlığı da ortaya 
çıkıyor, zaten üstünlükte ortaya çıkıyor.  

Fetih suresinde önemli olan bir olguda fethin olmasına uygun koşulların hazır 
kılınmasıdır. 25. ayet bu anlamda önem taşır. Sonra sıkıntı ve pişmanlıklara 
sebep verebilecek bir başarının ne kadar başarı olduğu da bu ayet bağlamında 
vurgulanmış. Savaş, değerlere tecavüz ve hayati durumlarda kaçınılmazdır. 
Ama sebep olacağı sonuçları da ön görmek önemlidir. 

Bir arkadaşımızın dedesi şöyle dermiş; şerre lanet, şerre lanet… Şer kapıya 
geldiği zaman, durana lanet! Yapacak bir şey yok, orada müdafaanızı yapmak 
zorundasınız. Sonuçları da kaçınılmazdır. 

Savaşın sebep olacağı sonuçları insanlık tini ve ilkesine bağlı olarak ön 
görmekte gerekli. Değerler ve hayati durumlar üzeri verilecek kayıpların ön 
görülmesi sonucunda vicdanen kıtalın meşruiyeti sorgulanmalı. İnsani, 
evrensel değerler ve hayati durumlarda daha fazla kayıp vermemek söz 
konusu ise kıtal kaçınılmazdır. Son safhaya geldiği zaman kıtal kaçınılmaz. Bu 
gün terör eylemleri yapanların yaptığı gibi kelleler elde, kes kes gibi bir şey 
değil! Cihat ediyoruz demek için evvela bir nedenlerinin olması lazım; 
değerlerine bir tecavüz varsa, hayatı bir şey söz konusuysa kıtal kaçınılmaz 
olarak görülür. Sonuçlarda insani kayıpların ve tinsel zararların da 
öngörülmesi gerekir. Bu bağlamda günümüzde İslam’a en çok zarar veren, 
cihad ettiğini söyleyen terör grupları ve arkalarındaki kuvvetlerdir. Savaşı 
meşru kılacak olan; hak ilkesine bağlı olarak nedenlerimiz ve hakkaniyet 
ilkesine bağlı olarak ta sonuçta insanlığa, değerlere verilecek olan kayıplar ve 
zararların en düşük düzeyde olmasıdır.  
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 Hz. Hasan, Muaviye arasındaki şeyi buna benzetmek mümkün mü?  

Tabii. Her ikisinin kendine ait nedenleri var. Kendine ait nedenleri var, ama o 
nedenlerini aşıyorlar; müminler içerisinde fasıklık çıkmasın, yoldan çıkma 
olmasın diye barış yapıyorlar. Bunun için Hz. Hasan’ı fazla seven olmaz.  

- Hakkaniyet üzeri bıraktığını da anlamıyoruz. Hak üzeri savaştı, 
hakkaniyet üzeri de bıraktı. Aslında çok büyük fedakârlık yaptı. Bu 
nükteyi kaçırdığımız için anlamıyoruz galiba. 

Tamamı ile Peygamberi olduğu için sonuçları da ön görüyor. Nedenleri var; 
saltanatın olmaması lazım. Ama savaşırsa verilecek kayıplar daha fazla olacak 
ki bunu Hz. Hüseyin de gördük. Verilen kayıplarımız çok fazla oldu. Ama büyük 
bir ders oldu; olması gereken ne, olmaması gereken ne… Demek ki dünya 
saltanatı, kendi Hüseynimizi kesmemize bile sebep olacak bir Yezidiliğe sebep 
verebiliyor. Allah esirgesin! 

 06.09.2015 
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49-HUCURAT SURESİ 

 

Edep içeride yaşanır, dışa vurumu da hayâdır. Hayâsı olanın edebi olur. Edep, 
adaptan geliyor. Günümüzde kariyer yaşantısında bürokrasi diyorlar ama tam 
karşılamıyor bu kavram. Hayâ toplumsal, insani ilişkilerle alakadardır. İnsanın 
çekinceleri, utanma duygusu varsa hayâsı vardır. Utanma duygusunu 
belirleyen de ahlaksızlıklardır. Ama aynı zamanda utanma duygusu çocukken 
geliyor. Ben bunu oğlumda görmüştüm. Çocuk bazen utanıyordu, utanma 
duygusunu dışa vuruyordu. Daha önce öğretilmemiş bir şeylere karşı bile 
utanıyor.  

Utanma duygusu potansiyel olarak bizde var. Cenab-ı Hakk, Âdem as.ı 
yarattığı zaman soruyor zorunlu bir üçleme soruyor. “Ya Âdem!.. Aklı 
yarattım, aklı mı istersin? İmanı yarattım, imanı mı istersin? Hayâyı yarattım, 
hayâyı mı istersin?” diyor. Âdem düşünüyor, düşünüyor; Ya Rabbi aklı isterim” 
diyor. Allah da, “ya iman akılla berbaersin. Ya İman, hayâda seninle 
beraberdir” diyor.  

Aklınız varsa bu zorunlu olarak bir şekilde sizi imana taşımıştır diyelim. 
Âlemde sebeplere baktınız, bir sebeple vicdana geldiniz; imana erdiniz. 
İmanınız varsa ikinci bir asalet daha gelir; hayâ. Hayâ size başka bir basamak 
getirir; Hayâ ettiğinizden çekindiğiniz, sizi sınırlanmanızdır. Nefsi emarenizden 
yana sınırlamanız; tininizde ahlaki olarak derinlik edinmeniz ve eylemlerinizde 
de fazilet, erdemler edinmeniz içindir. Çünkü kendi tininizde ahlaki olarak 
derinlik edinmeniz, eylemlerinizde erdemler olarak görünür. Bu da hayâya 
bağlı bir şeydir. 

Hucurat suresinde bize tavsiye edilen ve bizden istenen hayâ ve hayânın dışa 
vurumu olarak ta edep-erkândır. Erkân isteniyor bizden… Edep var, edebin 
adap olarak dışa vurumu olacak ve onun erkân edilmesi isteniyor. Erkân, yani 
yöntem edinilmesi, disipline edilmek isteniyor. Disipline edilmek istenen; 
anlayışımızdaki zanlarımızdan kurtuluşumuz, zanlarımızın dışa vurumu olsa 
bile bilinçsizce olmaması, latif bir ahlaka sahip olmamız ve nefsi emmaremizi, 
dürtülerimizi sınırlamamızdır. Bunu ilk ayetlerden itibaren okursunuz. 
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Özellikle hayâ kavramı geçmez, ama potansiyel içerik olarak hayâ işaret 
edilmiş olunur.  

“ Ey iman edenler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. 
Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”  

“ Ey iman edenler seslerinizi Peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyiniz.”  

 Yükseltmeyin, yani değer bildiğinize, değer olarak yaklaşın diyor. “ Birbirinize 
bağırıp çağırdığınız gibi ona sözle bağırıp çağırmayın.” Birbirleriyle o kadar 
samimiler ki öyle bağırmalar var. Çocuğunuzu mu çağırıyorsunuz, bağırmayın 
diyor.  

Bu sure İnsanı Kâmil ilkesi ile de okunmalı… Çünkü ilahi sıfatları üzerinde 
gösteren, ilahi sıfatlar üzeri yaşayan insana nasıl davranmamız gerektiğinin 
bilincini veriyor. Bunu tasavvuf ehli çok güzel özetlemiştir, bütün tarikat, 
tasavvuf tarihi Hucurat suresi tarihidir; edep ve erkân. O daireye girdikten 
sonra hayâ, toplumdan çekinme hali geliyor.  

Hayâ için bana Abdulkadir Geylani örnek verilmişti. Efendim’e selam olsun. 
Pirim için şöyle denilmişti; bir dalın yaprağından dahi utanır hale gelmişti… 
Kendi iç dünyasına Allah ile öyle bir dalıyor ki her yerde Cenab-ı Hakk’ın 
tecellilerine tanık oluyor ve Allah’tan çekiniyor, utanıyor… Bir dalın 
yaprağından dahi utanır hale gelmek! Kâinattaki bütün tecelliyattan utanır 
hale gelmek anlamında kullanılmıştır. Her şeyden utanır hale gelmek sizi 
ahlakta derinleştirir, eylemlerinizde erdem sahibi yapar. Ahlakta derinleşmek; 
kendi içinlikten, bencilikten kurtulmaya ve her şeyin hakkını gözetmeye insanı 
taşır. Evvela Allah’ın hakkını, ondan sonra her şeyin hakkını gözetirsiniz.  

Hakkını gözetmediğinizden utanırsınız. Yüz kızartıcı iş yapma derler, hayâ 
etmedin mi, utanmadın mı gibi… Yalan söylediniz, açığa çıktığı zaman 
utanmaz mısınız? Haya, tinde meşru olanın –ilkelerin/ evrensellerin- hakkının 
gözetilmesinin, sezgide yaşanmasıdır.  

Hayâ, günahtan çekinme halidir ve takva ile alakalıdır. Korku takvanın başıdır, 
ama hayâ onun tacıdır, olmazsa olmazıdır. Hayâsı olanın imanı vardır, ama 
iman zorunlu olarak hayâyı getirir. Kâinattaki bütün tecelliyatta Allah’u 
azimüşşanın esmaları ile, sıfatları ile tecelli ettiğini biliyorsa çekinir, utanır. 
“Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir”; insan çekinir, utanır… Kendi iç 
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dünyanıza çekilirsiniz ve iç dünyanızda kendi hesabınızı görmenize sebeptir 
hayâ. Hayâ, Allah’tan mümin kula verilmiş bir ateştir, o ateşte yanan 
erdemleri bulur, fazileti bulur, ilahi sıfatları hakkınca yaşar.  

Peki, erdemler neye göredir? Bunun üzerine bir eleştiri yazmıştım, Fransız bir 
ateist, erdemler üzerine bir yazı yazmış. Onun tanımladığı erdem şöyle; 
“bıçak, işini hakkıyla yaparsa bu bir erdemdir!” O, bıçağın işlevi, erdemi 
değildir. Çünkü erdemler nesnel değil özneldirler. Tinsel bir durumdur, nesnel 
bir durum değildir. Öznel olmasından dolayı da niyete bağlıdır. Sen bıçağı 
kullanma niyetine göre, senin erdemin açığa çıkar. Bıçağı birinin katliamı için 
kullanıyorsan erdem değil, ama bıçağı hayat vermek için kullanıyorsan 
erdemdir. Niyetine bağlı olarak herkes için iyi, güzeli doğru olanı yapması 
lazım.  

Bu bağlamda Hucurat suresi bizi erdemlere kadar götürür. Ama en önemlisi, 
insanda ararken insana dikkat etmemiz gerektiğidir. İnsan ama İnsanı Kamil… 
İnsanı Kamil, insanlık içinde şah tane olarak, değer olarak çıkartılıyor 
önümüze ve o değere nasıl yaklaşmamız gerektiği, onda bulunan insanlık 
değerlerinin tinimiz gereği nasıl edinmemiz gerektiğinin bilinci verilir. 
Davranışlarınızda dikkatli olun, ola ki işleriniz de boşa çıkmasın! Sevap 
yapıyorsunuz, iyilikler yapıyorsunuz; boşa bile gider… Yani sonuç elde etmeye 
bilirsiniz. Çünkü lakayt olduğunuz; insanın kendisi değil insanda kendini 
görünüşe taşıyan Allah’tır. İnsana edepli olmayan Allah’a lakay olandır.  

Lütfi Filiz bunu güzel özetler “ Kamile hoşça nazar eyle, gördüğün Rahman 
olur” Biçimi kasıt etmiyor, onun üzerinden tezahür edeni kastediyor. Ya da 
Resulullah için söylenir; miratullahtır Muhammed Mustafa… “Allah aynasıdır 
Muhammed Mustafa. Kim ki ona bakar, Allah’ı görür.” “Bana bakan Allah’ı 
görmüştür” hadisi şerifini hatırlayın bu bağlamda. Ahlakında, edebinde, 
erkânında, sıfatlarının tezahüründe görünen Hakk… “Sen atmadın Allah attı” 
ayeti ile anlamaya çalışın. 

Resulullah’ın yanına birisi geliyor, küfür ediyor, lanet okuyor. Resulullah sesini 
çıkartmıyor. Hz. Ebubekir geliyor ondan sonra, o da övgüler methiyeler 
söylüyor ve “Allah’ın Resulü, Allah’ı sende görmekteyim” diyor. Allah’ı sende 
görmekteyim derken, Allah’sın demiyor! Allah’ı sende görmekteyim diyor. 
Soruyorlar; ya Resulullah ikisine de cevap vermedin? “Herkes gelir kendini 
görür, kendini söyler” diyor. Bizler aynayız, kudretten aynayız, herkes gelir 
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kendini görür, kendini söyler. Hakikaten de kendi potansiyelimizde olan, 
kendi düşüncelerimizde olan haller üzeri karşımızdakini görürüz. Hz. Ali’nin 
güzel bir sözü vardır “ herkes kendi zannı üzeri bakar. İyi kişi iyi zan üzeridir, 
kötü kişi kötü zan üzeridir” Hz. Resulullah’ın bunu taçlandıracak bir sözü var; 
“bir insan hangi niyet üzeri ise gider onu yapar” Eğer biri ile kavga etmek 
istiyorsa gider o kavgayı yapar, bağıracak öfkelenecekse gider öfkelenir. 

İçinize doğan şeyi, kendinize amaç edindiğiniz andan itibaren 
sonuçlandırıyorsunuz. Hucurat’ta bizden istenen; insanı kâmil olan veya İnsan 
olarak kendimize değer vermemiz ve kendimize dikkat etmemizdir. Değerlere 
nasıl yaklaşılması gerektiği, değerleri içselleştirerek faziletler edinmemiz 
gerektiğinin bilincini veriyor. Kendini sınırlamayan insan, insan olmaz. Hucurat 
suresi, insanı insani ilişkilerde sınırlandırıyor. Haramlar gösterilerek 
sınırlanıyor insan ama latif davranışlara sevk edilerek toplumsal ilişkilerde de 
sınırlandırılıyor. “Bağırmayınız” ifadesinde ki gibi… 

 Hz. Resulullah’ın bir hadisi şerifi vardır; “ Allah kötü sözü sevmez” küfrü 
sevmez demektir.  

4. ayet; “Kuşkusuz odaların arka tarafından sana seslenenler çoğu akıl 
erdiremeyen kimselerdir.” Odasında, evinde, özelinde oturuyor, arkadan birisi 
bağırıyor; Muhammed dışarı çık! O sırada daha hazret değil… Sana göre, bana 
göre, şu anda hazret… O zamanda beraber yaşadıkları Peygambere bağırıyor 
veya Resul diye bağırıyor. İlişkiler normal, rutin… İnsani değerlere - değer 
olarak ne çıkarıyorsa, ne üretiliyorsa- nasıl yaklaşmamız gerektiğinin bilincini 
veriyor. Hucurat suresi; edep erkân üzeri insanlık değerini bul, eğer insanı 
kâmili bulduysan da ona onunla yaklaş demektir. Böyle yaklaş ki onda olan 
sende de tezahür etsin..  

Geçen hafta ki surelerde bize, biat edin dedi. Biat yani Resulullah’a bir 
sevgimiz varsa halen biat devam ediyordur ve Fetih suresinde ki Allah’ın eli 
bizim halen üzerimizdedir demektir. Ayeti güne taşıyın, günde bir İnsanı Kamil 
bulduk farz edelim; İnsanı Kamil’i bulduk Muhammedi olarak, aynı şekilde eli 
üzerimizdedir.  

Ben bunu Melamilikte de gördüm; “Allah’ın eli onların üzerindedir” ayeti ile 
dua ederek taliplerini kendilerine bağlarlar..  
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Lütfü Filiz hazretlerinin kitaplarını Metin Baba tavsiye etmişti. Dört tane kitabı 
var, onları okudum, sonra da ziyaret edeyim dedim. Akşam yatmadan önce 
sordum; efendi sizi ziyaret etmek istiyorum müsaadeniz var mı? Rüyamda; 
müsaade var, lakin yanıma geldiğin de hiç konuşmayacaksın dedi. Eyvallah 
dedim. Meğerse mübarek konuşkanmış… Bir tane koltukta oturur, o koltuğun 
içinde kaybolurdu. Muhteşem bir insan, üçlerdendir, büyük okyanus diye 
geçer, selam üzerine olsun. Üçlerdendi… Hakk’a yürüdükten sonra makama 
yenisi gelir. Efendinin yanına gidip geliyorum, sevgi ile gidip geliyorum. Çok 
güzel bir insan, görmek hoşuma gidiyor. Haftada bir yanına gidiyorum, 
buradan kalkıyorum oraya kadar Metin Babaya uğruyorum, ona da 
uğruyorum. 

Yanına gittik… Soruyor nelerdensin, kimlerdensin, hangi tarikattansın? Ses 
yok. Sadece ismime cevap verdim; İbrahim Halil dedim, bitirdim. Söz verdik; 
edep erkân… Sözümüzü tutuyoruz, edepten karşılığını istiyor. Bir tanesi diyor 
Kadiri, bir tanesi diyor Nakşî… Allah biliyor ki yol Piriyiz ve bir şey 
diyemiyorum. Efendi şöyle bir baktı, konuştu, konuştu… Oğlum sen niye 
konuşmuyorsun, dedi. Zahiri batından haberdar değil! Önemli değil bu benim 
için, önemli olan söz verdim, ruhaniyetinin bildiğini biliyorum, onun Ruhunun 
beni bildiğini biliyorum. Oturdum, devam ediyoruz. Sonuna doğru bunlar zikir 
ederlermiş meğerse. Tuttular bir zikir açtılar, Azim Allah! O zikri ilahide ne 
kadar künyem varsa batında hepsini tek tek söylediler. Eyvallah dedim, sizi 
gördük.  

Aradan zaman geçti, arada bir kendisini görmeye gidiyorum. Buraya gidip 
geliyorsun, senide dervişim edeyim. Enteresan bir hikâyedir. Bir, iki ay önce 
demişti ki; üç yüz üncü mürit benim halifemdir. O sırada bu hatırlanmıyor. 
Gittik, bu ayeti okudu;  “Allah’ın eli onların eli üzerindedir.” “Resulullah 
şahittir, Allah’ta şahittir, sen benim müridimsin, tamam” dedi. Birde baktılar 
üç yüzüncü mürit olmuşuz… Öyle bir hikâye var. Melami den de bir zevk 
verdiler, selam üzerine olsun… Kendisini de çok severim. Halifeyim deyince 
beni üçlerden filan anlamayın… Öyle bir şeyim yok, yok deyince yok, emin ol… 

O gün karşılaşmamız, söze riayet, sözün gereği şekilde hayata taşınması 
edeptir. Söz hayatta karşılık görüyor ve sözün gereğini yerine getirilmesi 
edeptir. Hayâ olmadan da gerçekleşmiyor. Bir insanın hayâsı varsa çekinceleri 
vardır, kaybedeceği şeyler vardır, yüzleşmesi gereken şeyler olur. Bu 
sebepten dolayı da hayâ ateşi ile kendi iç dünyasına dalar. Hayâ Allah’tan bir 

345

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



ateştir, cehennemden bir ateştir. İnsanın yüreğine düştüğünde bütün her 
şeyden elini ayağını çeker.  

Tam üç sene ayağımı yatakta uzatamadım, halende doğru dürüst uzatmam. 
Şimdi daha rahat yatıyorum, Allah biliyor. Ama üç sene boyunca ayağımı 
uzatmadığımı bilirim. Allah’ın huzurunda idim her an!Bir devre iç elbiselerimle 
yıkanıyordum ta ki uyarılana kadar… Artık tamam denilene kadar… Bunu yedi 
sene, on sene yaşayanlar var. Hakk’ı gördükten sonra dilin tutulması ile sükût 
noktasında on sene, on beş sene konuşmayanı da var. Ne deniyorsa 
eyvallah… İtaatin doruğu!  

Allah’tan çekiniyor, hayâ ediyor ve ne denilirse ona göre yaşıyor. Bütün yaşam 
alanını etkiliyor o… Çünkü Allah sadece huzuruna çıkılmış birisi değil; her an 
huzurunda, hazırında olunan, sahibi, Rabbi, Mevla’sı, Dostu, Velisi, sığınağı… 
Bütün yaşam alanınızı kuşatıyor. Zaten muhit, farkına varıyorsunuz.  

Allah’ı bulmak istiyorsanız adres İnsanı Kâmildir. Allah’ı O’nda bulup ta 
kendinizde O’na yetişmek, kavuşmak istiyorsanız dikkatli olun. İnsan, insanda 
bulur ama kendinde kavuşur. Kâinatta bilirsiniz, İnsan’da bulursunuz, 
kendinizde kavuşursunuz. Kendinizde kavuşmak istiyorsanız adres İnsanı 
Kâmildir ve bu noktada dikkatli olun diyor. “Resule itaat Allah’a itaattir” ayeti; 
“Âdeme secde edin” ayetinin yerde ki izdüşümüdür. 

Faziletler/ erdemler edinilmeden kâmil olunmaz. İnsanlığınızdaki 
maneviyatınızı, tininizi kemalatıyla açığa çıkartamazsınız. 7. ayet bu noktada 
çok önemli; “ Biliniz ki içinizde Allah’ın Resulü vardır” İçinizde derken kendi 
içinizi de anlayın. O Peygamberlik kuvveti sizde vardır, o nur sizde vardır 
diyor, çünkü insanlık onun nurundan yaratılmıştır.  

İnsanı kâmili üç makamda anlayın.  

• Kendi sıfatınızı -sizde potansiyel olarak bulunan sıfatı- yaşadığınız 
olaylar karşısında açığa çıkartmış ve o sıfata göre yaşıyorsanız insanı 
kâmilsiniz.  

• Bütün mevcudatın görünüşüne sebep aklı küll mertebesinde 
bulunulan ruhaniyet… Makamı muhammediye.  

• Bağlayıcı esması çok kuvvetli olan, nur yayımı çok fazla olan insan… 
Bütün insanlık üzerinde ve bütün doğayla etkileşimi bulunan bir İnsan 
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varsa, Cenab-ı Hakk’ın şah tanesi, Kutbul Aktab dediğimiz kişi; İnsanı 
Kâmildir…  

Zamanın Kutbul Aktab’ı demek; zamanın İnsanı Kâmili, zamanın ahlakı, 
zamanın esması demektir. Üzerinde Hakk tezahür ediyordur. O eğer âlemlere 
irşada dönmüşse Mürşidi Kâmildir aynı zamanda… Yetiştirme kimedir; 
kendinde olanadır. Tereciden gidilir tere alınır, tereciye tere satılmaz. 
Kasaptan gidilir et alınır. İnsanı Kâmil’den ne alınacaktır; kendisinde ne varsa 
o alınır.  

“Eğer birçok işlerde size uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz. ” O’nun yanında 
sesinizi yükseltmeyin, şöyle yapmayın diyerek edep erkânı çizdi. Edep erkânın 
çizildiği yerde özel işleriniz varsa, hep yanınızda olsa sıkıntıya düşersiniz, işinizi 
yapamazsınız. Empati yapın… Resulullah şu anda da var, beraber 
geziyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz; özel işlerinizi yapamazsınız, 
sıkıntıya düşersiniz. Aynı şeydir. Zordur gerçekten… İnsanın ilişkilerinde 
kendisini sınırlandırmaması, kendisine dikkat etmemesi sıkıntıya düşürür.  

Bizim için özel olan nokta daha çok; “Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu 
kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyanı size kerih gösterdi.” Küfür; 
örtünme, fısk eyleminde bulunma ve isyan etmek vb anlamlara gelir. Yoldan 
çıkma ile isyan çok farklıdır. Küfür; bilincinde örtünme… Fısk, fasık; çıkma, 
ereğe bağlı olarak yürüyüşten çıkıyorsun. Ereğe bağlı yürüyüşten farklı şeyler 
yapıyorsanız bu fıska sebeptir, fasık oldunuz, yoldan çıktınız… Günah işlediniz, 
yoldan çıktınız, onun üzerinden bir de küfre varıyorsunuz, isyan ediyorsunuz. 
Küfrü, fıskı ve isyanı da çirkin gösterdi.  

“İşte onlar doğru yolda olanlardır ” Aslında onlar raşidunlardır, irşat 
olanlardır, bilinçlenenlerdir… Neyi, nasıl yaşamaları gerektiğinin bilincinde 
olanlardır, edepli, erkânlı olanlardır. hak söz ile bilinçlenmiş olarak yaşayanlar, 
hak sözü hakkıyla âleme taşıyanlar ve yaşayanlardır.  

Bu ayeti biraz önceki takva ayeti ile beraber okuyun; “takva sözü onların 
üzerine elzem olmuştur.” Takva sözünü yaşam alanlarına geçirme bilincini 
edinenler raşidunlardır. Hak, hakikat bilgisini edinenler raşidunlardır. Hakk 
hakikat bilgisine göre yaşamlarına biçim verenler, yön verenler raşidunlardır. 
Yani irşat olanlardır. İrşat bilinçlenmekle alakadar bir kelime... Doğru yolda 
olanlardır, raşidunlar, irşatta olanlar, bilinçlenenlerdir. Çünkü doğru yolda 
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olmak için ereğe bağlı olmak lazım ve ereğin sonuç vermesi de insanı reşid 
yapıyor. Sözün hayata sorumluluk bilinci ile taşınması insanı reşid yapıyor. 
Hak söz ile irşad olanlar reşidlerdir.  

Edep, erkân konusunda saatlerce konuşulabilir. Hucurat suresi insanın 
melekeleri –odaları- ne ise, iç dünyasında o odalarında latif bir yaşantı 
bulması, naif bir insan olması, edep erkân doğrultusunda insani değerlere 
göre insani ilişkilerini yapılandırması ve yapması bilincini verir. İşte o zaman 
zaten raşidlerden ve irşat edilenlerden oluyorsun. Bu bilinçlenen insandan 
beklenen bir şeydir. Çünkü bir önceki ayetlerde; “kuşkusuz odaların arka 
taraflarından sana seslenenlerin çoğu akıl erdiremeyen kimselerdir.” Bilinçli 
insanlar değiller. 7. Ayette; “işte onlar raşidunlardır.” Yani bilinçli olanlardır. 
İkisini beraber okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. 

Ve Resulullah’la ilişki, değerlerle aramızdaki naif ilişki… Edep- erkân ilişkisinde 
zahmetler çoktur. Burada da herkes oturuyor, bir kişi konuşuyor. Arkada birisi 
lakayt olsa, birisi dalga geçse burada olan sohbetin hakkı verilmemiş olunur. 
Buradaki kişilerin de halini bozar, anlam akışı durur, edineceğimiz nasipten 
beri kalırız.  

Amaca doğru yürüyorsanız, söz yaşamınızda gerçekleşecekse sözün hakkını 
verin. Sözün hakkını yaşamda göstermek, edep erkânın gereğidir. Ama edepli 
olmanın gereği hayâdır. Yaşama taşırken hayâ edepte görünür, ama bununla 
beraber korku da lazımdır.  

6. ayet; “Ey iman edenler, eğer size bir fasık haber getirirse araştırın.” 
Meşruiyetle alakadar okursak birisi size haber getirirse, gerekçeleri yoksa, 
delilleri yoksa, sakın iman etmeyin; yoksa dedikoduda kalırsınız. Sevdiğiniz 
insanlara soğuk bile durabilirsiniz, çoğu insanla bağlantılarınızı 
kopartabilirsiniz, kendi kendinize zarar bile verebilirsiniz. Bir fasığın sözü, 
yoldan çıkmışın sözüdür ve sizi yoldan çıkartabilir. Gerekçeleri ve delilleri 
yoksa sakın inanmayın, bilinçli olun diyor. Radyonun her an frekansı değişir, 
her frekansa ayak uydurma derler. Adamdan bir yel geliyor hemen ona ayak 
uyduruyor, diğerinden başka bir yel geliyor ona ayak uyduruyor… Değil; 
duruşun olsun ve aklın olsun. Sorgula; doğrumu değil mi, gerçek mi değil mi, 
araştır.  
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Hucurat suresinde bizden ahlaki noktada bilinçlenmemiz isteniyor. Hakk 
hakikat doğrultusunda bir bilinçlenmemiz var, ama bizden bu sure ile istenen 
daha çok ahlaki noktada… “ Allah şüphesiz sizi bilir ve işitendir ” Allah’ın bir 
sıfatı ile bilinçlenmemiz isteniyor, ama yaşam ilişkilerinizde bilinçli olmamız, 
dikkatli olmamız isteniyor.  

Fetih suresinde başarı gösteriliyordu; başarıyı elde ettin, bir yaşam alanı da 
edindin. Hem iç dünyanda hem de dış dünyanda onu edeple erkân üzeri yaşa. 
Yaşam alanı üzerinde edep ile erkân üzeri ve iç dünyanda hayâ ile yaşa ve 
Allah’tan korkarak yaşa. Çünkü edeple, erkânın hal olarak üç tane getirisi 
vardır; sevgi, korku ve hayâ… Bunlar yoksa edeple erkân beklemeyin.  

Çocuğunuzda korku var mı; devletten, Allah’tan, senden… Sevgi var mı? 
Hayâsı var mı? Yoksa edep, erkân bekleyemezsiniz. Varsa beklersiniz. Bunu bir 
şablon olarak görün; bana, kendinize yansıtın. Bu nerede kaldığımızla ilgilidir. 
Ben edebin neresindeyim; hayânız ne kadarsa, Allah’tan korkunuz ne 
kadarsa… Allah’tan korku zatına karşı korku değil, Zatı sevilir. Bu yaşadığımız 
şeyler sebebi ile başımıza geleceklerden korkmak ile alakadar. Allah’tan 
korkunuz; yanlış yaptıysanız başınıza geleceklerden sebep korku… Sevdiğine 
karşı korku, insanı sınırlar. Hayâ insanı çekincelerine karşı sınırlar. Ve hayâ 
güzel bir haldir. Allah nasip eylesin!  

Toplumsal yaşantıda bireylerin, ortak ilke ve yasalarda buluştukları diğer 
bireylerle yaşamlarını kolaylaştıracak ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşam 
için -hem bireysel noktada ahlaki hem de toplumsal üst yapı kurumları olarak 
belirleyici olan- etik faziletler edinilmesi gerektiği surede anlamlı kılınıyor. 
Bizlere de küçük bir topluluk olarak hangi ahlaki faziletler ile ilişkide olmamız 
gerektiği vurgulanır. Ahlaki kurallar yani “edep, adap ve erkân” toplumsal 
yaşamda ilişkilerin fazilette biçimlendirilmesi olarak erdemler edinmenin 
gereğidir. İlişkilerimizi erdemlerle biçimlendiriyoruz. Erdemler de niyete bağlı 
olarak tezahür eden nesnel değil, öznel ahlaki edinimlerdir.  

Dikkat ederseniz eğer; geçen hafta kötü huylarda temizlenmeyi, bu haftada 
erdemleri konuşuyor olduk.  

14 ve 15 ve benzeri diğer ayetler içerik ve niyetin ahlakta belirleyici 
olduğunun anlamını da içerir.  
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14. ayete bakalım; “Bedeviler dediler ki iman ettik. Dedi ki siz iman etmediniz, 
ancak İslam olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Şayet Allah’a 
ve Resulüne itaat ederseniz o sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. ”  

Çünkü menfaate bağlı olarak gelmişler, içerik ve niyeti görüyoruz bu 
bağlamda. “Allah çok bağışlayan pek merhametlidir.” Geldikleri hal kabahatli 
olunan bir hal, menfaatleri için gelmişler; niyete bağlı çünkü. Eğer iman ile 
gelmiş olsalardı, gerçekten Resulullah tır diye gelmiş olsalardı bu ayet 
inmeyecekti. Yine konu örneği olmuşlar bu noktada bizlere… Yırtmışlar yani… 
Ama halleri çirkin, menfaate dayalı geliyorlar. 

Buraya da öyle geliniyor çoğu zaman. Efendim kaşım ağrıyor, gözüm ağrıyor 
diyorlar. Ya hu, burada Allah diyoruz! Kaş, göz ne iş görür… Ağrılarınız arınmak 
için var, zaten ağrıyacak. Ağrıyacak ki kendi acziyetini göresin, ağrıyacak ki 
sende olan bir şey açığa çıksın… 

Hz. Pir, kardeşlerden birinin rüyasına giriyor diyor ki; “Iraklılardan artık 
bıktım!” O’da zan ediyor ki Iraklılar çok gidiyor yanına, ondan bıkmış. Yok öyle 
bir şey, Irak-lılardan bıktım demiş; uzak kalanlardan bıkmış, edebi erkanı 
gözetmeyenlerden bıktım demiş, kendi menfaatleri doğrultusunda 
gelenlerden bıktım demiş. Oğlum ölür mü doğuda asker, yok kızım evde 
kaldı… Taleplere bak… “Bir tanesi Allah için gelse Allah’ı gösteririz” diyor. 
Hangi sıfatı ile gösterecek onu bilmiyorum ama… Çünkü türlü türlü sıfatı var, 
bir sıfatı ile gösterir ama hangi sıfatı ile gösterir o ayrı mevzu. Allah için gelse 
gösteririz diyor. 

Edep erkânı şu hikâye İnsanı Kamil mertebesi üzerinden değerinde gösterir… 
Rivayet ederler ki; Sarı Saltuk, Hünkâr Hacı Bektaşi Velinin yanında duruyor. 
Mübarek bekâr bir insan, iki ay üç ay banyo etmemiş. Sarı Saltuğun gönlüne 
düşüyor; ya Hünkârımın sırtını bir ovalasam, bir banyo ettirsem… Sarı diyor, 
gel bakayım buraya… Bizim Mevlana’dan bir emanetimiz vardır, git onu al gel 
diyor. Mevlana’nın yanına gidiyor, destur istiyor, oturuyor.  

Mevlana bakıyor, Sarı, emaneti almaya mı geldin? Ayan olmuş, mubareğe… 
Hünkârım öyle buyurdu efendim diyor. “Sarı emanet o ki; senin ona 
düşüncende yanlış bakışındır. Onun önünde her gün üç derya akar, yedi derya 
da beraberinde akar. Kâmilin yanında düşüncelerine bir daha dikkat et” diyor. 
Zamanın Kutbul Aktab’ı çünkü… Eyvallah diyor. Yanına gittiği zaman; Sarı 
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emaneti aldın mı diyor. Aldık Efendim diyor. Kendisi edepli ol demiyor, edepli 
ol olunması gerektiğini dastun dilinden öğretiyor. Emanetimiz var derken, 
kendisinden de ayrı göstermiyor onu. Orası çok tatlı… Onu kendisine katarak 
söylüyor. Sarı git emanetini al deseydi, gider emanetini alırdı, birde hatasının 
cezasını çekerdi… 

Abdullah Baba derdi; “yavrum, hocanın yanında dilini tut, şeyhinin yanında 
kalbini tut! Bazen mektup yazarsın, yanlış adrese yazarsın, sana geri 
postalarlar mektubu” derdi. Yani yanlış düşünceleriniz olur, o yanlış 
düşünceleriniz geri sizi bozar; sizin düşünceleriniz bizde yok, haberiniz olsun. 
Karşılığı yok demektir. O karşılığı olmayan şeyleri, dolaylı yoldan anlatırlar, 
mektubu geri postalarlar; yani o kişiye kendisini gösterirler.  

Bazen yanlış düşünceler olabiliyor, yanlış düşüncelerde bulunmayın. Bu 
herkes için öyle… Komşunuza gidiyorsunuz, hakkında yanlış düşünüyorsunuz, 
bir tanıyorsunuz vay bu böyle miydi diyoruz; mektubu size geri gönderiyor. 
Mektubun karşılığı, cezası; hayâ… Vay biz böyle zannettik böyle çıktı! Çok 
modern bir insan görüyoruz, çıtı pıtı giyiniyor, bundan bir şey mi çıkar 
diyorsun. Bir oturuyorsunuz, bir sohbet ediyorsunuz Allah, din, kitap; 
gözyaşının haddi hesabı yok. Biz ne düşündük, bu ne çıktı! Bilmiyorsunuz ki! 

Bütün yaşantınızda olmanız gereken, bütün düşüncelerinizi istila etmesi 
gereken bir şeydir; edep ve erkân. Hakikaten de çok zor. 

15. ayet; “Müminler ancak o kimselerdir ki onlar Allah ve Resulüne iman 
ettiler sonra hiçbir kuşkuya kapılmadılar ” Biçim ve içerik… “Malları ve canları 
ile de Allah yolunda cihad ettiler ” Niyet; Allah yolunda… “İşte onlar sadakat 
gösterenlerdir.” Bu ayetler içerik ve niyetin ahlakta belirici olduğunun 
anlamını da içerir. 

9. ayet, ilkeye bağlı olarak tinde sürdürülebilir, 6. Ayet te hukuka, delillere 
bağlı olarak tür olarak sürdürülebilir toplumsal yaşamın gerekliliklerini ifade 
edilişini anlamlı kılar. Bu da surenin özetidir.  

9. ayet; “ Eğer müminlerden iki topluluk birbirlerine vuruşacak olurlarsa 
aralarını ıslah edin, düzeltin. Şayet biri diğerine saldırırsa Allah’ın emrine 
dönünceye kadar (ilkelere dönünceye kadar) saldırgan tarafla savaşın. Eğer 
dönerse aralarında adalet ile düzeltin. Şüphesiz Allah adalet ile davrananları 
sever. ”  
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6. ayet; “Ey iman edenler, size bir fasık bir haber getirirse araştırınız. Yoksa 
bilmeden bir kavme kötülükte bulunmuş olursunuz da sonra yaptığınıza 
pişman olursunuz.” Hukuk ve delillerine bağlı olarak tür olarak sürdürülebilir 
bir toplumsal yaşamın gerektiğini anlamlı kılar. 

Surelerin tamamı ilkelerin betimlenişidir, felsefidir. Biz betimlemenin içeriğini 
kavramlarla okumaya çalışıyoruz. Ayrıca kavramların içini doldurarak bir 
Kur’an dili de edinmeye çalışıyoruz.  

Senelerden beri dil öğreniyorum. Allah, Metin babadan razı olsun. Yanına ilk 
gittiğim zamanlar yaşadığım birçok şeyi ifade edemezdim. Dil yok, olmayınca 
nasıl ifade edeceksin. Yaşıyorsun ama yaşadığını ifade edemiyorsun. Bir baktık 
kavramlar… Felsefi kavramlar, tasavvufi kavramlar birbirlerine tercüme 
edilirken biraz daha geniş çerçeveden anlatmanızı sağlıyor. Ahraz idim, 
dillendirdiler. Bizim çocuktan bakıyorum, derdini anlatana kadar göbeği 
çatlıyor. Yaşamak istediği bir şey var, yaşadığı bir şey var, dile getirmek istiyor; 
getiremiyor. Agresif hallerle anlatmaya çalışıyor. Kendini anlatmak için vücut 
lisanını kullanıyor.  

İnsan ise dil varlığıdır. Dilde kendini ifade etme tarafı da var ve bunu 
geliştirmesi lazım. Senelerden beri dil öğreniyoruz. Ne kadar içeriğini 
dolduruyorsak o kadar yetkin pencerelerden ve açılardan –zaviye- bakıyoruz. 
Bu da bilinçli bir yaşam getiriyor. Daha bilinçli, daha sağlam, daha tutarlı 
oluyorsun. Çünkü yaşadığın olayların karşılıklarını biliyorsun, sonuçlarını 
biliyorsun, nedenlerini biliyorsun, ereğini biliyorsun. O zaman ona göre 
yaşıyorsun.  

Bu sure; başarıya giden zorunlu ve mücadele gerektiren yolda, toplumsal 
yaşantıda nasıl ve neden yaşamamız gerektiğini özetler.  

Hucurat suresinde Allah, Âlim sıfatı ile kullarının yaptıklarından ve 
yaşadıklarından haberdar vurgusu, sükûnet ve eminlik vermek için 
kullanılmakta. Aynı zamanda da dikkatli ol uyarısı vardır. Ama başka bir yerde 
Allah Âlimdir derken her işi yapan olarak O’na bütün kâinatta Âlim sıfatı ile 
tanık olmamız gerektiği vurgulanır.  

Her esma olduğu surenin ilkesine bağlı olarak kullanılıyor. Mesela Allah 
Basir’dir, demek ki her şeyi görüyor. Ama Allah bizede de Basir miş; bizide 
görüyor. Hemen anlayış değişiyor. Herkese Basir olduğunu bilmek seni 
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sınırlamıyor, ama sana Basir olduğunu gördüğün zaman seni sınırlar. Bu 
noktadan okuduğunuz zaman içerikler değişir ve hayatta karşılıkları da 
değişir.  

16 ve 17. ayetler yol ehli için önemlidir. İman ile küfürde ince bir çizgide 
duranlar ifade edilmekte… “Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz oysa Allah 
göklerde olanı ve yerde olanı bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” “Onlar 
Müslüman oldular diye sana minnet ediyorlar.” Bu tarikatta çok oluyor, adam 
yola giriyor; bizde girdik işte, havalanıyor. Girsen ne olur, girmesen ne olur, 
çokta umurlarındaydı; ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Kişi ne yapıyorsa 
kendine yapıyordur… Kazancı da kaybı da kendinedir. 

 “Deki müslümanlığınızdan dolayı bana karşı minnet etmeyin. Aksine eğer 
doğru sözlüler iseniz sizi imana ilettiği için Allah size minnet etmektedir.” Söz 
yine geçiyor. Doğru sözlü yani sözü gerçekleştirenlerden iseniz…  

Bir hikâye anlatayım. Adamın birinin arkadaşı, bir gün yağmurda ıslanıyor. 
Tutuyor şemsiyesini veriyor, paylaşıyor. Kendi şemsiyesini veriyor, 
gönderiyor. Her gördüğüne yüzüne vuruyor; şemsiyeyi vermeseydim ne 
olurdu, şemsiyeyi vermeseydim ne olurdu… O sırada bir su arkının önünden 
geçiyorlar, adam kendini atıveriyor suya; bundan daha beter olmazdı diyor.  

Edindiklerimiz bize bir iltifattır, bize bir lütuftur, bize bir nimettir. Hakk’tan 
yana edindiğimiz ne ise şükretmemiz lazım. Edindiklerimiz şükretmemiz 
içindir, böbürlenmemiz caka atmamız için değil. Tereciye tere satmamız için 
değil. 

Adam Allah kitap diyor, Cenab-ı Hakk; Allah, kitap demesi için kitap 
göndermiş, Peygamber göndermiş, kendisi iman etmiş. Yaptığı şeylerle de 
Allah’a da caka satan, yolu gösteren! Bunu niye böyle ettin, şunu niye böyle 
ettin, şunu şöyle diyeydin, böyle yapaydın diyen insanda çoktur. Kardeşim 
sana gelmiş diye, bu gün sana lütuf edilmiş diye şükretmen lazım, 
anlamadığımız bir yer varsa yarın anlatır inşallah. Ama burada önemli olan şey 
sizin ona layık olmanızdır. Sizden istenen liyakattir. Size değer olarak bir şey 
verilmiş, değerinin kıymetini bilin diyor. Önemli olan size verilmiş olmasıdır, 
onu alıp ta kendinize bencillik yükleyerek enaniyet sahibi olmanız değil. Sakın, 
size verdiklerimizden enaniyet sahibi olarak kötü ahlaka bulaşmayın gibi bir 
noktada var burada.  
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Peygamberin yanına geliyor, Peygambere iman etmek kadar büyük bir lütuf 
yok. Bir de ona diyeceğim; “bak ben Müslüman oldum ha, sana destekçiyim 
artık, senin artık korkmana gerek yok!” Var mı böyle bir şey; çok, bir tane iki 
tane değil. Kendini kuru fasulyeden nimet sayanlar çok…  

Hucurat suresi, edep, erkândır. Ama neye karşı… İnsanların ortak değerlerine 
karşı edep erkân sahibi olun. Kırmayın… Müslümanlığınızda, müminlik 
dairenizde kardeşleriniz varsa, ortak ilkelerde buluşuyorsanız, her biriniz 
birbirinizin hukukuna riayet edin. Hucurat’ta işlenen hak değil, hakkaniyet 
ilkesidir. Birbirinizin hakkına, hukukuna riayet edin, dikkat edin.  

Bir insanın hayâsı varsa, korkusu varsa, Allah’a karşı sevgisi varsa edep-erkân 
olarak herkesin hakkını gözetir. Eğer yoldan çıktılarsa yola düşene kadar, yine 
ilkeli yaşama taşınana kadar, hak hukuku yine gözetene kadar, edep erkâna 
geri dönene kadar onlarla savaşın. Sınırlarını öğrenene kadar, korkuyu bilene 
kadar, gönüllerinde bir sevgi uyanana kadar mücadeyi bırakmayın diyor. 

Allah sizi İslam yapmış, güzel insan yapmış, kadir kıymet vermiş, insan olarak 
çıkartmış. Kainatta bir değer olarak çıkartmış ve toplumsal yaşantıda da güzel 
bir insan ve değer olarak çıkartmış. Çünkü insanlık tininde değer bilgi ve 
ahlaktır. Buna daha birçok şey eklenebilir ama bu ikisi çok önemlidir. Bilgi 
edinimleriniz var, bilginin değer niteliği kazanması ile yaşama taşımanız var. 
Değer edindikleriniz sonucunda yaşama taşımanız, yaşam biçimi edinmeniz 
ahlak edinmeniz demektir. Çünkü ahlak edinmek ortak ilişkilerde gerçekleşen 
bir şey, tek başına ahlak edinilmez. O zaman herkes birbirinin hukukunu 
gözetsin diyor. Hucurat’tan almamız gereken ders bu… Peygamberse 
Peygamberin hukuku, Kâmilse Kâmilin hukuku, insansa, insanın, müminse 
mümin kardeşlerimizin hukukunu gözetin. Ayetlerin tamamında bunları 
görürsünüz.  

9. ayette Peygamberin hukukunu gözetmek, toplumsal yaşantıda önümüze 
gelen getirilen haberler ile onların hukukunu gözetmek gibi… Bireysel 
yaşantıda kendi hukukunuza, ama toplumsal yaşantıda herkesin hukukuna 
dikkat edin, ama hakkaniyet ilkesi ile… Yaşantıda karşılık gördüğü noktada da 
edep ve erkân… Bir insanın edebi, erkânı, latifliği, nezaketi varsa hakkaniyet 
ilkesine göre yaşıyordur. Önce kendiniz değil, önce beraber ortak yaşadığınız 
değerleri görerek, ortak yaşadığınız insanlara el uzatabiliyorsanız, 
eylemlerinizde de samimiyseniz tamamdır. 
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Bütün ayetlerde bizden istenen ortak bir nokta var; “samimiyet.” “İslam olduk 
desinler, iman ettik demesinler” diyor, yani samimi olarak sana gelseydiler. 

Allah merhametlidir, bağışlar. Sana menfaatleri doğrultusunda geldiler, onun 
için İslam oluyorlar ki bu dinden bize bir hayır gelir! İman daha kalplerine 
yerleşmedi; aklı maaştalar bunlar, samimi değiller.  

Samimiyet, olduğu gibi yaşamak demektir. İçerik olarak sizde ne varsa onu 
olduğu gibi eylemlerinizde, yaşam alanınızda göstermenizdir. Olduğu gibi, 
karşılık beklemeden doğru ve iyi olanı Allah için yapmanız demektir. 

Karşılık varsa hemen örtüye büründü. Hangi sıfatına bağlı olarak bir karşılık 
bekliyorsan, maskeye büründün ve insandan maskeli olarak yaşaması 
istenmiyor. Dünya maskelerini, nefsi emmare maskelerini takılmasını 
istemiyor. Çünkü Allah maskesizdir. Görünen âlemin üzerinden bir o kadar 
aşikârdır. Biz o kadar çok maske takınıyoruz ki O’nu göremiyoruz. Bu sebeple 
duyarlılığımızı yitirerek O’na tanık değiliz. 

Hz. Mevlana’nın güzel bir sözü var; “ya Rabbi o kadar aşikârsın ki bu aşikâr 
lığın içinde nasıl gizleniyorsun ona şaşıyorum” Bende dedim; ya Mevlana 
şaşılacak bir şey yok, herkese maskeler vermiş, maskelerinden sebebiyet 
göremiyorlar. Gözleri kör olmuş, nefsi emmare/ içgüdüleri ile hareket 
ediyorlar, heva ve hevesleriyle hareket ediyorlar, sebepler dairesinde 
örtünmüşler; yapan çatanı görmüyorlar.  

13. ayetin başı, türde bir olduğumuzu, ayrı olmadığımızı; sonu ise takvada 
üstünlüğün olduğunu belirtir. “İnsanlar gerçekten, biz sizi bir erkek ve dişiden 
yarattık ve bir birinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. 
Kuşkusuz Allah katında sizin en değerli olanınız takvaca en üstün olanınızdır. 
Şüphesiz Allah hakkıyla bilen, hakkıyla haberdar olandır.”  

Aynı candan yaratılmışsınız, aynı nefisten yaratılmışsınız. Âşık Veysel’in güzel 
bir sözü var; sen altınsın da ben tunç muyum, aynı vardan var olmuşuz… 
Selam olsun… 

İnsan türü olarak aynıyız, bir birimizden bir üstünlüğümüz yok. Sadece takva 
ile bir üstünlüğümüz var ve onunda net beyanı var. Bu, herkesin hukukunu 
gözetin demek.  
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Beni hor görme kardeşim  
Sen altınsın ben tunç muyum?  

Aynı vardan var olmuşuz  
Sen gümüşsün ben saç mıyım?  

 
Ne var ise sende bende  
Aynı varlık her bedende  

Yarın mezara girende  
Sen toksun da ben aç mıyım?  

 
Topraktandır cümle beden  

Nefsini öldür ölmeden  
Böyle emretmiş yaradan  

Sen kalemsin ben uç muyum?  
 

Tabiata Veysel aşık  
Topraktan olduk, kardaşık.  

Aynı yolcuyuz yoldaşık  
Sen yolcusun ben bac mıyım 

  
Âşık Veysel Şatıroğlu 
 

06.09.2015 
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50-KAF SURESİ 

 

Kaf, çok özel bir harftir. Kavil –söz- âlemine de işaret eder. İlahi asıllara 
yükseltici bir harftir. Havas ilmi bilenler ya da kendisine bilgi indirilenler, keşif 
ehli bilirler. Kaf ile miraç mertebeleri açılımları olur, asıllar âlemlerine ve 
asılların asılları âlemine seyrü sefer edilir. Kef ile âleme bakılır, yani ciraç 
mertebeleri açılımı vardır, aşağı âlemlerde Cenab-ı Hakk’ın tezahürlerine tanık 
olunur. Onun için derler ki iki kapı vardır; Kef ve Kaf’tır. Bilinçte açılan iki 
kapıdır. Kaf aynı zamanda Kaf suresinin esmasıdır.  

1. ayet; “Kaf… Şerefli Kur’an’a kasem olsun ki” Yemin olsun ki! Bir şeye yemin 
ediyorsanız onun değer düzeyinde bir gerçekliği vardır. Allah’ta kendisine 
değer olarak neyi görüyorsa, neyi üretmişse onun üzerine yemin ediyor. 
Üretilen her şey değerdir, değer oluşturur. Kur’an’ı azimüşşanı da bir değer 
olarak gösteriyor bize, kendi katında. Çünkü üretilen bir şey ama kutsal 
düzeyde, insanları ilkelere taşıyan olarak ve aynı zamanda kendisine taşıyacak 
bir değer. Kaf’la başlıyor ve “şerefli Kur’an’a kasem olsun ki” Bana yükselten 
Kur’an’a kasem olsun ki diye içeriğini doldurun.  

Başka bir surede “şerefli Kur’an’a yemin olsun ki” diye bir tabir kullansaydı, o 
surenin ilkesine göre içeriği daha farklı olabilirdi. Farz edelim ki Bakara 
suresinde olsun; âlemde bizi şeriat üzeri yaşatan, yaşamaya teşvik eden ve 
ilahi sıfatların tezahürüne sebep veren Kur’an’a yemin olsun anlamında o 
ayeti yorumlamak zorunda kalırdık.  

Kaf’la başlıyor, Kaf’la başladıktan sonra böyle bir emir bizi Kur’an’ın aynı 
zamanda Cenab-ı Hakk’a yükselttiğini gösteriyor. Kaf suresinin ilkesel 
bağlamda en büyük özelliği basirettir. Basiret varsa körlükte var. Körler ve 
basiret sahipleri zikrediliyor. Bize tavsiye edilen ve edinmemiz gereken şey 
basirettir. Bu da surede kudret ve eserleri üzerinden anlatıyor. Surenin ilk 
ayetlerine bakarsanız, kâinatta yaratılmış eserler ve verdiği ürünleri, o 
ürünlerin hem hak olan, sünnetullaha bağlı olan gerçekliklerinden 
bahsediyor.”Yeri döşeyip yaymışız ona sabit dağlar bıraktık” gibi. Kâinatta ki 
eserlerinden bahsediyor, ama eserleri üzerinden kendinden bahsediyor. 
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Bakın, “yeri döşeyip yaymışız, ona sabit dağlar bıraktık” Bir özne konuşuyor, 
kendini konuşuyor, yeri konuşmuyor. Yer üzerinden kendini ifade ediyor ve 
kendini ifade ederken yeri bir araç, nesne olarak kullanıyor. Şimdi bu neyi 
getirir, söz neyi getirir? Söz görüşü getirir. Basiret görüş manasındadır. Bir 
şeyde görüşün oluşabilmesi için o şeyle dirilmek lazım; o şeyin anlayışında 
dirilmek lazım. Onun için Kaf suresi ilahiyatla dirilmek, ilkeyle dirilmek, söz ile 
yeniden dirilmek anlamına gelir. 

Kaf suresinde size anlatılan kıyamet/ayağa kalkış bahisleri; basiretle ayağa 
kalkıştır, imanla ayağa kalkıştır. İmanlı olan insan basiret sahibi olur. Çünkü 
sözü kabul eyler, içselleştirir ve söz ile bakar ve söz ile ayağa kalkar. Söz ile 
bakış sahibi olur, ama hak olan sözle. Ama imanla, sevgiyle, muhabbetle 
içselleştirdiği, yaşamına yön verdiği söz ile bakış sahibi olur ve böylesi bakış 
sahibi olan, kâinatta eserleri üzeri görünen şahsa tanık olur. Onun için basiret 
ilkesi ile okunmalı ve geçmişteki tarihi tecrübelerini de örnek veriyor. Basiret 
sahibi olmaz mısınız, görmüyor musunuz, geçmişteki tecrübelere bakmıyor 
musunuz, Eyke halkına, Tuba halkına. Bunu daha öncede konuşmuştuk, tarih 
bu günde Hakk’ı görebilmek için araçtır diye birçok konuşmamız olmuştu.  

Basiret ilkesi ile görmemiz gereken şeylerin olduğunun vurgusu var. Bu doğayı 
olduğu gibi görmek değil, doğa bir eser, yani zorunluluklar âlemi… O 
zorunluluklar âleminde olan biten Allah’u azümişşanın eseridir, o eserin 
kendisinde Eser Sahibi Özneyi görmek lazım. Eser ve eser üzerinden 
gerçekleşen eylemlerde O’na tanık olmak lazım. Eserin kendisi üzerinde akli 
ama eylemlerinde bizatihi. Sıfatları ve esmaları üzeri fiildeyken, esma ve 
fiilinde O’na tanık olmak!  

Biçim, Allah’ı bize göstermiyor, biçim akli olarak delil olduğunu gösteriyor, 
işaret ediyor; bir eser varsa sahibi var. Ama biçimler üzerinden gerçekleşen 
eylemlerde Cenab-ı Hakk’a sıfatlarında ve esmalarında tanık oluyoruz ve aynı 
zamanda ayetleri itibari ile de tanık oluyoruz. Yaşanan bütün olaylar ve bütün 
olgular bu sefer ayet oluyor, yani Allah’u Azimüşşan a delil oluyor. 

Kaf suresinde söylenen şu; size bilincinizde ikinci bir yaradılış veriyoruz ve bu 
ikinci yaradılış bizim için birinci yaradılıştan daha kolay diyor. Birinci yaradılışı 
görmüyor musunuz ki, ikinci yaradılışa iman etmiyorsunuz anlamındadır. Yani 
ikisinin aynı akıl üzeri gerçekleştiğinin vurgusu var. Birinci yaradılış ikinci 
yaradılışa delil olarak gösterililmekte. Hani yağmurları indiririz topraktan 
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bitiririz ve o ikinci yaratılışınızı da bu şekilde olacaktır diye ayeti kerimeler var. 
Net söylüyor ya ”yağmuru yağdırırız” bak bir betimleme “topraktan çıkartırız” 
bir betimleme, içerik olarak vurgulamak istediği şey ne; topraktan yaratılmış 
bir insan var, rahmeti ilahiden söz ile beslendiği zaman tekrar bitiriyor. 

Söz ile… Sura üflemek, ağızdan hak kelamın çıkması demek... Cebrail getirdi. 
Peki, Peygamber sözü ne ile iletti? Ağızdan çıkan kelam ile... Peki, o kelamı 
kim ne ile aldı? Boruya üflenecek ya… Kulağa üflendi. Kulağın içine girdiğiniz 
zaman zaten boynuz gibi bir şey, uzayıp ta gidiyor. Üfledikten sonra, söz ile, 
içerikle uyandığınız zaman bakış sahibi olursunuz, görüş sahibi olursunuz ama 
bu görüş felsefi dille söylersem kurgul bir görüştür, spekülatif bir görüştür. 
Spekülatif görüş, olan biteni biçimsel ve nesnel olarak yasalarına bağlı olarak 
görmek değil, ilkesel olarak hepsinin üzerinden gerçekleşen olguda görmektir. 
Yani bir şeyi nesnesine bağlı olarak olmuşluğunda değil, üzerinden 
gerçekleşen olan bitenin görüşüdür. O görüş bizi Hakk’a götürecektir, tanık 
edecektir.  

Bu bağlamda baktığınız zaman ikinci yaradılışı birinci yaradılışla betimler ve 
aynı akıl üzeri gerçekleştiğinin vurgusu vardır. Karşılaştığımız sıkıntılar, 
üzerimize yağmur gibi yağan hayat olayları ve aynı zamanda hakikat 
kelamının bizi istila etmesidir. Gökten itibaren; kulaktan geliyor, başımız arşı 
ala ve arşı alamızdan itibaren bütün varlığımızı istila ediyor. Düşünce ile 
içselleştirilirken, onda bulduklarımızla beraber bakış sahibi olmamız… Geçen 
surede ki bal, süt zevki gibi edindiklerinizle halden hale değişimlerle bakış 
açıları kazanmanız… 

Kaf suresinde ikinci yaratılış bilinçteki yaratılıştır. Onun için Kaf aynı zamanda 
gönülde yaratılışı işaret eder. Eskiler gönül derdi günümüzde bilinç diyoruz. 
Bilinç, kalpten daha farklı bir anlam daha içeriyor, idrakli tavırlarda bulunmak. 
Bilinçli, idrakli tavırlarda ve eylemde bilinç görünür. Bilginin organik 
sistemlerde döngüsel olarak sibernetik işlevselliği bilinci açık eder. Kalp illa 
eyleminde görünecek anlamını taşımaz. İçsel bir durumdur ve kendinde 
olduğunu gösterir. Şahsın, şuursal olarak kendi üzerindeki halini işaret eder. 
Yani kalbin, kendiliğini işaret eden bir durumuda vardır. Kalbi olan, 
kendiliğinde olandır çünkü. Bir insan kalbi varsa kendiliğindedir, Bu kalp 
derken et parçasını kasıt etmiyorum, et parçasında olan ruhun kendisi, zaten 
kalbi oluşturuyor. İdraki, anlayışı en yüksek seviyede edinmemizi sağlayan o. 
Kalb zemininde bilinç görünüş bulmaktadır. 
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Bilinçte yaratılış; melekeler ve söz edinimi doğrultusunda dilde ve halde halk 
ediliştir. Bu bağlamda baktığınız zaman Kaf suresinde söylenen şey şu; biz sizi 
ikinci yaratılışa tanık kılıyoruz. Yani âlemde dönen yaradılış, sizin ikinci 
yaradılışınıza da tanıklık yapmanızı sağlar. Yine bizden istenen aslında 
basirettir. Yani birinci yaradılış sizin ikinci yaradılışına örnekken ve onda akıl 
sahibi olarak olabilirliliğini görün diyor ve zaten oluyor da.  

Şu anda ki konuşmamızda da herkes edindiği idrak ile bambaşka bir açıdan 
bakmıyor mu? Şu Kur’an çalışmalarının sonucunda ayetleri içselleştirip de 
hayatında görenler yok mu? Mesela bu hafta bir cimrilik ayeti vardı, önümüze 
çıktı. Kurban bayramı gelirken bir yardım vakası olmuştu, yaşantımızda 
gördük. Önümüze çıktı, hadi gel yaşama. Yaşamımıza direkt sirayet eden bir 
şeyden bahsediyoruz, yani sözün gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Hem 
bakış sahibi olacaksın hem de yaşam alanına taşıyacaksın. Yaşam alanına 
taşımayı diğer surelerde görmüştük, ama bu surede, sözde yaradılış ve bakış 
açısı edinmeniz isteniyor. Felsefi olarak söylenirse spekülatif bir bakış açısı 
isteniyor. Spekülatif bakış bizde tevhiddir.  

Tevhid; olanı Hakk değil, olanda Hakk’ı görmek. Olan bitende Hakk’ın 
tecellilerini, tezahürlerini, müşahede etmek tevhittir, demiştik. Yani sebebe 
aşkın olanı, sebepler üzerinden iş göreni görmek. Hani yemekleri görüyoruz 
yemek diyoruz ama yemeklerin kendisine “Rabbim sen verdin” dediğin anda 
tevhiddesin. Rabbim güneşi doğudan yükseltir, ama güneş Rabbim değil, 
Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor dediğin anda tevhiddesin. Kişileri değil, 
nesneleri değil, hepsinin üzerinde iş gören özneye tanık olmak. 

Kaf suresinde bizden istenen onun ayetleri ile görünmesi de değil, bizatihi 
kendisinin esma ve sıfatlarında görünüş bulduğunu, eylemlerinde görünüş 
bulduğunu ve kendisine tanık olmamız gerektiğidir.  

Ve bu nasıl gerçekleşir? Yeniden yaratılmadan gerçekleşmez.  

Herkes sebepleri görürken, herkes bel aşağı yaşarken… Herkes bel aşağıda 
yaşıyor, bir tane bel aşağıda yaşamayan bir insan gösterin bana! Midesini 
düşünüyor, şehvetini düşünüyor, dünya menfaatini, aklı maaş ile düşünüyor. 
Ne diyorlar günümüzde; sürüngen beyinde yaşıyorlar. Kürsi âlâdan habersiz. 
Bir insan kürsi âlâya taşındığı zaman ancak yeniden yaratılmıştır. Beyin değil 
de kürsi-i ala dediğimizde de spekülatif bakmış oluruz. 
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Kaf suresinde bizden istenen sürüngen beyinden kurtulmamız ve kürsiyi alada 
söz ile halk edilmemizdir ve ruh ne kadar söz ile halk edilirse o kadar yetkin 
bakışla tanıklıktadır. Ve Allah bizden kendisini onamamızı istiyor, kendisine 
şahitler, tanıklar ve kendisini onayan kullar istiyor. Kaf suresinde bunu net 
görüyorsunuz, tarihi vakalarla, kâinatta yarattıklarıyla ve insanı kendi 
üzerinde tezahür edenlerle beraber bize anlatılanlar var. 

Bu sure basir ve kudret ilkeleri ile okunmalı. Körlük ilkesi de bağlayıcı 
ilkelerden, çünkü basirete karşılık olarak kör olduklarının vurguları var. 
İstenen; gerçeklere göre yaşamdır ve gerçekler size bambaşka bir bakış açısı 
sağlar.  

Surede doğada yaşananlar, yaşanmışlar ve yaşanacaklarda hâkim olan Allah’ın 
iş gördüğünü anlamlı kılar. Bizden; yeniden yaratılarak, bakış açısı sahibi 
olmamız işaret ediliyor, O’na tanık olmamız isteniyor.  

 İlk ayetler, 22 ve 37. ayetler surenin ruhlarından…  

3. ve 4. ayetlerde “biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (tekrar 
dirileceğiz)? Bu çok uzak bir dönüştür. Muhakkak biz; toprağın onlarda neyin 
eksilttiğini bilmekteyiz. Katımızda koruyan bir kitap vardır” Yani her şeyi 
muhafaza eden bir kitap. Her şeyimizin kayıt kuyut altında. Hani biri bizi 
gözetliyor diye bir şey var, aslında biri bizi gözetliyor değil; bize tanık olan 
hem melekût var, hem eylemlerimizin kendisi bize tanık, hem de 
organlarımızın kendisi bize tanık. Yaptığınız eylemler size tanıklık yapacak, 
organlarınız size tanıklık yapacak bunlar birçok noktada anlamlandırır 
Kur’an’ın birçok yerinde. Aynı zamanda size tanıkçılar var. Ağzından bir söz 
çıkmasın ki o sırada ona tanık olupta yazıcı bir melek olmasın orada.  

Ve bir ayet daha “biz senin gözlerini keskinleştirdik” Kaf suresinde iki türlü 
bakış var… Söz ile yaradılış ve Hakk’a tanıklık var ama aynı zamanda kuvvetler 
olarak melekelerimizin de açılımı ve keşifler düzeyinde tanıklıklar da söz 
konusu. Eğer keşifler düzeyinde tanıklıklardan da bahsediyorsak gözler 
açılmıştır… Yeryüzündeki sebepler dairesine ait bakışımız kesilir. Evet, yine 
sebeplerden gördüğümüz olur ama artık iç âlemde dönenleri de görmeye 
başlarsınız. Birde bakarsınız basiret gözü verilir, o basiret gözüyle meleklerle 
oturur kalkarsınız. Bir bakmışsınız orada cinler, bir bakmışsınız orada 
melekler, bir bakmışsınız Allah’ın huzurundasınız “gözünde keskinleşti” diyor.  
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Bunu iki taraflı düşünün; hem asıllar âlemine doğru bir bakış açısı getirir, 
yükseliş getirir, hani Kaf yükseltendir. Hem de asıllar âleminde gerçekleşenler 
doğrultusunda kendisini sebepler dairesi de denilen gölgeler vadisinde, 
eylemleri üzerinden gerçekleşen tavırları ile görünüşe taşıyan Allah’a 
tanıksınızdır. Ve bu bağlamda baktığımızda, Kaf suresinde bizden istenen 
basiret sahibi olmamızdır… Ama, basiret yeniden yaratılmadan olmuyor.  

Daha önce ki surelerde bunu şöyle anlamlandırmıştık; fetih olmadan, edep 
erkân bulmadan, insan ilke ile bilinçlenmeden –raşidun- olmaz demiştik. İman 
edecek, biat edecek, sevecek… Fetih suresine gittiğiniz zaman o nettir. Ondan 
önce ne vardı? Mücadele vardı, savaş vardı. Kendinde nefsi ile mücadelesini 
bitirecek bir insan. Mücadeleniz varsa zaten basiretiniz daha yok demektir. 
Çünkü kendiniz ile savaşıyorsunuz, âlemde tezahür eden Hakk’a nasıl tanık 
olacaksın o sırada? Kendi ile savaşırken savaşını bitirmeye çalışacaksın, 
bitirirken de ereğe bağlı fetihe doğru gideceksin. Fetih sonuçlar elde etmek 
ama bu keşfi sonuçlardır. Keşfi sonuçlar geliyorsa artık basiret te geliyor. Ama 
ondan önce fetihle beraber bizden istenen ne idi? Edep, erkân… Edep, erkân, 
ilke doğrultusunda bilinçlenmek… 

İlke doğrultusunda bilinçleniyorsun, Kaf suresi bunu taçlandırıyor. İlkelerle 
bilinçlenen yani yaşamını ve ne olup bittiğini ön gören ve ona göre hayatına 
yön veren kişi, artık yaşantıda her an Cenab-ı Hakk’a tanıklık olması lazım. Ve 
O’na tanıklık yeniden yaratılışla alakadar. Sizde sura üflenmeden hiçbir zaman 
Allah’a tanıklığınız olmaz. Allah’a tanıklık ya cennette, ya mahşerde yada 
imanınız kuvvetli ise bu dünyada gerçekleşir. Sura üflenirse ve bu üflenişin 
sonucunda size verilecek yeni bir hal vardır. Hucurat’ta hayâ demiştik, korku 
demiştik değil mi, aşk verirler. 

Kaf harfi bir insanda tecelli ederse ona aşk verilir. Ve sura artık üflenmiştir, 
söz kulaktan girmiştir, kalpte aşk parlatılmıştır, vicdan da ilkeler parlatılmıştır 
ve o kişi aşk ile Cenab-ı Hakk’a tanık olmaya başlar. Aşk, ışk ile alakadardır. 
Üzerinize ne kadar nur fışkırmaya başlıyorsa o kadarda âşık olmaya 
başlıyorsunuz demektir. Daha çok âşıksınız demektir. Çünkü âşık olanlarda 
nur fışkırmaya başlıyor. Daha başka bir eylemde aşktaki gibi nur çıkmıyor, 
korkuda çıkmıyor kolay kolay. Normal ibadetlerde de kolay kolay çıkmıyor, 
âşık ehlilerin nurun fışkırması salınımı çok yüksek düzeyde oluyor. Ve vücud 
merkezindeki enerji kapıları açılır… Ve o enerji kapıları ile beraber Kaf kapısı 
dediğimiz; o bilinç kapısında, kalp kapısında Cenab-ı Hakk’a yükselinir, iç 
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âlemde seyahatler edilir. Artık her şeye iç âlemde edindikleri ile bakmaya 
başlarsınız. Yani Kaf’tan edindikleri ile edinmeye başlar. Hani Kafdağı masalı 
bile vardır, Zümrüdü Anka hikâyeleri, arkepitler, asıllar âleminin hikâyeleri… 
Kafdağı dediğimiz yer asıllar âlemidir, asıllar âleminin hikâyeleridir. Bu âlemde 
gölgelerini görmekteyiz, başka bir şey değil. 

22. ayet; “Hakikaten sen bundan bir gaflet içindeydin. Biz senin perdeni açıp 
kaldırdık, artık bu gün gözün pek keskindir”Tanıksın! Hem iç âlemde 
dönenlere hem Hakk’ın yaptıklarına tanıksın. Bunlarla beraber, Allah’ın 
nuruyla bakarken ferasetle de bakıyor. “Sen onları yüzlerinden tanırsın, 
seslerinden de tanırsın” demişti Fetih suresinde de. Yani olup bitene, içeriğine 
bağlı olarak tanıklık var. Hem haktan olan tarafıyla, hem de gaflette olan 
tarafıyla…  

37. ayet; “Şüphesiz bunda kalbi (akli) olan veya kendisi bir şahit (bilinçli, zihni 
toplanmış ve uyanık) olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır” 
Yani basireti olan, yeniden yaratılmış, görüş sahibi bir insan için öğüt vardır. 
Yeniden yaratılmamışsa sebepler dairesinde ise bir kulaktan girdi, bir kulaktan 
çıktı olur. 

45. ayet; “Biz insanların söylediklerini daha iyi biliriz ve sen onların üzerinde 
bir zorlayıcı değilsin. Öyleyse tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver.” Biz 
insanların söylediklerine tanığız, zorlayıcıda değilsin, sonuçlardan konuşuyor, 
korkanlara öğüt ver diyor. Dinde zorlama yok, sadece tebliğ var. İster kabul et 
ister etme, onlar işlerini yapıyor. Zaten kabul etmen de yine onların bir 
iradesine bağlı. Kabul etmeyen olacak ki ilkeler açığa çıksın, birbilerini 
zorlayabilsinler. Zorlama dediğim burada ilkenin kabul edilişinin zorlaması 
değil, birbirlerini zorlarlarken, birbirlerini çatışırlarken hak ile batıl açığa çıksın 
ve hakkın kabulü ona göre olsun. Ve sonuçta hak kabul görür. 

16. ayet; “Kasem olsun ki insanı biz yarattık” Allah yarattığından gafil midir? 
“Ve nefsin ona ne fısıldadıklarını biliriz, biz ona şah damarından daha yakınız.” 
Neyiniz kaldı? Yaratıyor, yaratırken içkin bir varlık olduğunu söylüyor, dışında 
bir varlık değil.  

Nefs içinizde mi? İçinizde olan bir mevcut durumunuz, bir mertebeniz. 
Nefsinin ne fısıldadıklarını biliyoruz, yani biz insana kendi nefsinden daha 
yakiniz demek, daha içkiniz demektir. İnsanın kendinden haberi yok diyor, biz 
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kendisinin her türü halinden haberdarız, nefsinin fısıldadıklarını da biliyoruz 
diyor.  

Eğer bu ayet yaşamınıza geçerse ne olur biliyor musunuz? Nefsiniz ne 
fısıldarsa hemen farkına varırsınız. Birine yardım edeceksiniz içinizden 
fısıldıyor, ya yapma etme eyleme, tık hemen bilirsiniz. Ben bazen resmini 
çekiyorum, yakaladım, seni gidi seni! Görüyorum bas bayağı, Cenab-ı Hakk 
direk gösteriyor. Bak, nefsinden diyor, haberin olsun ve direk bir ayet önüme 
gelir. Ve o ayeti bilmeyerek zikrediyordum, Ya Rabbi beni Kur’an üzeri 
yaşattığın için sana Hamdu senalar olsun diyorum. Hemen “sen Rabbine geri 
dön, Rabbine sığın.” Nefsinin fısıldadıklarından yana Rabbine dön, Rabbine 
sığın. Ben bunu bilmeyerek yapıyordum ayetten habersizdim. Çoğu zaman 
okumuşumdur ama habersizim. Ne zaman nefsim bir şey fısıldasa, Yarabbi 
ben bundan beriyim, sen biliyorsun, lütfu ihsanı ile nefsimin bana 
fısıldadığından sana sığınırım. Bir baktım önüme çıktı ayet... Dedim ayeti 
yaşıyoruz, haberimiz yok. Rabbime şükürler olsun. 

Ne zaman doğru olan, olması gereken bir şey olursa nefsinizi orada 
bulursunuz. Aziz Pavlus’un bu noktada muhteşem bir sözü var “ne zaman 
iyilik yapasım geldi, orada kötülüğü buldum. Ne zaman doğru olasım geldi, 
orada yanlışı buldum, Ne zaman bir güzellik gördüm, orada bir çirkinlik 
buldum” diyor. Nefsi emmaresini anlatıyor. Orada bir çirkinlik yok. Nefsi 
emaresinin çirkin bakışı söz konusu olandır. Nefsi emmarenin farkına varmış. 

Nefsi emmare sizde bir mertebedir, içgüdüler mertebedir. Âlemle bağlantı 
kurmanız içinde gereklidir. İnsan olmamız için gereklidir. Burada söylenen şey; 
nefsi emaredeki hallerini kes, ilahi söz ile biçim kazan, yeniden yaratıl. Hani 
Emel Sayın’ın parçası gibi Tanrım beni baştan yarat diyor ya. Yeniden yaratıl! 
Sebepler dairesinde, menfaatler ve aklı maaşla değil; ilkelere göre, aklı küllde, 
aklı sultanda yaratılır. Ve âleme baktığın zaman hem olan biteni gör, hem olan 
bitende kendini izhar edeni gör. Kaf suresinde istenen budur. Bilincinde Kaf 
dağında oturacaksın, âlemde ise Kef ile iş göreceksin. İlkelerle bilinç evin 
yapısallık kazanacak, o yapısallıkla âlemlerde, sebepler dairesinde, olan biten 
de hakkınca iş göreceksin. Her şey sende hakkınca ifadeye taşınacak, hakkınca 
da yaşanacak. 

Allah katında sözün değişmezliği; ilkelerle değişmez olan, ilkelerinde değişmez 
olana tanık olunacağı anlamını da taşır. İlkelerinde değişmez olan, tavırlarında 
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değişmez olana tanık olunacağı anlamını da taşır. Bununla beraber Kaf suresi 
gerçeklerin ifade edilmesi ve gerçek olmayanın ifade edilmesi sonucunda 
edinilen iç dünyayı işaret eder. Yerin, göklerin ve mevcudun halk edilmesi, 
insanın biçim üzerinden -doğa zemininde- tinde halk edilmesine de örnek 
verilir. 

İnsan bilinçte, melekeleri üzeri söz ile halk edilir. Beden ve biçimler 
dünyasının gerçekliğini, tinin gerçekliliğini kabul ederek - iman ile- aşması 
istenir. Surede ilkeye/değişmezlere göre bilincinde algıladıkları ile yeni bir 
dünyaya taşınmanın zorunluluğu; ayrıca eski dünyasına göre insanın, kudrete 
ve değişmezlere tanık iken, kendi ile geçmişi ile münakaşada olması anlamlı 
kılınır.  

Bakın yeni bir dünyaya taşınırken her zaman zorluk çekeriz ve aslında insan 
kendi kendiyle münakaşa eder. Hiç yaşayan oldu mu? Yeni bir dünyaya 
taşınıyorsunuz, geçmişinizi önünüze alırsınız, kendi kendinize münakaşa 
edersiniz. “Al oku, hesap görücü olarak nefsin yeter” ayetinin farklı bir 
tezahürü.  

Ben çok yaptım, ne kavgalar ettim, en sonunda bir tuvalet vakamda bitirdim. 
Dedim sen Allah’a mı küfür ediyorsun, Rabbim layık görmüş ne yapacaksın! Ey 
ahmak kafam, sen böylesin, sen şöylesin… Eskiden yaptığım bir şeyden 
karşılık kendimi kınıyorum. Dedim; ya sen Hakk’ın mekânına küfür ediyorsun, 
bir daha yapma böyle. Rabbim orada yetişti; “doğru yolu buldun.” Ondan 
sonra kendimle barıştım. Geçmişimi, pişmanlıklarımı dile getirdim ama bir 
daha da aklıma getirmedim, kendimi de lanetlemedim. Çünkü zaten Hakk 
sende tezahür ederken nasıl kınayabilirsin ki… Sen geçmişin aklına bozuk plak 
gibi getirirken, münakaşa ederken, Allah’ın huzurunda olduğunu 
unutuyorsun. Huzuru ilahiye taşınıyorsun, onların hepsini unutuyorsun, bitti. 
Ve onun için diyor “Allah’ın huzurunda iken sakın münakaşa etmeyin”.  

Bak bir önceki surede Peygamberin huzurunda edepli erkânlı olun dedi. 
Burada Allah’ın huzuruna taşınmaktan bahsediyoruz artık. Bir kişi, kişiler 
değil, her an, üstadı dahi olsa, kâinatta dahi olsa, kendi başına dahi olsa, 
Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde ise kendinde münakaşalarını 
bitirmiştir. Halen münakaşaları varsa huzurda olduğunun bilinci yoktur 
demektir. Yeniden yaratılış Allah’ın huzurunda oluştur. Ona tanık olmakla 
alakadar ve sözle gerçekleşir bu, başka bir şeyle değil. Sözü yabana atmayın… 
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“Takva sözü gerçekleşmesi onların üzerinde elzem oldu” zorunlu oldu. Sözün 
gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Zaten Kur’an söz ve bu sözün bizde 
gerçekleşmesi isteniyor. Yoksa Musaf olur, sayfa olur, gider...  

Sözün sizde gerçekleşmesinin birinci ayağı okumak, Kur’an’dır. İkinci ayağı 
Furkan olmak... Artık yaşamınızda içselleştirilmiş, bilinç oluşturmuş. Kur’an 
bilinci ile bakıyorsunuz; âlemi değerlendiriyorsunuz, yaşadıklarınızı 
değerlendiriyorsunuz, olacakları, olmuşları ya da olabilecekleri ona göre ön 
görüyorsunuz ve ona göre yaşıyorsunuz. Demek ki Furkan... Olmuşları, 
olanları ve olacakları değerlendiriyorsunuz. Bizden istenen Furkan bilinç tipi, 
böyle bir tip... Sadece olana bir bakış değil, olmuşa, olana ve olacağa. 

Aynı şekilde Kaf’ta da üç zamanlılık görmekteyiz. Doğada ki ayetlerinden 
örnek veriyor; olmakta olana… Geçmişten örnek veriyor; Eyke ve Tuba halkı… 
Gelecekten örnek veriyor, olabilecekten olabilecek değil olacaktan haber 
veriyor… Cennet, cehennem vb. Her surede olduğu gibi yine üç zamanlı 
konuşuyor.  

Kaf suresinde dinin zorlayıcı olmadığının vurgusu önemli... Ama en önemli şey 
bilinçte yaradılışımızdır. İkinci yaratılışta önemli olan bir durumda nurun 
cevher olması üzeri söz ile halk edilmemizdir. Kur’an ne zaman sizde tam 
yapısallık kazanır, artık Kur’an bilinci ile bakarsınız. Allah nurunu tamamlamış 
olduğundan dolayı, Allah ile bakıyorsunuzdur artık. Allah sizden dile geliyor, 
Allah sizden eylem yapıyor, Allah sizden hangi sıfatınız öndeyse o sıfat 
doğrultusunda yani o esmayı hassınız doğrultusunda bu âlemde sizi görünüşe 
taşıdığı gibi,  kendisini de sizin üzerinizden görünüşe taşıyor demektir; Halife, 
Halifetullahsınız. Ayetleri birbirine bağladığınız zaman net anlaşılıyor.  

Hucurat’ta İnsanı kâmil oldunuz ama İnsanı kâmil bilincinde değilsiniz. Daha 
öncede insanın sözde yaratıldığını vurguları vardı, ama burada çok farklı bir 
şey var. Artık üretirken aynalarında da üretim yapan, onları birleştiren, sura 
üfleyen bir kişi olursunuz ve üretirken kendinize tanık olan bir kişi olursunuz. 
Nübüvvet bu nedenle en yetkin velayet halidir.  

Yakinlik iki türlüdür. Biri velayetteki yakinlik diğeride nübüvvetteki yakinliktir. 
Velayet; Hakk’a yakin gelme, sıfatı ilahi doğrultusunda yakin gelme durumu 
taşır. Ama nübüvvetin velayeti/ yakinliği, birinci velayete daha baskın gelir. 
Çünkü, hem veli olarak yakinken hemde irşatta üretirken ve edinimlerinizde 
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Allah’a tanıksınızdır/ taşınıyorsunuzdur. Kendi üzerinizde tecelli eden, zuhur 
eden Allah’a, verdiğiniz ürünlerde ve verdiğiniz ürünler üzerinde tecelli eden 
Allah’a tanık oluyorsunuzdur.  

Fetih suresi 29. Ayette “ziraatçılar o ekinden hoşnut olurlar” ürettikleri 
üzerinden motive olurlar, ürettikleri üzerinden bilinçlenirler, ürettikleri 
üzerinden kendi üzerlerinde tecelli eden Hakk’a tanık olurlar. Ziraatçı üreten, 
orada toprak sahibi zannetmeyin; kendi toprağında üreten, kendi düşünce 
toprağında üreten ve bilinçlenen. Birincisi; kendinden verene tanık… İkincisi; 
kendinden verene, yetiştirdikleri üzerinden de tanık. O üretimi sahiplenen, 
içselleştirenlerin ayağa kalkışıyla beraber, onların ürettikleri ya da onların 
edinimleri üzerinden kendi verdiklerine tanık olan, kendi ürettiklerine tanık 
olan. Bambaşka bir yakinlik bu… 

Nübüvvetin velayetini anlatıyorum. Birinci velayette, sadece sıfatı ilahi 
üzerinizde tecelli eder. Allah sana basiret vermiştir görürsün, keramet 
vermiştir gösterirsin… Birçok sıfata bağlı olarak, Kendi sıfatınla ayağa 
kalkmışsındır, Allah’a yakinsindir. Hangi sıfatsa; Hayy, Âlim, Kadir vs…  

 Ama nübüvvetteki velayet bundan daha kuvvetli, daha güçlü ve daha yüksek 
bir derecedir. Bir; sen nübüvvetinde yaptığın eylemlerle Resul iken, o 
resullüğünde verdiklerinle, kendinde üreten, sende üreten, sende dışlaştıran 
Hakk’a edinimlerinde ve ürettiklerinde tanık olursun. Âlim, Kelim, Nur. Aynı 
anda tecelli edenin nuruna tanıksındır… Kelim de Âlimde, konuşurken hiç 
bilmediğin şeyleri aynı anda sana öğretir. Bazen konuşuyoruz, konuştuğumuz 
şeyleri o sırada öğreniyorum. Daha önce hiç öğrenmemişim, dersi yok bende. 
Doğruluğunu nereden biliyorum; Allah’ımdan eminim, âlemde de kıyas 
yapıyorsun, aynen doğru.  

Bazen bir sure geliyor önüme, kaçıncı suredir diyorum, tak önüme getiriyor 
on dokuz. Diyorum acaba doğrumudur gidiyorum bakıyorum on dokuz ya da 
yirmi, yirmi iki. Yani istesen de istemesen de o bilgi net geliyor ve o sırada 
öğreniyorsun onu. Ya da öyle bir şeyle ilişkilendiriyorsun ki kavramları, daha 
önce çıkmış bir içerik değil. O sırada o ilişkilendirmede, o içerik çıkıyor özgün 
bir şekilde. Ve o sırada sende üretene tanıksın. Çünkü senin yaptığın bir şey 
değil, daha önce sende karşılığı yoktu, daha önce o akıl da sende yoktu, o 
sırada üretirken bağışlıyor. Ya da bir resim çiziyor bir insan, daha önce onu 
düşünmüyor, tık tık yapıyor; Muhteşem oldu…  
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Doğuş kavramı daha güzel bir örnek bunun için; adam bir hale giriyor, o halin 
ilkesine göre başlıyor söylemeye… İsmail Emre’nin bu hal için muhteşem bir 
sözü var; bu doğuş benden değil, tutulası kuş değil. Bir de ben üzerine 
ekleyeyim; sakın sen Emre’den bilme… Yani üretirken, kendisinin üzerinden 
üretene tanık... İkinci bir basamağı daha var; kim ediniyorsa, onları alıyorsa, 
içselleştiriyorsa onların üzerinde de O’na tanık. Yani Resulallah ne zamanki 
kendisinin verdiklerinin iş gördüğünü gördü, her birinde Resullüğünün 
sıfatlarını gördü… Eshab kendisine aynaydı, her birinde kendi sıfatının başka 
başka hallerini görüyordu. Bu tinde derinleşmektir, ikinci yaradılışın 
basamaklarıdır. 

Bakın, suretler, kişiler, nesneler, eşya değil, onların üzerinden aşkın olana 
tanık! Ama mertebe mertebe... Kendinde, nübüvvetin gereğinde, edim ve 
üretimlerinde… Ve en önemlisi senden çıkanı edindikten sonra insanlığın 
kendiliğinde… Birde bakıyorsun derinleşmiş bir ayna, birçok pencereden 
bakan olmuşsunuz, muhteşem bir şey. “Sen onlara istişare et” dediği anda 
ayet, her birinde kendini de gör, her birinde farklı bir ilahi sıfat üzeri özgün bir 
yaratılışı da gör anlamına gelir. Onlara istişare et diyor, çünkü her birinde 
hüviyeti hak var, özgün bir biçimde yeniden halk edilmişler. 

Sure bilinçte yeni bir dünya, yeni bir başlangıç, yeniden halk edişi özetler. 
Allah katında sözün değişmezliği, ilkelerle değişmez olana tanık olunacağı 
anlamını da taşır. Bununla beraber Kaf suresi; gerçeklerle edilmesi gereken ve 
gerçek olmayanın ifade edilmesi sonucunda edinilen iç dünyayı işaret eder. 
Yani zanlara ve gerçeğe bağlı olarak hak ile batıl iki dünya .  

Surede ilkeye göre yani değişmezlere göre bilincinde algıladıkları ile yeni bir 
dünyaya taşınmanın zorluğu ve yeni ve eski dünyasına göre insanın kudrete 
ve değişmezlere tanık iken kendi ile geçmişi ile münakaşada olması anlamlı 
kılınır. Yeni dünya edinmek insanın kendi ile münakaşasını getirse de, 
İnsandan istenen Allah’u Tealanın hazırda olduğunun ve huzurda 
bulunduğunun bilinci ile kendi ile barışıklık olmasıdır. Bu surede kudret sahibi 
Allah’a göre zorluğun ve olmazın olmadığına tanığız. Allah’a göre zorluk yok, 
sana bana göre zorluk var. Varlık sahibi çünkü O… Zorluk sana bana göre. Bu 
surede kudret sahibi Allah’a göre zorluğun ve olmazın olmadığına tanığız 
(O’nun için olmaz diye bir şey yok).  
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Ayrıca insanın ürettikleri, edinimleri ve doğal olarakta insani ilişkileri 
üzerinden insanlıkta halk edildiğini görmekteyiz. İnsani ilişkiler üzerinden 
insani değerlere göre niyetimize bağlı edinimlerimiz, ürettiklerimiz üzerinden 
insanlığımızı buluyoruz. Yani insanlığınızı insanlık içinde bulursunuz. Dağlara 
göçerek, hayattan kaçarak olmuyor. Kaç defa kaçtıysam kulağımı büküp geri 
getirdiler. Ben dağlara gitmedim… Korkak bir yaradılışım olduğu için, şehirlere 
kaçıyordum. Evi bırakıp gidiyordum, en sonunda tutup tutup getiriyorlardı, 
“geri dön.” Geri dönüyorduk. 

Ayrıca insanın, ürettikleri ve insani ilişkileri üzerinden insanlıkta halk edildiğini 
görmekteyiz. İlişkiye bağlı olarak sıfatlar zemininde edinim ve üretim, ikinci 
halk edilişin zorunluluklarıdır.  

4. ayette, yokluğa erenlerin dahi kaydının olduğu bir kitaptan bahsedilmekte. 
Yokluğa erme aklı ile düşünenler için gelmiş bir ayet. “Biz toprağın neler 
eksilttiğini biliyoruz.” Yani yokluğa eren her şey dâhil, hepsinin kaydı var bizde 
diyor. Ne olmuş, bitmiş, ne için olup bitmekte hepsinin kayıtta olduğu bir 
bilinçte duruyor. Unutmak insana mahsus bir şey, Allah’a mahsus değil.  

Bilinç odalarında – yetilerinde- sınırlanan insan, Kaf suresinde hak söz ile idrak 
ve anlayış üzeri yapısallık kazanan bilincin de basirete taşınır ve kendi dışında 
yaşadığı mücadele, içsel seyahatin gereği olarak, kendinde kendi ile 
mücadeleye döner. Bu mücadelede kul, gönlünde ya cenneti edinmeye 
yakindir ya da cehennemde kendini bulur. İlkelerle bilinci yapısallık kazanan 
insana huzur yakindir, selamet yakindir, kurtuluş yakindir. Eğer değilse, 
akıbeti olarak cehennem yakin değil, kişi içindedir. Her an sıkıntıda, sebepler 
dairesinde zanlarla… Ayette de cehenneme attık diyor, ama cennet yakın 
getirildi onlara. Orada çok önemli bir fark var. 

İlkelerle bilinciniz yapılandı, yeniden yaratıldınız; cennet yakin geliyor. 
İlkelerin üzerinizde yaşanırken size huzur vermesi, ilkelerle beraber Allah ile 
beraber eminlik bulmanız, değişmezlerle beraber eminlik bulmanız ve o 
doğrultuda yaşam sevinci bulmanız yakindir. Keşiflerle beraber net görgüler 
edinmeniz, ilahi sıfatların üzerinizde tasarruf kuvveti olarak tecelli etmeleri 
yakindir demektir. Evvela münakaşaların bitmesi lazım, kargaşaların bitmesi 
lazım, kavgaların dövüşlerin bitmesi lazım, içsel mücadelenin aşılması lazım... 
Mahşerde piri pak durmanız lazım. Piri pak! Kefeniniz beyaz ya, beyaz olarak 
çıkmak lazım. 
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Kefen giyinmek, “dünyadan hiçbir şey almadım, sadece hayâ ve edep aldım, 
onunla gidiyorum” anlamını da taşır. Çıplak geliyoruz ama çıplak gitmiyoruz, 
kefenle gidiyoruz. Hiç bir şey almadan saf olarak gittik. Ama genelde herkes 
hiçbir şey almadan saf olarak gitmiyor, kefen giyiniyor ama içinde giydiği 
kefen ne renktedir onu bilmiyoruz. Ne götürüyorsa onunladır.  

Buradan iki şey götürüyorsunuz; edindiğiniz ilim ve ahlakınızı götürmektesiniz. 
Ahlakla ile de değerlerinizle bilinçlenmenizi yani vicdani bilinçlenmeniz ile iç 
âleme taşınıyorsunuz. Ahlakın zemini vicdandır ve akıl ile de ilimde 
bilinçlenirsiniz. Hangi bilinç yapısallığında yaşıyorsanız ona göre dirilmiş 
olmaktasınız.  

Bunun içindir ki son nefesinize kadar ilim ve son nefesinize kadar ahlak. 
Çünkü bildiğinizi ahlak ile yaşarsınız ve onunla kendinize yaşam alanı 
edinirsiniz; iç dünyanızda ve dış dünyanızda. Sevmediğiniz insanlara bakın, 
yaşam alanına/ iç dünyanıza koymuyorsunuz değil mi? Niye koymuyorsunuz? 
Siz sevmiyorsunuz, niye? Kötü ahlakı var, onun yaşam alanına almıyorsunuz. 
Ama seviyorsunuz birini, yaşam alanınıza alıyorsunuz. İyi olan yaşam alanına 
alınır, kötü olanı kim alıyor? Ölenler içinde iyi olanları rahmetle anıyoruz; 
dostumuz şöyleydi, böyleydi… Kötü olanlar aklımıza dahi gelmiyor. Sadece 
Kur’an’da ibret diye Firavun’u, Nemrut’u vs. veriyor. Allah biliyor ki Kur’an’da 
anılmasa hiç birini hatırlamayız. Hep iyiler hatırlanır, iyilikler hatırlanır. İz 
bırakacak kadar büyük bir kötülük yapmadıysa, kötüler hatırlanmaz. 

Yaptığınız iyilikler ve güzelliklerle yaşam alanı ediniyorsunuz ve yaşam 
alanlarına giriyorsunuz. Cennet size yakin getiriliyor demek; huzura, selamete, 
mutlak eminliğe ve tasarruf haline yakinsiniz demektir. Yani ilahi sıfatları 
edineceğinize yakinsiniz. Fetih suresinde müjdelenen yakin, geldi artık. Ama 
akıbet olarak gelmiştir, ahiret olarak daha değil. Akıbet olarak cennet burada 
yakin olsun bize. Tasarruf elde etmeye başladığınız zaman artık feth 
etmişsiniz demektir. Kaf suresi üzerinize tecelli etmiş ve cennet size indirilmiş, 
yakin getirilmiş, sadece tasarruf daha verilmemiş. Yani cennet nimetlerini 
kullanacağınız tasarruf daha size verilmemiştir. Ne zaman ilahi âlemden bu 
âleme hizmete geçirilirsiniz, o hizmete geçtiğiniz sırada sizden tezahür 
etmeye başlarlar, tasarruf etmeye başlarsınız. Bütün keramet sahiplerine 
bakın, evvela bir varışları vardır, âleme döndükleri zaman tasarruflarını 
göstermeleri vardır.  
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Abdullah Baba derdi; "oğlum,  zatına ermeden  sekizi gelmez." Sekizi gelmez; 
subuti sıfatlarının tezahürünü kastediyor. Evvela zatına doğru gidersin; nuru 
tecelli eder, nurunu verir. Allah’ın nurunu kim edinecek, edinme sahiplenmeyi 
de içerir. Allah'ı kim sahiplebilir ki? Allah sizi sahiplenir, üzerinizden nuru ile 
tecelli eder… Ondan sonra bu âleme hizmete döndüğünüz de sekiz – ∞ - 
tecelli etmeye başlar üzerinden. Zaten üzerinizde potansiyel olarak vardı, 
gelişir, tasarruf hakkı verilir artık. Görme, duyma, bilme, kudret, tekvin, oluşa 
taşıma, sonuçlar elde etme ve Kaf suresi yakin getirilme noktasında ikinci 
yaradılışı anlatır. Ama halen o cennete girme yok. Kapısına gelmiş,  yakin 
getirilmiş; tasarruf daha verilmemiş. Demek ki Kaf insanı kendinde velayet 
edinmiş yani yeniden yaradılış oluyor, velayetini almış ama kullanma hakkı 
halen yok. Cenneti yakin getirilmiş, edinmiş ama onu kullanma hakkı yok. 
Cennet nimetini kullanma hakkı yok daha.  

Kaf suresinde basiret istenir. Basiret ehli insana cennet yakin getirilir, gerçeğe 
tanıklık, huzur ve selamet, mutluluğa, yaşam sevinci edinmeye yükseltilir.  

33. ayette; kudret eserleri, tarih ve yapmakta oldukları O’nu görmeye, tanık 
olmaya, onamaya yetmez mi diye düşünmeye sevk ediyor. İnsan illa bir 
keramet, illa bir mucize arıyor.  

 32 ve 33. ayette “ki o Allah’a yönelen emirlere rivayet eden, 
görmediği halde Rahman’dan korkan ve Allah’a yönelmiş bir kalp ile 
gelen kimselere mahsustur ” Cennet için söylüyor. Biz daha önceleri 
belki bu ayetten sebebiyet Allah’ı görmek istemeyi bile bir kusur gibi 
biliyorduk. 

Evet, ama bu ayet tam tersini söylüyor bir parça… 32. ayet “işte bu size vaat 
olunandır. Ki o her yönelip koruyan içindir” değil mi. 33 ve 34. ayet 
“görmediği halde Rahman’dan korkan ve yönelmiş bir kalp ile gelen kimse 
içindir, oraya selametle girin işte bu edebilik günüdür” Burada imanı gaybi 
anlatılıyor.  

İman iki türlüdür; imanı gaybi, imanı şuhudi. Burada kasıt ettiği imanı 
gaybidir; Allah’ın varlığını kabul ediyor, imanın şartlarını kabul ediyor, ama 
tanık olacak ilmi zayıf ve keşfi açılmamış. Pratik yaşantısında tanıklığı yok. Yani 
Allah Er Rezzaktır, rızkımı veren rabbimdir diyor mesela. Bu şekilde tanıklığı 
var ama ilmi zayıf. Birebir Allah’a fiiliüzerinden tavır belirimlerinde tanıklığı 
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yok ilmi de kuvvetli değil. Yani tam hakkı ile tanıklık yok, ilkelerle bir tanıklık 
yok, tam bilincinde olarak bir tanıklık yok. Sadece ilmi olarak Allah kabul 
edilmiştir ve Allah itikat edilen olarak kulu için sadece vardır. 

Bir de insan kalbine telkin edilir, yani o verilmiştir, iman verilmiştir. İstese de 
istemese de doğuştan yetenek dediğimiz şey vardır. Doğuştan Allah’ın 
varlığından emindir, hiçbir şüphesi yoktur, çocukluğundan itibaren. Böyle 
insanlar da var. Doğuşundan itibaren Allah’ından emindir, kim ne derse desin. 
Bazıları böyledir, bazıları da sonradan belki iman safhasına geçmiştir. 
Sonradan ilmini edindikçe Rabbine iman eder. Bu felsefi bilgi olabilir diğer 
ilimler üzerinden de olur, sonuçta iman ediyor. Bir şey üzerlerinden iman 
ediyor. Ama görmeden iman, çünkü akıl halen dualitede, ikilikte; bir kendi var 
bir de kâinatın dışına koyduğu bir Allah’ı var. Hüsnü zanda duruyor. 

Nice zan vardır ki kötüdür diyor, nice zan vardır ki güzeldir anlamında. Hüsnü 
zan dediğimiz zan. Hani diyor ya müminler sui zanda bulunmayın, sui zan 
kötülüktür. Hüsnü zan öyle değil ama…  

Bunu bir çobandan anlatmıştık… Çoban diyor; Ya Rabbi yanında olsam, 
bitlerini ayıklasam, seni sevsem, saçını okşasam diyor. Peygamberin birisi 
geçiyor, Allah öyle olur mu, sen ne yapıyorsun diyor, Rabbim şekilsizdir, 
şemalsizdir diyerek tenzih ediyor. Adamın halini bozuyor, birde vicdan 
yapıyor. Rabbim sesleniyor “ben kulumun zannıncayım, kulumu kendi haline 
bırak” Bakın!.. Çoban kalkıpta bir kulu Allah yapmıyor, Allah’ın kendisini 
betimliyor kendinde, biçim veriyor, temsili olarak hayal ediyor. Hangi birimiz 
yapmadık ki? Vallahi, benim rabbim uzaktaydı ama rabbim vardı “onlar 
rablerine iman ederler”.  

Cennet yakinleştirilir, hak ederler noktası hüsnü zanlarından dolayıdır. Ne 
zaman girerler, bire bir tanık olurlar. Kim cennetini tam edinirse birebir 
tanıklık vardır, aracısız. Mahşerde tanıklık var ama kudret olarak tanıklık var, 
diğer sıfatlar üzeri değil. Çünkü direk kudreti ilahi ile karşı karşıyasın, inkâr 
edeceğin hiçbir tarafın yok. İman var, eminlik var, çünkü kendini aşikâr ediyor. 
İmanda kabul edip etmeme buraya bağlı bir şey, ahirette kabul etmeme gibi 
bir lüks yok. Ya Rabbi bizi bir daha gönder diyor, yani zorunlu iman var. 
İstesen de istemesen de… “Sen zorlayıcı değilsin” Çünkü zamanı geldiğinde 
herkes zorunlu olarak iman edecek diyor. 

372

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Bir de imanı şuhudi dediğimiz birebir tanıklık var. Birebir… Eylemlerinde, 
sıfatlarında, duanın kabulünde, nurunda birebir… Yani Musa’yla konuşur gibi 
konuşmalarda, oluyor mu? Vallahi oluyor… N eler var neler.  

İlahiyat profesörlerini görüyorum televizyonda, kanalı değiştiriyorum, 
dinlemek istemiyorum. Peygamberi kim görmüş ki diyor! Kim görmüş ki! 
Rüyasında ya şeyhini görmüş, Peygamber zannediyor diyor. “Beni rüyasında 
gören beni görmüş gibidir” diyor “şeytan benim biçimime girmez” diye hadisi 
şerif var. Bir de Allah’u Azümüşşan lütfü ihsanı ile Peygamberi görüyoruz diye 
bizi yalanlıyorsa, bittik zaten, bu yola hiç girmeyelim. Peygamberi görüyoruz 
ama gördüğümüz Peygamber değil! Rüyada eminiz ama diyor ki o Peygamber 
değil. Yok böyle bir şey. Allah’u Azümüşşan size nasıl gösteriyorsa öyledir. 

Ulvi rüyalarda yaşam sevinci vardır ve eminlik vardır. Sadık rüyalardır diyor, 
Hz Resulallah ve vahiyin kırk altıda biridir diyor. Adam tutmuş buna, kendi 
şeyhini görüyor, onu görüyor, bunu görüyor diyor. Bunu da konuşanlar kim? 
İlahiyatçı profesörler, yanlarına bir de sözde felsefeci almışlar. Ya bırak 
Peygamberi görmek, melekleri görmek, nurları görmek, nurları da boş ver, 
bizatihi şahsı ile müşahede de bulunmak var. Bak, şahsını müşahede etmek 
demedim. Daha neler neler… Yoldan haberleri yok, dinden haberleri yok, bir 
de Allah’ın avukatı kesiliyorlar. Dini Allah’a öğretmeye çalışıyorlar gibi bir 
hal…  

İmanı şuhudi de Allah’a iman, meleklere iman, kitaplarına iman gibi dilde bir 
şey değil. Aynel yakin hepsine tanık olacaksın. Allah’a da ilmen yakin tanık 
olacaksın, ama aynel yakin, hakel yakin de tanık olacaksın… Kitaplarını 
içselleştirecek yaşamında göreceksin… Peygamberlerine gideceksin ziyaret 
edeceksin, onlarda sizi ziyaret edecek… Var mı öyle? Musa’ysa Musa gelecek, 
İsa ise İsa gelecek ya da seni ona götürürler… Hatmi meratip diyoruz; tek tek 
ziyaret etmek, görmek, tanımak, tanışmak, kucaklaşmak, sevişmek demek. 
Peygamber diyeceksin, hüngür hüngür onu sevdiğin için ağlayacaksın. 
Görülmeyecek, var mı öyle bir şey? Ben sevdiğimi görmeyeceğim, ben 
sevdiğime kavuşamayacağım. Niye yoldayım ki sonuç alamıyorsam! 

Bu platonik, sonuçsuz bir aşk değil, sonuç verir. Ben Pirim diyeceğim, Abdul 
Kadir Geylani’yi görmeyeceğim, Hz Ebubekir’i görmeyeceğim! Oturur 
konuşurum, varsa bir derdim anlatırım. Ne diye dert anlatacağım ki zaten 
seviyorum, sevdiğim yerde ne dert kalır. İnsan sevdiğine dert mi anlatır! 
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Oturursun Cemal izlersin, başka bir şey yok. İnsan sevdiğinin yanında 
huzurdadır. Peygamberi o kadar seveceğim, görmeyeceğim! Aldığımız 
derslerin haddi hesabı yoktur, O’nla yatar O’nla kalkardık…  

İmanı şuhud ta bire bir tanıklık vardır, bire bir yaşamak vardır. Yaşadığına 
tanıksındır. Yaşarsın ve tanıksındır ve bu inkâr edinilmeyecek tanıklıktır. İlmen 
yakinde inkâr edinilecek bir tanıklık vardır. Gaybi imanda inkâr edilecek bir 
tanıklık vardır, ilmen kabule bağlıdır, imanın kuvvetine bağlıdır. Ama imanı 
şuhudide katiyen inkâr edilemeyecek tanıklıktasınız. Bütün hayatınızı 
kuşatmıştır, inkâr edilemeyecek tanıklıktır. Hem pratikte, yaşamınızda 
görürsünüz hem de ilmen karşılıklarını âlemler üzerinden görürsünüz.  

Dua edersiniz, anında kabul olur; Ya Mucib. Bir tane iki tane değil, bir tanesi 
kabul oldu verdiler filan değil, ardı sıra; Ya Rabbi şöyle, Ya Rabbi böyle 
hemen… En sonunda dayağı atarlar; fazla naz makamında durma, ikilikte 
kalma! Çocukluk işi değil bu iş… İki de bir iste iste, birazda kendi işini yapmayı 
öğren. Yani her şeyi isteriz… Yoldan gider adam, bakar ki dua kabul oluyor; 
istekler bitmez. En sonunda uyarırlar, tamam veriyoruz da birazda kendin iş 
yap! Olması gerekenin eyleminde sen bul, çocukluk devresini aş, yetişkin ol. 
Çocukta ister; babasından ister, anasından ister, istediği olur hep değil mi,? En 
sonunda yaşına geldiği zaman, git kendi işini kendin görmeyi öğren demezler 
mi? Bunun gibi... 

Dua çocukluk devresi, duadan sonra yap derler. Kendin yap… Ama bazı 
zamanlar öyle bir sıkıştırıyor ki istesen de çocuk olma… Ya Rabbi diyorsun. 
Acziyete öyle bir düşürüyor ki Azim Allah. 

Ayet te “görmediği halde rahmandan korkan ve yönelmiş bir kalp ile gelen 
kimse içindir” diyor. Görmediği halde diyorsa, gördüğü halde gidenler de var 
demektir. Görmediği halde… Gördüğü halde cenneti edinenlerde var. “Ben 
görmediğim Rabbe secde etmem” diyor Hz Ali, demek ki görüyor. Bir de Ali 
diyor, herhangi biri değil. Selam üzerine olsun. Şöyle bir sözü de var; “cennete 
ahirette girmek şaşılacak bir şey değil, Allah sudan bahane yapar koyar adamı. 
İş o ki burada cennetini edinmiş, cennetine gittiği zaman cenneti onunla 
iftihar eder” Bana geldi diye...  

Bu söz ile cennetin canlı olduğu vurgusu var, burada yaşam koşullarında 
mücadelesinde edinmiş olduğu var, Kaf suresini anlatıyor. Cenneti edinmiş, 
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cenneti kendisine yakin getirilmiş. Ama, daha yaşam alanına tasarruflarla 
taşımamış. Bu gibi kişilerde ya ahirette taşınılır, ya edim ve ürettikleri 
doğrultusunda hizmet ederlerken tasarruf hakkı verilir, cenneti bu âlemde 
yaşar. Böylelerine cennetini aşağı indirenler derler. 

Mesela birini anlatıyorduk, İbrahim efendi, Metin babanın yanına gitmiş. Lord 
İbrahim, Rufahi tarikatından… Metin Baba diyor ki tükürse keramet, artık 
kerametten gına gelmişti bize; bak cennetini aşağı indirmiş adam. İhya 
babada cennetini aşağı indirmiş. Ama birinin cenneti gözünü perdelemiş, 
diğerinin ki perdelememiş. Diyor ya kerameti gözüne perde olmuş. Yani 
verilen nimet gözüne perde olmuş.  

Edindiklerinizi sakın benliğinize bencillik olarak taşımayın. Gözünüze perde 
olurlar. Bizden istenen basiret, körlük değil. Edindiklerimiz körlük vermesin. 
Daha ne cennetler var, kerametler geride kalır. Zevki muhabbettir bu, irfan 
deryasında Allah zevk vere, Tuba Cennetinin nimetlerinden nasip eyleye!  

Tuba cenneti anlayış cennetidir. Hakkıyla her şeyin tadıldığı cennettir, her şeyi 
hakkıyla tadar… Ve Tuba’nın ümmetinden eyleye bizi İnşallah! Bir de eskiden 
yok edilen Tuba kavimi var, Tuba cenneti ile karıştırılmasın. 

Görmediği halde rahmandan korkanlar diyorsa, Rahman’ı görenler var. Ama 
gördüğü halde Rahman’dan korkandan ziyade Rahman’ı sevenlerdir onlar. 
Çünkü seviyorsa görüyordur. Korku da gösterir, ama korku kendi üzerinizde 
olduğunuz için bir nevi buğulu bir görüş verir. İnsan korktuğunu var kılar; 
arkanızda bir cin var mesela, cin mi var! Olsa da olmasa da önemli değil; aklen 
var ettiniz onu, ona tanıksınız aklınızda, bunun gibi. Ama pusludur görüş, 
aklınızdadır, hayalinizdedir. Korku bir nevi hayalinizde var kılmak gibi bir 
şeydir. Ama kast ettiğimiz şey hayalinde var kılmak değil, bire bir tanık olmak. 
Sevgi birebir tanık kılar. Korkuda ulûhiyet tavırlarına tanık olursunuz ama 
sevgide -aşkta rububiyet tavırlarıyla Cenab-ı Hakk size kucak açar.  

Sevgi sizi temizler, iç dünyanızı temizler, yeniden yaratılışınıza sebeptir. 
Sevgisi olmayanın yeniden yaratılışı söz konusu değildir bu dünya âleminde. 
Burada sevgi ile yaratılmazsanız orada korku ile yaratılırsınız. Hak, hakikatle 
karşı karşıya kaldığınız zaman korkuyorsunuz. Hani bağırsaklarına döküldü, 
işte bitti. Başlarına gelecek her türlü olaydan insan korkar. Yaptıklarını biliyor, 
neyle karşılaşacağını biliyordur çünkü… Artık emin, Allah esirgesin… 
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Sonuçta Kur’an’ın bize vermek istediği ön görülü bir insan olmamızdır. İlkeler 
bize ön görüyü getirir, değişmezler bize ön görüyü getirir. Değişmezler çok 
çok önemlidir, olması gerekenlerdir onlar, onları yaşamınızda gerçekleştirin. 
Zaten hep gerçekleşiyorlar ama asli mi, zılli mi sizde? Zılliyette kendi nefsinizi 
araya koyarak onlara engel olmayın. Allah sizden bir şey göstermek istiyor, siz 
direnç gösteriyorsunuz.  

Bırakın kendinizi… Rahman olmak istiyorsa, sizden Rahman olsun, bu zaten 
büyük bir sevap… Ayrıca ahrette bir şey verecek, fazlada umurumda değil. 
Allah kendisinde bir sıfatı yaşamaya hak görmüşse ne mutlu bana! Bundan 
daha büyük sevinç olabilir mi, seven bir kul için, ya da gerçekten iman eden 
bir nefs için... Allah size Rahman sıfatından bir zevk vermiş, cömertlik 
sıfatından bir zevk vermiş, Kerim esmasından bir zevk vermiş ya da 
kudretinden bir tasarruf hakkı vermiş Basir, Semi vermiş, anlayış vermiş Âlim 
esmasına bağlı olarak… Ya da kendi nurundan diri kılmış ve bütün sıfatlarınızı 
onunla diri kılıyor kendinde. Allah’ı yaşamaktan daha büyük bir zevk yok.  

Bazen yol soran biri oluyor, tarif ediyorum. Yolu gösterdim diye seviniyorum. 
Bugünüde kurtardım diyorum.  

Bu dinde en büyük farz çalışmaktır. Çalışmaya çalışacaksın… Farz; ilkesine, 
yasasına bağlı olarak zorunlu kılınanadır. Çalışmak zorunludur; istesen de 
istemesen de çalışıyorsun. Aciz yaratmış çünkü. İyiki de öyle olmuş. İyi ki aciz 
kılmış, çünkü çabamız hep devam ediyor. Eğer kudretinden bir şeyler vermiş 
olsaydı, bu çaba halen devam etmezdi, yerimizde sayardık. “Tahtlarında 
oturanlar” diyor ya, bir taht verirdi bize, öyle oturur kalırdık. İyiki 
cehennemden bir döşek vermiyor da bir taht veriyor… Ama tahtta oturmak 
yerine çaba göstererek Allah’ı tavırlarında yaşamak en büyük lütüf.  

Acziyet, kuluna lütuftandır. Acziyeti ile insan Allah’a yol tutmaktadır. Bunun 
için acziyetinizin kıymetini bilin. Nerede aciz düştünüz, sığının rabbinize; Ya 
Rabbi; aciz düştüm, yardımcı ol! Yardım hemen ulaşır. “Benden yana kuluma 
bir zahmet dokunursa ben onun yanındayım, kulum yanında olduğumu bilsin” 
diye hadisi kutsi var. Önemli olan ise aciz düştüğünüzde Rabbiniz ile iş 
görürken O’nunla ayağa kalkmanızdır. Bu da yetişkin olmanın gereğidir. 
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 Bu tefsir sorusu olacak. 7. Ayet; “Yeryüzünü de döşedik ve yeri döşeyip 
yaymışız, ona sabit dallar bıraktık, yerleştirdik, orada ne güzel çiftler 
bitirdik”. 

Aslında bunları anlatırken insanı anlatıyor. Dağlar değişmezler demektir, 
ilkelerle yapılanır bilinç… Beden yerlere, biliç göklere misaldir. Beden 
zemininde göklere yükselmek. Dağlar edinen bilinçte gerçekleşir. İlkeler, fıtri 
olsalar da değerler olarak göklere uzanmanın dağları gibidirler. Dağları ne için 
söylüyor; yeryüzünü sabit kıldık diyor sizin için. Sizin karakterinizde sağlam 
olmanız için ilkeler şart. “Ve yeri döşedik” denilirken; sıfatlarınız, beden 
zemininde bilinçte işlevseldirler ve mevcudiyetinizin belirimidirler. Ondan 
sonra “ona sabit dağlar bıraktık,” demek ki fıtratınızda değişmezler var.  

 Devamında “gönül açan” her türden yetiştirdik şeklinde… Sonra, 8. 
ayette gönül gözünü açmak diye bir tabir var. 

O gönül açan değil, yani ayetin Arapçasına bakın öyle bir şey geçmiyor. Ama 
tefsir manasında birçok anlama gelir. “Yönelen her kul için bir basiret ve bir 
öğüt olmak üzere” diyor. Tamamı ile kurgul/ spekülatif mantık üzeri bir 
ifadeye tanığız. Allah’a yönelmek böylesi bir mantığı iman ile anlayabilmenin 
gereğidir.  

Böylesi ayetler; ilkesine ve mertebesine bağlı olarak bir çok açıdan anlamlı 
kılınabilinirler.  

9. ayet; “biz, gökten mübarek bereketli bir su indirdik” gökten bereketli su; 
gözyaşı, ilimden yana manalar ama gelirken sıkıntıyla gelirler. Sıkıntı sizi 
ağlatır, yağmur. Düşüncedeki sıkıntılar, çıkmazlar, sizde ilahi rahmetin 
açılımına ve manaların akışını sağlar.  

10. ayet: “Ve birbirine girmiş küme küme tomurcukları olan uzun boylu 
hurma ağaçları bitirdik.” Ve size diyor sevgi muhabbet olan çift yaratılışlı 
haller verdik diye ayeti kerime var. Çünkü hurma ağaçları eril ve dişilliğe 
sahipler. Ama eril ve dişilliği kendinde barındıran bir hale sahipler, 
çekirdeğine bakarsanız anlarsınız; hem dişilliğin simgesi vardır hem erilliğin 
simgesi vardır.  

Biz insan olarak hem eril hem dişilizdir. İnsanın yaradılışı da böyledir. Hurmayı 
özellikle örnek vermiş. İnsan, bayan olsun erkek olsun hem erilliği hem dişilliği 
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kendinde bulundurur. Erkekse kadınsılığı bulundurur demiyorum, erilliği ve 
dişilliği kendinde bulundurur. Bir erkeğin ne kadar dışı erkekse içinde de 
dişillik tarafları o kadar vardır, çünkü âlemle iş görüyor âlemle iş görürken 
âlemden gelenlere göre de dişil olacak. Ya da hak ile iş görüyor; istese de 
istemese de haktan gelen söze dişiliz, kadın ya da erkek ne fark ediyor bu 
bağlamda.  

Şurası da bir gerçek ki çiftler birbirlerini karakter düzeylerinde de barındırırlar. 
Bir kadın ne kadar dişilse de dışında, eril olan tarafları da o kadar yetkindir. 
Aile içinde otoriterdir bazen, iş görür, akıl verir. Dişi kuş evini yapar, bazı 
istisnalar hariç. Kendinizi yoklayın, illa kadınsı taraflarınız da erkeklik/ eril olan 
taraflarımız vardır. Ama bazı kuvvetlerde de dişilsinizdir; isteseniz de 
istemeseniz de o sıfata bağımlısınızdır ve o sıfatı hakkıyla yerine 
getiremiyorsunuz.  

Erillik, burada bir şeyi hakkıyla yerine getiriyorsunuz demektir.  

Dişillik, hakkıyla yerine getiremiyorsunuz, başka biri tarafından 
tamamlanıyorsunuz veya tamamlanmanız gerek anlamına gelir. Ya da 
kendinizde başka bir sıfata bağlı olarak onu tamamlıyorsunuz demektir. Ama 
insan bayan olsun erkek olsun, hem erilliği hem de dişiliği kendinde 
bulundurur. 

11. ayet; “kullar için bir rızık olmak üzere ve onunla ölü bir beldeye, toprağa 
hayat verdik.” Ölü belde, sebepler dairesinde yaşayan insan. “işte çıkışta 
böyledir” diyor. Sebepler dairesinde yaşayan insanın rahmeti ilahiden su 
verilirse/ ilim verilirse söz ile ona vicdanında ilkeler telkin edilir. İlkelerle 
dağlar edinir, sağlamlıklar edinirse, yeniden yaratılmış oluyor işte… 

Ama dağları yok adamın; gevşek. Güven uyandırmaz, sağı solu belli olmaz, 
serseri kurşun gibi nereye vuracağı belli olmaz. Çünkü dağı yok, sabit değil; 
sallanıyor. İster bayan olsun ister erkek olsun.  

Bir de yirmi birinci ayete bakabilir miyiz? 

 21. ayet; “Her nefis yanında bir sürücü ve bir şahitle gelir.” Burada 
sürücü ne anlamdadır? 
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Sevk edici diye yazması lazım, Arapçası sevk edici. İki şey anlayın; üzerinizde 
bir meleke uyandığı zaman sizi sevk eder; taşıyıcı kuvvetler ve sevk edici 
kuvvetler. Kendin de taşır, bulundurur. Bunu insana çevirin tutucu melekeler 
var; hafıza gibi. Sevk edici melekeler var; irade vb gibi. İrade melekesi sizi 
âleme de sevk edebilir, ilahi âleme de sevk edebilir. İrade, ilahi aşkı bulursa 
ilahi âleme, arzuları bulursa bu âleme sevk edicidir.  

Melekeler, kendimiz, bağlı olduğumuz nebi ve en önemlisi Allah şahidimizdir. 
Ama ayette kast edilen şahit kişiden gözcü olarak sorumlu kılınan meleklerdir. 
Bununla beraber her nefis kendi ettiğine tanık olduğu içindir ki kendine şahit 
olarak huzura çıkar. 

O âlemde melekler sevk eder, bu âlemde melekeler sevk eder. Yetilerinizle 
sevk olunursunuz. Bazı yetileriniz tutucudur, bazı yetileriniz sevk edicidir ama 
ne isteniyorsa oraya doğru sevk edicidir. Sevk, aynı zamanda kıblesi olması 
demektir. Bir kıblesi, bir niyeti vardır, oraya doğru sevk ediyordur.  

Bazısı da vardır taşıyıcıdır. Aşk taşıyıcıdır, akıl taşıyıcıdır, vicdan taşıyıcıdır. 
Hafıza tutucudur, zekâ tutucudur. Basiret hem tutucudur hem taşıyıcıdır. 
Çünkü basiretli bir bakış, zekâyla bir bakış hem gördüğünüzde tanık 
olduğunuzu tutuyorsunuz kendinizde, çünkü o tuttuğunuzla tanıksınız idrak 
ettiğinizle tanıksınız o sırada zekânızla basiret noktasında. Hem de onunla 
beraber yeni bir hale taşınmışınızdır/ taşınmaktasınızdır.  

“Her nefis kendinde olan sürücüler ve şahitle beraber gelir” Şahit kim? Yine 
kendi nefsidir. “Al, oku, hesap görücü olarak kendi nefsin yeter” Ayrıca 
şahitler var mıdır? Yazıcılarımız var, gözetleyicilerimiz var, nebilerimiz var. 
Şahitler çok… Kendi uzuvlarımız var, hepsi canlıdır.  

Hepsi canlıdır. Biraz sakinleşseniz, biraz sükûneti bulsanız, biraz keşifleriniz 
artsa; oturun midenizle kalbinizle konuşun. Bazen özür diliyorum, bu gün 
fazla yedim kusura bakma diyorum… Ya da aklımdan özür diliyorum bazen… 
Bazen kötü bir şey geliyor aklıma, Hakk’ın tecelli ettiği mahal’e ben nasıl kötü 
bir şey getirim diyorum, kusura bakma diyorum.  

Kürsiyi aladır beyin. İnsan beyni iki âlemi de kucaklamıştır. Allah’u 
azimüşşanın, insanda en yüksek derecede tecelli ettiği mahaldir. Âlemde en 
yüksek derecede tecelli ettiği insandır. İnsanda en yüksek derecede tecelli 
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ettiği akıldır ve kalp, kalbide unutmamak lazım. Bir et parçası olmaktan öte, 
yirmi dört saat şuurlu çalışan varlıktan bahsediyoruz.  

Allah her neyi var etti ise kendinden bir akıl verdi, her neyi var etti ise 
kendinden bir şuur ve irade verdi, her neyi var etti ise istidadınca onu 
kullanma hakkı verdi. Herkesin aklı, iradesi, şuuru, istidadıncadır. Yer dağ 
konuşur mu? Konuşuyor, hepsi şuurlu. Allah istese konuşamazlar, tavıra bağlı. 
Resulallah söylüyor ya; yer gök bana selam veriyordu. Kütüğün konuşma 
hikâyesini hepimiz biliyoruz. Kendi hayat tecrübelerim var, onları es 
geçiyorum. 

Canlı bir ortamda yaşıyoruz. O canlı ortamda her şeye duyarlı olmamız 
gerektiğinin bilincini de edinmek ve ona göre yaşamak lazım. Bu karıncadır, 
bu hayvandır, köpektir, bu kuştur. Ayının aklını biliyor musunuz? Bu kadar 
uyanık bir hayvan yok, zekâda ilk ondadır. Kendine uyanıktır! Yılan zekidir, 
sezgileri ile değerlendirme yetisi vardır.  

Her hayvanda sezgisel olarak bir değerlendirme yetisi var, içgüdüsel olarak. 
Yoksa ne yol bulabilirler, ne yaşam ilişkilerinde bulunabilirler, hayati 
fonksiyonlarını yerine getiremezler. Ama bunun dahilinde öznel olarak 
nefisleri doğrultusunda değerlendirme yetileri var, zekâ. Özellikle yılan, ayı, at 
vb hayvanların sezgisi inanılmaz kuvvetlidir. Özellikle atın, birde rabıta varsa 
sahibiyle arasında, bir sevgi -muhabbet varsa inanılmaz duyarlılık vardır. 
Köpeklerin ne kadar duyarlı, ne kadar sadık olduğunu biliyoruz ve o kadarda 
tamah ehli.  

06.09.2015 

 

 

 

 

 

 

380

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



51-ZARİYAT SURESİ 

 

Hz. İsa’nın bir sözü var; “yeryüzüne barış değil kılıç getirdim. Ben, babayla 
oğlu, anneyle kızı, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. Bu 
sözünün açıklamasını sureyle alakalı olarak örnek göstermiştik. Çünkü çatışkı 
olmazsa ilkesel olarak görünüşün söz konusu olmadığını, eğer çatışkıyı 
anlamazsak şu insanlık tininde olan biteni anlamamıza imkân olmadığını 
söylemiştik. Doğadaki işlevsellikte çatışkı yoktur, türlülük, çeşitlilik, serimleme 
ve betimleme vardır. Bu bağlamda baktığınız zaman olgusal olan şeyler, 
doğada Hakk’ın ilkelerinin betimlemesidir. Doğada gerçekleşen olaylar ise 
ilkelerin görünüşe gelmesinin serimlenmesidir. Aynı şekilde Kur’an aklına da 
bakarsanız birçok çatışkı vardır; insanlar kavga ediyor, ilkelerle zıtlaşıyor, 
kabul etmiyorlar, zahmet görüyorlar. Dikkatli bakarsanız, bütün ayetler bir 
ilkenin kendi iç disipliniyle sureyi örgünselleyen ilkeyle bir betimleme verir.  

Kur’an bir betimleme diline haizdir. Bu sebeple salt konuları alan bir arı 
felsefe Kur’an’da görülmez. Çünkü arı felsefe, kavramlarla yapılır ve idrake 
dayalıdır. İdrake dayalı olanda duygulanım olmaz, akıl ile idrak edersiniz. 
Sezgilerimiz, devamlı olarak anlayışımıza, idrake eşlik eder, ama arı felsefe de 
idrak önde bir kavrayış vardır. Arı kavramlarla kişinin direkt idrakine hitap 
ediliyordur. Sezgi anlayış veçhemizdir. Yani, aklın sezgi kıpısı bizim 
anlayışımıza sebep verir, anlayış melekemizi sezgi ile ediniriz. Bu bağlamda 
baktığımız zaman anlayış yürümezse orada eşlik etmezse idrak diye bir şey de 
gerçekleşmez. Düşüncenin en yoğun alanında dahi olsanız, salt arı 
kavramlarla dahi hareket etseniz hiçbir şekilde sezgilenim/anlayış olmazsa 
yürüyüşünüz olmaz. Plato, anlayışa esinlenme diyor. 

Bir ayet okuyorsunuz, kavramlar içerisinde gidiyorsunuz farz edelim. Kavramı 
içeriğiyle idrak etme ve olanları ilişkilerinde anlamanıza yardım eden 
melekenize zekâ diyelim. Zekâ ilahi âlemde uçan kuşa benzetilir; ilahi âlemde 
birçok sıfatıyla beraber pençeleri tutucudur. Mesela: zekânızla onu 
tutmazsanız, anlayışınız olmazsa… Zekâ zaten çalışmıyordur, zekânın bir 
kıpısıdır anlayış. Sezgileri ne kadar kuvvetliyse bir insanın, zekâsıda 
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kuvvetlidir. Zeka ile kavramlar noktasında da idrake gitmek kolaylaşır. 
Sezgileri zayıfsa bir insanın, idrake doğru gitmesine de imkân yok.  

Sezgileriniz nasıl kuvvetlendirilir? Sezgiler sebepler dairesinde değil… Allah’ın 
nuruyla ne kadar çok beslenirseniz, sezgileriniz o kadar çok artar. Allah’la 
basiret sahibi olmaya başlarsınız. “Müminin ferasetlisinden korkun, çünkü o 
Allah’ın nuruyla bakar.” Hadisi şeriften bunu net anlamamız gerekir. Nur ne 
kadar yüksek derecede üzerinizde salınımdaysa, yüksek derecede nur akışı 
gerçekleşiyorsa ve siz o nurla bakabiliyorsanız ve iş görüyorsanız; yüksek 
derecede bir idrake doğru gidiyorsunuz demektir. Necm suresinde biraz 
açarız. Bir önceki surede basiret ile ilgili ayete ek olarak belirtirsek eğer; insan 
basireti Allah ile bulmaktadır ve basiretin artması demek Allah’a nuru ile yakin 
gelmek anlamınıda içerdiği içindir ki Basiret verilenler Allah’a da tanık olma 
olanağı edinmektedirler. 

Konuya dönersek; İsa çatışkının kendisinde hakikatin, hikmeti ilahinin açığa 
çıkacağını bu sözüyle net vurguluyor. Lakin İsa’nın bir sözü daha var, o sözün 
de bu sözle çeliştiği noktasında bir ifade var. “Size zulüm edenler için iyilik 
dileyin, lanet etmeyin, kötülükle karşılık vermeyin, düşmanınızı acıkmışsa 
doyurun, susadıysa su verin.” Bunu yapmakla onu utanca boğarsınız, kötülüğü 
iyilikle yen. Kur’an’da hangi ayet buna karşılık gelir; “Kötülüğü iyilikle sav.” 
Peki, ben sizi ayırmaya geldim ayetiyle baktığınız zaman çelişkili bir ifade 
çıkıyor. Aslında çelişki değil, birincisinde hikmeti ilahide olup bitenin nasıl 
gerçekleştiğini vurguluyor, ikincisinde ise böyle gerçekleştiği için hikmetine 
bağlı olarak merhameti tavsiye ediyor. Yani hayatın, insan tininin bir gerçekliği 
var; çatışkıyla her şey açığa çıkıyor. Sizdeki potansiyellerin açığa çıkması, 
insanoğlunun neyle yaşaması gerektiğinin bilincini edinmesi, ilkelerin görünüş 
bulması; illa ve illa çatışkıyı gerektirir.  

Evet, çatışkıyı gerektiriyor. Ama merhamet etmek; hikmeti ilahi, olan 
üzerinden zaruri/zorunlu olarak tezahür ediyorken sorumluluk bilinci üzeri 
açığa çıkmaktadır. Çünkü her şey hikmeti ilahide, hikmeti ilahiye bağlı olarak 
gerçekleşirken, yapan Hakk iken, zorunlu olarak Hakk merhamet ediyor. Aynı 
şekilde O, zorunlu merhamete bizi taşıyor.  

“Kötülüğü iyilikle sav.” Bu kötülükte bulunanın kazanımı içindir, sen diyor 
kötülüğü iyilikle savarsan birde bakmışsın ki onlar sana en iyi dostlar olmuş. 
Daha önce sizler düşmandınız, Allah gönlünüze sevgi verdi, sizi birbirinizle 
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kaynaştırmıştır. Ayetlere bakarsanız iyi olan şeyler kaynaştırıcıdır. Evet, çatışkı 
çıktı ama çatışkı ilinek… Eski dille söylersek arazi, gelip geçici bir şey… Ama 
neden açığa çıktığında artık olmasına gerek yok. Diyor ki; çatışkı oldu, ilke 
açığa çıktı, o zaman el uzat ki ilkeye taşıyabilesin. Onu yerinde tutma, o senin 
geçmiş mertebelerinden bir mertebedir. O kötülük, o günah, o mertebeye el 
uzat ola ki kurtulur. Ki bu merhameti ilahinin üzerinizde tezahür etmesinin 
gerekliliğidir.  

İki söz çelişkili gibi görünse de değil… Birisi başlangıçta söylenen Bir söz olarak 
insan tininin doğasının zorunluluğunu ifade eder. İkincisi ise insanın tinine 
yükselmesi, olması gereken idealinde görünüşü açık etmenin gereği olarak 
söylenmiştir. Evet, çıkan çıktı ortaya, o çıkana göre nasıl yaşamamız 
gerektiğinin bilincini verir. Birincisi, insan tinini –doğanın değil- Rahman 
dairesinde olan bitenin nasıl döndüğünü anlatır. Diğeri ise Rahim dairesine 
göre… Tamam, olan çıktı açığa, sen orada mı duracaksın, yükselmeye devam 
etmeyecekmisin? Olan açığa çıktıysa, yükselmek için sen el uzat, diyor. 
Böylece çatışkıyı aşabilesin, barışı bulabilesin. 

Bunun Hallacı Mansur’un bir hikâyesinde çok net bir anlatımı var. Rivayet olur 
ki: Mansur, Hakk’ın huzuruna çıkar. Ne istersin, der Hakk. Ya Rabbi bana 
zulüm edenlere cennetini ihsan eyle, der. Sebebini sorar; Ya Rabbi onların eli 
üzerinden beni buraya getirdin, onlar buraya taşınmama sebep oldu!  

Bazen diyoruz ya; bu sonuç yine çıkacaksa, eğer ben Halil olacaksam, 
yaşadığım bütün acılara razıyım. Ama sonuçta Halil çıkacaksam… Çatışkılarım, 
kavgalarım, yediğim dayaklar, okul sıkıntılarımız, hayatın getirdiği zor 
koşullar… Ne olursa olsun, bu sonuç çıkacaksa, bir değil binlerce gelip 
gitmeye, o çileyi çekmeye razıyım. Çünkü sonuç güzel! Sonuç, akıbet, güzelse 
gerisini boş verin. 

Geçen haftaki surelerin özetini yapalım. Muhammed suresinde, hak olan bilgi 
edinimi sonucunda, batıl olan ile çatışkının kaçınılmaz olduğunu işledik. 
Batılda duranların, tinde sonuç alamayacaklarını anlamlandırdık. Doğada 
sonuç alabilirsiniz ama tinde alamazsınız. Çatışkının içinde teknik bilgi, akli 
çalışmalar sonucunda birçok üretimler, edimler ile kazanımlar olabilir. Ama 
tininde, insan edindikleriyle enaniyet sahibi olabilir, insana kıyabilir, ama 
önemli olan insanlığını bulabilir olmasıdır.  
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Mahsuni Şerif’in güzel bir sözü vardır; “beni bilemedin gitti zevzek…” 
Duyduğumda şaşırmıştım, zevzeği kendisine zahmet vermiş bir kişiye 
söylüyor. Ben pek türkü, şarkı dinlemem, bir kardeşim söylemişti. Bu türküyü 
söyledikten sonra uyanmış, kusura bakmasın demiş. İnsan sıfatı sebebiyle, bu 
sözü söylemem de gerekmiyordu demiş. Ama ağzından çıkmış. Özür dilemiş. 
Kendisine çok zahmet veren bir insana, yine bir özür dilemiş oluyor. Selam 
olsun... Mahsuni Şerif aynı zamanda dörtlerdendir. Rica’ül gayb 
erenlerindendir. Âşık Veysel, Kemter Yusuf Dede rica’ül gayb erenleridir. Lütfi 
Filiz üçlerdendir. Hangi meşrepten oldukları, çıktıkları önemli değil, önemli 
olan Allah katında nasıl namazda oldukları ve nasıl sevgi bulduklarıdır. Nasıl 
salât ta oldukları onlara ait bir şey... Çünkü salâtı daim… Kimin nasıl 
yaşadığını, kime nasip olduğunu bilmiyoruz, selam olsun. Rica’ül gayb 
erenleridir. Kendilerinden değil, Allah tanık ettirdiği için dile getiriyorum. 
Bulundukları ortamda, kendilerini saklayan nice erenler vardır. Hristiyanlar 
içinde, Budistlerde… Budistlerde çoktur, Azim Allah, neler var neler…  

Bu gönüllere ağır gelir; doğru mudur, yanlış mıdır? Kabul etsen de etmesen de 
durum bu… Kişinin zanlarıyla bir duruş sergilemesi orada bir şey ifade 
etmiyor.  

Muhammed suresinde hak olanın, batıl ile çatışkıdan çıktığını işledik. Batılda 
duranların, tinde sonuç alamayacaklarını anlamlandırdık. Fetih suresinde; yol 
gösterici, kendisiyle örnek olabilen, rasihun /kesin bilgi sahibi, uzman, hak ve 
hakikate taşıyıcı öndere biat, ve emir ve yasaklara itaatle yaşam ve ereğe 
bağlı birliktelik sonucunda, tinde sonuç, başarı kazanılacağını işledik. Bu 
şartlar olmazsa hiçbir şekilde başarı olmuyor. İnsanlık içerisinde insanın 
birbirine dayanak olması, örnek olan insan olması başarı için gereklidir. Bir işi, 
o işin uzmanıyla yapmazsanız sonuç alamazsınız. Kalbi birliktelik, rabıta, o işle 
bağlılık ve onu öğretene bağlılık olmazsa yine başarılı olunmuyor.  

Fetih suresinde başarı kazanılacağını işledik. Allah ile başarı elde 
edebileceğimiz konumuzdu. Allah müsaade etmezse kimse bir şey yapamıyor. 
Allah size bir şey dilerse, onu kâinatta hiçbir şey geri çeviremez, şer de dilese, 
hayır da dilese hep ondandır. Allah size başarı dilemişse, o sizin elde 
edeceğiniz bir şeydir. Size uygun koşullar ve azim verici şevk ile oraya taşır. 
Surenin başında “seni fetihle müjdeledik” diyor, vermeyeceği şeyi söylemez 
Allah. Size bir şey söylemişse, emin olun, sonunda yetişeceğiniz yerdir. Böyle 
bir şey duymamışsınız, bilmiyorsunuz öyle bir şeye yetişmenize imkân yok. 
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Müjdelendiğiniz, size ikram edilen, sonuçta varacağınızdır. Onun şartları, 
koşulları, çatışkıları gelir önünüze ve sizdeki potansiyel o doğrultuda açılır, siz 
oraya doğru taşınırsınız. Azim esması olmazsa imkân yok, fetih azme bağlıdır. 
Azim esması bir kula tecelli etti mi, önünde hiç bir şey duramaz.  

Hucurat suresinde de tür olarak bütün insanlığın, neden ve ereklere bağlı 
olarak hukuki zeminde haklarının, hakkaniyete bağlı olarak gözetilmesi 
doğrultusunda ahlakta erdemler edinerek edep ve erkân edinmemiz -etik 
olmak- gerektiğini işledik. Tür olarak insana saygılı olmalı… Âşık Veysel 
Şatıroğlu’nun türküsünü ders olarak çalışın demiştik. “Beni hor görme 
arkadaş, sen altınsın, ben tunç muyum?” Her bedende aynı varlıksa kendinizi 
nasıl geriye atabilirsiniz? Çatışkı sonucunda çıkıyor, çatışkıyı gördünüz, 
yaşadınız; ama bilin ki o çatışkının sonucunda her varda aynı varlık. Hucurat, 
her türlü insanlık ilişkisinde ve mertebesinde hukukun gözetilmesi suresidir.  

Kaf suresinde de söze bağlı olarak bilinçte halk edilişimizin ve hak/gerçek 
olana veya batıla dayalı olarak bu ikinci halk edilişimizin sonucunda neler ile 
karşı karşıya kalacağımızı gördük. Kaf suresi, kulun melekelerinin sevkiyle, söz 
ile bilinçte halk edilişin suresidir. Bunu Rahman suresinde net 
anlamlandırıyor, orada göreceğiz. Allah’ı iman ile kabul edenin, düşünce ve 
akıl zemininde Allah’a tanık olması gerektiğinin surelerine başlamaktayız. 

Bu hafta işleyeceğimiz surelerin tamamı akıl ve düşünce melekemiz 
doğrultusunda Hakk’a tanık olmanın bizi nereye doğru götüreceğini 
işleyeceğiz.  

Tesbih/zikir konusu çok önemli… Hemen, hemen her surede tespih/zikir 
konusu var. Tespih davettir. Tespih sizin ritminizle beraber Hakk’a 
taşınmanızın gereğidir, nur salınımının gerekliliklerinden bir tanesidir. Sesli 
veya sessiz hangi şekilde zikir yaparsanız, üzerinizdeki enerjiyi ve içerik olarak 
ta biliyorsanız, dolu doluya bir içerikle enerjiniz biçim kazanıyor, sizin 
yaptığınız tespihlerle Allah size nice melekler halk ediyor.  

Hz. İbrahim’in bir sözü bunu net özetler. Yedinci gök katında diyor ki; “Ya 
Muhammed ümmetine söyle “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe 
illallâhü vallâhü Ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm. Bu zikri 
yapsınlar, cennetin toprağı bereketlidir ve Allah bu zikre karşılık cennette bir 
ağaç nasip eder.” İbrahim’in sözünün doğru olduğunu biliyoruz, çünkü 
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Kur’an’da karşılığı var; “Güzel bir söz, güzel bir ağaca benzer.” Benzer dediği 
anda tasvir yapmaktan öte asliyetin de sözün ağaçla karşılığını görüyoruz. 
Yani ağacın, bir bilgi içeriği olduğunu görüyoruz. Ağaç, bir bilgi içeriğini temsil 
eder, “Nice cennetler var ki ağaçlar ve yemişler verir”, “ama başka bir cennet 
var ki koyu yeşildendir” diye Rahman suresinde söylüyor.  

İnsanlık tininde meyve, bilginin temsilidir. Ürettikleri ve sonuç veren şeylerdir. 
Hepimiz bilgi meyvesinden besleniyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, 
ulaşım ve hepsinin Allah’ın ürettiğini bizatihi ifade ediyor. “gemilerde 
onundur” diyor… Yani siz değil sizden biz üretmekteyiz. Onu ben verdim size, 
diyor. İnsan tininde ne üretiliyorsa hepsi Allah’ın ikramıdır. Mülk O’nun, 
O’nun mülkünde iş görüyorsun. Sıfatlar O’nun, sen düşünürken manayı veren 
O. Sonra ben yaptım de! Sen yapmadın diyor, yapan çatan benim, beni gör! 
İşte tevhit… 

Rahman suresinde, tevhidi iyice anlamlı kılınmakta. Fetih 
suresinde, Muhammed efendimiz için söylenen “günahlarından bağışlanma 
dile” ayetini biraz anlamlandırmıştık.  

Necm 32. ayet; “Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve 
çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş 
olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken 
de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a 
karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. ” Küçük hatalar bağışlanıyor. 
Resulullah için söylenen günah, tinde olmaması gerekeni yapmış olması 
değil, tinde olması gerekenin yapılmaması mahiyetindedir. Olması gerekenin 
yapılmaması vicdanen “niye yapmadın” sorusunu da beraberinde getirir. Bir 
iyilik yapılması gerektiğinde, yapmadığında, zulmün karşısında 
durmadığınızda, doğru olanı yapmadığınızda hatanız; sizi aslınızdan/ 
Rabbinizden uzaklaştıran günahınız olur.  

Efendimizin hayatında hata mahiyetinde günahları vardır ki Kur’an’da 
zikredilmektedir. Bütün hayatında da buna tanığız. Çünkü kayıtlı, özel hayatı 
bu kadar deşifre edilmiş başka bir peygamber yok. Tevrat’ta peygamberlere 
atfedilen ve çoğu iftira olan durumlar hariç; efendimizin hayatının genel 
anlamda her yönü ile deşifre edildiğini bilmekteyiz.  
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Geçen hafta günahtan bahsetmiştik… Ayette bahsi geçen günah; efendimizin 
olması gerekeni yapmaması olarak hata düzeyinde günah işlemesidir. İlahi 
ereğe bağlı olarak kabul görmeyen, olmaması gereken olan, ilkelerin görünüş 
bulması adına gerçekleşen batılın görünüşüne sebep olan olması sebebi 
ile yapılması gereken, kötülük derecesinde ki günahtan beri olduğunu 
belirtmek gerekir. Çünkü onun bir adı da İsmet’tir.  

Bu sıfatı ile de günahtan temiz olduğunu belirtmek gerekir. Böyle olsa da 
günahtan beri kalmak demek; vicdanın uyanmasına neden bırakılmadığından 
dolayı, vicdan melekesinde insanın kendine dönüşünden yoksun kalması 
demek olur. Vicdanında kâmil olan efendimiz için, bu durumda günah işlemek 
kaçınılmazdır. Hangi düzeyde günah işlediği özeli olduğundan bizi 
ilgilendirmez. Bir sıfatı da ismet olduğu için kanaatim o ki; tinde olması 
gerekeni yapmaması günahıdır. Bunun haricinde olmaması gerekeni yaptığı 
belirtilmekte ise bunu da Allah bilir. İsmet sıfatı ile Allah’a yakin 
gelineceğinden dolayı ve onun Allah’a yakin gelmesinden dolayı bilmekteyiz 
ki ismet gereği sonradan da olsa temiz, arı kılınmıştır. Bu da Kuddüs esmasının 
kendinde görünüş bulmasının gereğidir.  

Efendimiz üzerinden belirtilen günah mevzusu ile görmemiz gereken o ki 
günah, insan yaşamının kaçınılmazlarındandır. Nefsi emmaresi olan her insan; 
hata yapabilir, yanlışa düşebilir, günah işleyebilir. Böylece insan, aslından beri 
kalarak kendisine zulmedebilir. Günah olmasa, vicdan zemininde insan niteliği 
kazanmamızın imkânı da görülmemekte… Salt akılda, insan olsa gerek ki ya 
şeytan ya da melek olur.  

Demem o ki; her insan kötülükten arı, günahsız doğar… Nefsi emmare 
kazanması ile beraber karşılaştığı zor koşullar ve temel 
ihtiyaçları doğrultusunda günahı ve kötülüğü sonradan edinir. Günah 
ve kötülük fıtri olarak doğuştan gelen bir şey değil. Her insan ismet üzeri, 
günahsız doğar ki hadislerde de bunun yeri vardır. Sonradan edindikleri ve 
eylemleri ile şaki veya günahkâr olur. Yaşadığımız durumlar karşısında tinde 
olmaması gereken olarak kabul görmeyen eylemlerimiz sonucunda 
gerçekleşen bir şey. Hiçbir mevcut zatihi kötü değildir. Sonradan edinilenler 
ile günah işlendikçe kötü olunmaktadır. Kötü olan Azazil ile misal gösterilirken 
dahi sonradan edindikleri ile aslına örtünen ve aslının karşısında direnerek 
duran bir karaktere tanık değil miyizdir?  
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Günah ve günaha bağlı yapılmış olarak beliren kötülük, nefsi emmare ile 
sonradan edinilendir. Ama hata yapmak sonradan edinilen değildir. 
İstense de istenmese de hata yapılacaktır. İnsan aciz yaratıldığı içindir ki hata 
yapmayı doğası gereği bulur. Hatalar ile de nefsi emmaresi doğrultusunda 
zaaflar edinirse eğer, günah ve kötülüğü kaçınılmazı olarak bulur.  

İnsan hata yapacak ki doğru olanı bulsun. Olmaması gerekeni öğrenecek ki 
doğru olanda tutarlı olabilsin… İnsanlık nedenini hakkı ile yaşamanın 
bilincini/idrakini edinebilsin, irşat olabilsin. Rabbine yükselmenin 
yolunu, erdemler ile edinebilsin. Hata içeriğiyle günah, her insanın tinde 
kendini bulması için olmaz ise olmazıdır. Ne güzel demişler; “hatasız kul 
olmaz.” Hatasız olanın kulluk bilinci de kâmil olarak gelişim bulmaz.  

Bunu meleklerden bilmekteyiz. Melekler gibi tertip üzeri sıfır hata ile iş gören 
mahlûk olsaydınız; sadece, yaptığınız iş gereği kulluğu bulurdunuz. Hata 
yapanın Allah’a kulluk bilinci ise, hataları gereği vicdan üzerinden pişmanlıklar 
ile daha yetkin bir biçimde gelişir. Hata yapmayanın, kendi üzerine dönerek 
kendilik bilincini edinmesi bir o kadar zordur. Hata yapanın ise vicdan ile 
kendi üzerine dönerek Rabbi ile kendini bulması ve kendinde bulunan 
Rabbine olması gerekenler ile yükselerek kulluk bilincini edinmesi de bir o 
kadar zordur… Ama hata yapanın, Rabbine yükselme olanaklarını eylemde 
değerlendirdiğinde, Rabbi ile kendilik bilincini edinen olması söz konusu 
olandır.  

Resul için günah olarak zikredileni, günümüzün değer yargılarına 
göre belki, günah olarak dahi görmeye biliriz. Demem o ki günah ve kötülüğü 
neye göre hakkı ile belirlememiz gerektiğidir. O da Allah’ın emir ve yasakları 
doğrultusunda değer edinimi ile günah ve kötülük algısında bulunmamız 
gerektiğidir. Değer yargılarımız ile vicdanımız doğrultusunda günah ve 
kötülüğü algılamamız; günahın ve kötülüğün algı olarak sonradan edinildiğini 
gösterir.  

Böyledir, ama evrensellerle edinilen değer yargıları ile vicdanımız 
doğrultusunda, her devirde kötü ve günah diye algılananların olmaması 
gerektiğinin bilincinde de olmamız gerekir. Bu durumda gerçekleşen ise 
vicdanımızın sahibi olan Allah’ın, gönül katında kabul etmedikleri ile günah ve 
kötülüğü algılamamız gerektiğidir. Zaten söz olarak Kur’an’da, günah ve 
kötülüğe ait sınırlar, olmaması gerekenler olarak çizilmiştir. Bu bağlamda 
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Kur’an, evrenseline bağlı değer yargıları edinmemizin kaynağı olmalıdır. 
Vicdan ise aslımıza bağlı olarak bizi O’na örtecek olanlara karşı; yani, günah ve 
kötülüğü algılamamıza sebep melekemiz olmalıdır. Çünkü akıl ile 
nefsi emmereye göre de yargılarda bulunulabilinir. Bu da günah ve kötülüğün 
kendisinde kendimizi bulmamıza sebep olabilir.  

Birçok sebepten dolayı bütün peygamberlerde hata gerçekleşmiştir; belki 
günahları da vardır. Ama adi suçlar noktasında gerçekleşen günaha tanık 
değiliz. Şirk koşma, Allah’a küfürde bulunma vs. gibi… Olmuş olsa dahi 
nebiliğin gereği olarak ismet sıfatı ile hizmet etmeleri sebebiyle ya 
bağışlanmış olmaları ya da günahlarının kefaretini ödemiş olmaları 
gerekir. Zamanlarının hak belirimine göre meşru olanı yaşamışlardır. Her 
devrin meşru çizgileri bir sonraki devirde meşru görülecektir diye de bir 
hüküm yok. Bu bağlamda meşruiyeti, her devrin değer yargıları, koşul ve 
ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşenleri üzeri değerlendirmek doğru 
olur. Bununla beraber biraz önce bahsettiğimiz gibi; ilke gereği evrenseline 
bağlı olarak ve vicdanımıza bağlı olarak algılamamız gereken, her devrin 
değişmez değer algılarına göre günah ve kötülüğü bilmemiz gerektiğidir.  

Yaşarken ve hizmet ederken; geçmişteki hatalarımız, günahlarımız sebebiyle 
bağışlanmaktan yana da umudumuzu kesmememiz gerekir. Hizmet ederken 
de hatalar yapabiliriz. Bu dahi olması gerekenin idrakini edinmek için gerekli 
olandır. Böyledir ve umudunu kesme! Umudu kesmek; hata düzeyinde 
günahtır. Allah’tan umudunu kesme diyor. Kırk gün ayet gelmiyor, umudunu 
kesiyor, intihar edecek seviyeye geliyor. Allah esirgesin… Kendisinin 
peygamberliğinden dahi şüpheye düştüğü durumu var. 

Zariyat suresine başlayalım… 

Sure teşbihata ait muğlâk ifadeler ile başlıyor; “Savurdukça savuran, kolayca 
akıp gidenler, yüklenenler” Bu sıfatlar insanda da tezahür eder ve doğasında 
zorunlu olarak bulacağı şeylerdir diyor. Savurdukça savuran; edindiklerini… 
Ağır yüklenenler, neyi; bilgiyi veya erdemleri. Kolayca akıp gidenlere; 
maneviyatta aklıyla, duygularıyla yol tutanlar…  

Kur’an Mucizesi kitabında Zariyat suresinin, düşünce ilkesiyle okunması 
gerektiğini söylemişiz. Rüzgârlar zaten esinlenmelerdir ve taşıyıcıdır. Doğada 
da rüzgâr kuvveti taşıyıcıdır; bilgiyi, sesi taşıyışı var. İnsanın düşünceleri 
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kuantumdadır, ama kuantumda da rüzgârlar vardır. Yani, iç âlemde de 
rüzgârlar vardır. Rüzgâr deyince sadece hava akımını algılamayın. İçeriğinden 
baktığınız zaman, nurda kendi içinde enerji akışı olmazsa dışarıda da olmaz.  

Sureyi, düşünce ilkesiyle okunması gerekir ve düşünce yetimiz Rabbe 
ulaşılacak en hızlı vasıtalardandır. Burada insana tavsiye edilen; nedenlerine 
bağlı olarak düşünmek... Nedenine bağlı olarak düşünmeyen insan, sebepler 
dairesinde yok olan insandır ve bu dairede yok olan insan haktan ve 
hakikatten gafildir. İnsan neden yaratıldı, neden varım sorusunu sormuyorsa, 
nedenine bağlı bir düşünceye taşımıyorsa kendisini, Hakk ve hakikatle 
müşerref olmasına imkân yok. Eskiler buna “dert edinmek” derlerdi 

Ama bu asilik noktasında bir sorgulama değil, varlığının nedenini arama 
noktasında meraklı bir sorgulama… Bu sorgulama içten gelendir, çünkü öz 
varlığından geliyor, Allah sorgulatıyor insanı…  

Zariyat suresi nedenine bağlı olarak düşün, seni kendim için yarattım; o 
zaman beni düşün! O’nu düşündüğünüz anda “ne için” lerinizi bulursunuz. 
Eylemde, tininizin gereğini açığa çıkartırsınız. Zariyat suresinde nedenleri 
doğrultusunda düşünen insana tanık olacaksınız. Bu surede altıncı ayette 
geçen din kavramı diye meal edilen cezadır. Surenin özeti ise cezanın mutlaka 
gerçekleşeceğidir.  

Din kavramı, fıtri olarak Fatiha suresinde yaşam günü idi ve din / yaşam 
gününün maliki, her an maliktir. Zariyat suresinde ise gerçekleşmesi gereken 
söze vurgu vardır.  

Size bir kitap iniyor, söylevlerde bulunuyor, söylevim illa gerçekleşecek diyor. 
Sözün gerçekleşmesi dindir. Sözü hayatında ya sen gerçekleştireceksin ya da 
ben gerçekleştirmeye başladığımda tanık olacaksın diyor. Ya senin üzerinde 
gerçekleştireceğim ya da senin dışında gerçekleşmiş olarak ona tanık 
kılacağım diyor. Sözüm gerçekleşecek, din/ceza gerçekleşecek.  

Allah’ın sözü her an gerçekleşiyor. Halife diye yaratacağım diyor; yaratmamış 
mı? Hizmet etsinler diye yarattım diyor; bilerek ya da bilmeyerek her şey 
secdededir. İlahi sıfatlar üzeri yaşıyor, ereği neyse ona doğru gidiyor. İnsan da 
amaç neyse o doğrultuda yaşıyor. Allah zaten muradında, ereğinde, iş 
görüyor. Ayetleri ne ise onun dışında yaşayamayız. Benim sözüm mutlaka 
gerçekleşiyor, sana ideal olarak sunduğumu yaşamıyorsan, ideali olmayanın 
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sana ne kazandırdıklarını göreceğin gün illa gerçekleşecek diyor. Bu bağlamda 
ceza olarak yorumlana bilinir.  

İnsanın olacağa göre, olanı düşünmesine sebep bir suredir. Yaşamda, sonuç 
itibariyle gerçekleşecek sözün, düşüncede gerçekleşeceğinin kabul görülmesi 
istenir. Evvela ayetleri, referans olarak kabul et, olanı biteni tinsel nedenine 
bağlı olarak anlamlandır, nesnel nedene bağlı olarak değil. Nesnel neden, 
hayret ve hayranlığımızı arttırır. Tinsel neden ise bizi ahlaka taşıyacaktır.  

Allah bizi kendi için yaratmış. 56. Ayet; “Ben insi ve cini bana ibadet etsinler 
diye yarattım ” demek ki Rabbim beni kendi için yaratmış. O zaman onun için 
yaşamalıyız. Kul, abid suresine geri gidiyorsun sonuçta. İnsandan istenen 
düşünmesidir ve nedenlerine/ ne içinse ona bağlı olarak yaşamasıdır.  

16 ve 17. ayet; “Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Çünkü onlar bundan 
önce güzel davranışta bulunanlardır. Geceleri pek az uyurlardı. Seher 
vakitlerinde istiğfar ederlerdi.” Nedenine bağlı olarak yaşayan insanı 
betimliyor. Abdullah Baba; “evladım, sabahlara kadar bir kelimeyi 
düşündüğümüzü biliyorum” derdi. Geceleri namaza kalkanımız kaç kişi? 
Zorlayıcı ayetler… 

19. ayet; “Onların mallarında dileyen ve isteyenler için, yoksullar için bir pay 
vardı ”  

Bir Hint sözü vardır; Mala tamah etme, ama biriktir. Kendin için değil ola ki 
birinin ihtiyacı olur. Müslümanız hepimiz! Geçmiş olsun… Abdullah Baba derdi 
ki “tombul, tombul Müslümanlar”, yiyip içip kendine biriktirenler. Allah 
esirgesin!  

“Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ayetler vardır. ”  

İki konu zikrettik; nedenine bağlı olarak yaşanması ve bizde istenen 
düşünmemiz. Nedenlerine bağlı olarak düşünmek… Ayetler vardır, delil vardır 
demektir ki delil aklidir. Akli olan şey, düşünceye aittir. Düşünmek, okumak 
demek aynı zamanda; oku yaratanın aklı ile oku demek… Düşün, anlamlandır, 
oku nefisinde de… Kan dolaşımınız, aynı anda bütün kâinatla birlikte 
hücrelerin çalışması, kalp, beyin, göz, organlara geldik, biraz kabalaşıyoruz. 
Üst belleğe geldik, insan olduk. Nasıl bütün bir organizmanın içinde ruh varlık 
olarak insan olmaya çalışıyoruz farkında bile değiliz. İnsanoğlu kendi 
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ayetlerini, yeni, yeni öğrenmeye başlıyor. Görüntüleniyor bu zamanlarda… 
Biliyoruz ki bazı ayetlerde, anne karnında ki yaratım süreci ifade edilmiştir.  

“Biz göğü büyük bir kuvvetle bina ettik ve biz gerçekten onu genişletenleriz. ” 
Kâinatın genişletildiği bilgisini bilimde edineli yüz sene olmadı.  

Tefsirine de değinelim; insanın kendisi bir göktür. Nur ile beslenerek edindiği 
nur ile yüksek derecede bir bilinç edinmiş olur. Eğer nuru da kullanıyorsa 
ruhani olarak hâkimiyet ve yaşam alanı oluşturuyor kendine… Genişlemeye 
başlıyor insan, göğünü de genişletiyor bu nokta da… Küçücük bir damlasınız 
şu kâinatta, ama bilinç alanınız, enerji alanınızdan baktığınızda sizi genişletiyor 
demektir. Eskiler şöyle derdi, nurunuz ne kadar çoksa o kadar büyük 
cennetlere gireceksiniz. Nurlanmadan cennete girme yok… 

57. ayet; “ben onlardan rızık istemiyorum ” Önce ki surelerde biz senden rızk 
istemiyoruz, seni doyuranda biziz diyordu. Samet noktasından bakın. 
“Kuşkusuz Allah rızk verendir, Metin kuvvet sahibidir. ”  

Ayetlerle bakıldığında, insanın nedenine bağlı olarak halk ediliş amacından 
sapmamasını ve arzularının heva ve heves doğrultusunda kendine zalim 
eylemlerde bulunuşunun, suç olduğunu, cezaya tabi olunacağı anlamlı kılınır. 
İnsandan istenen ayetlere, işaret ve delillere bağlı olarak olmuşu, olanı ve 
olacağı düşünmüş olarak nedenleri ve amacı fark etmesi ve bu doğrultuda 
yaşamasıdır.  

Bazen gelip soruyorlar; ne düşünelim. Düşüncesinde kısır! Düşünecek o kadar 
çok şey var ki... Başlangıçta kısırsınızdır, dişilsinizdir; üretim yok. Ne zaman 
söz sizde karşılık görür ve gerçekliğin kabul edilmesi düşünce eyleminde olur, 
gerçekleştirilir, sizde tahakkuk eder, izhar eder, idrake taşınır. Anlayış 
zemininde idrake taşınmasıyla bilgiyi bulursunuz. Bilmenin sevincini 
edinirsiniz.  

İshak gülen demek ve Sara’nın ilk eylemi gülmek oldu kendisine haber geldiği 
zaman. Düşüncede ürettiğiniz neyse bulduğunuz anda, Allah size bulmanın 
sevincini verir. O sevinç artık sizden doğmuştur. Bakın İshak olunmadı, İshak 
sizden doğdu. İshak ne zaman ki sebeplerine ve menfaatine ait doğada bir şey 
buldu; o zaman hep gülen idi. İnsan ne zaman ki doğada sebeplerine ait 
olarak, ama menfaatine amaca ve menfaatine niyete bağlı olarak bir şey 
buldu mu; hep sevinir. İşte o İshak mertebesidir. Ne zaman ki menfaatine 
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değil, ilkelere bağlı olarak, ilkenin tezahürüne ait bir şeylere tanık oldu ve 
eylemlerde teslim oldu, kendine ait olarak içselleştirdi; İsmail oldu.  

İsmail, eylemlerde hakkı müşahede eden, eylemlerinde Hakk’ı gösterendir. 
İshak, sebepler dairesinde nesnel olarak akıl işleten ve o akıl üzerinde ne 
buluyorsa hayat sevinci olarak gülendir. Onun için İshak’tan kurbanlık 
beklenmez. İlkelere bağlı olanlar kurban olabilirler. İsmail’ler kurban olur. 

Düşünce, kısır ve sıkıntılı bir sürecin sonunda sonuç elde etme yetimizdir. Kısır 
kadının doğurgan olması, İbrahim, Lut, Musa, Nuh düşüncenin hangi ilkelerle 
gerçekleştiğinde, anlamdan yana sonuç elde edileceğini beyan eden mitler ile 
ifade edilirler. Nuh’u okuyorsanız; duygular sonucunda nasıl sonuç elde 
edileceğini, duygular ilkelere bağlı olarak bir bilinç vermezlerse sizi sebepler 
dairesinde hüsrana boğar. Ama ilkelere bağlıysanız, duygularınız ona göre 
biçim kazanır, sizde duruşa sebep olurlar, savurulup gitmenize izin verilmez. 
Çivileri çaktığı tahtadan yaptığı gemide yüzdürdük diyor. Bilincinizi 
sağlamlaştırdığınız şeylerdir. Sebepler dairesinde duygularla savrulup 
giderken, bilincinizde sağlamlaştırdığınız şeylerdir. Bilincinizi, ilkelerle 
sağlamlaştırarak örgütlüyorsanız üst yapı kurumları ediniyorsunuz. Çiviler 
edindiniz, sebepler dairesinde tahtalarınızı çaktınız, yani yetilerinizi 
örgütlüyorsunuz, donatmaya başlıyorsunuz; o zaman şu hayat deryasında 
savrulmazsınız. “ Kolayca akıp gidenlere” demekteydi ya; kolayca akıp 
gidersiniz.  

Düşüncenin hangi ilkelerle gerçekleştiğini, anlamdan yana sonuç elde 
edeceğinin beyanını işler. Sonuç vermeyen düşünce hareketleri ise yok olur. 
İlkede karşılığı olmayan, Hakk’ta karşılığı olmayan şeyler sonuç vermezler, yok 
olup giderler. “Hak geldi, batıl zayi oldu. Batıl zayi olmaya mahkûmdur.” Şu 
anda öküzün başında bir dünyayı kim duyuyor? Veya şu bilincimizden sonra, 
ilkeler soyut şeylerdir, gerçeklikleri yoktur dense kimin umurundadır? 
Biliyoruz ki gerçekler. Akli âleme, kavil/söz âlemine aittirler, potansiyelde 
fıtratımızda vardırlar. Kavramlarda karşılıkları vardır, hayatımızda eylemlerde 
karşılıkları vardır, gerçekleşirler.  

İlkeler makullerdir/ aklidirler… İyilik, doğruluk, güzellik nerede? Yaşadığın 
anda biliyoruz. Şimdi çıksa birisi yok dese; bakarız kim söylüyor. Haberi 
olmayan batılda duran söylüyor. Doğruyu edindiğiniz zaman, batıl olan sizden 
giderilmiştir. Doğruyla, gerçek olanla yürüyorsunuzdur.  

393

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Bu surede sebeplere, neden ilkelere bağlı gerçekleşen düşünceye tanığız. 
Zariyat suresinden sonra çelişkili insanları rahatlıkla görürsünüz, kendilerini 
beyan ederler. Simalarından tanırsınız diyordu. Bilin ki konuşmak sesli 
düşünmektir. Konuşan insanın iç dünyasınada tanık olmaktayızdır. 

Bir gün maneviyatta birisi bana sordu; şeytanı nasıl tanırsın? Dedim ki; er 
sözünden bellidir. Tasavvufta söylenen güzel bir deyimdir bu. Çünkü ilkelidir, 
marifette konuşur, başı sonu her şeyi Hakk’a, hak olana bağlanır, tutarsız 
değildir. Şeytan da konuşmasından bellidir; tutarsızdır. Bu gün sana Allah 
kitap der, arkasından bir bakarsın algı yönetimi yapıyor, başka yöne sevk 
ediyor. Dünya, para arkadaş… Menfaatler devreye girer. Menfaatler 
doğrultusunda istenen şeyler… Hak noktasında olması gerekeni yapmamız 
olan cömertlik farklıdır. O zaten sizden talep edilen bir şey değil, yapmanız 
gerekendir. Şeytan da sohbetinde tutarsızdır, çelişkilidir, menfaati en 
sonunda görülür.  

Oturun çocuğunuzla konuşun, beş dakika görürsünüz şeytanını… Hemen 
menfaatine döner iş, bak bunu yapıyorum söz, ama sonra şunu yapacaksın… 
Tutarlılık yok. Sözü aldı tutarlı, ama yaşama taşıması noktasında tutarlı değil. 
Açın televizyonu yirmi tane âlim dinleyin, Kur’an’a bağlı olarak sözlerinde ne 
kadar tutarsız olduğunu göreceksiniz. Menfaatine, enaniyetine, benden 
başkası bilmeze döküyor. Üslubundan ve ifade biçiminden görürsünüz.  

Korkan; düşünür, çare arar. Kısır olan, ister. Seven düşünür, ama çaresiz 
kalanda düşünür. Kısır, üretimde olmamak, çaresiz kalmış; oda düşünür. Allah 
en sonunda ona bir cevap verir, yeter ki el uzatın. Düşünün… Yeter ki tefekkür 
edin… Çaresiz kalınan yerde naçar açılır perde! İnsan çaresiz kaldığı yerde 
Hakk’a sığınsın, tevekkül etsin, gerekeni yapsın, en sonunda çare ulaşır. 

Surede cezalandırma bahsi öncelikli konulardan… Bu da akıbete bağlı olarak 
insanın dikkatli olması gerektiğinin ifade edilmesidir. Doğa veya melekler ceza 
vermenin aracı olabilmektedirler. Rahman suresinde de doğa rahmet ve 
nimet vermenin aracıydı. Bir olgu veya olay size rahmet olurken, başka birine 
başka bir şekilde cehennem olabilir. Dondurma yiyorsunuz size rahmet, 
elinizden karıncanın üzerine düştü ona da zahmet... Farz edin güneş hiç 
doğmadı, rahmet olan şey doğmadığı zaman zulüm olur size. Ama zulüm 
değil.  
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Surede uyarı kavramı hâkim… Uyarı, sonuçlar üzerinden tehdit ile kulun 
düşünceye sevk edilmesi içindir. Bir şeyde uyarı varsa düşünceye sevk 
ediyordur. Uyarıyorsun; böyle yapma… Düşünceye sevk ediyorsun. Öğüt 
vardır diyor, öğüt almak o şey üzerine düşünüp hayatına taşıya bilmektir.  

Hidayetin düşünce zemininde gerçekleştiğini unutmamak gerek. Bununla 
beraber, cezanın gerçekleşeceği son gelmeden önce, düşünce ile kendi 
üzerine düşünülmesi istenir. Kısır kadın buna örnektir, nefsinizle örnekler 
gösterdik diyor. İnsandan istenen düşünmesi ve nedenine bağlı olarak hayata 
taşıyabilmesidir.  

 13.09.2015 
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52-TUR SURESİ 

 

Tur suresi sorgulanma ilkesi ile okunmalı. Sorgulamak, düşünmek demektir. 
Çünkü insan düşünürken sorguluyor, cevap arıyordur. İçsel düşünce yürüyüşü, 
tamamıyla cevap arama yürüyüşüdür. Burada hayal cihetini kastetmiyorum. 
Mantığa dayalı ya da sadece akli olarak düşünce yürüyüşünden 
bahsediyorum.  

İnsanın cevap arayışı, zaten mantık zeminine geçişi demektir. Yani, 
düşüncenin mantık yetisine doğru gidişidir. Çünkü mantık bir yetidir, ilkeli 
düşünmek bir yetidir ama sonradan edinilen, geliştirilen bir yetidir. İnsan, 
hayatta karşılaştıkları şeylerle mantığa doğru zorlanıyordur. Gerekçeleri ile 
düşünmeye doğru, nedenlerine bağlı olarak, ereğine bağlı olarak düşünmeye 
zorlanıyordur. İnsan; nedenine, ereğine, sebeplerine, koşullarına -sürecinde 
gerçekleşme koşulları- bağlı olarak düşünür. Hem fizyolojik hem tinsel hem 
ilkesel olarak gerekçeleri doğrultusunda düşünüyorsa, tutarlı bir şekilde 
düşünüyor ve yürüyüşü sağlamdır demektir. 

Bu surede sorgulamaya sebep sorular, insan için sorunsal olanın gerçeklere 
bağlı olarak aydınlatılması gereği ile söylenir ve gereği öngörülür. Bununla 
beraber, gerçek olana göre üst bilincin yapısallık kazanması, insandan 
istenendir. Tur suresi, teviline bağlı olarak tefsir de isteyen bir sure. 

“Tur’a, beyt-ul mamura yemin ederim ki…” dediği bir ayet var. Tur, 
yükseltilen dağdır. Mevcudat dağıdır diye yorumlamıştık. Mevcudat dağının 
sonucunda kavuşulan yer düşünce vadisidir, düşünce alanıdır. Musa ile 
Allah’ın oturup ta konuştuğu, düşünce alanıdır. Bütün varlık bedeninizde 
Hakk’a doğru yürürken, sebepler dairesinde Hakk’a doğru yürürken, 
nedenlerinizi sorgularken, sorgulamanın kendisinde Cenab-ı Hakk ile kelam 
başlar sizde. “Kulum düşündüğünde manasını veren benim” diyor. Sebepler 
dairesine bağlı olarak ilişkilendirilen her şey, bir cevap arayışıdır. Cevap, 
sezgilerinize bağlı olarak; sezgi, algılarınıza bağlı olarak; içeriden, feyzi 
akdetsen, Allah’tan gelir. “Kulum düşündüğünde manasını veren benim.” Bu 
bağlamda cevabı aldığınız zaman âleme, artık o sebeplere ve nedenlere bağlı 
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olarak -ki düşüncenizde neleri düşünüyorsanız ve hangi noktada cevap 
arıyorsanız- cevap bulmuş olarak gitmeye başlarsınız. 

“İmar edilen beyt-e ” Her cevap arayışınızda bulduğunuz cevap ile bilincinizde 
imar edinirsiniz, üst yapı kurumları edinirsiniz, değerler edinirsiniz, 
dokunulmazlar edinirsiniz, tabular edinmiş olursunuz bu noktada. Ve bu 
doğrultuda imar edilmiş beyt olursunuz. Göklerde beyt-ü mamur denilen, 
insanın imar edilişidir. 

Bunu Rahman suresinde daha net anlarsınız. “Rahman, Kur’an’ı belletti, insanı 
halk etti, beyanı belletti” diyor. İnsanın halk edilişi Kur’an’dan sonra 
zikredilmiş. Kur’an; okumak, okunan… Rahman okumayı belletti, öğretmek 
tam karşılamıyor. Çünkü bellemek, aynı zamanda melekelerimizin de devrede 
olduğu bir noktayı inşa ediyor. Öğrenmek somut, bir şeyi sadece bilmekle 
alakadar… Ama bellemekte melekelerinde devrededir. Bu noktada beyt-ül 
mamuru zorunlu olarak görüyorsunuz.  

Zariyat’ta sözü gerçekleştirin, yani din edinin dedi… Sözü aldı. Söz ile beraber, 
sen imar edilen bir beyt oluyorsun. Çünkü din sende gerçekleşiyor.  

“Ve yükseltilen Tur’a” Çünkü Tur yükseltilendir. Diyor ya; Tur’u başlarına 
kaldırdık. Tur yükseltilen dağdır ve insan mevcudatında, melekeleri üzerinden 
sebepler dairesinde aklederken Allah’ı azimüşşana yükselir. Tur kimine göre 
Ben dağıdır ve her şey benliğe yükseltilir ve benlik asli itibarı ile Allah’a ait 
olduğu içindir ki insan kendinde değer olarak yükseltilmiş asli benliğin 
gölgesinde kalır. Benlikte insan kendine düşünce alanı var kılar ve bu düşünce 
alanına çıkan sebepler ile düşünen Musa’dır. Musa’nın düşüncede yürüyüşü 
İshak kolunun en kâmil yürüyüşüdür. İshak kolundan Musa’ya gelene kadar 
sebepler dairesinde Hakk ile yürüyüş vardır, Hakk’a doğru yürüyüş vardır. 
Bakın!.. İshak ne yapıyor; sebepler dairesinde Hakk’ı buluyor. Yakup ne 
yapıyor; sebepler dairesinde, karanlıklarda, sebepleri ilişkilendiren sonuçlar 
üzerinden aydınlanarak yürüyor. Yani ereğe doğru hep yürüyüş var, gece 
yürüyenler. 

Musa da ise çaresizlik var. Faydalanma ve zorunlu bir çare arayışı... “Ola ki 
size bir ateş getiririm.” Aciz düştüğü yerde düşünüyor. Bazen aciz düştüğümüz 
durumlar bizim Allah’a doğru yürümemize sebep olur. Mevcudat dağında, 
insan aciz düştüğünde yürür. Ve düşünce vadisine geldiği zaman Allah diyor 
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ki, “nalınlarını çıkar.” Yani, hayata dair, sebeplere dair geleceğe dair 
beklentilerini ve geçmişe dair edindiklerini bıraktığın zaman kâmil düşünce 
başlar, Hakk seninle konuşmaya başlar. Sen sebeplerinle bakarken, geçmiş 
nedenlerinle bakarken, Hakk’ın kelamını duymana imkân yok. Hakk’ın 
kelamında, hak olanı ve Hakk’ın dilde görünüşe taşınmasını da görmene 
imkân yok. “Görün bana” dersin. Onun için diyor; nalınlarını çıkar. Tur, 
denildiğinde anlamanız gereken; mevcudat ve sebeplere bağlı olarak acziyete 
düştüğünüz, sizin ihtiyaçlarınızı gideren düşüncelerin sonuçta sizi Hakk’a 
ulaştıracağıdır. 

Zariyat’ta başlayan nedensellik sorgusudur. Kendi nedeninizi 
sorguluyorsunuz, bir taraftan da şartlar, hayati yaşam koşulları sizi zorluyor. O 
koşullarda bir taraftan nedeninizi arıyorsunuz, nedenlerinizi ararken de zor 
şartlar doğrultusunda karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve düşüncenizde zorunlu 
olarak Allah’a doğru taşınırsınız. Bu herkeste böyledir, bu zorunlu yürüyüştür. 
Her varlık, kendi varoluş nedenlerini sorgularken, zor şartlarda da kalırken, o 
sorgulayışında tutarlı ise sonuçta Allah’u azimüşşanla konuşmaya doğru gider. 
Kelam etmeye doğru gider ve Tur suresi size bunu anlatıyor.  

Surenin sonuna doğru olan ayetlerde sorular var. O sorular sorgulama 
sorularıdır. Ve o soruları birinin size karşınızda sorguluyormuş gibi 
algılamayın.  

37. Ayet; “Yoksa rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye 
hükmedenler onlar mıdır? ”  

38. Ayet. “Yoksa onların bir merdivenleri varda, onunla mı dinliyorlar? Öyle 
ise dinleyenleri apaçık bir delil getirsinler.” Akıl istiyor, mantık istiyor, tutarlılık 
istiyor, delil istiyor.  

38. Ayette “Yoksa kızlar onunda, oğullar sizin midir? Yoksa sen onlardan bir 
ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında ezildiler mi? Yoksa 
gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak 
istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, kâfir olanlardır. Yoksa onların Allah’tan 
başka ilahları mı var? Allah onların ortak koşmakta olduklarından 
münezzehtir. ” 
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Soru soruyor, sonra cevap niteliğinde ifadelerde bulunuluyor. Karşınızda biri 
size hitap etmiyor. Farz edin bu sorular yüreğinizden geliyor ve size içerden 
Rabbiniz düşünce konusu olarak ilham ediyor. 

Fıtri olarak bunu feyzi akdesten buluyorsunuz. Bir olayla karşı karşıyasınız, 
ilkeli olarak bakıyorsunuz. İlkelerin sizde gerçekleştiği, imar edildiği bir 
beytsiniz. O beytte olduğunuz zaman, karşılaştığınız olaylardaki sorunsal 
durumları kendi varlığınızla karşılaştırırsınız. Yani, gerekçeler, ilkeler, 
nedenlerine bağlı, ereklerine bağlı olarak sorgulayışınız olur. Ve o 
sorgulayışınız bu ayetlerle dile getiriliyor. Farz edin imar edilmiş bir beyt 
olarak Tur oldunuz, Tur suresi sizde tezahür ediyor. Karşılaştığınız olayları, 
ilkeye ve deneyimlediğiniz tecrübelerinize bağlı olarak sorgularsınız ve onlara 
cevap verirsiniz. Ve Tur suresi bunu anlamlandırıyor. İmar edilmiş beyt, 
insandır. Sorgulamalarında cevabını bulmuş, üst yapı kurumları edinmiş, 
değerler edinmiş, gerekçeler edinmiş, o gerekçeleri ile yaşayan, delilleri ile 
yaşayan, şüphesi olmayan insan. Ve karşılaştığı olayları buna göre 
değerlendiren insandır. 

Soruyu siz soruyorsunuz. Bir şeyle karşı karşıyasınız ve şöyle soruyorsunuz; 
“Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler.” Bak, gerekçe 
sunuyorsunuz. Ya da diyor ki “Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı 
yaratıldılar”. Soruyorsunuz; “Ya siz hiçbir şey olmaksızın nasıl yaratıldınız?” Bu 
şekilde okursanız Tur süresi anlamlıdır. Sizin kendi sorgulayışlarınızdır, 
hayatınızda karışıkları vardır.  

Bir ateistle karşı karşıya kaldınız, sorarsınız; “bunlar bir nedene bağlı olarak 
yaratılıyordur ve bu nedene bağlı olarak yaratılırken sen her şeyin bir 
tesadüfen olduğunu mu söylüyorsun bize?” Her şeyin, bir zemin üzerinde inşa 
edilmesi gerekir. Siz bu aklı biliyorsanız ve tinsel olarak da Hakk’ın varlığını 
belki o sırada ona anlatamayabilirsiniz, ama zemin noktasından 
yaklaşabilirsiniz. “Ya kardeşim her şeyin bir zemini var, zemin üzerinden inşa 
ediliyor. Sen bunları tesadüfen, zeminsiz mi inşa edildiğini söylüyorsun?” 

Tur süresi sizin içinizde karşılaştığınız olaylara karşı sorgulamalarınız ve o 
sorgulamalarda kendinizde olan cevapları aynı zamanda ifade etmenizdir. 
Çünkü imar edilmiş bir beytsinizdir siz. Bilinci yapısallık kazanmış, yapısallık 
kazanan bilincin karşılaştığı olaylara karşı cevabıdır. Burada Kur’an sohbetleri 
olurken; Cenab-ı Hakk’ın huzurunda bir şey dönüyor, onlara cevap vermiyor 
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mu? Aynı şey… Sizin huzurunuzda bir şeyler oldu ve siz onlara cevaplar 
veriyorsunuz, ama sorgulayıcı olarak cevaplar veriyorsunuz. Tur suresi, 
budur…  

Zariyat süresinde kısır aklın düşünce ile anlam doğurması işaret edilirken, Tur 
süresinde de yaşadıkları, yaşananlar ve yaşanacaklar üzerinden sorgulayarak 
cevap arayan akıl insandan istenendir. 29. ayetten 47. ayete kadar bu net 
görülmektedir. Sorgulama ayetleridir bunlar, surede muhattab alınan 
Muhammed efendimiz üzerinden okunursa bu daha net anlamlanır.  

Farz edin ki bu ayet soruları size sorulmakta ama dolaylı olarak hitapta değil 
de fıtri olarak sorgulama yetiniz üzeri gerçekleşmekte. Böyle olduğunu 
anladığımızda, Tur ya da insanı kâmil perdesinden uyanır, kendi mevcudat 
dağımızda, kutsal düşünce vaadimizde Musa’nın Allah ile konuşması gibi 
onunla konuşmaya başlarız. Eğer siz sorgulamaya başlıyorsanız, artık ifadede 
sizin dilinizden sorgulayan Allah’tır. Ve cevap veren de… Çünkü her sorgulama 
bir cevap ister. Onun için bir zaruriyeti var. Sorgulama cevap ister, bu sebeple 
cevabı ile beraber sorgulamada bulunuluyor. Sorgulamayı getiriyor, ama 
cevabı ile getiren bir sorgulama. 

Düşüncede doğru sorular ve doğru adımlar yani yasalara ve ilkelere bağlı 
ilişkilendirmeler sonucunda doğru cevabı ve Rabbimizi mana / anlam 
seslenişinde buluruz. Bundan dolayı düşünce vadisinde korkmadan, sağlam 
bir iradeyle, kararlılıkta bulunarak, Rabb’ten gelen anlam akışında iç 
dünyamızda Rabbimiz ile beraber yürüyüşte bulunuruz.  

48. ayette hikmeti ilahiye ye tanıklıkta bulunanın, olduğu gibi olanı biteni 
kabul ederek tutarlı olması istenir. “Rabbinin hükmüne sabret kuşkusuz sen 
bizim gözlerimizin önündesin, kalktığın zamanda rabbine hamd ile tesbih et ” 
Sen tutarlı ol diyor.  

Düşünce de tutarlılık ister, düşünme vadisinde tutarlı olmadığınız sürece 
hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü düşünürken ilkelerle düşünmek zor bir şey, 
aynı anda hayal cihetiniz girer, menfaatleriniz girer. Bir saat nitelikli bir 
şekilde düşünmeye çalışın, çok zor, yapabilene aşk olsun. Ya hayal edersiniz, 
ya dertleriniz araya girer, ya ana baba girer, ya sevdiğiniz girer ya korkularınız 
araya girer. Nitelikli düşünmenize engel olacak bir çok şeyle karşı karşıya 
kalırsınız. Nitelikli, düşünmek hakikaten de çok zordur.  
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Dolayısıyla, düşüncede istikrarlı olmak ve disiplin gereklidir. Disiplin olmazsa 
hayaller, görüntüler gelir. Kavramsal düşünce o nedenle çok zordur. 
Düşüncede disiplin dediğimizde; doğada yasaların, tinde gerekli olan ilkelerin 
gerçekliliği doğrultusunda kavramlar ile edinilen düşünmeyi kastetmekteyim. 
Böylesi disiplin ise düşünmeye olan tutku, şevk, azim ve düşünce nesnesine 
olan merak olmadığı sürece gerçekleşmez. Düşünceyi disipline etmek demek; 
gerçeklere göre düşüncenin sınırlarını çizmek ve ereğinde bilinecek olana 
doğru, istikrarlı ve tutarlı bir biçimde düşünebilmek demektir. Kişi disiplinli ise 
hem hedefe odaklı olarak harekette devamlıdır hem de gerçekler ile 
belirlenmiş sınırları dâhilinde tutarlı olarak düşünce hareketinde devamlı 
olması gerekir. Disiplin iki şeyi içerir; hem istikrar hem de sınırları içerir. Hem 
mantığın gerçeklerine, gerekliliklerine göre düşünecek hem de düşüncesinde 
istikrarlı olacak… Bu şekilde, düşünce disiplin altına alınmış demektir. Amaç, 
düşünceyi disiplin altında, nitelikli bir şekilde sürdürmek… Düşünce eyleminde 
istikrarın olması gerekir ki sonuç elde edebilelim… 

Unutmadan belirteyim ki, mantığın gerçeği; tinde ve doğada gerçekleşenleri 
değişmezlerine göre gerçekliğinde anlamlı kılmaktır. Mantığın gerekliliği ise 
değişmezlerine göre anlamlı kılınan gerçeğin, yaşamda karşılıkları olan hak 
belirimlerine göre gösterilebilinmesidir. Bir şeyin gerçekliğini ifade etmek ile 
gerçeği yaşamsal karşılıklarına göre anlamlı kılmak iki farklı durumdur. Bunun 
ile beraber üçüncü bir durum olarak mantıkta görülmesi gereken ise gerçek 
olanı, değer olarak insan bilincinin önüne koyabilmektir. Bu, mantığın işi 
olmasa da mantığın son durağı olarak yapılması gerekendir. Yani gerçek 
olanın algısını, mantık dâhilinde bilicin önüne koyduğunuzda, yaşamda 
karşılıkları ile yaşanması gereken olmazsa olmaz özellikleri ile değer 
niteliğinde de göstermelisiniz…  

Gerçek olanı, yaşanması gereken makuller çerçevesinde değer niteliğinde 
gösteremezseniz eğer; yaşam alanlarında yaşam biçimi olarak 
gerçekleşmeyecek olana tanık kılınmaktan öte bir şey yapmamış olursunuz. 
Gerçeğin bilgisi, önümüzde değer olarak durduğunda, yaşamda işlevsel 
kılınabilinir. Böylece yaşam, “ne için” sorusuna cevap olarak verebileceğimiz 
amaç ile anlamlı kılınan olur. İlkeye bağlı amaç, yaşam duruşu ve yaşam biçimi 
edinmenin gereğidir. Amacın gerçekleşmesi geçici olarak mutluluğa sebep 
olsa da ilkeye bağlı amacın haklar üzeri yaşanması, kalıcı olarak saadeti 
edinmenin gerekliliklerindendir.  
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Kur’an’a dikkat ederseniz eğer; gerçek olan tanımlanır, gerçek olan yaşam 
alanlarında gösterilir ve gerçek olan insan bilinci önüne olmazsa olmazlar ile 
yaşanması gereken, makul olan değer niteliğinde sunulur. Her sunum bir 
tekliftir ve Kur’an’da teklif edilen; insanın, akli ve vicdani düzeyde kabulüne 
sunulan bir öğüt olarak görülür. Teklifin kabul edilerek yaşanması sonucunda 
edinilmesi gereken ise sulh zemininde saadettir. 

Musa nebinin nalınlarını çıkar ayeti ve buradaki sabret ayeti çok önemli. 
Düşüncede sabırlı, tutarlı olmanız lazım, kararlı olmanız lazım. Bir şeyi 
düşünüyorsanız, beklentileriniz olmadan, onun üzerinden daha önce 
edindiğiniz bilgilerle her veçheden düşünmeniz lazım. Ve geçmişinize bağlı 
olmadan, kültür, soy, nedenlerimiz olmadan, sadece o konuyu 
anlamlandırmaya odaklanmanız lazım. Böylece, verimli olursunuz. Sebeplere 
bağlı olan, nedenleri kendinde olan, kendi için, menfaatleri doğrultusunda 
olana düşüncede bir şey ikram edilmez. 

Çaresiz kalmış, kısır bir kadın… Çaresiz kalmış, zorunlu olarak düşünecek, 
odaklanır o konuya, sabah akşam sadece o konuyu düşünür. Çaresiz kalmış 
çünkü. Cevabını arayıp da çaresiz kaldığınız problemleriniz, sorunsal olan 
şeyler varsa, kendi düşünce ufkunuzda bildiğiniz şeylerle örtüştürdüğünüz 
zaman, çare aradığınız zaman, en sonunda size cevap gelecektir. Bu da 
kuşkusuz gerçekleşecek olandır. Ben size cevabını vereceğim diyor. 

Tur süresi imar edilen beyttir. İmar edilen beyt insandır. İnsan eğer kendisini 
değerlerle inşa etti ise, ilkelerle inşa edilmiş bir bilinç yapısı varsa orası artık 
Betül Mamur’dur, Allah ile düşünmeye, Allah ile konuşmaya müsaittir. 
Beklentileri olmadan, Tur dağı ile Hakk’a yükselir, düşünce vadisinde Hakk’ı 
bulur. Ama sebepler ve menfaatler girdi mi, Tur’dan duyular âlemine iniş 
başlar. Düşüncede manayı bulursanız, manaya odaklı iken Rabbinizi de 
göremezsiniz… “ Ya Rabbi bana görün!” Ya zaten sana kürsi ala’dan ya da 
kalbine ilka ederken Cenab-ı Hakk mana veriyor! Yani her düşündüğünüzde 
cevap buluşunuz kendinizde feyzi akdetsen feyizlenmenizdir. Bu da “Her 
düşündüğünde manasını veren benimdir” hadisi kutsisine karşılık gelir.  

“Geceleyin kalktığın zamanda, rabbini hamd ile tesbih et ” (48.ayet) 
“Kalktığınızda” yı da düşüncede bulduğunuz şeyle ayağa kalkışınız olarak 
görün. O zaman rabbini hamd ile tesbih et, çünkü zaten sana veren O’dur. 
Bunu Rahman süresindeki gemilerden örnek alın. Adamın aklına gemi yapmak 
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gelmiş… Arşimet kaldırma kuvvetini bulmuş… Bir tanesi bağlantıları bulmuş… 
Hz. Nuh’a da bir melek gelip öğretmiş… Kim olduğu önemli değil, bir ürün 
veriliyor. Ve ürün sizden değil, bendendir diyor. “O gidip yüzenler rabbinin 
malıdır” diye ayet var Rahman’da. 

Yani ürettiklerimiz dahi Cenab-ı Hakk’ın lütfu ihsanı ile olan bir şey… Ama biz 
düşündük, biz bulduk! Orada düşüncede ikram eden, ikram ederek onu 
üretmene sebep veren, sana meleklerin üzerinde tecelli ederek onu ürettiren, 
biçim verdirten Müsavvir, Bedi, Bari, Allah’tır. Tevhid dili öyle bir dil ki bütün 
sebepleri aşkın bir dildir. Sebepleri görmeyeceksin, zaten Necm süresinde 
tamamıyla bizi tevhide taşıyacak.  

Uykudan kalktığınızda diyor, çünkü düşünen insan Allah ile uyanır. Beyt imar 
edilmemişse, halen sebeplere, kendi menfaatlerine dair ise, nalınlarını daha 
çıkarmamışsa onda akış yoktur. Nalınlarını çıkartmış, üst yapı kurumları 
edinmiş, sebeplerinden, beklentilerinden uzaklaşmış sadece ilkeye odaklı, 
korkmadan, tutarlı düşünüyorsan artık imar ediliyorsun, değerler edinmişsen 
imar edilmişsindir. Hani, bu yola girersen deli olursun derler… Allah yolunda 
deli olacağımız varsa deli olalım, sonunda baş ise baş gitsin… Uyanmamız 
düşüncede tanıklıkla başlar… Ve düşüncede Rabbimize tanık olamaya yol 
tutarak O’nu tesbih etmek gerekir.  

Korkulardan, beklentilerde soyunduğun zaman imar edilmiş beytsin. O 
hanede, o düşünce alanında Allah’u azimüşşan tezahür eder ve kuluna Allah 
tecelli eder. Bunu anlamlandıracak güzel bir örnek vermek istiyorum… Herkes 
içinde anlattığım bir örnek değildir. Aslında hayatta kendi özellerimi 
anlatmam, anlattığım özellerimde incir çekirdeğini doldurmaz, özellerimi 
anlatmıyorum çünkü abes iştigal eder. Bakın düşüncenin ne olduğunu 
anlamanız adına söylüyorum, bir şey yaptıkta Cenab-ı Hakk’tan böyle bir şey 
geldi diye böbürlenmiyorum. Sadece düşüncenin ne kadar kıymetli olduğunu 
anlatmak için söylüyorum altını çize çize… 

Abdullah Babanın yanına gidip geliyorum. O sırada düşünceden başka bir 
şeyim yok, sabah oturuyorum, kalkıyorum, yiyoruz, içiyoruz, sabah akşam 
Allah’ı düşünüyorum. Allah’ın zikri ilahidesin başka bir şey yok. Bir gün Huruf-
u Mukatta’yı tefekkür ediyorum. Gece yatmadan önce 1–2 saat illa tefekkür 
ederim, istisnasız… O günde Elif-Lam-Mim’i tefekkür ediyorum, Elif-Lam-Mim-
Ta… Bu şekilde düşünüyorum. İçeriklerini Kur’an’dan edindiğim, 
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Resullullah’tan duyduğumuz, rüyalarımızda gördüklerimiz, keşif olarak tanık 
olduklarımızla dolduruyorum. Elif buysa Lam budur, Elif-Lam, bundan sonra 
niye mim gelmiştir, ne için zorunlu söylenmiştir… Düşünüyorum. Düşünürken 
çok farklı bir anlamda içeriklerini dizgesinde anlamlı kılmıştım. Gece bana şu 
ses gelmişti; “ya kulum bana bu şekilde -yani elif-lam-mim-ta ile- bu biçimde 
gelen olmadı.” Bu düşüncede özgün olarak gerçekleşen yöntem ve edinilen 
içeriğin daha önce hiç gerçekleşmemiş olması önemli olsa da gerçekten 
önemli olan ise düşünce ile Rabbimin huzuruna kabul edilmemdir. Düşüncede 
Allah’a giden bir yol var. Sizi Allah’a taşıyor direk bir yol var! Ve o günden beri 
hala tefekkürü bırakmadım. “Bir saatlik tefekkür, bin saatlik ibadetten 
eftaldir” sözünü, tak diye yüreğimde buldum ve hala tefekkür ederim. Akıl 
yetiniz en yüksek yetinizdir, vicdan yetiniz en yüksek yetinizdir. Buldunuz 
buldunuz, bulamadınız, yazık… 

Vicdan sizi ahlaka taşır, vicdan ile iman ile gerçekleşen düşünce ise Cenab-ı 
Hakk’ı anlamaya ve O’na tanık olmaya taşır. Hem tanıklık hem de halifelik 
istiyor. Vicdanınız üzerinden halifeliğe taşınırsınız ahlaki zeminde, ama 
düşünce zemininde de Cenab-ı Hakk’ı bilinmeyi istedim noktasında tanıklığa 
taşınırsınız. Akıl yetiniz olmadan tanık olamazsınız imkân yok, dil olmadan 
tanık olmanıza imkân yok. Vicdanınız olmadan da Allah’ı bulmanıza imkan 
yok!  

24. ve 26. ayetler; yaşananların sonuçlarının, ahiret ve akıbette görüleceğinin 
iyi bir örneği olması adına ve nedenlerine bağlı olarak sorgulayan akıl 
sahiplerini görmek adına önemli. “Onların etraflarında dönüp dolaşan gençler 
vardır. Sanki onlar sedeften saklı inci gibidirler.”  

Saklı inciyi özellikle kullanmış. Çünkü inci kendinde kapalı, daha aşikâr 
olmayan manadır. İnci mana demek ama kendinde daha gizil… Mercan, 
kendinde olanı açığa çıkartmış mana… İnci, mercan o nedenle yan yana 
kullanılır. Tabi bunları kişileştiren, ehlibeyt üzerine okuyanlar da vardır ki 
hadisi şerifler gereği doğrudur. Tefsir manasında doğru olabilir, ama tevil 
manasında doğru olanı işaret etmez. Bir de kişilere indirmek Kur’an’ın 
ruhundan bizi uzaklaştırır.  

Mercan Hz. Hüseyin’e, inci Hz. Hasan’a işaret eder, bu bağlamda doğrudur, 
amenna. Ama kişileştirdiğiniz anda ayet orada kalır, size hitabı biter. Günde 
ruhunu edinemezsiniz. Tehlikeli bir alandır aynı zamanda, o alanın kesilmesi 
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gerek. Kur’an’ın evrensel olarak hitabı sebebi ile kesilmesi lazım. İnci, ilahi 
âlemde kendinde gizil olan mana demektir. Mercan ise kendinde gizil olan 
mananın açığa çıkışıdır. Tevil ilkesi ile tefsirine de odaklanın bu bağlamda.  

26 ve 27. ayet; “Dediler ki: hakikaten biz daha önce ailemiz içinde korkup 
ürperenlerdik. Allah bize lütfetti ve bizi semum azabından korudu” Semum 
azabı dışarıdan gelen değil, içeriden yakan azaptır. Sakar, dışarıdan yakan 
azaptır. Dışarıdan gelen belalar, psikolojik olarak en sonunda dışarıya vurduğu 
zaman; içeriden aldığını sıkıntılar dışarıya vurursa; vücutta yansımaları 
görülür, zona, saç kıran, ateş, kanser… 

Eğer içeride olan hastalık, ateş, bütün varlığınızı istila ederse, sıkıntı ateşiniz, 
cehenneminiz sizi istila ederse, dışarıda da karşılığını görürsünüz, Sakara 
döner. Dışarıdan size eziyet olarak gelenler, içeride problemlere sebebiyet 
verir. Sabahtan akşama kadar dayak yiyen çocuk sonunda ne olur; içeride 
sıkıntılı bir çocuk olur. Hüvel Batın, Hüvel Zahir ilkelerin işaret ettiği sbernetik 
ve süpekülatif mantık doğrultusunda düşünmeniz, bu durumu daha kolay 
anlaşılır kılar. 

Akıbet ve ahirette görüleceğinin iyi bir örneği olması adına ve nedenlerine 
bağlı olarak sorgulayan akıl sahiplerini görmek adına önemlidir. “hakikaten biz 
daha önce ailemiz içinde korkup ürperenlerdendik” Ayette bir sorgulama var, 
geçmişlerini sorguluyorlar ve günde olanı değerlendiriyorlar.  

21. ayet; “İman edenler ve zürriyetleri soyları da iman eden ile kendilerine 
tabi olan kimseler. İşte onların zürriyetlerini de onlara kattık. Onların 
amellerinden bir şey de eksiltmedik. Her kişi kazandığına karşılık rehindir. ” 

 Buradaki rehin nedir?  

Buradaki rehin kavramı ile amellerimiz sonucunda; hak ve adalet ilkeleri 
doğrultusunda tinsel neden ve amaca bağlı olarak eylem sahibini bağlayıcı 
olan, sebep olunan sonuçlardan bahis edilmektedir. Sebep olduğumuz 
sonuçlar; er ya da geç kefaretini ödeyeceğimiz –cehennem- veya saadetimize 
sebep –cennet- olarak yaşamamız zorunlu kılınandır. Rehin kavramının geçtiği 
ayeti, “önceden gönderdiklerimizi yanımızda bulacaksınız” ayeti de farklı bir 
açıdan anlamlı kılınır.  
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Rehin, bir şeye karşılık tutulu olan demektir. Bu ayet ile de görmekteyiz ki 
yaptıklarımızın ve sebep olduklarımızın hak karşılıkları ile karşılaşmadan, 
geçmişimizle yüzleşmeden ve hesabını görmeden, tutulu olmaktan 
kurtuluşumuz yok. Bu da demek olur ki adaletin gereği olarak herkes kendi 
yaptıklarına rehin kılınmıştır. Bu ayet ile her kişinin sebep oldukları ile er ya da 
geç karşılaşacağı anlamlı kılınır. Bu ayette de tinde sibernetik ve süpekülatif 
mantığa tanık olmaktayız.  

Allah bizi bir neden üzere yaratmış ve o neden amacımız olarak önümüzde 
duruyor ve bu doğrultuda değerinde yaşamamız isteniyor. Ticaret gibi 
düşünün, haciz geliyor; yaptığının karşılığını öde, ondan sonra rehin alınan 
mal üzerindeki haczin kaldırılsın.  

Sonuç itibarı ile her nefis olumlu ya da olumsuz olarak eylemleri sonucunda 
kazanımlarının hak karşılığını görecektir. Her eylemimiz cennet veya 
cehennemi kazanmamıza sebeptir. Suçlu kılınacağımız eylemlerimizin 
cezasına karşılık rehin alınırız. Mükâfatlandırılacağımız eylemlerimizin hak 
karşılıklarının verilmesine karşılıkta rehin alınırız. Rehin kavramını; tutulu 
kılınmak, karşılığı alınacak olanın, karşılığı alınana kadar tutulu kalmak 
içeriğinde anlamak gerekir. Böylece, hem cezası verilecek olanın vereceğine 
karşılık hem de mükâfatı verilecek olanın alacağına karşılık rehin olduğu; yani, 
tutulu kılındığı anlaşılmalıdır. Belli bir süre bekletilmek/ beklemek anlamında, 
rehin alınmamızın sebebi ne ise gerçekleşmeden/ yerini bulmadan, 
rehinlikten kurtulmak yok.  

Ayete dikkatli bakarsanız eğer; iman edenlerin amellerinin karşılıklarından 
eksiltme olmadığı vurgulandıktan sonra; “her kişi kazandığına karşılık 
rehindir” denilir. Bu ifade üzeri bizler “her kişi kazandığına karşılık rehindir” 
denildiğinde sadece, iman ehli ve kazandıklarını anlamaktayız… Ama “her kişi 
kazandığına karşılık rehindir” denilirken; sadece, iman edenleri değil genel bir 
ifade olarak küfür ehlini de kapsayan bir beyan olduğunu görmek gerekir. 
Yaptıklarınızın ve sebep olduklarınızın hak karşılıklarını görmeden, rehinliğin 
bitmediğini belirtmek gerekir.  

Bu ayet mahşer ayetlerinden olduğu gibi vicdan ayetidir de. İnsan yaptıkları 
ile vicdanına rehin/ tutuklu kılınmıştır. İyi ve doğru olanı yapmadıkça rehinliği 
bitmez. İnsan nefsi emmaresine de rehin kılınmıştır. İyi, doğru ve güzel olanı 
yaşamanın hak olan karşılığını mutmainlik, selamet ve saadet olarak 
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edinmedikçe, Allah’a rabbi olarak ermedikçe, gönüle taşınmadıkça nefsi 
emmaresine tutulu kalışını aşamaz.  

Yaptığınız eylemler, niyetlerinize göre değer yükleminde bulunmanız 
doğrultusunda değerlendirilir. Her nefs, kendi niyetine bağlı olarak 
yaptıklarının sonuçlarına rehin kılınmıştır. Sonuçların hak karşılıkları 
yaşanmadan –cehennem-, hak karşılıkları verilmeden –cennet- edinilmeden 
rehinlik bitmez.  

Tinde ereğine bağlı olarak nedenini yaşamadığın şey, nedenine ve ereğine 
bağlı olarak seni bağlayıcıdır. Tinde ereğine bağlı olarak değerinde yaşadığınız 
da kazanımları ile bağlayıcıdır. Hesabını vermediğiniz ve karşılığını almadığınız 
sürece rehin kılınmışsınızdır. Rehin kılındığınızın sonucunu beklemek de 
ayette anlamlı kılınandır. Sonuç rehin alındığınızdan dolayı kurtuluş bulmaktır. 
Çünkü, rehin alındığınız ne ise rehin bedeli edinildiğinde/ verildiğinde 
sonunda kurtulmuş olacağınızdır. Bu da insanın, er ya da geç cezadan 
kurtulacağı anlamını taşıması adına önemlidir. Bu ayette ifade edileni, gelecek 
adına müjde olarak kabul etmek pek de abartı olmaz kanaatindeyim.  

 Yemin etmek kavramını biraz açıklayabilir misiniz?  

Bilincin önünde, değer olarak duran ve gerçekliliği olan üzerine yemin edilir. 
Yemin edilen değer; yemin edenin, gerçeklik ve değer algısının da 
göstergesidir. Bu bağlamda Kur’an’da, ne üzerine yemin edilmekte ise Allah’ın 
kendinde değer olarak edindiklerine tanığızdır. Değer olarak edinilenlerin ise 
tinde gerçek kılındığını görmekteyiz.  

Kur’an’da; bazen, doğa nesnelerinin üzerine yemin edilirken, doğada gerçek 
olanın tinde değer olarak gerçek kılındıklarını görmekteyiz. Doğada gerçek 
olan üzerinden yemin edilirken yemin edenin kendi gerçekliğini, değer 
edindiği belirimlerine göre tezahür ettirdiğine de tanık olmaktayız. Doğada, 
yani zorunlu olan ne ise ve doğada emek verilen ürün olarak görülenler, emek 
veren Allah için değer olarak kabul görmekte. Bu durum Allah ile evrensel 
olduğu içindir k;i insan için de emek önünde duran değer değil midir? 
Kur’an’da bazen de niyete bağlı olarak gerçekleştirilmiş değer yükleminde 
görünüş bulan eylemlerde bulunanlar üzerine de yemin edilir. Bu da Allah 
katında hangi eylemlerin değer olarak kabul gördüğünü gösterir.  
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Emek ve tinde değer olana göre değer yükleminde görülen eylem; üzerine 
yemin edilmiş olarak kutsiyet kazanır. Zaten emek ve tinde değer olarak 
beliren eylemler ile insan kutsiyet kazanmaz mı? Allah ise emek ve amacına 
bağlı olarak gerçekleşenleri, kendi için kutsi kılmakta.  

 Tur’un ilk ayetini biraz açalım mı? 

“Kasem olsun Tur’a, satır satır yazmış kitaba. Yayılmış ince deriye” 

Tersinden okuyun; “Tutuşturulmuş denize, yükseltilmiş tavana, beyt-i 
mamura, yayılmış ince deride, satır satır yazılmış kitaba, Tur’a kasem olsun.” 
Yani gerçekleşenlere kasem olsun. Geçen hafta yemin etmek çocukluk devresi 
içindir. İnandırıcılık için… Adamlar zaten çocukluk devresinde, birbirlerine 
yeminle karşılık veriyorlar, ahlakları o, inandırıcı olması için yemin ediyorlar. 
Yemin etmek ikna etmenin gereği olarak görünüş bulmakta… İnsan için böyle 
olsa da Allah kendi için değer olanlar üzerine yemin etmekte. Kendi için değer 
olan kendi için tinde gerçek olandır. Tinde gerçek olan ile O’nu 
anlayabileceğimizi de bilmek gerek. Ne üzerine yemin etmekte ise tinde 
gerçeği olarak neleri kabul ettiği ve neler göre de kendi varlığında yaşanması 
gerektiğine tanık olmaktayız. Yemin ederken, kendi gerçekliğini de yemin 
ettiği üzerinden görünüşe taşıdığını da unutmamak gerekir.  

Rabbim ise bu sıfat üzeri yapmıyor demiştik. Rabbim eğer bir şeye yemin 
ediyorsa onun gerçek olduğunu veya gerçekleşmekte olduğunun bilincini 
vermek için yapıyor. Yemin bir değer… İlkesine bağlı olarak her üretim emek 
değer olarak önümüzde durur.  

 Peki, bu değerlerde neden Allah’ın ulûhiyeti yok, sadece rububiyeti 
var, ‘göğün ve yerin rabbine and olsun’ diye. 

Zaten yemin eden ulûhiyet sahibidir. Yemin ederken rububiyetine ait 
belirimden öte ulûhiyetine ait belirm üzeri görünüş bulmaktadır. Yani ne 
üzerine yemin etmekte ise ulûhiyet belirimi üzeri tavırdadır… Ama yemin 
etmesi değer kılınanlar üzerinden bir rubbubiyet belirimidir. Çünkü kullarına 
sadece ulûhiyette kalmadan yemin tavrı ile el uzatmaktadır. Yani Allah yemin 
ile rububiyet beliriminde ulûhiyet tavrında olarak kendisini görünüşe 
taşımaktadır.  
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Yeminde değer niteliğinde bulunanlar, maksat edilene ulaşılmasının nesnesi 
olarak ta görünüş bulmaktalar. 

Sureler, devir devirdir. Şimdi sebepler dairesinde, kâinat dairesinde ilerleyen 
akla hitap ediyor. İlkeler dairesinde, aklı ilkelerle inşa edilmiş, yapısallık 
kazanmış ve o ilkelerle Hakk’a rücu eden akla daha gelmedi, Necm’de 
göreceğiz onu. Tabi orada yemin etmeye gerek yok. Çocukluk devresinde, 
sebepler dairesinde olan çocuğa yemin veriyor. İlkelerle düşünen akla yemin 
vermiyor ki, gerek yok çünkü. Zaten ilkeli, ilkelerle düşünüyor, gerçeği olduğu 
gibi görüyor. Gerçeği olduğu gibi görene kalkıp da yemin ettirmene gerek yok. 
Milletvekili tutuyor Kur’an üzerine yemin ediyor. Adam ne kadar iman ediyor 
o ayrı mevzu, ama o toplumsal bir kabuldür, değer olarak. Onun için yemin 
ediyor. Değer değilse, üst yapı kurumu olarak onda sınırlayıcı bir şey yoksa, 
bir tabu değilse zaten bir anlamı yok. Bir de değer olarak görüp de yemin 
ettiğini, yaşamda gerçekleştirmiyorsa o zaten kabul değil.  

Bizim yaptığımız şeyler ya olmuştur üzerine yemin ederiz; “gerçekten oldu” ya 
da olacak üzerine yemin ediyoruz; “vallahi yapacağım”. Rabbim onun üzerine 
yemini etmiyor. Rabbim gerçekleşen ve gerçek olan üzerine yemin ediyor. 
Arada fark var, “vallahi ben bunu yağacağım” gibi bir söz duyuyor musunuz 
Kur’an’da? “vallahi sizi azaba çekeceğim!” gibi bir şey geçmiyor. Kimin üzerine 
yemin edecek; gerçekleşen şeyler üzerinden kendini anlamlandırıyor. Yemin 
olsun ki bunlar benim delilimdir, bunlar benim işaretimdir. “Vel asr, asra 
yemin ederim ki” İnsan yaşamı üzerine yemin etmektir o. Çünkü insan 
zamana aittir. 

İlkesel akla geldiğin zaman yemin gerekmiyor. Arkadaşlarımız arasında bir şey 
yapacağız, bunun üzerine yemin eder miyiz? Çocukluk devresi ilişkilerimizde 
“vallahi yaparım, bak karışmam ha” çocuğa yemin ediyoruz, oynarken, 
şakalaşırken. Ya da ticaret yaparken inandırıcılık için “vallahi billahi” diyorlar, 
mesela. Ticaret hayatını yapanların geneli böyledir. Çünkü sebepler dairesine 
ait bir akıl o ve inandırıcılık, samimiyet istiyor. Samimiyetini bilmediği, 
inandırıcılık istiyor. O zaman değerinin üzerine bana yemin eder misin? 
Aslında öyle bir istek yok. Adam yemin etmek zorunda kalıyor, onu 
inandırmak için, çünkü malını satacak.  

Ama Allah bir şeyi inandırmak için değil, bizatihi akıl etmemiz, onlar üzerinde 
düşünmemiz için ve kendi varlığının ispatı delilleri olduğu için yemin veriyor. 
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Mesela: “tutuşturulmuş denize, yükseltilmiş tavana” Şimdi, tutuşturulmuş 
deniz neresi? Bir volkana bakarsanız, tutuşturulmuş bir deniz görürsünüz. 
Güneşe baktığınızda, tutuşturulmuş bir denizdir. Bunlar tefsir, kâinatta 
karşılıkları… Önemli olan insan yaşamındaki karşılığı… 

Tur, bizatihi bilincinde yapısallık kazanan, insan olmaya gelmiş ve İnsan 
olmuş, insanın kendisinin dile getirildiği ayeti kerimlere sahip. Tutuşturulmuş 
denize; aşka tutuşturulmuş insanı kast ediyor. Bütün melekeleri 
tutuşturulmuş, duygular onda artık coşmuştur. Duyguları, aklı tutuşturulmuş, 
fıkır fıkır kaynıyor, durmadan tefekkür ediyor. Duygularının motivasyonu ile 
aşk, muhabbet, sevgi, Allah’ta layık olup olmama korkuları ile tutşturulmuş 
olan işaret edilmekte. 

“Yükseltilmiş tavana” gökyüzünü anlayabilirsiniz, manyetik atmosferi de 
anlayabilirsin. İnsanda karşılığı, bilinci düşünce ile yükseltilmiş insan... 
Zariyat’ta genişletiyoruz diyordu, burada yükseltiyoruz diyor. Kâinat 
genişletiliyor, insan da nuru ile geniş alan edinmekte iken düşüncesi ile 
göklere yükseltiliyordur. Ne ile; ilkelerle. Zaten rüyada uzun boylu bir insan 
görseniniz ; düşüncesinde ilkeler, yasalar vb. ile göklere yükseltilmiş zeki bir 
insanı göreceğimize işaret eder. Belki kendimizide görmüş olabiliriz.  

“Beyt-i mamura” Yapısallık kazanmış, ilkelerle beraber yükseltilmiş, değer 
edinmiş, insan olmuş ama sevgi ile, muhabbeti ile, korkularıyla yapısallık 
kazanmış bilinç anlamlı kılınmakta. İlkeler değerler olarak içselleştirilmiş ise 
bilinç üst yapı kurumları edinmiş olarak yapısaldır, imar edilmiş demektir. 
İmar edilmiş bilinçte en önemli olan meleke ise vicdan ve akıldır.  

“Yayılmış ince deriden”, insanın derisi, sanki tüm kâinatla uyumlu bir harita 
gibidir. El haritanıza bakın, yazılmıştır. Burada sadece Kur’an’ın yazılmasını 
anlamayın. Vücudunuzdaki benlere kadar anlamı vardır. Yüz şekliniz bir 
yazıdır. Yazı demek sadece ince ince çizgiler değil, biçimlerin tamamı yazıdır.  

Bir ara Metin Babayla konuşuyorduk, “Hiyeroglif, kutsal olanın resme 
çizilmesidir” anlamında bir şey söyledi. Kutsal olanın yazıya taşınması bir 
değer… Bir kutsalı alıyorsun, resmini çiziyorsun; yazıya taşıyorsun. Bir filmde 
şöyle diyordu “sesin resmini çizer misin bana” Aslında yazı yazar mısın, diyor. 
Sesin biçim olarak da yazılışı var, sadece yazı olarak da değil. Her sesin, her 
sözün, içeriğine bağlı olarak melekûtu var.  

411

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



İnsanın yazgısı derisinden de okunur. Derisindeki çizgiler, mimikler, alın 
çizgileri, benleri, kulaklarının büyüklüğü, küçüklüğü hep yazıdır/ yazgıdır. Ve 
ince deriye de yazılmıştır, kuşatılmıştır. Mesela: sağ kulağı biçim olarak sol 
kulağından büyük olanlar baba tarafına, sol kulağı sağ kulağından büyük 
olanlar ise anne tarafına benzerler. Böylesi vb. bir yazılımda var. İnsan şekli 
itibarı ile de yazgıya sahip bir yazılım harikasıdır. 

Gözlerde dahi farklı farklı şeyler vardır. El yazıları birbirine benzemez. Retina, 
dil, daha neler, neler... İnsanın sağı solu bile birbirinden ayrıdır, bir tarafı 
cemalli bakar, bir tarafı celalli bakar. Göz ve burun büyüklükleri karakterinin 
niteliğini işaret eder. İnsan; ince bir deri, üzerine yazılmış olan bedeni ile de 
okunması gereken bir yazgıya haizdir. 

İnsan’a, Tur’a kasem olsun. Yükseltilmiş insana kasem olsun demektir o. 
Düşünce alanında ve eylemleri üzerinde yükseltilmiş insana yemin ederim ki, 
tefsir itibariyle bu şekilde okuyabilirsiniz.  

13.09.2015 
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53-NECM SURESİ 

 

Sure yemin ile başlıyor. “Battığı zaman yıldızlara kasem olsun ”  

Zariyat suresinde, gerçekleşen şeyler üzerine yemin ediyordu; olaylara, toza, 
savuranlara. Tur’da olgusal olan şeylere yemin ediyor. Ama Necm’de yıldıza, 
hem olmuşa hem de olan bir olguya yemin ediyor. Hem gerçekleşen hem de 
gerçekleşirken sebep olan bir şeye yemin ediyor. 

“Arkadaşınız sapmadı ve azmadı, o hevadan arzusuna göre de konuşmaz ”. 
Düşünce alanında, arzuya göre konuştuğumuz anda manayı bulmanıza imkân 
yok. Allah’ın sesini duymanıza imkân yok. Bir insan arzu ve hevasında ise 
Cenab-ı Hakk’ın sesini duyamaz. Bu durumda Tur suresinde söylenen 
nalınlarını çıkartmak gereklidir.  

Deryaları -melekeleri, duygulanımları, aklı- ile sabit yazgısı olan insana yeni bir 
yazı yazılmıyor, sabit… Ama deryalarının kendi içindeki haraketleri ile insana 
yeni bir yazı yazılması lazım... Değiştirilmesi lazım… Yedi sene çilehanede 
kalıyor adam, kaç kişi durabilir? Aşkı olan ancak durabilir, sevgisi olan ancak 
durabilir. Ve siz düşünce ufkunda yükseltilmemiş iseniz Necm’e uğramanıza 
imkân yok. Çünkü Tur ayetlerinin tamamı sebepler üzerinden Hakk’a 
yükselmektir. Necm ayetleri ise ilkeler ve asıllar üzeri Hakk’a yükselmektir. 
Kâinat dairesinde, sebepler, fizik nedenlere bağlı olarak anlamlandırmalara 
sebep verir -kanunlar, yasalar-. Yasalar, kâinatta gerçektir. Ama ilkeler, tinde 
gerçektirler. Tinin de gerçekleri bulmayanlar, Allah’a yükselemez. Turda 
Allah’a doğru yürüyen insan ve yükselmeye yol arayan insan Necm’de Allah’a 
yükselendir. 

Duygular sizi yükseltir. Duygulanımlar, akli zevkler, manalarla bulduğunuz 
yaşam sevinci, neşe sizi yükseltir. Mevcudat dağından Hakk’a çıkarsınız. 
Bunlar iç âleminizde olur. İç âlemimizde Hakk’a yükselirken aynı zamanda 
Allah’ın nazarı altında olduğunuz için bedeniniz de nurlanmaya başlar.  

İlkeler/ evrensellerdir; iyilik, doğruluk, güzellik, rahmaniyet, rahimiyet, 
adalet… Zorunlu olandırlar, tinin gerçekleridirler ve bunlarla Allah’a yükseltilir 
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insan. Çünkü bunlar öznel ve tinseldir. Gravitasyonla Allah’a yükselen birisi 
var mı? Biliyorsunuz ama yükselebiliyor musunuz? Ama, iyilikle Allah’a 
yükselebiliyorsunuz. Suyun kaldırma kuvveti ile Allah’a yükselen birini 
gördünüz mü, ben görmedim. Ama doğru olmakla Allah’a yükselenleri 
biliyoruz.  

Duygular sizi Hakk’a yükseltir, Ama duygulanımlar Rahman suresinde sizi 
başka bir aşamaya taşıyacak, geri inişe taşıyacak. Akıl ayetlerinden gidiyoruz, 
sebepler dairesinden ilerleyiş Tur süresi ile Zariyat’ta özetlenir. Ama ilkelerle 
yükseliş, sadece Necm süresinde gerçekleşir. Düşüncenin bütün kıpıları 
nerede ise Necm süresinde vardır.  

4. ayet: “O vahyedilenden başkası değildir ” Vahy edilmesi için, öncesinde 
hevanızla iş görmemeniz, konuşmamanız lazım. Dil ussal bir belirimdir. Dil ile 
us görünüşe taşınır ve dil ile ustan/ akıldan bahsedebilirsiniz. Us, başlangıçta 
sezgi alanındadır, dolayımsızdır, içgüdülerledir. Ama dil ile düşünce ufkunda 
bir vadi, alan edinildiğinde görünüş bulur.  

Düşünce alanında da insanlığınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ama düşündükleriniz 
de gerçeklerin edinimi, edinimlerinizde eylemlerinizde görünmesi sonucunda 
insan oluyorsunuz.  

7. ayet: “üstün yaradılışlı, O en yüksek ufuktaydı, sonra yaklaştı ve sarkıverdi” 
Cebrail’i kast ediyor ki düşünce meleğidir. Sizde düşünce melekeniz, ilahi 
âlemde düşünce meleğidir. Onun için zorunlu olarak ilk getirdiği ayet Oku’dur. 
Başka kim getirebilir, ancak akla oku emri ile düşünce meleği gelebilir. 
Düşünceye, insanın akli yetisine farz/ zorunlu kılınan okumaktır. Her sorunuz, 
her sorgulayışınız bir okumaktır. Adım atıyorsunuz, okumaya çalışıyorsunuz. 
Ama, tutarlı mı / tutarsız mı düşünüyoruz, ilkelerle mi düşünüyoruz, 
sebeplerle mi düşünüyoruz, heva ve hevesimizle mi düşünüyoruz?  

Dil, usun görünüşe taşınmasıdır. Eğer hevaların olduğu bir ustan 
bahsediyorsak doğru düşünceden bahsedilemez. Yani vahiy gelmez o akla, 
mana gelmez, nüzul olmaz. Resulullah külli aklın temsilcisidir. Yani bütün 
varlık dairesi demektir. Seni yaratmasam kâinatı yaratmazdım noktasıdır. Külli 
aklın temsilcisidir. Bu, mitin kendisinde kalmak için değil, Onu değer olarak 
vurgulamak adına söylediğim bir şeydir.  
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Hevası doğrultusunda konuşmaz… Demek ki düşünce alanında sadece Hakk 
ile. Böylesi düşünce alanına vahy iniyor. Bunlardan biri de rüyadır, “Vahyin 
kırkta biri rüyalardır” diye hadisi şerif var. Hakk’la düşünmeye başladığınızda 
feyzi akdesten ilham almaya başlarsınız ve onun ismi de vahiydir. Lakin 
peygamber efendimiz son peygamber olduğu için, ondan sonra olanların 
ismine ilham denmiştir. Biraz daha ileriye gidin, Hızır gibi konuşmaya 
başlarsınız. Düşünürsünüz, Allah size cevap verir. Yahut ta melekûtu ile cevap 
verir, ona da hatır denir. Konuşursunuz, düşünürsünüz, Allah bizatihi cevap 
verir, “kulum öyle değil böyle”. Direk cevap verir, Hızır gibi… Olur mu? Vallahi 
örnekleri çok… Daha önce de dediğim gibi düşüncenin vahiyden istidadı 
vardır. Düşüncede mana edinmek vahy edinilmesidir. 

“O üstün yaradılışlıdır. Derken doğruldu”, yani düşünce meleği Allah’a 
doğruldu/ yöneldi. “O en yüksek ufuktaydı” zaten düşünce melekeniz kavil/ 
söz âleminin en yüksek ufukunda gerçekleşirken varlık bulur. Allah’a en yakin 
yerde bulunur. 

 “Sonra yaklaştı ve sarkıverdi” Biçimsiz olan, biçime geldi demektir. Çünkü 
biçim olmazsa hitap muhatap ilişkisi olmaz, düşünce ilerlemez. Asıllar âlemine 
gittiğiniz de içeriklere tanık olmaya başlıyorsunuz. Burası, dünya âlemi 
gölgeler vadisidir. Yani asıllar âleminin betimlenmesidir ve asıllar âleminde ne 
olursa esmalara sıfatlara bağlı olarak burada da gerçekleşiyor. Yani, iç âlemde 
yaşananların sonucunu yaşıyoruz bu âlemde. Gölgeler vadisinden yükselip, 
asıllar âlemine taşınıyoruz. Sibernetik ve spekülatif bir düşünce matığı ile 
işlevsel olan yapısallığa sahip âlemlerden bahsetmekteyiz. 

Asıllar âlemine ayanı sabiteler, idealar evreni vs. diyorlar. Asıllar âlemi, 
melekler/kuvvetler âlemidir. Kavramlar içeriğine bağlı olarak diridir. İçerik 
diridir ve diri olarak da görüş verir. Bu içeriği ile tamamıyla bir sıfat 
oluşturuyorsa, öznellik oluşturuyorsa, o öznellikte bir kuvvet alanı 
oluşturuyorsa; o ruhtur. Eyleme taşındığı anda melektir. Yani içeriğini, 
eylemde gösteriyorsa etkilenimlerde iş görmekte ise melektir. Bunu “biz 
ruhumuzu gönderdik”ten bilelim. Bunu nerden bildin, diyor ya; melekler 
Allah’ın emrindedir. Ruhta Allah’ın emrinde… Yani, ruh dediğimiz sadece 
insana ait bir şey değil. 

Her varlığın potansiyel olarak içeriği, kuvvet olarak, dirilik olarak kendisine 
yüklenmiş olandır. O yüklenmiş olan, eylemlerinde bir kuvvet alanı olarak 
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görünüyorsa ve etkilerinde iş görmektre ise onun ismi melektir. Yani 
içeriğinde olan kuvvet dışarıya olduğu gibi vuran ve bizatihi üzerinde Allah’ın 
iş gördüğü nurdan yeti sahibi kuvvelere melek denir. 

9, 10 ve 11. ayet; “Öyle ki iki yay mesafesi kadar veya daha da yakın oldu. 
Böylece kuluna vahyettiğini vahyetti. Gördüğünü kalbi yalanlamadı.” 12; 
“Hakikaten görmüş olduğu şey hakkında şimdi onunla tartışacak mısınız?”  

Bu sure rabbi olan Allah’a yükselen akıl sahibinin süresidir. Ama akılda ilkeler 
ile yükselinir, sebepler dairesinde ise Hakk’a karşılaştığınız zorunlu şeyler 
üzerinden taşınırsınız. Sadece sebepler dairesinde nesnel olarak 
düşünüyorsanız, düşüncenin nesnesinde kalırsınız. Şartlar, karşılaştığınız 
olaylar, imanınız varsa eğer nesnesinden kurtarıp öznesine vardırtır sizi. 

Musa’nın hikâyesini hatırlayın; ola ki size bir menfaat getiririm, ateş bulurum. 
Ama ilkelerle düşündüğün zaman menfaat alanını aşarsın. Sadece 
düşündüğüne, ilkesine bağlı olarak odaklanırsın. Ve öyle bir akla vahiy iner ve 
o bulduğu manalarla da Hakk’a yükselir. İçeriğine bağlı olarak Hakk’a yükselir. 
Yani biçimlere göre değil, içeriğe göre yükselinir. Biçim indirgemeci, ama 
içerik yükselticidir. Rahman, Rahim diyoruz, biçim olarak bana gösterin, ama 
içerik olarak yükseltir, ama eyleme taşıdığınız zaman yükseltir. İyilik, doğruluk 
yaşandığı zaman karşılığı vardır, yükselticidir. Biraz önce söyledik suyun 
kaldırma kuvveti bizi yükseltmiyor Allah’a, ama doğruluk, iyilik yükseltiyor.  

İçeriğine bağlı olarak düşüncede nasıl yükselirsin? İçeriğini sağlam 
doldurduysan ve kavramlar birbirlerini tamamlayarak tutarlı bir şekilde 
ilerliyorsa, Hakk’a çıkmamana imkân yok. Ama işin enteresan tarafı, her içerik 
te verdiği içerik bağlamında sınırlayıcıdır. Rahman diyorsa Rahman sıfatı 
belirimi ile tanıksın, o sırada rahman aynı zamanda Rahim’dir, Celaldir… “Ben 
kulumun zannı üzereyim” diyor. Bir sıfatı ile belirimine tanıkken diğer sıfat 
belirimlerine tanık olamzsınız ve Allah sizin sınırlı görüşünüz ile sınırlı değildir. 

Kulumun zannına göreyim diyor. Bakın içerik belirleyicidir. Belirleyici olduğu 
için bir sıfatına bağlı olarak tanıklık getirir size, yükselticidir. Ama bir sıfatına 
bağlı olarak tanıklık getirdiği için yine sınırlayıcıdır. İndirgemeci demeyeyim de 
sınırlayıcı diyeyim. Her içerik görünüş bulduğu kuvve itibarı ile melek 
biçiminde görünüş bulur. Bunun içindir ki meleklere asıl biçimler diyoruz, yani 
melekler asıl biçimlerdir ve asıl biçimlerde gezindi. Doğruldu diyor ya; gerçek 
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biçimi ile gördü. Kendisine Dıhle kılığında gelen, yabancı kılığında gelen, farklı 
farklı türlerde gelen Cebrail’i aslı suretinde gördü. Bembeyazdır, kanatlarına 
doyum olmaz bakmaya, rengârenk olur. Evvela beyaz görünür, kanat 
çırpmaya başladığı zaman rengârenktir. En çok göründüğü renkler yeşil, 
eflatun, sarı tonajlarının her türlüsü. Her bir kanadı bir kuvvesi olarak 
âlemlerde görünüşüne sebeptir. Yani düşünce meleğinin kanatları adedince 
belirim kuvveleri vardır. Selam üzerine olsun, himmeti de üzerimizden eksik 
olmasın.  

Cebrail’in geçtiği ayet düşünce meleğinin geçtiği ayettir. Cebrail bir daha 
söylemek gerekirse düşünce meleğidir, okumayı getiren de odur. Okuma 
yetimizi sağlatan da odur ve size bir şey gelecekse düşündüğünüz zaman; 
Allah, onun vasıtası ile indirir. Ne zamana kadar? Ta ki sen hatır bulana kadar, 
bizatihi Allah’la kelam edene kadar… Orada kulluk perdesi üzeri sadece sen ile 
Allah arasında kelam olur. O mertebede perden kulluktan başka bir şey 
değildir. Kulluk bilinci ile Allah’u azimüşşan la sohbet etmen gerçekleşir. 
Kulluk bilincini kaldırsan, bizatihi Allah bakar. 

O zaman muhabbet olmaz, Allah var orada. Onun için “sarktı” diyor. Yani 
biçim var ederek, biçimselliği beliriminin nesnesi kılarak dilde kendini 
görünüşe taşımıştır. Yine biçime getiriyor. Kulun, kulluk bilincini veriyor, 
kendisi de bir biçim üzerinden hitap ediyor.  

Miraç hadisesini kavramsallaştırmadığımız için, asıllarına bağlı olarak, içerik 
olarak, felsefi olarak doldurmadığınız için, şu anda pozitivist akıl sebebi ile 
okunmuyor. Hangi melekleri gördü? Birinci gök katında horoz meleğini 
gördüm diyor. Duyanlarınız var mı; Yok. Açıp okuyun, diyanetin İslam 
ansiklopedisinde bile vardır. Ama dile getirmiyorlar. Çünkü öyle modernist ve 
pozitivist bir akıl var ki şimdi, inananı kalmaz! Sen, anlat… İnandırmamak 
Allah’ın işi! Sen, doğru olanı söyle. İnsan böyle bir vaka var, doğru mu, değil 
mi diye dert edinsin, doğru ise anlamı nedir diye dert edinsin. Sümen altı 
etmeye ya da geriye atmaya gerek yok ki… 

Surede geçen “yüksek ufukta” tabiri ile ifade edilen ve doğrulan manasında 
biçimi ile görülen Cebrail meleğidir. Düşünceye/ düşünce meleğine tanıklık 
sezgide gerçekleşirken; kelam ağacı olan Sidre-i Münteha’da görüşmeleri 
asıllarda misal edilmişliği anlayabilmenin ve melekelerimizde gerçekleşenleri 
de anlayabilmemizin güzel bir örneğidir.  
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Sidre-i Münteha kelam ağacıdır demiştik. Kelam ağacının 2 veçhesi vardır; 
içsel tarafı, içerik olarak düşünce ve ifade tarafı. İfade tarafı ile ağız, dişler, 
gırtlak hepsi giriyor. Melekelerimizi tetikleyen, melekler edinmemizi sağlayan 
organlarımızla beraber. Ama içerik olarak Sidre-i Münteha ağacının doruk 
noktası Kürsi-İ Ala’dır. Oraya kadar gider ve kelam son perdedir. Kelamda her 
olay ve olgu ilke ve yasasına bağlı olarak ifadeye taşınır. Asıllarda her iş 
ilkesine bağlı olarak yasalar zemininde(ceberut) gerçekleştirilir.  

Doğadaki biçimlerde, ilkeleri göremezsiniz. Doğadaki biçimler üzerinden 
gerçekleşen eylemler üzerinden ilkeleri görürsünüz. Rahmanı doğadaki 
biçimlerde görebilir misiniz? İyiliği, doğruluğu, merhameti, cömertliği? Onlar 
üzerinden gerçekleşen sürekli eylemlerde, ilkelere tanığız ve ilkelerin tamamı 
eylemlerde gerçekleşirler. İlkeler aklidirler ve yaşamda, eylemde 
gerçekleşirlerken inancında kabulleri olarak makullerdirler.  

İlkeleri eylemde gerçekleştirmek gerekir… Onun için sonuna doğru 
“çalıştığınızdan başkası yoktur” diyor. Yani ilkeleri eylemlerinize taşıyın. 
Tevhidi efal-e taşıyın.  

Kadir nerede göreceksin? Eyleminde görürsün onun Kadir olduğunu… Rezzak, 
Rauf, hepsi eyleminde görünür, Esma-ı Hüsna nın tamamı eylemde gerçekliğe 
taşınır. Mesela Allah diridir, potansiyel esmasıdır, İsmi Azamlardan… Peki 
diriliğine neyle tanık olacağız? Eylemde görünecek, eylemin kendisi zaten 
dirilik belirimidir. Diri olan, eylem sahibidir… Bütün sıfatların tamamı eylemde 
görünüş bulmakta ve onlarla tanığız.  

Peki, neyle tanık olacağız? Tinsel ve akli tavırlar olduklarından dolayı akılla, ve 
ilkeler ile düşünebilen akıl yetimiz olan vicdan ile… İlkelerle yükselen akılla 
(vicdana haiz akıl) tanık olursunuz.  

Sebepler dairesinde biçimlerle ve biçimlerle karşılaşması üzerinden Allah’a 
doğru rücu eden akılla değil… Çünkü böylesi akıl, sonunda sebepler dairesinde 
görünüş ister; “Ya Rabbi bana görün” der.  

Bu akıl tipi, ilkelerde eylemleri ile zuhur edene öznel belirimde tanık olduğu 
halde biçimler dünyasında kaldığı içindir ki tinsel olarak eylemde görünüşe 
kördür. Biçimlerde tecelli ilahiye tanıksınızdır. Ama eylemde zuhurat-ı ilahiye 
tanıksınızdır, bizatihi kendilik zahir ediyordur, görünüşe taşınıyordur. Sıkıştınız 
bir yerde, dua ettiniz, Allah duanızı kabul etti. Neyle görüyorsunuz Allah’ı? 
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Size o duanızı kabul ettiği nesnelerinde mi, görüyorsunuz yoksa eylemin 
sonucunda mı görüyorsunuz? Duanın kabulünün belirimi olan eyleminin 
sonucunda görüyorsun. “Rabbim bana yetişti” dersiniz. Bu kadar da basit…  

Sure de ilkelerle düşünen ve iş gören akıl sahibinin –vicdan sahibinin-, Rabbi 
olan Allah’a yükseleceği vurgulanır. Bakın bu sure varsa yükseleceği var. Yani, 
Allah 1400 sene öncede bırakmıyor. Ayeti var, ayeti varsa evrensel ve herkes 
için geçerli… O yola girdin mi sen de yükselebilirsin demektir. Düşünce 
meleğini görmeye başlarsın, Sidret’ül Münteha ile beraber Cenab-ı Hakk’ın 
huzuruna doğru taşınırsın ve o sana sarkar, seninle konuşur. Yani Allah’ı 
görmüş mü, görmemiş mi tartışmaları var. Melekleri kim görmüşün 
tartışmaları var. Bunlar hiç inanılası bir şey değil diyenler var. Ayeti varsa 
olayının her daim gerçekleşmesi/ gerçekleşme olanağı var. Kendisi var, her 
zaman da vardır. Bir değil, yüzlercesin tecrübe etmesi ile de bilmekteyiz ki 
vardır… Selam üzerlerine olsun, himmetleri üzerlerimizden eksik olmasın.  

Bunlar ile beraber zânnı ile düşünen ve iş gören düşünce de hevası 
doğrultusunda nesnesine bağlı olarak aşağılara sürüklenen insan da anlamlı 
kılınmakta. Bir sonraki ayetlerde hevaları doğrultusun da iş görenlerin 
aşağılara sürüklendiği söyleniyor. Direk öyle bir tabir olmasa da, sebeplerine 
bağlı olarak düşünen, arzularına bağlı olarak iş gören insanların, Hakk’tan 
hatırdan nasiplerinin olmadığının vurgusu var. Ve sebepler dairesinde 
sürüklenip hakikatten ve hak olandan uzaklaşma vardır.  

Yüz tane adam çağrın, hepsi belden aşağı çalışıyor… Günümüzde sürüngen 
beyin diyorlar. Sürüngen beyinde iş görüyor, içgüdülerle… Aklı istila eden 
menfaatler… İlkeler değil, menfaatler istila etmiş. Peki, vicdan bekleyebilir 
misiniz bu noktada? Hiçbir şekilde bekleyemezsiniz. Kendi insanlığına duyarsız 
olan insandan, başka insanlara duyarlı olması zaten beklenemez.  

Doğada yasalar, tininde ilkeler üzeri iş gören Allah’a, işleri ve ürettikleri 
sonucunda tanıklık oluyor. Eskiler buna ahlakullah ve sünnetüllah, yani 
ceberut derdi… Ki ikisi de ayrı ayrı değildir. Cenab-ı Hakk doğada yasalarla iş 
görürken, doğa zeminin de ilkelerle tavırlardadır. Kendinizden pay biçin, 
vücudunuzun yasaları var, o vücudunuzda aynı zamanda öznel tavırlardasınız; 
doğa zeminin de öznel tavırlardasınız. Ama tavırlardasınız, tavırlarınızda 
görünüyorsunuz. Kendinizi bana gösterin… Gösteremezsiniz. Ben sizi 
göremem, özne olarak, şahıs olarak sizi görmeme imkân yok. Eylemlerinizde 
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kendinizi gösterdiğiniz de, eylemleriniz de sıfatlarınızla size tanığımdır. Sizin 
biçiminiz, sizi görmem değildir. Eylemleriniz de içeriğinizde olanı gösterdiğiniz 
zaman, size tanıksam size yükselmişimdir. Necm Suresini bu şekilde okuyun. 
Biçimler üzerindeki eylemlerinde, kendini gösterene tanık olmaya başladığınız 
zaman, Allah’a tanıksınızdır. Nesnel biçimsellik, öznelliğin haraket üzeri 
beliriminin belirlenim nesnesidir. 

“Şüphesiz son varış Rabbine dir, Kuşkusuz güldüren de ağlatan da O’dur ” 
Neyiniz var? En doğal sıfatlarınız… Neyiniz kaldı geriye? Bu ayetin başı 
nesnelliğe aşkın olarak Rabbe varılacağını da anlamlı kılar.  

“Şüphesiz öldüren de, dirilten de o dur. Şüphesiz erkek ve dişi, iki çiftti 
yaratan odur. Atıldığı zaman bir damla sudan sizi yaratan da odur. Kuşkusuz 
diğer dirilme de ona aittir. ” Yani sözde melekelerimiz üzeri yaratılış da ona 
ait… 

“Şüphesiz zengin eden de, fakir edende odur. ” Ne yaşıyorsunuz o zaman? 
Kim, ne yaşıyor burada? Yani ben zenginim diğeri fakir, ben fakirim diğeri 
zengin, her şey bir nasibe bağlı. Eylemden bahsediyor, “zengin eden o, 
öldüren o, dirilten o” Tamamıyla eylem üzerinden görünen bir varlıktan 
bahsediyoruz. Eylem üzerinden O’na tanığız. Bundan dolayı her şey Allah’tır 
deme hakkımız yok, lüksümüz yok. Her şey üzerinden kendini gösteren 
Allah’tır.  

Tevhit her şeyi Hakk görmek değil, her şey üzerinden kendini gösteren Allah’ı 
görmektir. Neyle göreceksin; İlkelerle göreceksin… Ama hangi yetinle 
göreceksin; İman, akıl, vicdan… Bunlar yoksa Allah’ı kimse göremez. İman, 
akıl, vicdan…  

“Gözü ile gördüğünü kalbi yalanlamadı” diyor. Duyularla tanık (bu 
mertebedeki görme, duyusu ruhani düzeyde bulunan göz ile mümkündür), 
akıl ile biliyor, kalbi ile de emin, tasdik ediyor. Daha öncesinde ise vicdan ile 
bulmuştu..  

Akşam rüyanız da Allah’ı gördünüz, karanlıklar içerisinde, Allah’a 
bakıyorsunuz, Allah size “kulum” diyor ama siz ona Allah demiyorsunuz, ama 
Allah’ınız olarak O’na bakıyorsunuz. “Ya Rabbi” diyorsunuz, hemen kalbinizde 
o sırada şüphe var mıdır? Bakın bunu yaşayanlar için söylüyorum, (yaşayanlar 
var çünkü burada) o sırada yaşayanların orada şüphesi yoktur. Allah’larına 
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olduğu gibi bakıyorlar… Çünkü Allah, kendisini yalanlatmaz. Özne olan, içerik 
sahibi olan, kendi eylemlerini bir kuluna gösterecekse, o kulunu kendine 
yalanlatmaz. Yalanlatmayacak kıvama getirmiştir çünkü… Yalanlatacaksa 
sebepler dairesinde hevaları, zanları, vermiştir, kişi hevalar ve zanlar ile 
sebepler dairesinde sürüklenirken Rabbini tanımaz olur.  

Ayı ortadan ikiye yarıyor, gerisini boş verin… Bütün mucizeler böylesi bir 
durumun altında kalır. “Ayı ortadan ikiye yarmak” hangi akıl sahibinin iman 
etmeyeceği bir şeydir. “Büyücüsün” diyorlar, iman ettirmeyince ettirmiyor. Şu 
üç dört ayeti okuduktan sonra yapan çatan Hakk’tır. Kim ne yapıyor ki…  

O zaman yapan çatan Hakk’ı gör, zevkine bak demişler. Bakın Emre’nin güzel 
sözü var; hakkıyla gör, hakkıyla bil, çekme azap… ‘bil’i ben ekledim, “hakkıyla 
gör, çekme azap” bitti…  

Bu sure ile ilkeler ve yasalarla iş gören Allah, işlerine ve ürettiklerine tanıklık 
sonucunda ilkeye bağlı şüphesiz düşünce ile kendine tanıklık istemektedir. Bu 
sureler (gözü ile gördüğünü kalbi yalanlamadı), görmeden iman edenlerin, 
görerek imana taşınma sureleridir. Hani daha önceki bir sorunuz vardı; “onlar 
görmeden iman ederler”; orada görmeden iman edenleri, tinsel seyri sefer 
sürecin o safhasında bıraktı, şimdi görerek iman edenlere geçiyor.  

Daha önce şah damarımızdan daha yakın olduğunun ifadesi, bu surede 
açılımları ile ifade bulmuştur. 43, 44, 45, 46 ve 48. ayetler bunu net 
anlamlandırır.  

“Kuşkusuz, güldüren de, ağlatan da o, şüphesiz öldüren, dirilten O” Şah 
damarlarımızdan daha yakın… Bütün varlığınıza, kuvvet olarak hâkim bir varlık 
var. Bunu her an ölüp, dirilmenizi kast ederek de anlayın. Her an ölüp, 
diriliyoruz; düşüncede, manada, kimyada…  

“Şüphesiz erkek ve dişi iki çifti yaratan da O’dur ” Tefsir bağlamında birçok 
içerikle okuyabiliriz. Karakter olarak hem dişil hem de erilliğimiz var, biyolojik 
olarak da öyle bir tarafımız var. Bu sapkınlığa doğru götürülecek bir laf değil, 
özellikle belirtmek isterim. Çift olarak da yaratılmış değil miyiz? 

 “Kuşkusuz diğer diriltmede O’na ait, şüphesiz zenginde eden, fakir eden de 
odur.” 
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“Muhakkak ki Şira’nın rabbi de O’dur ”. Şimdi soru olabilir burada, “Şira’nın 
Rabbi nereden çıktı? Bunları söyledikten sonra… Bakın Resulullah’a en çok 
atfedilen şey Şair, deli… Büyücü sonradan geliyor, üçüncü sıradadır. Ama en 
çok atfedilen şair, Kur’an’da en çok üzerine vurgulanan şeylerden… Şi’ra, eski 
Mısır’da tapınılası bir yıldız. Gökte en yüksek burç olarak görülmekte.  

- Sirius yıldızı… 

Sirius diye geçiyor, Şi’ra… Oraya ticaret yapılırken, Abdulmuttalip olarak da 
söylerler, onların dedeleri olarak da söylenir. Dedelerinden bir tanesi oralarda 
ticaret yaparken bir şekilde Şira’yı duymuş, Mekke’lilere de anlatmış. 
Kendileri de ticaret yaptığı için biliyorlar. Şira’yı biliyorlar, “olsa olsa, olur ki 
buna tapıyorlardır veya da onun tanrısı bu kadar yüksekte olan Şi’ra, 
tanrısıdır… Olsa olsa buna tapıyordur” diye bir laf çıkartıyorlar.  

Biçimler üzerinden düşünen akıl, illa bir şeyi yine biçimlendiriyor. 
Anlamlandıramıyor, dünya da karşılığını bulamıyor, ilkelerde karşılığını 
bulamıyor. İlkelerde karşılığını bulamayan akıl, yeni bir don biçiyor, yüksekte 
olan don… Duyularında kendisini ikna edecek bir nesne arıyor. İbrahim 
kıssalarında gördük bunu…Küçükten büyüğe doğru; yıldız, ay, güneş sırası ile 
Rabb ediniliyor… “Olsa olsa bu olur.”  

Bunda ise farklı bir şey; “en yukarı da olan bu, o zaman olsa olsa bu olur” 
İlkelerle düşünmeyen akıl neye şahit olur, neye tanık oluyor veya neyle 
örtüyor? İbrahim örtüsünden kurtulma mücadesinde, bunlar ise iman etmek 
yerine örtme mücadelesine girmişler “Sirius bunun rabbidir”, “Sirius’un da 
rabbi odur”.  

Bakın daha önceki ayet ne diyor? “Kuşkusuz güldüren de O’dur, ağlatan da 
O’dur”, dışarıda olan bir varlık değilim diyor. “Sirius’un Rabbi’de odur”… 
Dışarıda, eylemleriyle, sıfatlarıyla tanığız, zatıyla dışarda olan bir varlık değil. 
Çünkü zatının dışına çıkamazsın ki, dışarda olan bir varlık olarak da tanık 
olasın. Hepinize içkin olan ve hepinize sıfatları ve tavırlerı ile eylemde aşkın 
olan bir ilahtan bahsetmekteyiz. Ve bütün mevcudat alanına muhit olduğu 
için ve hepinizin üzerinde yüce duran kişi. Sirius’u o şekilde okuyun… Niçin 
Sirius? Dışarda aramayın, dışardaki biçimlerde aramayın… Eylemlerde tanık 
olun bana diyor.  
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“Güldüren odur, ağlatan odur” Bak, bir eylem… Eserlerimde delilerim üzeri 
tanık olun ya da ilkeler üzeri sıfatlarımda tanık olun. İlkeler üzeri sıfatlarda 
tanıklık, içerikleriyle tanıklık demektir. Rahman gibi… Rahman size neyi 
gösterir? Hiçbir şeyi göstermez ama Rahmanın içeriğini edindiğiniz zaman 
bütün doğada merhamet sahibi olarak iş görenin, rahmet sahibi olanın Allah 
olduğunu bilirsiniz. Veya da Mucip veya Mucit, biraz önce konuştuk gemiler 
üzerinden. İnsanın kendi verdiği eserler üzerinden de Mucit ve Mucip 
esmaları ile iş gören Allah’tır. İlhamatı veren O’dur. İnsan düşünür, ilhamatı 
vererek onu Mucit kılan yine O’dur. Bud a aynı zamanda Mucip esması 
gereğidir, çünkü icap etmiştir ki icabet etmiştir, Muciptir. İnsan talep etmiştir, 
sorgulamıştır, Allah’ta ona icabet etmiştir. Sadece dualara icabet eden 
değildir, sorgulayanlara da icabet edendir. “Sorun ki söyleyeyim” diyor 
çünkü... 

Bu sureye dikkat edilirse eğer, olmuş olan, olmakta olan ve olacak olan ile 
düşünceye sevk eden bir üsluba sahiptir. Keşfi anlatımlar, betimlemeye ait 
anlatımlar olduğu anda zorunlu olarak düşünceye sevk oluyorsunuz. Bu 
“doğrulan” kim? Bu “Sidre” ne? “Sidre-i kaplayan” ne? İsteseniz de 
istemeseniz de… “öldüren o, dirilten o, güldüren o, ağlatan o”, zorunlu olarak 
düşünce alanına sevk oluyorsunuz.  

Bu sure, kendini ifade eden akıl sahibinin suresidir. Tur suresi 48.nci ayetle 
bağlantılı olarak bunu anlamak yerinde doğru olur. 

İlk ayetlerde geçen meleğin doğruluşu, aslı şekliyle göründüğü ifadesi önem 
arz eder. Bir olguya düşüncede biçim değil, içeriğiyle tanık olunur. Duyularla 
biçime tanık olursunuz, ama düşüncede içerik ile tanıksınızdır. Yani bu şekilde 
söylersem daha anlamlı… Yani ağacı görüyorsunuz, biçimiyle tanıksınızdır. 
Ama içerik olarak ağaca kavramının içeriğiyle tanık olursunuz.  

Düşüncede; bir olguya biçimi ile değil, içeriğiyle tanık olunur. Biçime bağlı 
tanıklık, hayal gücünde bulunur ki hayal sultanı bu bağlam da bakıldığı zaman 
bütün görünüşlerin aslına bağlı canlandırıldığı âlemidir. Zaten asıllar âlemi, bir 
ciheti ile de külli düzeyde hayal sultanı âlemidir. Düşüncede önemli olan 
içeriğe tanıklıktır. Bununla beraber içeriğin edinimi (ki kavramlarla olur, sözle 
olur) ve içeriğe bağlı görünüşte bulmak,(eylemlerde) mantıklı, ilkeli, gerekçeli, 
tutarlı düşüncenin zorunlu iki ayağı olarak görünür. On birinci ayete kadar, bu 
net anlamlı kılmakta… Çünkü içerikler âlemine gitti, her şeyi artık aslıyla 
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görüyor, gölgesiyle değil. İçerikte bir biçimdir, asli biçim ama… Orada halini 
verir.  

Hani bir kavramı konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz, söylevi konuştuğunuzda 
algılayarak baktığınız an da, içeriğe tanıksınızdır. Kavramın biçimine değil, 
içeriğin kendisiyle konuşulana tanıksınızdır. Necm suresinde bu net 
betimlenmiştir. Asıllar âleminde her ne görülürse eğer, içeriğine bağlı olarak 
ve içeriğini olduğu gibi yansıtan nesnel biçimselliğe haizdir. Bu âlem bir tarafı 
ile hayal sultanı, bir tarafı ile de kavilden/ sözden ibarettir.   

Sidre-i, kelam ağacı ve cenneti meva, irfan cenneti demektir. On yedinci 
ayette de içeriğe bağlı olarak düşünce zemininde hakkıyla tanıklık/ onamak 
anlaşılmalı; “Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı” 

“Gözü kaymadı” Bizatihi onuyor/ tanık. “Sınırı aşmadı” kendisinde taşkınlığa 
sebep verecek hiçbir şey yok, olduğu gibi, hakkıyla tanık… Bilincini 
kaybetmiyor. Muhammedi şuurda olanlar, Cenab-ı Hakk’ın katına kadar 
çıksalar da şuurunu yitirmezler.  

Kıyamet koptuğunda Musa, baygın… Hayret ve hayranlıkta… Ama 
Muhammed Mustafa, uyanık! Aynı zamanda kıyamet ayağa kalkıştı… Ayağa 
kalkındığında, Hakk ile görüş başladığında; birisi sebepler dairesinde hayrette, 
sebeplere sebep olan, neden olan Allah’a hayran. Diğeri ise şuurunda olarak 
tanık.  

Şahsa hayran olunur, sebeplere hayret edilir. Çoğunuz bir şekilde bilimlerle 
uğraşmışız. Ya bunlar nasıl oluyor; hayret ediyorsunuz. Sebepler sizi hayret 
ettirir ama sebeplere sebep olan özne/ şahıs, yaptığı işte kendine hayran 
bırakır. Mesela bir cambaz ipte yürüyor; vay, nasıl bir iş! Sebep, oradaki olan 
şey, sizi hayret ettiriyor. Ama “adama bak ya, nasıl yürüyor ya” bak hayran 
oluyorsunuz, özneye hayran olunur.  

Musa baygın, Muhammedi şuurda olan kendini yitirmez, her şeyi olduğu gibi 
görür. Baygın olanın/ cezbede olanın âleme dönmesi çok zor… Ama baygın 
olmayan, şuurunu yitirmeyen - Muhammedi şuur yitirilmez- âleme döndüğü 
zaman o şuuru yitirmeden edindiklerini de ifade edebilir, edindiklerini 
anlatabilir, gösterebilir. Baygın olan anlatmakta zorlanıyor. Onun için halkı 
kendisini ret ediyor zaten, “Sen Allah ile zaten işleri görüyorsun”, hadi git 
anlat… Tevhid-i efal’i anlatamaz ki orada. Ama Resulullah’a geldiği zaman 
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tevhid-i efali o kadar anlamlandırmış ki Miktad kalkıyor ayağa; “Musa’nın 
kavminin Musa’ya söylediklerini biz sana söyleyici değiliz, sen bize savaş de 
biz savaşalım, öl de ölelim”. Tevhid böyle bir şey… Ayak uyduracaksın.  

Tanık olmak ayrı bir şey, ayak uydurmak/ takip etmek ayrı bir şey… Allah’a her 
işinde tanık olacaksınız, işinde ve eserlerinde tanık olacaksınız ama yaşama 
geldiği zaman ayak uyduracaksınız, asli yaşamaya çalışacaksın, zılli değil. 

8 ve 9. ayetler ise; düşünce vadisi alanı zemininde, düşünceye aşkın öznenin, 
muhatabı ile görüşmesi için biçime zorunlu geldiği “sarktı” ifadesi ile anlamlı 
kılınır. Düşünceye aşkın derken Allah’ı kast ediyoruz. Düşünce Allah’ta Halik 
esmasına denk geliyor, halk ediyor. İkinci yaratılışı da halk eden O’dur. Birinci 
yaratılışıda halk eden O’dur. Biçim ve içerikte halk etmek, eylemde görünüşe 
taşımak adedidir.  

Nesnel biçimde halk ediliş Kur’an’da kıvam olarak zikredilir; “en güzel kıvam 
da yarattık” diyor. Demek ki her şeyin bir kıvamı var, bir de onun en güzel 
kıvamı insan… Biçimde her şey kendi içeriğini, eylemlerde gösterecek kıvamda 
yaratılmıştır. Çünkü kıvam; kendinde olanı açığa çıkartacak duruma, düzeye 
gelmiş olma durumudur.  

Hani bir hamur yapıyorsun, poğaça kıvamında geldi, bir yumurta daha kır, 
başka bir şeyin kıvamına gelir değil mi? İki yumurta kır; bambaşka bir şey olur, 
sertleşir çünkü. Ama açma yapacaksan yumurta kırmayacaksın, pasta 
yapacaksan yumurta kıracaksın, yani kıvam… Bir de mayası var onun, 
tutacak… Kendinde olanı açığa çıkartacak, ne için halk edildiyse, halk edildiği 
şeyin açığa çıkmasına sebep olacak. Kıvamlar var.. Ve kıvam; ereğinde 
görünüşe taşınmak istenenin gürünüşüne sebep verecek niteliğe gelme 
durumudur. 

Biçim kıvam içerir, ama içerik ruhtur. Bütün kıvamlar o içeriğin dışlaştırılması 
içindir. Bizden istenense ilkeler düzeyinde içeriklerle Hakk’a yükselmemizdir.  

Allah’ın muhatabı ile görüşmesi için biçime zorunlu geldiği “sarktı” ifadesi ile 
anlamlı kılınır. Çünkü Allah’a giderseniz, Allah’tan başkası kalmaz. Kalmadığı 
yerde de sohbet oluşmaz. Hitap-muhatap ilişkisi biter, onun için zorunlu 
olarak “sarktı” diyor… Yani biçime geldi, onunla konuştu. “Rabbimi on dörtlük 
delikanlı gibi gördüm” diyor. Allah ondörtlük delikanlı değil, on dörtlük 
delikanlı sıfatı üzeri, Muhammed Mustafa efendimize görünüşü, konuşması 
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söz konusu. Buna aşağı âlemde de tanık olun… Hz. Ebubekir, Hz Resulullah’a 
ne demişti; “Allah’ı sende görmekteyim” diyor; Cenab-ı Hakk’a tanık. Kimin 
biçimi üzerinden Muhammed Mustafa’nın üzerinden tanık… Dikkat edin!... 
Sen Allah’sın demiyor. 

Doğada bütün eylemler üzerinden Allah’a tanık oluyorsunuz. Doğadaki 
biçimler üzerinden Allah’a tanık oluyorsunuz veya yetileriniz üzerinden size 
konuşuyor. Vicdan, akıl vs… Şimdi, akla mı tanık olacaksınız yoksa akıl 
üzerinden size konuşana mı? Vicdana mı yoksa vicdan üzerinden size 
konuşana mı?  

Abdullah Babanın yanına her gittiğim gün, hep Allah’a tanıktım, bir gün dahi 
babayı görmedim ve bir gün dahi Abdullah Değerli’nin yanına gitmedim. 
Görmüyordum ki… Konuştuğu zaman Hakk’ın konuştuğuna tanıktım. Biçim 
olmazsa tanıklık olmuyor, eylemde görünüşe taşıma olmuyor. İçeriğin 
kendisini, özün kendisini görünüşe taşıması söz konusu… Cenab-ı Hakk özler 
var ediyor, o özleri görünüşe taşıyor. O özleri neyle görünüşe taşıyor; 
eylemde kendisi ile görünüşe taşıyor ve kendisinide böylece tinde görünüşe 
taşımakta. Demem o ki; hakikat, haklar üzeri cuziler üzerinden eylemde 
görünüş bulmakta.  

Görme bir ilkeye bağlı, ağlama bir ilkeye bağlı, o özün görünmesine sebep… O 
özün görünmesi için gülme eylemi lazım… Ama bir biçim lazım ki gülme olsun, 
ağlama olsun. Biçim, içerik ilişkisi bütün kâinatta bağlayıcı olandır. Bunu idrak 
ederseniz, bir de diyalektiği, sibernetiği, spekülatifliği, nuru, çatışkıyı idrak 
ederseniz çözmeyeceğiniz bir şey yok… Biçim, içerik… Ama mutlak özneden 
bağımsız bir biçim, içerikten bahsedemeyiz. Bütün biçimler, Cenab-ı Hakk’ın 
varlığıyla vardır, bütün içerikleri de var eden O’dur, asılları da var eden O’dur. 
Biçimler; gölgeler vadisine aittir, asıllar ise melekûta, iç âleme aittir. Her 
mevcut aslına bağlı olarak biçim ve içeriğe haizdir… Eylemde de kendini yaşar. 

“Sarktı” ayetini bu şekilde anlamak gerekiyor. Bununla beraber daha da yakin 
ayeti ile de düşüncede kendini düşündüren zatın, kendi dışında değil, kendi öz 
varlığı olduğuna tanıklık vardır. Bununla beraber asıllarda kendini bulan -yani 
içerik, anlam, ruh, kuvvet- ve diri olan ile kendini bulan, âlemler bakışımında 
iken edindikleri ile miraçtan ciraca döner. Yani sebeplere aşkın olan faili 
mutlağa, sebepler üzerinden fiilde gerçekleşen esma ve sıfatları ile kendisinde 
göstereni olarak, kendiliğinin dışlaşmasına tanıktır. Kendiliği üzerinden 
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Allah’ın dışlaşmasına tanıktır. Bu da bütün kâinatta olan bitenin, idrak ve 
anlayış aynasında, Rabbe tevhid üzeri kulun tanıklığıdır. Yakin üzeri, O’nunla 
O’nu müşahede etmesidir. Bu bağlamda 57. ayet önem arz eder; “Yaklaşan 
yaklaştı”, hem miracında, hem de ciracında …  

İçeriklerin, melekelerin asıllar âlemini gördü, bu âleminin mutlak öznesini 
gördü, biçimler âleminin mutlak öznesini tavrında gördü… Ama bir de 
kendisinde “daha da yakin” mertebesinde bulunan Rabbine tanık oldu ve 
aşağıya döndüğü zaman bütün işlerini kendisinden yaptığını da gördü. “Sen 
atmadın Allah attı”, ayeti… Kendisinin Allah’tan ayrı gayrı olmadığını gördü… 
Her ne gerçekleşiyorsa içerik olarak kendisinde, o içeriğin betimlenmiş olgular 
üzerinden, eylemlerde serimlenişine de tanık oldu. Baktığı zaman hep rabbine 
tanık… Yani bütün eylemlerinde zuhuratı ilahi var. Allah’ın kendisi kendini 
zahir ediyor.  

Bu da bütün kâinatta olan biten üzerinden kulun, idrak ve anlayış aynası ile 
Rabbe tevhid üzeri tanık olmasına sebeptir. Artık yakin üzeri O müşahede 
edilir.  

39, 40, 41. ayetler ile de içerik, biçim birlikteliğinin olgusallığının sonucunda, 
içeriğe bağlı olarak öznenin kendisini eylemde gerçekleştirebileceği net 
anlamlı kılınmakta… “Ve doğrusu insan için kendi çalışmasından başkası 
yoktur. Kuşkusuz kendi çalışması da ileri de görülecektir. Sonra karşılığı ona 
tas tamam verilecektir. Şüphesiz son varış rabbinedir. ”  

İçerik, biçimin kıvamına bağlı olarak eylemde gerçekleşir. Ve siz kendinizi 
gerçekleştirdiğiniz sürece -asli sıfatlara bağlı olarak gerçekleştirdiğiniz sürece- 
Hakk’a yükselirsiniz. Ama bu sefer, ilkesine bağlı eylemler sonucunda Allah’ı 
yukarı da değil, çıktığınız bir varlık olarak değil; siz eylemlerdeyken bu âlemde 
görünen, eylemde gerçekleştirdikleri ile delillerini nüzul eden -kendi sıfatlarını 
da nüzul eden- ve bu âlemde tavırları ile görünen bir varlık olarak görürsünüz.  

Yani inerken, yükselmek dediğimiz şey bu… Hakk sizden kendini bu âlemden 
gösterirken, siz ona yükseliyorsunuzdur. Ama burada siz, âleme inerken, el 
uzatırken Allah sizden kendini gösterirken, sizi kendine yükseltiyor. “şüphesiz 
son varış Rabbinedir.” İnmek, biçimi kendine nesne edinmek demek. Siz 
aşağıya doğru inerken; yani sıfatlarınızı gerçekleştirirken; çalışmalarınızda, 
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ürünlerinizde, edimlerinizde, ilkelerine bağlı olarak Cenab-ı Hakk sizde kendini 
izhar ediyor.  

Siz insanlığınızı gerçekleştirirken, Allah kendisini izhar ediyor ve siz 
eylemlerinizde Hakk’a yükseliyorsunuz. Bu sefer asıllar âleminin gerçekleri 
üzerinden asli tecellide yükseliyorsunuz. Bunu şöyle de düşünün; düşünce 
alanında kavramlarla mantıklı, gerekçeli, ilkeli, tutarlı olarak düşünürken 
Hakk’a yükseliyorsun, Hakk’ın huzuruna taşınıyorsunuz… Onunla 
konuşuyorsun ve daha da yakin oldun… Bir de baktın ki mananı veren O, 
sende iş gören O! Seni aşağıya sevk ediyor bu sefer; zorunlu eylemlere sevk 
ediyor. O sırada bir de bakarsın ki, düşüncende edindiklerin üzeri eylemler de 
görünen hep O oluyor. Yukarı da yakin geldiğin, eylemlerinde gösterdiğin 
oluyor. Senin gösterdiğin değil, aslında eylemlerin de O kendini gösteriyor. O 
zaman yaklaşan yaklaştı… Bu sefer; Ciracında da yaklaşan yaklaştı oluyor. 
Senden sana yaklaşan O… Senden âlemlere el uzatarak –tavırda bulunarak 
yakin görünecek olan da O.  

16. ayette de mana melekelerinin kelam ağacını kapladığı vurgulanır. “Sidre-i 
bürüyen bürüdü”, oradaki görünüşler; kelebek, kuş vb biçimdeki melekler… 
Başka bir şey görmedim. Ama onlar melekti, içeriklerini/ meleke hallerini/ 
duygularını enerji salnımında olduğu gibi yansıtanlardı. Yani kendilerinde ne 
varsa olduğu gibi yansıtan melekler… Buradakiler maddenin kesafeti 
sebebiyle kendilerinde olanı olduğu gibi yansıtamıyor.  

En basiti şöyle söyleyeyim; bir şeyin yağını elde edeceksiniz, ne ile elde 
ediyorsunuz özünü; sıkıyorsunuz. Üzerine tefekkür ediyorsunuz, alet 
üretiyorsunuz ki yağını üretesiniz, bulasınız, içeriğini elde edesiniz. Düşünce 
de öyle bir şey… Kelamlarla düşünüyorsunuz, dil oluşturuyorsunuz, dil 
içeriğini ediniyorsunuz, ondan sonra edindiğiniz içeriklerle baktığınız zaman 
yüksek bir bilinçten bakmaya başlıyorsunuz.  

Bakın, yüksek bilinçten bakmak ilkelerle bakmaktır ve duyusal bakmanın 
üstüdür. Dünyanız değişmiştir, yeni bir dünyadan bakıyorsunuzdur, buna 
felsefede kurgul felsefe, spekülatif bakış diyorlar… Tevhitsel bakış da tamamı 
ile spekülatiftir. İlkelerle bakıyorsunuz, ilkelerle iş görene tanıksınız, nesnesine 
değil, özneye öznel belirimlerinde tanıksınız. Öznel belirimleri ile özneye 
tanıksınız. Yepyeni bir dünyadan bakıyorsunuz.  
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Yeryüzünde 10 tane adam çağırın, yağmur yağıyor, ne yağıyor? “Yağmur 
yağıyor”, Güneş var, “aa güneş var”. Biçime bakıyor adam… İlkelerle bakan 
güneşi görmez, yağmuru görmez; “Ya Rabbi rahmetimizi veren sensin”, güneş 
açtığında “Ya Rabbi sırtım ağrıyordu şifayı veren sensin” Hangi açıdan 
bakarsanız… “Ya Rabbi lütfu ihsanınla ekinlerimize tat veren sensin” Güneş 
dile gelmiyor, fotosentez olayıyla karbonla şekerlendirecek gibi bir bakış da 
yok…  

Biçim, içerik olgusallığı muhteşem bir şeydir. Çalışmadan hal/ içerik 
görünmez. Çalışacaksınız, başka alternatif yok… İnsan üretkendir, üretim 
varlığıdır zaten, üretmese kendini bulamaz, üretmese Hakk’a ulaşamaz. Onun 
için ilkeli edimlerde bulunacaksınız ve ilkeli bir şekilde özgün üreteceksiniz ki 
Hakk’a taşınmış olasınız eylemlerinizde…  

Necm suresi düşünce alanını anlamlandırır ve düşünce alanında 
edindiklerimiz ve düşünce alanında edindiklerimizi âleme taşımamız 
gerektiğinin bilincini verir.  

Buna felsefe de şöyle diyorlar; 

1. Bir şey hakikatiyle anlamlandıracaksın, kendi iç disiplininde kendi 
kavramlarıyla onu anlamlandıracaksın. Anlatmak istediğin şeyi, felsefi 
kavramlarla beraber anlamlandıracaksın, onu tamamlayacaksın, ifade 
edeceksin. Tanısını edindiğini tanımlayacaksın. 

2. Onu yaşama nasıl taşırsın? Bir hakikati dile getiriyorsan, onu yaşama 
taşıyacaksın, yaşamda göstereceksin. Yani materyale edeceksin.  

İkisi de var. Hakikate yükseliş ve o hakikatin yaşamda yaşandığı, gerçekleştiği. 
“Güldüren de odur, ağlatanda odur”, yukarıda olana yükseliyor. Düşünce 
ufkunda düşünce meleği ile yukarı da olana yüseldik, yükseldik… Yükseldik 
ama, düşünce meleği, kelam ağacı/ kelam meleğinin bulunduğu alanda durur. 
Çünkü kelam sıfatına haizdir, Sidre-i müntehanın yanındadır. Kelam ağacı 
üzerinden, düşüncede kelam ediyorsunuz akıl meleğinizle. Yükseldiniz, 
yükseldiniz, yükseldiniz; kevni âlemlerin sonuncusudur denilen kelamda –
Sidrei Münteha’da ki görünüşte kalırsanız eğer Hakk’a varırsınız ama Hakk’a 
eremezsiniz. Hakk’a ermek için düşünceye aşkın düşündüğünde halk edene 
yükselmeniz gerekir. Yükselmek derken de yukarılara çıkmak anlaşılmasın…  

429

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



Ama düşüncede hep bir ikilik vardır. Bir düşündüğünüz -düşüncenin nesnesi- 
bir de siz… Bir de öznesi var; Mutlak özne, sizi düşündüren var. Ona vardığınız 
anda, zaten ara kalkar, sadece bakarsınız… Geri düşünceye dönmek 
zorundasınız, geri döndürdüğü zaman, kendisine var! Daha da yakinden 
sonradır bu… Sonra, geri düşünceye vardırdığında sizi âleme taşır; artık Beni 
göster… Artık Beni tanıt… Artık Bana edim ve ürettiklerin üzerinden de tanık 
ol… Haddini aşmadan yaşa!.. Yani senin sıfatın neyse o sıfat üzeri yaşa, 
kendinde olanı göster, kendinde olana tanık ol ve tanık ta et… Daha fazla 
değil… Kendine değil… Kendin de olana tanık et…  

Millet genelde kendine tanık kıldırıyor, kendinde olana değil, problem de o 
zaten. Şeyh Efendiye gidiyorum, şeyh efendi var ya! Bak, kendine tanığız… 
Kendinde olana tanık mıyız; Yok… Olmadı. İşte o gün yolumuzu şaşırdık...  

Biraz önce anlattığımla ilişkilendirirseniz çok önemli bir şeydir. Bir gün dahi 
Abdullah Babanın yanına gitmedim ben. Yanına gittiğimiz zaman bu gün bize 
ne diyecek diye giderdim. Ve o gün bilirdim ki, Rabbim gönlümde olana cevap 
verecek! Bunu şöyle zikredeyim; “veli kulumun konuşan dili olurum” demekte 
değil mi? Vallahi cevap gelir, vallahi diyorum istisnasız. Yolda düşündüklerim, 
rüya da gördüğüm… Hiç konuşmazdım, ama orada cevap bulurdum. Yani 
burada dostların çoğu bilir onu. Telepati yeteneği inanılmaz kuvvetliydi.  

Biçim, içerik, eylem… Bir de çatışkının nedenselliğini ve mantığın her 
düzeyinde düşünmeyi öğrenirseniz; bunları anlarsanız, anlamayacağınız bir 
şey yok. hakkı ile düşünemeyen insan, sadece duyularla, duyular âlemine 
tanık olur, gölgeler vadisine tanık olur.  

16. ayette; mana melekelerinin kelam ağacını kapladığı vurgulanır. Sidre’nin iç 
ve dış olarak iki kıpısı / veçhesi vardır. Bunlar iç yüzü ile düşüncede iç nutuk, 
bu yönü ile Cebrail ile de bağıntılıdır. Dış yüzüyle de dış nutuk yani konuşma/ 
ifade etmedir. Rahman süresinde “okumayı belletti” Sidre’nin iç yüzü… 
“Beyanı belletti” ifadesi ile de Sidre’nin dışa dönük veçhesi anlamlı kılınır. 
İnsan üzerinden okuyun. “Rahman okumayı belletti”, Sidre’nin iç yüzüdür. 
Ondan sonra ne diyor, insanı halk etti, bakın kelam ile oluşturulan üst yapı 
kurumlarıyla insanı bilinçte inşa etti ve edindiklerini ifade etmeyi öğretti, yani 
kelam ağacı dışa döndü, görünüş buldu. Cebrail/ düşünce meleği ise kelam 
ağacının son ufkunda Allah’a yükselme yerinde bulunur. Ki her iki meleğin/ 
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melekenin kendi alanlarında yüzlerce kıpıda etkileri olur. Birbirlerinin etki 
alanlarını paylaşırlar.  

Özellikle belirtilmek gereken bir konu da tin de ilkeye bağlı olan içeriğin de 
biçime haiz olduğudur. İçeriğe, asli biçim de denilebilir. Bunu biraz önce 
söyledik, yani ilkenin kendisi dahi sınırlayıcı olduğu için bir sıfata tanıklık 
getirdiği için, bir biçimdir. İlkeye bağlı olarak ruh, dirilik, şuurluluk, anlam, 
kuvvet, bunlar içeriğin nitelikleridir. Mesela, şu anda bir kavram konuşuyoruz, 
onu aynı anda anladınız; size dirilik verir, bakış verir, anlayış verir. O anlayışla 
size bir şeyin katılması sebebiyle ruh vermiş olur. Ve aynı zamanda o ruhla, 
görüş / bakış sahibi oluruz.  

Her an ruh üfleniyoruz, anladığımız sürece, düşüncede edindiğimiz sürece… 
“Âdem’e ruhunu üfledi”, halen üflüyor, anne karnından itibaren, altını 
dolduruyorum. Düşündüğünüzde bulduğunuz manalarla halen size üflüyor, 
içerikler veriyor, yaptığınız eylemler sonucunda kendine yükseltirken, size 
verdiği yaşam sevinçleriyle yaptığınız şeylerin ilahiyata yükseltişi ile halen ruh 
üflüyor. İlkeler üflüyor size… İlkeler asliyetinde içeriklidir ve size ruh katarlar, 
tinde biçim verirler, anlam katarlar ve iç dünyanızı yaratırlar. Ve o sırada 
yaratan Allah’tır. Diyor; “birinci yaratmayı da bilir, ikinci yaratmayı da bilen 
O’dur.”  

İçerik ve biçim birlikteliği… Âdem’i topraktan halk ediyor, biçim veriyor ve 
ondan ruh üflüyor, içerik veriyor. İkisinin olgusallığı ve eylem… Eylemler 
üzerinden, irade (aslından gölegelere doğru melekeler görünüş bulur.), akıl, 
vicdan, birçok yetilerimiz girer.  

Bunlar ile beraber gerçekleşen çatışkılar, çarpışmalar, karşıtlıklar ve hepsiyle 
beraber ortaya çıkan ilkedir. Eğer çatışkı olmasa insan tininde ilerleyiş yoktur.  

İki tane komşu ilişkisi var, çok iyi. Bu iki komşunun ilişkisinde ilkeler 
görünebilir. Ama o iki komşu ilişkisinde ilerleme olmaz. Ne zaman birbirlerine 
çarpışmaya başlarlar egemenlik ve iktidar iradesi görünür olur; “Kardeşim bu 
evi bırakayım gideyim…”, “Ne yapacağım, ne edeceğim” daha çok çalışma, 
para kazanma, yeni bir ev alma vs. başlar düşünce ve üretim.  

Aynı akılla düşün… Maneviyatta iş göreceksiniz, ilerleyeceksiniz… Karşınızda, 
sizi zorlayacak bir kuvvet olmadığı sürece hiçbir zaman düşünmezsiniz ve 
düşüncelerinizi üretime taşıma ihtiyacıda duymazsınız.  
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Bazen doğa, bazende insani ilişkilerimizde insanlar bizi düşünmeye ve 
üretmeye zorlar. Aslında ise Allah her alanda insanı zorlamakta değil mi? 
Zorlanmadığınız da ileriye doğru taşınmazsınız, sadece o dairede kalırsınız. 
Onun için çatışkı, insan doğasında ilerlemesinin zorunluluğudur. İlerleme 
buna bağlı kalmıştır. Onun için insan tininde zorunlu olarak kıyamete kadar 
çatışkı vardır. Yani biz tozpembe bir dünya kuracağız, bir vatan olacak ki 
herkes huzur içinde yaşayacak, selamet içinde yaşayacağız… Yok, öyle bir 
şey... İnsan doğasına aykırı… 

1) Çünkü bu şekilde yapmak fıtratınıza aykırı… Bu durum tek tip bir insan 
modeli yapmaya doğru gider. İnsan doğası gereği kendinde dahi tek 
tip olamamakta. Türlülük var. Tek tip yapamazsın yani…  

2) Çatışkıyı yok edemezsiniz. İlla adamın biri, hevasına nefsine zaaflarına 
mahkûm kalır. Dayanamaz… İnsanın şeytanı kuvvetlidir, az buz değil… 
İçinizden bir tanesi yine tutar, heva ve hevesine uyar… Cemaat 
ortamlarında dahi öyledir.  

Hz. İsmail Emre’nin güzel bir sözü vardır. Hak söz; nisan yağmuruna bezer. 
İstiridyede inci danesi olur, yılanın ağzında zehir olur.  

Kur’an da öyle değil midir? Kiminin ağzına düşer inci danesi, kiminin ağzına 
düşer zehir olur. Küfredenin haddi hesabı yok… Tuvalet kâğıdı olarak kullananı 
dahi duyduk. Farz edin hiç saygın yok, Allah’tan olduğuna iman etmiyorsun, 
insan ürünü olarak düşün. Ki insan ürünü değil, bunun altını çizeyim. Bir 
emek, bir kültür oluşturmuş; bir emek var ve emeğe saygı gösterin.  

 

13.09.2015 
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54-KAMER SURESİ 

 

Kamer, ay demek, dolunay. Bu sure davet ve çağrı ilesi ile okunmalıdır. 

Surede, düşüncesi ile, olup bitmekte olanın dersini alması gereken insanın, 
rabbi olan Allah’a dönmesi anlamlı kılınır. Dersini anlamayanların akıbeti 
bellidir.  

Bir önceki sure bizi yükseltiyordu ve âleme akli olarak taşıyordu, ev-ednaya 
taşıyordu. Allah’a yükseldik ve bizim ev-edna olarak aşağı inmemiz istendi. 
Eylemlerde bulunarak Hakk’ı göstermemiz istendi ki Beyt-ül Mamur işte o gün 
oluyorsun. Yukarılara çıktın, Beyt-ül Mamur’u gördün, Beyt-ül Mamur 
oluyorsun artık. İlkelerle donatılmışsın ve ilkelerle artık iş görüyorsun. 
İlkelerle tanıksın, ilkelerle yaşıyorsun. Nesneye değil, duyular âlemi ile 
baktığın değil, ilkelerle baktığına tanıksın. Ve bunların hepsi düşünce 
zemininde gerçekleşiyor. Bizim eyleme taşınmamız, yukarılara taşınmamız, 
ilkelerle iş görmemiz veya ilkelerle bakışım kazanmamız düşünce zeminin de 
gerçekleşiyor.  

Kamer suresinde, Necm suresinin daha olumsuz bir kıpısı ile yaklaşıyor. Daha 
çok aşağı sürüklenenlere… Necm suresinde yükselme var, Kamer suresinde 
aşağıdaki eylemlerimizde nasıl yaşamamızın gerektiğinin bilinci daha çok 
veriliyor.  

Nuh’un ayetindeki tahta ve çivi tabire ihtiyaçlıdır. Gemi, düşüncenin eseri 
olarak düşünce gemisi olarak tasvir edilmiştir. Ama çivi düşüncede 
edindiklerimizin ilkelerle sağlamlaştırılmasıdır. “Çiviyi çaktım”, deyim olarak 
sağlamlaştırmak anlamı taşır. “Çivilerden tahta yaptı ve onunla beraber suyun 
üzerinde yüzdürttük” diyor. Düşünce deryasında yüzmeye başladığınız da 
ilkelerle düşüncenizde edindiklerinizi sağlamlaştırırsınız, kendinizde 
karakterize edersiniz. Ve o şekilde yüzersiniz. Eğer emin değilseniz, 
şüphedesiniz. İlkelerle daha sağlamlaştırmamışsa bilinciniz; yani ilkelerin 
referansında okumadıysanız, ayetler referansında okumadıysanız sizde şüphe 
uyandırır, yüzemezsiniz, boğulursunuz. Böyle miydi? Şöyle miydi? Yanlış mı 
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yaptım? Acaba doğru muydu? Ya şöyle bir düşünce vardı, yok olmaz böyle bir 
şey…  

İlkelerle, ayetlerle, hadislerle çiviyi çakarsanız rahat rahat yüzersiniz. Bir adam 
konuşuyor; doğru söyleyip söylemediğini nereden anlayacaksınız? İlkelere 
bakın, evrensellere bakın, ayetlere bakın, hadislere bakın, doğru söyleyip 
söylemediği bir yerde belli olur.  

7 ve 8. ayet korku, panik halini işaret eder.  

7 ve 8. Ayet; “gözleri korku içinde sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi 
kabirlerinden çıkarlar, davetçiye doğru koşarlar. Kâfirler der ki; bu çetin bir 
gündür.” Paniği anlatıyor… Bir yanlış yapıp ta doğrusu açığa çıktığı zaman ve 
siz ortada üryan / çırılçıplak kaldığınız zaman, saklanacak bir yeriniz de 
kalmadığı zaman ne olur? Paniklersiniz… Ne kadar güzel betimlemiş… 

Kamer süresinde ciraçta olan biteni hakkı ile tanık olunması gereken kişi 
muhatap alınmakta. Yani ciraçta hakkı ile tanıklık isteniyor. Bununla beraber 
bu sure Necm suresinin olumsuz karşılığı gibidir. Şöyle ki; Necm suresini ilkeli, 
mantıklı, gerekçeli düşünce, bütün detayları ile betimlenirken; Kamer 
suresinde ise heva, heves, kibir ve benzeri durumlar sonucunda kötülükte 
bulunan, hak ve hakikate örtünerek, kendisine zulmeden insanın ilkeli 
düşünmeyerek duyarsızlığına ve anlayışsızlığına tanığız. Bununla beraber kötü 
bir geleceği kendisine hazırladığına da tanığız.  

Necm suresinde bunu göremiyorsunuz. Yükselen bir bilinci görüyorsunuz ve o 
yükseldiği bilinç ile âlemde yaşayan bir kişiye tanığız. Ama Kamer suresinde 
aşağıya sürüklenenler var. Kamer suresi ayrıştırıcı bir suredir. Necm suresi 
toparlayıcı bir suredir, ilkeler sizi toparlar, yükseltir, bütüncül baktırır. Âlemin 
sebepleri ise sizi aşağı çeker, ayrıştırır, parçalı baktırır. Hak ve hakikate bağlı 
olarak ilkeler âlemin sebeplerine geldiğinde; “hak geldi, batıl gitti” ayeti 
gereği çatışkılara sebep olur, ayrıştırır… Ve bu “ay yarıldı” demektir. “İman 
etmiyorsunuz” dediği anda da siz toplum olarak da ayrıldınız demektir. Çünkü 
ona tanık olması üzerinden de toplum iman edip etmemeye göre ikiye 
ayrılıyor. Ayın yarılmasını kabul ediyorlar, ama onun üzerinden batıl 
olduklarının da ifadesini zorunlu olarak taşımış oluyorlar. Ve ayrışıyorlar… 
“Büyücüdür…”, “bizi etkilediği gibi yoldakilerini de etkiledi”, hani Şam 
yolundan gelenler de görüyor ya!.. 
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Necm suresinde daha çok düşüncede olumlamaya, Kamer suresinde ise 
düşüncede olumsuzlama ya tanığızdır. Necm suresinde hani onadı vs. gibi, 
ama Kamer suresinde ise olmaması gerekenlere tanığız. “Kasem olsun ki biz, 
sizin benzerlerinizi helak ettik, düşünüp öğüt alan yok mudur?” “Düşünüp 
öğüt alan yok mudur?” birçok yerde zikrediyor.  

 “Kolaylaştırdı” 3 kere tekrarlıyor.  

“Kolaylaştırdık”, sizin anlayacağınız dile getirdik. Ne ile getiriyor; irade, akıl, 
vicdan, iman… Kur’an’ı anlamak, gerçekten okumak manasında… İlkeleri 
anlayabilecek ve ilkelerle okuyup yaşayabilecek bir şekilde anlatıyoruz size. Ve 
dikkatli bakarsanız bu noktada sadece betimleme yapıyor. Salt kavramlarla 
konuşmuyor, örnekler veriyor. Serimlemeler yapıyor ilkelere ait ve Kur’an’ın 
tamamında da böyle…  

Bu sure davet ve çağrı ilkesi ile okunması gerekir ama sure aynı zamanda 
düşüncenin âlem de sebepler dairesinde nasıl gerçekleşmesi gerektiğinin de 
ifadesini taşır.  

“Öğüt alan yok mu?” ifadesi “düşünen yok mu?” içeriği ile okunmalı. 
Düşünen, yargıya varan, hüküm veren (gerçeğe bağlı olarak hüküm veren), en 
önemlisi de ereğe bağlı verilen öğüdü değerinde yaşayan yok mu diye de 
okunmalı… 

11 ve 12. ayetler; “Bizde derhal kendisine kesintisiz bolca dökülen bir su ile 
göğün kapılarını açtık, yerden de kaynaklar fışkırttık. Su gerçekten takdir 
edilmiş buyruk üzerine birleşti.”  

Gökten su yağıyor, bir de yerden su yağıyor. Yerden su yağmasını iki türlü 
anlayın; duygulanımlarınızla beraber gözyaşlarınız ve sizde olan hastalıklar, 
fakirlikler, yoksulluklarla soğuk ecel terleri dökmenizdir. Biri aşkı muhabbet ile 
gökten gelen su, kevser havzasından gelen su ve diğeri sebeplere bağlı olarak 
ecel terleri döktüğünüz su…  

Su ilim olarak tefsir edilirse; yerlerden edindiğiniz bilgi ve göklerden gelen 
bilgi ile her tarafı kuşatırız. Ve orada, sağlam ilkelerle tutan, sağlam ilkelerle 
bilincini yapılandıranlar yüzebilirler. Mesela: günümüzde ilim fazlalaştı ve 
iletişim ile yaygınlaştı… Ama ilkeler ile ilmi disipline etmek, hak ereğine bağlı 
olarak değerinde yaşam alanına taşımak söz konusu değil. Bilgi kirliliği ile algı 
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oluşturmak ve algı yönetiminde bulunmak o kadar çok yapılmakta ki ilimle 
nasıl yol bulmamız gerektiğini dahi unuttuk.  

Su aynı zamanda duygulanımlara da işarettir, gelgitlere de işarettir. Duyular, 
irade ve duygulanımlarımız bilgi ediniminde ilk etkilendiğimiz 
melekelerimizdir. Ve insan bilgi ediniminde iken duygulanımları ile dışa ve içe 
dönük etkilenimlerde gelgitler yaşar. Edindiklerini duygulara bağlı olarak 
içselleştirir ve akl etme sürecinde de gel gitler yaşamaya devam eder. 

İnsanlık tarihine bakarsanız da böyledir. İlk duyular insanları vardı, ondan 
sonra duygulanımı olan insanlar öne çıkar. Duyular insanın yaşadığı olaylara 
karşı sezgileri kuvvetlidir. Duygular insanları biraz daha romantiktir, 
içseldirler. Çünkü edindiklerini içselleştiren insanlardır ve sahiplenirler… En 
son neye geliyor? İçselleştirenlerden daha çok, o yaşadıkları ve edindikleri 
şeyi akla taşıyan, kavramlara taşıyan, anlamaya taşıyan, içeriklerini edinmeye 
taşıyan ve onu tanımlayan insan tipi geliyor… Atam abinin de dediği gibi 
“algıdan idrake, sezgiden irfana” doğru insanın bir gelişim süreci var. 

İnsanın, dilde idrak için kavram üretmesi Almanya’nın romantik çağında Hegel 
ile beraber doruk buluyor. Doruk tepelerinden biri diyelim. Çünkü doruk 
dediğin zaman orada bitirmiş oluyorsun ki bitmez bir yürüyüştür bu… Ne 
yapıyor; suni olarak kendi mantık dizgesinde kavram edinmeyi yöntemsel 
kılmaya çalışıyor. Yaptığı işte hatalı veya değil önemli değil . Önemli olan 
algıdan idrake doğru kavramlar ile düşünen bir insan tipi görmekteyiz…  

- Hocam geçen hafta bir sohbette Hegel ve İbn Muhyiddin Arabî’nin 
metinleri okundu, aynı cümleler…  

Ama Muhyiddin biraz daha betimleyicidir, duygular tarafı daha öndedir. Ama 
diğerinde akli taraf daha çok, tamamıyla akli, yazıyor, akıldan yazıyor… Kalem 
aklı ister çünkü. Muhiddinde ise mertebelendirme ve mertbelere göre 
kavramları anlamlı kılma çabası vardır. Daha çok betimleyicidir.  

Son yüz yıla kadar gelen nokta da akıldan daha çok duygular hâkimdi. İnsan 
ilişkilerinde, felsefi olarak bazı istisnalar olsa bile günümüzde akıl insanları 
öndedir. Akıl öndedir ve dolayısı ile ilim de öndedir. Duygular tarafından 
bakan değil, artık aklı ile edindikleriyle bakan ve gören… Artık bu insan tipine 
doğru gidiyoruz…  
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Ama önemli olan heva ve hevesiyle beraber edindiği ilkeler dahi olsa, onları 
kendi menfaati doğrultusunda mı kullanan yoksa ilkelerle görüş sahibi olup da 
her şeyi hakkıyla yaşayan insan olup olmadığımızdır. Önemli olan ikinci insan 
tipidir… Eğer onu bulamazsak; olumsuz noktada kıyamet başımıza kopar ki 
insan yaptığı şeylerin hakkını, cezasını görecek demektir. Eğer bulursak 
olumlu noktada kıyamet başımıza kopar ki insan, Hakk ile dirilecek, Hakk ile 
yaşayacak demektir. “Ben bir kulumu seversem canını alırım, canını aldığım 
kişinin diyeti ben olurum.” Allah diyeti kendisi olanlardan eylesin…  

Kamer suresini bir ilkeyle daha okuyun; ayrıştırıcıdır… Necm suresi gibi 
toparlayıcı değildir. Necm suresinde, bilinçte yapısallık kazanmış âleme dönen 
ve âlemde artık Hakk ile tanık olan bir bilinçten bahsediyoruz, ilkelerle tanık 
olan bir bilinçten bahsediyoruz. İçerikler edinmiş, içeriklerle bakan görüş 
sahibi olan, dirilik kazanmış ve eylemleri ile de diriliğini devam ettiren, içerik 
edinmeye devam eden bir bilinçten bahsediliyor.  

Ama Kamer suresinde ise ayrıştıran, ayrıştırdıkça olumsuz kıpıda duranların 
daha çok muhatap alındığı görmekteyiz. “Niye kendinize bu kadar eziyet 
ediyorsunuz, toparlanın, Hakk ile toparlanın” diye bir hitap var, “öğüt almaz 
mısınız?”, “Kur’an’ı size kolaylaştırdık”. “Yola girmez misiniz?” noktasında 
okunması gereken Kamer suresinde hak olan ile toparlanması istenen 
ayrıştırıcı insana hitap edildiğini görmekteyiz.  

İnsan bir yönü ile de ayrıştırıcıdır; bu ister bilgi olsun, ister duygularla 
yürüyüşlerinizde olsun, ister Allah’a olan duygulanımlarınızla yürüyüşlerinizde 
olsun, ister ilmi olarak yürüyüşlerinizde olsun. Mesela: ilim öğreniyorsunuz, 
her tarafınızı ilim istila etti, dünya ilmi, batın ilmi vs… Eğer ilkelerle hareket 
etmezseniz, kendiniz kaybedersiniz. Yaşadığınız sebepleri, melekelerinizi, 
düşüncelerinizi, karakterinizi –tahtalarınızı- ilkelerle -çivilerle- 
sağlamlaştırmanız lazım. Yani karakterinizi biçimlendirmeniz lazım. İlkelerle 
sağlamlaştırmanız lazım… Eğer yapmazsanız duygular selinde de gidebilirsiniz, 
ilim selinde de gidebilirsiniz. Çünkü her söyleneni doğru kabul eden, algıya 
oluşturmaya savunmasız duran kişiler olarak bakarsanız… Mesela: kişi bazında 
bakıyoruz… Mesela: tasavvufta en doruk olarak kabul edilen kim; Muhyiddin 
İbn Arabî… Felsefede kim; Hegel… Böyle bir şey, yok! Onlar, kendi sıfatının 
açıklamalarında eksik olan neyi tamamladıysalar, bağlı oldukları sıfatın 
üstünlüğündedirler daha fazla da değil. Zaten Hegel, Muhiddin Arabinin 
felsefi uzantısı olarak aynı görüşün aklı doğrultusunda felsefi söylevini 
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geliştirmiştir. İspinoza da aynı akıl çizgisinde görülen biridir. Vucut birliği her 
üç şahsiyette de aynı görüş çerçevesinde anlamlı kılınmaktadır. Mevcudatı bir 
belirim nesnesi olarak görmekten çok; belirimin kendisi olarak ifade etmişler. 
Sürette kalınmış, aslından gafil, gölgesine takılı kalınmış… Nuh’un yükselen 
sularında san-dallar ile tutunu vermişler.  

Bazen kendimize kişi putları ediniyoruz ve yürüyüşü kişileştiriyoruz… Ve olanı 
Hakk’a göre değil kişilere göre okumaya başlıyoruz. Allah esirgesin. Elbette 
onlardan istifade edeceğiz ama takılı kalmayacağız. Takılı kalmak; 
insanlığımızdan yana kendimize karşı küfre düşmek olur. 

Kişiselleştirildiği zaman putperestliğe doğru gidiyor. Bu yolun önü açıktır, 
kimler gelir, kimler… Azim Allah… Sadece bir taş koyulur, o taşa yeni birisi 
gelir bir taş daha koyar, yeni birisi bir taş daha koyar, bir bakmışsın insanlık 
evi çıkmış. O kültür birikimi, o bilgi birikimi, büyük bir insanlık evi çıkarmış. O 
insanlık evine girenler de daha rahat hareket etmeye başlar bu sefer. Bir 
mabet yapmaya başlarlar; Bilginin mabedi.  

Düşünce âlemi, bilginin mabet âlemidir, orada Allah ilesinizdir. O mabette 
bilgi ile Allah’a tapınırsınız. Ama bilgiye değil, Allah’a tapınırsınız. Günümüzde 
bilgiye tapınılıyor. Ve bilgi bütün ihtiyaçlarımızı karşılama nesnesi olarak 
görülmekte. Modern yaşam ile görüldü ki doğadan edinilen bilgi ile tinsel 
alanda ki ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Öyle ise tinsel alanda da irfan 
düzeyinde bilgi edinmeye ihtiyacımızın olduğunu görmemiz gerekir.  

Önemli olan bilgiye tapınmak değil, bilgi ile Allah’a tapınmak. Çünkü bilginin 
sahibi mutlak özne… O düşünce alanınızda tefekkür ederken Allah’a, bilgi ile 
Allah’a tapının. Bu en yüksek tapınmadır. Hiçbir tapınma bilgi ile Allah’a 
tapınmanın yerini tutamaz, yerini dolduramaz.  

“Bir saatlik tefekkür bin senelik ibadetten efdaldir.” Arkadaş yazıyor parantez 
içinde: nafile ibadet… Hayır… İbadetten efdaldir diyor. En kısa Allah’a varma 
yoludur. Denemesi bedava… Yapın, sevgi ile, samimiyetle, muhabbetle… 
Çivilerinizi de mantık ile sağlam çakın ama… Kendinizi kaybetmeyecek şekilde, 
sağlam düşünün. Her gelen rüzgâr ile savrulmayın sağdan soldan… Kişilere 
göre, kişilerin söylevlerine göre düşünme değil… Gerçek kıbleniz ilkelerse, 
ilkelere göre düşüneceksiniz, mutlak olan özneye göre düşüneceksiniz. 
Ayetler, gerçek olan referanslara göre düşüneceksiniz. Yasalara göre 
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düşüneceksiniz. İlkeler ve yasalara göre düşünürseniz yolunuzu 
kaybetmezsiniz. İlla sizi bir istikamete vardırtırlar. Ama yok ilkeler ve yasaları 
gerekçe olarak almamışsanız, mantıklı düşünmenize imkân yok zaten… Biri 
şöyle söyledi ona inanırsınız, diğeri şöyle söyledi ona inanırsınız… Bir 
bakmışsın onun taklitçisi olmuşsun… Allah esirgesin!  

İnsandan istenen kimsenin taklitçisi olması değil, ilkeler ve yasaları edinerek 
özgün düşünebilmesi… Kendini bulabilmesi… Kendini bulana insan diyorlar, 
kendini bulmayana taklit diyorlar. Babasının oğlu…  

Ama size insan denilecek… Babasının oğlu denilmemesi lazım… O zaman 
kendinizi bulmanız şart! Onun için düşünün… Ve üretin… Çalışmadan ve 
üretmeden özgünlüğünüzü bulmanız yok… Ama düşünmeden de zaten edim 
ve üretimde bulunmanıza imkân yok… Neye göre edimde bulunacaksın, neye 
göre üreteceksin… Düşünmeyen insan neyi nasıl yapabileceğini bilebilir mi? 
İmkân yok… 

13.09.2015 
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55-RAHMAN SURESİ 

 

Rahman suresi muhteşem bir suredir.  

Kur’an’ı ilkelerle okumanın aklını; Cenab-ı Hakk, Nas suresi ve Rahman suresi 
ile bana vermişti. Bir gün rüyam da görmüştüm Nas suresi ile alakalı olarak 
Mürşidi Kâmil’in suresidir demişlerdi, bu ilkeye göre bunu okuyacaksın 
demişlerdi. Birçok ilke ile okunabilir, ama o sıradaki benim aklımda olan, 
yaşadıklarıma karşılık olarak “ona göre okuyacaksın” denilmişti, yani sınırlayıcı 
bir şey değil. Başka biri gelir devlet ilkesi ile okur, başka birisi gelir başka bir 
ilke ile okur. Ama bu başka birisi, kendi keyfiyetine göre değil oradaki gerçek 
istenen kaideye göre okursa gerçek olanı görür... 

Bize buyrulan, mürşidi kâmile ait suredir. Bir gün bir baktım, Rahman suresi 
ile ilgili bir şeyle uğraşıyordum, Rahman suresini şöyle bir gösterdiler; “şükrün 
suresidir” dediler. Bu iki görümden sonra anladım ki Kur’an’ı ilkelerle okumak 
gerekiyor.  

Kendim akıl ederek anlamadım, Allah gösterdi diye anladım. Kendi başına 
anlayamıyorsun, illa bir destek lazım, birinin sırtına vurması lazım, sırtına 
vurmadan olmuyor. Bir bilenin destek olması lazım, ilahiyatın size destek 
olması lazım, yoksa anlamamıza imkân yok. Benim zekam ne kadar ki!.. Ben 
kendimi iyi biliyorum. Anlayışımda kuvvetliyimdir, zekâmda kuvvetliyimdir 
ama ezberim yoktur mesela. Sureleri en az 5 defa okuyorum. 
Anlamadığımdan dolayı değil, aklımda kalmadığından dolayı. Elbette ki 
anlamadığımız birçok şey var. Böyle olmasının en önemli nedeni; yeni olana 
hep açık kılınmanız ve öğrendiklerinizi içselleştirmeye çalışırken yeniden 
üretmek zorunda bırakılmanızdır. Yani ezber yeteneği ile bir nakilci olmaktan 
daha çok ezberi olmayan bir üretici olmam bende istenmiş olandır... Ve 
böyledir. Ezberimin olmaması bir eksiklikten daha çok üreten kendimi 
bulmam için bir tamlama olmuştur. Sözüm yanlış anlaşılmasın… Elbette ki 
ezberi kuvvetli olupta nakilde kalmayan insanlarda olmuştur…    

Bu iki surede, destek olmazsa, bir yerden referanslarınız olmazsa, gerçeğin 
bilgisine sahip birileri, referans edineceğiniz bir şey vermezse akıl yürüyüşü 
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edinemiyorsunuz. O iki söylev hayatımda Kur’an’ı okumada dönüm noktası 
olmuştu. Her sureye ilkesi ile bakıyordum artık. Çünkü o sureyi örgütleyen, o 
sureyi örgünsel kılan, o sureyi örgünsel kılarak hayata bakışımı sağlayan, o 
sureyi içselleştirmemi sağlayan ilkeyi görüyordum. Ne zaman da sıkışsam rica 
da bulunuyordum, bir destek çıkıyorlardı. “Bak burayı yanlış okuyorsun, bak 
şurayı şöyle okuman lazım” diyerek; öyle destek çıktıkları oluyordu… Hamd ü 
senalar olsun, halende öyle devam ediyor.  

Mesela: bu çalışmamızda; Kur’an Mucizesi kitabında ne kadar eksikler 
bıraktığımızı gördük. Bir ayda yazılacak kitaptan o kadar çıkar… O Kur’an 
Mucizesi kitabı bir ay bile sürmemişti. 

Biçim ve içerikten bahsettik. Surenin kendisi zaten bir biçim, onun bağlayıcı 
bir içeriği var, ilkesi var, ruhu var. Hani günümüzde aşçıların söylediği bir şey 
var; püf noktası. İlke, püf noktası… İlkeyi aldığınız zaman, bütün surenin 
örgünselliği, sizin bilincinizde nasıl örgütlenmeye sebep verecek aynı anda 
görüyorsunuz. Ki birçok surede net görüşlerimiz vardı hatırlıyorsanız. Bir de 
bakıyorsun, sadece surelerin kendi içindeki ilkeye bağlı örgünselliği değil, 
birbirlerini nasıl desteklediği ve tamamladıklarını da görüyoruz…  

Rahman suresi o surelerdendir ve tecvidli okunuşunda, en güzel biçimde 
musikisi olan yüksek surelerden bir tanesidir.  

- Efendim! Bir de derler ki cinlerden bir bölük geldiğinde Rahman suresi 
okunuyordu. 

Zaten cinleri de etkiletecek en güzel sure de budur… İfadedeki ahenk ve uyum 
had safhadadır.  

Rahman suresinde ciraç taçlandırılır. Her iş düşüncede bitmiyor, ayrıca kalbi 
olarak duyarlılık da insan olmanın gereği olarak istenmektedir. 

Rahman suresi şükrün suresidir. Şükür, karşılığını ziyadesi ile vermek anlamı 
taşır. Ama şükür tasdik, onamak anlamına da gelir. Siz bana bir şey verdiniz, 
benim size teşekkür etmem; kalbi olarak sizi onamamdır. Yani “sen bana 
verdin” demek ayrı bir şey, ‘kardeşim teşekkürler’ demek ayrı bir şey. Yani her 
şey akılda bitmiyor. Akılda birçok şey ediniyorsunuz, yaşamınıza 
geçiriyorsunuz. Ya hu! Tamam diyor, bunları ediniyorsun, yaşamına 
geçiriyorsun, üretiyorsun, ama…  
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Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesini dile getiriyor. İnsan 
üretiyor, insan aklediyor, insan öğreniyor. Kitaplar, kütüphaneler, bilgisayar… 
Ama duygusal tarafını geriye atıyor ve insandan yine duygusallığı isteniyor. 
Duygular bizi Hakk’a taşıyan araçlarımızdır, melekelerimizdir. Aşk, muhabbet, 
korku bunları daha önce çok konuşmuştuk… Ama Rahman suresinde, ciraçta 
âlemlere inerken, Hakk’a her şey üzerinden tanık iken aynı zamanda 
duygularda onanmak istiyor. Yani sevmeye devam et diyor ve güzellikle, 
sevgiyle beni ona diyor.  

Bir sevinçle bir evladın babasını onaması ayrı bir şey, bunu babam verdi 
demesi ayrı bir şeydir. Ya babacım teşekkürler demesi ayrı bir şey, ya bunu 
babam verdi demesi ayrı bir şey. Rabbim sendendir deyip de her şeyi 
Hakk’tan görüp o bilinçle Hakk’a bakmak ayrı bir şey, sevgi-muhabbetle 
Hakk’a bakmak ayrı bir şey. Bunları Allah veriyormuş, güneşi doğurtan Allah; 
“Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız?” Bakın bu noktadan baktığınız 
zamanda akli onamayı istemiyor burada. Akli onamanın zemininde kalbi 
onama istiyor. “Kalbi yalanlamadı” dediği ayet vardı; evet kalbi yalanlamadı, 
ama kalbi olarak da onadı, “Ya Rabbi…”diyerek.  

Bu Allah’ınmış, böyleymiş, şöyleymiş, biraz daha düşüneyim nasıl yapıyor bu 
işleri, acaba bana nasıl göründü, bu görünmesini hangi nuru ile yaptı… Ya, 
beni ona diyor, “Ya Rabbi…” de!  

Salt bilgiden öte irfanda muhabbet ile onanmak istiyor. Sizden istediği sevgi 
ile tanıklıktır. Bir “Ya Rabbi” demeniz, dünyalara değiştirlmez. Hadisi şerif 
söyleyeyim size; “Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi …’, diyenin Allah katında duası 
çevrilmez diyor. Bir “Ya Rabbi” deyin, onayın yani. Kalben bir şükür edin de 
görün neler olur.  

Rahman suresinde sizden istenen samimiyettir, duygusallıktır. Çünkü akıl, 
düşünce âlemine girdiğiniz zaman duygular âleminizi kapatmaya başlarsınız, 
örtünür. Onlar yok değildir, örtünür. Çok okuyan adamlara bakın; mal, mal 
bakarlar böyle. Sizden istenen her şeyi bilmeniz değil, her şeyi nasıl 
bileceksiniz imkân yok. Allah’ı bilin, olanın bitenin ne olduğunu bilin, akli 
olarak bilin ama duygusal olarak da edindiklerinizi yaşamınıza taşıyın. İlkelere 
taşınmak, içselleştirmek duygularımız üzerinden gerçekleşir. Duygular 
olmazsa ilkesel olanı yaşamınızda gösteremezsiniz. Ancak âşık bir adam iyiyi 
doğruyu hakkıyla yaşayabilir, güzelliğe değerinde tanık olabilir. Seven bir 
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insan yanlış yapmamaya çalışabilir… Hakk’ı seven insan Hakk’a yükselir, 
Hakk’a yükseltecek eylemlerde bulunabilir.  

Duygular bizi Hakk’a yükseltir, korkularımız bizi sınırlar sevgiliye karşı. Ama 
Allah’ın bizden istediği başka bir şey; kalbi olarak da tasdikle “Ya Rabbi” de! 
Kalbinin yalanlamadığına muhabbetle yönel. Evet, beni tanıdın, bildin, ama 
kalbi olarak ilişkiye gir. Hitap muhatap ilişkisinde akli olmaktan öte, akli olanın 
taçlandırılması olarak kalbi ilişkiye koyul ve duygulanımlarınıza geri dönün. 
Çünkü, duygulanımlarınız samimiyetinizi göstermenizin de araçlarıdır.  

Eğer duygu yoksa orada samimiyet yoktur. Ha şurada bir olay oluyor, farz 
edin bir adam bir çocuğu dövüyor. Vay bunun böyle olmaması lazım; akli olan 
bu. Ama duygulanımda olan orada tepkide bulunur; Kardeş ne yapıyorsun, gel 
buraya bakayım, sen çocuğa nasıl böyle yaparsın. Ama aklı olan sadece olayın 
nasıl gerçekleştiğini değerlendirir. 

Hikmeti ilahi cereyan ederken, biz hikmeti ilahiyi anlamaya çalışırken, 
duygularımızla anlamaya çalışıyoruz, öyle bir sürecimiz var. Aşk, muhabbet, 
sonra onu akli âleme taşıyoruz; kavramlarla, dil ile dil üzerinden anlamaya 
çalışıyoruz. Dile kadar vardın, usa kadar vardın, bana tanık oluyorsun, 
onuyorsun; geri kalbe dön, duygulanımlarınla, anlayışınla beni gör, bana tanık 
ol ve benimle muhabbetine bu şekilde devam et. Çünkü bu özneldir, bu 
tinseldir. Diğeri daha nesneldir ve soğuktur. Samimiyeti göstermez, sadece 
tanıksınızdır. Duygularınız ile tanık iken sizi ilişkiye doğru sevk eder; yediğiniz, 
içtiğinize şükredersiniz. Evet, bunu biliyoruz; bütün nimetler Allah’tan. Bir şey 
ifade etmiyor. Ya Rabbi!.. Sana şükürler olsun, yemeyenlerde var, Ya Rabbi 
sana şükürler olsun. Ama her şükrün başında bir Ya Rabbi var. 

Akıl veçhesinde, düşünce alanında Cenab-ı Hakk’ı bulmak şart. O düşünce 
alanında Cenab-ı Hakk’a tanık olmak şart. Necm suresi ile bu anlatılıyor zaten, 
Kamer suresinde de olmaması gerekenler daha çok görülüyor. Ama Rahman 
suresinde yaşam alanına geri dönmemiz isteniyor. Ve bu irade zemininde 
ilkeye bağlı duygulanımlarımız üzeri gerçekleşmekte .  

Ve surenin başı Rahman; “Rahman Kur’an’ı okumayı belletti, insanı halk etti. ” 
“İnsanı halk etti’, beşeri halk etti demiyor, Âdem’i halk etti demiyor. Âdem’e 
evvela biçim verdi, ruh (içerik) verdi. Yani Âdem denilen beşer çıktı ortaya. 
Ama eylemlerinde bir de kendisinde potansiyel olarak melekeleri ve yüklü 
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olduğu ilke/ esma-ı hassı/ karakteri ne ise, çalışmaları ve çalışırken ürettikleri, 
ilkeleri gösterdikleri edimleri ile beraber insan, insan oluyor. Üretmeyen 
insan, insanlığını bulamaz. İlkelerle edimde olmayan insan, insan olamaz. 
İlkeleri yaşamında gösterecek ki insan olsun. Kendisinden murat edilen 
halifelik değil mi? Ve sizi amaca bir daha yönlendirir Rahman suresinde. 
Burası çok önemli bakın; “Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız?” 
yalanlamayın, amaca geri dönün. “Ben gizli bir hazine idim bilinmeyi istedim 
ve insanı onun için halk ettim” diyor ya!.. Ve “yeryüzüne halife kılacağım” 
dediği insanı istiyor. İbadeti ile amaca dönük eylemlerde ve üretimlerde 
bulunacak insanı istiyor. Yani ilahi amaca doğrultusunda gelecek beliriminde 
iş gören insan istenmekte. 

İçerik, biçim, eylem, üretim, çatışkı, insan doğasının zorunluluğu… Bunların 
içerisinde yükselen bilince, Allah’u azimüşşan şöyle diyor; “Âleme dönerken 
Kamer suresindeki heva ve hevesleri ile âleme yönelenler gibi hak olandan 
sakın dönme. Rahman suresindeki gibi her şeyin üzerinde kendini gösteren 
Hakk’a yönel ve senden amaç edinilen ne ise ona göre yaşa!’  

Bir surede bir ayet var ki tefsir edildiği zaman başka bir şeydir. “Ey insanlar ve 
cinler size bir sultan verilmeden göğe erişemezsiniz” Bakın aşamayacaksınız 
demiyor, sultanla aşacaksınız diyor ve sonunda da onuyor, aşacaklarını 
onuyor. Ne diyor “ Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız” yani bu gücüde 
vereceğim diyor. Kaç sene önce aştılar?  

Bunu tevhid âleminde, tasavvufta anlamlandırayım. Bir kişi üstadı ile ve 
Allah’tan kuvvet bulmadığı surece uzaya çıkamaz imkân yok. Seyr-ü seferde 
iseniz uzaya çıkıp dünyayı göreceksiniz, küreyi arzı göreceksiniz. Şöyle 
yukarıdan bir bakacaksınız ne oluyor, ne dönüyor… Örneği var; Piri Reis. Nasıl 
çizmiş hala bulamıyorlar. Çıkmış… Çıkanın haddi hesabı yok…  

Rahman suresi şükür ve iman ilkesi ile okunmalı.  

İman etmeyenler için; “daha iman etmeyecek misiniz, vicdana gelmeyecek 
misiniz” anlamlı kılınmaktadır.  

İman eden akıl içinde; yaşam ilişkilerinde bana tanık ol, beni ona… 
Düşünüyor, tefekkür ediyor, düşünce alanında Cenab-ı Hakk’a tanık ama 
yaşam alanına daha taşımamış insana, yaşam alanında da tanık ol, ama kalbi 
ve irfan ile tanık ol. Daha şükretmeyecek misin? Sen o kadar düşünce ile bana 
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yükseliyorsun ama yaşadığın ortamda bana tanık değilsin, beni onamıyorsun. 
Beni ona diyor, ama kalben. Mesela: Belaya hamd edin, ama nimete şükredin.  

Sure, Rahman sıfatı ile doğa zemininde insanlar ve cinlere verilenlerin ve 
verilecek olanların Allah’a ait olduğunu, ayrıca insanlar ve cinlere 
bahşedildiğini özetler. Gemiyi de verdik diyor, gemide Allah’ın mülküdür. 

İnsan ve cinlerin; nimeti yitirdiğinde, kıymetini anlayacaklarının bilincini de 
verir. Bununla beraber edinilenler yitirilmeden, kıymetini bilmek gerektiği de 
vurgulanır. Edimler ve üretimler de; metaları / ihtiyaçlarımızı karşılarız ve 
tinde değerler ediniriz. Bu sure ile ne ediniyorsak edinelim Allah’tan olduğu, 
“Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız” ayetleri ile açıkça ifade edilir. 
İnsan kazançta edinirken, her türlü düzeyde değerler edinirken Allah ile değer 
ediniyor… Başka bir şey ile değer edinmiyor.  

Sure aracılığı ile insan ve cinden istenen ise; iman yani Hakk’ın varlığından 
şüphesiz emin olmak… Lakin böyle olsa da insanlar ve cinlerden istenen hangi 
nimetini yalanlayacaksın ifadesi ile beraber; imanla beraber kalbi ve kelamda 
tasdik olan şükürün de eda edilmesidir. Yalanlayacaksınız ifadesini, halen 
iman etmeyeceksiniz veya halen şükürde bulunmayacak mısınız içeriğinde 
okumak gerekir. Bu bağlamda ayet” Rabbinizin verdiklerine şükretmeyecek 
misiniz?” olarak okunması gerekir.  

Rabbinizin verdiklerine şükretmeyecek misiniz olarak okunur. Sure bu şekilde 
teviline bağlı olarak okunmuş olur. Bu da surenin özetidir. 

Surenin başında “Rahman Kur’an’ı belletti, insanı halk etti, beyanı belletti” 
Beyan yani ifade etmeyi belletti, ifadeleri çok önemli. Sezgileri, duyguları, 
iradesi, dil ile beraber düşüncesi, okumayı öğrendikten sonra beşer olanın 
bilinçte insan olduğunu ve ifade edebildikleri kadarı ile gerçekleştirdiğini, 
insanlığını da ifade ettikleri ve eyleminde gösterebildikleri kadar 
gerçekleştirdiğini, kendisini de görünüşe taşıdığını net anlamlı kıldığını 
görmekteyiz.  

Okuma derken yazıyı okuma değil. Biraz önce sıraladık; duyularla, iradeyle, 
duygulanımlarımızla, sezgilerimiz anlayışımızla, yani okuma düzeylerimiz, 
mertebelerimiz var. Felsefi düzeyde insanın kendini ifadede ve eylemlerinde 
görünüşe taşıdığı net anlamlı kılındığını görmekteyiz. Okuma yetisi olmadan 
insan olmak, hüviyette kendini ifade etme olmadan da kendini 
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gerçekleştirmek mümkün değildir. Kendini ifade etmek, kimlik sahibi olmak 
demektir.  

Rahman suresinde bakın, “Rahman” diyor, kendini ifade ediyor. Ama kendini 
ifade ederken de eylemlerinde ifade ediyor, ürünleri üzerinden ifade ediyor 
ve kimlik veriyor kendine…  

Rahman suresi şükür ilkesi ile okunmalı, onama ilkesi ile okunmalı ama siz 
orada neyi onuyorsunuz; bir hüviyeti onuyorsunuz. Sonuçta görmeniz 
gereken ilke, hüviyettir. Rahman Kur’an’ı öğretti; okumayı öğretti. İnsanı halk 
etti ve ifade etmeyi de öğretti, beyanı öğretti diyor. İnsan kendisini beyan 
etmeden kimlik sahibi olamıyor.  

Okuyarak, bilinç yapısallığı kazanarak, içselleştirilenler (edim ve üretimler 
sonucunda) ile iç âlemde bir karakter kazanarak insan olunmakta ve karakter 
belirimine göre kimliğin sözlü veya eylemde ifade edilmesi ile insanın 
görünüşe taşındığını görmekteyiz. Eğer ifade etme yetimiz yok ise insan 
olarak tinde görünüş bulma düzeyinde eksik kalınmakta. Yukarıdaki ayete 
dikkat edilecek olunursa; Rahman karakter tavrı üzeri kimlik beliriminde 
kendini, nesnesi üzerinden ifadeye taşıyan Allah’a tanığızdır.  

Rahman’a nerede tanık olacağız? Rahman bir kimlik… Kâinatın -doğanın 
üzerinde gerçekleştirdiği bütün eylemler; yasalar zemininde ilkeler üzeri 
olmakta. Yasalar zemininde, doğada gerçekleştirdiği bütün eylemlerinde ve 
ürünleri üzerinden kendisine tanık oluyoruz… Tanık olmamızıda istemekte. 
Peki, hangi kavram üzerinden tanığız? Rahmetin belirimi olan nimetler 
üzerinden Rahman sıfatı tavrında olarak tanık ediyor kendisine. Doğadaki 
olgular kavram olarak nimet oluyor… Doğadaki bütün olguları düşünün ve 
gerçekleşenleri düşünün. Allah, kendisinden nimet olarak verdiğini 
vurguluyor. Tevhid diline bakın!  

Şimdi bir bilim adamı gözü ile bakın; Güneş, ay, inek süt veriyor… Nesnel, 
sebep sonuç ilişkileri, yasası bu… Biyolog olarak bakın nesnesinden bakarsınız.  

O, nesnesinden baktığınız şeyin içeriğini öznelleştiriyor. Nimet kavramını 
koyduğunuz zaman öznelleştiriyorsunuz. Nesnel olmuyor artık… “Rabbinizin 
hangi nimetini yalanlarsınız’, nimet üzerinden öznelliğini ifade ediyor, yani 
verdiği şey size bir nimet ve o nimet üzerinden öznel bir sıfat belirimi olan 
tavrı işaret ediyor. Nimet size verilen ihtiyaçlı olduğunuz olan şey, ama birisi 
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veriyor ki nimet olmuş olsun. Nimet olabilmesi için birinin vermiş olması 
lazım. Verdiği zaman nimet oluyor sana. Bu nimeti sana kim verdi? Yani bu 
ihtiyaçlılığını gideren, ihtiyacın olan, rızkın olan şeyi veren kim? Nimet 
kavramı, ihtiyacı gideren ve verilen içeriği ile de doluyor. Ve bu bağlamda 
baktığınız zaman hüviyetine, karakter belirimi olan eylemlerinde tanık 
oluyorsunuz. Hem bir taraftan ürünleri hem bir taraftan ürünleri üzerindeki 
eylemleri ile ihtiyaçlarınızı karşılaması üzerinden kendini hüviyetlendiren bir 
varlığa şahitsiniz. İşte o Rahman sıfatında –karakter beliriminde- kimlikte 
kendini ifade etmekte.  

Bütün kâinattaki genel tecelli de kendi varlığını Rahman sıfatıyla ifadesinde 
hüviyetlendiriyor. Kimlik sonda edinilendir. Kimlik; özneliğin nesnesine aşkın 
en yüksek düzeyde ifadeye taşınmasıdır. Kâinatın/ doğanın kendisi Rahman 
değil, o doğanın kendisinde her şeyi kullarına birbirlerine ihtiyaçlı kılarak 
nimet kılanın kendisi Rahman’dır. Nimet kılmak demek aynı zamanda 
merhamet etmek demektir. Bahşediyor… Kalbi onanmayı da isteyen Allah, 
merhameti ile bahşeden olarak rububiyetine ait bir sıfatı ile kendisini hüviyet 
sahibi kılarak da kendisine bizleri tanık kılıyor. Bu da surenin ilkesi ile 
bakıldığında önemli bir ayrıntıdır.  

Hüviyet çok önemli... Çünkü Kur’an ile amaç edinilen en önemli bir durum da; 
hüviyet sahibi bir kişiye tanık olmak ve sizin de O’nunla hüviyet sahibi 
olmanızdır. Kendini anlatıyor… Hüviyetiyle Allah şöyledir, Allah böyledir… 
Hüvallaahülležii lâ ilahe illâ hû... Aman Ya Rabbi, kendisinin anlamda resimini 
çiziyor. Hüvallaahülležii lâ ilahe illâ hû, aalimül ğaybi veş şehâdeh, hüver 
rahmânür-rahıym. Hüvallaahülležii lâ ilahe illâhû, el melikül kuddûsüs-selâmül 
mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir, sübhânellaahi 
ammâyüşriküün. Hüvallaahül ĥâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ, 
yüsebbihu lehüü mâ fis semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym.  

Allah’ta esma, Zatını işaret eden ve karakter tavırlarını niteleyen içeriğe haiz 
kavramsal nitelemeler demek… Esmalar ile ne kadar çok içerik ile görüş 
sahibiyseniz o kadar yüksek derecede bir görüş alanına sahipsiniz, o kadar da 
şuurlanmakta olarak yükseliyorsunuzdur Allah’a. O kadar yüksek ilkelerden 
bakmaya başlıyorsunuz. Alan genişliyor, kavrayış genişliyor. Bu da Allah’ı daha 
yetkin tanıyorsunuz demektir. Hiçbir dinde yok, gidin tespit edin böyle bir şey 
yok. Ne kadar çok sıfatı ile Kur’an’ı azimüşşan da kendini tanımlıyor, 
kimliklendiriyor.  
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Rahman suresinde, Rahman sıfatı ile kendisini kimliklendiriyor. Doğada 
gerçekleşenlerin insana bahşedilen bir nimet olduğu ve o nimet üzerinden 
kendisinin kimliğine tanık olunması gerektiği vurgulanmakta… Kimliği üzeri 
kendisine karakter tavır belirimi ile tanık iken de şükür ile ilişkide bulunulması 
gerektiği vurgulanmakta… Duygusal ilişkide bulunulması gerektiği ve 
duygularımıza geri dönmemiz gerektiği de ifade edilmekte. Buradaki 
duygunun istenmesinin sebebi de samimiyet… Evet, beni bildin ama bana 
karşı samimi ol diyor. Bildiğini samimiyet ile yaşayan hakiki insan ol diyor. 

Allah’ı bilmek kolay… Mübareğin biri demiş, efendim şu Allah’ı bize gösterir 
misin? Yavrum, şimdi ben size gösteririm, lakin biz bunu zaten tanıyorduk 
dersiniz demiş. Artık göstereceği kendisinde olan mı, taliplerin kendisinde 
olan mı, kâinatta olan mı; onu bilmiyorum. Orası muğlâk!.. Zaten kâinatta 
olanı biz tanıyoruz. Sizde olanı da zaten tanıyorsunuz. Bende olan, zaten 
senelerden beri efendi seni tanıyoruz. Yani hangi noktada içeriğini 
doldurursan… Bak kendisidir demedim, kendileridir demedim, kâinattır 
demedim…  

Nerde tanık olduğunuz önemli değil; tanık oldunuz, bildiniz. Bilgi, edindikten 
sonra kendisine nötr olunandır da. Düşünün, kaç aydan beri okuyoruz, 
okuduğumuz çoğu bilgiye nötr olmadınız mı? Çoğu şeye… Sizden istenen 
öğrendiğiniz şeyin sizinle devam etmesidir. Duygusallığınız ve samimiyetiniz 
onun devamlılığını sağlar ve mlekelerinizde bilginin işlevselliğini sağlar. Eğer 
orada edindikleriniz, sizde duygulanımlara sebep değil ise, edindikleriniz 
sonucunda karşılaştığınız olaylarda da ilkesel noktada duygulanımlarınız 
yoksa; edindiğiniz bilgiyi ders mahiyetinde takip etmiyorsunuzdur, yaşam 
alanına taşımıyorsunuzdur. Eğer duygulanımlarınız varsa; samimi olarak onları 
yaşam alanına taşıyorsunuzdur demektir.  

Duygular yolun birinci aşamasında bizi Hakk’a ulaştırıyordu; aşk, muhabbet, 
korku. Ama duygular geri döndüğümüzde, ilkelere bağlı olarak sağlıklı bir 
karakter zemininde yaşamamızı sağlar. Sağlık kavramını özellikle 
kullanıyorum. Şifa, bütünleyicidir demiştik. Sağlıklı olan bütünlüğü olandır. 
Karakterinde bütün olarak yaşamamızı sağlar. Bilgi ile amaca bağlı olarak bir 
bütünlük elde ediyoruz ama duygular o bütünlüğü korumamızı ve yaşam 
ilişkilerimizin devamlılığını sağlar. Sevgi, muhabbet, sorumluluklar, 
korkularımız; edindiklerimizi muhafaza etmemizi sağlar ve edindiklerimizi 
yaşam alanımıza/ alanlarımıza taşımamızı sağlar. Ve Rahman Suresinde 
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istenen budur. Rahman suresinde kimlikte kendini gösteren, hüviyette 
kendini gösteren hüviyet sahibi Allah’a tanık olmamız ve o hüviyet belirimi 
karakter tavırlarında bulunurken, ilişkilerimizde samimi olmamız istenir. İleriki 
surelerde kimlik sahibine daha çok tanık olacağız. Yaşamımızda daha çok 
tecelli ettiğini göreceğiz.  

Sezgiler, duygular, irade, dil ile beraber düşünce, okumayı öğrendikten sonra 
beşer olanın bilinçte insan olduğunu ve ifade edebildikleri kadarı ile ve 
eylemde bulundukları kadarıyla veya üretimde bulunduğu kadarıyla kendini 
gerçekleştirdiğini, kendini görünüşe taşındığı anlamaktayız. Nasıl ki Hakk’ta 
öyle, sizde de olsun’un buyruğu var.  

“İki doğunun iki batının rabbidir ” Bu herkesin aklında bir muğlâktır. İki 
doğunun iki batının rabbidir; yengeç veya oğlak dönencelerini düşünün. Aynı 
zamanda cinlerin gündüzü ile bizim gündüzümüz, biz sağımızı kullanıyoruz, 
onlar için sol önceliklidir. Onların doğusu ile batısı da bizim gibi değildir. 
Güneş battığı yer onların doğularıdır, çünkü onlar için gündüzleri gecedir. Bu 
ve birçok farklı nedenle beraber; Allah’u azimüşşan Kur’an da bir ayet söyler. 
“Gündüzleri size emin kıldık” der, geceleri emin kılmadı. Çünkü geceler, 
onların gündüzüdür.  

Bir de şöyle bir şey var, insan ve cinlere surenin başında Rahmandır vurgusu 
ile surenin üslubuna bakıldığın da halk edicinin merhametinden kullarına 
haykırışına ve kendisine davet ettiğine tanık olmaktayız. Merhamet ile 
haykırıyor... Sizi bir hikmeti ilahi üzeri yarattım, bir sürü çatışkı veriyorum 
amenna… Merhamet elini uzatıyor; gelin diyor.  

Üretimde ve edimlerde insan kendisini sıfat ve esmaya bağlı olarak 
gerçekleştirirken, Allah sıfat ve esmalarla insan üzerinden sıfatları ile 
görülmekte 24 ve 30. ayetler bu bağlamda önemli… 

24. ayet: “Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemilerde O’nundur” Demek ki 
Cenab-ı Hakk yaptırtıyor, esma sıfatlar üzeri biz yaşarken yani esma ve sıfatlar 
üzeri insanlığımızı gerçekleştirirken Allah azimüşşan o sıfatlar üzeri kendini 
izhar ediyor. O sebepten dolayı gemiyi sahipleniyor. Yani senin ürettiğin şeyi 
sahipleniyor; ben yaptım diyor, sen niye araya koyuyorsun ki! Hani Yunus’un 
güzel bir sözü var; “Kalk aradan kalsın yaradan”,biz aradan kalkamıyoruz. Ben 
yaptım, ben ettim, şöyleyiz, böyleyiz… Ben yaptım niye diyorsun ki, Rabbimin 
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eseri. O sırada siz Rab değilsiniz, size veren O’dur, sizi işleten O’dur, üreten 
O’dur. Ya hiç hasta olup da tırnağınızı dahi kıpırdatamayacak haliniz oldu mu, 
bitti… Ne gücünüz var, aciz insan! Bütün çalışmalarınızın sonucunda sizden 
üreten Hakk’tır. 

Askerdeyken başıma bir olay gelmişti. Kendi çabamla bir şey yapmıştım. 
Şükretmeyi unutmuştum. Şükretmemiştim, Allah biliyor ki kendi yaptığım iş 
için şükretmem gerektiğini düşünememiştim. Aynı anda geceleyin bana şu 
seslenilmişti. “ şükür etmedin.” Rabbime döndüm ve özür dileyerek 
şükrettim. Ne yaşıyorsanız yaşayın; ilahi sıfatın ya da ilahi bir esmanın, bir 
ayetin tezahürüdür. O ayette, o eylemde Cenab-ı Hakk kendisini izhar 
etmektedir. Bize düşen bir şükürdür. Bize nasip etti diye. O sıfatı göstermeyi/ 
yaşamayı nasip etti diye…  

Bugün Allah diyebiliyorsak ne mutlu bize! Bazen kendi kendimi yoklarım… 
Bugün ne yaptım!.. “Ya Rabbi Ya Rabbi” derim, hiç yoksa birisi adres 
sormuştur, Ya Rabbi nasip ettin, bugün birine adres gösterdik, ya nasip 
etmeseydin. Ufacık tefecik şeyler, bu Polyannacılık değil, lütfetmesi orada çok 
önemli, lütfetti diye şükredelim. Cennet verecek, cehennem verecek! Bize 
kendisi lazım, kendisine tanık olmadıktan sonra cenneti cehennemi ne 
yapacaksınız.  

Sizin amacınız; Allah için olmanız…  

1) Bilinmeyi istedim demekte. Öyle ise Allah’a tanık olacaksınız… 
Cennet, cehennem bunun neresinde…  

2) Halife olsun diye yarattım demekte. Öyle ise ilahi sıfatları 
göstermedikten sonra, burada ilahi sıfatları yaşamadıktan sonra ne 
anlamı var. Yaşadıklarımızı amaç olarak cennet, cehenneme 
bağlıyoruz. Ya burada ilahi sıfatları Allah için göstermen lazım. İlahi 
sıfatları gereğinde hakkınca yaşarsan cennet edindiğin olur, hakkınca 
yaşamazsan eğer cehennem edindiğin olur. 

3) Bana hizmet etsinler diye yarattım demekte. İbadet etmek için halk 
edildik. Hakk’ı amaç edinerek, O’na yetişmenin gereği olarak ilkeli 
yaşamıyorsak, hizmette yaşamıyorsak, yaşamın ne anlamı var? Namaz 
kılıyor cennet için, yardım ediyor cennet için; kendi için alışveriş 
yapıyor. O “insi ve cinsi kendim için yarattım” demekte. Bizler ise 
kendi haz, arzu ve menfaatlerimiz için yaşamaktayız. Amaca dönmek 
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için cehennem hak oluyor. Niye; bilsinler diye, halife olsunlar diye, 
hizmet etsinler diye.  
 

Üç şık; halifelik, bilinmek, hizmet için halk edildiğimiz Kur’an’da anlamlı 
kılınmıştır. Bununla beraber, Allah’a iman, akıbete/ ahrete -erek Allah’a göre 
yaşamak ve salih amellerde bulunmak; yukarıda zikr ettiğimiz üç şıkkın 
müminin yaşamında, ereğine bağlı olarak nedenini yaşamasının gereklilikleri 
mahiyetinde zikredilirler. Bilmek, bildiği ile amel etmek, edim ve üretimlerde 
amel ederken sıfat belirimlerinde görünüş bulmak, böylece anlamlı kılınan 
olmuştur.  

Bilinmeklik; akli onama, düşünce alanında onama… Halifelik; potansiyel 
sıfatların üzerinde olması… Hizmet ise o potansiyel sıfatların ve akli olarak 
edindiklerini ilahi sıfatlar üzeri eylemlerinde görünmesi… 3 tane durum ve 3’ü 
de zorunlu. Biçim, içerik, eylemde görünüş. 

 Cinler? 

Tabii onlar da halife… Yani onları geriye attı diye, halen halifelik niteliklerini 
yitirdikleri söylenemez. İçlerinde iyisi çok, nedenlerini yitirmişlerdir diye bir 
şey yok. Nedenlerini yitirmiş olsalardı halen var olamazlardı. Nedenlerini 
yitirdikleri anda cinlerden bir tane kalmaz. İnsan nedenini yitirdiği anda, 
insandan eser kalmaz. Her şey nedenine bağlı olarak yaşar ve yaşanır. Neden 
yaşanmıyorsa, orası bitirilmiştir artık. Büyük kıyamet ne zaman kopar? İnsan 
nedenini yitirdiği zaman, büyük kıyamet kopar. Çünkü neden tamamlanmıştır, 
insanın dünyadaki mevcudiyetine gerek kalmamıştır. Artık başka bir âleme 
taşınır insan. O gün yeryüzüne halife yarattık ayeti biter, kıyamet koptu ya, 
uzaya açılırsınız, başka bir şey olmaz. O gün, “halife yaratacağım” ayeti kalkar. 
Serendam yani kainatta uzayın o derinliklerinde Cenab-ı Hakk’a tanıklıklar 
başlar. İnsan neyi hayal ediyorsa yaşayacaktır. Biz de bir uzay yolunda değil 
miyiz? Dünya diye bir geminin içindeyiz, ne kaptanlar var, acayip… Bir tane, iki 
tane değil...  

27 ve 29. ayetler sürekli ve süreksizlik te neyi referans olarak 
anlamlandırmamız gerektiği adına önemlidir. “Ancak azamet ve ikram sahibi 
Rabbinin zatı baki kalacak” Baki olan Allah’ın veçhine yönelin, ayetinin başka 
bir şekilde söylenişi, ikili o ayet. Onun veçhin dışında hiçbir şey kalıcı değildir. 
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29. ayet “göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister, o her an yaratma 
halindedir”. Muhteşem… Her an yaratma halinde, hiçbir şey kalıcı değil 
demektir. Her an halk ediyor, her an var ediyor. Bir şeyi yok ediyor, bir şey var 
ediyor. Şe’ndedir/ tavırdadır. Mealde halk etme diye söylemiş, aslında tavır… 
O tavrın içinde halk etmede var, ilkeler itibari ile tavırlar da vardır. Tavır ise 
değişkenliğe işaret eder. Allah zatı ile değişmez, zatının tavırlarında değişken 
karakter belirimlerinde görünüş bulur. Tavırlarda değişkenlik tinde görünüşün 
gereğidir. Bununla beraber doğada da her an değişimlere sebep veren zat 
olarak halk etme eyleminde bulunmaktadır. Doğadaki değişkenler üzerinden 
tinde tavırsal değişimlerde de bulunduğunu belirtebiliriz.  

Her devirde de tinde belirleyici olan tavırları/ ahkâmları vardır. Bunu 
günümüzde ifade edilen zamanın ruhu’ da diyebiliriz. Bu zaman başka, dün 
başkaydı. Her an ahkâm/ zamanın ruhu dedikleri değişiyor. Her insanda türlü 
türlüdür. Çünkü âlemin günü insandır. Her insanın tavırları aynı mı? Ayrıca 
koşul ve ihtiyaçlara göre her an tavırlarımızda değişken karakter 
belirimlerinde görünmez miyiz? Bu sabah ki haliniz ile şimdiki haliniz bir mi? 
Allah’ın her insandaki tavırları farklı ve değişken…  

Peki, Allah’ın tavrı neye göre değişmekte? Biçim, içeriğe göre farklılaşıyor. 
Mevcudatta karşılaşılan olaylar doğrultusunda, ihtiyaç ve koşullara göre esma 
ve idea düzeyinde ilkesel olan içerikler; biçimler üzerinden eylemlerde 
görünmesi ile tavırlar olarak beliriyorlar. Sonunda ise her tavır, içeriğin 
dışlaştırılmasına göre yeni bir amaca devinme sürecinde değişiyor. Bu 
değişimlerde değişmez olan ise yasalar zemininde ilkeler doğrultusunda 
tavırsal değişimlerin olduğudur.  

Değişimlerde her an halk ediliyorsunuz biçimde, her an halk ediliyorsunuz 
içerikte, her an halk ediliyorsunuz biçim ve içerik doğrultusunda tavırlarda… 
Böylece insan olarak görünüşe gelmektesiniz.  

İçerik, biçim, tavır… Eylem zorunlu… Cenab-ı Hakk’ta olan sizde zorunlu 
gerçekleşiyor ve burada sürekliliği ve süreksizliği neye göre anlamlandırmamız 
gerekiyor; Mutlak olana göre ve belirli değişmezlere göre… Zaten felsefe de 
aranan şey değişim içinde değişmez olan dayanaklardır ve mutlak olan bir 
dayanak zaten var. İsmi Allah ve bütün mevcudatın olmazsa olmazı olan 
mutlak dayanağı zattır O.  
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Sağlam düşünmek için düşünceyi, mutlak olana göre dayanaklandırırsınız. 
Onun için ki herkes bir ilkeyi, yasayı/ değişmezi düşüncesine dayanak olarak 
alıyor… O ilkeye, yasaya göre düşüncesini yapılandırıyor ve ifade ediyor.  

Özneyi bilmeden gerçekleşen hiçbir şeyi anlamlandırmanıza imkân yok. Ve 
batı felsefesi âlemi zaten cansız gördüğü için, akılsız gördüğü için Rabbül 
âlemini doğal olarak hakkı ile bilmekten yoksun. Yukarıda bir Allah’ı var… 
Kâinatta Rahman olarak iş gören Rabbül âlemini hakkı ile bilmesine imkan 
yok.  

Bunun içindir ki yüksek derece de bir felsefe edinmelerine imkân yok. Eğer 
yüksek derecede bir felsefe çıkacaksa; özneye bağlı, karakter belirimlerine 
bağlı, kimliğe bağlı olmalı… Özneye dediğin zaman eylemleri, ürettikleri, 
tavırları itibariyle de kimliğe bağlı olarak bir felsefe üretecekseniz. Bu doğu 
tininden –İslam’dan- çıkar. Çünkü doğu tini, kimliğe dayalı felsefi niteliğine 
haizdir. Okuyun, İslam tarihinin tamamı kimliğe dayalıdır. Kurban olduğum 
Allah’u azimüşşan, kimliğine dayalı bir yaşama sahiptir. İslam Tasavvufu 
doğrultusunda Anadolu’ya yerleşen tevhid diline bakın!.. Adamın başına bir 
şey geliyor, “baba ne oldu?”, “Allah’tan! Ne yapayım”. Ya sebebi hiç 
görmüyor, şu, bu demiyor. Anadolu’da saf insanlarla konuşun, her şeyi Allah’a 
bağlarlar; Ya Rabbi ne güzel rızık verdin vb. Doğayı değil, kimlik belirimi üzeri 
Rabbini okuyor. Elazığlı’nın dayak yediği hikâyeyi bir anlatsana. Tevhide bak; 
fıkra gibi hikayelerde dahi görmek mümkün.  

- Adam dağa çıkmış, dağın tepesine, açmış ellerini “Ya Rabbi bana bir 
tarla ver, soğanlar ekeyim, patatesler ekeyim” O ara bir rüzgâr 
geliyor, bir fırtına böyle, bu kayalardan aşağıya yuvarlanıyor. Kalkıyor, 
üstünü temizliyor, “Tamam vermezsen verme, niye kızıyorsun ki, niye 
iteliyorsun ki!” diyor.  

Tevhide bak! “Niye kızıyorsun ki” bak rüzgârı, sebepleri görmüyor; tevhid 
budur. Bir hikâye daha var böyle…  

- Köylünün biri, o kadar sıcak ki, sıcağın fazlalığını anlatacak. ‘Allah 
herhalde bir ay uğraşsa bu bulut gelmez ’ demiş, o kadar demiş. 5 
dakika geçmemiş dolu yağmış. Dolu yağınca odunların altına girmiş; 
‘Ya Rabbi benim gibi cahilin sözüne mi baktın!’ demiş. 
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Bunlar fıkra gibi ama yaşanmış olaylar. Ama sebepler görünmüyor. Bütün 
sebepler Cenab-ı Hakk’a tanık olmanın ve O’nu onamanın aracı oluyor. Bugün 
önemli olan ise sezgisinde yaşanan tevhidi, kavramları ile anlamlı 
kılabilmektir. Sezgide yaşananları kavramlaştırabilmektir. Bizim yaptığımız ve 
yapmak istediğimizde bir yönü ile budur. 

Rahman suresini bu hikâyeler sonucunda okuyun. Duygular yine isteniyor. 
Sizden istediği duygusal tepkimeler, naz, niyaz… Ama naz niyaz çocukluk 
devresinde olur. Siz bu mertebede fazla durmayın. Her işinizde Hakk’ı görün, 
her işinizde Hakk’ı bilin, her işinizde samimi olun. Her işinizde devamlı olun, o 
size nuru ile süreklilik/ bakilik verecektir.  

“Baki olan Allah’ın veçhi kalıcıdır” dediği yerde size kast edilen; benim yüzüm 
baki, o zaman benimle eylemlerde ol ki seni de baki bırakayım. Âlem fani, 
benimle ol ve Benim karakter belirimim olan esma vechelerim üzeri yaşa ki 
seni baki kılayım demekte. Bunu anladıktan sonra Rahman suresi üzerinizde 
yaşanmış olur. Sizin üzerinizden Allah tezahür ederken Rahman tavrına bağlı 
olarak kendisini sizden görünüşe taşımaktadır.Yukarda anlatılan iki yaşanmış 
fıkra da konumuzu alamak adına önemlidir.  

37. ayet; insanın pişmanlıktan kıpkırmızı yüzü olduğu vakiti de anlamlı kılar. 
Şafak vakitleri de öyledir. Ayetin elbetteki kainatta gerçekleşen olgulara bağlı 
gerçekleşen olayları –ayet belirimi vardır. Önemli olan ise insanda anlatmak 
istediği şey; pişmanlıktan kıpkırmızı olan yüzü kast eder orada, tefsir manası 
olarak… “Gök yarılıp erimiş yağı andıran bir gül gibi olduğu zaman, o halde 
Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz.” Yani siz yaptıklarınızdan 
pişman olup Hakk’ın kendisine tanık olduğunuz zaman, “Rabbinizin 
nimetlerininden hangisini yalanlayabilirsiniz denilirken; yalanlayamayacağız 
gün, nimetlerden yana da utanacağınız gündür. İnsan hakikate tanık 
olduğunda, nimettin büyüklüğünden dolayı da utanacak olandır.  

Bununla beraber, sabah ve akşam vakitleri göğün kızarması ile her başlangıcın 
bir bitişi ve her bitişin de yeni bir başlangıca kapı araladığınının anlamı ile de 
tefsir edilebilinir. 

Her şey uyum ve denge üzeri halk edilirken insan da ayrıca istenen 1 ve 8. 
ayetle merhamettir. Çünkü bu sure aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın merhamet 
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elini uzatmasıdır. Rahman suresi hayatınıza geçtiği zaman merhamet 
üzerinizde tecelli eder.  

8 ve 9. ayet: “Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik 
tartmayın.” Yani adil ve merhametli olun. Merhameti unuttuk biz… 

Rahman suresinde; doğa zemininde verilenler üzerinden, insanlar ve cinlerin 
geneli muhataptır. Sure, hitabı ile evrensel olarak dinin, sözde belirimidir. 
Rahman suresi tamamıyla İslam dininin kelamda belirimidir.  

“72 milleti tek nazarla gördük.” “Yaratılanı hoş gördük yaratandan ötürü” gibi 
kelamı kibarlar Rahman suresinin yaşama sirayeti üzeri ifade edilmiştirler. 

Bu gün dersini gördüğümüz surelerde düşünceyi işledik. Surelerin aklı / 
ilkeleri ile belirtirsek, doğada düşüncenin yayılımcı ve tinde düşüncenin 
yükseltici olduğu görülür. Doğa, Allah ve insan ilişkilerinde 
karşılaştırmalı/spekülatif düşünce; yani aşkın düşünce dediğimiz düşüncede 
ise derinlik edinildiğini belirtebiliriz.  

Batı aydınlanması ile bu karıştırılmamalı… Batı dünyası aydınlanmayı, doğa -
kuvvet ve nesnelerini tanıma ve insani ilişkilerde hak ve özgürlükler ve bu 
doğrultuda tanrıdan kurtarılmış insanlık yaşantısında bulur. Ki aydınlanmayı 
hepsi olmasada geneli öyle görüyor. Batı dünyasında galip düşünce, 
modernizm, kapitalizm ve pozitivizmdir. Yani nesneye karşı, doğaya karşı 
aydınlanma ve faydacılıktır. Batı insanı tinsel olmaktan daha çok dünyevidir ve 
dünyeviyeti laiklik ile siyaset alanına taşımış olmak ile galip düşünce kılmıştır. 
Özellikle Fransız aydınlanması böyle ve Fransız laikliği ile bu taçlandırılır. 
İdealist batı felsefesini ve özellikle Hegel’i bu genellemenin dışında tutmak 
gerekir.  

Okunan surelerde faili mutlak sıfatı ile Allah’a tanığız. Özellikle Necm 
suresindeki “son da, ilk te Allah’ındır” ayeti önemli. Bir mealde “ahiret te 
dünya da Allah’ındır” diye çevirmişler, değil. “Evvel de Allah’ındır, ahir de 
Allah’ındır.” Ve Rabbine doğru her şey gider… Her şey muradında 
gerçekleşiyor, her şey plan projesinde gerçekleşiyor anlamını taşır. Daha 
birçok anlamı ile beraber… 

Bakın, yaratmadan önce evvel, ahir diye bir şey yok. Yarattıktan sonra, her 
yarattığının hem evvelidir içkin olarak, hem de eylemlerinde kendisini 
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gösteren sonudur. Çünkü her eyleminizde Allah’ın bir sıfatında 
sonlanıyorsunuz, yine O’na dönüyorsunuz o sıfatı ile. Her eyleminizde son 
yine Allah’tır. Bu bağlamda baktığınız zaman daha anlamlıdır. Evvel de O’dur, 
Ahir de O’dur… 

Okunan surelerde faili mutlak sıfatı ile Allah’a tanığız, özellikle Necm 
suresinde demişiz. Zariyat suresinde düşünmesi gereken insan, Tur suresinde 
sorgulayan insan ve akıl tipine, Necm suresinde ilkelerle düşünen veya zan ile 
düşünen insana, Kamer suresinde de her işi ve olguyu hakkıyla düşünmesi ve 
görmesi gereken insana tanığız. Ama Rahman suresinde hakkıyla yaşaması 
gereken insana tanığız. Evet, tanık olacak ama hakkıyla yaşayacak tanık 
olduğunu, hakkıyla yaşamına taşıyacak, hakkıyla taşımak ise şükürden 
geçiyor.  

Bunu hadisle özetleyeyim; Allah’ın ahlak ile ahlakın sıfatları ile sıfatlarının. 
Yani Allah’ın değerleri ile karakter sahibi olun, kimliği ile kimliklenin. Zaten 
potansiyel olarak, içerik ve biçim olarak Cenab-ı Hakk’ın sıfatları üzerisiniz; 
görme, duyma, bilme, dirilik, mürid, kelim, kadir, tekvin/ eylemde 
gerçekleştirmek. Cenab-ı Hakk’ın subuti sıfatları üzerinizde… Hakk, zatı ile de 
üzerinizde, herkeste olduğu gibi. Aynı zaman da esma donanımına sahipsiniz. 
Eylemlerinizde gösteriyorsunuz ve bir karakter sahibi oluyorsunuz. 
Ürettikleriniz, yaşadığınız şeyler doğrultusunda, karşılaştıklarınız olaylar 
sonucunda karakteriniz iyice belirginleşiyor. Sizden istenen; bu şekilde 
zorunlu yaşıyorken asli olarak bunları yaşamanız… Bilincinde olarak, niyetinde 
Allah için olarak yaşamanız. 

Peki, zılli tecelli dediğimiz ne? Zılli tecelli; menfaatinde, hevasında, asliyetini 
unutmuş olarak yaşayan, özvarlığını unutmuş olarak yaşayan. Orada da Hakk 
tecelli ediyor, amenna. Ama kişi O’na örtük bilinçte kendi nefsi için 
yaşıyordur.  

Sizden istenen; Allah’tan yoksun olmadan, Allah’tan uzak kalmadan, masiva 
da kalmadan ilkeleri gereği gibi yaşamanız. İlahi sıfatları, ayetleri gereği gibi 
yaşamanız ve yaşamınızda Allah’ı görmeniz ve yaşadığınız şeyler üzerinden 
Allah’a varmanız ve Allah’a tanık olmanız. Rahman suresinde bu iyice 
taçlandırılıyor, böyle yaşa diyor. Söylenen şu; Yani ben de beni yaşarken, 
hakkı ile ve en güzel bir şekilde, Rahman suresindeki gibi yaşa. Seni niçin 
yarattıysam onun için yaşa…  
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İnsandan istenen hakkıyla yaşamasıdır. Madem hakkıyla tanık oldun, hakkıyla 
tanık olduğunu hakkıyla yaşa.  

Bizim en zorlandığımız yer ikincisidir. Eyleme taşımak, üretime taşımak en 
zorudur. Hevalarımız, heveslerimiz, yaşadığınız sıkıntılar, hayat koşturması sizi 
zorlar. Bir yere geldiniz, öyle bir şeyle karşı karşıya kaldınız ki orada yalan 
söylemeniz lazım. Hadi gel de doğru ol! Yalan söylüyorsunuz... Hakkıyla 
yaşamıyorsunuz. 

 Ya da öyle bir şey oldu ki orada küfre vardın, Allah’ı görmedin. Niye beni 
görmüyorsun? Hamd et! Hamd edersen, beni görürsen, maske arkasındaki 
beni görürsün… O eylemde, o sıfatta maske arkasındaki beni görürsen 
sıkıntını def edeceğim diyor. Biz göremiyoruz ki sıkıntı def olsun. Bir hamd 
etsek, bir görsek, zaten huzura varacağız.  

Baba derdi; yavrum sıkışmayanı sıkıştırırlar. Yani sizden istenen açığa 
çıkmıyorsa bir daha o şeyi başınıza getiriyor. Bir daha, bir daha… Tanık 
oldunuz, bir daha geliyor. Bu sefer niye oldu, Hamd ettiniz? Sizde istediği 
başka bir şey vardır, onun için sıkıştırıyordur. Bak yine hep hayra yoruyoruz, 
kaçarımız yok… İsyana sebep olacağınız hiçbir şey yok. Sebat et, sağlam dur…  

13.09.2015 
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56-VAKIA SURESİ 

 

Geçen hafta Rahman suresi ve diğer sureleri işlemiştik. Onların içinde 
Rahman suresi hakikaten çok önemlidir. Şükür ve imanın suresidir diye özet 
geçmiştik. Özellikle iman değil, şükürdür demiştik. Çünkü iman eden aklın 
insanına konuşuyor orada. Lakin Rahman suresinde özelikle vurguladığımız 
duygularla Hakk’a yükselmektir. İlkelerle Hakk’ı anlıyoruz ama duygularla 
Hakk’a yükseliyoruz. Aşk, muhabbet, şevk vb. duygular ilahi yolda giderken 
bizi yükselticidir.  

Korku sınırlar, sınırlanması ile takva sahibi kılar ve takva sahibi olmasıyla da 
insan, iç dünyasında Hakk’a yükselir. Korkmayan insanın, ilkeleri yaşaması söz 
konusu değil… Korku sınırları getirir ve sınırlar edinen insan salih amelle 
gerçekleşen ilkelerle Allah’a yükselir. Bu reflekssel bir korku değil, ilkeleri 
yaşayamamaktan korkmak. Cenab-ı Hakk’a varmamaktan korkmak, layık 
olmamaktan korkmak, yanlış yapmaktan korkmak… Bir taraftan da adalet 
sıfatı gereği korku var. Çünkü yaptığımız şeylerin sonuçları var, sonuçlarla 
karşılaşacağımızın bilincini edinmiştik daha önce, onun için korkuyoruz. 
Yaptığımız şeylerde geleceği öngörerek te kendimizi sınırlıyoruz. Geleceği 
öngören insanın kendisini sınırlayarak, ilkelerin yaşanmasına taşınması için 
korku verilmiştir. Ve bu bağlamda Allah-u Azimüşana yakinleşiyoruz. Evet, 
duygular bir bağlamda bizi Allah’a yakinleştirici yükselticidirler. Aşk yükseltir, 
korku sınırlar. Bu bağlamda eyleme sevk eder. 

Rahman suresinde duygular, yükselmek için gereklidirler dedik. Ama hayat 
akışına taşındığımız zaman da gereklidirler. İç dünyasında derinlik kazanmış 
bir insan, tininde kendini bulmuş bir insan, normal hayatına döndüğü zaman 
yine duyguları araç olarak kullanıyor. Sevgi, muhabbet, şefkat, merhamet, 
cömertlik vb… İlişkilerinizde bunlar olmazsa yine korkular var. Bir şeyi 
kaybetmenin korkusu, edindiklerinizi kaybetmenin korkusu… Maneviyatta bir 
şeyler edinmişsinizdir veya normal dünyada bir şeyler edinmişsinizdir. 
Maneviyatta Allah’tan korkmak ile dünyalık olarak edinilenleri kaybetmekten 
korkmak değer olarak aynı şey değil. Ama korkuyu anlamak adına aynıdır.  
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Rahman suresinde; dünyevi ilişkilerede şükür, sevgi, muhabbet, samimiyet vb 
duygularımız doğrultusunda Allah’ın, ilişkilerde bulunmamızı istemesine 
tanığız. Duygular sizde ilkelerin dirimsellik kazanması ve o ilkelerin samimi 
noktada hayatınızda tezahür etmesi içindir. Duyguları yine istiyor, çünkü 
ilkelerin sizde canlı kılınmasını, sizi canlı kılmasını istiyor. İlkeler sizde 
duygularla anime edildiği, canlandırıldığı zaman sizi diri kılar. Çünkü ilkeler 
kendinde diridirler. İyilik kendinde diridir, doğruluk kendinde diridir, Rahman 
kendinde diridir vs… 

Felsefi olarak belirtirsek söylersen her kavramın tindeki kendi içeriği, onun 
diriliğidir. Onun verdiği bir şuur vardır, meleke kuvveti vardır, aldığınız zaman 
sizde bir bilinç oluşturur. Kavramlarla edindiğin zaman bilgidir. İçeriği ile 
beraber hali vardır, kuvveti vardır, duygusu vardır, dirimselliği vardır. Eskiler 
hal demişler buna. O hal size verdiği şuur itibariyle size üflenmiş bir ruhtur. Bu 
ruh, potansiyel olarak sizde olan ruh değil, sizdeki ruhun ilahi sıfatlarla 
bezenmesini ve kuvvetlenmesini sağlayan bir ruh üflemedir. Bundan da 
“Âdem’e ruhumuzdan üfledik” denilirken, halen devam ettiğini de 
anlamalısınız. 

Anne karnında o potansiyel ruh melek olarak geliyoruz ama ilkeler 
bağlamında halen o ruh üfleniyor. Yaptığınız her salih amelde Cenab-ı Hakk’ı 
bulduğunuzda “biz ruhumuzdan üfledik” hali ile Hakk’a varmıyor musunuz? 
Eğer o üflenme olmasa zaten Hakk’a varışınız olmaz.  

Rahman suresi bizi yine duygulara götürüyor. Sadece salt bilgi değil, bilgiyi 
içselleştirmen, kendinde canlı tutman, ilkelerin bilgisini canlı tutman ve o 
bilgiyi yaşama geri taşıman samimiyet ile yine duygularla oluyor. Çünkü salt 
bilgi sebeplerinizi yitirtir ve sizi sıradanlaştırır. Siz sıradanlaştığınız gibi 
öğrendiğiniz her şeyde sıradanlaşır. Ama duygular bunların değerlerini canlı 
tutmanızı sağlar. 

En basiti Kur’an çalışması yapıyoruz. Öğrendiniz sıradanlaşır. Ama ona 
şevkiniz, sevginiz, muhabbetiniz, korkularınız -kaybeder miyim, 
edindiklerimizi unutur muyum vb.-, sizi hep canlı tutmaya sebeptir. Ve sizden 
yine duygulanımlar istiyor. Edindiklerinizi canlı tutmanız, hayata taşımanız 
için. Hayata taşırken samimiyet, kendinizde canlı tutmanız için sevgi, 
muhabbet, sınırlarınızı belirlemeniz ve dikkatli olmanız için de korku şart.  
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Rahman suresinde yine bizi duygulara götürür ve Hakk’tan yana edindiğimizi 
canlı tutmamız istenir.  

Rahman suresinde kimlikte onanmayı isteyen Rabbe tanıktık. İman, daha çok 
şükür ile onanmayı istiyor. Beni bildin ama beni ona; kalbinle ona, 
duygularınla ona, beni canlı tut kendinde, öldürme beni kendinde! Çünkü 
kendinde beni öldürmen, senin kendini öldürmen demek… Allah’ı kimse 
öldüremez. O seni canlı tutarken, senin kendini canlı tutman, O’nunla 
arandaki ilişki bağıntıları iledir. Rabıta, sevgi, korku gibi duygularla kendini 
canlı tutmuş olursun. O duygularını canlı tut ki bağlantın kopmasın, ölülerden 
olma...  

Onanmayı isteyen rabbe tanıktık, bilginin edinildikten sonra 
sıradanlaştığından bahsettik. Duygularla samimiyette bulunarak bilginin canlı 
tutularak yaşam alanlarında nasıl kullanılması gerektiğini anlamlı kıldık. 
Duygularla bilgide yüksek bilinç elde eden insan, duyular zemininde ilkeler ile 
yasalar ile akletmeyle bilgide yüksek bilinç elde eden insan, duygularla 
edindiği bilinç zeminin de bildiğinin hakkını vererek yaşayabilir. Yani bir şeyin 
hakkını vermemiz isteniyor, sıradanlaştırmamız istenmiyor.  

Bu sebeple Rahman suresi bizim için bir dönüm noktasıdır. Yukarıya taşınan / 
üst bilinç edinen, Hakk ile doğan, bilincinde yepyeni bir dünya edinmiş, 
cennet mekânı olmuş, olayları hakkıyla değerlendiren insanın edindiği bilgiyi 
sıradanlaştırmaması, cennetinde her zaman o bilgiyi canlı tutması isteniyor. 
Bu bağlamda baktığınız da, Cenab-ı Hakk ile aranızdaki ilişkinin daha samimi 
ve onunla canlı kalmamızın gerekliliği olarak görürsünüz duyguları. Duygular 
zaten insan olmamızın zorunluluğudur. Hani robot filmleri izlersiniz, 
robotlarda eksik gördüğünüz bir şey vardır; duygu. Bütün robot filmlerini 
izleyin mekanik, insan mekanik bir varlık değil, doğada da mekanik bir şey 
yok. Doğa organiktir, canlıdır, dirimseldir. 

Felsefede en nefret ettiğim kavramlar; mekanik doğa, doğa mekaniği 
felsefesi… Doğanın kendisindeki işlevselliği, mekanik görmek… Cenab-ı Hakk 
doğanın dışında bir Rab değil, doğanın dışına attığın zaman doğa mekanik 
kalıyor. Doğa mekanik değil, sen bilincinde doğaya mekanik bakıyorsun. 
Doğada, organik ilişkilerde şuursal olarak, özne olarak işini gören Allah’tır... Ki 
bugünkü konularımızdan bir tanesi de tanıklık noktasına biraz daha 
değinmekti.  
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Duygular tinde olanın dirimselliği için gereklidir. Necm suresi bir olgu veya bir 
olayın gerçekliğini, olay ve olguyu beyan edenin doğruluğu üzerinden 
sağlamasını yapmamız gerektiğinin anlamını da taşır. “O kendi hevasından 
konuşmaz” ayetiyle de bu, anlamlıdır. Bilgiyi edindiğiniz kaynağın güvenilirliği 
anlamlandırılıyor. Kendi hevaları doğrultusunda söylemiyorlarsa, olan olayları 
gerçekliliği ile aksettiriyorlarsa, manipülasyonlara sebep vermiyorlarsa, kendi 
ilkeleri doğrultusunda bir şey anlamlandırmıyorsa, evrenseline bağlı 
anlamlandırıyorsa, kişileştirmiyorlarsa, nesnelleştirmiyorlarsa, ifadelerinde 
tutarlılık varsa, işte o zaman orda bir doğru vardır. Ama size kişiselleştirme ve 
nesnelleştirme noktasında yön veriyorlarsa, hak kıble noktasında yön 
vermiyorlarsa orada bir problem var. Niyete bağlı yanlış bir yönlendirme, 
hatalı bir durum, yanlış anlama ilgili veya iletişim kopukluğu ile alakadar bir 
durum vardır. 

“O kendi hevasından konuşmaz” diyor. Olanı, olup bitmekte olanı, gerçekte 
olanı dillendirendir. Bu bağlamda kendisinde yalan yoktur, ama yanlışı yoktur 
anlamında değil. Çünkü yanlışı olduğu zaman Resulullah’ın nasıl tokadı 
yediğine de tanık olduk. “Âmâ geldiğinde yüzünü ekşitti” daha sonraki 
surelerde göreceğiz “Allahın sana helal ettiğini sen kendi nefsine ne diye 
haram ediyorsun” diyor mesela…  

Bu noktada Vakıa’ya geçelim.  

Vakıa suresi ayrıştırma, sınıflandırma, açığa çıkarma ilkeleri ile okunmalı. Bir 
şeyi ayrıştırmak, farklılıklarında açığa çıkartmak ve farklılıklarda belirimlere 
sahip olması demektir. O belirimlerde görünüş bulduğunda sınıflandırma 
başlar. Bu, doğaya baktığın zaman türler düzeyinde bir sınıflandırmadır; insan, 
hayvan, bitki, canlılar, cansızlar gibi.  

Aslında bizim tinde deneyimlerimize göre canlı cansız ayrımı çok farklı ama 
duyular düzeyinde canlı cansız diye bir ayrımı görüyoruz. Ama ilkesel 
bağlamda veya şuursal baktığımız zaman doğanın zaten organik olduğunu, 
her varlığın canlı olduğunu biliyoruz. Suya konuşup, suya emir verip te onu 
ilişkiye sokup, farklı farklı biçime sokan insan gördüm. Sudan rica ediyor, krem 
ol diyor; su krem oluyor! Ama bizler suyu cansız olarak görürüz! Her varlık 
kendisinde yüklendiği içeriklere bağlı olarak, ilke, sıfatlar, kuvvete bağlı olarak 
canlıdır. Çünkü Cenab-ı Hakk kendinden yaratıyordu, dışında değil. Kendinden 
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verdiği nurla beraber, zaten her varlık canlı… Sadece fıtratı, istidadı ne 
kadarsa o canlılıkta… Mutlak dirimsellikten nasibi kadar… Daha fazla değil. 

Vakıa suresini açığa çıkarma, ayrıştırma, farklılıklarını ortaya çıkarma ve 
sonuçta sınıflandırma ilkeleri ile okumalıyız. Bu felsefi tanımlardır. Bu 
kaçınılmaz bir şey ama ne zaman; “olay vuku bulduğunda.” Olay, kıyamet 
koptuğunda olarak çevrilmiş. Vakıa diyor, olay diyor, tamamıyla bir 
kavramdan bahsediyor. “Olay gerçekleştiğinde vukusunu yalanlayacak 
yoktur.” Zaten bir olay gerçekleştiğinde kim yalanlayabilir? 

Olaydan kastı ne, içeriğini neyle doldurmamız lazım? 3. ayette “o alçaltandır 
yükseltendir.” Bir olay cereyan ettiğinde, alçaltan ve yükselten bir 
duruma/niteliğe haiz olduğun, bir etkileşimlere sebep verdiğini görüyoruz. 
Otomatikman sınıflandırma başladı; alçaltan, yükselten. Lakin bu, tinsel 
düzeyde bir ayrıştırmadır -tinde bir yükseltme ve alçaltma-. Doğa da 
bambaşka…  

Bir olguya hakkıyla tanıklık, içeriği ile tanıklıktır. İki türlü tanıklık var; nesnel 
tanıklık ve öznel tanıklık. Geçen hafta Rahman suresinde okumayı 
zikretmiştik. Bir şeye tanıklık onu tanısına bağlı olarak okumaktır. Bir olguya 
hakkıyla/gerçekliği ile tanıklık, nesnesi olan biçimiyle değil, ilkesine bağlı 
olarak tinsel içeriği ile tanıklıktır. Bilgi nesnesine biçimi ile tanıklık ona sadece 
görünüşü itibariyle tanıklıktır… Ki bu da, duyular âleminde bilgi ediniminin 
başlangıç noktasıdır.  

Bilme nesnesi; nitelikleri, nicelikleri, kıpları ve bağıntıları doğrultusunda 
değişmezlerine/ kategorilerine göre bilmeye çalışılır ve tanısı edinildikçe ona 
tanık olunur. Doğada yasası ile bildiğimize yasası ile tanığızdır.  

Duyular ile tanıklık, altıncı duyumuz olan sezgilerimizle anlamaya çalışırken 
tanıklık ve akli olarak da bilme nesnesine değişmezleri ve bağlı olduğu yasaları 
ile tanısı doğrultusunda tanıklık düzeylerinde bulunmak insan için söz konusu 
olandır.  

Doğada içerik, tanık olunan duyu nesnesinin -ki düşünceye taşınması gereken 
duyu nesnesinin- kendi sıfatları demektir. Sıfatları, onun içeriğidir. Ve bilim; 
sıfatlarla / nesnenin değişmezleri ile uğraşır. Aslında, doğada görünüş 
eylemlerle, ilişkisinde görünüştür. Kâinatta durmak, durağan olmak bile bir 
ilişkidir. Mesela, bir dağı duruyor görüyorsun, o dahi kendinde eylemdedir ki 
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onları yürütüyoruz diyor. Ama kendi iç dinamiklerinde zaten hareketlidir, 
ilkesine bağlı olarak bir nedeni vardır, o bütünün içinde ilişkide yeri vardır. 
Kendisi durağan bile olsa kendisi ile ilişkili olanlara bir sebep oluşundan dolayı 
yine bir bağıntılılığı vardır. Ve o ilişkilik kendi nedenini açığa çıkartır; gerçek 
nedenini. Dağın, doğadaki nedeni üzerinden tindeki nedenini yaşaması da söz 
konusu olandır. Mevcudat için doğada neden, tinde neden olanı yaşamanın 
zeminidir.  

Doğada içerik/ nitelikler değil ama tinde içerik/ilke; bilme nesnesi olan 
mevcudun, öznel/ tinsel nitel durumudur ki bu da doğada biçim üzerinden 
eylem kabiliyeti ölçüsünde dışlaştıkça kendini açık eder ve bilme nesnesine 
tinde içeriğine göre tanık olunur. Bu tanıklıkta önemli olan ise duyasal görüş 
değil altıncı duyumuz olan sezgisel görüşümüzdür. Bununla beraber; tinsel 
nitelikler (görme, duyma, irade, bilme vb.)/ değişmezler ve tinsel değişmezler 
zemininde eylemde tavırların kavramlar ile tanısı da aklen, varlığın/ 
mevcudun ilkeye bağlı olarak öznel mahiyetine bizleri tanık kılar. Böyle olsa 
da bilme nesnesinin öznel mahiyetine keşf ile de tanık olmak söz konusudur.  

Ve bilimle baktığınız da; dağlar yeryüzünün kazıklarıdır, dayanaklarıdır. Aynı 
şekilde insanın kemikleri de vücudunun dayanaklarıdır. Doğada dağlar, 
insanda kemikler… Bu tasvir değil misallendirmedir. Sembolik olarak ilahi 
âlemde karşılığı olandır. Lakin dağ, dayanak demek… Peki, bilincimizde neye 
karşılık geliyor; ilkeler, ilkelerle bilincimize yapısallık kazandırmış üst yapı 
kurumlarımız… Üst yapı kurumları nasıl oluşuyor; ilke olarak kabul görenlerin, 
duygularımızla içselleştirilmesi sonucunda amaca ve sonuçlara yönelik değer 
niteliği kazanması ve değer niteliği kazanmaları üzeri sınırlayıcı olmaları ile 
kazanılıyorlar. Üst yapı kurumlarımız, önyargılarımıza sebeptir ve ön 
yargılarımızda dokunulmazlarımız olmaktalar ise tabular oluyorlar. Yani bir 
bilinç oluşuyor, yapısallık kazanıyor ve iç dünyanızda belirli değerler ile sınırlı 
bir yaşam alanı oluşmakta ise ve sınırlarınız dokunulmazlar oldu demektir. 
Birde bakıyorsunuz onlar dayanaklarınız oluyor.  

Lakin tabuların evrenseline bağlı mı, değimli problem o… Ve diyor ki “yer 
sarsıldıkça sarsıldığında darmadağın olup serpildiğinde” Yani dayanaklar yok 
olup gittiğinde, bilinç yapısallığı değişmeye başladı. Bu bir süreçtir. Evvela olay 
vuku bulacak, olayın vuku bulmasıyla ilişkide bizdeki olanlar açığa çıkmaya 
başlayacak, sınıflarımız taraflarımız açığa çıkacak. Ama aynı zamanda bizde 
değişimlere sebep verecek; ilkelerimiz yerli yerince olacak, bambaşka ilkelerle 
464

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



donatılmaya başlayacağız. Duygulanımlarımıza sebep verecek, 
içselleştirmelerimize sebep verecek. Ve bir bakacağız dağlarımız yerinden 
oynamış. Eski dağlar dümdüz olmuş… Yepyeni dağlar koymaya başlamış.  

Dikkat edilecek olunursa; vakıa denilen olay, tinsel düzeyde/ öznel mahiyette 
içeriğin, tinsel değişmezleriniz zemininde dışlaşması ile gerçekleşendir. Öznel 
niteliklerinize bağlı olarak amaca bağlı her iradiye bağlı nicel yüklemlerde 
bulunmanız ve bu doğrultuda eylemlerde bulunmanız sizin olayınızdır… Ve 
amaçta olanın eylemde belirmesi sonucunda, evrenseller kıyasınca insan –iyi 
veya kötü olarak sınıflandırılır. Büyük olay ise ilkeler/ evrenseller galip 
düşünce olduğunda, amaca bağlı önceden yaptıklarımız ile tinsel düzeyde 
sınıflanıyor olduğumuzdur.  

“Toz duman olup savrulduğunda” Siz, toz duman olup savrulduğunuzda 
demektir; geçmişinizden ve o gününe ait bir dayanaklarınız kalmadığında. 
Tozu dumana kattılar, beni bitirdiler deyimleri ile de okuduğunuzda dahi 
anlaşılabilir. “Ve sizler üç sınıf olduğunuzda” Zorunlu süreci anlatıyor. 

Bir olguya hakkıyla tanıklık, doğaya ait değişmezleri ile değil… Nesnel tanıklık 
gerekli bir şey… Sonra ne yapıyoruz; dillendiriyoruz, kavramlaştırıyoruz 
nesneyi artık. Onu kendi nesnelliğinden koparıp, kavramı ile beraber 
kendimizde içselleştiriyoruz ve us ile artık ona tanığız. Su, ev, araba… Artık 
esması ile tanığız. Âdem’e ne denilmişti; esmalarını söyle…  

Bir olguya tinsellikte hakkıyla tanıklık, doğaya ait değişmezleri ile değil, tine 
ait değişmezleri üzeri yüklendiği içeriği ile kendisine tanıklıktır. Doğada içerik 
sıfatlardır ama tinde içerik ilkelerdir. Bir içerik daha vardır ki esma düzeyinde 
ilke niteliğine haiz olmaktır. Esmaya ait içerik ise biçime aşkın, harekette, 
nesnenin içeriğinin dışlaştığı olayda görünüş bulur. Bu ilkenin tezahürü ile 
alakadardır. Yoksa sıfat olarak doğada içeriğe, duyular ile, akıl ile tanıklığımız 
vardır. Mesela: Suya tanığım, homojen yapıya sahip bir mevcut, içilebilen. 
Duyularımla tanığım ona. Yani, doğadaki içeriklerine, sıfatlarına tanığım. Onu 
aklımla da biliyorum, çünkü yaşam ilişkilerinde tecrübe etmişiz vs…  

Yani bilgi ediniminin süreci ile beraber bir tanıklığımız var. Ama doğada 
içeriklere bu şekilde tanık iken, tinde içerikler olaylar üzerinden görünüş 
bulur. Bir şeyin kendi tinsel içeriğini tinsel değişmezlerine göre göstermesi, 
kendi olayıdır. Onu açığa çıkardığı zaman kendi olayını yaşıyordur. Bu da 
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kendi nedenini yaşamak demektir. Ve bütünselliğin ilişkileri içerisinde, kendi 
nedenini koşul ve ihtiyaçlar doğrultusunda beliren karşılaştığı olaylarla 
yaşarken, o kendi olaydır; kendi içeriğini açığa çıkartmasının olayıdır.  

En basiti dağ dahi durgun iken, toprak dahi durgun iken yaşamda 
bütünsellikteki ilişkilerde bir hareketi ve etkileri vardır. Gösterdiği bir şey var… 
Gördüğünüz dağ, doğadan baktığınızda, manyetik alan etkilenmelerine dahi 
sebep verir. Dağ dediğiniz şeyin kendine ait kütle çekimi, kendine ait alan 
ilişkileri var… Dünya yaşam enerjisinde etkileri olan bir mevcuttur. Yani dağ/ 
dağlar sadece dünyada bizlerin rahat edebileceği statik bir ortamı sağlayan 
dayanak nokta değil. Dünya yaşam enerjisine etkili olan, aynı zamanda 
manyetik alanlara kadar etkisi olan bir yaradılışa haizdir.  

Dağların enerjisini bilirsiniz. Kendilerine ait bir enerjileri vardır. Eğer haliniz 
varsa, keşfi olarak sağaltılmışsanız zaten saf olarak dokunuyorsunuz. Vakıa 
suresinde “Kur’an’a temizler dokunur” diyor. Okunanın içeriğini görebilmeniz 
için sağaltılmanız şart. Sadece kendi iradeniz, kendi duygularınız, sonra da 
tasarladığınız şeyleri eklemeniz karşınızdakini okumanıza sebep değil, sizin 
ona yakıştırdığınızı okumuş olursunuz. Gerçekliliği ile okumak, tinsel mahiyeti 
ile okumaktır ve tinsel varlık nedenleri ile ne içinliği ile okumaktır.  

Evet, nesnesine bağlı okumak duyularla tanıklık, akıl ile tanıklık, ilişkilerinde 
görmek vs vs onu sıfat olarak içeriklerinde tanıklıktır. Ama tininde tanıklık 
keşfidir. Bir şeyin kendiliğine, dışarıdan tanık olamazsın. Bir şeyin kendiliğine 
onunla olan ilişkilerinde, olayında, kendi sıfatını açığa çıkartırken tanık 
olursunuz. Birde bakarsınız ki dağlar gerçekten âlemin dayanakları… Birde 
bakarsınız ki taşlar size konuşuyor; haliyle, içeriği ile eril mi dişil mi okursunuz. 
Haliyle, içeriği ile bir de bakarsınız her bitki size konuşuyor. Kendi içeriği, sıfatı 
ne ise o biçimde taşınana, yaşadığı olaylarda onu dışlaştırdığına tanık oluruz. 
 
Tinsel nitelik olarak ilke olayda dışlaşır. Her mevcut olarak gördüğünüz, içerik 
ve biçim olgusallığına haizdi. Doğada olgu, içeriğine bağlı sıfatları ile olgudur. 
Sıfatlarına bağlı olarak olgunun kendisinde tinsel bir olgusallık daha vardır. 
Potansiyel istidadı olan; Hakk’tan, öznel, şuursal, ilkesel olan bir istidadı daha 
vardır, tinsel. İşte o, olayında hareketine bağlı olarak açığa çıkar. Eyleminde 
gösterir. Kendi hareket etmiyorsa, kendisi ile olan yaşam ilişkilerinde o 
potansiyelini açığa çıkartır.  
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“Olay vuku bulduğu zaman” gerçeği açığa çıktığı zaman ya da gerçek açığa 
çıktığı zaman... Bu gerçeği, ister ölüm içeriği ile doldurun, ister Kur’an’ı bir 
olay olarak algılayın. Peygamber veya kıyamet olarak algılayın… “Vakıa vuku 
bulduğu zaman, onun vukusunu – oluşumunu, o olayın gerçekliğini- inkâr 
edecek kim var.” Ölümü kim inkâr edebilir, Peygamberin çıkışını kim inkâr 
edebilir, Kur’anın çıkışını kim inkâr edebilir? Elimizde, okuyoruz. Vakıa 
gerçekleştiği zaman o vakıanın kendisinde ilkesel olana tanıklık başlar. Ve 
kendisi olaydır. 

Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman “o alçaltan yükseltendir” Kur’an, 
peygamber, ölüm, bilimsel veriler vb. gerçeğe ait ne varsa açığa çıkarken ve 
çıktığında olaydır. Çünkü ölümden bakarsak; ölüme karşı beklentileriniz, 
ölümden korkularınız sizi aynı zamanda yükseltir ve alçaltır. Severek mi 
gidiyorsunuz, nefret ederek mi gidiyorsunuz veya korkarak mı gidiyorsunuz. 
“Ölümden korkan kulumun hali en sevmediğim hallerdendir” diye hadisi kutsi 
var. Bakınız!.. Sınıflandırma başladı. Gizil duran gerçek açığa çıktığında, 
kendisine dair önceden olanlara göre sınıflandırmaya sebep referan olduğunu 
söyleyebiliriz. Hak açığa çıktığında kimi batılda, kimi de hak tarafında değil 
midir?  

Bir basamak ilerisine geçelim ölümden sonraya... Yaptığınız bütün ameller 
niyetlerinize göre ölçülür ve yerleriniz belli olur. Sebepler dairesinde kalmış 
bir bilinç yapısına mı haizsin ve o bilinç yapısı ile mi oraya taşındın? Yoksa 
ilkelerle yapısallık kazanmış, ilkelerle donatılmış eylemlerde bulunmuş ve o 
bilinç yapısallığında ilahi âleme taşınmış bir kişi misin? Sağdakiler, soldakiler 
ve öndekiler… Hayırda önde gidenler; yani ilkeleri hangi nedenle olursa olsun 
gerçekleştirenler, sözü yere düşürmeyenler. Hakikat açığa çıktığında, herkes 
bulunduğu tinsel durum doğrultusunda yaşadıklarına göre sınıflanmakta değil 
mi?  

Tinsel içerik, biçime aşkın harekette, nesnesi üzerinden dışlaştığı olayda 
görünüş bulur. Çünkü hareket biçime aşkındır. Çünkü özneldir… Doğada 
hareket özneldir, biçime aşkındır. Ve hareketin kendisinde bizatihi Allah’a 
tanık oluruz. Olay ya çeşitlilikte ya da karşıt ilişkilerde gerçekleşirken öznelliğe 
değil, sıfat belirimlerine tanık oluruz. Olayın kendisinde bir sıfat açılımı vardır, 
o sıfat açılımına da özne tanıktır. Kişinin yada mevcudun öz kendiliğine değil 
ya doğasına ait sıfat belirimlerine ya da tinine ait sıfat belirimlerine tanık 
oluruz. Mesela: sizin yaptığınız bütün eylemlerinizde hem doğanıza ait 
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sıfatlarınıza hem de tininize ait öznel belirimlerinize tanığızdır. Tinde önemli 
olan ise tinsel belirimleriniz üzerinden size tanık olunmasıdır.  

Birisi konuşuyor, El Kelim olarak ona tanıksındır, kendiliğine tanıklık var mıdır? 
Anlayışına tanıksınızdır, şuuruna tanık olmuşsunuzdur, kelimde öznelliğine 
tanıksınızdır, kendiliğine tanıklık olmaz. Kendiliğine ne zaman tanıksın? Eskiler 
şöyle derdi; hemhal olduğunuz zaman… Günümüzdeki empati kavramı 
hemhali karşılamaz. Empati, empati yaptığınızı anlamaya çalışmaktır; sezgisel 
ve düşünsel bir tecrübedir. Empatide; sizin dışınızda yaşananları, tasarımsal 
olarak kendinizde anime etmeye/ canlandırmaya ve sezgi ile anlamaya 
çalışıyorsunuzdur. Hemhal öyle bir şey değil, bizatihi kendinde yaşadığın bir 
şey olarak tanık olursun. Bu da keşfidir. Bir taşa kendiliğinde tanık olmak, bir 
dağa kendiliğinde tanık olmak sezgisel olmaktan da öte kendiliğe bağlı olarak 
yaşananı tecrübe etmektir.  

Eskiler hemhal olmayı biraz daha mertebelendirmişler, her şeyle her şey 
olmaya götürmüşler. Bir kuşun kanatları ile süzülmek, bir kartalın gözlerinden 
bakmak, bir bulut olup süzülüp gitmek, bir su olup akıp gitmek… Olacak bir 
şey mi? Keşfi olarak olacak bir şey, tasavvufta da olan bir şeydir. Sezgileriniz 
ile kendiliği algılarsınız. Ama nerde? Onun olayında, kendindi açığa çıkarttığı 
sıfatı doğrultusunda öznelliği algılarsınız. Ama onun kendiliğini algılamazsınız, 
çünkü o sırada sıfata odaklanmışsınız. Kur’an’dan okuyun bunu. Kur’anda ne 
manalar okuyoruz; rabbim böyle dedi, böyle dedi… Bak öznelliğe tanığız. 
Bizatihi rabbinden okuyarak... Bak ne dediği değil, bizatihi rabbin sana 
konuşuyor olarak oku… Rabbinin kendisine tanıksın ama kendiliğine değil. 
Kendiliğine nerde tanık olursun; bu musaf sizle konuşurken O konuşuyor 
zaten! Ama kendiliğine kendinizde tanık olursunuz, mushafta değil. 

Şimdi bakın diyorki; Vakıa vuku bulduğu zaman, birisi konuşuyor size, dışarıda 
değil içeride konuşuyor. Sizde, kendinize konuşanı duyduğunuz zaman kürsü-i 
aladan itibaren… İşte o zaman tanıklık başlar. Ama kendiliğine hemhal olarak 
tanıklık ne zaman başlar? Siz kalktığınız zaman… Siz yoksunuzdur. Hemhal 
olmak da orada kalkar. Hemhal olmak demek; tinsel sıfatlarda yaşam 
tecrübesi edinmek demektir… Ve mevcudatla ilişkileriniz üzerinden 
gerçekleşir. Allah ile hemhal olunmakta ise kendiliği kalır. Bir sen varsın bir o 
var, hemhal olunur o sırada. Ama kendiliği var ise hemhal olma kalkar. Geri 
döndüğünüz zaman, hemhal olduğunuzun bilincinde; rabbim böyleymiş 
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dersiniz. Bir şey değil, bizatihi özne olduğunu, şahıs olduğunun bilincine 
gelirsiniz. 

Devam edeyim… Olay; türlülükte ya da karşıt ilişkilerde gerçekleşirken 
düşünce nesnesinde değil, olayında, içeriğine bağlı olarak aslına yani öznel 
kendiliğine değil, sıfatta kendiliğine tanık oluruz. Böyle olsa da 
kavramlaştırma ile görülen ilkeler ile bilinçte, nesnenin içeriğini bilgi olarak 
içselleştiren insan, düşüncenin nesnesi üzerinden gerçekleşen doğa 
zemininde duyular ile tanıklığa, sezgisel aşkınsallıkta bulunurken -sezgi 
zemininde edindiği bilgi ile yani kavrama/kelimeye aşkın içerikte-, ussal 
düzeyde, olguya olayın da tanık olur. Ne ile kavramı ile…  

Yani, sezgi zemininde edindiği bilgi ile kavrama aşkın içerikte, ussal düzeyde 
yani duyularla tanıklıkta değil. Evet, yine duyularla bir şeye tanıksınızdır ama 
duyularla tanıklığa aşkın sezgisel bir tanıklık söz konusudur. Yani yine 
duyularla bir insanı görüyorsunuz, ama o insanın eylemlerinde sezgi ile onun 
öznelliğine tanıksınızdır, sıfatları ile ona tanıksınızdır. Böyledir ama kavramlar 
üzerinden de özneye eylemdeki sıfat belirimlerinde ussal olarak tanıksınızdır. 
Kavrama aşkın olarak kavramın yüklendiği içerikte öznelliğe tanıksınızdır. Bu 
da esmalar ile tanıklıktır. 

Rabbül âlemin diyoruz; yani âlemlerde tecelli eden rabbe… Doğa ile 
ilişkilerinizde, aynı anda bütün kâinatın üzerindeki hiyerarşide, birden bir 
hareket sezinlediniz farz edin; orada rabbinize tanıksınız. Veya bir dua ettiniz 
de bütün sebepler dairesi o duanızın kabulü için harekete geçti, aynı anda 
duanızda kabul oldu; sebeplere değil, sebepler üzerinde eylemde olana tanık 
olursunuz. Rabbül âlemine tanık olmak, ama Rabbül âlemin derken ifadede 
yine tanımlamada çıkar, kavramsal düzeyde. Ama tanık iken o Rabbül âlemin 
sıfatının içeriğinde tanıksınızdır. Duada iken duanın kabulünün sonucu size 
icabet eden, Mucip olan, Nasir olan rabbinize tanıksınızdır. Ama kavramda 
değil, kavramın size verdiği içeriğinin bilinci ile… Kavrama aşkın dediğimiz 
budur. Çünkü içselleşmiş.  

Sıfatlarla, duyularla tanık olduğunuz doğa nesnelerini içselleştirirsiniz; 
sahiplenmelerle, beğenmelerle, sevgiyle. Hazlarla da içselleştiririz. Böyledir ve 
dil ile de tanıları üzeri kainatı içselleştiririz. İlkeleri de kavramlar ile 
içselleştiririz.  
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Olgu belirimine göre nesne yüklemli ve olay belirimine göre de özne yüklemli 
kavramlaştırmak, isimlendirmek demektir. “Esmalarını verdi” isimlendirdi 
demek… Onları kendinde içselleştir; kendine taşı ve o taşıdığın bilinçle bak ve 
tanısında gör demek.  

Duyguları konuşmuyorum artık. Çünkü duygularla zaten içselleştiriyoruz, 
irade ile içselleştiriyoruz ve bilgiyi kullanılır kılıyoruz. Ama evrensellere bağlı 
iradelerle içselleştiriyoruz. İyilik, doğruluk, güzellik… Bu ilkeleri idealler olarak 
evrensel olan hak belirimler üzeri yaşamak olması gerekendir. Ama her insan, 
fıtratı gereği potansiyelleri olarak bu ilkeleri; kendi için iyi, kendi için doğru, 
kendi için güzel olanı yapma eğilimindedir. Bu irade belirim olan ilkeler 
doğrultusunda da duygulanımlarda/ fevri olarak yaşar. Böylece bilgisini 
edindiklerini içselleştirir.  

Mesela Allah’ı; iyiliği, doğruluğu, güzelliği, Rahmaniyet’i, Rahimiyet’i kavram 
belirimleri ile öğrendik ve sevgi ile içselleşti… Artık kavramı ile sizde uyandırdı 
bilinç ile bakarsınız O’na. Bunu derken yanlış anlamayın; Allah zihnimizin, 
aklımızın bir ürünü olmaktan öte, bu bilinci dahi kendisi bize vermektedir. 
Böylece kavramsal olarak ussal düzeyde olayında kendisine tanığızdır. İsa 
nebinin “eğer sen onlar gazap edersen onlar senin kullarındır, eğer merhemet 
edip aff edersen sen Aziz ve Hakim olansın” sözünden de bu durumu net 
anlayabliriz.  

Olay vuku bulduğunda, yani sizin olayınız vuku bulduğunda, okumanız 
gerçekleştiğinde, hak açığa çıktığında ve Hakk’a tanık olduğunuzda artık 
değişim kaçınılmazdır diyor. Hakk kendini tahakkuk ettirdiğinde, 
gerçekleştirdiğinde, tezahür ettirdiğinde kabul edip etmeseniz de 
gerçekleştirmiştir. Kabul etseniz de etmeseniz de sınıflandırılmanız, bilinç 
yapısındaki değişimler kaçınılmazdır. Kabul etmezseniz; sürecin kendisinde 
nedeniniz ne için ise yaşadıktan sonra, gerçek nedenini yitirmiş olarak yok 
olursunuz.. Kabul ederseniz; kendi yaşam sürecinizde onu içselleştirmeye 
başlarsınız.  

Peki, içselleştirme sürecinde neler olur? “Yer sarsıldıkça sarsıldığında,” yani 
bilinç yapısallığınızda değişmeler başladığında. Neylerle? Duygularla.”Dağlar 
darmadağın olup serpildiğinde” ilkeleriniz yerinden oynadığında, soy, sop, 
kültür hepsi yerinden oynadığında… Sen benim kim olduğumu biliyor musun 
demeler gittikten sonra… Irkınız, cinsiniz, cinsiyetiniz, kariyeriniz hepsi 
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silinmeye başladığında, hayatınız toz duman olduğunda… Toz duman olmak 
kargaşa değil, sizde olanın süpürülmesidir. Baba derdi; oğlum, karışmadan su 
durulmaz, önce karıştırırlar sonra durulturlar. Sizler karmakarışık olduğunuz 
da, ilkelerde yeniden bilinçlenmeniz, tutarlılığınız, sizi yepyeni bir oluşuma 
götürür. “Birinci yaradılışı biliyorsunuz da ikinci yaradılışı bilmiyorsunuz.” İşte 
olay, ikinci yaradılışınız gerekliliğidir.  

Ve diyor ki “toz duman olup savrulduğunda ve sizler üç sınıf olduğunuzda” 
Süreci, yeniden yaradılışı, felsefi olarak hiçbir şeyi es geçmeden anlatıyor.  

Duyular ile tanıklığa sezgisel olarak aşkınlıkta bulunurken, sezgi zemininde 
edindiği bilgi ile kavrama aşkın içerikle ussal düzeyde, olguya olayında tanık 
olunur. Önemli olan ise; tanık olan öznenin, sıfatlar ve ya ilkeler 
kavramlaştırılırken nesnel olana değil, nesnesi üzerinden kimlikte görünene 
tanık olmasıdır. 

Burada ne mana var, şurada şu var, değil; orada, ilkesel olarak konuşan bir 
varlık var. O’na tanık ol, kimliğini gösteriyor diyor.  

Kimlik sahibi Allah, Hadid suresinin ilk altı ayeti, Harş suresinin son üç 
ayetinde kendini kimlik olarak açıklıyor. Kimlikte görünüşüne tanık olunmasını 
istiyor. Sezgi ve us düzeylerindeki tanıklık ta nesnel olanı değil, üzerinde 
kimlikte görünene tanık olunur. Sezgide kimlik sahibi özneye tanıklık, nesne 
ve sıfat içeriğine de aşkın bir tanıklıktır. Bu da keşfe aittir. Keşf sadece duru 
görüler görmek değildir. Duru görülerden de öte, nesnesine aşkın olan özneyi, 
öznel tavırlarında görebilmek de keşftir. Keşften esmalara/ kavramlara doğru 
tanısı ile görüşe yükselmek de keşften irfana yükselmektir.  

Bütün kâinatta yaşam ilişkilerinde Cenab-ı Hakk’a aynı anda tanık 
oluyorsunuz… Farz edin, hareketin kendisinde O’na tanık olursunuz, nesnenin 
kendisinde değil. Öznenin kendisine, harekettinde tanık olursunuz. Yani ben 
sizin kendiliğinize beden olarak tanık olmam, öznelliğin belirimi olan 
hareketinizde size/ öznelliğinize tanık olurum. Lakin özne olarak/ şahıs olarak 
kendiliğinize tanık olmama imkân yok, hemhal olmadığı sürece…  

Metin babanın güzel bir sözü vardır, erkekler hamileliği bilir ama hamile 
olmazlar; o hali bilemezler. Evet, doğru söylüyor. Ama biçim olarak doğrudur, 
içerik olarak değil. Eğer hamile olan biri ile hemhal olursanız hamileliğin nasıl 
bir hal olduğunu da bilirsiniz. Enerji yayımı var… O enerji yayımından kendine 
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aldın, aynı anda onu kendinde canlandırdın ya da sende canlanıverdi, kadının 
orada ne yaşadığını bir erkek bilebilir. Ama nasıl bilebilir? Zaten son ayetlerde 
söylüyor. 79. ayet; “korunmuş bir kitaptır ona temizlerden başkası 
dokunamaz” diyor. Yani ne kadar arındığınızla alakadar bir şey bu…  

Olayını yaşarken arınan insan, kitabını hakkıyla okur, içerikleri ile okur. 
Arınmayan insandan bekleyemezsiniz. Arınmasına ve tinde edindiklerine göre 
eskiler insanları sınıflandırmış; avam, havas, hass-ül havas. Dikkat ederseni 
Kur’an’da geçen soldakiler, sağdakiler ve öndekiler ifadesi ile aynı doğrultuda 
olan bir sınıflandırmaya tanığız.  

Avamdan bekleyemezsiniz; temizlenmiş değil, biçimlere tanıktır, okuyuşu 
iradesine hevesine/menfaatine bağlıdır, akli ilişkileri dahi çıkar ilişkilerine 
dayalıdır. Hadi; bunu da aştık, çıkar ilişkileri olmasın ilkeler tezahür etse dahi 
onda da menfaatlerle bakar. Hadi; menfaatsiz baksa, akıbetten baksa da yine 
menfaate dayalıdır. Bir eylem dahi yapıyorsa; cennet, cehennem için! Olması 
gerektiği için değil… Avam böyle bir şey… 

Has öyle değil, olması gerektiği için yapar. Haslar eylemde Rabblerine teslim 
Müslimlerdir. Hass-ül Havas, olması gerektiği için sadece yaşar, tamamıyla 
hayatını vakf etmiştir. Haslarda bunu tam bekleyemiyoruz. Ama Hass-ül 
Havas’ta bunu beklersiniz. Çünkü kendi hayatlarını vakf edenlerdir. Rabblerini 
yaşadıklarının bilincinde haraket eden müminlerdir. Bu doğrultuda hasların ve 
hass-ül havasların bir çok sıfatları bulunur. 

Temiz olmadıktan sonra başka biri ile hemhal olmanıza, onun kitabını 
okumanıza imkân yok, korunuyor çünkü. Biçimde korunuyor, kendi halini 
yayımında korunuyor. Ve sizin kendi halinize örtü olması sebebiyle de 
korunuyor. Bu korunuşu aşabilmeniz için sizin sağaltılmanız lazım, arınmanız 
lazım. Ondan sonra hem kendinizi tanıyacak hem de karşılarınızdakilerini 
içeriklerine bağlı eylemlerinde okuyacaksınız. Ama önemli olan, ilkesi tecelli 
ederken ilkesinde okumak, nesnelliğine tanık olmak değil, öznenin kendisine 
tanık olmaktır. Yani bunda bu ilke tecelli ediyor, ilkede kalma! İlkede tezahür 
ederken özneye tanık ol. Tevhitte de önemli olan budur...  

Sezgide kimlik sahibi özneye tanıklık, nesneye ve sıfat içeriğine de ilkeye de 
aşkın bir tanıklıktır. Böyle olsa da esma olarak kavramlaştırılmış olan içerikler, 
kimlik belirim nesnelerinin (esmalar) verdikleri öznel içerik üzerinden 
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kendiliğe değil, ama olaydaki kimlik belirim üzeri bilinçte us ile öznelliğe bizi 
tanık kılarlar. 

Esmalar, kimlik belirim nesneleridir. İsimler, kimlik beliriminin nesneleridir. Ve 
esmalandırmak, insan tininde irfan/ tevhid adına önemlidir. Âdem’e “esmaları 
söyle” denilmesinin ayet tecellisi her devirde görülmekte.  

İnsanoğlunun hayatında icat ettiği şeyler içerisinde; para, sosyal ilişkilerde 
nesneleri kullanabilinir kılmasında; optik, yeni şeylerin keşfinde; demir, yeni 
şeyler üretip te doğayı işleyebilmekte; tekerlek, ulaşımda; elektro manyetik 
alanların kullanımı, iletişimde muhteşem buluşlardır. Devrim buluşlardır. 
Optik, tekerlek, para… Para deyip geçmeyin, insan ilişkilerini nasıl 
kolaylaştırdığını düşünün… Tinde ilerleyişi ne kadar kolaylaştırdı… Ama parayı 
araç olarak kullananlar da, amaç olarak kullananlarda değil! 

Esmalar ile artık usta tanık oluyoruz. Yaşam ilişkilerinde sezgide tanığız, ama 
esmalarla usta tanık olursun. Ama tanıklık gerçekleşirken kavrama aşkın 
tanıksınızdır. Artık o esma içeriği size verilmiştir, artık Rabbül âlemine o içerik 
ile bakarsınız, hangi sıfatları ile görünüyorsanız… 

Dil, içerik olarak yüklü kılındığının nesnesidir. İçerik ile bilinçlenmişseniz, 
içeriğin haiz olduğu şuur ile bakışımdasınızdır. Yani o içeriğin şuurunda, 
melekûtunda tanıksınızdır. 

Duygular ise, içeriğin öznelleştirilmesi, sıfatların öznelleştirilmesi, ilkelerin 
içeriğine bağlı olarak öznelleştirilmesi ve öznellikte tezahür etmeye 
taşınmasının gereği olarak görünürler. Çünkü duygular içselleştirdiğiniz şeyin, 
âlemde görünüşüne sebeptirler. Eğer duygular olmazsa, birincisi sizde 
içselleştirme, canlandırma olmaz. İyiliğin sevincini yaşamadan iyiliği nasıl 
hissedebilirsiniz? Doğruluk eminlik verir, doğruluğun eminliğini yaşamadan, 
duygusunu, halini –içeriğini- edinmeden nasıl hayata taşıyabilir, 
içselleştirebilirsiniz? Evvela, kendinizde içselleştirme, bir canlandırma vardır, 
sonra hayat alanına taşınması söz konusudur. Eylemlerinizde artık içerik 
görülmeye başlar; görünmüyorsa eğer sizi tinsel alanda vicdanda zorlar.  

Bir nesneyi, hazlarınıza bağlı olarak içselleştirmişseniz, tekrar karşılaştığınızda 
hazları uyandırdığı zaman, içselleştirdiğinizi yaşamazsanız sizi zorlar; tap, tap, 
tap… İlkeleri kendinizde içselleştirmişseniz, sizde canlanmış olmaları ile size 
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ruh üflenmiş ise, tekrar karşılaştığınız olaylarda görünmüyorlarsa; sizi zorlar; 
olması gerekeni niye yapmadın veya olmaması gereken şeyi niye yaptın!  

Bu tamamıyla içselleştirme ve arınma… Başlangıç arınma… Ki o zaman kendi 
kitabınızı okuyacaksınızdır. Temizlenmeden okuma diye bir şey gerçekleşmez.  

Mesela: felsefe üzerinden düşünün… Benim kendi kanaatlerim, kültürümden 
gelen itikadım/ inancım, bilgiye ait birikimlerim var. Felsefeye soğuk 
yaklaşıyorum diyelim ki öyle bir şeyim yok. Aristo’yu okuyorum, ama kendi 
kültürümden bakış açılarımla bakıyorum… Adamın kendisinden okuyabilmem 
için, adamın kendisi gibi düşünmem lazım ve onun hayat sürecinden bakmam 
lazım. Çünkü felsefi olan, aynı zamanda sürece ait olandır. Aynı anda her 
şeyin böyle döküldüğü bir şey değildir, süreci vardır. Kur’an’ı azimüşşan 23 
yılda iniyor. İnsan, süreç varlığıdır. Edindiklerimizi de süreç içinde ediniyoruz, 
kemalat dediğimiz bir süreçtir. Adamı tamamıyla sürecinde okumazsam, onu 
doğru değerlendiremem. Kendime göre değerlendiririm, tasarımlarıma göre 
değerlendiririm, fevri bir yargıya varırım ve hakkı ile okuyamam. Yani onun 
olayını yaşayamam, onun olayını edinemem; o zaman hakkın oradaki 
tezahürüne tanık olamazsın.  

Aristo’dan bahsediyorum ama bu ehlullahtan biriside olabilir, toplumsal 
yaşantıda bir millet veya etnik grupta olabilir, bir devlette olabilir, kendi 
ülkemizde olabilir. Yani yaşam süreçlerimiz, toplumsal varoluş süreçlerimiz, 
toplumsal dinamiklerimiz kendi içinde okunmazsa, içselleştirilmezse, akli 
olarak ta onların zorunlu ilişkileri, gerekçe ve gereklilikleri görülmezse 
okumanız doğru olmaz. 

Farz edin ben Alman’ım, Alman olarak gelip okuyorum, ne anlayacağım bu 
toplumdan? Kendi değerleri ile ön yargılı olan bir oryantalisten gibi anlamama 
imkân yok. Buradaki duyguyu anlamadıktan sonra, zorunlu ilişkileri 
görmedikten sonra Anadolu insanını anlamak kolay mıdır? Bu bir Hintli içinde 
geçerlidir.  

Anlamak, okumak bir süreç işidir ve kemalat süreci ile de bağıntılıdır. Çünkü 
okuduğunuzu yaşama taşırken, yaşadıklarınız şeyle bir dünya kurarken, 
kendinizde olanları açığa çıkartırken kemalat buluyorsunuz. 
Olgunlaşıyorsunuz, insanlığınızı buluyorsunuz. Böyledir ama başkalarını hakkı 
ile okumak birazda kendimizden soyunmak ile mümkün. 
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Okumanın başı; duyusal, ussal, sezgisel bilgi edinmek… Sonra; edindiklerini 
kendinde canlı tutmak... Üçüncü kademesi; canlı tuttuğunu yaşamda 
göstermek... Ama sadece edime bağlı gösterme değil, dördüncü kademesi; 
artık onu kendinde alıp üretime taşıma. Yeniden üretime taşımak… 

Olay dediği sizin olayınız, yeniden üretime taşıma olayı. Yoksa 1400 sene önce 
Hakk tezahür etti… Bugün Hakk nasıl tezahür ediyor? O olayı, biz bugün nasıl 
yaşıyoruz? Mesele budur. Bugün bizim Vakıa’ya bakışımız ne, olaya bakışımız 
ne, Kur’an’a bakışımız? Ondan edindiğimiz bilgiyi kendimizde canlandırmamız, 
canlı tutmamız hayata taşımamız, aynı zamanda onu yeniden üretebilmemiz, 
yepyeni bir anlayışla yaşam alanı edinmemiz önemlidir... 

Geçenlerde bir klip paylaşılmıştı; Pakistan asıllı bir Amerikalı. Çocuk, açlığını 
nasıl dile getiriyor; 18 yaşıma geldim daha Kur’an’ın abc’sini bilmiyorum 
diyor, Arapçasını biliyorum, ama anlamını bilmiyorum. Ve kızdım, niye 
bundan beni mahrum bıraktılar diyor. Bana gelmiş, ama içeriğini bilmiyorum 
diyor. Ve orada söyleyipte söyleyemediği bir şey var; biz hayatımızı inşa 
ederken Kur’an’ı hayatımıza göre uyarlıyoruz, ama kendimiz Kur’an’a göre 
yaşamıyoruz.  

Bir de baktım ki düğünde, ölüde, mevlitte Kur’an okunuyor. Kur’an hayatımıza 
uyarladığımız bir kitap olmuş! Yaşantımızı kendisine göre biçimlendirdiğimiz 
kitap olmalı… Derdimiz bu... Aylardan beri yaptığımız bu. Kendi hayatımıza 
uyarladığımız bir kitap değil… Kendisine göre bir din ediniyoruz, kendi 
aklımıza göre bir din edinmiyoruz. Yani, ona göre yaşamaya çalışıyoruz. Eğer, 
yaşamazsak kendi hayatımıza uyarlarlarız. Sayıyla ayet okuyor, şu işim olsun 
diye; bak kendine uyarlıyor. Olay ve sebepleri değiştirme aracı olarak 
kullanıyor; sihirli değnek. Ya kardeşim, ona göre yaşamayı öğren; hayatın 
mucize olur… 

Bir kardeşimiz var, karısı bir gün demiş; ya sen efendiye gidiyorsun, ben onun 
mucizesini görmedim, nasıl efendi oluyor? Kardeşimiz de kendi içinden demiş 
ki; ya mucize yanında yatıyor! Bende eskiden kadın vardı, kumar vardı, esrar 
vardı, yediğim nanenin haddi hesabı yoktu. Şimdi yanında duruyorum, hiç 
biride yok; bundan daha büyük mucize mi olur! 

Kur’an yaşantısına tesir etmiş. Bir insanın değişmesi kadar özel ve zor bir şey 
yok. Çünkü değişmek, akıl ile vicdan ile okumakla alakadardır. Eğer nesnesini 
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okuyorsanız, bu bilim ve teknolojide ilerlemenize, en fazla hayret etmenize 
sebep verir. Ama öznel okuyorsanız, ilkelere bağlı okuyorsunuzdur ve o 
dönüşümünüze sebeptir. Çünkü öznel okumak sevgi ile gerçekleşir. İhtiyaca 
bağlı gerçekleşen bir şey değildir.  

Kur’an’ı sevgi ve muhabbetle okuyup, ona göre dönüşmüyoruz, problem bu. 
Arefe günü geldi, okuyacağız Yasinler… Okuyun amenna, ama Kur’an’a göre 
yaşamayı öğrenin. Hayatınıza biçim vermesi gereken bir kitap, bu sevgi ile 
gerçekleşecek bir şey… 

Kur’an bir olaydır, olgusallaşmış bir olaydır. Olaylar, tarih olup nesnel 
oldukları zaman olgusallaşırlar. Şu olgusal olan olay, artık hayatınıza 
uyarlamanız gereken bir kitap değil; hayatınıza biçim vermesi gereken, 
ilkelerle okunması gereken bir kitaptır. İşte o gün, o vakit, kendi olayınızı 
yaşamaya başlarsınız, Kur’an olursunuz. Yani okunan olursunuz. 

Kendilik, kendi dışımızda tanık olabileceğimiz bir durum değildir. Dışarıda 
nesnel biçimselliğin üzerinden tanık olabileceğimiz, öznelliktir. Bu da tinsel bir 
okumadır. Harekete bağlı olarak her belirim karakter tavrı olarak bir kimlik 
belirimidir ve öznel belirimdir ama kendiliğin görünüş biçimidir, 
görüngüsüdür, kendini görünüşe taşımasıdır, buna biz tezahür diyoruz. O 
öznenin kendisini tezahür ettirişidir. O tezahür ettiriş te onun öznelliğine 
kimlik üzerinden tanığızdır. En yüksek tanıklık ta budur. Kimlikte tanıklık, 
öznelliğe tanıklıktır.“İlkeler şöyle miydi, böyle miydi” manada bir tanıklık, 
içerikte bir tanıklık ama içerikte öznelliğin kendisine tanıklıkta değilseniz 
orada sınırdasınız. İyiliği, doğruluğu, kalkıp nesnelleştirirseniz orada 
sınırlısınız. İyilik, doğruluk öznel bir şeydir, nesnel şeyler üzerinden harekete 
bağlı olarak da görünen bir şeydir.  

Sizin bir bedeniniz var. Bu bedene aşkın olarak sizdeki özne; ruh 
kendiliğinizdir. O, bedene aşkın olarak, eylemlerinde iyilik ve doğruluğu 
gösterir. Ve burada önemli olan kendinizi aşmanızdır, altını çize çize 
söylüyorum. Yaşam sürecinde bizden, Kur’an’da istenen “temizler dokunur” 
ifadesi ile insanın nefsi emmarenin kötü hâl ve zanlarında arınmış olarak 
Kur’an’ın okunması gerektiğidir. İnsan ön yargısız olarak okuduğu her kitaba 
öğrenme şevki ile açık olmalı. Böylece okuduğuna duyarlılık elde etmiş olarak 
okuduğunu hakkı ile anlama olanağı elde etmiş olur. Böylesi olması gerektiği 
içindir ki insandan temiz olması istenendir. İnsan Kur’an’ı özümsemek/ 
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içselleştirmek istemekte ise eğer arınmış olarak ona yaklaşmalıdır. Kuddüs 
olan Allah’tır… Kim ki arınır; Allah ile bakarken, her işi hikmeti gereği hakkı ile 
okur. Rahmet; inatta, küfürde duran ve zanlar ile ön yargılı olarak bakana 
açılmaz. İnsan Kur’an’dır; kendini hakkı ile okuya bilmek için de temiz olması 
şarttır… Öz varlığı olan Allah’a duyarlı olmayanın da Kur’an’ı hakkı ile okuması, 
özümseyerek yaşaması beklenemez.   

Çünkü ilk baştaki okumalarımızın tamamı nesnel okumalardır. Nesnel 
okumaları içselleştirdiklerimiz de heva, heves, bedende haz, kalp de heves, 
akılda menfaatlerde okumalarımız gerçekleşirken artık derki; içgüdülerinden, 
nefsi emarenden kurtul… Seni istila etmiş, bütün varlık alanını kuşatmış, sana 
yaşam alanı bırakmamış. Bundan temizlen ve temizlenmen için yaşayacağın 
zorlayıcı olaylarla karşı karşıya bırakır. Sen de nefsi emmare uyanır, olması 
gerekeni yapman gerekirken, olmaması gereken yerlere çekilirsin… İçte bir 
mücadele başlar, o mücadele dışarıda karşılaştığınız olaylar üzerinden kendin 
de yaşadığın bir mücadeledir. Savaş başladı, ama savaş alanı senin gönlün… O 
alanda kendinizi aşmanız lazım, o kendiliğiniz değil, öz kendiliğiniz değil, öz 
kendiliğinize örtünen ve örten bir mahluk, onu aşmanız lazım. Gerekli bir 
şey… Âlemle ilişkilerimizi sağlayan bir şey, olmazsa olmaz. İnsanın nefsi 
emmaresi olmazsa, insan ya ottur ya melektir. Nefsi emmaresi hayatla 
ilişkisini sağlıyor, sebepler dairesinde ilkelerin tezahürünün aracıdır… Ama, 
arınması da şarttır.  

Mücadele başladı. Nasıl kendinizi aşacaksınız? İlkeler potansiyel olarak sizde 
vicdanınızda uyandı, canlılar… İlkeleri yaşayacaksınız; eylemde kendinizi 
aşarsınız... Eylem, ilkelerin tezahürü ile alakalı olarak biçime aşkınsaldır 
demiştik. O zaman gerekeni yapacaksınız.  

Şimdi bunu niye söylüyorum? Vakıa suresindeki sınıflandırma; eylemleri 
üzerinden edindikleri ile bir sınıflandırmadır, tür olarak, çeşitlilik olarak bir 
sınıflandırma değildir. Kadın, erkek, hayvanlar, bitkiler gibi bir sınıflandırma 
değil. Sağdakiler ve öndekiler; eylemlerine bağlı olarak tinde sonuçlar elde 
edenlardir. Soldakiler ise tinde sonuç edinemeyen, yaptıkları zulüm yanlarına 
kâr kalmayanlardır. Edindikleri neyse, kötülüğe veya iyiliğe ait, sonuçlar elde 
etmiş, ürün vermiş, tüketimde bulunmuş olanların sınıflandırılmasından 
bahsedilmekte.  
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Vakıa suresiyle beraber yeni bir kavrama da giriyoruz; insan tüketen bir 
varlıktır. Tüketimlerine dikkat et, ürettiklerine dikkat et, edimlerine dikkat 
et… Ki tüketmesi de üretmesi de edimseldir. İlkeli eylemlerinizde isteseniz de 
istemeseniz de melekût âlemin de bir üretim var demiştik hatırlarsanız; her 
eylem ilahi âlem de biçim kazanır. Buna bağlı olarak, isterseniz biçimsel olarak 
bir şeyler üretin siz bu âlemde ama hangi niyetle üretiyorsun? Yani, enerjini 
hangi niyetine bağlı olarak salıyorsun, ürettiğine ne niyetle biçim veriyorsun. 
Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür, onun için tükettiklerinize, tüketirken de 
niyetlerinize dikkat edin? Yani enerjinize biçim verin, halinize biçim verin. 
Ama ilkeler ile Allah için olması niyeti ile biçim verin. Niyette bulunmak, 
kendinizdeki o ruha özellikte sıfat kazanması anlamında biçim vermek 
demektir.  

İçerik, niyette değer olarak belirir ve biçim kazanır. Tinsel içerik uyandı, biçim 
kazandı, eyleme sevk eder sizi, ama nefsi emmare müsaade etmez. “Yapma, 
etme, bak sonuçları böyle olur, başına şu gelir, şöyle olur”. Hani oruç 
tutacaksın, “ya tansiyonun yükselir, şöyle olur böyle olur gibi”. İyilik 
yapacaksın “ya yapayım mı?”, ya da kurban keseceksiniz “bu sene de 
kesmesek mi.” Bu gibi durumları eylemde aşarsanız… Eylemini yerine getirir, 
aşarsanız. Olması gerekeni yaptığınız zaman artık o nefs halini aşarsınız. 
Yapamazsanız, aşamazsınız... Eylemler sizi korur. Takva sahibi olabilmeniz için 
eylem sahibi olmanız lazım veya da hiç eylem sahibi olmayacaksın, dağa 
gideceksin. O zaman da potansiyellerini yaşamazsın. İlla eylemleriniz de 
korunacaksınız. Salih eylemler sizi korur ve yaşam enerjinizi biçimlendirirler. 
Bu içerikte biçimlenmedir, sizde bilinç oluşturur ve o bilinç sizi her şeyden 
uzak tutar. “Kitaba temizler dokunur” Ve her şeyi haliyle okumaya 
başlarsınız…  

Tanık olabileceğiniz öznelliktir. Doğada öznellik, mevcudatın edimlerine bağlı 
olarak görünüş bulur. Rabbül âlemin ise doğa nesnelerine aşkın olarak 
gerçekleşen harekette, yasalar ve ilkelerin görünüşü üzerinden görünüş bulur. 

Surede, Allah’a tanık olmamız istenmekte. Kastettiği şu; doğa zemininde 
öznellikte görünüş eylemlerinizde gerçekleşirken, içerikte Allah’u Azimüşşanın 
görünüş bulabileceği asli eylemlerde bulunun. “Kulum bu gün benim için ne 
yaptın?” veya “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanınız, sıfatlarıyla sıfatlanınız” hadisi 
şerifi bu bağlamda önemlidir. Eylemlerde kendinizi aşarsanız ama eylemlerde 
de kendinizi, sıfatlarınız üzerinden bulursunuz… Ve kendiliğinize de eylemde 
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görünüş bulan özne olarak tanık olursunuz. Eylemde olan insan kendini bulur 
demiştik, çalışan insan olarak. Eylemde olan insan sıfatlarını açığa çıkartır ve 
kendiliğine tanık olur. Nefsi emmaresi olarak kendini aşarak yaşar ve sizde de 
istenen budur… Ve bilin ki hayat boyu bir mücadele vardır…  

Doğa da sıfatlar, kategoriler, değişmezler biçimde içeriktir. Tin de ise ilkeler 
içeriktir. Doğadaki sıfatlar, ilkelerin görünmesinin nesneleridir, ilkeler ise 
öznenin görünüşünün nesnesidir. Doğadaki mevcudatın sıfatları, kategorisel 
yani değişmezleri onun içeriğidir. Ama tinde içerik; doğa nesnellerinin ruhu 
olarak içeriğidir ve eylemlerde görünüş bulur. Ama önemli olan ilkenin 
görünüşüne tanık olmak değil, ilkenin görünüşün de harekette bulunan 
öznenin, kendisine tanık olmaktır. İşte ona tanık olduğunuz an, Allah’ın 
kendisine doğru yol aldınız demektir. Evvela insanda, sonra Hakk’da… Rabb’ül 
âlemine tanık olmak, Allah’ın kendisine tanık olmak, Allah’ı okuyabilmek…  

Okuma süreci geniş bir süreç... Nesnel okuma, öznel okuma… O sürecin 
kendisinde duyularla, duygularla, sezgilerle, iradeyle, hayal gücümüzle, birçok 
sıfat ve melekemizle, çeşitliklerde okumalarımız gerçekleşiyor. Ve insanlık 
ürünleri de bu çeşitlilikte okumanın sonucu olan ürünlerdir. Sanatında, 
felsefesinde, yaşam ilişkilerinde, ticaretinde, ekonomisinde… Mesela, 
ekonomide Malik-ül Mülk, Hasip vb. esmalara bağlı olarak irade sıfatı işler. 
Ekonomik düşünen bir adam, iradeye bağlı okumalar gerçekleştirir; ne 
kopartırız, ne kazanırız, ne yaparız… İrade konuşuluyordur. Akli okuyuşlar 
vardır ama iradeye bağlı okuyuşlardır. Ama hayal gücün de irade biraz daha 
geridedir, sezgisel ve üretime dayalıdır. Hayal gücü “Ol denildiği zaman, olur” 
denilenin siz de karşılığı olan melekenizdir. “Ol” alanı ise hayal gücünüzdür, 
sizde özlenmiştir. Karşılığı var, misal edilmiştir, sizde de vardır, cüzi bile olsa 
vardır. Hayal gücünüzde her şeyi yapmıyor musunuz? Üstelik öyle bir 
yapıyoruz ki, hayal ettiklerinizi kendinizde canlandırırken, siz de onlarla 
beraber canlanıyorsunuz. Korkulu bir şey düşünseniz, hayal etseniz; 
korkuyorsunuz. Hayal gücünüzle beraber ilkeleri anime ediyorsunuz, 
kendinizde uyandırıyorsunuz. Onun için hayal gücü çok önemli bir meleke…  

Önemli olan, öznenin kendisine tanıklıktır. Öznelliğe tanıklık… Bizim derdimiz 
bu… Nesnel tanıklık bizi hayretliğe kadar götürür, daha fazla değil... Konfora 
kadar götürür, bilimde bilgi edinmemizi, doğayı tanımamızı, doğada 
aydınlanmamızı sağlar… Tinde aydınlanmamızı sağlamaz. Bizleri hayret ve 
hayranlık vadisine taşırsa eğer en fazla tinde aydınlanmamızın nesnesi olur.  
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Bir yer çekimi kanunu bilmen beni Allah’a ulaştırmaz ama ilkeleri bilmem beni 
Allah’a ulaştırır. Cenab-ı Hakk’a oradan hayret ederim, hayran olabilirim, daha 
fazla değil... Ama doğruluk, iyilik, güzellik, Rahmaniyet, Rahimiyet, cömertlik 
beni Allah’a ulaştırır. Benim şu anda insan olarak bilmem gereken taraf 
burasıdır. Batı burayı yitirdi... Pozitivist ve mekanik doğa anlayışına bağlı 
olarak doğada aydınlanma; Tanrı’yı toplumsal yaşantıda laiklik ile beraber 
değer olarak dışarıda bırakmıştır. Tanrı değer olarak toplumsal yaşamın dışına 
itilirse eğer; üst yapı kurumu olarak, insanları ahlak ve erdemlerden yana 
yükseltecek eylemlerin bir bir değeri kalmaz.  

En basiti Suriye olayları… Suriye olaylarında insanlık tinini görün… Nasıl 
sınflandık değil mi? Soldakiler, sağdakiler ve öndekiler… Batı dünyası Kur’an 
ifadesi ile soldakiler grubunda kalmadılar mı? Türkiye olarak sağdakiler 
grubuna dahil olduk ama bu konuda hayırda önde olanların öndekiler 
grubuna dahil olduklarını da söyleyebiliriz. Bu yorumu Surede geçeni tefsir 
etmekten daha çok sınıflandırma bahsini anlayabilmek adına misallendirdim. 

Mülk Allah’ın mülkü, sahiplenmişler; toprak Allah’ın toprağı, sahiplenmişler; 
insanlara zulüm… Bugün onlara, yarın başkasına yar olur, gider... Mülk 
Allah’ın mülkü, el değiştirir, gider. Onun için Allah’a hizmet ediniz. Allah’a 
hizmet etmezseniz sizden giderir başkalarına verir. Faturasıda ağır olur. “Sizler 
hizmet etmezseniz, sizleri gideririz” diyor. O “gideririz” demek; faturanın 
kesildiği yer demektir. Nasıl giderecek Allah bilir... Bakalım ne olacak… 
İnşallah iyilikle giderilir, inşallah içlerindeki uyanışla giderilir. Çünkü biliyoruz 
ki içlerinde uyanışta var. Devletlerin aldığı politikalara karşı itiraz edenler de 
var. Onların yüzü hürmetine inşallah... Bu bir misal, yoksa ülkelerindeki iç 
savaş sebebi ile mülteci durumuna düşen Suriyelileri konuşmuyoruz.  

Nesnesine bağlı düşünen bir akıl, en fazla doğayı kullanabilir kılıyor. Ve 
kullanılabilir kılan akıl, tüketen akıldır. Üretirken tüketen, tüketirken de 
kazanan… İradeye bağlı düşünen akıl ve kendi menfaatlerini gözeten akıl tipi, 
aklı maaştalar daha, tine dönmeleri yok. Var mı içlerinde arayışta olan? Vardır 
elbet, selam olsun…  

Günün gerçekleriyle alakadar hareket etmek gerek. Eğer hareket etmezsek, 
insanların milliyetçi ruhlarını okşarsak; kardeşlik türküsünü okumamıza imkân 
yok. Ve dinde milliyetçilik, ırkçılığa kadar gider, münafıklıktır. “Arap’ın aceme, 
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acemin Araba üstünlüğü yoktur” diyor. Eğer İslam’sanız bunu kulağınıza küpe 
yapın, yok değilseniz ayrı mevzu…  

Vakıa suresi; tinde gerekli olanın/ ilkelerin gerçekleşme sürecinde doğru olanı 
gösterir. Olay –vakıa-, sürecin de gerçek/hak olanı gösterir. Onun için Vakıa, 
hak olan açığa çıktığın da, demektir. Dünya yuvarlaktır dedikten sonra 
istersen ağzında kuş tut; o artık başlamıştır. Rahmetin sesi duyulmuştur, 
istese de istemese de o söz dünyayı değiştirecektir. İsa diyor ki; ben 
hayatlarınızı değiştirmeye geldim, diye sözleri var… Peygamberimizden de 
sözler çıkmış ve vakıa/ olay olmuş, dünyayı değiştirmiş. İsa, Roma’nın 
yıkılışına sebep veriyor. Ama İsa’nın sözlerini kendi yaşamlarına mı 
uyarlamışlar, İsa’nın sözlerine göre mi yaşamışlar, problem bu!.. Bakın hak 
açığa çıktımı sınıflanmak; tinde çeşitlenmenin, farklılıklarda belirmenin, 
değerlerde yaşamanın gereği olarak gerçekleşiyor. 

İtikat da problemler çıkmış, imanda değil. İtikatta problem çıkıyor ve Kur’an 
imana hitap etmiyor, itikattaki problemleri eleştirir. Gayri Müslimlerde 
itikattaki problemler eleştirilir, yoksa imanlarına söz yok; aynı Allah’a iman 
ediyoruz. Ama itikat olarak nasıl bir Allah’a iman ediyoruz? O problem, yani 
orayı eleştirir. Bir Hıristiyan veya Yahudi sizden daha az Allah’a iman etmiyor, 
emin olun. Sizin kadar Allah’a iman ediyor, sadece itikadın da problem var. 
Çoğu itikat ise gerçeğinden uzak zandan ibaret yorumdur. Yani o düşünce 
yapısallığında, teolojisinde problem var. Burayı da unutmamak gerekir.  

Bir daha söyleyeyim; olay dediğimiz şey, sürecinde gerçek olanı gösterir. 
Gereklilik ise doğru olanı gösterir. Gereksinim değil, gereksinim öznel ve izafi 
bir durumdur. Herkesin gereksinimleri kendine göredir. Ama gereklilik, hem 
tinsel hem de sıfat olarak kâinatta zorunlu olan şeydir. Doğada bir yaşam 
biçimini öldürün, o yaşam biçiminin sınırladığı şeyler daha fazlalaşır. Çünkü 
gereklilik sınırları, devamlılığı, sürekliliği belirler. Avrupa da kır kurtlarını 
öldürmüşler, bir de bakmışlar ki kır farelerinde inanılmaz üreme var. Bu bir 
gereklilik, doğada bir gereklilik, yok edemezsin... Ettiğin zaman sonuçlarına 
katlanacaksın. İnsan tininde de öyle… İlkeler gerekliliktir, zorunludur; hem 
sürdürülebilir bir yaşam için, hem mükemmel sonuçlar elde etmek için, hem 
de tinde Hakk’a yükselmek için, hem de huzur ve rahatlığı bulmanız için 
gerekliliktir, zorunludur. Gereksinim değil, gerekliliktirler.  
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Hakikatin görünüşüne sebep olan vakıalar, yaşandıkları durumlara göre 
insanların sınıflandırılmasına sebeptir. Bununla beraber, gerçekleşen vakıaya 
göre yaşanacaklar da öngörülür olur. Yani bir olay gerçekleştiği zaman o 
olayın sonucunda, neler gerçekleşeceği ilk ayetlerde görebiliyorsunuz. Bir olay 
gerçekleşiyor, hak/gerçek olanın açığa çıktığı bir olay… Hak geldiği zaman 
nelerin gerçekleşeceğini öngörebilirsin. Kabul edenler, etmeyenler, 
içselleştirerek kendilerini vakf edenler…  

Kur’an diye bir olay ortaya çıkıyor, sınıflandırmaya bakın; münafık, münkir, 
müşrik, müslim, muhsin, mümin… Aynı anda sınıflandırıyor ve 
kimliklendiriyor. Aynı anda onların ilişkileri üzerinde esmaları tecelli ederken 
de kendini de kimliklendiriyor. Dikkatli bakın, onların yaşam ilişkileri 
üzerinden veya bizlerin yaşam ilişkileri üzerinden aynı anda kendinide 
kimliklendiriyor. Hacc suresine gittiğimiz zaman orada daha net tanık olacağız.  

Rahman suresinde rahmeti ilahiye tanıktık, Vakıa suresinde ise azameti 
ilahiye, gazabı ile Celal sıfatında tanığız. Surenin üslubu da tamamıyla 
azarlama… Ama Rahman suresinde öyle değildir, el uzatıyor. Vakıa suresinde 
ise azarlama var, Azameti Kibriya Celal sıfatı ile görünüş var.  

61. ayet; “Yerinize benzerlerinizi getirip değiştirmemiz ve sizi bilmeyeceğiniz 
bir yaratılışta inşa edip yaratmamız konusunda aciz değiliz.” İkinci yaratılışı 
net anlamlandırıyor, olay gerçekleşirken, zorunlu olarak neler gerekiyorsa 
olacak diyor. Bunun önünde duracak hiçbir şey yok, ilahi programın önünde 
duracak hiç kimse yok, takdiri ilahiyi değiştirecek hiç kimse yok. Bu şu demek; 
ya zorunlu olarak yaşa, yada seve seve yaşa… Yoksa sizi “sizi kahrederim” 
diyor. Ya aşk ile kahrol ya da zahmetlerle kahrol demekte. Böyle olsa da her 
vakıa ile yeniden yaratılmaktayız ve yaratıldığımız düzeyde 
sınıflandırılmaktayız. 

75. ayet; “yıldızların yerine yemin ederim ki” İlkelerin yerine yemin ederim ki 
diye okuyun. Evliyanın üzerinden de okunmalı… Yeryüzünün yıldızları 
evliyalardır. Hem mertebesi bağlamında, hem de evliyaları “gök kubbenin 
altında sırdırlar” kim bilebilir ki… Sadece hususi hizmete taşınmışsalar eğer 
tanık olunabilir. İlkeler ise ilkeleri dışarıda yer olarak gösterebilir misiniz? 
Aklidirler, özneldirler, yaşama aittirler, tinseldirler. Onun için dışarıda 
gösteremezsiniz. Normal yıldızları anlayın… Bir yıldızın yerini bana gösterin, 
gitmiş, belkide bitmiş, nerede… Milyarlarca yıl uzakta… Sen daha milyarlarca 
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yıl önceki halini görüyorsun. Galaksilerin kendi iç disiplininde nerede 
oldukları, birbirlerinin etrafında nasıl döndükleri, yıldızların birbirleri 
etrafındaki konumları ile nasıl döndükleri, hangi hızlarda döndükleri, o 
hızlarda dönerken nerede oldukları, şimdi nereye doğru gittikleri ancak bulup 
çözülecek bir şey. Bunun matematiği bulunduğu zaman ancak bulunabilecek 
bir şey.  

Bu şu demektir; ayette bilemezsiniz demiyor, öyle bir vakit gelecek ki 
bileceksiniz de diyor. Önü açık bir şey, kapatmıyor… Rahman suresinde de 
göğü aşmanız için size bir güç lazım diyor. O gücü edindiğiniz zaman 
geçebilirsiniz anlaşılır. İster manevi olarak göğü aşın, Allah’a varın, ister 
dünyevi olarak materyallere bağlı olarak aşın yani roketler icat edin, uydular 
yapın. Ama gücü edinmeden bulamazsınız, yani Allah’tan kuvvet edinmeden; 
ister nesnesel kuvvet, istersen öznel olarak kuvvet aşamazsınız. Ayet, 
yıldızların yerlerinin bilinebileceğine, ilkelere hakkı ile tanık olunabilineceğine 
veya evliyalar ile buluşulabiliniceğine de bu bağlamda işaret etmektedir.  

Sure hak ve batıla göre yaşayanların, akıbet ve ahiretlerine göre 
sınıflandırıldıklarını anlamlı kılar. Kur’an’ın inişi de büyük bir vakıadır ki 
insanların tinde sınıflandırılmasına sebeptir. Yani vaka dediğimiz sadece 
kıyamet içeriğiyle anlamlandırılmamalı, vakıanın kendisi Hakk’ın, hak olanın 
açığa çıkmasıyla alakadardır.  

Gerçekler, olay ayrıcalığı ile açığa çıktığı zaman insanlar sınıflandırılmıyor mu? 
En basiti doğada aydınlanma başladı, orta çağda insanları sınıflandırılmaya 
başlamadılar mı? Gericiler, dinciler, aydınlar… Doğal bir gelişim bu. Tinde 
aydınlanma olduğu zaman da solcu, sağcı çıkıyor. Siyaset kavramları olarak 
anlamayın, solda kalanlar yani sebepler dairesinde kalanlar; sağda kalanlar, 
ilkelerle hareket etmeye çalışanlar, ilkelerle oluşturulmuş bilinç haliyle 
Rabblerinde edimlerinde taslim olmuş olanlar. Öndekiler ise; her vakıa ile 
yenilenirke Hakk’a doğru yenilenerek yükselenler, kendilerini Hakk’a 
vakfedenlerdir. Her şeyi hakkı gereği yaşadıkları içindir ki sonuçta hesabı 
görülmeyen velilerdirler. Sağdakilere, soldakilere kitap veriyor, okuma 
veriliyor, diğerlerinin okuması bitmiş, artık okunan kitap oluyorlar.  

15–16. ayetler; “Altınlarla işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak onların 
üzerinde yaslanırlar.” Makamlar konuşuluyor. Doğru bilgi edinen, doğru bilgi 
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makamlarında bulunanlar, artık eylemler edinen bilinç oluşturmuş insanlar, 
makam edinmiş insanlar… Çünkü makam, kalıcı olanı işaret eder. 

17. ayette ki ölümsüz gençler; daim hizmet eden, meleki zeminde açığa çıkan 
kalıcı ve bizleri ilahiyata taşıyıcı olan hallere işaret eder.  

18–19. ayetler de geçen çeşme; kaynağından beslenmek, mana çeşmesi… Bu 
çeşmeyi ister bir su olarak algılayın, ister süt olarak algılayın. Burada 
kastedilen şey gereksinimlerinizin verildiği çeşmedir. “ma-in” diyor, mana 
kökünden gelir ve mana / anlam çeşmesine işaret eder. Mana insanı zevke 
taşır, ama sarhoş etmez. Öyle bir sarhoşluk ki akli bağlamda bağlantıları 
görmenize sebep olabilecek bir sorhoşluk… Yani bağlantıları koparan 
sarhoşluk değil…  

Kuş eti, yükseltici melekelere; huri, kişiye özel, güzel hallerine işaret eder. 
Ceylan gözlü olmaları, masumiyete işaret eder. Büyük gözlü olmaları ise, 
idraklerinin, zekâlarınını güçlü olması anlamına gelir. 

34. ayette, “kabartılmış döşekler”, rahatlığa işaret eder.  

 28. ayette sidrun ile meal edilen eğer kiraz ise; karşı karşıya olan ilişkide açığa 
çıkan sevgiye, muhabbete işaret eder. “Kalp kalbe karşıdır” sözünden kinaye 
anlayabilirsiniz. Birbirlerini karşılıklı seviyorlar, sevgi, muhabbet ile birbirlerine 
bakan insanlar gibi… 

Mesela, incir; sevgide pare, pare olmaya, insanın vahidiyet sıfatlarına işaret 
eder. Melekelerinde pare, pare sevmesine işaret eder. Buralar geçmiyor ama 
tefsirsel olarak bunları da anlamlandırmış olalım.  

Nesneller, bu sefer yüklendiği anlamları itibarıyla tinsel anlam da ifade eden 
misaller oluyor. Sanatsal anlam ifade ediyorlar… Ama tasvir olmaktan öte 
misaldirler. Dut, dışarıya vuran sevgiyi, pare pare olan sevgiye işaret eder. 
Hani insan kıpır kıpır olur, sevgi dolar, ama onu dışarıya yansıtır onun gibi… 
Bazı insanlar sevgilerini dışarıya yansıtırlar; işte dutu yiyor o sırada, 
cennetinde dut meyvesi yiyor. Portakal yediniz mi; sıkıntı, içsel sıkıntı, ama 
sizde bir güzelliği açığa çıkartacak bir sıkıntı. Karpuz yiyorsunuz, o da sıkıntı; 
sizin içiniz pare, pare ama sevgiye ait sıkıntı. Hastalıklarla gelmiş, ahlakla 
beraber yaşanan bir sevgiye işaret eder. Dışı yeşil, içi kırmızı ama tatlı; ama 
fazla sululuk yapılmaması gerek, yani kendinde olanı dışarı vurmaması lazım, 
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yeşili ile kapatır. Yani kendi içinde beslenen, kendi içinde kıpır kıpır olan, 
seven, ama dışarıya ahlakından, erdemlerinden sebebiyet yansıtmayan… Acısı 
da olsa sevgisiyle, ahlakı ile örten, kendinde yaşayan.  

33. ayette; yasaklanmayan, tükenmeyen meyveler diye bir tanım var. 
Üretimin sonucunda elde edilen zevkler anlamındadır. Yasaklanmayan 
meyveler, hak edilmiş… Üretilen, devamlı üretilen ve hiçbir zaman 
sınırlanması olmayan… İlkelerle yaşayıp öndekilerden olmaya başlattığınız 
anda tükettiğiniz hiçbir şeyde sorgu sualiniz yok. Çünkü artık hakkıyla 
tüketiyorsunuz, meyve size yasaklanmıyordur.  

Bakın, yolda yürürken, Allah’a doğru bir kul giderken şehvetine kadar 
keserler. Bir gün Caferi Sadık’a birisi sormuş; “efendim, bu yola nasıl 
başlanır”. “Evlat demiş, karın yaşarken sen dul kalmadığın sürece yola 
giremezsin.” Yani hazların kapanmadığı sürece, örtünmediği sürece, onları 
disipline etmediğin sürece hiçbir zaman yola tam girmiş değilsin demiş. Çünkü 
halen temizlenmedin anlamındadır, bakın temizliği okuyoruz. Tamam, örttük, 
ama öyle bir hal var ki artık yasaklanmamış meyveler… Helaline taşındığı 
anda, kişi Hakk’a varıp ta âleme döndürüldüğü anda, sebepler dairesinde ilahi 
sıfatlar tezahür edeceğinden dolayı, birçok edinimler sebebiyle de yine 
yasaklanmaz. Artık helal edilmiştir…  

Hurilerin hep aynı kalışı; yaşanan her zevkin ilk defa hep aynı güzellikte 
tadılmasına da işarettir. Zevk, yaşanırken yeniden hep aynı lezzattadır. Bakın 
haz demedim, Allah’ı bildiniz bir zevk, bir daha bilseniz yine aynı zevk… Bir 
daha bilirsiniz ama yine aynı şekilde bilmezseniz, başka bir halle bilirsiniz yine 
zevk. Değişmez o zevk ama her yeniden tadışınızda bayatlamayan bir tazelikte 
bulacağınızdır.  

Cennet yaşanılanların sıradanlaşmadığı anlamını da taşır. Bir gün Osman 
sormuş “baba, biz cennetten bıkmaz mıyız?” demiş. Babası da “yemek 
yiyoruz, sonradan yine ihtiyacımız oluyor, bıkıyor muyuz?”, “yok” demiş. 
Cennette de, zevkler, duygulanımlar devamlı, sıradanlaşmıyor onun için. 
Yedin, içtin sıradanlaşmıyor, yaşam ilişkileri sıradanlaşmıyor, kalıcı zevklere ve 
kalıcı duygulanımlara sahipler. Bunu gündelik hayatınıza taşıyın; bir şeyin 
sıradanlaşmasını istemiyorsanız, zevkinizi, duygulanımlarınızı canlı tutun… 
Canlı tutun… Sıradanlaşmasınlar… O zaman cennettiniz kendinizde baki olur, 
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makam olmuş olur, değişmez. Kişi zevkinde daim ise artık tadında değişmez 
demektir.  

90. ayette geçen, “Rabbinin adını tenzih ile an” Rabbinin ismini doğru içerikte, 
başkasına veya da her hangi bir kuvvete, nesneye atfetmeden, sadece O’na 
has olarak an anlamını taşır. Bununla beraber, Rabbini esma-ı hassın üzeri, 
hakkı ile edimlerinde göstererek hakkı ile yaşa anlamını da taşır. 

3. ayette hakikate bağlı her gerçekleşen olayın, fikirlerin ve niyetlerin 
değerlendirildiği referans noktamız olarak anlamak gerekir. “O alçaltan ve 
yükseltendir” de; bir olay vuku buluyor, olayın kendisi aynı zamanda referans 
noktamız, olacakları değerlendirmemiz noktasıdır da bu çok önemli…  

5. ayette dayanaklarımızı yitirdiğimiz anlamını taşır.  

6. ayette bir önceki ayetlerin anlamları doğrultusunda olacaklara göre değil 
de olmuş olan yaptıklarımıza göre sınıflandırıldığımızı anlamlı kılar. 
Yaptıklarımıza, edinimlerimize, ürettiklerimize göre sınıflandırdığımızı anlamlı 
kılar. Bu noktada önemli olan, ırka, cinsiyete, kariyere ve benzeri gibi olgulara 
göre değil, gerçekte tine bağlı olarak edinimlerimiz üzerinden gerçekleşenlere 
göre sınıflandırılışımızdır. Bu dünyevi yaşamda da liyakat meselesi adına 
önem arz eder. İnsanlar liyakat / yeterlilik gösterdikleri işleri ve işlerindeki 
başarılara göre sınıflandırılmayı hak ederler. Cinsiyetlerine, ırklarına vs. göre 
değil. Filanca bakanın oğluymuş, milletvekilinin oğluymuşa göre değil…  

Hak olan meşruiyet belirimidir de. Neye göre meşru olmaları lazım; liyakatlere 
göre. Cinse, ırka şuna, buna göre meşruiyet olmaz. Ben Alman’ım, benim; ben 
Türküm, benim vb… Allah’ın malı kardeşim, meşru olan herkesin olduğudur.  

Tinde meşru olan sınıflandırma bilincine göre insanları sınıflandırmamız 
gerektiğini bu surede edinmekteyiz. 

Kişi veya türümüzden dolayı değil, niyete bağlı edinimlerimiz, ürettiklerimiz ve 
tükettiklerimizden sebep, yaptıklarımızın sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağız. 
Bir daha söylüyorum; insanız diye sorgu, sualiniz yapılmayacak… Yaptıklarınız, 
edindikleriniz, tükettikleriniz hangi niyetlere bağlı olarak yapıyorsanız sorgu, 
sualiniz ona göre… Gel bakayım, sen Kürtsün, sen Türksün, sen şusun, sen 
kadınsın, sen erkeksin diye bir sorgu, sual yok. Böyle bir şey yok... Yani 
cinsiyete, ırka, kültüre dayalı olarak bir sorgu, sual gelmiyor. İnsansın, 
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insanlığında neler ürettin, ne edimlerde bulundun, neleri tükettin, ama neye 
göre, niye tükettin?  

Nedenlere bağlı olarak bilinçlenmek ve ereğe/ ilahi amaca bağlı olarak da 
yaşamak süreci, surenin son ayetlerinde betimlenir. Ki ereğinde; insan 
tinindeki en yüksek düzeyde tezahür, ilahiyatta kimlik olduğu içindir ki 
insanda da kimliktir. Onun için kimliğimiz, nesnel bir kimlik mi olacak, 
öznelliğe, ilkelerine bağlı bir sınıflandırmaya haiz bir kimlik mi olacak? Ve 
istesek de, istemesek de öznel düşündüğümüz, ilkesel düşündüğümüz için 
bütün insanlığı, özel ve tinsel olarak sınıflandırmaktayız… Bunu da Hakk’a, 
Kur’an’a, ilkelere ve imana göre yapıyoruz. Ben öyle yapıyorum şahsen. Her 
insana türü sebebiyle eyvallahım vardır, ama iman bağlamında kardeşliğim 
vardır. Kimin imanı daha fazla ise ona gönlüm kayar. İman yok, güle güle bitti. 
Bak, sınıflandırıyorsun… 

Sınıflandırmak, ayrıştırmak demek; ayrıştırmak ötekileştirmek demek; 
ötekileştirmek, onun üzerinden kendini gerçekleştirmek demektir. Allah’ta 
olduğu gibi… Allah’ta olduğu gibi demem şu; zorunlu olduğu gibi… Allah’ta, 
olan insan tininde zorunlu olandır. İstesen de, istemesen de, O’nda öyle 
gerçekleşiyorsa, insanda da karşılık gördüğü biçimi ile öyle gerçekleşiyor. 
Allah ne yapıyor; olayı gerçekleştiriyor ve sınıflandırıyor. Kur’an vakası 
gerçekleşiyor, peygamber vakası gerçekleşiyor, olay gerçekleşiyor; hak açığa 
çıkıyor. Hak açığa çıktığı zaman bütün insanlığı, iman edip -etmemesine göre 
sınıflandırmıyor mu? Ve inanıp, inanmamaları üzerinden, ilişkileri üzerinden 
kendi sıfatlarını açığa çıkartıp kimliklendirmiyor mu? Bitti... İnsanda aynı 
öyledir, zorunlu…  

Yaşam ilişkilerimizde, hayatta belirleyici olan olaylara göre sınıflandırmalarda 
bulunuruz, o sınıflandırmalar üzerinden kimlikler ediniriz, ötekileştiririz. Ve 
olumlu veya olumsuz ötekileştirdiğimiz üzerinden kimliğimizi açığa çıkartırız. 
Ama önemli olan olumu noktada kimliğimizi beyan etmek, kimlik ediniminde 
bulunmak ve kimliğimize göre eylemlerde bulunmak. Önemli olan, olumlu 
noktada, ilkesel olarak… Zaten ilkesel olduğu anda kucaklayıcı oluyorsun, 
kapsayıcı oluyorsun, el uzatıcı oluyorsun. Sınıfları ilkeye göre yaparken de hiç 
kimseyi incitmeden oluyorsun. Çünkü biliyorsun ki her şeyin üzerinde Hakk 
tezahür ediyor. Sadece, o tezahür eden her şeye eşit mesafede duruyorsun, 
Rahman dairesinde. Hususi dairede/ rahim dairesinde ise kimler Hakk’a doğru 
gidiyorsa, onlarla beraber ortak eylemlerde Hakk’a doğru gidiyorsun, başka 
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bir şey yok. Ama diğerlerine kastetmiyorsun. Ola ki sana kastederler; “kıtal 
serbesttir” diyor.(Muhammed suresinde)  

Nedenlere bağlı olarak bilinçlenmek ve ereğe/ ilahi amaca bağlı olarak 
yaşamak surenin son ayetlerinde betimlenir. İnsandan istenen ise hak 
gerçekleşmeden önce -ki buradaki hak, aynı zamanda ölümdür- son ve sonun 
başlangıç süreçleri gerçekleşmeden önce imanla Allah’ı kabul etmek ve O’nu 
anlamaya çalışmak ve ona ulaşmaya çalışmaktır. Tefsirsel bir durum tevil 
değil; ölüm dediğim anda tefsir, hak dediğim zaman vakıa, hakkın açığa 
çıkması; bu tevil.  

77–78–79. ayetler Kur’an’ın değer olduğu bilincini verir. “Temizler dokunur” 
Değerler ise yaşandıkların da gerçekliklerini yaşamda gösterirler. Korunan 
kitap, Levhi Mahfuz veya da tür olarak insan olarak anlaşılabilir. İnsan, tür 
olarak korunan kitaptır. Ne kadar yok edilirse de, tür olarak her zaman 
çoğalırız, hiçbir yok olmayız. İnsan en büyük kitaptır. Ve kendisini okuması 
gereken bir kitaptır. 

Arınmadan kendinde olan değerin insanda açılımına imkân olmadığı da bu 
ayetlerle beyan edilmiş olmakta. İnsanın kendini okuyabilmek için, kâinattı 
okuyabilmek için, ilkelere bağlı olarak okuyabilmek için illa arınması şart. 
Kendi menfaatleri, içgüdüleri ile okumaları sadece kendi içindir, heva ve 
hevesleri içindir ve bu şekilde Hakk’ı hakkıyla anlamasına imkân yoktur. Bu 
avam dediğimiz herkeste olan normal bir okuyuştur. Has’ta ilkelerle okuyuş 
vardır, ama Hass-el Has’ta okuma dahi bitmiştir, okutandır. Furkan bilinci 
oluşmuştur… Yaşarken, Kur’an zikre dönmüş yani eylemlerde görünüş 
bulmuştur; artık sıfatların, eylemlerin, ilkelerin yaşamda görünüşü ile okunan 
olmuştur. 

Hak ve hakikatle karşılaşmadan –Vakıa- insanın arınması da söz konusu 
değildir. Yani tebliğ edilmeden, ortaya çıkmadan insanın arınmasından 
bahsedemezsin. Çünkü olduğu gibidir o sırada… Hak ve hakikat çıktığı zaman 
anlaşılmak ister, o zaman kendinde olanları bırak demişler, temizlen.  

İnsan olgusunun olayı/vakıası, hakikatle karşılaşıp bilincin nesnel dayanakları 
yitirilmeye başladığında arınmaya başlamasıdır. İnsan olgusunun olayı, 
nedenine bağlı olarak kendinde olanın açığa çıkarılmasıdır. İnsanın olayı 
başlıyor, okuması başlıyor, arınması zorunlu olarak başlıyor. Yani silkelemeye 
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başlıyorlar adamı… Her insandan amaç edilen, ereğinde sonuç itibariyle 
tahakkuk edecektir. Bu da insanın değişmez gerçeğidir.  

Sizde bir içerik var, bir esma var, bir donatıldığınız sıfatlar var, eylemlerinizde 
bunları gösterirken sizin olayınız zaten gerçekleşiyor. Bunun farkına var 
diyordur aynı zamanda, kendi olayının farkına var, senden ne amaç ediliyorsa 
zaten o açığa çıkartılacak diyor. Açığa çıkarken de Hakk’a göre; geride kalan 
soldakilerden misiniz, Hakk’ı değer olarak önüne alan sağdakilerden misiniz 
veya Hakk’ı hakkı gereği bulupta yaşayan öndekilerden misiniz? 

Vakia olarak beyan edilen, her ne kadar büyük kıyamet olarak anlamlı kılınsa 
da, 83–84–85. ayetlerde anlaşılması gereken aynı zamanda ölümün de 
kendisidir. Bu tefsir olarak söylediğim bir şey, tevil olarak değil. Tevil olarak, 
hak/ gerçek olanın açığa çıkmasıdır.  

 11–12–13. ayette; “İşte bunlar, naim cennetlerinde (Allah’a) en yakın 
olanlardır. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden, birazı da 
sonrakilerdendir.” Önceki ve sonrakileri nasıl anlamlandırmalıyız? 

Naim cenneti; nimet cenneti olarak ifade edilse de mana cenneti, irfan 
cenneti olarak anlaşılması gerekir. Bir cennet var ki, dışa dönüktür, bir cennet 
var ki içe dönüktür. Bir cehennem vardır ki dışa dönüktür, bir cehennem var ki 
içe dönüktür. Mesela siccin cehenneminden bahsediyor, bu bedende yani 
doğada yaşanan cehennemdir; dışa dönük bir cehennem. Karia cehennemi 
içeride yaşanan bir cehennemdir; duygulanımlar da yaşanan sıkıntılardır, 
acılardır. Bu bağlamda baktığınız zaman naim cennetleri diyor, bunu mana 
olarak da okuyabilirsiniz ama burada kastedilen cennet sebepler üzerinden 
gerçekleştiği için eylemler üzerinden sınıflandırıldığı için, nimet cennetleridir 
diye zevk edenlere de itirazımız olmaz. Mana/ irfanın kendisi de nimetin tinde 
karşılık bulmasıdır.  

“Onların çoğu önceki ümmetlerdendir.” Bakın, olay her yeni devirde tahakkuk 
ediyor. Yani Musa geldiği zaman da olay tahakkuk etmişti, Resulallah geldiği 
zaman da olay tahakkuk etmişti. O olay tahakkuk ettiği zaman zaten 
sınıflanmadı mı insanlar? Ahiretten düşünmeyin, akıbetten düşünün ve 
öndekiler, sağdakiler, soldakileri öyle görün…  

Şimdi ahirette olanı burada yaşayın, buraya taşıyın… Olay burada gerçekleştiği 
anda soldakiler, sağdakiler, öndekiler diye zaten sınıflanmıyor mu? Burada 
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sınıflanmanın sonucu olarak orada sınıflanmayacak mıyız? Sonuçta 
Muhammed Mustafa geldi, Musa geldi, İsa geldi; hak açığa çıktığı zaman veya 
da bilimsel gerçeklilik çıksın… Hani biraz önce Batı felsefesindeki aydınlanma 
çağından okuduk. İsteseler de istemeseler de bir sınıflandırma olmuyor mu?  

O geçmişte olanlardan da vardı, yani sınıflandırılanlar onlar içinde de vardı. 
Çünkü hak açığa çıktığı anda sınıflandırma kaçınılmazdır. Musa, hakkı dile 
getirdiği anda, muhatap olduğu toplum içinde sınıflandırma kaçınılmaz olur. 
Firavun tayfası soldakiler, Kızıl Denizden geçen tayfa sağdakiler, Musa’yı 
içselleştirmiş ve Musa ile beraber kitabın kendisini içselleştirmiş kişiler 
öndekiler. Kim; Yuşa, Harun vb. ler de öndekilerdir.  

Geçmişte de onlardan vardır, şimdikilerde de vardır, gelecekte gelenler 
içerisinde de onlar vardır. Çünkü onlar büyürken Kur’an’la tanıştıkları anda 
olay onlara da gelmiş olacak. Hakk onlara da kendini dillendirmiş olacak… Yani 
demem o ki; Hakk kendisini her devirde, dünyevi koşul ve ihtiyaçlara göre 
toplumsal ilişkilerde beliren tinde eksikler doğrultusunda görünüş bulacak 
olan haklar üzeri yeniden görünüşe taşırken; kendisini yenileyenleri, evrensel 
olan aynı sonuçlara taşımakta. Geçmişte yaşamış bir mümin kardeşimizle 
sonuçta aynı düzeyde cereyan eden lütuflardan istifade edeceğiz. Buna 
dünyada yaşarken kadim bilgelikte de tanık olmakyızdır. Manen aynı 
kaynaktan beslenmek doğrultusal zamana aşkın bir durumdur.  

20.09.2015 
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57-HADİD SURESİ 

 

Vakıa suresinde bir ayrıştırma, açığa çıkartma ve açığa çıkartmanın sonucunda 
da sınıflandırma olduğunu gördük.  

Hadid, demir demek… Hadid suresinde; insanın, doğada zemininde yaşam 
biçimi üzeri tinde yaşanacak ve yaşanması gerekenlere göre, fıtratı olarak da 
ihtiyacı olan, gerekli ve zorunlu olan gereksinimlerine göre, toparlanışı söz 
konusudur.  

Hadid suresi, rıza suresidir ve toparlanış ilkesi ile okunmalıdır. Neye göre 
toparlanış; ilkeye göre… Peki, ilkeye göre toparlanış nasıl gerçekleşir? 
Edindiklerinizi tasarruf etmenizle gerçekleşir. Edindiklerinizi tasarruf 
edebiliyorsanız, kullanabiliyorsanız hakkıyla ve kullandıklarınızı da ilkesine ve 
amaca bağlı olarak kullanabiliyorsanız, o zaman toparlanıyorsunuz demektir. 
Tevhidde yaşıyorsunuz demektir.  

1 ve 2. Ayet “göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih ederler 
(zikrullah). O üstün, mutlak, hikmet sahibi olandır, göklerin ve yerin mülkü 
O’nundur, diriltir, öldürür, O her şeye gücü yetendir.” (Sebbeha lillahi ma 
fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiym. Lehu mulkussemavati vel'ardı 
yuhyiy ve yumiytu ve huve'ala kulli şey'in kadiyrun. Hüvel'evvelu vel'ahıru 
vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.) 

3. ayette ki “O evveldir, O ahirdir” Bunlar muhteşemdir, genel bağlayıcı 
esmalardır. Genel bağlayıcı esma; evrensel olarak her şeyin üzerinde, anda, 
her an tecelli eden esmalar. Diğerleri de aynıdır ama bunlar, esmalar arası 
bağlantıyı da kurmamıza yardımcı olan esmalardır. “Hüvel evvelü” dediğinde 
içerikte olan, hiç kimse yok iken her şeyin evveli olmuş olan. Töz olarak 
baktığınızda, her şeyin evveli olan… Ama içerik olarak baktığında; özne olarak, 
her şeyin ihtiyaçlı olduğu ve içerde olan varlık. Çünkü özne her zaman 
içeridedir, dışarıda değil, dışarıda da bulamazsınız. “hüvel’evvelü, 
hüvel'ahirü’, ahiri demek, ne demek; sonunda kendisine kavuşulan… 
Tavırlarında sonlanılan, sonunda hep kendisinin sıfat belirimleri üzeri 
yaşanılan anlamını taşır. 
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Bu kıyamet olarak bir sürecin sonunda kavuşulandır. Ama Vakıa suresi bize 
şunu gösterdi ki vakıa/olay gerçekleştikten sonra hak açığa çıktığında yalnız 
ahiret olarak kavuşulan değil, akıbet olarak da kavuşulan bir varlıktan 
bahsediyoruz. Bunu da Esma-i Hüsna ile anlatmıştık hatırlarsanız. Allah’u 
azimüşşanın bir sıfatını yaşıyorsanız, sizde olan o ilke, sizde tezahür ettiği 
zaman gerçekleşiyor. Evvelken sizde idi, Ahir olarak sizde, eylemleriniz 
sonucunda tavrı ile sonda kendisini görünüşe taşıyandır. Yani iyilik sizde var, 
ama gerçekleştirdiği zaman sizde, sonlandınız onda. Evvelinizde var idi, 
içerikte var olandı, ama eylemde gösterdiğiniz zaman onda sonlandınız, sonda 
Rabbinizin bir tavır belirimi olarak yaşanan oldu.  

“Hüvel Evvelü, Hüvel Ahiri”, Allah’u Azimüşşan sizde idi, siz O’nun bir 
esmasında tahakkuk ederken, bir esmasını gerçekleştirirken Allah’u 
Azimüşşan kendini, sizin üzerinizde izhar etti ve sizi kendin de sonlandırdı.  

Hüvel ahir; sonuçta, eyleminde ve sıfatlarında ahirde kendini gösteren ve 
sonda bilinecek olan anlamlarınıda taşır. Hüvel ahir, aslında zahire dönüktür. 
Bir eylem gösterirsin, o eyleminde Rahman, Kerim yada mussavvir vb. sıfatları 
görünebilir. O sıfat sizin potansiyelinizde varken; hüvel batın ve hüvel 
evveldeydi, eylemde zahirleşti, sonlandı ve hüvel Zahir ve hüvel Ahir esma 
belirimleri ile Allah rabbiniz olarak sizin üzerinizden kendini görünüşe 
taşımıştır. 

Burada ki olay hakikatin ve hak olanın aşikâr olması olayıdır. Cömertlik sende 
potansiyel bir tavır olarak saklıdır, cömertliği bir vakada gösterdiğin zaman o 
senin olayın olmuş olur. Mesela: kıyamet herkesin kendi başına kopması 
gereken şeydir diye konuşmuştuk. Kıyametini -ayağa kalkışını- yaşadığın 
zaman o senin vaka/olayındır. Çünkü sen yaşıyorsun onu. Ahiretinde 
gittiğinde göreceğin bir Allah’ın değil; sen de… Burada Hakk’a taşındığın 
zaman, senin için yer değişip başka yer olduğu zaman –sen iç dünyanda 
anlayışında değiştiğinde- vakıa senin için olmuştur ve sen Hakk’a sonun olarak 
iç dünyanda varmışsındır. Bu, din günü dediğimiz vakıadır.  

Yani Allah evvelinde söz söylemiş, senin akıbetinde de takdir etmiş onu… 
Sözün gerçekleştiği gün; gizilde duran potansiyelin –esmanın- açığa çıktığı, 
gerçekleştiği gün senin olayın olmuş oluyor. Yani sendeki esmanın olayın 
olarak gerçekleşmesini yaşıyorsun. O vakit, esma burcuna da yükselmiş oldun. 
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Olay dediğimiz; gizilde duranın, önceden olanın ya da sonradan gerçekleşmiş 
olanın ya da olacağın insanın gününe akıbeti olarak taşındığı zaman, o onun 
olayı oluyor. Bunu iki türlü görüyoruz:  

1. Ne gizilde duruyor; gelecek ve evveliyat gizilde duruyor.  
2. İki, nasıl üzerimizde gizil duruyor; potansiyellerimiz olarak gizilde 

duruyor, asıllar da melekelerimiz olarak gizilde duruyor.  

Onlar, eylemlerimize taşınarak gerçekleştikleri anda onlar bizim olayımız 
oluyor. Yaşadığımız olayımız oluyor ki gerçekleşmeleri aynı zamanda onların 
da olayı oluyor. Akıbet dediğimizde budur. Ahirete bırakmadan yaşamakta 
böyle bir şey…  

“Hüvel Zahir, Hüvel Batın” O, içkin iken batındadır, eylemde kendini görünüşe 
taşıdığı anda zahirdir. Hani biraz önce olay, olguyu anlattık. Bunlar da kendini 
zahir ediyor. Doğada biçim, Allah’ı göstermez, özneyi göstermez. Doğadaki 
biçimler üzerinden ilkeye bağlı eylemlerde bulunurken, eyleminde Allah’ı 
görürüz. Yani eylem de biçimsellik, tinde biçimselliktir ki bizlere Cenab-ı 
Hakk’ı gösterir… Peki, bunu ne ile kavrıyoruz; sezgilerimizle. O’na olan iman, 
sevgi, muhabbetlerimiz üzerinden gerçekleşen sezgilerle, dualar üzerinden 
gerçekleşen kabullerle kavrıyoruz. Ama sezgi ile keşifte olarak O’nu müşahede 
etmekteyizdir. Sezgisinde bildiğimizi ussal olarak dilde ifade ettiğimizde, irfan 
edinmiş olarak O’na tanık olmayı ilmen ifade etmiş oluruz. Bu bağlamda 
tevhit dili, irfanın müşahede düzeyinde en yüksek biçimidir. Zaten esmalar ile 
biçim kazanan tevhit dili irfan dilidir. 

Ne zaman ki esmalarla bakıyoruz, o zaman kavramlarla akli olarak, artık 
biliyoruz. Akli olarak en yüksek düzeyde Hz. İsa bakıyordu. Ne diyordu; “Ya 
Rabbi sen onlara azap edersen, senin kullarındır.” “Ya Rabbi sen affedersen, 
merhamet edersen, sen Aziz ve Hâkim olansın.” Bak, eylemde okuyor. Diyor 
ki; sen nesnesine bağlı olarak bu şekilde eylemlerde bulunursan, bu sıfatlar 
üzeri kimlikte görünürsün. Buradaki nesnesi ne; Kulları… Yok, eğer şu şekilde 
hareket edersen, nesnesine bağlı olarak eylemde bulunursan, bu şekilde 
görünüş bulunursun. Ama eyleme bağlı olarak bir görünüş var ve ilkesel 
okuyor, kavramsal okuyor. Muhteşem…  

Kavramlar Hak olana basamak olur, ama ilkesel kavramlar bize Hakk’a 
taşınmaya basamak olur. Esmalar, değişmezler, bize basamak olur ve o 
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basamakların içeriğini edindiğimiz zaman, bütün kâinat bize aydınlanır. Bu 
nesnesine bağlı olarak aydınlanma değildir, tinine bağlı olarak aydınlanır ve 
insan nedenini o gün bulur. Allah ile bulur. Çünkü nedeni Allah idi, yine O’nda 
kendini bulacaktır.  

 4. ayet; “Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da arşın üzerine istiva eden” 
Arş’ı baş olarakta anlayabilirsiniz, manyetik alanı da anlayabilirsiniz, Kürsiyi 
Âlâ da içindedir. “O’dur, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona 
çıkanı bilir.” Kur’an’ı indiren O, demiri indiren O! “Her nerede olsanız O sizinle 
beraberdir, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir” Demek ki Allah 
kulunda, gerçekleşen her işten haberdar. 

25. ayetle beraber okuyalım; “Kasem olsun ki biz peygamberinize apaçık 
delillerle gönderdik, insanların adaleti ayakta tutmaları için onlarla beraber 
kitabı ve mizanı indirdik.”  

Mizan, hukuktur. Çünkü insan yaşantısının hiyerarşisinde mizanı, düzeni veren 
hukuktur. Yani şeriatı indirdik diyor. Şeriat fıtri bir şey, inen bir şey... Fıtri 
olarak vicdan, ilkesel olarak bağlayıcı genel hukuk yasalarıdır. Toplumsal 
yaşantıda ilke, usa taşındığı ve evrensel kabul görmesi ile yaptırımı olan 
değerlendirme referansı olduğunda hukuka sebeptir. Akli olan ve gerçeğe 
bağlı olarak insan emeğinde üretilen her olgu insandan inen ayettir. 

“Ve kendisinde çetin bir sertlik, kuvvet insanlar için fayda bulunan demiri de 
indirdik.” Tininde gerekli olan her şeyi indiriyor. Demek ki sonradan edinilen 
şeyler de var, indirdikten onu da anlayın. Hukuk sonradan edinilen… Fıtri 
olarak şeriat, sonradan edinilen bir şey değil, insanın özünde vardır. İyilik, 
doğruluk, güzellik, vicdan insanın özünde vardır. Karşılaştığı olaylar ve 
yaşadığı durumlar sonucunda açığa çıkarlar. Vicdan bir potansiyelimizdir ama 
sonradan eğitimle uyanması üzerinden ferdi hukuk melekemizdir.  

Vicdanda, ilkeler/ evrenseller doğrultusunda hak belirimlerine göre hadlerin 
belirlenmesi ile görünüş bulan hukuk, vicdani hukuk olarak mutlak tine bağlı 
edinilen şeriattır. Bunu daha önce şöyle konuşmuştuk; dinde şeriat, tarikat, 
hakikat kapısı vardır. Şeriat kapısı vicdan kapısıdır, vicdanı olanın şeriatı 
vardır. Vicdanı olmayan, Allah’tan, -kuldan-, korkusu olmayan, 
sorumluluklarının bilincinde olmayan insan için; yaptırım gücü olan toplumsal 
hukuk dahi olsa bir şey ifade etmez. Bizler genelde şeriatı namaz niyaz vs vs 
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anlıyoruz. Evet, tamam o tarafı var, ama şeriat denildiği anda vicdandan 
bahsedilir. Vicdanı olanın şeriatı olur, kuralları olur, sınırları olur. Zaten, şeriat 
sınırlamak demektir. İnsan tinde değerler ile sınırlandığında, karaktere ait 
vücut belirimlerini bulduğunda tinde insan olmakta. Bir şeyi yaşam 
alanlarında sınırlıyorsun, eylemlerinde sınırlayarak onun eylemlerine de biçim 
vermiş oluyorsun -bu şekilde hareket edeceksin, şu şekilde değil- Evrenseline 
bağlı olarak, herkes için iyi olana göre hareket edeceksiniz, kendi keyfiyetinize 
göre değil. Sınırlama getiriyorsun, biçim veriyorsun.  

Ve insanı sınırlayan vicdandır. İlkelerle vicdanda sınarlar ve bilgi ile de akıl 
insanı sınırlar. Ama aynı zamanda bu sınırlamalar insanda, neye göre hareket 
etmesinin gerektiğini ve ilerlemesi gerektiğinin aklını ve bilincini de oluşturur.  

“Ve kendisinde çetin bir sertlik, kuvvet insanlar için fayda bulunan demiri de 
indirdik.” İnsanın hayatından demiri çıkartın, ne olur? Dünyada yaptıkları işi 
aklınıza getirmeyin, kan dolaşımınızda bile demir var, oksijen taşır. Demir 
insan bedeninin vazgeçilmezlerindendir. Yani cevherlerimizden bir cevher 
olarak indirmiştir. Taşıyıcı bir cevher…  

“Allah kendisine ve peygambere gayb ile görmediği halde kimlerin yardım 
edeceklerini bilsin ve belirlesin diye, şüphesiz Allah pek kuvvetlidir, üstündür” 
Niçin indirdiğini de anlamlı kılıyor. “Allah kendisine ve peygambere gayb ile 
görmediği halde kimlerin yardım edeceklerini bilsin ve belirlesin diye” Size bir 
şeyler indiriyoruz, bu indirilen/edinilen şeylerin neye göre kullanıldığının 
sorgusu var. Ve edinilen şeylerin neye göre kullanıldığına göre sınıflandırılma 
var. Belirlemek, sonuç itibarı ile sınıflandırma demekti. Bir önceki sure 
tamamıyla ayrıştırmaya dayalı, Hadid suresi ilkeler bağlamında toparlamaya 
dayalıdır ve sizi edindiklerinizi harcamaya sevk eder. İlkeye bağlı eylemler ise 
insanı karakterinde bütünler.  

12–19–21. Ayetler; nurlanan insanın anlamlı kılınması bahsi sebebiyle 
önemlidir. Bak edinme var… Ama neye bağlı olarak? Niyet ve ameline bağlı 
olarak edinimde bulunanlar… 

12. ayet; “O gün mümin erkekler, mümin kadınlar nurları önlerinde sağlarında 
giderlerken görürsün. O gün erkek münafıklar ve kadın münafıklar iman 
edenlere der ki; bize bakınız, nurunuzdan yararlanalım, derler.” Nur için 
okuyorum bunları… Bir de gece ile gündüz bahsi var; 6. Ayette gece ile gündüz 
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ayetlerini, tefsir mahiyetinde zulmet ile karanlık içerikleri ile de okumak 
gerekir. Dikkat ederseniz zıt kavram çiftlerini dahi kullanırken, tinde olumlu 
noktada toparlanış için ifadelerde bulunulduğu görülür. Bir önceki 5. Ayet ile 
de “her iş Allah’a döndürülür” derken dahi bir toparlamıştan 
bahsedilmektedir. 

19. ayet; “Allah ve resulüne iman edenler, işte onlar doğru olanlardır. Rableri 
katında şehitlik mertebesinde olanlar ise onlar için ecirleri ve nurlar vardır.” 
Verdikçe sonuca ulaşmak ve tinde verilenler ile insanın kendini bulacağını da 
hususen belirtmek gerekir. 

20. ayet; “Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir söz, kendi 
aranızda övünme vesilesi veya daha çok mal, evlat sahibi olma yarışıdır.” 
Burada size amacı gösteriyor. 

Hadid suresinde istenen; amaca bağlı olarak toparlanın, amaca bağlı olarak 
bilinçlenin… Nedenler bizi bilinçlendirir, ama amaca bağlı olarak yaşamak da 
insanı tininde toparlar. Tevhidin bir veçhesidir bu, tevhid de toparlanış, sıfatı 
ilahi de toparlanış, esma-i ilahi de toparlanış, ama yaşamınız da gösterdiğiniz 
sürece gerçekleşen bir durum. Göstermediğiniz zaman nasıl 
toparlanacaksınız?  

Burada aynı zamanda size seçimleriniz de gösterilmiş oluyor; dünyayı mı 
tercih ediyorsunuz, maneviyatı mı tercih ediyorsunuz? Gerçek nedeninize 
bağlı olarak yaşamayı mı tercih ediyorsunuz, yoksa gerçek nedenine bağlı 
olarak yaşayanların kendilerinin bilinçlenmesine sebep olacak karşı duruşta 
olup ötekileşerek, onların yaşamlarında gerçekleşeceklerin bilincine 
ermelerine sebep olacak arazi bir şey mi olmak istiyorsun?  

Çünkü onların da nedeni var. Sadece dünyevi olarak yaşayıp da haslar için mi 
var olacaksınız? Çünkü onlar, dünya için yaşarken hasların kendisinin 
bilinçlenmesine sebepleridirler. Yani bütün insanlık, aslında ülkü olarak ereğe 
varmanın aracı oluyor. Tercihte bulunun; ya sebep olacaksınız, bir neden 
olacaksınız ya da ereğe bağlı olarak bütün insanlık size neden olacak ve o 
insanlık üzerinden hakikate varacaksınız.  

Hz. Lütfi Filiz bunu daha kaba söylerdi; ya gübre olursun, ya insan olursun. 
Gübreden de faydalanıyor insanoğlu, meyve ediniliyor, sebze ediniliyor, 
ediniliyor… Yani onların yaşamına katkı oluyor. İnsanlık tini için gerekli bir 
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şey… Sezai Sırrı Yılmaz ise bunu, beka mertebesinden ifade etmekte; “bilerek 
veya bilmeyerek bize hizmet ettiklerini bir bilseler.” 

Size bir tercih de getiriyor. İlahiyattan, kaderi ilahiden baktığın zaman, 
kimsenin tercihinin de olmadığını görüyoruz. Çünkü bir ayet onu net söylüyor, 
o ayeti göreceğiz inşallah.  

22. ayet; “Gerek yeryüzünde gerekse kendi nefisleriniz de meydana gelen bir 
musibet olmasın ki biz onu meydana getirmeden önce bir kitap da yazılı 
bulunmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre pek kolaydır.” Demek ki yaşanan her 
şey, evvel/önceden belirlenmiş bir şey. Ama biz onu açığa çıkarttığımız zaman 
melekût devreye giriyor. Evet, Allah tarafından yazılmış, melekûtu açığa 
çıkartıyor. Ayeti dikkatli okuyun bakın; “biz onu meydana getirmezden önce” 
yani onlar meydana getirmeden önce bir kitap da birileri yazmış, bizden önce 
bir yazılmış var. “Bir kitap da olmasın şüphesiz bu Allah’a göre pek kolaydır” 
Kaderi ilahiye ve buna göre melekûtun yaşadıklarının da önceden belirlenmiş 
olduğunun anlamlı kılınması adına çok önemli bir ayet… 

Sure de kimlik belirimleri ile kendini tanımlayan Allah’a iman görülmektedir. 
Kimlik belirimleri evrenseldir, herkes üzerinde değişmezlerdir. Hüvel’evvelü, 
hüvel ahiri, hüvel zahir, hüvel batın, hüve bikulli şey'in 'aliymun, her şey 
üzerinde Âlim olan. Hüve- evvel -ahir zahir-batın-olay-olgu-biçim-içerik-erek-
neden-özne-nesne-süreç… Bunları anladıktan sonra, anlamayacağınız bir şey 
kalmıyor. Özellikle süreç kavramı çok önemlidir. Kendini süreçte gösteren bir 
varlık anlatıyor ve anlatılıyor.  

Sure, bilinçte, sıfatı ilahi de toparlanma; edimlerde ise esma-i ilahiye bağlı 
olarak insanı rabbi olan Allah’a yükselişin ve bu şekilde de karakterinde 
toparlanmayı anlamlı kılar. 

Sure de kimlik belirimleri ile kendini tanımlayan Allah’a iman ve Allah uğrunda 
Allah’ın verdiklerinin kullanılması doğrultusunda rahmet sıfatı ile ilkeli olan 
insani ilişkilerde bulunarak kavuşulabilineceği anlamlı kılınır. Rahmetten 
edinilenden rıza ile vermeden, Allah’a vuslatın da olmayacağı vurgulanır. Allah 
bize yakın, bizim ona vuslatımız ne kadar olacak? Allah’ın nuru, sıfatı ve esma-
i ilahisinde ikinci yaradılışta var olunmayı sağlar. Yani nuru olanlar ikinci 
yaradılıştadır. Nur ikinci yaratışımızın tözü, söz ise tinsel zeminidir.  
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Bu âlemde yaradılışınızın zemini doğa, toprak, hava, su. İlahi yaradılışta zemin 
ise Nur’dur… Ve nurda yaratılırken, ilahi sıfatlar, ilahi esmalar üzerinden 
yaratılıyorsunuz. Görme, duyma, bilme melekeleriniz gelişir. İlkelerle bakış 
açılarınız gelişir ama eylemlerinizde ilkeleri göstermeniz de artık hakkınca 
olmaya başlar. Ama vermediğiniz şeylerle olmaz, verirken gerçekleşir bu. Yani 
ne ediniyorsan vereceksin; vermeden varmak ve vermeden gelişmek yok! Ne 
ediniyorsan paylaşacaksın. İnsanlık için ne gerekiyorsa yapacaksın. Bu sure 
tevhid de toparlanış suresidir.  

Allah için her verilen Allah’ın nuru, sıfatı ve esma-i ilahisinde ikinci yaradılışta 
var olmayı sağlar. Bu bağlamda ilk altı ayet ve özellikle üçüncü ayet önemlidir.  

“hüvel’evvelü, vel ahiri, vel zahiri, vel batın, huve bi kulli şey'in 'aliymun” 4. 
ayette bunu bağlar; “arşını istiva eden O’dur. Yere gireni de ondan çıkanı da, 
gökten ineni de, ona çıkanı da bilir.” İnsanın bedenini yer, bilincini gök edinin. 
İnsanın bilincinde ne gerçekleşiyorsa onu bilir, dışarıya eylemleriyle ne 
çıkıyorsa onu da biliyor. Gökten, iç âleminden ne çıkıyorsa onu da biliyor, o 
yeryüzünden iç âleme ne taşıyorsa onu da biliyor. Ağzınla, kulağınla iç âleme 
ne taşıyorsan onları da biliyor. Tamamıyla sana hâkim olan; hüvel evveli, vel 
ahiri, vel zahiri, vel batın, hüvel bil küllü şeyin âlim. Bu ayetle okuduğunuz 
zaman, siz diye bir şey kalmıyor. 22. ayetle okunan kaderi ilahi ile hiç bir şey 
kalmıyor zaten; yapan çatan Allah kalıyor. Kalnıyor ifadesini yanlış 
anlamayın!.. Kast ettiğim; Zat’ı mutlak, sıfatı mutlak, faili mutlak Allah’tır. Her 
mevcut, istidadı gereği hakkınca O’nu yaşamaktan öte değildir… Ve Allah 
mevcudatı ile sınırlı olan da değildir. 

Tamamıyla kudret dairesinde yaşıyorsun ve bu dairede rıza üzeri seçimlerinde 
ya doğru dürüst yaşayarak ilahi sıfatlar üzeri Hakk’a taşın ya da Hakk’a 
taşınmadan dünyanın zevkinde, sebepler dairesinde yaşa git diyor. Nurlanan 
insan bunu anlamlı kılıyor. Sebepler dairesini size geçimlilik olsun diye verdik 
diyor. Yani gaye olarak vermedik, erek olarak vermedik. Bir ilinek, arazi bir şey 
olarak verdik. İlinek; başka bir nedenin açığa çıkması için, erekte olanın açığa 
çıkmasının nedeni olan, basamağı olan bir şey. Nedenini yerine getirdiği 
zaman biter. 

Ölüm dediğiniz şey nedeninizi yaşadıktan sonra yaşadığınız şeydir. Nedeniniz 
bitti ise ölüm gerçekleşir, yani yok olma gerçekleşir. Her varlık nedenini 
yaşadıktan sonra bu sebeple yok olmaya mahkûmdur. Dünya; nedenini 

498

Kur’an Mucizesi Dersleri 4



yaşadı, yok olmaya mahkûmdur. Peki, dünyanın nedeni neydi; İnsan. İnsan 
gerçek nedenini bulduktan sonra, Hakk’a yükseldikten sonra ve insanlık artık 
nedenini, ereğine bağlı olarak nedenini yaşamadığı zaman büyük kıyamette 
kopmuştur. Çünkü, İnsan kalmamıştır.  

Yani Allah’ı bilmek bir şeyi değiştirmiyor, insan olarak yaşamak önemli. 
Kıyametin kopması Allah’ı biliyor veya da bilmiyor’ a göre değil… İnsanlar 
hakkı ile Allah’ı yaşıyor mu yaşamıyor mu ona göre kopuyor. Allah’ın 
bilincindeler mi, değiller mi, yaşam alanlarında… Yeryüzünde insan kalmadığı 
gün, kıyamet kopacak diyor; mümin kul kalmadığı gün demek, insan kalmadığı 
gün demektir.  

Allah için her verilen, Allah’ın nuru, sıfatı ve esma-i ilahisinde ikinci yaradılışta 
var olmayı sağlar, bu bağlamda ilk ayet ve özellikle üçüncü ve dördüncü 
ayetler önemlidir.  

Surede gerekli olanın verilişi ve gerekli olanlar doğrultusunda edim ve 
üretimlerde ve aynı zaman da tüketimlerde bulunmamız anlamlı kılınır. Ve 
tinde bu şekilde geliştiğimiz vurgulanır. Edindiklerinize, hangi doğrultuda 
edindiğinize dikkat edin. Amaca bağlı ve sizi amaca taşıyacak şeyleri edininiz. 
Tüketirken de amaca bağlı olarak tüketiniz anlamlı kılınmakta...  

Surede Allah’a iman ve hayırda Allah için harcamak, yeniden yaradılışta 
ruhani olarak toparlanış için şart olarak gösterilmekte. Hadid’de “veriniz ki 
vereyim” de anlamlı kılınır. Aslında; sen vermiyorsan ben sana ne vereyim 
diyor. Veriniz ki vereyim. Halk edin ki halk edeyim, siz üretin ki ben de sizi 
üreteyim. Çünkü ürettikçe insan kendini keşfediyor, kendini yeniden üretiyor 
demiştik. O sırada sıfatı ilahi de halk ediyoruz… Ve verirken alan olarak halk 
edilmekteyiz. 

Vermesini bilmeyenin Allah’tan nasibi yoktur. Çünkü vermemek; edinilen ile 
bencillik, gizli şirk ve masivaya sebeptir. “Ben veriyorken siz de veriniz” 
surede istenendir… Ama biz verirken bizden verenin de Allah olduğunu 
unutmayın.  

Din, hakikatten yana aydınlanma, hakikatin haklar üzeri insan ilişkilerinde 
tezahürü içindir. Dinde yalan, dinde duyarsızlık, insanı yoldan saptırır. Ki o din, 
din değildir. 
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Vakıa’da soldakiler, sağdakiler ve öndekiler Hadid’de daha net anlamlı 
kılınmakta.  

22. ayet kaderin ve kazanın önceden belirlenmiş olduğu, 23. ayet ise ahlaki 
yaşam prensibini özetler. Madem böyle bir gerçeklilik var, bu gerçekliliğe göre 
nasıl yaşayacaksın diyor. “Elinizden çıkıp gidene üzülmeyiniz ve size verdiği ile 
de şımarmayınız, diye size açıklamaktadır. Şüphesiz Allah her kendini 
beğeneni, böbürleneni sevmez.” Sakın bencilliğe taşımayın. Allah’ın 
dairesinde yaşarken, kendinize varlık vermeyin, olanı olduğu gibi yaşayın. 
Buradaki varlık vermeden kasıt; kimlik belirimlerinde kendini tanımlama değil, 
içgüdülerle insanın bencillikte kendini göstermesidir. Beni biliyon mu? Bu mal 
benim, bu mülk benim gibi… Hak, hakikate itiraz edenlerin tamamı bunlardır. 
Bir yaşam biçimi edinmiş o yaşam biçiminde menfaatleri olan, kariyerleri olan, 
kendilerine göre akıllarında değerleri olan ve bir türlü aşağıya inemeyenlerdir. 
Aşağıya inse kabul etse yükselecek. Bencillik oturağından inmeyenler…  

22. ayet melekûttan öncelikli olan bir mertebeyi, levh-i mahfuzu anlamlı 
kılması adına önemlidir. 

Hadid suresinde tinde sonuç elde edebileceğimiz edimlerde bulunmamız 
insandan istenendir. Allah veriyorken Allah’ın verdiğini Allah’tan sakınmamak 
gerek. Kimden neyi sakınıyoruz! İnsan o kadar cimri ki Allah’ın malını Allah’tan 
sakınıyor. Öyle bir sahiplenmiş ki veremiyor, benim diyor, benim diyor. 
Kendisi O ya! Bir verse rahatlayacak, yükünü bırakacak, atlas olmaktan 
kurtulacak. Atlas, yunan tanrısıdır, sırtında taşıyormuş ya... Dünyayı sırtınızda 
taşımayın, cebinizde taşıyın. Ne kadar olursa bereketli olursunuz. Edinin 
yani… Ne kadar olursa verişiniz de o kadar bereketli olur, onun için çalışın, 
edinin, biriktirin, dağıtın. Dağıtmadığınız, materyal olarak sizinle gitmez ama 
bilincinize yüklendiğiniz olarak sizinle gider haberiniz olsun. Gel bakayım 
bunları nereye kullandın veya niye hakkıyla kullanmadın!  

7. ayet, size verdiklerimizin üzerinizde görünmesini ister hadisi ile pek 
anlamlı… “Allah ve resulüne iman edin, sizin hakkında tasarrufa yetkili kıldığı 
şeylerden infak edin. Sizler iman edip infakta bulunan kimseler için büyük bir 
mükâfat vardır.” Resulullah’ın yanına bir gün zengin bir adam geliyor. O 
ortama göre zengin, şimdiye göre belki fakirdir. Yırtık, pırtık, çirkin çirkin 
şeyler giyiniyor. Kuşanmıyor, cimri yani… Resullullah artık dayanamıyor; 
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“Allah size verdiklerinizin üzerinizde görünmesini ister” diyor. Bir daha böyle 
olmasın, diyor. Muhteşem bir hadisi şerif, halen kulağıma küpedir.  

Bu ilimle de alakadardır, giyim kuşam mal mülkle de alakadardır. Saklayayım, 
göstermeyeyim, sır olsun… Bu duygusal ilişkilerinizle de alakadardır. Size bir 
güzellik vermiş, sevgi vermiş, onun görünmesini ister, size bir ilim vermiş 
onun görünmesini ister. Esma ile ilişkilendir “hüvel batın, hüvel zahir’, size 
vermiş gizil, sizden açılmasını istiyor; zahir. Çünkü o eylemin kendisin de 
kendisi zahir olacak.  

16. ayet söze duyarlı olmak adına önemli. “Allah zikri ve Hakk’tan inen için, 
iman edenlerin kalplerinde ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha 
önce kendilerine kitap verilmiş olan kişiler gibi onların uzun bir sure geçti de 
kalpleri katılaşıverdi. Onların çoğu da yoldan çıkmışlardır.” Sohbetin başında 
bu anlamlandırıldı, duygular meselesi…  

Yani ne veriliyorsa size, edindiniz ve onu kendinizde canlı tutmaya çalışın. 
Peki, nasıl canlı tutacaksınız? Eylemlerinizi yaparak… Size ne buyruluyorsa 
ilkelere ait, vicdanınızda, aklınızda onu eylem olarak yapmadığınız sürece 
duygulanımlarınız olmaz. Bir olay gerçekleşiyor duyarsız kalıyorsunuz, ilkelerin 
sizde nasıl canlı kalmasını beklersiniz? Kur’an olmanız nasıl beklenebilir? 
İlkeler sizde tezahür etmiyorsa, Kur’an’da göründüğü gibi Cenab-ı Hakk sizde 
görünmüyorsa, Kur’an olmanız nasıl söz konusu olabilir ki? 

Ve duyarlılık duygulanımlarla alakadardır. Hissiyat ve duygulanımlar… Oradaki 
ruh halinde hissiyat, oradaki ruh haliyle beraber duyarlı olmak… Bizden 
duyarsız olunması istenmiyor. İnsan duyarlı bir varlıktır. Bakın, insanı 
kemalata doğru evrilir ve İnsanı kâmil olmaya doğru devinir. Kâmil deyince 
kemalat noktasında, tepe nokta Allah’a varmış… Bu kemalatın birinci 
basamağıdır. İkinci basamağı, âleme döndükten sonra ilahiyatta edindiklerini 
ilişkilerin de göstermektir. Yani kamil insan, hizmetinde hak ve hakikate en 
duyarlı olan insan da olmak zorundadır. 

16. ayette; hakikate duyarsızlığı anlamlı kılar, duygunun tinde önemi adına da 
özellikle okunmalıdır.  

25. ayette de maddi ve manevi tinde insanlık yürüyüşünün kolaylığı adına 
gerekli olanların, indirildiğinin beyanı adına da önemlidir. Böyle olsa da 
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surede gerekli olanların yapılması ve edinilmesi ve amaca yetiştirecek araç 
olarak kullanılması gerektiği vurgulanır.  

Sure, gereklilik ilkesi ile okunduğunda anlamlıdır. Size buyrulan gerekli 
olanları yapın demektir, gerekli olmayanları değil. Yani amaç edinmeniz 
gerekenler var, edinmememiz gerekenler var. 23. 27. ve 28. ayetler bu 
noktada anlamlı…  

İnsan okuyan ve çeşitlikte halk edilen ve bu doğrultuda çeşitlilikte okuyandır. 
Çeşitlilikte halk edildiğimiz için bir meleke ile değil, birçok meleke ile halk 
edilmiş. Onun için de çeşitlilikte okumak zorunda kalıyoruz. İradi, duygusal, 
sezgisel, akli, hayali… Hangi duygu ve meleke olursa olsun, okuyanın okuması 
da nesnesine bağlı olmak, ilkesine bağlı olmak üzere( öznel olarak ilkesine 
bağlı olmak üzere) iki düzeyde gerçekleşir.  

Sonuç olarak Hadid suresinde söylenen şu: size verilenler sizin tinsel olarak 
amaca ermeniz içindir, içinde kaybolup gitmeniz için değil. Onun için amaca 
bağlı olarak gerekli olan ne ise onları edinin ve o doğrultuda yaşayın.  

Hadid suresindeki ilk ayet, ontolojik olarak, varlık bilimsel olarak anlamlıdır. 
Varlık dediğimiz mevcudat olarak varlık değil, Allah olan varlıktır… Çünkü 
bizim teolojimizde varlık, Allah’tır. Bizim varlık anlayışımızda, varlık zemin 
olarak doğa değildir, özne olarak kâinatın Rabbül âlemi olarak Allah’ın bizatihi 
kendisidir. Kâinat dediğimiz daire ise mevcudat dairesidir. Varlık dairesi, Allah 
dairesidir. Bunun ikisini ayrıştırmış olalım… Genel de filozoflar varlık deyince, 
nesnel olan, âlemde mevcudat dairesini kast ederler. Bizde öyle değil. 
Özellikle belirteyim ki vahdeti vücutçular da âlemleri de Allah’ın kendisi 
bilerek varlığı ikisinin birliği gibi zan ederler. 

Hadid suresi 25. ayette insanda veya dünyada bulunmayan indirilmekte… Bu 
da dikkat çekici…  

 27. Ayete bakabilir miyiz? 

 “Sonra onların izleri üzerinde peygamberlerimizi gönderdik, Meryem oğlu 
İsa’yı da arkalarından gönderdik, ona İncil’i verdik ve biz ona tabi olanların 
kalplerini şefkat ve merhamet koyduk.” Şimdi bu geçmişi anlatıyor… Ama 
evrensel olduğu için; bugüne ve ya yarına döndüğün zaman İsa mertebesine 
gelen kim ise aynı şekilde o... Ama İsa olarak, İsa’nın evrenseli olarak neyi 
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anlamlandırmıştık; Saf akılda, saf zihinde, akılda mananın doğuşlarını 
anlamlandırmıştık. İnsan aklında saflaşmazsa, zihninde saflaşmazsa kendinde 
mana doğuşu olmaz. Menfaatler kuşatmış bir akıldan ne bekleyebilirsin ki? 
Aklında saflaşmış kişinin kendisinde manalar doğar ve insanlar için dilden 
indirilir. Ve o manalar doğarken âleme sirayet ederken insanlara merhametle 
sirayet eder. Kucaklayıcı, sevgi, muhabbetle sirayet eder. Bu Resulullah’ta “Ya 
Rabbi ümmetim” dediği noktadır.  

 “Şefkat ve merhamet koyduk, uydurdukları ruhbanlığı ise onların üzerine biz 
yazmadık. Ancak Allah’ın rızasını aramak, kazanmak için yaptılar.” Yani gerekli 
bir şey olarak gördüler, ama biz onu gerekli görmemiştik diyor. Buradaki 
ruhbancılık kişiye indirgemekle alakadar aynı zamanda…  

Çünkü insanlar anlamıyor. Anlamayınca İsa’ya indirgeniyor. İseviyet 
sürecinden okunmuyor. İseviyet; Bizans, Hıristiyanlığı kabul ettiği gün 
değişikliğe uğradı. Çünkü kendi tanrısal kültürlerindeki her şeyi İseviyete 
yüklediler. Yani İseviyeti aldılar, kendi dinlerine uyarladılar. İseviyete göre bir 
yaşam biçimi oluşmadı, kendi kültürlerine dinlerine göre İseviyete uyarlama 
oluşturuldu. Şimdiki İseviyet anlayışı Tek Allah’a inanmakla beraber pagan ve 
panteist izler de taşır. 

Ruhbancılıktaki birçok şey problem, bunun üzerine yazılar yazdığım için es 
geçiyorum. Yazdığımız kaynaklarda var, hani o internet sitelerinde 
paylaşılanlarda da var, geçmiş yazılarımızda var.  

Problem şu ki ruhbancılıkta kişi Allah adına iş görmeye çalışır. Bu anlamda 
vahiditetten uzak Tanrı itikadına da tanık olmuş oluruz. Hakikatinde ise Allah 
adına iş görülmez, Allah senin üzerinde iş görür. Sen asli olarak, Allah’ın senin 
üzerinde iş görme yeteneğine haiz oldun mu, olmadın mı? O nurun tecellisine 
sebep verecek bir düzeyde misin, değil misin? Onun adına iş görülmez. O’nun 
işi olduğu gibi hakkıyla ya yaşanıyordur, ya yaşanmıyordur. Zaten Hadid 
suresinde bu net anlamlandırılıyor. Senin Allah adına günahlarını bağışlıyorum 
veya Allah adına seni aforoz ettik! Gittik… İnsanlık dini, kâbus olur. Ki orta 
çağda neler yaşadığını bir Allah biliyor, bir onlar biliyor.  

Ruhbancılık, maneviyatı kişileştirmektir. Aynı şekilde bizde de gerçekleşiyor; 
dini filancanın sözüne, filanca kişiye indirgiyoruz! Kur’an’da her şeyi anlatıyor 
ama Allah’ın sözünü din olarak görmüyoruz ve yaşama taşımıyoruz. Filanca 
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kişilerin sözlerini din olarak yaşama taşıyoruz! Günümüzdeki en büyük 
problemlerden bir tanesidir. Tarikatlardaki yozlaşma da orada başlıyor. 
Kişiler/evliyullah, ne zaman ki kişiselleştirilmeye başlıyor, artık herkes onun 
gölgesinde, sözünün altında kalıyor… Ve araştırma, sorgulama vb. ilerlemeye 
sebep olanlardan yoksun, dinden yoksunlaşmaya ve yozlaşmaya doğru gidiş 
var. Bu da ruhbancılığa doğru götürüyor bizi…  

Lakin hak ve hakikate, evrensele taşıyan her söz, gölgesinde kalınan olmaktan 
öte, insandan insana bahşedilmiş Hakk sözüdür. Hakk söz ise tinde hikmet 
gereği edinmemiz gerekendir… Tövbe almaya gittiğimiz, tövbede dahi Allah 
ile aramıza koyduğumuz insanlar, ruhani olsalar da gölgesinde bırakanlar 
oldukları için mürşitlikten uzak, ruhbancılığa yakındırlar. Bunun gibi 
durumlarda bilinmesi gereken ise İslam’da esas olan, Allah ile kulunun birebir 
hitab muhatap ilişkisinde muhabbet etmeleridir. Böylece insanın kendisini, 
Allah ile bulmasının yolu açılmış olur.  

Lakin mürşit ile ruhban arasındaki fark şudur; birisi Allah’tan ruhsatlıdır. ‘Ruh-
Sat’… Birisi Allah tarafından ruhsatlıdır, çünkü Allah’ın tezahür mahalidir. 
“Ben veli kulumun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, düşündüğünde 
manasını veren olurum.” Bu yeterliliğe haiz ve Allah tarafından irşat yetkisi 
verilmiş olan ile kişiler tarafından ruhsat almış kiş bir olabilir mi? Filanca gibi 
gidip te 50 veya daha fazlası kişiye gösteriyle irşat veriyorsa bir problem var 
demektir. 

İrşat, Allah tarafından verilir. Kişiye bağlı olarak verilen bir şey değildir. İrşat 
bizatihi Allah’tandır ve bizatihi emir ile gelir; Artık sohbete başlayacaksın, 
oturacaksın insanlara hizmet edeceksin! Bitti, artık o zaman irşat başlar. 

İrşat nasıldır?  

Bir; evvela o kişiden nur yayılacak. Efendim gittik nurlandık! Gördün mü 
nurunu; Yok… Gerçekten nurlanıyor musun; Yok… O zaman niye yalan 
söylüyorsun? Bizatihi tanık olacak, yani Allah’ın orada tezahür ettiğini 
görecek, nuruyla…  

İki; sıfatı ilahisiyle görecek, esma-i ilahisiyle görecek… Neyinde; ahlakında. 
Oturuşundan, kalkışından tutun erkânına kadar…  
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Üç; varsa yetileri o yetileri üzerinden görecek… Bu irfan da olabilir, keramette 
olabilir, adres belli olacak… İnsan Allah’a vardıkça özgürleşecek, yaşam 
biçiminde karakter beliriminde özgünleşecek/ biricik olacak. İrşatta amaç 
kişinin Rabbi ile kemalatını bulmasıdır. Kendi dışında olanın gölgesinde 
kalmak değil. Elbetteki irşat ehline tabi olunacak ama insan kendisini buluna 
kadar.  

Ruhbancılıkta ise, yeterlilik yok, liyakat yok, sadece insanları bağlamak, 
toparlamak için Allah adına iş görme var. Mürşitlikte Allah adına iş görülmez. 
Mürşit üzerinden Allah iş görür. Ama mürşitle de sınırlı değildir. Hani biraz 
önce söylediklerime tersleşilmesin diye… Mürşit ile sınırlı değil, 
kişiselleştirilmez…  

Mürşitlikten istenen şey, sizin irşat olmanız yani bilinçlenmeniz… İnsanlıktan 
yana, insanı ilişkilerinizden yana, Allah’tan yana bilinçlenmeniz, 
içselleştirmeniz ve yaşam alanı edinmeniz, iç âleminizde ve dış âleminizde 
tininizi yaşayacak yaşam alanı edinmeniz… Edindiniz mi, Bitti… Kendi başınıza 
ayaktasınız, Allah ilesiniz… Amaç kendinizde Allah’ı bulmanızdır, kişide 
sınırlanmanız değil ki…  

27. ayetin devamı; “Ancak Allah’ın rızasını aramak, kazanmak için, ama buna 
da gerektiği gibi uymadılar.” Niye? İyice kişiselleştirdiler, bir de menfaate 
döktüler.  

 “Ama buna da gerektiği gibi uymadılar” da, gerektiği gibi uyulsa bu 
şekilde de ulaşılacak bir yol var mış gibi anlaşılıyor.  

O mürşitlik tanımının içinde var ama ruhbancılıkta tam yok. Ama ruhbancılıkta 
önemli bir şey var; psikolojik olarak rahatlamayı getirmesi noktasında, kişileri 
teselli etmesi noktasında, ilkeleri tavsiye etmesi noktasında var. Ama 
menfaate döndüğü zaman, çıkarken paraları bırakın, iki üç tane kitap alın a 
döndüğü anda, bitiyor orada o iş. Allah rızası için değil menfaate döner. Dini 
kendinizden geçen yola çevirirseniz ve değer olarak din yolunun önünde 
durursanız işte bu insanlık için tehlikeli olur. Önemli olan ise din yolunun 
önünde durmanız değil, yolu Allah için açık tutmanızdır. 

Ruhbancılığın kötü bir tarafı daha; kişi eğer o toplumun sınırlayıcı 
hususiyetleri varsa, kendini de -ilkeler bağlamında değil- düşünceler, fikirler 
bağlamında sınırlıyorsa, kendinde olanı da açığa çıkartmasına imkân yok. 
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Çünkü kurumsallaştığı anda işi bitiriyorsun. Enginizasyon mahkemeleri o 
yüzden kuruluyor. Sapkınlık olaylarına kadar da gider ondan sonra... Çünkü 
hem doğası olan şeyleri yaşamayı yasak ediyorsun, hem tini gereği olması 
gerekeni açığa çıkartmaya çalışırken, çıkartılması gerekli olan şeyleri 
çıkarttırmıyorsun. Orada kopuşlar olur, zalimliklere doğru gider. 

Resulullah’ın yaşantısına bakın… Ruhbancılıktan, batının ruhbancılığından ne 
kadar farklı söylüyor.  

“Allah ve resulüne iman edin, yetkili kıldığı şeylerden infak edin, sizden iman 
eden, infakta bulunan kimseler için büyük bir mükâfat vardır.” Bu ayeti 
okuduğunuz zaman bambaşka anlamlanır.  

Kendi için toparlayan ile, Allah için infak eden arasında kıble olarak ne kadar 
değişiklik var. Biri nefsini kıble edinmiş, diğeri Allah’ı kıble edinmiş… Bir de 
kurum olarak düşünün! Martin Luther’e hak vermemek elde değil.  

İnsan kendi dilinde, tinini/ maneviyatını bulmadığı sürece kendini bulmasına 
imkân yok.  

Kur’an’ı değeri ile, hakkı ile önce kalbinize indireceksiniz/ içselleştireceksiniz. 
Kur’an’ı Arapça okuyun kalbinize insin. O musikiyi hissedin, duygulandırır sizi, 
kalbinize indirin. Ama anlamını bilmeden gerçekleşen her okuyuş, gerçek 
değerinde ve anlamında size nuzulü sağlatamaz. Aklınıza inmesini istiyorsanız, 
anlamıyla okuyacaksınız. Herkes kendi dilinde okuyacak ki Kur’an akıla da 
insin.  

20.09.2015 
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58-MÜCADELE SURESİ 

Hadid suresinde eylemlere bağlı olarak karakter ve kimlik beliriminde bir 
toparlanış söz konusudur. Gerekli olanların yapılması ve gerekli olanların da 
verildiğine dair bir söylev vardır. Gereklilikler konuşulur ve gereklilik ilkesiyle 
de okunması gerekir… Ama, mücadele suresinde gerçek olanlar dillendirilir, 
gerçek olanın ifade edilmesi ve ifade edilmesine göre yaşam biçimi edinilmesi 
istenir.  

Sure iletişim ilkesine bağlı olarak dilde ifade edilenlerden mesul olunduğunun 
ilkesi ile okunulmalıdır.  

Söz sahibini bağlayıcıdır. Her söz sahibi, sözünden mesuldür. İnsan söz sahibi 
değil, iş sahibi olduğunun bilincinde olmalıdır. Yani söz size geldiği zaman, 
sözü yaşamanın bilincinde olun.  

Hadi!.. Yapın yapabileceğinizi! Şöyle yapacağım diyorsunuz; yapamıyorsunuz. 
Ben çok denedim kendimde; yarın şöyle yapacağım, böyle yağacağım… Bak, 
söz sahibi değilim ve hiçbir zaman öyle gerçekleşmiyor.  

İnsan söz sahibi değildir. Ne zaman söz sahibi olur; iradesinde Allah, Azim 
esması ile tezahür ettiği zaman söz sahibi olur. O gün Cenab-ı Hakk sözünü 
sonuçlandırır. Azim esması ile mücadelesini verdirtir ve sonuçta o söz yerini 
bulur. O zaman söz sahibidir. Söz ağızdan çıkıyor ve melekût tarafında da yere 
düşürülmüyorsa, yine söz sahibidir ve kendinde söz sahibi olan Allah’tır. İrade 
etmeden irade edemiyoruz, o irade vermeden zaten konuşulamıyor. “İki kişi 
konuşurken üçüncüsü Allah’tır” Çünkü üçüncüsünün üzerinde olan O’dur ve 
yanlarında da olan yine O’dur.  

7. Ayet Allah ile anlayabilmek adına önemli… “Allah onların hepsini dirilteceği 
gün, kendilerine yapmış olduklarını haber verir, Allah onları bir bir saymıştır, 
onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Gerçekten Allah’ın göklerde 
ve yerde olanları bilmekte olduğunu görmedin mi? Fısıldaşarak konuşmakta 
olan üç kişinin dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin altıncısı mutlaka odur, 
bunlar az veya çok olsunlar, her nerede olursa olsun, mutlaka o onlarla 
beraberdir, sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Kuşkusuz 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” 
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Söze dikkat ederken Allah’la beraber dikkat etmek lazım… Söz sahibi diyor ki; 
eğer benim bildiklerimi bilseniz az konuşur, çok ağlardınız. Bu bir ayetin de 
karşılığıdır. Söylenen şu; sözünüze dikkat edin. Söz mesuliyet içerir, söz 
âlemde karşılık bulur ve o karşılık bulduğu şey ne ise size en sonunda gelir, 
ayağınıza dolaşır. Ayağınıza dolaşmasın, başınıza taç olsun! İlkelerle konuşan, 
insanları insan eden söz, insanlara yol gösteren aydınlık söz, insanlara nurdan 
taç olur, kalbine taç olur. Ama insanlara lanet, yoldan çıkartan sözler, 
söyleyenin ayağına dolaşır.  

Bu ayeti, fısıldaşmamak gerektiği bilinci ile de okuyun. Çünkü gizli bir şey 
istemiyor, insani ilişkilerinde şeffaflık istiyor. İnsanlık ilerleyişinde gizli olan 
şey ötekileştirir ve insanları birbirlerinden uzaklaştırır. İnsanlardan 
kaynaşması istiyor, şeffaflık istiyor. Bu ayetlerden anlamamız gereken; ihlâs 
ile samimi olarak, eylemlerinizde ve yaşantınızda şeffaf olmanız isteniyor. 
Olduğunuz gibi bir insan olun! İçinizde, özünüzde ne ise dışınızda da o şekilde 
bir insan olun. Sakın maskelere girmeyin. Çünkü gizli konuşmalar, arkadan iş 
çevirmeler maskeler takınmaktır. Hakkında konuştuğun kişilerin yanına 
gittiğin zaman, konuştuklarını söylemiyorsan onların yanında maske 
takınmaya başlamışsındır. Ve be istenmiyor. 

Sure, zanda hurafe olanları dile getirilenlerin geçersiz olduğunun beyanını 
taşır. İlk 6 ayette kadının derdi vardı; zıhar… Hurafe olan şeyin dinde 
geçerliliği yoktur, olmayan şeyleri kâle almayın diyor. Sözde bir gerçeklik 
varsa kabuldür, gerçeklilik yoksa Allah tarafında kabul edilen bir şey değildir… 
İnsanlar tarafından da kabul edilmesi istenmemekte.  

Bununla beraber, zanna göre söz söylemeye ceza verilmesi veya söz sahibinin 
uyarılması, sözün mesuliyetinin edinmek gerektiği içindir. İnsan rastgele, 
hurafelerle, zanlarıyla birçok söz söyleyebilir. Ama söze ceza geliyorsa, 
mesuliyet isteniyorsa, insan söylediklerine dikkat eder. Kişilik gelişimi için 
gerekli bir şeyi söylüyor. Tinde gelişim için gerekli bir şeyi söylüyor, ceza 
veriyor; böyle sözler söylediyseniz karşılığında kefaretini verin. Cezayı hak 
görüyor. Bu da sözünüze dikkat edin, yoksa cezası var demektir. Ceza varsa 
sınırlıyor, sınırlıyorsa kişiliği de geliştiriyor. Konuşmaya sınırlar getiriyor.  

İnsan nur ile halk edilir ama yaradılışının tinsel zemini sözdür. Kendini inşa 
etmesi, bilinçli inşa edilmesi sözle, ama ifadeye taşıması da sözle 
gerçekşemekte… Ve edindiklerini ifadeye taşırken dikkatli ol, zan ve hurafeye 
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dayalı olmasın diyor. Hakikatte karşılığı yok ise cezası var, cezası da senin bir 
daha böyle yapmayıp kişilik gelişimini tamamlamandır ve kemalat 
yürüyüşünde olmaz diyor. En önemli konu da birincisi budur.  

Söze dikkat edin demiş, şeytanın etkisine girmemenin gereği olarak ta 
vurgulanır. Çünkü şeytanın etkisine girmemize sebep te vesvese dediğimiz 
sözdür. İnsan da ve cinde olan, aklımızı bulandıracak, algımızı değiştirecek 
şeyler. Onun için söze dikkat etmek gerekiyor. 

Sonuç; Allah, nebi ve dostlarınındır.  

Din, fıtrat olarak yaşam ama ilke olarak hak sözün gerçekleşmesidir demiştik. 
Zan ve hurafeye bağlı sözün yaşamda gerçekleştirilmesi bu sureden de 
anlaşılmakta ki istenmemektedir. (Zıhar ayetleri ile…) Böyle olursa eğer, 
zanlarımız ve hurafeler dinimiz olur. Bu da hak dinin, hak sözün gerçekliği ve 
gerçekleşmesinin karşıt gereği olarak belirir… Böyle olsa da hak din üzeri 
doğru sözlü olmamız gerekir. 

Kişilerin sözü, şunun sözü, bunun sözü, hurafelerimiz, kültürden gelen dinimiz 
oluyor. Gerçek dini yitiriyoruz, hem de gerçek dini, kendi dinimize, 
hurafelerimize alet ediyoruz. Şu işimi yapmak için şunu okuyayım, bu işimi 
yapak için böyle okuyayım, bak böyle karşılıkları olan sureler var! Bu şekilde 
yapmaya kalkarsa, amaçtan yoksun kalırız; işte o zaman zanna düştük. Amaç 
senin işlerini görmek değil, işlerini görmen için kullanabileceğin bir kitap değil 
bu, onunla yaşamına biçim verip Hakk’a yükselmen için gönderilmiş bir kitap… 
Yani amacınızı belirlemeniz lazım bu bağlamda. Dininiz hurafe dini mi, zan dini 
mi; yoksa hakikatleri yaşama taşıyıp, onunla bilinçlenerek yeniden 
yaratılmanıza sebep veren bir din mi?  

Hakk’a bağlı olarak doğruluk adına verilen sözlerin ise gereğinin yerine 
getirilmesi istenir. Çünkü o söz yerine getirildiği zaman Hakk izhar olacak 
üzerinizde, kendini gösterecek. Aynı zamanda sözünüzü yerine getirmenin 
doğruluğu ve eminliği ile kişilik gelişimini sağlar. Bir insan sözünde doğru ise 
kişiliği de kendinden emin olarak gelişimini sağlar. Ama sözünden emin 
olmayan insan korkak, pısırık, çekingen, maskeler arkasından yetişir ki kişiliği 
değişkendir ve kişiliği değişken olan insanlara güvenilmez.  

Söz zeminin de yaratılıyoruz. Söz, dost doğru ise kuvvetli bir zemindir, temel 
sağlam alınır. Söz gevşek ise kişilik ve karakterinde tutarsızlıklar görülür. Ama 
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ilkelere, hak olana, hakikate, ayetlere göre Allah’ın sözü ile bilinci yapısallık 
kazanmış, değerler edinmiş, dokunulmazlar edinmiş birinden, ilkesel ereğine 
bağlı olarak tutarlı değişmler görülür. Zaten mücadele kavramı tutarlılığı da 
anlam olarak içeren bir kavramdır.  

22. ayette, sözün iman ile içselleştirilmesi sonucunda söz ile bilinçlenen 
mümin karakterinde kimlik edinen insanın, tininde Allah ile yaşamının anlamlı 
olduğu betimlenir. “Allah ve ahiret gününe iman eden bir kavim bulamazsın ki 
Allah ve Resulüne karşı düşmanlık yapanlara dostluk etmiş olsunlar. Onlar 
babaları, oğulları, kardeşleri yahut yakın olsalar bile… İşte onlar ki onların 
kalplerine iman yazdı.” Bakın, ilkeler yazılmış kalplerine… Bir söz olarak 
geliyor; Allah… Ama Allah kavramı yüreğine yazılmış, imanın değeri olmuş, 
içselleşmiş, canlanmış, o canlanmış kavramla artık bakıyor. Emin… 

“Kendileri katında bir ruh ile desteklendiği kimselerdir. Onlara altlarından 
ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Oralarda ebedi olarak kalacaklardır. 
Allah onlardan razı olmuş, onlarda Allah’tan hoşnut olmuş kişilerdir. Hizbullah 
yani Allah tarafları Allah’ın fırkasıdırlar.” Öndekilerden bahsediyor, Hizbullah 
diye siyasi bir örgütten bahsetmiyor… “Dikkat edin muhakkak kurtuluşa 
erecek onlar, sadece Hizbullah yani Allah’ın partisidir.”  

Hadid suresinde insanın tinde gerekli olan edimlerde bulunması, Mücadele 
suresinde ise insanın tini gereği gerekli olanın dile getirilmesi istenendir.  

9, 10, 11, 12. ayetler, 21. ve 19. ayetlerde çok önemli diye not düşmüşüm. 
Onları da zevk edersiniz.  

9. ayet; “Ey iman edenler, kendi arasında gizli konuştuğunuz gün, günah, 
düşmanlık ve peygambere karşı gelme konusunda fısıldaşıp ta iyilik ve takva 
konusunda fısıldaşın yani bu şekilde konuşacağınıza diyor, iyilik ve takva 
konusunda fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun.” Ne 
konuşup ne konuşmamanız gerektiğini söylüyor.  

10. ayet; “Ancak o gizli konuşmalar şeytandandır, iman edenleri üzmek 
içindir, oysa Allah...” Ya müminin saklayacak bir şeyi var mıdır? Şeffaflık 
diyorduk ya… Benim saklayacak bir şeyim yok, yani özeliniz olmamalı diyor…  

 Ama daha önceki surelerde özelleriniz olsun diyordunuz… 
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İnsanın tinde Allah ile özelleri bunun dışında tutlmalıdır. O özel denilenler; 
Allah’ın sana hususi olarak verdiği ve âlemde görünmesini istemediği şeyler… 
O senin, özelin… Ama ilkeler bağlamında ortak özeller varsa onların dile 
getirilmesi Allah’ın sizin üzerinizde görülmesini istiyor, onlar gerekli. Çünkü 
insanlar birbirlerine örnek alacaklar, birbirlerine görecek, özenecekler, gıpta 
edecekler, insanlar birbirlerine ayna olarak doğruluğu görecekler… Kendinde 
olanı başka arkadaşında görecek ki yalnız olmadığını görecek. İnsanlar 
birbirlerinden görerek sınırlarını görecekler. Paylaşmak bu noktada önemli…  

Surede gerçekliğin dile getirilmesi ve gerçeklere göre yaşam dillendirilir. 
İnsandan da gerçeklere göre yaşaması istenendir. Hadid suresinde gerekli 
olanlar istendi, ama söz de gerçek olan söylenir. Gerekli olan, gerçeğin dile 
getirilişidir. Gerekli olan gerçeğin yaşanmasıdır. Hadid suresinde gerekli 
olanları edin, gerekli olanı eylemlerde bulun. Ama Mücadele suresinde gerekli 
olan şeyi ifade et ve gerekli olan şeyi konuş ve gerekli olan şeyi yaşa 
denilmektedir. 

İnsan mücadelesinde, ilkesel edimlerinde nefsi emmareliğini aşan ve 
kendiliğini değil ama öznelliğini bulandır. Eylem, insan olmanın zorunlu 
gereğidir. Bilgi, ihlâs, neden ve ereğe bağlı nesnesi üzerinden öznellikte 
gerçekleşen eylem -yani amel-, insanın öznellikte kendini bulmasının 
gereğidir. Dilde de kendini, kimlikte ifade edişi ile öznelikte/ tinselikte en 
yüksek görünş biçiminde kendini bulur. Böylesi durumda insan, bedene/ tene 
aşkın, kimlik beliriminde öznelliğini ifade eden insandır. 

Bu durumda kimliğini beşeri noktada mı gösteriyor, yoksa asli tecellide gerçek 
insan olarak mı gösteriyor? Önemli olan bir noktada budur. Kimliğimizi Allah’a 
göre mi ediniyoruz, nefis ve hevalarımıza göre mi ediniyoruz?  

Kimlikte görünüş, en yüksek görünüştür. Bu ilkede görünüş değil. Öznenin, 
ilke üzeri karakter beliriminde görünüşünün ifadesi kimlikte görünüşüdür. Bu 
da tinde, en yüksekte görünüş biçimidir. Hadid suresinin başı, evrensel 
düzeyde görünüşün nasıl gerçekleştiğini imler. Hadid suresinin başındaki 
“huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in 
alîm(alîmun)” evrensel olarak görünüşün kimlikte nasıl gerçekleştiğinin 
bilincini verir. Ama Haşr suresinin son 6 ayetine girdiğimiz zaman o zaman 
ipler kopacak, bambaşka bir yere taşınacak… 

20.09.2015  
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59-HAŞR SURESİ 

 

Hadid suresinde gereksinimlerimiz ne olursa olsun, gerekliliklerimiz 
doğrultusunda eylemde bulunmamız söyleniyordu. Hadid suresinde izafi 
olarak gereksinen değil, ilkesel olarak gerekli olanın yapıldığına, Mücadele 
suresinde ise dilde gerçek olan ifade edildiğinde hakikatin, yaşamda görünüş 
bulduğunu anlamak gerekir. Gerekli olanı yapıp, gerçeği dile getirdiğiniz 
zaman, hakikati ilahi de nesnesi üzerinden göründüğünde kendi varlığını 
öznellikte gösterir. İlkesel görünüş öznel görünüştür. İlkesine de anlam olarak 
bağlı kalmamak lazım, o anlama bağlı olarak öznenin göründüğünü görmek 
lazım. Özneyi en yüksek düzeyde kimlikte görürsünüz. Gerekli olan 
zorunluluklarda eylemlerde bulunurken gerçeğin ifade edilişinde Hakk’ın 
görünüşü, kendini izhar edişi söz konusudur.  

Haşr suresinde bir gereklilik daha çıkar önümüze… Hadid suresinde iyi olan 
şeyin yapılması anlamlı kılınır. Haşr suresinde de doğru olanın gerekli 
olduğunun bilinci verilir. Doğru olan illa iyi olacaktır diye bir şey yok, direkt 
bize iyiliği vermeye bilir, ama sonucunda iyiliği verir. Doğru olmak gereklidir.  

“Hurma ağaçlarından her neyi kesmişsen ve kökleri üzerinde dimdik 
bırakmışsan Allah’ın izniyledir. Fasık olanları alçaltması içindir” İlk bakışta 
doğru olarak görmüyorsunuz hurma ağaçlarının kesilmesini… Ama ilkenin 
açığa çıkması, Hakk’ın görünüş bulması, insanların sınıflandırılması, 
aralarındaki ilişki de görünüş bulması içindir.  

Bildiğimiz bir olay var… Esirler toplanır, bağışlama ya da fidyeyle serbest 
bırakma konuşulurken Hz. Ömer’e sıra gelir… Ya Resulullah, birbirimize hasım 
olmamak kaydıyla herkes kendi hısmının başını vursun der. Yoksa dönüp, bir 
daha İslam’a, bize kılıç vururlar der. Allah, Cebrail’i gönderir; Allah yedinci gök 
katında (kelam katı)Ömer’le aynı kararı verdi der. Vermişti daha doğrusu… 
Çünkü sekizinci gök katında verilmiş kararlar hazırdır. Yedinci gök katında 
hüküm/ yargı olarak ifade edilirler.  

İç gök katında evrenseline bağlı olarak alt gök katında olanla, ifade de 
uyumda bulunmuş olan kim? Ömer… O gök katından beslenişi var. Allah’ın iç 
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göklerden itibaren katman katman emri gerçekleştiriken insandaki ilişkilerin 
sonucu olarak, insanda tezahür ettiğini bilmek gerekir. “Allah’ın merhameti 
olmasaydı verdiğiniz kararla helak olacaktınız” deniliyor. Diğerlerinde iyiliğe 
bağlı olarak merhameti, Ömer’de ise doğru olana bağlı olarak hükmü ile 
tezahür edende Allah’tır. Tavırlardaki çeşitlilik, tinde görünüşe gelmenin 
gereğidir.  

Önemli olan şu; olmaması gereken bir durumla karşı karşıyalar, insanlar 
öldürülecek, çoğu da akraba. Ama doğru olan öldürülmeleridir. Size ağır 
gelebilir o sırada, iyi değil, ama sonucu iyi! Yaptığınız doğru hareket, insanlık 
ve maneviyat için iyiyi getiriyorsa olması gerekendir, gerekli olandır. Belli bir 
zamandan sonra toparlanıp yine savaşa geldiler, Ömer’in sözü doğru çıktı, 
ama Allah’ın takdiridir, sonuçta bağışlanmışlardır. Bu, ders bize; olması 
gereken bize ağır bile gelse yapılması gerektiğini öğretir.  

İnsan hayatına zarar verilenin katledilmesi haktır. İnsan olup iki ayaklı olsa 
bile… Allah, sizin elinizle memat esmasının da yerine getirilmesini istiyor… 
Ama gerekçeniz sağlam/ doğru değilse, akıbetinizde cehennemi edinmişsiniz 
demektir.  

Haşr suresi, insanın toplumsal ilişkilerinde Hakk’ı yaşarken asli olarak 
görünüşe taşıması, Hakk’ın esmaları tahakkuk ederken kendisinde izhar 
etmesi üzerine inmiş bir ayettir. Allah ile toparlanmanızın suresidir. Bütün 
toplumsal ilişkilerde görüyorsunuz, toplumsal birliktelik ilkesiyle okunmalıdır 
ve bu birlikteliği yaşamayanların esmaları asli olarak yaşamadıkları vurgusu 
vardır. “Sen onları bir görürsün ama içlerinde darmadağınıktırlar”  

Bir önceki surede, bilincinde doğru söz ile sağlam bir zemin edinme gördük. 
Toplumda sağlam zemini edinmek ise hukukla, ereğe aynı ülküye bağlı amaç 
ediniminde gerçekleşir. Onun için “müminlerin kendisi birbirine düşman uzak 
iken onların kalplerini de biz sevdirdik, sen onları birleştirici değilsin” diye 
ayet okumuştuk.  

İlkedeki beraberlik, duygusal ilişkiler, toplumsal birliktelik te insani ilişkiler 
getiriyor. Bu ilişki üzerinden Hakk’ın esmaları tezahür ediyor. İnsan kendinde 
ki potansiyelleri yine insanla açar. İnsani ilişkilerinde karşılaştığı olaylarda 
zorlanırken ilahi sıfatları açılır. Doğada zorlanırken demedim, doğada da 
sıfatlarını geliştirir, ilahi sıfatlarını açar ama insani ilişkilerde ilahi sıfatları 
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birebir açılır. Çünkü karşısındaki de potansiyelleri olan birisidir. Doğada 
potansiyeller yok anlamında değil, doğada ki potansiyeller tek düze… Her 
birinde bir, iki sıfat tezahür eder. İnsanda ise birçok sıfatı ilahi ve 
melekeleriyle birlikte çeşitlilik vardır… Çeşitlilikte ayna olma ve zorlama vardır 
ki insanın bu doğrultuda kendisini bulması daha kolay ve zordur. Ne kadar 
zorlanırsa o kadar zor, ne kadar idrakinde olursa o kadar kolaydır.  

Haşr suresi, toplumda birlik ilkesiyle okunmalı… Toplumda birlik; toplum da 
ereğe bağlı olarak hukuk ve rızaya bağlı yaşam biçimi ve ortak ülküye bağlı 
ortak hareketler, ortak değerlere bağlı oluşan kültür ve kurulan medeniyet ile 
mümkündür. Ortak akıl ise toplumsal birlikteliğin sürdürüle bilinirliği için 
gereklidir. Yoksa toplumsal birliktelikten bahsedilemez. Sure sürdürülebilir 
olanın gerekliliğinin ifadesini taşır. İlkeler üzeri nedenler ve ereğe bağlı olarak 
ortak akılda, hukuk zemininde ve rıza üzeri olanların üzerinden Allah; ilkeleri 
üzerinden, ilahi sıfat ve esmalarıyla kendisini izhar .  

Diğer surelerde fert muhatap iken, bu surede toplum içindeki ilahi sıfatlar 
üzerinden haşr edilen insan, toplum düzeyinde muhatap alınır. 7, 9, 10, 18, 
19, 20. ayetlerde toplum birlikteliği adına önemlidir. 

7. ayet: “Allah’ın, -fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın 
peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, 
yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız 
zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah 
böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak 
ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın 
azabı çetindir.” 

9. ayet: “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve 
imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara 
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece 
ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin 
cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 
kendileridir.” Vermek, edimde bulunmak, çalışmak zorunlu bir şey… İnsan, 
tüketmekten daha çok üretici ol, ver, paylaş diyor.  

Bu ayette önemli olan bir şey de mümin kardeşler diyor. Kadın, erkek, Kürt, 
Alevi, Süni, Şia, Arap Türk vb. konuşmuyor… 
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18. ayet: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın 
için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. 
Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” Eylemde, 
ürettiklerimizden korkmamız gerektiği vurgulanıyor, Allah’ın zatını sevin 
vurgusu vardır.  

19. ayet: “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini 
unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.” 

20. ayet: “Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah 
korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz 
onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” 

Kur’an nebiye indirilmiştir ama her İslam olana da indirileni kendisine 
indirmesi farzdır. İnsanın Kur’an’ı kendisine indirmesi zor, yaşama taşınması 
daha zor... Dün bir kardeşim güzel söyledi; Beyazıt’ı Bestami’ye sormuşlar, bu 
yolda en çok neye zorlandın? Kur’an’ı yaşamaya zorlandım demiş. Zaten 
bütün hayat, Kur’an’ı yaşamak için, başka bir şey için değil… Çünklü Kur’an’ı 
yaşamak demek Allah’ı hakkı ile yaşamaya çalışmak demektir. Kur’an’ı 
anlamaya çalışmak da Allah’ı anlamaya çalışmak demektir.  

13. ayet: “Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah’a karşı 
duydukları korkudan daha baskındır. Bu, onların anlamaz bir toplum olmaları 
sebebiyledir.” 

14. ayet: “Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan 
sizinle toplu hâlde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen 
onları toplu sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları 
ermez bir topluluk olmalarındandır.” 

Mevlana hazretlerini bir hadisesi var… Müritleriyle beraber yürürken; 
“efendim, eniklere bakın ne güzel oynuyorlar” demişler. “Evladım, aralarına 
bir kemik atın, ondan sonra görün” diyor. Menfaat birlikteliği bozulduğu 
zaman bitti. Önemli olan ilke birlikteliğidir. Toplum inşa edilecekse, tezahür 
edecekse ilkelerde ki tutarlılık söz konusu olandır Ticarette/ ekonmik olan her 
türlü alanda ilişkiler dahi toplum birliğini yapıcı olarak destekler… Ama 
ticarette de dikkat edilmesi gereken, dürüstlüktür.  
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Toplumda birlik isteniyor. Çünkü insan ilişkilerinde Hakk tezahür ediyor. 
“Mümin kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler” Ayetin de 
olduğu gibi. O birlikteliğin içinde ki ilişkilerde, ortak eylemde Allah tezahür 
ediyor. İlkeler sorgulanmayacak düzeyde meşruiyet kazanıyor. İlkeler 
meşruiyet kazanmamışsa sorgulanıyor.  

Amaca bağlı yürüyüşte insanın zaafiyet göstermesi kaçınılmazdır. Buna 
rağmen insandan beklenen, zaaflarını amaca bağlı olarak ilkeli salih ameller 
ile aşması, tevhidi sıfat ve tevhidi efal de yaşarken halifelik ruhunu, 
yaşamında Allah’ın kendisi izhar ediyorken göstermesidir. İnsan kendini 
aşarken kendini öz varlığını bulandır. Bu da surenin özetidir.  

İlk ayetlere bakıldığında doğa unsurları veya melekeleriyle hüküm veren 
Allah’ın, insan üzerinden hükmünü icra ettirdiğine tanık olmaktayız. İnsan da 
birçok çeşitlilikte tecelli ediyor. Ben insandayım sözünü hatırlayın… Adresi, 
insan göstermiş… Özellikle 4 ve 5. ayetler bunu anlamlandırmaktadır.  

Hadid suresinde nurlanan insana, Haşr suresinde esma ve sıfat gereğinde 
zorunlu olarak yaşayan (tevhid de) insana tanığız. İnsanlıktaki tine karşı 
gerçekleşen olumlu veya olumsuz eylemlerimiz, esma ve sıfat tavırlarında 
Allah’ın kendisini kimlikte izhar edişine sebeptir.  

Din, sözün gerçekleşmesiydi. Hak söz, ilkeler, yaşamda öznellikte 
gerçekleşince, niteliği itibariyle dinin ismi tevhid olur. Allah dini denilen 
tevhittir. Hakk söz sizde gerçekleştiği zaman tevhidi yaşıyorsunuz, Allah 
üzerinizde tezahür ediyor. Yaşadığınız, sizde gerçekleştirdiğiniz şeylerde 
Hakk’ın tezahürü, görünüşe taşıması, kendini izhar edişi söz konusu…  

Tevhid, yaşam da tevhid. Bunun başı, sırat el müstakim; sonucu, Hakk’el 
yakin… Ama ardılı olan bir halife değil! Üzerinde, rabbi Allah olan halife... 
İlimde tevhid, irşada yani bilinçlenmeye; yaşamda tevhid ise Allah’ın insanda 
asli tavırda kendisini tezahür etirmesinin fiillerinde bulunmaktır. Amaca bağlı 
dinin gerçekleşmesidir.  

“Onlar kendi nefislerini mümin kardeşlerinin nefislerine tercih ederler” Bir 
ilke tecelli ediyor; merhamet, şefkat, cömertlik vb. Cömertlik var iken vermek 
değil, yokken de vermektir. 
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Yok, iken paylaşıyorsan ilkenden tavizin yoktur. Var iken vermek herkese 
(verebilene) kolay. Bunlar çıtadır, yükselmenin gerekliliği ideal olan çıtalardır. 
Herkes yaşayabilir mi; hayatın gerçekleri buna müsaade etmez. Çatışkı da 
olacak, nefsi emare olacak, müsaade etmez. Hakk’ın, kendisini tezahür 
ettirdiği şartlar bunlar… Bu şartlar sebebi ile müsaade etmez. Etmediğinden 
sebep ideal olan çıtadır. O çıtaya bakıp nerede olduğumuzu görme olanağı 
buluruz.  

Haşr suresinde; gerçek olanın yaşanması, ilke bağlamında tahakkuk eden 
üzerinden Allah’ın tezahür ettiği bilincinde olunması, tevhid olarak anlamlı 
kılmıştır.  

116. ayet: “Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü 
şeytan insana, “İnkâr et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden 
uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der.” Vicdana 
verilen vesvesenin iş gördüğünü vurgular. Vesveseyi veriyor elini çekiyor, o 
küfür etmiyor; ettiriyor. Ama küfür ettirmek te mesuliyet getirir.  

Bilgi edinimi, bildiğini edinmek ve Hakk’a dönük olarak edindiğini 
gerçekleştirmek insanı kâmil olmanın şartıdır.  

Efendim bir hikâye anlatmıştı. Resulullah hep hüzünlüydü evladım, derdi. Ben 
bunu o sırada anlamamıştım. “Evladım birincisi; bilmiyordu, hüzünlüydü. İki; 
biliyordu, eremiyordu, hüzünlüydü. Erdi, bu sefer ümmeti için hüzünlüydü.” 
Edindiklerini paylaşmak, yaşadıklarını göstermek ve onlara taşımak için kıble 
kendisi oldu. Pir; Allah’ın üzerinde tezahür ettiği kişi demektir. Pir-i Ekber’dir 
kendisi; nur, sıfat, esma kapısıdır. Resule gelen, ondaki ilahi tecellilere mazhar 
olur ve onda ne tezahür ediyorsa onu alır. Bu sebeple ümmet olabilirsek çok 
şerefli bir ümmetiz.  

Bilgi edinimi ile bildiğini edinmek, sürecinde gerçekleşen iki farklı durumdur. 
Veliliği bilebilirsiniz ama veliliği edinmek başka bir şey. Allah’ı bile bilirsiniz 
ama Allah’a ermek başka bir şey. Hakk’a dönük olarak edindiğini 
gerçekleştirmek, insanı kâmil olmanın şartıdır. Bu bağlamda Allah’a varmak, 
insanı kâmil olmanın ilk ayağıdır… Ama, bu da insanı kamil olmak için yeterli 
değildir. Allah’a vardıktan sonra insan, kendisinin üzerinde istidadı, sıfatı 
ilahisi ne ise, onu gerçekleştiren, ürettikleriyle beraber paylaşandır. Bunun 
için âleme döndüğünüz zaman duygu yine şarttır. İnsanı kâmil deyince; hiçbir 
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şey hissetmez, makamında oturmuş, keyfine bakan kişi değil! Geri dönmüş 
insan, insanı kâmildir. Kendisini batında gerçekleştirmiş, batında 
gerçekleştirdikten sonra zahirde de gerçekleştiren; üzerinde olanı 
eylemlerinde gösteren; insanları Hakk ülküde birleştiren ve o ülküde 
birleştirirken insanları geliştiren; ilmi yükselmelerine sebep veren ve 
yaşadıklarını, ürettiklerini paylaşan insan, özgürleştiren insan olarak insanı 
kâmildir.  

Kendinin farkına varmak, ürettiğini paylaştığında olan bir şeydir. Kaç sureden 
beri paylaşın, paylaşın, ne ediniyorsan paylaş diyor. Malın, mülkün, 
maneviyatın zekâtını ver, başkalarının senin üzerindeki hakkını ver. Allah’ın 
senin üzerindeki hakkını ver. Vermesi de imkânsız gibi, ancak canınızı verir, 
kurtulursunuz. Canı vermek, kendini vakfetmekle alakadar… Yoksa bir gözün 
hakkı bile verilemez. İbadet, namazım, niyazım diyorsun, elinizin hakkına 
yetişmez. Allah’a hakkını verebilecekseniz kendinizi vakfetmelisiniz. “Benim 
için ne yaptın.” Allah için olduğunuz zaman hakkını vermişsinizdir. İşte o gün 
zaten Allah üzerlerinde görünüyordur.  

Edinimlerin gerçekleşmesi; edinim sürecinde tüketici olan insanın, edinim ve 
üretimlerinde mümkündür. Ürün vermek insanı kâmil olmanın gereğidir. 
Öğrenmek, yakin gelmek, bulmak, kavuşmak, ermek, olmak ve sonuç 
itibariyle hizmet etmek, insan tininin zorunluluk sürecinde yaşaması gereken 
durumlardır. Bunu hep hüzünlü olan nebi efendimizde de görebilirsiniz. Geri 
ümmetine dönen ve kendisinin edindiklerini üreten, risal eden… Yeniden 
üretip onların anlayacağı dilde söylemiş.  

21. ayet: “Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah 
korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz 
onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” 

Her mevcut kendi içeriğinden başka enerjik, dirimsel olan öznel yükü 
taşıyamamakta, sadece kendiliğini yaşamakta… İnsan ise birçok mevcudat 
mertebesinin yeniden form bulmuş ve kendinde olan çeşitliliği açığa 
çıkartmakta ve öznel olarak başka içeriği kendinde taşıyabilecek kıvamda halk 
edilmiştir. Sadece bir içeriğe bağlı olarak öznelliğini yaşayan değil, birçok 
öznelliği yaşayacak kıvamda yaratılmıştır. Öznel olan yüksek içeriğe 
ulaşabilecek kıvamda halk edilmiştir. 
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Kur’an’da bir bireyden daha çok dağ örneğini veriyor. Nicel büyüklük tinsel 
niteliği en mükemmel bir biçimde taşıyacaktır diye bir kaide yoktur. Dağ kendi 
içeriğini yaşıyor, onun için kaldıramaz. Zorlarsınız, kıvamı dışında bir şey 
yüklerseniz; çatlatırsınız onu. Evladınızla ilişkileri düşünün, sizde olanı ona 
zorluyorsunuz, çatlatırsınız. O evvela kendinde olanı yaşayacak, sonra sizde 
veya başkalarında olanı taşımaya müsaitse eylemleri, artık herkes için olmaya 
taşınmışsa onları üzerinde taşıyabilir. Onun için eğitim sürecinde insan 
zorlanmamalı! Zorlandığı zaman küfre varmaya gider.  

Bunu çok gördüm. Adam çocuğunu zorluyor, çocuk 15 yaşına geldiğinde 
küfürde… Ne imam hatip mezunları gördüm küfürde… El Eser mezunu 
gördüm; adam dolandırıyor, hayatına bakıyorsun hep zorlamalar; kendini 
bulamıyor. Kendini bulmamış bir insanın, hiçbir şekilde doğru olmasını 
bekleyemezsiniz. Bu din kisvesi altında dindarım dese bile, dincidir, dindar 
değildir.  

Kur’an bir bireyden daha çok, toplumsal düzeyde ki yaşam da insan 
ilişkilerinde görünüş bulacak bir ilişkiye sahiptir. Bir insanın tek başına Kur’an’ı 
yaşamasına imkân yoktur. İnsani ilişkiler sonucunda yaşayabilir. Kur’an 
durağan değil, harekette açığa çıkan bir kitaptır. Ve doğada ilkeli bir şekilde 
hareket eden, ilkeye bağlı olarak düşünen ve içselleştiren, yeniden bir bilinç 
yapısallığı kazanan, en yüksek derecede içsel yaratılış formu kazanan, onu 
dilde, ifade de görünüşe taşıyan insandır.  

Bu ayet ayrıca, Kur’an’ı değer olarak iradi bağlamda sahiplenilmesi içeriğine 
haizdir. Mevcudatın kaldıramayacağı bir şey veriyorum size, bunu bir değer 
olarak sahiplenin diyor. Dağa indirsek kaldıramayacağı bir yük, değer 
veriyorum size, bu yükün hakkını verin. İradi olarak bizden istenen budur. 
Mevcudat tinlerinde değişmez, değişse dahi tinde gelişmez. Aslan hep aynı 
aslan yani… İnsan tinde tinin değişmezlerine göre kişilikte değişirken, 
karakterde dönüşürken kimlikte görünen olarak ilerleyen bir yaratılışa 
sahiptir.  

Haşr suresinde bize söylenen; çeşitlilikte yaratılan insanın, çeşitli insan 
davranışlarında ve insan içindeki yaşantısında ilahi sıfatların tezahürüne 
sebep verecek şekilde, birliktelik ilkesiyle yaşamasıdır. Haşr suresinin son 
ayetleri Allah’ı hangi evrensellerinde yaşadığımızı göstermesi adına önemlidir. 
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İnsana insan emanet edilmiştir. Emanet ise sonuçta verilecek olandır. İnsanın 
insana vereceği emanet ise öz varlığı olan Rabbi ile uyanmasıdır. İnsan, insana 
sırrını söz ile bırakır. Sırrını bilen insan, özgür insan olarak emaneti yeni devrin 
yeni insanlarına aktarır. 

20.09.2015 
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60-MÜMTEHİNE SURESİ 

 

Allah’ın adıyla başlayalım. 

Mümtehine yani imtihandan geliyor. İmtihan edilenler. 

Bu sure öncelikler suresidir. Surenin bütün anlatımı önceliklerimizin neye 
göre olup olmamasıyla bağlantılı... İbrahim kıssasında, öncelik olarak Allah’a 
iman etmesi, toplumundan soyutlanması, ayrılması örnek gösterilir. Buna ek 
olarak İsmail’in Allah’ı tercih etmesi ve Allah öyle söylediyse canını feda 
etmesi ile dikkat çeker. Toplumsal ilişkilerde yakınlarımız dahi olsa 
önceliğimizin Allah olması gerektiği anlamlı kılınır. 

Mücadele 22. ayet: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, 
babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy sopları olsalar bile, Allah’a ve 
peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah 
onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile 
desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları 
cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı 
olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah’ın 
tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” 

Bu ayetten Mümtehine’ye gelince, yolda ereğe, amaca doğru giderken 
seçimlerinizi yapın diyor. Öncelikleriniz seçimlerinizi belirler, seçimlerinizi 
değerleriniz belirler, değerleriniz üst yapı kurumlarını da belirler, üst yapı 
kurumlarınızı oluşturan ise değer olarak bilinçte belirlenen ilkelerdir. Üst yapı 
kurumlarınız ile de sınırları doğrultusunda toplumsal ilişkileriniz belirir. 
Toplumsal ilişkilerde batıl, hurafe olan kültür nesneleri belirleyici ise o 
kültürde ilkelerin tezahürünü göremezsiniz… “Atalarımızdan biz böyle 
görmedik” ifadesini görürsünüz.  

İnsandan, hak ve hakikati referans alarak yaşamında tercihlerde bulunması 
istenmiştir. İman öncelikli olarak hak ve hakikati değer edinerek, Allah’tan 
yana tercihlerde bulunmak gerekli olandır. Soy, ırk, cinsiyet, servet, millet, 
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batıl zeminde biçim kazanmış kültür nesneleri, kariyer vb. olgular insanı insan 
olarak insanca görmenize engeldir.  

10 ve 11. ayet her türlü durumda adaleti gözetmenin güzel bir örneğidir. 
“Onlarda sarf ettiklerini istesinler.” 

10. ayet: “Ey iman edenler! Mü’min kadınlar muhacir olarak size 
geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer 
siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri 
göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler 
de Müslüman hanımlara helâl olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara 
(kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla 
evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikâhlarına 
tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, 
(evlendikleri kâfir kocalarından) isteyin. Kâfirler de (İslâm’ı kabul eden ve 
sizinle evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. 
Bu, Allah’ın hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah, hakkıyla bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.” 

İçeriklerinde, özlerinde ne var; imtihan edin diyor. Yola gittiğiniz zaman 
herkes dişildir, edilgendir. Edilgen olanın kendinde olanı imtihanla dışa 
çıkartması lazım… Kendisine daha önce ne aldıysa, onu dışarı çıkartması lazım 
ki Vakıa suresine gidin; sınıfı belli olsun… Şimdi imtihan ile olay gerçekleşti, 
sonra sınıflanma sürecine girdiniz, kendinizde olanın açığa çıkartılması lazım; 
o da yaşadığınız koşula bağlı… Yani imtihan, sizde olanı çıkartır. O çıktığın da 
sınıfınız belli olur. Bir toz duman yapın, imtihan edin; samimiler mi, değiller mi 
açığa çıksın. Yalandan maskelerin arkasındalar mı, yoksa gerçeğimi 
gösteriyorlar sözlerinde? Değeri var mı, yok mu; değerlerini eylemlerinde 
hakkıyla göstererek yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? İnsanın özünde ne varsa 
imtihan açığa çıkarmasına sebeptir. İmtihana bile gerek yoktur… İnsan dişilse, 
yüklü olduğu ne ise gereği olarak onu açığa çıkartır. Surede kâfir bile olsa 
haklarını, adil olarak gözetin –adaleti gözetmek- diyor! Allah’tan korkun ve 
hakları Hakk için gözetin! 

12 ve 13. ayetlere bakıldığında Allah’a göre değerler edinen insanın 
öncelikleri sıralanır. “Ey Peygamber! Mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak 
koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, 
elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana 
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karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını 
kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok 
bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

Bakın biat geçmiş surelerde hayatını feda etmek noktasındaydı; fedai can. 
Daha önce konuşmuştuk; ağaç altında biat edenler vardı. Burada biat ne? 
Eline, beline, diline sahip ol, nefsine sahip ol; fedai nefs. Yola girmiş her talip 
bu ayete muhataptır.  

13. ayet: “Ey iman edenler! Kendilerine Allah’ın gazap ettiği, kabirlerdeki 
kâfirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir 
toplumu dost edinmeyin.” Burada dost ilişkilerine dikkat edilerek 
vurgulanmasının sebebi haller bulaşıcı oluşudur. Seçimlerinize, 
önceliklerinize, dostunuza dikkat edin. Başınıza gelen olayda yapmanız 
gerekenlere dikkat edin.  

Bu surede işlenen; edinilen değerlerden taviz vermeden seçim yapmak 
zorunda kaldığımız durumlarda önceliğiniz evrensele bağlı olarak Allah ve 
Allah’ın insan için irade ettikleri olması gerekliliğidir. Bu da insanlık tininde 
insanın imtihan edilişini kaçınılmaz kılar. İnsanın, insanla imtihan edilişi, 
üretirken veya tüketirken edimlerde bilinçlenen insanın ilahi sıfatlarda ve 
esmaları istidadından yeterliliğe taşınması ve insanın sınıflanması içindir. 
İmtihan sizde olanın açığa çıkması içindir ama yeterliliğin de görünmesi 
içindir. Çünkü imtihanda liyakat belli olur. Devlet dairelerinde neden mülakat 
yapılır? Yeterliği var mı, yok mu? Yazılı, sözlü… Gerçi kayırmalar çok olur. 
Potansiyelini açığa çıkarması ayrı şey… Çıkarttığı potansiyelinde, verdiği 
üründe, sahiplenmesinde yeterli mi, değil mi? Aidiyetlerinde, değerlerinde, 
öncelik belirmelerinde liyakat gösteriyor mu? Ürün verirken sıfatı, esma zaten 
tecelli ediyor, tecelli ederken ona layık mıdır, değil midir? Yani asli tecellide 
misiniz, zılli tecellide misiniz?  

Öncelikliler bilinci; insanın, olması gereken neyse onun öncelikli olduğunun 
bilinci içindir. Önceliği Allah olan kişiyi Allah da kendi için değer kılar… Kulları 
içinde o kulunu öne alır. Böylesi kulun, Allah’ın öncelikli kullarından olması 
kaçınılmazdır. Buna göre öndekileri okursanız anlamlı olur. Aslında burada 
kast ettiğim kemâlatı buldunuz mu? Bulmadınız mıdır? Olgunlaştınız mı, 
olgunlaşmadınız mı? 
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Adam çıkıyor; bildim! Bildiğini edindin mi? Ediniyor, hakkını veremiyor. 
Günümüzde televizyonda, bildiğinin âlimi olan nice ukala kişiler izliyoruz. 
Bildiğini değerinde yaşamayan, bildiğinin yalancısı olan, hali olmayan nice 
kişiler dinliyoruz. Bildiğini edinmiş olarak yaşayan insanlarda biliyoruz. 
İbrahim Efendi vardı hani, İhya Efendinin kerameti gözüne perde olmuş 
dediği… Veliliği edinmiş ama hakkını vermemiş. Kendi sıfatı doğrultusunda 
hakkını vermiş ama evrenselinde vermiyor. Kendinde, tahtında oturmuş, 
başka tahtlarda oturanlara eğilemiyor. İletişimini koparmış… Tamam, edindi, 
edindiğinin hakkını verecek… 

Edindiğinin ikinci bir hakkı da şu; edindiğini paylaşacak, yeniden insan 
yetiştirecek... Sadece ben biliyorum, ben gösteriyorum; yok böyle bir şey. 
Başka birini yetiştirmeden, edinmesine, üretimine izin vermeden, insan 
kendinde usta olamaz, Pir olamaz. İnsan emaneti, sahibine bırakacak. Bir 
insan yetiştirirken, kendisi eliyle halk ederken Allah,a tanık olmalı ve Hakk’a 
yükselmiş emanet sahibine emaneti bırakabilmelidir.  

İş yerlerinde dikkat ettiğim şey çırak yetiştirmektir. Ola ki ilerde daha iyi 
olurlar, daha çok kazanırlar diye. Maneviyatımda da halen aynı zihniyette 
hareket ediyorum; ola ki insan daha verimli bir şekilde, daha şevk ile Allah’a 
yürür. Tek amaç bu… O zaman insanın yaratılışına kendi üzerinde, senin 
elinle, gözünle, senin halin üzerinden yaratılışa tanık oluyorsun. Büyük bir 
zevktir.  

Bunu zahire taşıyayım… İnsan, çocuğunun büyümesinde kendine tanık değil 
midir? Bütün derelerinde… Bir yaratılış safhasında insana tanıksınız; ne 
ektiyseniz o çıkıyor. Evlat babanın sırrıdır.  

Geçmişte olanı, genetikte olan bilgiyi taşır, o başka bir şey. Ürün vermediğiniz 
sürece kâmil olamazsınız, tininizde derinleşemiyorsunuz. Çünkü Allah ürün 
veriyor, ürünü üzerinden kimlik sahibi oluyor. Ürün üzerinden kimlik sahibi 
olunur. Edimler üzerinden sıfat sahibi olursunuz, edimlerinizde ürün verirken 
beliren karakterlerin ifadesinde kimlik sahibi olursunuz.  

Bir sanatçı ürün vermeden sanatçı kimliği edinebiliyor mu? Bana niye Âşık 
Veysel demiyorlar? Âşık mıyım onun gibi, nasıl söylemiş diye de hayretle 
dinliyorum. Üretim var, emek var; emek özgürleştiricidir, yeniden inşa 
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ediliştir. Özgürleştirici olan yeniden inşaya katılmak zorundasınızdır. Yoksa 
hiçbir şekilde hakkıyla kâmil olamazsınız. 

Bir şeyler biliyoruz, Kur’an’da. Evet, bildik, bildiklerimizi edinmeye başladık; 
edindiğinizi paylaşmadığınız, ürün vermediğiniz sürece; başkalarına 
verdiklerinizi de görmediğiniz sürece hiçbir şekilde derinleşemiyorsunuz, 
farkına varamıyorsunuz. Nübüvvet ikinci velayettir. Kendiliğinizin 
farkındasınızdır. Öznelliğinizin farkında olabilirsiniz, ama başkalarıyla 
öznelliğinizin farkında olduğunuzu bildiğiniz zaman derinleşirsiniz. İki aynayı 
karşı karşıya getirdiğiniz zaman derinlik çıkar, dediğimiz şeydir. Sınırlarınızı 
bilerek o derinliği yakalarsınız.  

5. ayet: “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey 
Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” 
Yani yaptığımız hatalar konusunda bizi alay konusu etme… 

Önceliğiniz Allah değil, heva ve heveslerinizse o zaman eylemlerinde kendisini 
izhar etmiyor. Sizde yine kendini izhar edebilir, ama siz farkında olamazsınız. 
Bilincinde olamazsınız. Allah size sizden daha yakın, bunu birçok ayette 
okuduk.  

Eylemlerinizde O’na katılımcı değilseniz, asli tecellide gönlünüze ilham edilmiş 
ilkeler; iyilik, doğruluk, güzellik, cömertlik, rahmaniyet, rahimiyet bütün 
Esma’ül Hüsna sizden izhar edilirken, siz ona nefsi emareniz ile direnç 
gösterirseniz, Allah’a uzak kalıyorsunuz. Bırakın, Âlim esması tecelli etsin, 
öğrenmek zor; öğrenin. İyilik yapmak zordur; yapın. Nefsi emarenizi 
eylemlerinizde aşarsınız.  

Aşmak eylemlerde gerçekleşiyor. Eylemi olmayan zıllda duran kendini aşmaz, 
yalnız nitelikli eylem! Kendinizi aşmanıza, bulmanıza, en sonunda öz varlığınızı 
bulmanıza sebeptir. Yolun sonunda, yeni üretimleriniz yeniden inşa olmanıza 
ve insanları inşa etmenize sebeptir. 

İnsanı insanla inşa ediyor; bu sefer adres insan. Halife… Kendinde olan 
tezahür edecek… Kendi insanı halk etmiş, insanı da insanla halk ediyor. 
Geçmiş devrelerde doğa ve melekle helak ediyordu, bu sefer insan 
üzerinden… Bu sefer tevhid de helak ediyor; amaç o insan niteliğinde olmak.  
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Allah yerlerin göklerin nurudur. Ben nurumu tamamlayacağım diyor; niteliksel 
ve niceliksel sıfatlarıyla… Niteliksel sıfatı; nur, dirilik… Niceliksel sıfatı; her an 
yeni bir tavırdayım, rahmeti kendime farz kıldım noktasında anlayın. Ama 
muğlâk ta bırakmıyor; kendi nurundan verdiği ve tamamladıkları var. Demek 
ki nur aydınlanma değil… Nur dedi mi nuru kast ediyor. Görmezsiniz ayrı 
mesele… Mesela körlük; körlükten bahsediyorsa bazen muğlâk, keşfe 
bırakıyor. Ama akla da bırakıyor. Surelerin içinde körlüğü anlatan, nasıl 
olduğunu açan birçok yer var.  

Kur’an’da cevapsız olan hiçbir yer yok. Kendi içinde kendi içeriklerini 
doldurtan, kendini ifade eden bir yapıya sahip…  

20.09.2015 
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