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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. 

65. Sure itibarı ile Halil İbrahim Genç bizatihi yazmıştır. Ses kayıtlarıyla 
bağıntılı ama farklıdır. Dikkat çekici üslup farklılıkları bu sebeple görülebilir.  

Yaşayan Kur’an olmamız duası ile… 





86- TARIK SURESİ 

 

Tarık; delip geçen, zorla/ cebren kapıyı çalan gibi birçok anlamlara geliyor. 
Sure adına, doğru olanda ısrarlı olmak, hedef odaklı yaşamak anlamında 
kullanılabilinir. Geceyle gelen, şiddetli vuran, kapı çalan, yarıp geçen gibi 
birçok anlam içeriyor. Özet olarak güvenilen hedefe, amaca tutunma gibi bir 
not düşmüşüm.  

Kur’an Mucizesinde ne söylemişiz; Bu sure koruyuculuk ilkesi ile okunmalı 
ama güven ilkesi beraber okunmalı. Koruyucu; emin kılan, bütünlüğü 
bozmayan ve güven uyandıran anlamına gelir. Koruyucu melekeleriniz olduğu 
gibi koruyucu hâmileriniz de vardır. Bütünlüğünüz korunmaz ise amaca bağlı 
güvenle ilerleyişiniz gerçekleşmez.  

Bu sure koruyuculuk ilkesi ile okunmalıdır. Surede insana telkin edilen 
korkmamasıdır. Neden korkmayacak? Hedef odaklı ne iş yapıyorsa; kendine 
güvenerek, öz varlığına güvenerek, sıfatlarına/ melekelerine güvenerek 
olacaklardan insan korkmayacak. İnsan surenin genelinden bakıldığında 
“korkma” denilmektedir. Korkma! Rabbin ve melekelerinle iş görürken, sonuç 
almaktan ve başına bir şey gelmesinden korkma denilmektedir. Bu bağlamda 
sure; ereğe/ amaca doğru gidilirken gerçekleşen süreçte, ısrarlı ve tutarlı 
olunması gerektiğini betimler. İnsana Tarık yıldızı örneklenerek belirsizliğin 
karanlığından, ilmin ve ilkelerin belirli kılabileceği geleceğin aydınlığına doğru 
yürümesi işaret edilmiştir. Bu bağlamda sure, genelinde ve ifade üslubunda 
eminlik telkin eden bir suredir. 

Böyle olsa da surede; mevcudatta varlığı yok iken var kılan insana, başıboş 
bırakılmadığı vurgulanır… Yaratılış nedeni olan hak ve hakikati yaşaması 
gerektiğini hatırlatan Kur’an’a/ hak söze davet edilmesi anlamlı kılınır. Hak ve 
hakikat ışığı olan söz, yaşamda gerçekleştirilmesi gerekendir ki surede Tarık 
ile ifade edilen, surenin ilerleyen ayetlerinde Kur’an olarak beyan edilmiş 
olunur. Sözün gerçekliği ise akıbetinde gerçekleşmesi ile görünür. Kur’an için 
“Asla bir şaka değildir” denilirken bu da anlamlı kılınır. Hak söz şakası olmayan 
gerçekliliktir ve gerçekleşmesi gereken ve gerçekleşecek olandır. Gerçekliği 
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görünüşe taşınacak olandır. Bunun içindir ki “ayıran bir sözdür” 
denilmektedir. Neyi; hak ile batılı, iman ile küfrü, kâfir ile mümini birbirinden, 
gerçekleştiğinde ayırandır.  

Hak söz, karanlığı delen geçen, gönüllerde umudu uyandırandır. Bu anlamda 
sure; zulme uğrayanın gönülde umut ışığının uyandırılmasıdır. Tarık umut 
edilenin gerçekleşeceğinin müjdesidir. 

Sözün gerçekleşmesi, söze dikkat edilmesi gerektiğini de gösterir. Bunu 
bilmekteyseniz her konuşmanıza dikkat etmeniz gerekir. Konuştuğunuzun 
gerçekliğinden eminseniz konuşun ve hak olanı söylemekten korkmayın! 
Bazen ben kendimden korkuyorum. Ne yapıyorum, bir şey söylüyorum, 
söylerken kendime dönüyorum. Diyorum bu sözün karşılığı bende yok. Sözü 
yutasım geliyor, yutuyorum… Biraz sonra unutturuluyorum, sözü yine 
söyletiyorlar. Hak olanın hakikatin önünde durulur mu? Söyletirler dilden, 
yaşatırlar gereğinde. İlle de yaşatıyorlar, neyle yaşatacaklarsa artık… Çünkü 
biliyorum, karşılığının olduğunu biliyorum sözün… Sözün hak olduğundan 
eminim, gerçek kılınacağına güveniyorum. Çünkü biliyorum ki doğru söz 
yaşatılır. Yaşamıyorsan yaşatılır, Yaşamışsan da yaşatır ve gerçek kılınır, 
sonunda da gerçekleşecek olandır. Çünkü doğru olan gerçekleşiyor, doğru 
olmayan değil. Doğru olmayan ise doğru/ gerçek olanı gerçekleştiğini 
görmemiz için gerekli olandır. Bu anlamı da surenin genel ifadesinde 
edinmekteyiz.  

Allah, işlerinde ve bulunulan her türlü koşulda güvenilmesi gerekendir. Hak ve 
hakikate muhalefet edenler ise sonunda yaptıklarının sonuçları ile karşı 
karşıya kalacaklardır. 

Dördüncü ayet; “Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir koruyucu melek 
bulunmasın”. Melek diye çevirmişler, melek değil koruyucu, hafaza 
bulunmasın, koruyucu bulunmasın. İnsanın melekeleri zaten koruyucudur. 
Bütün mevcudatta üzerinde melekût olarak koruyucular da vardır. Her 
beldenin melekûtu, koruyucu kuvvetleri vardır. Bölge bölge, yöre yöre, her 
tür üzerinde dahi koruyucular vardır. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde üç yüz 
atmış altı tane enerji merkezi ile beraber geliyor ve bu sayı kadar melekle… 
Ölüm üzerine hak kılınmamış ise eğer korunduğunu belirten tevatürler 
bulunmaktadır. Ta ki kendisi sıfatlarıyla dünya ile nefsi emmaresiyle bulaşana 
kadar... Her buluştuğunda bir melekesini yitirmeye başlar. Yani kendisi 
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üzerinde koruyucu olanı yitirmeye başlar. En basitinden bir örnek: Sigara 
içiyorsunuz değil mi? Koruyucu melek size itiraz eder. Siz de bu itirazı 
vicdanınızın sesi olarak “içeyim mi, içmeyeyim mi?” diye bulursunuz. Aklınız 
ile de onamazsınız, sağlığınıza zarar verdiğini bilirsiniz… Ama nefsi emmareniz 
ile istersiniz. Bundan sonra içtiniz ya!.. Bu sefer de vücut melekeleriniz 
devreye girer. Öhö, öhö, öhö, bak içilesi bir şey değil. Israr mı ediyorsun bir 
daha korumazlar, ne halin varsa gör derler... Böyle bir şey yani... Bu anlattığım 
sigaranın içilip içilmemesi anlamında değil, olan bu…  

Bir önceki Burûc süresinde yaşanan her türlü koşulda Allah ile olunması 
gerektiğini işledik. Çünkü Allah, seninle beraber, sana şahit… Bunu bilincinde 
olarak Allah ile ol! Yaşadığın şeyler önemli değil, senin Allah ile olup olmadığın 
önemli.  

Bir önceki surede her türlü koşulda Allah ile olunması gerektiği vurgulandı. Bu 
surede ise iman edenlerin, tindeki gelişim süreçlerindeki zorlu ve zorunlu 
kılınana mücadelelerinde karanlığı delen nurlu bir yıldız misali hedefe doğru 
kendi öz varlığına güvenerek yönelmesi istenendir. Evrenselinde 
okuduğunuzda, iş hayatından tutunda, normal gündelik hayatınıza kadar 
olması gerekeni sure anlamlı kılar. Hedefe odaklandığınızda, hedefe doğru 
ısrarla yürüdüğünüzde, karanlığı delen yani belirsizlikleri aşıp giden bir insan 
olursunuz... Ama hedef odaklı ve ısrarlı/ azimli bir biçimde yaşamıyorsanız; 
kararsızlıklar karanlığınız olur, belirsizlikler sıkıntılarınız olur… Bir girdap olur iç 
dünyanızda, psikolojik problemlere sebep olur. Azim ile umutlarına 
tutunanlar, karanlıkta aydınlığın çözümünü arayanlar; çözümsüzü çözerler, 
sıkıntılarını aşarlar.  

Bir daha tekrarlarsak: Bu surede de iman edenlerin tinde gelişim 
süreçlerindeki zorlu mücadelelerinde, karanlığı delen nurlu bir yıldız misali 
hedefe doğru, kendi öz varlıklarına güvenerek yönelmeleri istenendir. İnsanın 
yaşamda hedefi, amacı olmalıdır. Bu bağlamda sure insanın amaç varlığı 
olduğunu da işaret etmektedir…  

Bakınız!.. Baştaki ilk örnekler surenin anlam içeriğini verirken, size de yol 
gösteren örneklerdir. Yani Tarık’tan bahsediyorsa; size “Tarık gibi olun, 
karanlıkları azimle delin geçin”… Işkı bol olanın yanışı da boldur. Yanarken, 
içinde bulunduğu karanlığı kendi ateşi ile aydınlatmalıdır insan. 
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İnsanın yaşamda hedefi, amacı olmalı ki yaşama tutunabilsin. Zor şartlarda 
hedefe tutunma insan için motivasyona sebeptir. Surede başarıya giden yolda 
yıldırıcı sebeplere değil (bakınız burası çok önemli, en büyük problemimizde 
budur) hedefe, amaca odaklı olarak yaşama tutunmak istenendir. Geçenlerde 
bu olay farklı bir nokta da yaşandı, kardeşimin biri gelmişti; evde şöyle 
yaşanıyor, böyle yaşanıyor. Dedim ‘kardeş sen çözümü biliyor musun? 
Biliyorsun!.. Sen çözüme göre, amaca göre yaşamıyorsun sebeplere göre 
yaşıyorsun… Sebeplere göre yaşıyorsan hakkındır. O zaman şikâyet etme 
hakkında yok. Çünkü çözüm dururken, hedef dururken, amaç dururken sen, 
sebepler dairesinde; ‘şöyle oldu, böyle oldu, onlar oldu, bunlar oldu’ 
demektesin. Hedefe odaklan, gerisini boş ver... Onlar zaten aşılası veya da 
onlar zaten yaşanası şeyler...  

Bir tane iki tane değil ki... Dertsiz olduğunuz bir gün var mı? Sıkıntıda 
olmadığınız bir gün söyleyin… İlla bir şeyler sebep olur da sıkıntı olur, zengini 
de fakiri de aynı… Sen hedefine odakla, gerisini boş ver... Çözüm; hedefe 
odaklanmaktır, çözüm üretmektir. Bu da şevke/ motivasyona sebeptir.  Hani 
‘kullarımın şevki bana artmıştır’ diyor, hedefe odaklan, dünyayı aş…  

Amaca odaklı yaşama tutunmak, surede istenendir. Hak söz gerçekleşirken, 
insanlığın tinde ayrışımı kaçınılmazdır. Bu bağlamda on üçüncü ayette  
“şüphesiz o ayıran bir sözdür” denilmekte. Hz. İsa’nın sözünü hatırlayın; “Ben, 
evladı, anne babasıyla ve kardeşi ile düşman etmeye geldim” diyor… “Kılıçla 
geldim” diyor. Hak söz ayırır... Ashabı hatırlarsanız, bu net anlaşılıyor, ben 
kendi hayatımdan da biliyorum. Bütün sülalem gözümün önünde...  

Burûc suresi yirmi bir ve yirmi ikinci ayetlerle beraber okunduğunda daha çok 
anlaşılır diye bir not düşmüşüm.  

Söz, levhalarında/ levhi mahfuzda/ genetikte gerçekliği ile sabit iken gizildedir 
ve aşikâr edilerek gerçek kılacak olandır. Bu da mutlak öznenin kendisini 
görünüşe taşımasının gereğidir. Hikmet gerçekleşirken,  on yedinci ayetle 
“Öyleyse kâfirlere bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı”  anlaşılması 
gereken; hak sözün karşıtlar ilişkisi üzerinden gerçekliğidir. Batılda duranın 
vazifesi gerçekleşmeden de helaki söz konusu değil. Bu ayetle, hedefe, amaca 
doğru yürüyüşte bizi sebeplere çekecek, hedeften saptıracak acele işlerde 
bulunulmaması da gerektiği de vurgulanır. Çünkü hikmet, karşıtlar ilişkisi 
üzerinden görünüş bulmakta/ gerçekleşmekte. Bu ayet ile “Sen aceleci olma, 
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istediğim bir şey var, açığa çıkmasını istediğim bir şey var,  isteğim 
gerçekleştikten sonra gereken olmuştur/ olacaktır” denilmekte… Ebu 
Sufyan’a mı yâr oldu, Ebu Cehil’e mi yâr oldu? Kendisinin üzerine işkembeyi 
atanlara mı yâr oldu? Hepsi nedenini yaşadı. Amaçlarından yana zelil oldular, 
vazifeli oldukları sıfatın nöbetini tuttular/ tutmaktalar. Ahretlerinde de 
hüküm Allah’a ait.  

Bu şu demek; kasapta lazım, katilde lazım…  Her şey gerektiği gibi oluyor, 
gerektiği için oluyor. Büyük resimden baktığınızda; her şey yerli yerince aşikâr 
olmakta, her iş yerli yerince gerçekleşmekte... Yoksa ilkelerin tezahüründen 
bahsedemezsiniz... Rahman, Rahim bunlardan bahsedemezsiniz...  

Surede hak olana ve hakikate göre eylem ve cesaretin telkin edildiği de 
görülmektedir. Son ayetler (on altı ve on yedinci ayetler) ise, cesarette de 
dahi kontrollü olmak gerektiği anlamlı kılar. Çünkü gereksiz cesaret aptallıktır. 
Yersiz cesaret istenmeyen sonuçlara sebep verebilir. Mühlet verilmesi 
sonuçta hak ve hakikate iman edecekler içinde gereklidir. İçlerinde, yersiz 
yapılan işler ve haksız muhalefet sebebiyle tövbe edecek birisi varsa ola ki 
tövbe ederler. 

Bunu siyerden anlamlı kılayım; bir savaşta başına kılıç dayanan adam şahadet 
getiriyor. Lakin mümin ona inanmıyor, öldürüyor. Resulallaha haber ulaşıyor… 
Resulullah, “şahadet getirdiği halde neden öldürdün” diyor. Sen onun 
gönlünü biliyor muydun?’ En az birkaç defa tekrarlıyor. Bu işte acele 
edilmesine kızıyor. Öldürmenin gerekçesi ne? Ölenin sözünde inandırıcı 
olmaması! Öldürülenin gönlünde olan biliniyor muydu? Hayır! Tamam, 
korkmuş olabilir, o olabilir, bu olabilir, önemli değil ama ya iman ettiyse... 
Kardeşinin katili oldu... Bu gibi durumlarda istemediğimiz sonuçlar çıkabilir. 
Kötü bildiğiniz iyi olabiliyor. Kötü olan hep kötü kalacak diye bir kaidemi var? 
Bunun için dikkatli olmak gerek. Yani her şeyi kendi kafamıza göre fevri 
davranarak yapmamak lazım.  

Hak ve hakikati hakkaniyet ilkesi ile gözetmek gerek. Eskiler erenler şöyle 
buyurmuşlar: “sen kendi işini bırak, bizim işimize bak, bizim işimiz Allah’ın 
işidir, bizim işimiz bize aittir, sen seni bırak hak olana bak!” Biz kendi işlerimizi 
fevri görürken, yerli yersiz birçok şey yapabiliyoruz. Neden? Çünkü nefsi 
emmaremizle hareket ediyoruz, vicdanımız ve aklımızla iş görmüyoruz. Hakk 
ile bir/ biz olduysak işimiz, işimiz değildir, Hakk’ın işini yapıyoruzdur.  
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Suredeki on birinci ayette “döndürülmüş göğe”  ifadesi ile suyun eko 
sistemindeki dönüşümü tefsir manasında anlamlı kılınsa da… Bakın, bu ayet 
çok önemli. Bir ayete birçok açıdan bakmanız adına çok önemli. “Dönüş sahibi 
olan (buhar ve yağmur sürecinin dönüşümlü olarak sürüp devam ettiği) göğe 
yemin olsun.” Bakınız!.. Mealciler nasıl da anlam daraltmasında bulmakta. 
Eko sistemde suyun bir devir daimi var ama ayet sadece bu anlama gelmiyor.  

Böylesi tefsir manada anlamlı kılınsa da cesetten çıkan, cesede daha iade 
edilmeden önce göğe/ iç dünyaya ruhun yükseltilmesi (dönülen gök) de söz 
konusudur. Bununla beraber gök kürenin yer küre üzerine döndürüldüğü de 
anlamlı kılınmıştır. Bunlar haricinde insanda göğe işaret eden bilinç de sure 
anlamlıdır. Bilince alınanın, içselleştirilenin hem kelamda hem de eylemde 
gerçekleştirilmesi insan üzerinden bilginin dönüşümünü anlamlı kılar. İnsan 
bilgiyi içselleştirdiğinde; göğüne taşıyor, bilincine taşıyor, gönlüne taşıyor. Her 
şey insan gönlünden Hakk’a yükseliyor… Yerde olanlara nazaran insan gök 
misali durur. Söz, üretim, tüketim ile her şey göğü gibi duran insana 
yükseltilir.  

Dokuzuncu ayette de gizil olanın aşikâr olacağının anlamlı kılınması önemli. 
Batıl olanın zahir, içte olanın dışlaşması kaçınılmazdır. Yaşamın her alanında 
bu böyledir. 

Dokuzuncu ayette; “sırların ortaya döküldüğü gün” denilmekte… Yani özünde 
olanın açığa çıktığı gün… Akıbetten bakarsanız; yüklendiklerinizin en sonunda 
dışlaştırılıp ta aşikâr edildiği gün anlaşılır. Evvelinden bakarsanız,  sizde 
fıtratınız gereği saklı olanın açığa çıkartıldığı gün anlaşılır… Ne ile? Eylemle… 
Ne ile? Senin önceden gönderdiklerinin önüne çıkmasıyla, yaşadığın/ 
karşılaştığın olaylarla… Yaşadığınız /karşılaştığınız olaylar sizdekileri açığa 
çıkartırken bir taraftan yaptıklarınızla da yüzleşmelerinin aracıdır.  

İki veçheden birden bakın! Sizi zorlayan, karşılaştığınız her vakıa: 

1. Sizde gizil olanın açığa çıkması içindir ki sizde istenen, açığa çıkması 
gerekene varımdır. Karşılaştığınız, zorladığınız olay ve olgular ile 
nedeninizi yaşamak zorunda kalırsınız.  

2. Yaşamış olduklarınız sonucunda yüklendiğiniz durumlar ile 
aynalaşmanız içindir. Karşılaşacağız her vakıa, yaşadıklarınızın sonucu 
olarak yaşadıklarınıza/ yaptıklarınıza aynadır.  
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Bunu Hızır ile Musa kıssası üzerinden anlatayım. Hızır ne yapıyordu? Çocuğu 
öldürüyordu. Musa ne yapmıştı? Birini öldürmüştü. Hızır; gemiyi deldi değil 
mi? Niye? Musa da sepetle kurtarılmıştı. Hızır karşılık beklemeksizin ne yaptı? 
Duvar ördü. Musa ne yapmıştı? Şuayb’ın kızlarına karşılıksız yardım etmişti. 
Biri gönlünde hazineyi sırlayan, diğeri gönlüne aldığı ile hazineye ermeye 
çalışan. Hikâye bu…  

Bakınız!.. Hızır yaptıkları ile Musa’nın yaşadıklarına ayna olurken, Musa’nın 
talep ettiğine de cevap vermekte. Yani Musa’nın kendinde olana da tercüman 
olmuştur… Hızır yaptıkları ile kendini de anlamlı kılmakta.  Musa’nın talep 
ettiğine de cevap vermekte. Musa’nın talep ettiği ne? Hızır niteliğini kazanmış 
olan bilgi. Hızır bir taraftan eylemleri ile kendinde olanı dışlaştırırken sırrını 
aşikâr etmekte, bir taraftan da bu Musa’nın yaşadıkları üzeri bunu anlamlı 
kılmakta.  

Nasıl girift bir olay değil mi? Hızır ne demiş oluyor; “Ben Hızırlığı nasıl elde 
ettim? Kendi nefs çocuğumu öldürdüm. Mümin tarafım kaldı, saf melek/ ruh 
tarafım görünüş buldu. Allah için iş yaparım/ yaptım… Kendimde saklı 
hazineyi buldum” demekte.   

Kendi nefsin için değil… Allah için iş yapmanız demek, Allah’ın sıfatları ile yani 
evrenseline bağlı olmuş olarak eylemlerinizde kendi bilinç göğünüzü inşa 
etmeniz demektir. Kendi bilinç evimi kendi emeğimle inşa ettim anlamına 
gelir. Ve kendimde gizil olan hazineyi/ insanın sırrı olanı kendi öz varlığını 
emek üzerinden çaba ile buldum anlamına gelir. Kimle bulmakta hazineyi? 
Ruh çocuğu ve akıl çocuğu. Kime saklı kılınmakta hazine ruh ve akıl çocuğuna. 
Bu ikisi de hakikatte yetimdir. 

Hızır ayrıca ne demiş bulunmakta; Kendime varlık vermeden şu varlık 
deryasında yaşıyorum, Cebbar, Malik olan padişah var. Azim Allah!.. Şöyle bir 
kafamızı kaldırdık kibirlendik mi burnumuzu sürttürür, zenginlikten mahrum 
bırakır. Zenginlik onun zenginliği. Ben fakırda zenginliği buldum demekte. 

Hızır, Musa olayının özeti bu, ama siz yaşanan olaylara da böylesi bakın. Hızır 
ile yaşanan olaylar, Musa’nın yaşadığı olaylar üzerinden bir aynalaşmadır. 
Yani her yaşadığınız olay bir taraftan sizin yaşadıklarınızda karşılığı olanlarken, 
bir taraftan da yükselmeniz gereken yerin anlam ve içeriğini taşır. Sizde olanın 
açığa çıkması istenir. Eğer sen bunları bu şekilde yaşarsan diyor sendeki 
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Hızırlık canlanıverir. O vakit, Allah o esnada Hızır’ın eliyle sana ulaşmıştır. Yani 
sende gizilde olan açığa çıkarılırken, zorlanmana sebep olan sana uzanan Hızır 
denilen eldir. Bu anlamdan bakarsanız sizin yaşamaya/ karşılaşmaya 
dayanamadığınız sebepler; velayetiniz için gereklidir… Ama hak ve hakikatin 
aşikâr olmasının gereği olarakta mühlet verilmesi gerekenlerdir. Sonuçta da 
yukarıda anlatılan gerçeğin görünüşünün gereği olan yasa gereği hesabı 
görülecek olunandırlar. Böyle girift bir olay var… Bunu hiçbir zaman 
unutmayın. Yaşadığınız olayları bu biçimde de değerlendirin. 

Surede, tinsel mücadelesinde azimli olması gereken insana, yokluktan 
varoluşa gelişi hatırlatılarak, yeniden yaratılacağına ilk yaratılışı delil gösterilir. 
Bu yapılırken de insanın acziyeti de bir sonraki ayetler ile beraber ifade 
edilmiş olunur. Söz ile hak ve hakikat kendisine ifade edilmeye başlandığında 
gerçek olana hasım kesilen insan karakteri de dillendirilir. Sonuç itibarı ile 
söylemek gerekirse; insana sebeplere göre değil, sonuçlara göre azim ile 
yaşaması tavsiye edilendir. İnsan hak ve hakikate hasım iken sebepleri 
kendisine nesne edinir, hak ve hakikate bağlı olarak geleceği ön görmekten 
yana yoksundur/ kördür.  

Böylesi insana olanlarda yaşarken, olacaklar işaret edilerek körlüğü hatırlatılır. 
Geleceğe ait planlarından yana hüsrana uğrayacağı işaret edilir. Bu durumda 
da hak söze bağlı olanlara da hak ve hakikat lehine sonuçlanacak olana göre 
yaşamaları gerektiği vurgulanır, yaşananlar değil yaşanacak olana göre 
davranılması telkin edilir. Sure, hak olana göre gelecek öngörüsünde 
bulunması gereken ve buna göre yaşaması ve davranması gereken müminin 
suresidir. Gerçekten kaçan mümin, mümin değildir.  

Mümin (emin olan/ emin kılınmış bulunan) olan, gerçeği gördüğünde gerçek 
ile geleceğe doğru yürüyendir. İnsanlık tarihide göstermektedir ki hep hak 
olan ile ilerlenmekte ve batıl olanın inadı taş olsa dahi ezilmekte. Sure, güne 
göre değil yarına göre yaşayabilmenin suresidir. Gelecek ve öngörü ilkesi ile 
de okunursa yeridir.  

Umut geleceği öngörmenin başıdır, evrenseller ise hak olduklarından dolayı, 
zandan bir iç dünyada yaşayıp da gerçeklerden yoksun olan insanlara karşı 
geleceği öngörmenin olanağını insana verirler. Çünkü gizilde/ içerde kalan er 
geç dışlaşacak/ aşikâr olacak olandır. Zandan inşa edilmiş iç dünyada batılda 
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durarak karanlıkta kalanlar ise yoksun kaldıkları aydınlığın yükseliş 
basamaklarıdırlar. Gerçek olan balçıkla sıvanmaz.  

Hak ve hakikaten yana yoksun olunması sebebiyle insan, kendisine 
karanlıktan bir iç dünya kurar. Gerçeğin ifade edildiği hak söz ise karanlığı 
delen ve insana aydınlığa doğru yürürken tutunması gerekendir. Tarık insanın 
karanlık dünyasına doğan hak sözdür. İnsan onun ışığı ile yarınlara doğru 
yürür. Göz ardı ettiği aydınlığa sebep her kıvılcım, karanlığa mahkûmiyetinin 
habercisidir. 

Demem o ki Allah’ın varlığında zaten olması gerekenler olmakta. İnsan 
kendisine uydurduğu karanlık dünyasında, O’nun hakikatine ve el uzatışına 
kördür. Karanlığa o kadar alışmıştır ki kendisini ondan ayıracak olan bir nevi 
yedhullah da diyebileceğimiz hak ve hakikate ait her sözden korkar veya asi 
kesilir. Işığa tahammülü olmayan gece yaratığı gibidir, sebeplerine bağlı 
olarak yolunu bulmaya çalışsa da doğanın görünüşleri dünyasında -kendi sığ 
dünyasında- böyle yaşanmaması gereken hayat dersini verir. 

Karanlıkta olan bâtılı tercih eden insandır. Hak ve hakikat sahibine ise hiçbir 
şey karanlıkta durmamakta ve bize Kur’an ile el uzatmakta. Karanlıkta onu 
fark etmemek, can gözleri de kör kılınmış olanlara mahsustur. Demem o ki 
gerçeğin bilgisine kayıtsız kalamaz insan… Rahmet olarak âlemi kuşattığında, 
karanlıkta duramayacak kadar önünde durur yapılan her türlü tuzak. Karanlık, 
ne olacağına dair önünde duran tuzak… Gelecek, kendine kurduğu tuzak. 
Başına geleceklerden habersiz insan…   

18.10.2015 
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87- A’LÂ SURESİ 

 

Neden A’lâ? Çünkü tinde gerekli olanları, Cenabı Hakk A’lâ suresinde 
vurguluyor. Diyor ya “Biz sana okutacağız ve unutturmayacağız” ayrıca “Yüce 
rabbinin ismini tesbih et.” Bakın tesbihle başlıyor. A’lâ suresinde gerekli 
olanlar anlatılır. Tinde yürüyen insana, gerekli olanlara odaklan ve gerekli 
olanları yap denilmektedir. Gereksiz olan şeylerle ilgilenmeye başladığın anda 
odak noktanı yitirirsin, ereğe doğru yürüyüşte bilinçli hareket edemezsin, 
hedefini şaşırabilirsin… Ayrıca amaçtan uzak kıldığından dolayı gereksiz 
görülmesi gerekenlerde enerjini tüketirsin.  

Bakınız!.. Söylüyor zaten; ilk ayette bunun manasını veriyor. “Yüce rabbinin 
ismini tesbih et” denilirken emir verilmekte, gerekli olanı yap denilmektedir. 
Hemen arkasından bunu daha anlamlı kılacak ayetler var. Altıncı ve yedinci 
ayetlerde “Sana okutacağız sende unutmayacaksın, Allah’ın diledikleri 
müstesna” denilirken de gerekli olanları vereceğiz, gerekli olanları kalıcı 
bırakacağız, gerekli olmayanları değil, dillendirilmekte. Bunu da Tarık 
suresinin “mühlet ver” denilen son ayeti ile okuduğunuzda pek anlamlıdır. 
Yani mühlet verilmiş olanlar, seni iç dünyanda halen meşgul edenler, aklını 
bulandırmasın, sen gerekli olanlara bak, gerekli işlerine bak, gereksiz olan 
işlere bakma, hedeften sapma denilmektedir. 

Bu sure hak söz ilkesi ile okunmalı, hak olan değişmeze göre de yaşanmalı. 
Hak olan söz gerçekleşendir. Bu bağlamda altıncı ayet önemli; “Sana 
okutacağız sende unutmayacaksın” yani sen sözü edineceksin/ 
içselleştireceksin ve söz sende gerçekleşecek. Çünkü sizde gerçekleşeni 
unutmazsınız. Sizde gerçekleşmeyeni unutursunuz. Okulda öğrendiğiniz bir 
denklem sorsam bilir misiniz? Yok, unuttunuz. Hayatta o denklemi 
gerçekleştirecek yaşayacak bir şeyiniz yok ki, olsa idi bilgi olarak kıymeti 
olurdu. Ama yaşamda gerçekleşen ilkedir. İlkeyi unutamazsınız/ 
unutmamalısınız. İnsanın iç dünyasının biçimlenişi ve yaşamda tutum ve 
davranışlarının zemini ilkeler/ evrenseler/ zamansızlardır. Bilincin tamamı 
ilkelerle işler. Bütün meleke donanımımız ilkelerle işletilir. İlkeler yaşamın 
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kaçınılmazlarıdır. Şimdi anlatacaklarımla, anlatmak istediğim daha net 
anlaşılır. 

Surede hak sözün öğüt olarak biçim kazandığına tanığız. Bakın bu çok önemli; 
çünkü öğüt var. Öğüt/ nasihat, hak ve hakikat doğrultusunda sonuçta 
olacaklara göre insanı edimlerinde sınırlayan ve ilkeli edimlere sevk eden 
sözdür. Bununda onuncu ayet dâhil olmak üzere on beşe kadar olan ayetlerde 
anlamlı kılındığını görmekteyiz. “Allah’tan korkan kimse için bir öğüttür. Azgın 
olan, ondan kaçınır… Ki o en büyük ateşe girecektir. Sonra, orada ne ölür 
nede yaşar. Gerçekten arınan kimse kurtuluşa ermiştir… Ve rabbinin ismini 
zikir edip namaz kılandır” denilirken; sonuçlara göre öğüt verilmekte. On altı 
ve on beşinci ayetler zaten bir öğüt.  

On yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu ayetlerde de öğüt verildiğine tanığız. 
“Oysaki ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz bu önceki sahifelerde 
de vardır. İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde de vardır” Öğüt aklı ile 
okuduğunuzda, Musa ve İbrahim’i de örnek göstererek öğüt konusu kılmakta. 
Bu onların yaşantısında vardı, tecrübe edinilmiş bir şey denilmektedir. Tarihte 
vaka olarak var tecrübe edinilmiş. Yani geleceğe doğru boşu boşuna verilmiş 
bir öğüt değil, tecrübe edilmiş bir öğüt. Çünkü öğüt tecrübe edilmiş üzerinden 
verilendir.  

En basit örneği ile evladınıza öğüt veriyorsunuz… “Evladım bak şöyle yapma 
böyle yapma” değil mi? Öğüt ne? Şöyle yapma böyle yapma, bir sebep 
üzerinde konuşuyorsunuz. Ama neye göre konuşuyorsunuz, olabilecek 
olaylara göre konuşuyorsunuz. Ama neye göre, yaşadığınız deneyimlere göre. 
Öğüdün üç tane veçhesi var. Sebep üzerinden konuşuyorsunuzdur ama 
tecrübe ettiğiniz doğrultusunda olabileceklere göre konuşmaktasınızdır. 
Sebep, tecrübe ve olabilecekler, öğüdün üç zamanlı olarak görünüşe geldiğini 
gösterir. 

Surede İbrahim ve Musa’nın kendilerine verilen kitap ile örnek verilmesi; 
hakikatin/ öznel gerçekliğin kendisi olan Allah’ın, haklar üzerinden öğüt ile 
dilde yaşama biçim vererek kendisini görünüşe taşıdığını, geçmişte de aynı 
yöntemi kullandığını görmek adına önemlidir. Zaten geçmişin örnek verilmesi, 
geçmiş tecrübeyi yaşayanı da yaşayan öğüt olarak örnek kılar. Böyle olsa da 
hakikati ilahinin, süreksizliğe bağlı olarak hikmeti ilahide görünüş bulması 
üzerinden insanın, sürekli olanı bilmesi görmesi ve sürekli olana göre 
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yaşaması öğüt olarak surede verilendir. Gelip geçici olanı/ sürekliliği olmayanı 
isteme diyor. Birkaç sureden beri, gelip geçici olanı istiyorsunuz 
denilmekteydi… Ki bu surede de süreksizlik yineönümüze gelmekte. Dört ve 
beşinci ayette “yemyeşil otlağı çıkaran, sonra onu kupkuru, kapkara bir çöpe 
çeviren” denilmekte… Ki beden olarak bizlerin sonu da bundan ibaret… Hiç 
toprak içinde ot gördünüz mü? Çürüyen ot simsiyahlaşır. 

On altıncı ayette “Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz” denilmekte ve 
siz dünya hayatını, dördüncü ve beşinci ayetlere göre okuyun, gelip geçici 
olan süreksiz kılınana göre okuyun. Ki süreksizlik öyle sıradan bir şeyde değil. 
Süreksizlik olmazsa varoluş olmaz, zorunluluktur. Ama diyor ki süreksizliğe 
aldanma. Süreksizlikte sürekli olanı bul. Ve sürekli olana göre yürü.  

Not düştüğüm yazılar ile devam edersek eğer; hakikati ilahinin, süreksizlik 
üzerinden ilkelere bağlı olarak beliren haklara göre hikmette görünüş bulması 
üzerinden insanın, sürekli olanı bilmesi, görmesi ayrıca sürekli olana göre 
yaşaması öğüt olarak surede verilendir. Şimdi o ayetlere göre okuduğunuzda 
zaten sure kendiliğinden anlamını açık ediyor. Bu bağlamda on dokuzuncu 
ayet önemlidir. “ İbrahim ile Musa’nın sahifelerinde” diyor, daha önce 
tecrübe edilmiş, yaşanmış, yaşamda gerçekleşmiş bir söz var. İbrahim süreksiz 
olanı sürekli olandan tenzih ederek aklederken doğanın süreksizliğinden 
tinselliğin sürekliliğine geçendir, tinselliğin ilkelerine göre de yaşayandır. 
Musa ise yasalarla, sürdürülemez olandan hukuk ile sürdürülebilir olacak olan 
ortak yaşama insanlığı taşırken, süreksiz kılınandan sürekli olana 
yükselebilmeyi getiren nebilerdir. İbrahim düşüncede, Musa ise yaşamda, 
doğaya göre değil tinsel olana göre sürekli ve sürdürebilir bir yaşamın 
mümkün olduğunun öğüdünü verirler.  Bu bağlamda süreksizliğin de anlamlı 
kılındığı surede; doğadan tine doğru, sürekli olana taşıyıcı olan bu iki nebinin 
örnek verilmesi önemlidir. 

Kur’an’da İbrahim karakteri ile ne anlamlı kılınmakta idi? Süreksizliğin içinde 
sürekli/ kalıcı/ zamansız/ evrensel olana göre akleden ve iş gören anlamlı 
kılınmaktaydı. “Ben batanları sevmem” diyen ve ilkeleri yaşamında 
adanmışlığı ile gösteren, gerçeği sorgulaması sonucunda gözlemlemesi ve 
yaşantılaması ile bilen bir karaktere tanıktık. Musa ile neye tanıktık? Zulme 
müdahil, hak talebinde bulunurken adalet ilkesini yaşayana tanıktık. Ayrıca 
nedenlere bağlı düşünen ve nedenlere adalet ilkesi ile aşkın olarak ilkelerin 
ortak yaşam ilişkilerinde görünebileceği, sürdürülebilir yaşamın 
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gerçekleştirilebilineceğini anlamlı kılan bir karaktere tanıktık. Musa neyi 
getiriyor? Sürdürebilinir bir yaşam için toplumsal yaşamda ortak değişmezler 
olarak hukuku/ ortak aklı getiriyor. Neden? Çünkü hukuk zemininde 
gerçekleşecek ortak yaşam ilişkilerinde ilkelerin/ zamansızların yaşamda 
görünüşü ile doğada süreksiz kılınanlara aşkın tinsel bir dünya kurulabilinir. 
Hani Musa’ya “bu gün benim için ne yaptın” denilirken hangi ilkeleri (vedud, 
iyilik, doğruluk, şafi vb) yaşadın denilmek istenmiyor muydu? İşte!.. Hukuk, 
toplumsal yaşamın zemini olarak tinsel olanı daha rahat ve çeşitlilikte 
yaşayabilmenin, ayrıca Cenabı Hakk’ı beliren hak sıfatlara göre çeşitlilikte 
yaşayabilmenin –O’na yükselebilmenin- olanağını insana sunar. Hem akli, 
hem kalbi, hem de eyleminde bulunarak edinilen bir tinsel yaşam olanağı 
edinilir.  

Böylece insan, surede bahsi geçen doğada ki süreksizlikte kendini, düşüncede 
sürekli olan ve yaşamın gereklerinde ise sürdürülebilir olan bir yaşama taşır. 
İnsanı tür olarak düşünün; süreksizliğin içinde düşüncesinde sürekli yenilenen 
ve hak belirimlerine göre de sürdürülebilir bir yaşam edinmekte, tarih olarak 
da insan türünün hukukla korunması ile sürekli kılınması ve doğaya aşkın bir 
yaşam edinmesi söz konusu. Bakın son söylediğim şeyler sıradan şeyler değil 
içeriğini ilkelerle doldurun inanılmaz muhteşemdir.             

İbrahim, düşünce ile doğadan tinsel olana/ iç dünya yükselebilmenin, Musa 
ise iç dünyada ferdi olarak edinilenin hukuk ile dış dünyaya, haklar belirimine 
göre insan yaşamına taşınması olanağını bizlere sunmaktadır. Onların öğüt 
verilmesi, olması gerekenin işaret edilmesidir. Muhteşem bir şey, ikisini örnek 
veriyor, başkasını örnek vermiyor. Böyle bir Allah’a, gel de hayran olma! 

İlk beş ayeti, beşinci ayetten itibaren birinci ayete doğru okuyalım!.. “Sonra 
kupkuru, kapkara bir çöpe çevirdiği, yemyeşil otağı çıkardı. Takdir etti ve yol 
gösterdi. Ki O yarattı ve bir düzene koydu. Rabbinin o yüce olan ismini tesbih 
et.” Süreksizlik üzerinden sürekliliğe neden olan ve kendisini düzen kurucu 
Rabb olarak aşkında/ zamansızlıkta/ sürekli olan olarak gösteren Allah’a 
tanığız.  

Süreksizlikteki düzen, insanın kendini bulmasının aracıdır. Bakın süreksizlikte 
bir düzen var, yasalar var. Bu da surede anlamlı kılınmış. Süreksizlikte/ 
değişimde yasalar, yaşamsal sınırlar olmaları ile mevcudatın, Allah takdir 
kıldıkça tür olarak sürekliliğine sebeptir. Süreksizlikteki düzen, insanın 
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kendisini bulmasının aracıdır, var oluştan bahsetmekte isek süreksizliğin 
kaçınılmaz olduğunu görmek zorundayız. Bakın cennette de süreksizlik var. 
Yiyoruz içiyoruz orada, demek bir süreksizlik var orada ama hayat olarak 
kalıcıyız, tükeniş yok. Süreksizlik/ değişim var ama tükeniş yok. Ortadan 
kayboluş yok. Bulunduğumuz dünya âleminde ortadan kayboluş var. Kupkuru, 
kararan çöpe çeviriyorum diyor. 

Altıncı ve yedinci ayetler gerekli olan ile iş görüldüğünü işaret eder. Bakın!.. 
Doğada zaten her şey gerekli olan olması ile varoluş bulmakta ve gerekliliği 
düzenin bir parçası olarak göstermekte. Doğa da çöp üreten bir tek insanmış, 
demekteler. Ben öğrenince şaşırmıştım. Yani tinde yaşamın gerekliliklerinde 
yaşarken, doğada gerekli olmayanları da üretirken, yaşıyoruz. Doğada çöp 
üreten başka varlık var mı? Varsa da ben bilmiyorum. İnsan çöp üretiyor. Yani 
doğadan bakıldığında gereksiz görülebilinecek olan birçok uğraşta ve 
üretimde bulunmakta. Ama o gereksiz dediğimiz birçok şeyle de doğaya karşı 
ilerliyor ve doğaya aşkın olarak tinde yaşama olanak verecek yaşam alanları 
ediniyor… Çöp üretirken ilerleyen bir varlık. Arkasında enkaz bırakıyor. O 
enkazı da arkasından yakalayan önüne getirir ama gel bakayım burada israf 
ettin, şöyle ettin, böyle ettin. Geride bıraktığı enkaz yaşanmayacak bir 
dünyayı önünde bulmasına sebep vermeden önce; doğaya zarar vermeden –
doğanın haklarına, gerçekliğine de kör olmadan- yaşamasını öğrenmesi 
gereken bir varlık. 

Birinci ayette “Rabbini ismi ile tesbih et” birçok anlama gelir. Tin olarak 
potansiyelinde olanı (bakınız, rabbini diyor) açığa çıkar, eylemde görünüşe 
taşı, esmayı hassınla eylemlerde bulun. İsmi ile O’nu hakkı ile an, rabbi sıfatı 
ile iş görürken esmayı kendi yaşamında gerçek kıl ve benzeri gibi birçok 
anlamlara gelir. Lakin ayetin bizi ilgilendiren bir tarafı var. Doğadaki 
mevcudatta tinde kirlenmenin olmadığı görülür. Yani bir kaplan, bir aslan 
yaptığı işler sebebiyle tininde kirleniyor mu? Niyeti kötü olup da kirleneni 
varsa bilmem ama genelinde yaptıklarından mesuliyetleri yoktur. Zaten her 
bir mevcut doğası gereğini yaşıyor. Esmai hassı ne ise onun gereğini yaşıyor. 
Yani doğada her mevcut, eylem ve sıfat belirimi ile üzerindeki esmasını 
hakkıyla gösterir. Mevcudat alanında karakter belirimine göre yüzer, tesbih 
eder. Yani tesbih, subbuhtan geliyor; yüzmek, uzaklaşmak anlamlarında fiil 
kavramdır. Noksan olandan/ doğaya, zamana ait olandan; zamansıza, tine ve 
olması gerekene yükselmek gerektiğini anlamlı kılan kavramdır. 
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Devam ediyorum; karakter belirimine göre yüzer, görünüş bulur, yani 
ilişkilerinde yüzmek. Yüzmek burada tinde görünüş bulmak demektir. İnsan ve 
cinlerde ise aslına bağlı karakter beliriminde değil ama belleğe bağlı kişilik 
beliriminde esmasına örtüklük görülür. Mevcudat alanında bütün mevcudat, 
karakter belirimine göre eyleminde yüzerken görünüş bulur ama kirlenmez. 
Çünkü doğası gereği, yaptığından sorumlu değildir ve yaptığı, doğası gereği 
yaşadığı sıfatın karakter beliriminde olarak yaşaması gerekendir. İnsan ve 
cinler ise aslına bağlı olarak karakter beliriminde yaşasa da belleğe bağlı 
zanlar, alışkınlıklar ve nefsi emmaresi ile irade ettiklerinin sonucunda görülen 
kişilik beliriminde esmasına örtük kılınmış/ kirlenmiştir. Çünkü doğada, zanda 
değil, olması gereken olarak sezgisinde yaşanan insan için; hak belirimlerine 
göre ilkesinde yaşaması gereken olarak sorumlu kılındığı, bilicinin önünde 
durur. Bu da doğaya aşkın tinde yaşamanın/ yaşam edinmenin gereğidir.  

Surenin on dördüncü ve on beşinci ayetleri ile birinci ayet okunduğunda (ki 
birinci ayeti okumuştuk) ”Gerçekten arınan kimse kurtuluşa ermiştir. Ve 
rabbinin ismini zikredip namaz kıl” pek anlamlıdır. Namaz deyince normal 
namazı, beş vakit kılınanı anlamayın… İnsanın ilke olarak bilincinin önünde 
bulduğu hak olana yönelmesi ve eylemlerinde hak olanı görünüşe taşıdığı zikri 
ilahide bulunması anlaşılmalıdır.  

Bunu biraz daha evrensele taşıyayım, ne iş yapıyorsanız, işinizi hak olan sıfatı 
gereği hakkıyla yerine getirin demektir. Sanat ise sanatını, mühendislik ise 
mühendisliğini, âlim ise âlimliğini vb, hangi sıfatı yaşıyorsan veya yaşaman 
gerekiyorsa o sıfatın namazını hakkıyla eda et denilmektedir. Bu da Allah’a 
taşıyıcı olan ve Allah’ı sıfat ve esma belirimine göre yaşanmasına sebep 
edimdir ki bu edim arındırıcı olan tespihtir. Allah'ı, rabbin sıfatın olarak 
üzerinde görünen esman gereği yaşarken zikret, esmanın hakkını ver 
denilmektedir. İşte o gün o sıfatın namazını kılmışsın, o esmanın namazının 
hakkını vermişsindir. Neydi namaz? Değişmez olan mutlak gerçeğe/ Allah’a 
yakin kılan insanın miracı idi. Sendeki esmayı, yaşadığın karakterde hakkı ile 
edimlerinde açığa çıkartman, Cenabı Hakk’a ulaşman, yakin bulman, melekler 
üzerinden değilse bile melekelerin üzerinden Allah’a miraç etmen demektir. 
Ne ile? Salih amellerin ile. 

On altıncı ayet, birinci ayetle okunduğunda –Yüce olan rabbinin ismini an 
(birinci ayet), ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz (on altıncı ayet)”- 
yüce olan yani üzerimizde/ parçaya aşkın olandan, nefsi emmare ile 
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parçalılığa/ sonluluğa geri dönüyoruz. İçgüdülerimiz doğrultusunda 
menfaatler, hazlar ve heveslerle örtünmüş olarak sonluya yöneliyoruz. On 
altıncı ayetteki ifade üslubuna dikkat edildiğinde; insanın süreksiz olan ile 
aslına örtünmesinden kurtulup, zilli değil asli olarak aslını yaşaması ve 
karakterini en güzel biçimde açığa çıkarmasının da istendiği görülür. Rabbini 
zikret, ama arınarak zikret… Sana aşkın dururken sen O’nu hak belirimler 
üzerinden yaşayarak zikretmiş ol. Herkes esmalar üzeri yaşar, esmaların 
tamamı evrenseldir… Esmaların, Eflatun’un ifade ettiği idealardan (iyi, doğru, 
güzel) farkı, Eflatun’un işaret ettiği ideaların zemininde görünüş bulan 
karakter belirimi olan irade tavırları olmalarıdır. Dilde kavram, bilinçte idea, 
düşüncede önümüzde duran ilkeler, tinsel olan değişmez tavırlar olmaları 
sebebiyle evrenseller ve doğaya aşkın duran zamansızlar ve tinde karakter 
belirimi olarak görünüşün zorunlu tavırlarıdırlar.  

Bizden istenen ne? Zilli tecelli değil. Yani herkes Hakk’ı yaşıyor, aramızdaki tek 
fark bilerek, bilincinde olarak yaşamak. Aslımızı asli düzeyde yaşamak! Yani 
birebir haktan olarak ilkeler üzeri aşkın/ A’lâ olanı yaşamak… Kendi 
menfaatlerimizi öncelikli kılmadan, hak olanın öncelikli kılınması üzeri 
yaşamak… Zilli tecelliyi daha önce anlamlı kıldığımız için üzerinde 
durmuyorum.  

Zilli değil, aslını asli biçimde yaşaması ve karakterini en güzel biçimde açığa 
çıkarması insandan istenendir. Bunu da dokuzuncu ayetle okuduğumuzda 
karşıtlıkta belirim sebebi ile umumiyette gerçekleşmeyeceği görülür. 
Dokuzuncu ayette “O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver”. Yani hikmeti 
ilahi, diyalektikte karşıtların haklar üzeri belirimleri doğrultusunda 
gerçekleşmekte iken iman edenlere öğüt verebilirsin denilmekte. Zaten öğüt 
alacak olana öğüt verirsin diye daha önceki surelerde ayet vardı.  

Bir daha söylüyorum, Abese suresini anladığınızda bu ayetler daha anlamlı. 
Talep edene icabet edilir, talep etmeyene icabet edilmez. Bu şu demek Allah 
murad ettiyse oluyor, etmediyse olmuyor. Niye? Çünkü herkes ilahi amaca 
bağlı olarak vazifesini görüyor zaten. Karşıt olmasa, herkes iyi olsa, evliya olsa 
ilkeler nasıl tezahür edecek? Bir kötü olacak ki merhamet görünüş bulmaya 
olanak bulsun, cimri olacak ki cömertlik görünüş bulabilsin, bir fakir olacak ki 
nasir olabilesiniz. Efendim!.. Bu niye fakir, bu niye şöyle, bu niye böyle? Başka 
birinden de diğer sıfatları görünsün diye. Birisi hasta olacak ki diğeri şafi 
olsun, hekim olsun.  
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Tekrar ediyorum, dokuzuncu ayetle okuduğumuzda karşıtlıkta belirim sebebi 
ile asli tecellinin umumiyette gerçekleşmeyeceği görülür. Yani asli tecelli 
umumiyette gerçekleşmez. Esmalar evrensellerdir, ama esmalarla asli tavırda 
karakter edinimi sürecinde bulunmak ve sonunda da kimlik edinmek her cana 
nasip değildir. Bakın herkes esmalar donanımıyla gelir, kişilik edinir ama bağlı 
olduğu esmayı karakter belirimine göre asli olarak yaşayacaktır diye bir kaide 
yoktur. Zılli tecellide esmasının karakter belirimi altında gölgelere uzanırken 
ezilir gider. Asliyetinden uzak/ örtük yaşar.  

Cömertse cömertliği hakkıyla yaşayamaz, ya müsrif ya da cimridir. Mesela: 
Malik’el Mülk esması; cimri de Malik’el Mülk esmasında yaşar, cömert de 
Malik’el Mülk esmasında yaşar değil mi? Cimri de malına, servetine hâkim 
olan sahiptir ama zılli tecellide kendi nefsinde gaybtadır… Cömert de malına 
maliktir ama hakkı ile harcamasını bilendir… Ama israf ederek harcamaz, 
malik olduğunu eyleminde gösterir. Yani mal kendisine hakim değil, kendisi 
mala hakimdir. Cimride ise mal kendisine hakim olmuş, duygularına, 
duyularına hakim olmuştur. Arzulara sebep iç dünyasına mal hakim 
kılınmıştır.  

Bakınız cimri de Malik’el Mülk esmasını yaşamakta ama iradeyi nesnesine 
bağlı olarak kendi dışında bulmaktadır. Cömert de Malik’el Mülk esmasını 
yaşar ama iradesinin nesnesi dışında da olsa iradeyi kendi özünde 
bulmaktadır. Cömertliği kendi özünde, aslında buluyor. Abdullah Baba bunu 
şöyle özetlerdi; “oğlum, rahmani olanın iradesi özünden gelir, şeytani olanın 
iradesi ise dışarıdan uyandırılır”. Birine kızıyorsunuz, nesnesi dışarıdan olarak 
irade uyandırılır. Cömertlik ise iradesine bağlı olarak özünüzden gelir ve 
verme eylemine sevk edilirsiniz. Üzerinizde rabbiniz olarak Malik’el Mülk olan 
Allah’tır ama siz bu esması ile Allah’ı hangi düzeyde yaşamaktasınız? Bunun 
bilincinde olmak gerek. Bu örnek üzerinden iradeye bağlı olarak diğer esma 
ve sıfat bağıntılığını asli veya zılli düzeylerde inceleyebilirsiniz.  

Burada çok önemli bir şey var. Biz esmalar deyince, yukarıda bulunan bir 
tanrının esmalarını anlıyoruz. Surenin ilk ayeti ile Rabb sıfatı ile mahlûkatının 
üzerinde aşkında duran Allah anlamlı kılınırken, böylesi bir tanrı itikatinden de 
tenzih edilmekteyiz. Esmalar evrensellerdir; herkes evrenseline bağlı olarak 
Allah’ı hakkı sıfatınca/ istidadınca yaşamaktır. Doğada istidatlara bağlı olarak 
ayrıcalıklı kılınmalar olabilir ama tinsel alanda yani herkesin yaşadığı evrensel 
alanda niyetlere bağlı olarak ayrıcalıklı kılınma vardır. Kendisinden 
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kaçınılmayacak, dışına çıkılamayacak bir alandan bahsediyoruz. Evrensellerin 
dışarıda biçim olarak karşılığı yok, aklidirler, yaşanırlar. Bu bağlamda birinci 
ayete bakıldığında; sizde aşkın olan ile bilinçlenin ve karakter edinin 
denilmektedir. Ferd olarak insanın muhatap alındığı görülür. İnsanlık muhatap 
alınmıyor, fert muhatap alınıyor. “Yüce Rabbini ismi ile tesbih et” denilmekte; 
tesbih ediniz denilmemekte.  İnsanın muhatap alındığı görülür.  

Doğada süreksizlik, insani ilişkilerde esmanın görünüşün gereğidir. Tinsel 
alana taşınmanın gereğidir. Süreksizlik biçimsel varoluşun nedenidir ama 
ilkelerin görünüşünün de nedenidir. Neden olarak burada kast ettiğim neden, 
ilinek olarak neden… Gelip geçici olan, arazi olan, nedeni kendinde olmayan 
neden…  

Surede özetle şu söyleniyor; Cenabı Hakk insandan asli olarak görünüşe 
gelmek istiyor. Bunun içinde arının diyor. Süreksiz olana değil, sürekli olana 
bakın. Burada sürekli olanı neyle buluyoruz? Esmayla buluyoruz. Tinde 
sürdürebilinir bir yaşamı ne ile buluyoruz? Esmalar ile! 

Allah’ın esmaları, evrenseller yani değişmezlerdir, onlar kalkarlarsa rahmet 
kalkar, varoluştan bahsedemeyiz. Esma deyip önemsememek gibi bir hataya 
düşmeyin. Nelere sebep, neler oluyor. Yani doğadaki süreksizlik üzerinden 
tinde yaşanılan esmalardır. Bizler nesnelliğin, ölçünün, parçalılığın kaderini 
yaşamaya gelmedik, doğa zemininde esmaları kaderimiz olarak yaşamaya 
geldik. Kaderimiz ilahi sıfatları yaşamaktır. Esmalar kalkarsa rahmet kalkar, 
varoluş anlamını, ruhunu, içeriğini yitirir. Vedudun kalktığını düşünün, yani 
Allah vedud tavrını kesti, vedud değil artık. Bebeğini çöpe atar millet. Bu 
esmasından nasipsiz olanların bebeklerini öldürdüklerini de biliyoruz. Rabb, 
mürebbi esmasını bitirdiğini düşünün, aman Ya Rabbi!.. Aidiyetler, 
sorumluluklar kalkar. Hadsizce bir yaşam düşünün, insanlar insanlıktan çıkar 
iblis niteliği kazanırlar. Bu dediklerimin örneklerini yaşamın her alanında 
görmekteyiz. 

Rahmet kalkarsa varoluş anlamını, ruhunu, içeriğini yitirir. Böyle olduğunda 
varoluştan bahsedemeyiz. Settar’ın, Vedud’un, Mevla’nın, Rabb’in, Adl’in, 
Rezzak’ın vb esmaların tavır olarak olmadığını düşünürseniz bu pek 
anlamlıdır. Düşünün ki Rezzak bitti, adalet sıfatı kalktı, yani 
gerçekleşmediklerini düşünün! Bütün kâinatta dönen olay, tinde dönen olay, 
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ilkelerin, esmaların tezahürüdür. İlkelerin, esmaların tahakkukudur/ 
gerçekleşmesidir.  

Bir tane belgesel izlemiştik, bir leopar bir maymunu himaye ediyordu. Veli, 
Rabb ve Vedud esmasını leopardan bir kestiğini, kaldırdığını bir düşünün. Ne 
olacağını ön göremezsiniz ama leoparın maymunu iki dakikada yiyeceği ilk 
aklımıza gelen olur. 

Esma tavrı, genlerimizde içerik olarak kodlanmıştır, yazılım kodlarımız 
üzerinden bilgi aktarımı ile irade bulurken de gerçekleşme sürecinde 
bulunurlar. Bütün mahlûkata bakıldığında bu daha anlamlıdır. Hepsinde 
tezahür ediyor. İlkelerin/ esmaların sadece insanda gerçekleştiğini düşünmek 
indirgemeci bir düşüncedir, gerçek ile alakadar olmayan bir yanılgıdır. Bu 
doğrultuda adaletin sadece insan tininde gerçekleştiğini, doğa da 
gerçekleşmediğini ifade etmek zandan ibarettir. Aşk insanda var doğada yok 
vb. Nerden biliyorsun, turnalar bir ömür boyu bir eşle yaşıyor. Doğada/ 
kâinatta ilkelere bağlı olarak tinde ne gerçekleşmekte ise insanda da 
gerçekleşmektedir. Doğa diyince sadece dünya ile sınırlı bir doğa değil, iç 
âlemi de içine katın. Zorunluluklar zemininde bütün kâinatı anlayın. 

Bütün mahlûkata bakıldığında bu daha anlamlı olur. Bu bağlamda Buruc 
suresinin yirmi birinci ve yirmi ikinci ayetlerini hatırlatmakta yarar vardır. 
“Doğrusu o, şerefli Kur’an’dır. Korunmuş bir levhadadır”. Bu ayetler; insanın, 
doğada fıtri olarak ideasına bağlı yaşadıklarının, tinde de ilkesel olarak 
yaşaması gerektiğinin de aklını verirler. Zaten doğada olanlar, tinselliğe 
haizdirler. Kur’an herkes tarafından yaşanmakta, biz Kur’an’ın neresindeyiz, 
insanlık ve insanlar neresinde buna bakıyoruz. Evrenselinden baktığınızda; 
insan, hedef odaklı mı yaşıyor, sebeplere bağlı mı yaşıyor, sonuçta vicdanı 
uyanmış mı uyanmamış mı vb… Kur’an bize bunları gösteriyor. Kur’an 
penceresinden, insanlığın hangi düzeyde neyi yaşadığını anlamaya 
çalışmaktayız. Kur’an evrenselleri ile okunduğunda bu net anlaşılır bir 
durumdur.  

Bütün mevcudat Allah’ın esmalarının görünüşünün nesneleri olarak birbirleri 
ile ilişkilerinde varlık alanında yüzmektedirler, görünüş bulmaktadırlar, 
ilkelerin gerçek kılınmasının gereğidirler. Buruc suresindeki yirmi birinci ve 
yirmi ikinci ayetler “yazılanlar gelir başa” atasözünün anlamını da içerirler. 
A’lâ suresinden biraz Burûc suresine uğradık. 
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Özet olarak belirtirsek: Esma olmasa ne olur? Esma olmasa biz şuanda burada 
oturmuyor olurduk. Âlim, Kelim vb esmalar olmasa burada oturabilir miydik? 
Esma olmaz ise içerik olmaz, karakter belirimlerinden, tinde yaşamaktan, 
doğada görünüşe gelmekten bahsedemezsiniz. İrade etmekten/ amaçtan ve 
sonuç itibarı ile edimlerde bulunmaktan bahsedilmediği içindir ki tinde ve 
doğada görünüşten bahsedilemezdi. 

A’lâ suresi ile düşünüldüğünde bu ne anlama gelir? Hayatın anlamının, 
doğada süreksiz kılınanları yaşayarak yok olmak değil, tinde sürekli olanların 
yaşanması sonucunda insanın Rabbini yaşaması gerektiği anlamına gelir. 
Doğada gerekleşenler insan içindir ve insan tinde gerekli kılınanlar ile Rabbine 
yakınlaşmaya kolaylık edinir. Hedef odaklı yaşandığında, ereğe varım için 
yapılacak gerekli çalışmalar kolaylık edinimin gereğidir. İlahi kelama/ gerçek 
olana kulaklarını tıkayanlar ise hedeften/ erekten uzak, başarısızlığa mahkûm 
olurlar. İnsan seçimlerine göre sona doğru ilerler, insandan istenen ise dünya 
hayatına göre değil, ahiret yaşamına göre seçimlerde bulunmasıdır… Dünyevi 
tercihler ile değil, ahirete göre seçimlerde bulunması sonucunda, ilkeli 
düşünce ile sürekli bir yaşamın kapısını aralamalı, haklar üzeri ilkeli yaşamak 
ile de hakikatin görünüşüne sebep vermelidir.  

Surede; doğada gerçekleşenler, insan için önceliklerin ne olması gerektiği ve 
sonuçlara göre yaşaması gerektiği vurgulanır… Ayrıca sonuçlara göre 
yaşamazsa eğer yaşamak zorunda kalacağı durumlar ayrıca insanın geçmiş 
tecrübeleri örnek alarak bilinçli bir biçimde geleceğe doğru yaşaması gerektiği 
anlamlı kılınmaktadır.  

Bütün mahlûkat ile tinde görünüşe gelmek vb nedenler ile bir olan insan, 
amaçta diğer mahlûkattan ayrılır. Sure insanın amacına öncelikli olarak neleri 
alması gerektiği ve neleri almaması gerektiğini betimler. İnsandan hedef 
odaklı yaşaması gerektiği vurgulanır. Surede tine bağlı olarak öncelikler 
anlamlı kılındığı içindir ki tinde öncelikler ilkesi ile de okunabilinir. İnsan için 
A’lâ olan, olması gerekenler insana öğütlenir.  

Böyle olsa da tinin gerçeği olarak herkesin iman etmeyeceği de surede 
vurgulanır. Bu da ilkeli yaşamda, olmakta olanların gerçekliğine göre 
yaşanılması gerekildiğini işaret eder. Aslında surede tavsiye edilen; insanın, 
doğanın gerçekliği karşısında nesnel gerçekliğe aşkın olarak tinde, genel 
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olarak gerçekleşenlerin bilincinde olarak gerçekçi yaşamasıdır, gerçekler/ 
değişmezler ile tinde özgürlüğünü bulmasıdır.  

Yaşam gerçekliğinden kaçılamayacak kadar kuşatmış insanı. İnsan, gerçekten 
kaçamayacak kadar çaresiz yürümekte gerçeğe.  

Ya acılara açmış bağrını ya da kırmış aslından uzak kılan zincirlerin halkalarını.  
Geçmişine bir dönse!.. Bulacak kendi hikâyesinin kahramanlarını.  
Özgürlük meşalesini İbrahim’den alıp Musa ile yola koyulmalı.  
Belki o vakit, İnsan Rabbi ile düşünce tepesinde özgürlüğünü bulmalı.  
Özgürce yaşamak için Rabbini yaşamalı.  
Özgürce yaşamak için halkını unutmamalı.  
Özgürce yaşamak için gönüllere taht kurmalı.  
Özgürce yaşamak için uzanan eli tutmalı, uzanan ellere uzanmalı.  
Namazını böyle kılmalı, Rabbini yaşadıklarında ululamalı.  
Yolunu arayanlara umut ışığı olmalı.  
Ulaşılamaz değil! Kendi hikâyesinde yaşamalı. Gerçek olanın ulaşılır olduğunu 
göstermeli.  
Gökten, gönüllere doğan Tarık gibi insanlığın kapısını çalmalı.  
Hakiki insan, böyle olur dedirtmeli.  
Geleceğe uzanan sayfalarını okumalı.  
Özgürce kendini yaşamalı.  
Özgürce yaşamalı, esarette bulunduğunu değil, tadına varacağı kendisini 
yaşamalı.  
İradesini öz varlığından bularak yaşamalı. 
Bu da farklı bir açıdan A’lâ suresinin özetidir. Sure, tinde özgürlüğünü bulması 
gereken insanın suresidir. “Rabbini ismi ile tesbih et” demek zaten tinde 
özgürleş anlamındadır. İnsanın doğa nesnelerinde değil, Rabbi ile özgürlüğünü 
bulması ve özgürleşmenin gerekliliği olan, yapılması gerekenler de surede 
özetlenir… İnsanın kendisini tinde özgürleştirecek eylemlerde bulunması 
gerektiği de vurgulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18.10.2015 
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88- GAŞİYE SURESİ 

 

Gaşiye, saran kuşatan anlamına gelmekte. Surede diyor ki “Günün haberi 
geldi mi sana”. Hangi gün? Gerçek/ hak olanın, -saran, kaplayan olarak- 
zamanın galip düşüncesi olacağı günün haberi geldi mi denilmekte. Allah’ın, 
haklar üzeri görünüş bulduğu, gerçek olanın da zamanın galip düşüncesi 
olarak galip gelmesi “gaşiye” tabiri ile surede anlamlı kılınır. Zaten gerçek 
olanın galip geldiği gün, gerçek üzeri tinde görünüşe gelen Allah’tır. Bu 
bağlamda gaşiye ile hak ve hakikatin galip düşünce olacağı zamanın haberi 
sana geldi mi denilmektedir. Kur’an ile bu ifadeyi anlamlı kılarsak eğer; hak 
sözün, bireysel olarak düşüncede, toplumsal olarak ta yaşam alanlarında/ 
düşünce ve üretim alanlarında eylemlerde gerçekleşeceğinin, galip olacağının 
haberi verilmekte. Zaten “hak geldi batıl zayi olacaktır” ayeti ile de bu anlamlı 
kılınmaktaydı. Yani gaşiye ile anlamlı kılınanın haberi daha öncesinde anlamlı 
kılınandır.  

Bunu nasıl anlarsınız; hak söz geldiğinde Mekke’de iman edenler hariç herkes 
itiraz etti.  Mekke’nin fethini düşünün, hak söz galip gelmedi mi? Zamanın 
galip düşüncesi olmadı mı? Bu bağlamda hak söz ilk ifade edildiğinde ve 
zamanın galip düşüncesi olduğunda neye sebep verir “O gün boğazlardan 
geçmeyen dikenli bir yiyecek yerler” denilmekte ya kabulüne mecbur 
kaldığınız/ kalacağınız içeriğe gebe kalmaya sebep verir. Hakk, hak belirimleri 
ile galip gelirse; kişinin nefsi buna müsaade etmiyorsa, yutkuna yutkuna o 
dikenli yiyeceği yer. Başınızdan geçmiştir; ben neyi kabul etmediysem teker, 
teker yedirttiler. Bildiğim kadarıyla, dikenli olarak burada anlamlı kılınan, 
başka bir sure ve ayette de geçmemekte. 

Bu sure; ceza ile korku, mükâfat ile de müjde vererek düşünceye sevk etme 
suresidir ve hak sözü/ bilginin düşüncede ve toplumsal yaşamda galip geldiği 
güne işaret eder. Hak sözün, bilginin en sonunda galip düşünce olacağına 
işaret edilir. İnsan, kendisinin bildiği dışında bir gerçekle karşı karşıya 
kaldığında, kendi bildiğinin zan olduğu ortaya çıktığında, boğazı düğümlenir, 
yutkunur, diken yiyormuş gibi olur. Yani sure dikenli yiyecek olarak belirtilen 
psikolojik karşılığı ile de insanda yaşanılandır.  
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Sure öğüt vermenin algı oluşturmanın da aklını gösterir. İnsanda algı 
oluşturacaksa; ceza ile korku ve müjde ile de mükâfatla kullanılarak 
gerçekleştirilir. Bakın, bu durum en çok medya ve siyaset alanında 
gerçekleşmekte değil mi? Günümüz siyasetçileri de korkular ve vaatler ile 
halkta isteğine bağlı olarak algı oluşturmakta değil mi? Ne zamana kadar? 
Düşünceleri iradesine bağlı olarak toplum üzerinde galip düşünce olana 
kadar… Bir tarafın düşüncesi/ dünya görüşü/ algılayış biçimi galip geldi mi; 
seçim sonrası alınan sonuç, kaybeden tarafların bazılarında boğazından 
geçmeyen diken misali olmaz mı? Böyle okuyun, o zaman evrenselden 
baktığınız içindir ki sureyi ilgili düşünce alanlarında rahatlıkla okuyabilirsiniz. 

Surede; adalet sıfatı gereği gerçekleşecek olana göre algı oluşturulduğunu 
görmekteyiz. Allah, gerçek olmayana göre değil, adalet sıfatına bağlı olarak 
sonuçlara ve hak olana göre algı oluşturmakta. Zaten bunu, geçici olanı 
istemeyin derken de anlamlı kılmakta. Evrensel olan ile algımızın oluşmasını, 
bilincimizin yapısallık kazanmasını ve âlemde gerçek olana göre hareket 
etmemizi istiyor. Duyulara bağlı olarak algılanan nesnel gerçekliğe göre değil, 
ilkelerin gerçekliğe göre algı edinmemizi istemekte. Duyular âleminin 
gerçeğine göre değil, maneviyat âleminin gerçeğine, değişmez olan ilkelere 
göre tavırlara göre yaşamamız isteniyor. Hadisi şerif “Allah’ın ahlakıyla 
ahlaklanın, sıfatlarıyla sıfatlanın.” Gerçek olan budur.  Olacak olan şey ise 
adalete göre olacak olduğundan ilkelere göre yaşamamız istenmektedir.  

Vaadinde, öğüdünde içerik olarak sonuçları olan ve sonuç verecek olandan 
bahsediyor. Olmayacak bir vaat yok, “Vaat edilen günde” diyor ya, bu 
bağlamda öğüt; gerçekliliği sonuçta açığa çıkacak olan doğru olana, olması 
gerekene sevk etme çabasıdır. Öğütle ile yapılan ise doğru olan ile algı 
oluşturma çabasıdır. İnsan için öğüt olarak önünde duran, teklif edilen olarak 
ya seçimlerinde belirleyici olandır ya da seçimlerinde belirleyici olan değildir.  

Bir önceki sureyle bakarsanız, ya gerçek olana göre yaşanır ya da sonuçlara 
katlanılır. Eser, hak olanın ve hakikatin deliliyken insana, gerçek olana göre 
yaşaması öğütlenir. Baskıyla imana bağlı algı gerçekleştirilemez olduğundan 
dolayı da “dinde zorlama yoktur”. Gaşiye de bu da ifade edilmek istenenler 
arasındadır. Çünkü gerçeği kabul ettirmek zorla olacak bir şey değil; sadece, 
öğüt olarak dile getirilir ve isteyen kabul eder, isteyen etmez.  Yani öğüt 
olarak insana sunulan; insana teklif edilendir.  
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Gaşiye de sonuç çok önemli… Surede, herkesin gerçeğe ve gerçekle 
öngörülebilinir olan sonuçlara göre yaşayamayacağı da dolaylı olarak ifade 
edilir (böyledir de). Bundan dolayıdır ki; hak ve hakikat doğrultusunda teklif 
düzeyinde öğüt verilir ama herkes fıtratında ne varsa, ona göre yaşayacaktır. 
Bu da hak ve hakikatin tinde görünüşe gelmesinin gereğidir/ yasasıdır. Öğüt 
ile, yaşanması gereken ideal olan dile getirilir ama her insan kendi gerçeğini 
yaşarken tinde ideal olanı yaşayacaktır diye bir kaide de yoktur. Zaten 
çeşitlilikte, karşıt belirimler üzeri her yaşanan, tinde ideal olanın görünüş 
bulması ve ideal olanın ön görülerek yaşanması içindir.  

Öğüt; hakikate bağlı olarak haklar üzeri tinde meşru olanın görünüş bulması 
içindir. Bunun ile beraber öğüt; insana, hak ve hakikate dair mesuliyetinin 
hatırlatılmasıdır ve insanın öğüt verilenden yana mesul kılınmasıdır. Bu 
durumda sonuç itibarı ile ceza meşru olur. Ceza ile de hak olanın tinde 
meşruluğu kesinlik kazanır.   

Hakikat zorla ve zorbalık ile edinilecek bir olgu değil, iman ve sevgiyle 
kabullenecek bir durumdur. Kabul edilse de edilmese de insan çeşitlilikte halk 
edildiği içindir ki “tek tipleştirilemez”. Herkesin üzerinde nedenlerine bağlı 
olarak ilke ve sıfatları ile galip olan Allah’tır ve herkes bu doğrultuda görülen 
çeşitlilikte nedenini yaşar. İnsan nedenlerinde ortak bir alanda bulunurken, 
amaçta ortak olduğu alan üzerinden farklılıklar göstererek ayrılır. Böyle 
olması da gerekir ki hak ve hakikat görünüş bulma olanağı bulsun. İnsana 
surede teklif edilen ise hak ve hakikate göre akıbeti öngörerek amaçta 
bulunmasıdır. Çünkü hak ve hakikat görünüş bulduktan sonra, batıl olanda 
kararlı olmak nedenini yitirir… Ve hak olanın, zorunlu gerçekleşmesinde kabul 
edilemezliği bitirildiğinde, öngörülemez acı ve sonuçlara sebep verebilir.  

Hak olanın galip düşünce olduğu gün düşünün, “O gün birtakım yüzler vardır 
ki zillet içinde öne eğilmiştir”; çalışıp yorulmuş, çaba göstermiş yaptıkları boşa 
çıkmıştır. Mekke’nin fethini düşünün; müşrikler kapılarını kilitledi… Ola ki 
zarar görürler. O esnadaki iç dünyalarını gözünün önüne getirin!.. Yüzler asık, 
korku içinde kaldıkları bir dünya yaşanmakta vs. Bununla beraber kimisi 
pişmanlıktan kızgın bir ateşe girer, kimisi öfke ateşini giyer, kimi hüsran 
ateşine düşer, kimisinin de kendisine tahammülü kalmayacak biçimde ezik 
kaldığını gözünüzün önüne getirin. İşte!.. Hak sözün gerçekleşmesi sonucunda 
galip düşünce olduğu gün, o gündür ki o gün gaşiye günüdür.   
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İnsan tek tipleştirilemez olduğundan; çeşitlilikte, itikatlara bağlı olarak 
gerçekleşen yaşam biçimleriyle de yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Sure bunu 
da betimler. Mademki hakikat budur; buna göre yaşamayı da öğrenmek 
gerek. İnsan tek tipleşemiyor. O zaman, birbirimizle yaşamayı öğreneceğiz, 
başka alternatifimiz yok.  

Buruc suresinin başında bu tür yaşamayı öğrenmeyenler zikredilmekteydi; 
Gaşiye suresinde ise buna dikkat edilerek zorlamalarda bulunmadan hak ve 
hakikatin ifade edilmesi gerekildiği işaret edilir. Tarafgirlikte sert ve 
kırmızıçizgiler varsa ve taassuplara düşülmüş ise beraber yaşamamıza imkân 
yoktur ama birbirimize zarar vermeye de gerek yoktur. Surede buna, dikkat 
edilmesi gerektiği de vurgulanır. Birbirimizi zorlamazsak, dayatma yapmazsak 
eğer, bir birimize zarar verecek olaylarında önüne geçmiş bulunuruz. 

“Sen sadece öğüt verici ve uyarıcısın. Sen onların üzerinde zorba değilsin” 
ayeti; herkes kendi tinini yaşamakta serbest olduğu anlamını da taşır. Çeşitlilik 
olmazsa ilkelerin tezahüründen bahsedemeyiz. Bu surede, insan tinindeki 
değişkenleri ile çatışkıya meyilli olduğu da vurgulanmıştır. 

İman ehli için ise önemli olan ilkeler gerçekleşirken, Allah’ın eylemde 
kendisini görünüşe taşıdığıdır. Çatışkının olduğu yerde ilkeler tezahür ederken 
ailenizi dahi imana, hak ve hakikatin kabulüne zorlayamazsınız. Herkes 
hakkınca kendi sıfatı ne ise onu yaşayacak. Siz imanınız gereği yaşıyorsanız, 
bunu başkasına dayatma hakkın da yok. Belki sadece duanız olur, hayırlısını 
yaşamaları adına. Herkes kendini yaşar, başkasını yaşamaz. Bırakın; herkes 
kendisini yaşasın/ yaşamalıdır da. Başkası durana kendinizi yaşatamazsınız. 
Yapabileceğiniz tek şey öğüt vermek. Bu da iki türlü;  

1. Söylevde öğüt vermektir.  
2. İlkeli ve güzel kılan eyleminiz ile doğruyu göstermektir.  

Söyleviniz ve yaşadıklarınız ile doğruyu/ hak olanı işaret edin. Öğüt vermek, 
insan olmanın gereği olarak hak ve hakikatin sorumluluğunu yerine 
getirmektir. Bu da vicdanınızda, nedenlerden/ ilkelerden dolayı gerçekleşen 
mesuliyet hissinden yana ve yaşanacak olumsuzlukların verebileceği 
mesuliyetten yana sizleri rahatlatır.  

Öğüt vermenize rağmen; bâtıla göre tutum ve davranışlarda bulunulmakta ise 
sonuçta da başlarına olumsuz bir şeyler geliyorsa eğer Allah meşrep olun. 
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Bırakın cehennemini yaşasınlar! Neden? Cehennemi yaşamazsalar, insan 
olarak ayağa kalmaz da ondan. Gaşiye birinci ayet bir anlamı ile de bu 
anlatılanların betimlenmesidir. “Her yeri kuşatacak olanın haberi sana geldi 
mi?” Ne olacak o esnada? Ne olacaklarını da tek, tek söylüyor. Kaynar bir 
sudan içirilir. Hak olanın bilgisi kendisine geldiğinde acılar tecrübeler ile 
kaynar kılınmış bir biçimde kendisine sunulur/ içirilir.  

“O gün bir takım yüzlerde vardır ki çalışmalarından ötürü hoşnutturlar, yüksek 
bir cennettedirler”. Çünkü hak olan, ister ahrette, ister dünyadaki yaşam 
alanlarında, isterse iç dünyada gerçekleşecek olması ile bulunulan zamanın 
galip düşüncesi olduğunda, kendisi için gösterilmiş olan çabaların sonuçları ile 
karşı karşıya kalınır. Bu bağlamda cehennem temsilen yaşanacakları anlamlı 
kılmıştır. İnsanın taraf olduğu hak olan ise eğer, galip düşünce olduğunda 
rahata erer, huzuru bulur, selamete kavuşur. Yani insan cenneti edinmiş olur. 
Düşünün Mekke feth edildi zenginlik gelmedi mi? Nimet içinde yüzmediler 
mi? İnsanlar dinleri ile hoşnut kılınmadılar mı? Akıbetlerinde cenneti 
edindiler, ahretlerinde ise cennete girecek olandırlar.  

Bizlerinde böyle olması gerekmez mi? Hak olanın sizde galip düşünce olması 
ile hem iç dünyanızda rıza, hem de dış dünyada ilkelere/ hak olana göre 
yaşam biçimi edinmiş olarak akıbetinizden korkmadan öz güven içinde 
yaşamanız gerekmez mi? Cenneti edinmiş olarak ahrete gitmek gerekmez mi?  

Ve ashabı kiramın ortak bir sözü var, bizler yokluğa dayandık ama varlığa 
dayanamadık. Bizi ne bozdu diyorlar…  Varlığa dayanamadık diyorlar. Varlığa 
da dayanabilmeniz için ilkelerden taviziniz olmasın ki cennetin selameti ve 
nimetleri gölgesinde bir iç dünya edinebilesiniz. Bu anlatılanlar ile anlayınız ki 
Gaşiye suresi; hak olanın kabul edilip edilmemesine göre sonuçta 
yaşanacaklar doğrultusunda iç dünyamızı anlamlı kılar. İç dünyamızda 
yaşayacaklarımızı da anlamlı kılar. Bu sure hak olana göre sonuçta; dış 
dünyanın nesnelliği üzerinden gönül âleminde yaşayacaklarımızın anlamlı 
kılındığı suredir.   

Potansiyelinde olan en sonunda gerçekleşecektir. Gerçeğin bilgisi ise en 
sonunda açığa çıkar. Bu durumu iç dünyamızın fethi olarak düşünürsek eğer; 
ilkesel her düşünce çatışkı sonucunda zamanın galip düşüncesi olmaya 
adaydır ve sonuçta da galip düşünce olur… Hak olan/ gerçek olan galip 
olduğunda; tinde geri kalanların, inat edenlerin, düşman kesilenlerin akıbette 
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iç dünyalarında, ahretlerinde ise neleri yaşayacakları surede anlamlı kılınır. 
Fetih ehli ise galip düşüncenin hakkı üzeri hak kazanılmış nimetlerden 
faydalanırlar. Bu dünyevi veya manevi de olabilir. 

Bu durumda önemli olan ise cennetin hak edinilmiş olunmasıdır. Yani 
selamet, huzur, saadet, eminlik vb durumlar hak edilirler, doğuştan edinilmiş 
değildirler.  

On yedinci ve yirminci ayete kadar olan bölümde ise doğadaki ayetler ile 
muradın da galip olan Allah’a hikmetinde tanık olunması öğütlenendir. Zaten 
hak olan, insanlık tininde bilinçleri kuşattı mı düşüncede yayılım kaçınılmazdır. 
Galip düşünce olması için evvela hak olanın; duyulması, tanık olunması ve 
yaşamda gerçekleştirilirken edinilmesi gerekir. Bu gerçekleşme sürecinde ise 
hak olanın içselleştirilmesi gerekir. Sonuçta ise içselleştirilen ile ürün 
verilmesi, ereğe bağlı ilkeli edimlerde görünüş bulması, yaşam biçimi 
oluşturulması gerekir. Bu olduğunda hak olan, insan yaşamına zemin olan 
serilmiş halı misali üzerinde yaşanılan galip düşüncedir.  

17. ayet: “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!”  
18. ayet: “Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!”  
19. ayet: “Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!”  
20. ayet: “Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!” 

Surede betimlenen; cennet ve cehennem tasvirlerine ve öğüt ver ayetlerine 
dikkat edildiğinde, hak olan bilginin zamanın galip düşüncesi olarak kalpleri 
bilinçleri saracağı/ kuşatacağı anlamlı kılınır. Bu da surenin gaşiye ismini hak 
ettiğini gösterir. Gaşiye kavramını; kuşatıcı, kaçınılmayacak olan felaket, 
kıyamet vb. gibi içerikler yükleyerek anlamlı kılmak, sureyi tefsir etme 
çalışmasından başka bir şey değildir. 

Gaşiye gerçekleşince geçmiş yutulası olmayan diken misali olur. Kendi 
yiyeceğiniz geçmişiniz olur ve boğazınıza dizilir.  O vakit gerçekleşen, görünüş 
bulan hak olan karşısında geçmiş yutulası değildir. Bu anlamda da içerik 
edinmeniz sureyi gözünüzde başka bir açıdan renklendirir. 

Son ayetler; hüküm Allah’ındır, işlerde zanna bağlı veya fevri olarak kendinize 
vazife çıkararak hüküm sahibi olmayın anlamını da içerir. “Sen öğüt ver” 
ayetlerinde de bunu anlamak gerekir.   
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25. ayet: “Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.”  

26. ayet: “Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.” 

Her şey ve her iş hikmet üzeri gerçekleşir. Fevri olarak zan veya nefsi 
emaremiz doğrultusunda başkalarını yerme veya üzerlerinde yargıda 
bulunma hakkımız yoktur. Yirmi altıncı ayet; hikmete bağlı olarak ilkesi 
gereğinde eleştirel olarak yargıya gidebileceğimizin olanaklı olduğunu işaret 
etmesi adına önemlidir.  

Sen sadece olanı hakkıyla yaşa! Olan bitene, insanlara haksızca hüküm 
verirsen eğer İsa’nın da dediği gibi; “Hükmettiğinle hükmedilirsin”. Bil ki 
hükmettiğin senin geçmiş tinsel sürecinde yaşadığın bir mertebede 
yaşanmakta olan. Mademki böyle; haksız yere hükmedeceğine kendinize 
uzanan el misali sizde el uzatın. Öğüt verin, hak olanı yaşamak ile örnek olun. 
Hüsnü zan ile yaklaşın ola ki kulaktan mayaladığınız geri hak olana, hakikat 
sahibine geri döner. Gaşiye’den size çıkacak ders hüsnü zandır. Olumlu 
bakın!.. Olumlu bakmaz, taraf olursanız eğer hak ve hakikatten kendinizi 
ötelerseniz eğer öyle bir gün gelir ki küfür misali yaptıklarınız/ geçmişiniz 
yutulası değildir. Hüsnü zannı yitirdiğimizde zaten peygamber erdemini de 
yitiriyoruz.  

Buruç suresinde işaret edilen adalet; Gaşiye suresinde hak galip olduğunda ve 
yapılanların sonuçları yaşanmaya başlandığında gerçekleşmiş olan olarak 
anlam kazanır. A’lâ suresinde gerekli olanlar ile ereğe doğru ilerleyiş 
gerçekleşmelidir anlamlı kılınırken; Gaşiye suresinde ise sonuç bellidir, ya hak 
olana göre yaşanacaktır ya da hak olan galip olduğunda sonuçlara katlanılır 
anlamlı kılınmaktadır. A’lâ suresinde özgürlüğe giden yol işaret edilir; Gaşiye 
suresinde ise özgürlüğe götürecek elin –hak sözün- uzatıldığına tanığız. Yol, 
ereğe bağlı/ ereğe taşıyıcı yaşanılanlardır, el ise bizi ereğe taşıyacak olan 
olanakların verilmesidir.  

Surede geçen deve; sabır, tutarlılık ve sonda erişilecek olan murat edilenin 
gerçekleşeceği anlamlarına gelir. “Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar” 
devenin yaratılışına, uyum ve denge içindeki yaratılışına işaret edilmekte. 
Siyerden bakıldığında; hak olanı kabul etmeyenlere, hak olanın varlığına delil 
en yakın örneklerin verildiğini görmekteyiz. Bununla beraber devenin 
yaratılışı diğer mevcudat gibi bulunduğu/ yaşadığı ortamla uyumlu olarak 
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mükemmeldir. Bu bağlamda deve ifadesi ile mükemmelliğe işaret edilirken, 
doğadaki akla, gerçekleşen iradeye bu doğrultuda da halk ediciye dikkat 
çekilmek istenmektedir.  Bunun dâhilinde de insan için evcilleşmeye müsait 
olması ve evcil olması insana çöl ikliminde yaşama kolaylığı ve ulaşım imkânı 
vermesi ile yurt edinmeye sebeptir. Bu manada Araplara deve ile kendilerine 
verilmiş olunanlar da hatırlatılmaktadır. Surenin ilkesi ile bakıldığında deve 
ifadesi ile hak olan amaca doğru ilerlerken sabırlı/ tutarlı olmak ile sonuca 
ulaşılabilineceği vurgulanır. Zor şartlarda olunsa da amaca/ hak olana ulaşmak 
imkânsız değildir.  

Gerçekler görüldüğünde/ yaşandığında, geçmiş yutulası değil.  

İnsan kendi gibi bilir, kendi gibi yaşar bencilce, her şeyi ve her kişiyi.  

Kendi gibi bildiğinden çıkıp da olduğu gibi bilse, her şeyi ve her kişiyi, el 
uzatacak, varlık aynası olacak eğildiğinde. Kaf dağında yaşarken…  

Hak, hakikat ile kendinden soyunacak, aşağılara uzanan el olacak. Ne kendi 
kalacak, ne de Kafdağı. Tutulan el, Allah’ın eli olacak. 

Görünmez bir eldir bu! Körler değil görenler tutacak.  

Hakikat hak ile kuşattığında!.. Mazide kalan el, tokat misali insanı 
uyandıracak. Geçmiş, o gün yutulası değil işte!  

Kendini, haddini bilenlere ise tuttukları el yücelerden, özlerinde uzanacak.  

Bir gün o elle insanlar kucaklanacak. Herkes kendi hükmettiği ile 
hükmolunacak. Sorgusu suali kendine ait olacak. İç dünyasında insan, 
yaptıklarına şaşacak. Hakikatte yaşarken, gafil olmanın haline şaşacak.  

O gün gelmeden, hak olana tutunulacak. Tutunmayanlar unutulacak, geride 
bırakılacak, yaşamdan tat almayı dahi unutacak.  

Bu anlattığım uzak bir gelecek değil. Yeniden, her el uzatıldığında yaşanılacak. 
Öğüdü uzanan el gibi tutanlar, sonunda hep kazanacak.  

Secde ederken hak söze, alınlar yücelere değecek.  

İnsan özünde Hakk’a erecek.      

Bu da Gaşiye suresinin özetidir.  

18.10.2015 
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89- FECR SURESİ 

 

Fecr; tanyerinin ağarması, şafak vakti anlamlarına gelir. Fecr suresi, veren 
kurtulmuştur ve uyanma anlamlarına haizdir. Sure takdir ilkesiyle okunmalı; 
bir işi takdir etmek, kadriyle/ hakkı ile zikretmek, kadrini bilmek, kadriyle 
gerçekleştirmek/ yaşamak anlamına da gelir.  

Fecr suresinde; arınmaya, hakkının dışında değer verilerek yaşananların 
hakları kadarı ile görülmesi gerektiği ayrıca arınan nefsin rabbine yükseleceği 
anlamlı kılınır. Bu surede karmaya göre adaleti gözetmeyenler de anlamlı 
kılınır. Bizde tinde adalet diye zikrettiğimiz, Hint felsefesinde karma diye 
zikrediliyor. İnsan ne ekiyorsa onu biçiyor.  

Bu da Kur’an ile bize, akıbet ve ahrete göre yaşanması gerektiğini işaret eden 
ifadelerin tamamında bulunmaktadır. Her türlü yaşadığımızın,  doğa nesneleri 
üzerinden tinde yaşanacak olan karşılıkları var. Yani yaptığınız eylemlerin ilahi 
düzende sonuçları var ve adalet gereği, yaptıklarınızın sonuçları ile 
karşılaşacak, yüzleşecek, hesaba çekilecek ve tindeki karşılıklarını zorunlu 
yaşayacaksınız. İslam’daki karmanın felsefi olarak temel anlamı budur. 
Evrensele bağlı gelişmiş olan her kültürde bunun izlerini görmek kadim 
bilgeliği –aynı kaynaktan beslenilmiş olunduğunu anlamak- adına önemlidir. 
Hintliler Kur’an’dan önce bundan nasiplenmişler. İlahi olan/ evrenseldir, bu 
görüşün kaynağı da Allah olduğu içindir ki farklı bir kültürde de mutlak tinde 
adaletin nasıl tahakkuk ettiğinin izlerini görebilmekteyiz. 

Ne demiştik? Âdem’den Hateme kadar; Allah’a iman etmek, salih amellerde 
bulunmak ve akıbete/ ahirete göre yaşamak evrenseline/ hak olana bağlı her 
kültürde vardır. Her türlü insan topluluğuna peygamber verilmiştir. Davetteki 
evrensel söylev; imana, salih amele ve ahret ile akıbete göre biçim 
kazandırılmıştır. Dünyevi olarak liderlerin arkasından gidilir ama nebiler 
(özellikle resuller, hüküm getirenler) iç dünyanın mimarlarıdır. Arkalarından 
gidilmelerinden daha da fazlası, doğa zemininde tinsel alanda yaşam biçimi 
oluşturmaya sebep vermeleridir. Bundan dolayı evrenseli ile biçimlenmiş her 
kültürde İslamı görmek mümkündür.   
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Kendisinden başka hak olarak ilahlık gücü taşımayan Allah’a iman ediniz, salih 
eylemlerde bulununuz, akıbete ve ahrete göre yaşayınız. Nebilerin ortak 
söylevinde “Ya halkım; âlemlerin Rabbine iman edin, hak olmayanı neden 
yapıyorsunuz, sonuçlarını elbet göreceksiniz.”  Sonuçta, karma, adalet 
kaçınılmaz.  Ya arınıp uyanacaksınız, ya da sebepler dairesinde uykuya devam 
edeceksiniz. Yeryüzü döşek, gökyüzü de yorgan misali, insana dünya uykusu 
tatlı kılınmış. Adana karpuzu yata, yata büyür derler ama ya tarlada içi 
çürümeye yüz tutar ya da sonunda kırılır… Tatlı mı, acı mı o zaman belli olur. 
Bu sure karmaya göre adaleti gözetmeyenleri anlamlı kılar… Altıdan on altıya 
kadar olan ayetler bunu anlamlı kılar.  

6-  Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi? 
7-  Yüksek sütunlar sahibi İrem’e? 
8-  Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. 
9-  Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud’a 
10- Ve kazıklar sahibi Firavun’a 
11- Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. 
12- Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış -arttırmışlardı. 
13- Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi. 
14- Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir. 
15- Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir 
keremde bulunsa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der. 
16- Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: “Rabbim bana ihanet 
etti” der. 

Nasrettin Hoca bir fıkrasında; kazan doğururken iyi, ölünce kötü mü der. 
Abdullah Baba, on beş ve on altıncı ayetlerde ifade edilmek isteneni böylesi 
anlamlı kılardı. Allah verince Allah’ımız olmakta ama vermeyince Allah değil 
mi? Verirken iyi de vermeyince kötü mü olmakta? Bizler sebepler dairesi 
içinde o kadar kayboluyoruz ki nefsi emaremizle hazlar, arzular ve menfaatler 
içinde haklarının dışında değer yüklediklerimizi haddinden fazla seviniyoruz… 
Kaybettiklerimiz olduklarında ise yersizce üzülüyoruz ve sebepler dairesine 
geri dönüyoruz. Tutarlı, ilkeli olmayı hadsizce yaşadıklarımız sebebiyle 
unutuyoruz… Kur’an’da devenin misal kılındığı; sebat etmeyi, tahammül 
etmeyi unutmaktayız.  

Sure, ereğe bağlı ilkeli tavırları ve verdiği ürünleri üzerinden Allah’ın takdir 
edilmesi gerektiği ilkesiyle okunmalıdır. Böyle olsa da müşahede edemeyen 
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ve Allah’ın karma/ adalet ilkesine göre yaşamayanlar sonuçlarına katlanırlar… 
Ayrıca her işinde Allah’tan razı olanlar ve işlerinde rızayı ilahiyi gözetenler 
Allah tarafından razı olunmuş olarak gözetilirler. Allah onların kıymetlisi ve 
değerlisi, onlarda Allah’ın kıymetlisi ve değerlisidir. Yirmi yedinci ve otuzuncu 
ayetlere kadar olan ayetler, on beşten yirmiye kadar olan ayetlerle 
okunduğunda, insanın her türlü koşulda rızayı ve adaleti gözetmesi 
sonucunda kurtuluşu rabbi sıfatıyla bulacağı anlamlı kılınır. Tinde, Allah’tan/ 
öz varlığından/ öz kendiliğinden mutmain yani tatmin olunması sonucunda 
cennetin edinileceği anlamlı kılınır. Rızaya ermeden cenneti bulmak, edinmek 
mümkün değildir.  

27- Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis, 
28- Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. 
29- Artık kullarımın arasına gir. 
30- Cennetime gir. 

Bakın burada zorunlu bir süreçten de bahsediliyor. Zorunlu kılınandan 
bahsedilmekte. Bir şeyden mutmain olunmadan rızayı/ hoşnutluğu 
edinememektesiniz. Yediğiniz bir şeyi düşünün; tadı sizi tatmin kıldı ise eğer 
razılık, sonuçta gerçekleşmekte. Yeri gelmişken “Kalpler yalnızca Allah’ın 
zikriyle mutmain olur” ayetini burada hatırlatmakta yarar vardır. Ayetteki 
“mutmain olur” ifadesi ile son ayetleri okuyun!.. Esmalar evrenseldir, her 
şeyin fıtratı gereği yaşaması zorunlu kılınanlardır. Bilinçte iş görmenin tinsel 
zeminidirler. Esmalara bağlı olarak her iş gerçekleşmekte iken esmaları 
hakkıyla yaşamazsanız mutmain olamazsınız. Mutmain olamayan nefis, hiçbir 
zaman razılığı/ hoşnutluğu bulamaz.  

Mutmain olmak demek; sıfatların gereği ile yaşadıklarını hakkı ile kararında 
yaşamak demektir. Hakkı verilmiş olarak kararında yaşananlar mutmainliğe 
sebeptirler. Fıtrat gereği doğanızda mutmainliği, rızalığı bulamazsınız. 
Fıtratınıza bağlı olarak evrenseller doğrultusunda bütünlüğünde ve uyumunda 
yaşadıklarınız sizi mutmain kılar. Evreselinde hakkı verilmeden yaşadıklarınız 
sizi tatminsiz bırakır. 

Bu bağlamda surede; insanı evrenselini yaşamaktan mahrum bırakan, 
hakkının dışında bağlandıklarından arınarak evrenseli olanı/ nedeni olanı 
ereğinde yaşayarak mutmain olması gerektiği ayrıca üzerinde tezahür eden 
Rabbinden razı olmayı edinmesi gerektiği özetlenir. Evrenselleri örtük 
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yaşamaya sebep olanlar ise süreksiz olduklarından aldatıcıdırlar ve sonuçta da 
gönülde yıkıma, yese sebep olurlar. Dünya kimseye yar olmaz. Bu gün senin 
zan ettiğin, yarın başkasının elinin altında kullandığı eğlencesi olabilir. 
Nedeniniz doğrultusunda hakkı ile yaşamazsanız eğer cenneti edinmek sizin 
için hayal olur. Sonuçta kaybettikleriniz ise hak ve hakikat karşısında 
pişmanlığa neden olur. Her an gözetlendiğinin bilincinde olarak yaşamak ise 
insanı hak ve hakikatten yana gafil olmaktan kurtarır. 

Dikkatli baktığınızda; bu surenin tamamında ve önceki surelerde nefis 
mertebelerinin de işleniyor olduğunu görürsünüz. Bu surede nefsi mutmain, 
nefsi raziye, nefsi marziye ve” gir cennete” denilirken de nefsi safiye anlamlı 
kılınmaktadır. Bunun ile beraber bir önceki ayetlere dikkat edildiğinde; 
kötülükte ısrar eden nefsi emmare sahipleri, nimet verilmiş olunan nefsi 
mülhime sahipleri ve sonuçta kaybettiklerini gören pişman olan nefsi levvame 
sahiplerini de görmek mümkündür.  

Bu ne demek oluyor? İnsan nefsi emmaresi sebebiyle Rabbine örtük 
yaşadıkları ve edindikleri ile kendisine kurduğu bir iç dünyada hak ve hakikate 
örtük yaşamaktadır. Bu bağlamda dünyada olanlar, edinilenler ve her türlü 
düzeyde yaşananlarda değişikliğe gitmek değil, insanın iç dünyasında 
evrenseline/ rabbi sıfatlarına bağlı olarak yaşaması ve ilkesine bağlı olarak iç 
dünyasında değişmesi saadetin kapısını aralar. Böylece insan; nedenini hakkı 
ile yaşamış olarak cennetini, Rabbi ile bütünlüğünü kazanmış ve evrenseline 
bağlı uyumlu tavır ve davranışlarda bulunmak ile edinmiş olur.   

Sure anlatılanlar doğrultusunda saadet ilkesi ile de okunmalıdır. Saadet ise 
nefsi emmare ile ve geçici dünya menfaatleri ile edinilecek olmaktan uzak, 
insanın iç dünyasında Rabbi ile edinebileceğidir. İnsandan, verilen nimetlerin 
sınama niyeti ile bazen alınması da surede; saadetin dış dünya nesnelerinde 
aranmaması gerektiğinin uyarısı/ öğüdü olarak anlamlı kılınır. Dış dünya 
nesnelerine hakkının dışında bağlanarak yaşananların, gerçek saadetten uzak 
kıldığı; hem tarihsel vakıalar üzerinden hem de gelecekte mahrum 
kalınanlardan sebebiyet pişmanlığa neden olmaları ile anlamlı kılınır.  

En önemlisi ise dünyanın nimetleri içinde yaşarken, gözlerini yaşanan acılara 
kapatmış insana, insanlığına duyarlı olmaması sebebiyle, rızkından yana 
daraltılması ile hayatın gerçeklerinin hatırlatılması önem taşır. Tok açın 
hâlinden anlamaz derler ya!.. İnsan, insan kardeşlerinin acılarına, sefadayken 
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gafildir ve duyarsızdır. Rızkından yana sıkıntıya düşmesini ise Rabbine bağlasa 
da nedenini düşünmekten yana gafildir. Aç kaldığı veya rızkı daraltıldığı vakit; 
sefilliğe düşmesinin sebebinin, yaşanan gerçeklere duyarsızlığı olduğu, aslında 
hatırlatılmak istenendir.  

Anlatılanlar bağlamında sure; insanın duyarsızlığı ilkesi ile de okunabilinir. 
Nefsi emmaresi sebebiyle bencilce yaşayan insan; surede, duyarsız 
yaşamasının sonucunda elindekileri de yitireceği vakit, duyarsız kaldığı 
insanların kendisine ahretini/ saadetini kazanmasının fırsatı olduğuna tanık 
olacaktır. İnsan duyarsız oldukça, insanlıktan uzaklaşarak saadetten 
uzaklaşmaktadır. Saadet, insanın geleceğini de kazandığı, salih ameller ile 
mümkün kılınmıştır. Bu da surede net bir biçimde anlamlı kılınmaktadır. Bu 
bağlamda surede; insanın, insani ilişkileri sonucunda insana, dünyada iken 
cenneti –huzuru, yaşam sevincini tattırması olmaz ise cennete girişi yoktur 
mesajı da verilmektedir. İnsan cenneti Rabbi ile edinir ama Rabbini rahmet 
tavrında salih amellerde yaşamadığı sürece cennetin kapısı olan insan 
kapısında bekletilir.  

İnsana olan hizmet cenneti edinmeye sebeptir… Ahrette de cennete girmeye 
sebeptir. Bu sebeple olsa gerek ki erenler ; “cennetin kapısını cömertler açar” 
demişlerdir. Böyledir ve cennete ilk girecek olanlar da Allah’a nefsi emmaresi 
sebebiyle cimri olmayanlardır… Ama cennetin kapısında, cennetin edinmeye 
kapı olan insanı cennete koymaya çalışmak; cennete herkesten önce 
girmekten efdaldir. Bu da fütüvvetin gereği olan cömertliğin de gereğidir.  

Nefsine ait olduğunun zannı ile sahiplendiklerinden feragat etmeyenler, 
cenneti edinmekten mahrum kılınmış olanlardır. Cömert olan; sadaka veren 
değildir, insanların üzerindeki hakkı olanı vermesi gereken zekât ehlide 
değildir. Cömert olan; rıza ile feragat edebilendir, Allah’ın kendisine 
verdiklerinden, hak kılınmışların fazlasını canı gönülden infak edebilendir/ 
paylaşabilendir. 

Cennet denilince sadece ahrette cenneti değil, iç dünyanızda edineceğiniz 
cenneti de anlayın. Böyle olduğunda surede; insanın bağlı olduğu, üzerinde de 
galip olan ilahi sıfat ve esmalarını hakkı ile yaşaması, Rabbini zikredişi olarak 
mutmainliği bulması anlamına gelir… Ayrıca hayır üzeri ilkeler yaşandığında 
gönlün yaşam sevinci ile dolması saadetin kapısının aralandığını gösterir. 
Hazlar ve sadece bir nesneye bağlı olarak yaşanan mutluluk duygusu saadet 
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değildir. İlkenin hakkı ile yaşanması sonucunda edinilen, kalıcı olarak iz 
bırakan, mutluluk içsel huzur niteliği kazandığında yaşanılan saadettir. Bu da 
saadetin birinci ayağıdır.  

Saadetin ikinci ayağı ise; haklar üzeri vicdan ve hukuk zemininde ilişkilerde 
emniyetin edinilmesi ve toplumsal bütünlüğün korunması ve öngörülebilinir 
bir gelecek ile elde edilir. Surede hadsizce yaşayanların, saadetin her iki 
kıpısından da uzak olarak yaşadıklarını da görmekteyiz. Özellikle “kötülüğü/ 
fesadı çoğalttılar” on ikinci ayet ile de bu ifade edilmiş olunur.   

Saadetin üçün ayağı ise; insanın,  Allah’ın kendisine verdikleriyle insana 
karşılıksız hizmet etmesi ile elde edilir. İnsana, hayatın gerçeklerine, duyarsız 
olanların, insanlıklarına geri dönebilmeleri için, görmezden geldikleri yaşanan 
acıların tecrübesi ile karşı karşıya kalacakları işaret edilmektedir. Bu da ya 
akıbetleri itibarı ile dünyada ya da ahretleri itibarı ile yaşayacaklarıdır.   

Nefsi safiye ile cenneti edinmişsin, cennete girmeye –saadeti ile/ huzur ile 
yaşamaya- hak kazanmışsındır. Nefsi emmareden de helaller/ hak kılınmış 
olanlar ve salih ameller ile arınmışsanız, üzerinizde Rabbiniz asli tecellide 
kendini görünüşe taşır… Ama siz kendinizi Allah’a layık görmezsiniz. Şafi, Bari 
vb esmalar tecelli eder, kendinizi layık görmüyorsunuz; bu da halen 
cennetinizde aslınız ile barışıklığı edinmemiş olduğunuza işaret eder. Yani 
rabbiniz sıfatı ile halen tam barışıklığınızı, karakterde ki bütünlük ve tavırlarda 
gerçekleşmesi gereken uyumu bulamamışsınız demektir. Allah size halen 
yabancı durmaktadır. Böyle bir devrede var. Allah ile barışık değilsiniz.  

Rabbiniz sizde asli tecellide görünürken siz, bağlı olduğunuz sıfat ve esmaları 
hakkı ile yaşamaya bakın. Hadsizce yaşadığınız geçmişini aşacaksınız/ 
unutacaksınız rabbinizi zevk edeceksiniz. İlahi sıfatları ile Allah görünüyorken; 
“Benden değil, biz bu ihsana layık değiliz” vb ifadeler ile Rabbiniz ile 
bütünlüğünüzü bozmayın. Erenler “Kalk aradan kalsın yaradan” dediklerinde 
bunu kast etmişlerdir. Bakacaksınız, sizde tezahür eden Şafi, Âlim, Kelim, 
Musavvir, Kadir vb. esmaları ile Allah… Öyle ise O’nu zevk edeceksiniz. Böylesi 
durumda nefsi kemaliye safhasında bulunursunuz. Subiti sıfatlara bağlı olarak 
esmasında Hakk’ı kendiliğinizde Hakk’ı ile zevk edersiniz, kendinizi araya 
koymazsınız. Bu bağlamda okuduğunuzda iç dünyanız ile cenneti edinmiş 
olmanız gerek.  
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Surenin son ayetleri, insana cennetin teklif edilişidir. Ya hadsizce yaşamayı 
seven nefsi emmarenin boyunduruğunda acılar dolu bir geleceğe ya da 
haklar, hadler ve salih ameller üzeri yaşarken arınmış bir nefs ile cennetti 
edinerek huzura erersiniz.  

Ey mutmain nefis, sana teklif ediyorum diyor, mutmain olmak için beni yaşa 
diyor. Son ayetler insan için senettir. O senden hoşnut, sen O’ndan hoşnut!.. 
Bu senettir. Bir insan Hakk ’la mutmain olursa doğa nesneleri ve nefsi 
emmaresi ile (hazlar, arzular vs) ile değil Hakk ile huzuru bulur, sıfatını 
yaşarken kendinden de hoşnuttur/ razıdır. İyilikte, doğrulukta, güzellikte 
rahmanlıkta, rahimiyette, cömertlikte tadını bulursa insan, doğa nesnelerinin 
tadı değil, tinin zevkini bulur. Yani cennetini bulur, bu da insana senettir. 
Ayetin sonu size senettir. Benimle tadını, insanlığını bulursan, cennetim sana 
senetli sözümdür diyor. Bize bir senet verdi, ama bak şartlı senet; tinde şartlı 
senet demek, pazarlık edilecek olan değil, sürecinde edinilecek olanı anlamlı 
kılar. Rabbi ile mutmainliği bulmayan ve öz kendiliği, sıfat belirimlerinde, 
esma tavırlarında Rabbinden razı olmayan ve dolayısı ile yaşadığı her şey 
üzerinden Allah’tan razı olmayandan Allah’ta razı değildir. Yani cenneti 
kendinizde edinemezsiniz.  

Surede her iş hikmetiyle gerçekleşirken sonuç Allah’ı bulanındır ve Allah’ındır 
özetlenmektedir. Buruc suresinde adalet vaat edilmiş olandır. Gaşiye 
suresinde hak olan kuşatacaktı ve hak olan göre adalet tahakkuk edecektir/ 
etmektedir. Fecr suresinde ise adalet sonuçta gerçekleşmiş olandır. Fecr 
suresi safhasında bulunan için adalet tahakkuk etmiştir… Artık adalet 
sonucunda yaşanması gerekenler yaşanacaktır. Sonuçta yaşanacak olanların 
ifade edildiği ayetler ile bu anlamlı kılınır. “Gir cennetime” denildiğinde adalet 
sıfatı ile değil rıza sıfatı ile tavırda bulunduğunu görmekteyiz. Bunun önemi 
ise adalet tavrında başkalılık, yabancılık görülür ama rıza sıfatında yabancılık 
bitmiştir, velilik tavrı ile görünüş başlamıştır.  

Fecr suresini yaşarsanız, karmanın sonucunda adalete tanıksınızdır. Eden 
bulur anlamında adaletin hak olana göre hüküm ile gerçekleşmesi sonucunda 
gönlünüz sükûnetini bulur. Gönül sükûnetini bulmada rızaya ermesi hoşnut 
kılınması gerçekleşmez. Ama önemli olan adalet değil, sonuçta edinilecek 
olan rızadır. Hani hikâyede baba karakterinde bulunan “evlat çivilerin izi 
kalmış” demekteydi. Evet!.. Yaptıklarımızın izi kalır. Af etmeyi öğrenelim ama 
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rızalık yoksa izler yerinde duruyor demektir. Yani adaletin gerçekleşmesi 
demek rızaya erişilecektir anlamına gelmez. Rızaya muhabbetle erişilir.  

Hak olan, insanlık tininde çatışkıda görünüş bulur. Çatışkının sonucunda da 
adaletin gerçekleşmesi gerçek kılınmış olarak tanık olunandır. İnsanlık tininde 
adalet, çatışkının sonucunda hak olana, hak edilen üzerinden tanık olmanın 
gereği olarak görülür. Surenin yirmi yediden otuza kadar olan ayetleri, yirmi 
birinci ve yirmi ikinci ayetleriyle okunduğunda: Rabb sıfatıyla Allah kulunda 
göründüğü gün; kulun, sonuçları görünen edimler üzeri değil rızayı gözeterek 
Allah’a erdiğinin bilincinde olması ve edimlerinde rızayla iş görmesi 
istenendir. Çünkü adaletin nesnesi, olayı veya olgusu neyse onun üzerinden 
bakışımda bulunursunuz, rızada ise öznelliğe haiz bakışımda tavırlarında 
özneye tanıksınızdır.  

Adalette gerçekleşmesi gereken bir olaya odaklısınızdır. Ama rızada özneye 
odaklısınızdır. Tevhitte rıza daha öndedir, âlemde adalet öndedir. Âlemlerin 
nesnelliği üzerinden yaşıyorsanız adalet, hak, şeriat önceliklidir ama tinde/ 
gönülde yaşamakta iseniz rıza, muhabbet, feragat, tevhit önceliklidir. Tinde 
istenen rızadır. Çünkü zaten adaleti gerçekleştireceğim diyor, sen bana dön 
beni seyran et, hakkı ile beni yaşa demektedir. Bu da rıza ile başlar. Rıza ile 
haklarınızdan dahi feragat ederek muhabbet duyduğunuzun rızasını gözetmez 
misiniz?  

Surede günahkâr veya günahtan arınmış olarak tinde yeniden doğuş da 
anlamlı kılınmakta. Her şafak yeni bir güne başlangıçtır. Biz ayetleri anlamları 
itibarı ile yaşananların dışında ahrette veya başka yerde gerçekleşenler olarak 
düşünüyoruz. Bu çalışma ile yaşamın olan biteninde ayet ve surelerin safha 
safha yaşandığını da görmekteyiz.  

İnsan her sabah uyandığında, Hakk ona bir imkân vermiştir; o da günahsız bir 
başlangıç. Herkes sabah uyandığında günahsız kalkar. Uykudan kalktınız, üst 
bellekte kendinize daha gelmemiş olduğunuz o esnada herkes günahsızdır. 
Sonra, günah işlemeye başlarsınız/ başlayabilirsiniz.  

Fecre sabaha yemin olsun diyor, Allah’ın yemin ettiği şeyler çok önemli “on 
geceye yemin olsun” diyor… Bakınız!.. On gece arınma geceleridir. Haccın 
geceleridir. “Çifte ve teke yemin olsun” demekte; eşlere, birbirlerini 
arındıranlara, destek olanlara demekte. “Akıp gittiği zaman geceye yemin 
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ederim ki” denilmekte; iyi olan için en çok arı duru olduğu zamanlar 
gecelerdir, sebepler dairesi örtünmüştür, menfaatler geriye çekilmiştir… 
Kendi dünyanızda duygusallık daha çok ön plana çıkar. Gündüzün kimyası ile 
gecenin kimyası insanda farklılıklar gösterir. Gündüz melekeleriniz ile gece 
melekeleriniz yer değiştirmiştir (özellikle hormonsal etkileşimler) Her şafak/ 
Fecr, günahsız bir uyanıştır. İnsandan istenen ise her uyanışta, geçmiş 
günahların olumsuz deneyimleri akla geldiğinde, rabbi sıfatıyla melekeleri 
uyandığında, işlerinde rabbiyle mutmainliği bularak rıza ile günü yaşamasıdır. 
Rıza ile yaşam sevincini koru, surenin derslerindendir.  

Yaşamını; hizmete, rızaya, ibadete çevir diyor, baskın olan karakterin ile 
ilkeleri yaşayarak mutmainliği edin. Tatminsen eğer kendiliğinden, 
Rabbinden, öyle ise yaşadıkların üzerinden de Rabbinden razı ol 
denilmektedir. Evrenselleri hakkı gereği ile yaşarsanız kalben mutmain 
olursunuz. Yaşadıklarınız üzerinden de alan-veren, devreden, taksim eden, 
sonuçlara bağlayan –vb- Allah’tan da razı olursunuz. Allah yukarıda bulunan 
birisi değil, edim ve üretimlerinizde sizin üzerinde tezahür edendir. Sizin 
üzerinizde tezahür edenden razı olursunuz. Sizi kendisine yakıştırmış olandan 
razı olursunuz. 

Razı olmak kolay bir şey değil. Hakikate memur, hak olana amir olana kadar, 
Allah sizde asli tecellide görülene kadar ne çile çekiyorsunuzdur. Bunun içindir 
ki razı olmak, bu sorunun muhatabı olduğunuz anda, o anın demi olarak 
görünüş bulur. Geçmişinden, haklarından, feragat etmeden ayrıca muhabbete 
ermeden de kimse kimseden razı olmaz/ olamaz.  

“Rabbin geldiği melekler saf saf dizildiği zaman” denilirken de üzerinizde 
baskın karakter açığa çıkıp ta insan melekeleri üzerinden hizmet ettiğinde, 
güne kalktığında, işlerini hak üzeri yap denilmektedir. Yoksa; günün sana 
cehennem olur. Ey mutmain olan, hak üzeri olan nefis!.. “Cehennem 
yaklaştırıldığında” demek; zor koşullarla karşı karşıya kaldığın zaman, sen 
doğru olanı yap!.. Bu işleri dışardan sana zorlayan ve içerden de tezahürünü 
sebep veren den razı ol! Oldun mu? Zaten ben senden razıyım diyor.   

Böyle ise eğer “gir cennetime, seçkin salihlerin arasına katıl” demek; artık ilahi 
nimetler üzerinden tezahür edecek demektir. Ama dünyanın nimeti değil, 
artık sen bir kapı olmuşsundur, geçit olmuşsundur, cennet senden tezahür 
ediyordur, ilahi sıfatlar senden tezahür ediyordur. Ve her anında huzuru 

39

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



bulursun. Geçmişin gölgeleri olan arkadaşların yerine, asılları ve asılların asılı 
olan Allah’ı senin gibi yaşayan müminler ile beraber olursun. İnsan 
mahşerinin içinde birbirinizi bulursunuz.  

Sureyi bu şekilde evrenselinden okuyun. Rabbinizi kendi üzerinizde görünüz, 
farkına varınız. Bütün donanımınız O’na ait olduğunu bildiğinizde, günü 
hakkıyla yaşadığınızda, edineceğiniz mutmainlikte rabbinizden de razı 
olursunuz. Size yakıştırdıklarından ve yaşattıklarından dolayı razı olursunuz.  

Sure tamamıyla makam olarak düşünüldüğünde ise kulun fenafillâha erdikten 
sonra rıza ile hakka yönelişi ve nimeti ilahiye erişi dile getirilmektedir. Yani 
Fatiha suresindeki dua artık tam anlamı ile kabul edilmiştir. Ve fenafillâhta 
bulunan kul Rabbi ile, Rabbi üzerinde tezahür ederken her yeri meleklerin 
kuşattığına tanıktır ama hepsinin üzerine baskın kuvvet olarak da Allah’a tanık 
olur. Allah kuluna bahşettiği melekeleri üzerinden tezahür ettiğinde de kişi 
artık Hakk’ı kendinde görür… Ve O’nunla yaşar, rabbinden hoşnuttur. 
Yarabbi!.. Ben senden, geçmişimle de şu anımla da hoşnudum. Dolu doluya 
Sen’i yaşıyormuşuz.  

Bunu bir açıdan da irşat safhasında da düşünün. Kişi tabi olduğu velinin 
üzerindeki kuvvet açılımları olan melekelerine, huddemlerine tanık 
olduğunda da bu durumu farklı bir düzeyde yaşamış olur. Seyri seferin böyle 
bir tarafı da var. Abdullah Baba “Evladım, ben gördüğümde mendilimi çıkarıp 
efendiye teslim, teslim dedim” demişti. İnsan gerçek, hakiki insana güvenmesi 
ile sözüne teslim olmalı. Dünyanın hazlarla yaşanılan tadını bırakmalı/ helale 
taşımalı, ilkeleri yaşarken zevke ermeli.  

Örnek insan size kim olacağınızın işaretidir. İnsanın aslına muhabbeti uyandı 
mı, dünya hazları, tat vermez olur. Hakikatte yaşarken, hak olan size zevk, 
huzur verirken cennetinizi de kendinizde bulmuşsunuzdur… Ama cennetinize 
aldıklarınız ile kendinizi, öz varlığınızı hakkı ile yaşama olanağı bulursunuz. 
Kendinde cenneti bulmak güzeldir ama gönüllere taht kurmak, gönlünde 
sevdiklerine tahtan paye vermek, insanın kendini bencillikte aşarak, saadeti 
cennetin insanları ile bulmasıdır. Böylece iç dünyada biz olarak yaşama 
olanağı bulunmuş olunur. Dış dünyada ise hukuk zemininde bizlikte 
yaşanılacağını unutmadan, iç dünyada biz olduklarımız ile rızada yaşamak, 
erdiğimiz huzuru kalıcı kılacağından dolayı saadeti, varlık aynamız olan 
dostlarımız ile edinmiş oluruz.  
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Surede; insanın, nefsi emmaresi sebebiyle zalimliği, fesatta taşkınlığı/ 
sapkınlığı üzerinden ilişkilerinde hukukun gerekliği işaret edilir. İnsanın tinde 
nedenine bağlı olarak ilkeleri yaşama olanağı bulduğu salih amellerin 
yapılması gerektiği, salih amellerin yapılmadığı vurgulanarak işaret edilir. 
İnsanın; tinde gerçeği, doğa nesnelerinde bulamayacağı ve tinde gerçeği 
Rabbi sıfatı üzeri Allah’ta bulması gerektiği de anlamlı kılınmaktadır. 

Sure de hadsizce yaşayan insanın, tarihte yok olup gittiği vurgulanırken, 
önemli olanın gelecek olduğu ifade edilir. Nesnesinde yaşananların gelip 
geçiciliği, tinde yaşanacak olanların/ salih amellerin, cenneti/ saadeti 
edinmenin anahtarı olduğu işaret edilir. Saadeti edinmek için ise insanın insan 
ile olan ilişkilerinde duyarsız olmadan, olması gerekenleri yapması gerektiği 
belirtilir. Mal ve servet ile insanın sınanmasının ise daha çok, olması 
gerekenleri yapmadığından dolayı vicdanının sesini dinlemesi için 
gerçekleştiği vurgulanır.  

İnsan yaşadığı sıkıntılara kendi dışında sebep arar. Surede insanın sonuçta 
yaşayacaklarının, ilkeli amaçtan yoksun hadsizce yaşadıkları sebebiyle 
gerçekleştiği özellikle belirtilir. Kendi dışında Rabbini suçlamak yerine, nefsi 
emmaresi sebebiyle sorumlu olarak kendisini sorgulaması, üzerinde bulunan 
Rabbine dönmesinin gereğidir. İnsan, yaşadıkları sebebiyle kendi dışında suçlu 
arar. Suçlu aramak yerine yaşadığı acılara gerçekçi çözümler araması zaruri 
olandır. Çözüm ise insanın insan için, geleceğini inşa etmek için bir fırsat 
olduğudur. Nefsi emmare ile nesnesinde kaybolarak yaşayanlar; acılar ile dolu 
-sonları cehennem olacak- geleceğe kapı aralarlar. Nesnesinde değil doğaya 
aşkın tinde bulunarak yaşayana ise cennetin/ saadetin hak olduğu da surenin 
sonunda vurgulanır. 

Nefis atına binmiş, dünya meydanını zapt etmiş. Haktan, hakikatten habersiz, 
kendine zulmü marifet edinmiş. Hadsizce yaşadıklarında, küfrü adet edinmiş. 
Öz varlığı tanığı, Rabbinden gafil kalmış. Meydanı kendisinin tapulu malı 
sanmış. Uykusu derin!.. Hakk’ın kırbacını yemeden, uyanmamayı adet 
edinmiş. Rahmeti sahiplenmiş, hadsizce tüketirmiş, bencilce vermezmiş.  

Elinden alındıkça tutundukları, yaşanan acıları. Hayatın gerçekleri, yaşayacağı 
acıları. Vermese malının zekatını, başına yıkarlar meydanı. Duyarsız kaldığı, 
kör baktığı, başına gelince; geçmişin fırsatları, hayalinde yaşadığı acıları. 
Görünen o ki yaşayacağı cehenneme sürermiş atını. 
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Nefsin atından inmek, kâmilin gönlüne girmek, Allah katına varmaktır. Kâmili 
görünce karanlıktan arınmak insana farz kılınandır. Böyledir ama… İnsan, 
kendini yaşamazsa, saadetten uzaktır. İnsan insana fırsattır!.. Saadetin kapısı 
insan, gönlünü aralamak farzdır. Şafak olup ta insana, güneş gibi doğmak 
haktır. Rahmeti birinci elden yaşamak cenneti yaşamaktır.  

Cennet dedikleri saadet, özgürlüğü yaşamaktır.  

Böylesi fecri (şafağı) yaşamak, güneş olup ta doğmaktır.        

18.10.2015 
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90- BELED SURESİ 

 

Beled; şehir, belde, yerleşke yeri diye anlamlandırılıyor. Sure, tinde sınıflanma 
ilkesi ile okunmalı. Her ne kadar böyle okunsa dahi, Beled’te sınıflanma anlam 
içeriği ile çok farklı. Çünkü hak hakikat tezahür ettikten sonra sınıflandırma 
kaçınılmaz olan bir şey. On sekizinci ayette “işte bunlar sağın adamlarıdır”, on 
dokuzuncu ayette de “işte onlar solun adamlarıdır” denilirken tinde 
sınıflandırılmaya tanık olmaktayız. Bu anlamda surenin genelinde; zorluk 
içerisinde tinde halk edilen insanın, doğaya ait insan ve tine ait insan olarak 
seçimleri sonucunda ayrıştığını görmekteyiz. Beled suresi tinde sınıflandırma 
ilkesi ile doğada insan ve tinde insan başlıkları altında okunmalıdır. Bu surede 
doğa zemininde anlamlı kılınan insanın, doğa insanı ve tin insanı olarak iki 
farklı tipte anlamlı kılındığına tanık oluruz. 

Surede maneviyat sürecinde yaşanan sıkıntılar, tinde yaşanan sıkıntılar ve 
zorluklar anlamlı kılınmıştır. Bundan önceki surede de bu vardı; iyi olanı doğru 
olanı yaşamanın ne kadar zor olduğu. Yani vermenin de yaşamanın da zor 
olduğu anlamlı kılınmaktaydı. Neden zor? Çünkü nefsi emmare dediğimiz, 
nefis belası diye bir bela vermiş.  

Sure, bilgi ve akıl varlığı olan insana ihtar üslubuna sahiptir.  Bu bağlamda 
onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü ayetlere bakalım. “Biz 
ona iki yol gösterdik, ancak o sarp olan yokuşu aşamadı” bu muhteşem bir 
tabirdir. Diyor ki “sarp olan yokuşun ne olduğunu sana bildiren ne? Bir boynu 
çözmek/ bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır veya açlık gününde 
doyurmaktır.” Burada “boynu çözmek” kendi boynunu da çözmek anlamında, 
nefsi emmarenin köleliğinden kurtulmak anlamındadır. “Bir boynu çözmektir” 
denildiğinde, bir köleyi hürriyetine kavuştur ama kendi nefsinin köleliğinden 
de hürriyete kavuşmakta anlamlı kılınmıştır. “Aç olanı gününde 
doyurmaktır”(ayet14) Yani fazlası ile olduğu veya az olduğu durumlarda dahi 
elindeki nafakasını paylaşabilmek anlamlı kılınandır. Kimi? “Yakın olan bir 
yetimi, toprak üstünde bulunan miskini” doyurmaktır. “Sonra iman 
edenlerden, Sabrı birbirine tavsiye edenlerden ve merhamet tavsiye 
edenlerden olmaktır”(16. ve 17. ayetler). 
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Tavsiye de bulunmak ta çok zor. Düşünün ki dostlar arası galip bir düşünce 
var… O düşünceye göre hareket ediliyor, dünyevi. İyiliği tavsiye edeceksiniz 
edemiyorsunuz, neden? Galip düşünce müsaade etmiyor, arkadaşlarınızın 
hoşuna gitmiyor.  Burada temel ilke şu; emin kişi olmak çok zordur. Bakın ilk 
ayete gidin “beldeye yemin ederim ki” neresi? Mekke, Mekke’nin özelliği ne? 
Emin belde olmasıdır. Yani!.. Emin beldeye yemin ederim ki denilmektedir.  

Peki, bunun tasavvuftaki ya da manevi yaşantımızdaki karşılıkları ne? Sureye 
bu bağlamdan baktığınızda, insana diyor ki yerleşke olarak edindiğin belde ile 
seni anlamlı kılmaktayım. Bu da tedirginlikte değil emin olunan ile ereğe 
doğru yürüyüş kolay olacağı içindir ki gerekli olandır. Beldeyi emin yer kılan 
kim? Allah!... Yani yaşadığın yeri/ beldeyi güvenli kılan benim demekte. 
Yerleşke, kendimizi selamette gördüğümüz, emin hissettiğimiz olan yerdir. 
Ahlakından emin olduğunuz insan -özellikle insanı kâmil- da emin beldedir. 
İnsanın bedeni de emin beldesidir. İnsana yabancı gelen yer tedirgin kılar ama 
kendine yakin hissettiği her yer veya kişi insana emin bir beldedir. İç 
dünyasında ise insan kendine yabancı değildir ki iç dünyası/ gönlüde huzuru 
bulamadığı belde olsun. Kendinize yabancı hissettiğiniz, sizi tedirgin eden yeri 
beldeniz olarak sahiplenemezsiniz. 

Önemli olan, eminlik kazanmak, tinde eminlik kazanmak emin kişi olmak. 
Çünkü surenin son ayetleri bunu işaret etmekte. Surede zor işler olarak 
belirtilenleri yaptığınızda emin bir kişi olmaktasınız. Bir önceki surede saadet 
yurduna insan alınmaktaydı. Bu surede ise insanın insana sığınacağı emin 
beldesi olması gerektiği işaret edilir. Nasıl ki Allah insana emin belde olarak 
vatan vermiştir; insandan istediği de insanın insana emin kılındığı vatan 
olmasıdır… İnsanın, insan ile selameti edinmesi için de gerekli olanlar surede 
belirtilmektedir.  

Resulallah’ı düşünün; açı doyurduğunda, boynu çözdüğünde, nefsi emaresine 
aşkın müminlerin emin beldesi değil miydi? Nefsi emmareden kurtulmak, 
içgüdülerin ile değil, ilkeler ile hareket etmektir. Buradaki kurtulmak ifadesi 
ile kastım nefsi emmareyi terbiye etmektir. Terbiye olan aslına rabbine 
varmıştır, çaresiz insanlara emin belde olmuştur. Yani mümindir. 

Doğaya aşkın, Allah’ta nasıl emin yaşamaktayız. İnsandan da istenen; nefsi 
emaresine aşkın olacağı salih amellerle kendini aşması ve güvenilir insan 
olmasıdır. Rabbini rahmet tavrında yaşarken hakiki, kâmil insan olmasıdır. 
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Notlarımla beraber sureye devam edelim. Salih amellerin gerçekleşmesinde 
karşılaşılan nefsi emmareyi aşmanın zorluğu da surede ifade edilir. On birden, 
on sekizinci ayete kadar bu anlatılır. Hak ile batıldan bahsetmekteysek 
hakikate göre sınıflanmak kaçınılmazdır. Surede; nesnel nedenleri dâhilinde 
yaşayan insan ile öznel nedeni dâhilinde ilkeler ile biçimlenen ereğe/ amaca 
bağlı yaşayan insanın, tinde sınıflandırıldıkları anlamlı kılınmaktadır. Bakınız!.. 
İtikat dediğimiz; itikadın yaşama taşınması ile beraber amaca bağlı olunan 
yaşama sebep veren inançtır. Amaca bağlı olarak farklılaşma ve sonuçta da 
sınıflaşma kaçınılmazdır. Amaçların ve dolayısı ile de dünya görüşlerinin 
farklılığı sebebiyle sınıflaşma insanın doğasında var. Çeşitlenme insanın 
doğasında var. 

İnsanlık neden bir değil? Çünkü nedenlerimize bağlı amaçlarımız, ayrışmamızı 
kaçınılmaz kılmakta. Kadın-erkek, Kürt-Türk vb nedenler farklılıklarımızdır 
ama amaca bağlı dünya görüşü edinerek ayrışarak sınıflanmak tinde 
çeşitlenmenin gereğidir. Nedenler amaç olduğunda ayrışım, sonuç itibarı ile 
sınıflaşma kaçınılmazdır. Ama bakın, nedenler bizi ayrıştırmaz. Nedenler amaç 
olarak önünüzde durduğunda ayrışma başlar. Amacımıza bağlı olarak ta 
doğadan kendimizi soyutlamıyor muyuz? Daha rahat, konforlu yaşam için 
doğa zemininde yaşarken doğadan kendimizi soyutlamıyor muyuz? Ayrışmak 
amaçlar ile gerçekleşir ve dünya görüşlerimize bağlı olarak amaçlarımız 
doğrultusunda sonuçlarda yaşarken ayrışmak sınıflaşmak kaçınılmazdır.  

Surede; nefsi emmarenin, doğada insan değil, tinde insan olma sürecinde 
amaca doğru ilerlenirken sıkıntılı ve zor bir engel olduğunun anlamlı kılınması 
çok önemli. Bu durumu erenler bir kelamı kibarla özetlenmişler; “La dan 
İllallaha gelene kadar nice yol kesici vardır halince”. Bu cümlede surenin 
özetlenişini görmekteyiz. Bu kelamla sureyi okuyun nasıl anlaşılır değil mi? 
Mesela; kendinizi yoklayın, iyilik yapacaksınız nefsiniz engel olur, oruç 
tutacaksınız engel olur. İçgüdünüz, hevalarınız hevesleriniz menfaatleriniz, 
olabilecek olan şeylere karşı kaygılarınız, aynı anda devreye girerler. İnsanda 
bilgi her daim işlevsel, hem nefsi üzerinden hem ilkeler üzerinden. 

Herkesin tinde mücadelesi kendisinde başlar ve kendi nefsi ile 
mücadelededir. Eskiler bunu “er meydanında herkes kendiyle güreşir 
başkasıyla değil” diyerek ifade ederlerdi. İnsanın kendi ile güreşi çok zor; yani 
Beled suresini insanın kendi iç dünyasında ki mücadelesi üzerinden okuyun. 
Yerleşke sizsiniz, Beled sizsiniz, sizin üzerinize yemin ediyor. Ve sizin 
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kendinizdeki mücadeleniz hakikaten çok zor, nefsi emmare diye bir baş belası 
vermiş. Hani!.. Bunu, hatırlarsanız eğer Harut ve Marut’la da anlatmıştık. Her 
ikisine de nefsi emmareyi veriyor ondan sonra da başlarına gelmedik olay 
kalmıyor. 

Herkesin kendi mücadelesi kendi ile. Bu iç seyahatin gerekli ön ayağıdır. Önce 
kendi yakanızdan tutacaksınız. Ondan sonra yaşananları yerli yerince 
hikmetinde anlamaya çalışın. 

 Hak ve adaletten kaçamıyorsak eğer ne yapılması/ nasıl yaşanması gerektiğini 
bir önceki surelerin ışığında bu sure ve ardı sıra gelen sonraki birkaç sureyle 
öğrenmekteyiz. Hak ve adaletten kaçılamıyorsa eğer -ki kaçılamıyor- bu 
durumda bu sureler, ne yapmamız gerektiğini bize işaret ediyor.  

Ne yapman gerekiyor, nasıl yaşamak gerekiyor!.. Bakınız diyor ki “Eğer o sarp 
yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir, bir boynu çözmek veya açlık 
gününde doyurmak yakin olan bir yetimi yerde bulunan miskini, iman 
edenlerden olmak sabrı tavsiye etmek” vs vs. Zaten ne olması gerektiğini 
burada söylüyor. Yani böyle olacaksın diyor. Bu sarp yokuş böyle bir yokuş, 
çünkü nefis müsaade etmez, bunun için sarp yokuş. Bu ayrıca şu demek; 
rüyanızda bir yokuş gördüğünüzde böyle olaylarla karşı karşıya kalacaksınız 
demektir. Yani hayatınızda size fırsat olacak şeylerle karşı karşıya kalacaksınız 
ama o fırsatı değerlendiriyor musun değerlendirmiyor musun mesele bundan 
ibaret.  

Rüyanda bir yokuş gördün, tırmanıyorsun ama tırmanamadın, düştün; demek 
ki fırsatı kaçırıyorsun. Veya yokuşu öyle bir acele ile çıkıyorsun ki, çıktın 
tepesine, demek ki önüne gelecek bir fırsatı değerlendirdin. Neyin fırsatı? 
İyilik yapabilmenin, nefsini aşabilmenin fırsatı… Bizler genelde böylesi 
fırsatları değerlendirmiyoruz, kaçıyoruz, sırtımızı dönüyoruz. “Namazın kazası 
var, fırsatın kazası yoktur” derler. Dikkat etmek gerek insan insana fırsattır. 
Fecr suresinde de bu konuyu işlemiştik.  

Beled suresinin ilk ayetlerini erenlerin beden şehri olarakta anlamlı kıldıklarını 
belirtmekte fayda var. Tasavvufta genelde Beled suresi insanın beden şehri 
olarak görülür ki beden üzerine bu yüzden varidatlar, hikâyeler yazılmıştır. 
Erenler aynı zamanda beka mertebelerine geldiklerinde, insanı kâmil olarak 
yorumlarlar.  
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Beled yerleşke olan yer; dikkat ederseniz zaten ilk iki ayette “ Yemin ederim 
beldeye ki sende bu belde de oturmaktasın” denilir. Ruh hangi belde de 
oturmakta? Beden beldesidir. İnsan tür olarak nerede oturmakta “Babaya ve 
evlada” denilirken kendini doğduğu, bulunduğu belde ile anlamlı kılar. Böyle 
olsa da baba ve oğul ifadesi ile soy olarak beden zemininde kendini bulan 
insan da anlamlı kılınmaktadır.  Beden üzerine de konuşuyor, bu tarafı da 
kaçırmayın. Hiçbir anlamı dışarıda bırakmayacak biçimde arkasından hemen 
başka bir şeyi getiriyor. Yani istediği anlamı verecek, sizi o anlama taşıyacak 
bir içeriği olan ifadelerde bulunuyor.  Yani sadece belde demiş olsaydı, 
arkasından baba ve evladı zikretmemiş olsaydı sadece Mekke diye anlıyorsun. 
Mekke orada duruyor ne anlatacak, o vakit Beled sure olarak size işaret 
ederken size inen bir sure değil mi? Diğer sureler gibi… 

İnsanın kendi iç dünyasında yaşadığı iyilik ve kötülük, ruh ve nefsi emmare, 
hazlar, menfaatler ve ilkeler arasında gel gitler yaşarken içine düştüğü ikilik ve 
çelişkileri aşması, Beled suresinde söz konusu olandır. Bir İnsan eğer kendi 
içindeki çatışkıyı ilkeli amaca bağlı olarak aşarsa, zor olanı salih amelde 
bulunarak aşarsa, o vakit doğru olanı bulur, kendinde ki ikiliği aşar.  

Âşık Veysel Şatıroğlu’nun bu bağlamda sözü var “İkiliktir başa bela, her ne 
gelirse ikilikten gelir, sen birliği dile” diye güzel bir sözü var. Birliği nasıl 
bulacaktık, bir önceki surede buluyoruz “Ey mutmain olan nefs gel” teklif 
ediyor gel eğer gelirse sonucu cennettir. Birliği benle bulacaksın başkası ile 
değil denilmektedir. Çünkü bir olan zaten O dur.  Sıfatlarda ise birliği 
melekelerinin işlevselliğinde bulursunuz. İlkeler üzeri salih amelde ise tevhidi 
efal de Allah’ın sizinle bir olunduğunun bilincine taşınırsınız.   

Tevhitte tavırlarında mutlak özneye öznelliğinde tanık olursunuz. Nesnenin 
kendisine değil. Çünkü nesnelerin birbirleri ile olan ilişkisi birliktelikteki 
bütünlüktür, tevhid değil. Birlik ayrı bir şey tevhid ayrı bir şey. Tevhitte vahit 
sıfatı gereği Allah’a tavırlarında tanık olursunuz. Tevhidi bazen birlikle 
karıştırıyorlar. Şekerle çayı karıştırdığınızda, işte bir oldular, birbirlerinden 
ayıramazsınız diyerek örnekler vermekteler. Tevhid böyle bir şey diyerek de 
ifadelerde bulunmaktalar. Kardeşim o nesnel bir şey. Verilecek bir örnek de 
değil, çocuklar için belki olabilir amenna da hak ve hakikat için doğru bir 
örnek değil. Her şeyi Hakk görmek, Hakk’ın kendisi bilmek tevhid değildir. Her 
şeyde tavırları ile Hakk’ı görebilmek, öznelliğe tanık olabilmek tevhittir. 
Özneye bizatihi kendiliğinde tanık olamıyoruz dedik. Neyle tanık olacağız? 
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Tavırsal karakter belirimi olan esma görünüşlerinde, eylemdeki sıfat 
belirimlerinde tanık olmamız gerek. Surede insandan istenen ise tevhidi efal 
de yaşamasıdır. Yani ilkeleri yaşarken salih amellerinde gerçekleştirmesidir. 

Fecr suresinde veren kurtulmuştur ifade edilenlerdendir. Beled suresinde de 
veren kurtulmuştur ifade edilmektedir. Bu iki sureden Fecr’de malının cimrisi 
olana insan hakkı için, Beled de ise malını israf edene nitelikli harcaması için 
bir uyarının olduğunu sezebilirsiniz. Fecr suresinde “malı çok seviyorsunuz”, 
Beled suresinde ise “pek çok mal harcadım” ayeti ile bunu anlamak 
mümkündür. Veren derken, nitelikli veren; yani ihtiyaçlıya, ilahi amaca bağlı 
olarak veren, olması gerekeni yaparken veren kurtulmuştur demekteyim. 
Bunu da surede zaten görmekteyiz. 

Eğer nitelikli harcama yapmıyorsanız ya israf etmektesiniz ya da cimrisinizdir. 
Amaca, olması gerekene göre iş yapmıyorsanız, amaca, olması gerekene bağlı 
olarak ta harcama yapmıyorsanız israftasınız. Gerçekten nitelikli olarak 
insanların faydasına olan, insanları maneviyata taşıyacak işlerde 
kullanmıyorsanız israf etmiş olursunuz. İsraf ettiğiniz; ilminiz, malınız, 
servetiniz, canınız veya zamanınız dahi olabilir. Size verilenleri hakkı ile olması 
gerekene harcamanız sizi israftan kurtarır. 

Elbette ki yerleşke ve beden olarak doğadan emin kılınırız ama tinde de emin 
olunan kişi olmamız surede insandan istenendir. İnsan zorluklar içinde 
yaşamına yön verirken, ihtiyaç duyduklarına ulaşmak için çaba sarf ederken, 
sıfat ve karakter belirimlerinde bulunur ve tinde halk edilendir. İnsan zorluklar 
içinde tinde halk edildiği için; ihtiyaçlı olduklarından ve fazladan edindikleri ile 
geleceğe öngörülü baktığından ve nefsi emmaresi sebebiyle bencilliğinden 
dolayı dünyevi kazanımlarından vazgeçmek istemez. Dünyevi yaşamın gözler 
önünde olan zorluğu ve nefsi emmaresi ile insanın, mala ve hazlara arzu ile 
tutkunluğu (şehvet) da olması gerekenleri yaşamasını zor kılar. İnsan hazları 
ve gösterişi severken de harcamalarında hadsizce davranır; bu da israftır. İsraf 
verilenlerin kıymetini bilmemek, cimrilik ise verilenleri hak etmemektir.   

Zor olan yapıldığında ise kişi iman ile ahretinden emin olarak yaşamayı edinir. 
Eminlik elde edilir. Kolay olan, hayatın gerçeklerinden kaçmak veya hayatın 
gerçeklerine sırt dönerek duyarsızlığı seçmektir. Hayatın zor olduğunu ve 
insanların zorluklar içinde yaşadıklarını bildiğinizde daha iyi bir dünya için 
olmasa dahi, olan bitene daha anlamlı bakabilmek için iyi olandan taviz 

48

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



vermeden salih amellerde bulunmak gerekir. Fecr suresi ile nefsi emmaresi ile 
zor olanı yapmayan insana, Beled suresi ile de yaşamın zorlukları sebebiyle 
olması gerekene uzak duran insana tanık olmaktayız. 

Olması gerekenleri yaptıkça insan, insan ile saadete kapı aralayacağı ve 
erdemler ile tinini daha rahat yaşayabileceği vatanda yaşar. Olması 
gerekenlerde yaşamayan insan için ise yurt edindiği, dünyada cennet olsa, 
sonunda cehenneme dönecek yaşadığı mekân olur. 

Surede; insana, verilmiş imkânlar ile yaşam olanağı edinmesi, acziyetleri 
sebebiyle de yaşamın zorluğu içinde, doğa zemininde, insanın tinde var 
edildiği ifade edilir. Üzerine yemin edilen belde, her düzeyde içerdiği anlamı 
ile vatandır. Tür olarak toplumda yer edinmesi, baba ve ardılı olan evladı 
üzerinden anlamlı kılınır.  Verilen nimetler ile acziyetini unutarak insanın 
büyüklenmesi, tinde insan olmak yerine doğada insan olmayı tercih etmesi 
gözler önüne serilir. Tutku ile bağlı olduklarını paylaşmaması ama nefsi için 
hoyratça harcadıklarını hadsizce dile getirişi de vurgulanır. Sıfatlarını tinde 
nedeni adına kullanmaması, olması gerekenler için kullanmaması, sonuç 
itibarı ile de cehennemin insanın üzerine hak oluşu özetlenir. 

Fecr suresinin sonunda cennetin kapısı aralanırken, Beled suresinde de hak 
edilmediği içindir ki uzakta kalan cennet yerine, cehennemi yaşamak insanın 
kaderi olur. Bu iki sureye dikkat edilecek olunursa birbirini tamamladıkları 
görülür.   

Sureye ifade üslubu ile dikkat edildiğinde, muhatabına üçüncü şahısların 
bulundukları durumların anlamlı kılındığı görülür. Hakikatin 
dillendirilmesinden daha çok hak olanın, olması gerekenin dillendirildiğine 
tanık olmaktayız. 

İnsan doğada, doğanın insanı olmayı tercih ettiğinde; doğada gerçekleşenleri 
doğa nesneleri ile anlamlı kılan ve doğada gerçekleşenler ile de insanı anlamlı 
kılan/ konumlandıran süreçte görülür. Antik çağalardan itibaren doğaya 
anlam yükleyen insana tanıkken, modern çağlar ile doğa ile insanı anlamlı 
kılmaya çalışan insana tanık olmaya başladık. 

İnsan tinde, tinin insanı olmayı tercih ettiğinde; doğada öznelliği arayan ve bu 
doğrultuda doğa ve nesnelerine, öznelliğe bağlı olarak anlam yüklemeye 
başlar. Başlangıcında doğaya ve insana tanrısallık yükleyen insan; tinsel 
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gelişiminde, neden Tanrı ile doğaya ve insana anlam katar ve neden Tanrı 
üzerinden doğada gerçekleşenleri ve insanın yaşadıklarını okumaya çalışır. 
İnsan bu sürecin sonunda ise neden Tanrı ile doğada gerçekleşenleri, insanı ve 
yaşadıklarını anlamlı kılmakla beraber; erek Tanrı ile doğada, doğada 
gerçekleşenleri, insan ve yaşadıklarını; ereğe bağlı edindiği değerler ile 
anlamlı kılmaya, değerlendirmeye ve tanımlamaya başlar.  

Neden ile anlam bulan insan için, ereğe bağlı değer edinimi sebebiyle; neden 
Tanrı ile anlam bulurken, neden Tanrı’nın erek Tanrı olması doğrultusunda 
değerde görülmesi söz konusu olur. Böylece insan, ereğinde yaşadığı ile doğa 
nesneleri içinde parçalı olanda/ kâinatta kaybolmaktan kurtulur. Mutlak olan 
ile de doğa zemininde nesnelerine aşkın olarak tinde yaşar. Bu da 
Muhammediyet ile beraber insanlığın kazanımı olmuştur. Böylece insan, doğa 
ve doğada gerçekleşenleri, insan ve insanın yaşadıklarını; her türlü neden 
doğrultusunda anlamlı kılmak yerine erek Tanrı ile ereğe bağlı değerinde 
anlamaya çalışır, değerlendirir ve tanımlandırır. Bu da İslam’da gelişen, 
tasavvuf yaşantısında görülen, tinde devrim niteliğinde olan, doğada ve tinde 
olan bitene ereğe bağlı olarak anlam vermeye, değerlendirmede bulunmaya 
ve tanımlamaya olanak vermesi adına önemlidir. Bunun ne kadar önemli 
olduğunu, dinler tarihi ile görmek, hususi bir ders alanıdır.  

“Kâinatı insan için, insanı kendim için halk ettim” hadisi kutsisi ile bu 
anlattığım daha rahat anlaşılabilinir. Bu hadisi kutside, kâinatın ve insanın 
ereğine bağlı olarak değer beliriminde görüldüğüne tanık oluruz. Neden Tanrı, 
kâinat ve insanı kendinde anlamlı kılarken, erek Tanrı olarak değerde 
belireceğini de “kendim için halk ettim” ifadesi ile işaret etmektedir. Neden 
ile bulunan anlam, erek ile değer olma niteliği kazanır. 

 

 

Beldeyi eminde doğmak, vatan dediğin toprak, doğaya mahkûm kılınmak; 
zorluğun kucağında doğmak…  

Sıfatları belli, verilenler belli, insanda istenen, zorluğa aşkın yaşamak.  

Nefis başa bela, zorluk bencil olana, hak olanı yaşamak.  
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Zorluk dağ misali, dokunmak kabus misali.  

 

Aşmak!..  

Acılara ortak olmak, acılara el uzatmak, rahmet kanatlarını açmak; zor olanı 
aşmak!..  

İnsan ile kendini aşmak; insana eğilmek, dertlere ortak olmak.  

Acıları paylaşmak olması gereken secde.  

Secdede bulunurken, dağın tepesinde bulunmak, nefsine aşkın kendini 
bulmak.  

Zorda kalmak fırsat, fırsat kendine varmak.  

İnsan ya, doğaya mahkûm ya, insanlığa… Tercihleri insanı ya padişah yapacak 
ya da doğaya mahkûm. Böylesi durumda zor olan, cehennemde yaşamak… 
Yine döndük mü başa…  

Zor olanı yaşamak, bu defa başa bela…  

18.10.2015 
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91- ŞEMS SURESİ 

 

Şems suresi adalet ilkesi ile okunmalı, ama burada adalet başka bir şey. 
Adalet sonuçta görülecek bir şey ama Şems suresinde bambaşka bir anlam 
içeriği ile önümüze gelmekte.  

Allah işlerinde adaleti gözetendir. Adalet sonuçta görülecek olandır, 
yaşananların başında tanık olabileceğiniz bir şey değil. Yine adalet ilkesi ama 
özellikle bu sure, Allah işlerinde adaletlidir noktasında adalet ilkesi ile 
okunmalıdır. Daha önce adaleti işlediğimiz sureleri hatırlarsanız, adaletten 
kaçışımız yoktur demekteydik. Adalet, yaptığımız tinde olumsuz, kabul 
görmeyen tutum ve davranışlar sebebi ile sonuçta tahakkuk edecek olandır… 
Ama bu surede adaletin, adaletin gerçek sahibi üzerinden anlamlandırıldığını 
görmekteyiz...  Adaletten kaçış yok. Çünkü kendisi zaten adaletle iş görüyor, 
O’nu artık adalet tavrında çok iyi tanıyoruz. 

Adaletinden dolayı verdiği hükümden kendisine sorgu sual edecek kimse yok. 
Son ayeti okuyun “bunun sonucunda da korkmaz” muhteşem bir ayet… Öyle 
bir kudret sahibi ki yaptığı işlerden korkusu yok. Yani sonuçları bu olacak, şu 
olacak… Yaptığımız her şeyden kaygı duyarız. Allah’ın kaygısı yok. 

 Ama yanlış yapma ihtimali olmadığı için değil mi? 

Birebir öyle… Düşün ki kendinden o kadar emin, işlerinde o kadar doğru ve 
bunun dâhilinde de sınırlarını bilemediğimiz kadar büyük kudret sahibi bir 
varlık var. Eminliği zaten bundan dolayı geliyor. Sonsuz kudret sahibi... İsterse 
her şeyi helak eder, helak ettiğinin yerine yenisini halk eder. Halk etmedeki 
sınırsızlığı ve hızının sınırlarını tam anlamı ile bilmediğimiz bir varlık. Belki de 
şu an da dahi kaç defa helak edilip halk edilmişizdir. Ne fark ediyor ki kendisi 
için? Bu şu demektir; yaşamınız sizin için bir fırsattır. İsterse nedenlerine bağlı 
olarak anında helak eder. Geleceği olmayan olduğu içindir ki geçmişini de 
yitiren olunur… Hiç halk edilmemiş olarak varlık sahnesinden silinir. Yaşam 
bizim için bir fırsattır, ne kadar hakkı ile değerlendirebiliyorsak fırsattır. 
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Allah işlerinde adaleti gözetendir, adalet hükmüyle de hüküm edilmeyecek 
olandır. Siz de Allah’la hüküm verirseniz, hükmünüzle hüküm edilemeyecek 
olan olursunuz. Yani yaptığınız işlerinizde kaygılanmazsınız. Ayeti bu şekilde 
de okuduğunuzda bambaşka bir yere sizi götürür.  

Semud kavmi üzerinden betimlenenler bunu anlamlı kılar. Böyle olsa da 
hükmünden korkmayan Allah’tan; insanın, nefsi emmaresi ile yaptıklarından 
dolayı korkması gerektiği vurgulanır. Evet!.. Allah’tan korkunuz. Neden? 
Hadsizce yaptıklarınızdan dolayı Allah’tan korkunuz. Çünkü adalet ile iş 
görüyor. Allah’ın zatından korkulmaz sevilir demiştik daha önceleri. Hadsizce 
ve haksızca yaptıklarınızdan dolayı Allah’tan korkun! Çünkü adalet 
hükmünden tavizi yok. 

Nefsin, hadsizce ve haksızca yaşadığı kötülüklerden arınması akıbet de ve 
ahrette korku ve kaygılardan kurtulmak adına gerekli olandır. Çünkü Allah’tan 
adalet sıfatı gereği ne zaman korkmazsınız? Nefsinizden arınmışsanız, her şeyi 
doğru yapıyorsanız, iyilikte bulunuyorsanız, geleceğe karşı kaygınız olmaz.  

Surenin yedinci ayeti önemli “nefse, onu biçimlendirene” demiş. Allah, nefsin 
üzerine yemin ediyor. Yani sıradan bir şey değil. Demek istediğim, ruh olarak 
nefs değil ama nefsi emmare hep kötülenir ya, Allah ise ne kadar önem 
verdiğini bu ayetteki yemini ile göstermektedir.  Bu ayette nefsi, şahıs/ 
kendilik olarak ruh anlamında okuyan ve nefsi emmare olarak da 
okuyanlarınız bulunabilir. Her iki anlamı da dikkate alarak okursanız daha 
geniş bir açıdan sureyi zevk edersiniz. 

Ruh olarak kendilik Allah’ın kudret dairesinde ilkelere haiz melek, iç dünyaya 
ait özne olarak halk edilmiştir. İnsan dünyaya getirildiğinde doğaya ait yönleri 
ile biyolojisi üzerinden de ilkelere ait olarak başlangıçta saf olan doğası gereği 
de olması gerekli olan içgüdülere sahiptir. Bu içgüdüler, insanda ruh kadar 
latif olmasa da ruhani kabiliyete haizdir. İnsanın doğasında bulduğu nefsi 
emmare latifesinden kaynaklı olarak içgüdüleri kendinde bulur.  

İçgüdüler daha öncede belirttiğimiz gibi var oluşunda gereği olarak vahiye, 
ilhama haiz olmaları doğrultusunda arı bir biçimde gerçekleşse de doğa 
alanında ki ilişkiler sonucunda hazlar, arzular ve menfaatler ile biçim kazanır 
ve ismi tasavvuf lisanında nefsi emmare olur. Kur’an da “kötülüğü emreder” 
denilen, insanın doğasına yerleşik olan, sonuçta da katışıksız kötülük olan; 
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ruha, güzelliklere, ilkelere örtünmeye sebep olan nefs, nefsi emmaredir. 
Azazil’in “kalbinde bana bir yer ver” dediğinden kast edilen nefs durumu da 
bu nefs mertebesidir. Zillete meyilli, aşağıları yurt edinmiş, aslından uzak, 
kendinden başkasına tahammülü olmayan, eğitilmeye muhtaç olan nefs de 
bu nefstir. Bu bağlamda insan, rabb ve mürebbi esmalarının görüldüğü 
karakter belirimleri üzerinden haklar ve hadler doğrultusunda eğitilmeye 
muhtaçtır. Evrenseller ile eğitilmeyen insan, hem aslından uzaktır hem de 
insanlığının zararına olan tutum ve davranışlarda kendisine meşruiyet alanı 
oluşturarak tahammül sınırlarının dışında hareket eder.   

Ruh, öz varlığı olan Allah’a içkin olarak Allah’ın emrindedir, nefsi emmare ise 
insanın biyolojik doğasına içkin ve ruha dışkın olarak kötülüğü emredendir. 
Tinde, irade bağlayıcı kuvvet olarak baskın gelen yönlendirici öznel belirimdir. 
Allah ruhu, tinsel olan iç dünya alanında var olma kabiliyetinde halk edilmiştir, 
nefsi emmare ise doğa alanında var olma güdüsünde kendine nesne 
edindikleri ile var olma kabiliyetinde halk edinmiştir. 

İnsan aslında ruhtur. Her iki nefs mertebesi ile de insan, ruh zemininde ve 
biyolojik doğası gereği de nefsi emmare zemininde, bu iki latifenin kişilik ve 
karakter belirimlerinde biçim kazanmaları sonucunda kendiliğinde insan 
karakter beliriminde bütünlük bulur. Bu bağlamda insan, doğa nesnelerine 
nefsi emmaresi, tine/ ilkelere ise ruhu ile yatkın olarak kendi içinde farklı 
yönlere olmaları ile beliren iradeler doğrultusunda çatışkıya haiz bir yaratılışa 
sahiptir. Bu çatışkıda önemli olan ise insanın; evrensellere mi, doğa 
nesnelerine mi daha yakın olarak karakter belirimlerinde kişilik sahibi 
olacağıdır/ olduğudur. Surede bu anlattıklarım betimlenmiştir.  

 Özellikle bu ayette dikkat etmeniz gereken ise nefsin tek başına bir değer 
olmadığı, “biçimlendirene” denildiğinde, terbiyesi ile yükseldiği karakter 
doğrultusunda biçimlendireni ile değer kazandığıdır. Burada önemli olan bir 
konu da bu ayet ile her iki belirimi ile de nefsin, karakterin cevheri olarak 
anlam kazanmasıdır. Her iki nefs latifesi belirimi ile de nefs olmazsa; insan, 
insan olmaz… Ve “biçimlendirene” diyor; burada, mürebbiyi kast eder, rab 
sıfatı kasteder, mürşidi kast eder, anne babayı kast eder ve hepsinin üzerinde 
Rabbül erbab olarak kendisini de kast eder. Çünkü bütün karakter 
belirimlerine, rabbi sıfatları ile aşkın olarak biçim veren kendisi.  
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Surenin yedinci ayeti önemli; nefs adına yemin edilmekte, biçimlendirene de 
yemin ediyor. Nefsin önemini daha önce konuşmuştuk. Yedinci ayet ile nefsi 
“biçimlendirene” denildiğinde doğa nesnesi olarak değil, tinsel olarak biçim 
kazanan bir cevher anlamlı kılınmaktadır. Bilindiği gibi nefs;  kişilik ve karakter 
belirimlerinde biçim kazanır. Bu ayet ile kişilik ve kişilikte belirleyici olan 
karakterin de anlamlı kılındığını görmekteyiz.  

Bu neden önemli? Çünkü tinde görünüş bu ayetle anlamlı kılınmakta… Bu 
ayeti mutlak nefs sahibi Allah üzerinden de anlarsanız eğer; tinde görünüş için 
nefsine de karakter belirimi olan ilkesel tavırları –esmalar- ile biçim veren –
subiti sıfatları ile iş gören- varlığa tanık olursunuz. Yani nefsin cevher olarak 
tinde biçim kazanması evrensel bir durumdur. 

Nefsin en temel karakter özelliği benliktir/ enedir. Nefs demek; benlik 
bilincinde bulunmak ve benlik bilincinde olarak tutum ve davranışlarda 
bulunmak demektir. İnsan, benlik bilincinin farkında olamayabilir ama benlik 
bilincinde olarak tutum ve davranışlarda bulunan öznedir, nefs sahibidir. 
Benlik öznelliğin en temel zemini ve en temel karakter belirimi olarak görülür. 
Surede nefs ve nefse biçim veren üzerine yemin edilirken benlik ve benliğe 
biçim verilmesi üzerine de yemin edilmiş olunur. İnsan kendindeki çatışkıyı, 
seçmiş olduğu iradesinde ki kararlılık doğrultusunda, temel olarak benlik 
bilincinde aşar. Benliğin, tinsel görünüş alanı olan diğer karakter 
belirimlerinde de nefs tam anlamı ile biçim kazanmış olur.  

Sure bu bağlamda; nefsin/ benliğin hangi düzeyde biçim kazanması 
gerektiğini görmemiz adına önemlidir. Ve sureden de anlıyoruz ki nefs adalet 
ilkesi gereği hak ve hadler edinerek kazanılacak olan karakterlerde biçim 
kazanılmalıdır. Son ayette göstermektedir ki Allah, bütün karakter 
belirimlerinde adalet ilkesi ile hareket etmektedir. Karşıt belirimler 
çeşitliliğinde iş görse de ilkelerinden taviz vermeden, kaygısız ve akıbetlerden 
korkacak bir şeyi olmadan adalet ilkesi ile işlerini sonuçlandırır. İnsanın ahlak 
olarak edinmesi gereken karakter de budur… Her türlü çatışkıda, koşulda, 
şartta ve ihtiyaçta, hangi durumda bulunursa bulunsun, adalet ilkesinden –
vicdanında- taviz vermeden şer olana aşkın yaşamasıdır.   

Bunun içindir ki sure; adalet ilkesi ve nefsin en temel karakter belirimi olan 
benlik ilkesinde okunmalıdır… Ayrıca benlik zemininde, benliğin karakterlerde 
biçim kazanması sebebiyle karakter ilkesi göz ardı edilmeden okunmalıdır.  
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‘Benlik karakter midir, kendilik midir’ denilecek olunursa eğer… Nefsi emmare 
değil, kendilik şuuru/ şahıs olarak nefs; dirilikte şuursal olan kendiliktir/ öz, arı 
benliktir (bu durumda kast edilen benlik, ruhun niteliksel olarak kendiliğidir). 
Kendilik şuurunda -arı ben olma şuurunda- özne/ şahıs ise bilinç zemininde 
benlik olarak temel karakter beliriminde bulunur. Bu benlik zemininde, 
karşılaşılan her türlü koşul ve ihtiyaca göre beliren tutum ve davranışlarda 
insan, karakter edinimlerinde bulunur. Bilincinde olarak veya bilincinde 
olmayarak şuurda yaşanılan arı benlik/ kendilik, bilinç zemininde 
potansiyellere bağlı yapısallıkta gerçekleşen benliğin karakter olarak 
oluşmasının neden zeminidir. Benlik zorunlu karakter belirimidir. Bu zorunlu 
ana karakter belirimi zemininde ise koşul, ihtiyaç ve üretimler doğrultusunda 
tavırlar üzeri edinilen karakterler, ana karakterin biçim kazandığı ruhsal 
belirimlerdir. Yani ruhsal kendilik şuuru, karakter değildir ama, bilinçte 
benliğin karakter olarak görünüşünün zeminidir. Bilinçte beliren benlik ise 
diğer karakter edinimlerinin ana karakteri olarak zeminidir. 

Bilinç zemininde, bilincinde olsanız da olmasanız da tutum ve davranışlarda 
bulunurken benlik karakter olarak inşa edilmiş olur. İnsanın insanla ve 
doğayla olan ilişkileri sonucunda ayrıca her türlü alanda üretimleri üzerinden 
karakterler edinilmesi ile nefs/ benlik biçim kazanır. İnsan ruhta arı benlik 
sahibidir, nefsi emmaresi ile de bencillikte benlik sahibidir. Arı benliğin, ilkeler 
ile rahmet tavrında bulunarak bencilliğe aşkın benlikte karakter sahibi olması 
ise murad edilendir. 

Evrenseline bağlı olarak doğru olan karakterde; nefsi emmare kontrol altına 
alınır, ruh ise doğru olan tutum ve iyi olan davranışları ile güzellikte görünüş 
bulur. Dikkat edilmesi gereken bir konu da mutlak olanda varlık alanında 
görülen çatışkının, mutlak olana karşıt bir belirim değil tininde tavırsal 
çeşitlilik ve tinsellikte görünüş bulmasının gereği olarak gerçekleştiğidir. Bu 
konu üzerine çokça konuştuğumuz için üzerinde durmaya gerek 
duymamaktayım. 

Doğada güneş ise en yüksek karakteri temsil ettiğinden dolayı üzerine yemin 
edilesi değer olarak anlamlı kılınmaktadır. Bu temsil ile insandan istenen ise 
güneş misali bir karakter edinmesidir… Herkes üzerine doğan; güzelliği açığa 
çıkaran ama çirkinliği de kurutan bir karakter. Dünyanın karanlığında, ay 
misali bedeni ile bu karakterin verdiği kişilikteki güzellikle insan, kendinde 
güneş gibi parlayanı göstermelidir. Sonuçta da zulmete güneş gibi doğmalıdır.     
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Surede adalet ne pahasına olursa olsun gerçekleşecektir mesajı verilir. Bu da 
ilkesel yaşamın hayati olarak önemi ve gerekli olduğunun anlamını taşır. 
Beğensek de beğenmesek de, inansak da inanmasak da hayatın, olan bitenin 
bir anlamı var. Bu anlamı, tinsel nedenlerde bulmak gerekir ama ereğe doğru 
ilkesel yaşanmadığı sürece, yaşam nedenlerinde anlamlı olarak değerinde 
yaşanamaz. İlkesiz yaşam değerinde bulunulmayan yaşamdır ki surede, 
üzerine yemin edilenler ile görmekteyiz ki her şeye değerinde bakan ve insanı 
da ereğinde gerçek değerinde görmek isteyen bir Allah’a tanık olmaktayız. 
Ereğinde değer olunduğundan sebebiyet de yemin edilenler ile anlamaktayız 
ki her olay ve olguya tinde bir anlam yüklenmiştir. Sureye böylesi 
baktığımızda; hayatın nesnelerinin, nedenleri olan yüklenmiş oldukları 
anlamları ereğinde yaşadıklarından dolayı tinde değer olarak görünüş 
bulduklarıdır. Doğadaki her algı nesnesini bu açıdan okumak yerinde olur.    

İnsan, ten ve nesne varlığı değil, özne ve ruh varlığıdır. Ayrıca nefsi emmare 
ve haz varlığıdır. Yedinci ayetle bu daha anlamlıdır. Bir önceki surede 
yerleşkeniz üzerine yemin ediyordu. Bu surede ise nefse yemin ediyor. Bir 
önceki surede her türlü düzeyde içerdiği anlama haiz olarak beldeye yemin 
ediyordu, şimdi özneye ruha ve tefsir düzeyinde belirtirsek eğer nefsi emmare 
üzerine de yemin ediyor... Artık nefsin anlamını hangi içerikte kabul ederseniz 
o biçimde anlayın. 

Surede insanın neye göre iç dünyasında bilinçlenmesi gerektiği de anlamlı 
kılınır. Özellikle ilk on ayet “onun ardından geldiği zaman aya, onu açığa 
çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, göğe ve onu bina edene, 
yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu biçimlendirene, sonra ona 
kötülüğü ve takvayı ilham edene…”  Bakınız şerri dahi ilham eden Allah. Ne 
üzerinden ilham ediyorsa onun üzerine de yemin ediyor.  

“Onu arındırıp temizleyen kimse, gerçekten felah bulmuştur. Onu kirletip 
gömen kimse ise elbette ziyana uğramıştır”. Hani “nefsinize zulmetmeyin” 
diye bir ayet vardı, bu ayetle okuyun “Onu kirletip gömen kimse ise elbette 
ziyana uğramıştır” yani nefsine zulmetmiştir. Genelde bu içerikteki hadisler 
veya ayetler metnin tamamından kopuk olarak tek başına  şöyle algılanır; işte 
nefsine zulüm etmeyeceksin, yiyeceksin içeceksin dünyaya bakacaksın vs.. 
Bak söylüyor nefsini gömdün diyor.  
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İnsanın güneşi, kendisinin ilkesi olan burcunun, kendisinde nefsinin arınması 
sonucu baskın meleke olarak yükselmesidir. Bu tefsirdir, niçin tefsir dedik? 
Çünkü birçok anlam yüklenebiliyor bunlara. İnsanın mürşidi güneşidir, ay 
kendisidir. Ve o güneşinden dolayı hâlden hâle geçer. Yani diyor ki; “hâlden 
hâle geçen insana, hak ve hakikatten beslenen insana, yemin olsun” gibi 
anlayın… Daha birçok anlamlara haiz olmak kaydı ile sadece bu anlamda 
okudum. 

Güneş; dilde söze, yolda mürşide, kalpte sevgiye... vb gibi anlamlara gelir. 
Anne, baba, sevgili de muhabbet varsa eğer güneşinizdir, yoksa eğer 
zebaninizdir. Sevgi, muhabbet varsa anne baba çocuk için güneştir. Yani 
çocuğun varlıklarını aydınlatan, görülmesi gerektiği gibi her şeyin 
göstericileridir.  

Nefs, hadler ve haklar çerçevesinde evrensele bağlı edimlere göre terbiye 
edilir ve biçim kazanır. Bu terbiyenin başlangıçta gerçekleşmesi için insanın, 
evrenselleri üzerinden yaşadığı nesnesi olan tabusu/ dokunulmazlarının da 
olması gerekir. Salih’in kavmi, tabusuna bağlı yaşananlar olarak terbiye edici 
olması gerekenlerde (hani su içme günleri vardı) adalet gözetmemeleri, 
evrensellere göre yaşamamaları helaki hak kılmıştır.  

Deve bir tabu idi yani dokunulmaz olandı. Ama onun üzerinden istenilen ne 
idi? Adalet ilkesinin kazanılmasıydı. Hani bir gün o su içecek, diğer gün onlar 
içecek, hak olanın ve hadlerin gözetilmesiydi. Ama baskın kuvvet ne oldu? 
Kıskançlık oldu, haset oldu. Deveyi kestiler yediler. Sonuçta ne oldu? Allah’ta 
onları kesti, helak etti. Yani deveyi kesmeleri demek; yaşam sürecinde, 
nedenlerini hakkı gereği yaşamamak olarak anlamlarında, kendilerini de 
öldürmeleri demekti.  Taş gibi kalplerden bir deve çıkartıyor, yumuşatıyor 
ama sonra kıskançlık baskın geliyor, haset baskın geliyor o devenin 
öldürülmesine sebep veriyor.  

Bunu bu biçimde kendi üzerinizden okuyun.  Taş gibi kalpten çıkan bir deve, 
yani katılığı, duygusuzluğu, duyarsızlığı bırakmış olarak imana, gerçeğe 
taşınmanız oluyor. Ama sonradan helak oluyor. Ne öldürüyor sizi? Kıskançlık, 
haset vs… Bu şekilde okuduğunuzda belki daha anlamlı… Eğer ilkeler değerler 
olarak edinilmezse… Ve değerler ile nefs, iyi ve doğru ilkeleriyle güzel bir 
karakterde biçim kazanmazsa ve hayat ilkeler ile yaşam biçimi edinerek 
yaşanmazsa helak kaçınılmazdır. Ya ahiret ya da akıbet olarak kahredilmek 
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kaçılmazınızdır. Hayatın her alanında ilkeler göre yaşıyorsanız iyi sonuçlar elde 
edebiliyorsunuz, ilkelere göre yaşamıyorsanız hayatın her alanında sonuç 
kaçınılmaz, kahırdır…  

Ve bu bağlamda Salih’in kavmi örnek gösterilmiş. Özellikle Salih kavmi… Ama 
işin enteresan tarafı surelerin o kadar kısalmasına rağmen halen üç boyutlu 
konuşmaya devam ediyor. Geçmiş, gelecek, bu an…  

Surede insandan istenen; belirli haklar ve hadler üzeri edinilen 
dokunulmazları ile evrensellere bağlı olarak insanın nefsini terbiye etmesidir. 
Değerler insanı hak belirimlerine göre terbiye ediyor, dokunulmazlar insanı 
had belirimlerine göre terbiye ediyor, sınırlıyor. Ama ne kadar 
dokunulmazlarınız olursa olsun, insanın nefsi emmareden yana kendisini 
dizginlemesi, sınırlaması çok zordur. Hani!.. Nefsi emmare sahipleri 
dayanamayıp deveyi öldürüyorlar ya! Yani, yemeyeceğim dersiniz yersiniz, 
küfretmeyeceğim dersiniz küfredersiniz, yapmayacağım dersiniz yaparsınız. 
Nefsi emarenizin tahriklerine dayanamazsınız. Bu ne zamana kadardır? Hak 
olan hakiki insan olan muhatabınızı, aynanızı bulana kadar. O vakit;  
görüldüğünüzü görüyor, bilindiğinizi biliyor, duyulduğunuzu duyuyorsunuz. 
İnsan ne zaman görülürse aymaz değilse eğer kendini sınırlar, hakları gözetler, 
görülmeden önce ise hadsizce ve haksızca yaşamayı tercih eder.  

Farz edin evde sizi yirmi dört saat birisi gözetliyor… Banyoya dahi giremezsiniz 
değil mi? Ama Allah her an sizi gözetliyor ve bizler Allah’tan gafiliz…  

Abdullah Babanın yanında da muhabbette iken öylesi sohbet ederdi ki 
görüldüğümü görürdüm, duyulduğumu duyardım, bilindiğimi bilirdim. Gel de 
konuşan dilinde Allah’ın tezahür ettiğini görme, nefsi emmare ile hadsiz ve 
haksızca tutum ve davranışlarda bulunmaya da devam et. Mümkün mü 
böylesi bir şey? İnsanın dili lâl olur, nefsi kahrolur, doğru olandan taraf, iyi 
olanı yapar ve güzel olanı yaşamaya başlarsınız. Esmanıza bağlı karakteriniz 
açığa çıktıkça karakter beliriminize göre de nefsiniz -ruhunuz ve nefsi 
emmareniz tutum ve davranışlarda bulunarak biçim kazanır. Karakterde 
bütünlenirler. Böylece ruhun kendisi olan siz, nefsi emmare ve beden 
zeminlerinde yükseltilmiş olduğunuz karakterde kendi nedeninizi, varoluş 
nesnelerinize aşkın olarak yaşamanız sonucunda, gerçek insanlık değerinizi, 
Hakk ile ereğinde yaşarken bulursunuz/ yaşarsınız. 
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Şems süresi ile güneş size doğduğu zaman, isteseniz de istemeseniz de 
terbiye olmaya başladığınızı da anlayınız. Kendinizi hadler, hak edilenler ve 
yaşanması hak olanlar ile çevrelenmiş bir çember içinde iç dünyanızda 
bulursunuz. Bu anlamda bu sure insanın kurtuluşunu işaret etmesi ile de 
müjde niteliğine haizdir. 

 Surede insandan istenen; evrensel değerlerin belirdiği haklar üzeri ve 
evrensele bağlı dokunulmazları hadlerini bilerek, nefsini terbiye etmesidir. 
Kendisi için olan, gök kubbe ve onda gerçekleşenlerde insanlık karakterinde 
kendisini bütünlükte bulduğu karakteri üzerinden hakkınca yaşamasıdır.  

Surede Rabb Teâlâ özellikle yedinci ayetle; üzerinde rabb olarak aşkın olduğu 
mürşidi kâmil karakterini yaşayan insan üzerine de yemin etmekte. “Nefse ve 
onu biçimlendirene…” Burada birçok anlamına haiz olmasıyla beraber 
özellikle mürşidi kâmil üzerine yemin vardır… 

Taliplerin güneşi mürşidi kamildir, ay ise taliptir, evrensel değerler aynası olan 
insan ile, insan kendi nefsi emmaresini sınırlar ve hakkı olanlar ile rabbi sıfatı 
gereği ile yaşamaya sevk edilir. Böylece dünyada, akıbetinde kahredildiği 
içindir ki kahredileceği bir ahretten yana kurtuluşa ermiştir. Bu da 
gerçekleşirken, sonuçları ile bilir ki yaşadığı her şey ile yüzleşecek ve bilir ki 
hesabı görülecek… Bakınız! Mürşidi olanın hesabı anda görülür, ahirete 
bırakılmaz. Hata yaptığı anda kişiye yaptığını her türlü yol ile hatırlatırlar. 
Anında cezası kesilir. Allah mürşitsiz bırakmasın… Mürşidi olmayanın mürşidi 
şeytandır dediklerinde; kast ettikleri şeytan, kişinin nefsi emmaresidir. Burada 
dikkat edilmesi gereken bir nokta da mürşit deniliyor olmasıdır. Mürşit 
denilmektedir; haktan hakikatten gafil olan kast edilmiyor. Rüşt sahibi, irşat 
ehli, hak olana göre yaşayana mürşit derler. Ruhsatını öz varlığından almış/ 
verilmiş, kendi dışında olanların gölgesinde iş yapmayana mürşit derler. 
Kafalarına esmiş ruhsat edinmiş, kendi dışında olana tabi olduklarının 
gölgesinden kurtulamayan ruhban sınıfına mürşit denilmez. 

Evrensel değerler aynası olan insan ile, insan kendi nefsi emmaresini sınırlar 
ve kendini akıbetten yana korur. Bu da gerçekleşirken taliplerin nefsine 
kişilikte biçim verecek, karakterde bütünleyecek olan ise iman, vicdan, hayâ 
ve akıldır. Bunlar da yedinci ayette üzerine yemin edilen “biçim veren” 
tabirinin tefsiridir.  Nefse biçim veren diyor ya, yani sadece bir özne üzerine 
değil, biçim verecek kudrete haiz sıfatların üzerine de yemin ediliyor. Çünkü 

61

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



nefse bu insani sıfatlar ile biçim verilir. Farklı bir açıdan da belirtmek gerekirse 
nefse heva ile de biçim verilmektedir. Buna da dikkat etmek yerinde olur. 

Çünkü nefse, hangi düzeyde karakter ve kişilik beliriminde biçim verdiğimiz 
sonuçta kahr edilmekten yana kurtulmamız, selameti bulmamız adına 
önemlidir. Surenin “onu arındıran felah bulmuştur. Onu kirletip de gömen 
ziyana uğramıştır” dokuzuncu ve onuncu ayetleri bunun anlamlı kılınmasıdır. 

Yedinci ayette “biçim veren” üzerine yemin edilirken; nefsini terbiye etmeye 
çalışan talip üzerine de yemin edilmiş olunduğunu da hatırlatmakta yarar 
vardır. Çünkü kendisini; akıl, vicdan, hayâ ve iman ile yaşadığı olaylar 
karşısında terbiye etmeye çalışan ve asli karakterinde kişiliği ile biçim kazanan 
talibin emeği/ gayreti üzerinden amaca bağlı yol edinmesi rüştünü kendi ile 
bulması adına çok önemli bir gelişmedir.  

Eğer sizde bu melekeleriniz kuvvetlendi ise kendi üzerinizde kendi nefsinize 
biçim veriyorsunuz. Hele bir de aşk olsun!.. Vallahi, en kötü huyunuz olsun 
kendinizi zelil edersiniz. “Sen bunu böyle yaptın, sen şunu şöyle ettin” diyerek 
kendi kendinizi yerersiniz/ kınarsınız. Bununla da kalmaz hadsizce 
yaptıklarınızdan dolayı özürler ve hakların iadesinde bulunursunuz. Hakkınız 
olan nice güzellikten; Allah adına, karşılaştığınız olaylar karşısında insanların 
yararına olduğundan sebebiyet feragat edersiniz. Kendi kendinizi kınarken 
pişmanlıktan yakarsınız. Yani üzerinize malik olursunuz, hani cehennemin bir 
meleği var ya… Aşk tecelli ettiğinde kendi nefsi emmareniz üzerine malik 
olursunuz. Ve kendi nefsinize, nefsinizi zapturapt altında tutan zebani 
olursunuz. Cehennemliklerin nefsine zebani çok... Terbiye olmuş nefs ise 
haklar ve hadler üzeri sınırlarında muhabbet ile de tanışmışsa eğer rıza 
edinecek olarak cennetini bulur. 

Bu melekeler sizde varsa…  Aman yarabbi!.. Hayâ ateşi nasıl bir ateştir ki nefs 
onun galibiyetinde görünmez olmuştur… Doğanın kategorilerine göre değil, 
hak ve hakikate göre ilkeler ile tinin değişmezleri ile düşünülmekte ve bilinçte 
üst yapı kurumları edinilmişse eğer akıl nefsi emmarenin zaptiyesi kesilir. 
Evrensellerin değerler olarak içselleştirildiği irfan ile düşünülen vicdan da ise 
nefsi emmare cezalanmayı hak ettiği, ilkelere bağlandığı yeri bulmuştur. İman 
ile de nefsi emmare geride/ aşağılarda bırakılmış kul, Allah ile zevktedir. Aşka 
gelince kul, nefsi emmare kaçacak yer arasa da hadsizlikten, küfürden, 

62

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



haksızlıktan yana neyi varsa kahredilmekten kurtulamaz… Geriye kalan 
sonuçta, öz benliğin kendisi, asılların aslı, hakikati ilahi, zatı ilahidir. 

Böyle olunca; âlemlere doğan güneş olursunuz. Pervane olan taliplere, 
etrafında dönülen sultan olursunuz. Gecenin karanlığında hasret ile beklenen 
olursunuz. Yer, gök hâlince sizde, insana ayna, güneş olursunuz. İnsanı inşa 
eden el olursunuz. Nefs ejderha olsa ne yazar! Kudret elin altında ya aslına 
varıp nur olur ya da zillete düşer zulmette bulunur. Zillete düşene; hakları 
gözetmesi nur olur, haddini bilirse eğer aslına varması hak olur. Zalim kesilir 
de sabır ağacını keserse eğer, hakikat güneşine kör olur. Üzerine gazap 
melekleri yağsa hak olur. Bu kadar emekten sonra kendisine yazık olur. 
Hakikat güneşine doğacak dünyalar hep bulunur. Yaptığı kusursuz, korkusu ne 
olur? 

Beled süresinde zor olan,  Şems süresinde nefsin terbiyesi sonucunda edinilen 
karakter ile aşılacak/ aşılmış olandır. Hani Beled süresinde bir zorluk tabiri ile 
ifade edilen vardı değil mi?  Şems süresinde artık zorluk aşılandır. Terbiye 
edilmiş ise nefs, insan zor olanı aşıyor.  

Unutmayın ki Şems suresi, arı benlik ve benliğin karakterde belirimi ve diğer 
karakter belirimleri ile de biçimlenişinin dile getirilişi suresidir. Ayrıca, 
benliğin; haklar, hadler doğrultusunda adalet ilkesi ile biçim kazanması 
varlıkta temel alınan ilkedir. 

İnsan, öz olarak gerçek benliğini nefsi emmarede değil, ruhta bulur. Öz olarak 
ruh, arı benliktir ve -katışıksız saf olan- şuurlu ve diri olma durumunda 
bulunur. Ruh kendi dışında dayanağı olmayan, kendi özü olan Allah’ın zatı ile 
vardır. Ruh, yüklendiği içerik doğrultusunda saf benlik sahibidir. İçerikte 
yüklendiğini gerçekleştirirken melek hükmünde görünür. Öz benlik, içeriksiz 
biçimsizlikte arı benliktir. İçeriksiz biçimsizlik, yokluk veya hiçlik anlamında 
değil, zatihi şuursal olunan gerçek varlık durumudur. Ruh yüklendiği içeriği, 
karakteristik düzeyde tavırsal olan eylemlerinde gerçekleştirirken, içeriğinin 
biçim aldığı karakter beliriminde bilinç kazanır.  

Her mevcut kendinde olanı, yaşarken -eylemlerinde, üretimlerinde, tutum ve 
davranışlarında-  karakter edinimi ile gerçekleştirir. Böylece tinde biçim 
kazanır. Ruhta gerçekleşen de budur. Tinde biçim kazanırken de karakterine 
uygun, ruhsal düzeyde gerçekleşen görünüşte bulunur. 
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İnsan, özünde ruhtur ve yüklü olduğu içeriğe uygun yaradılışta bulunan 
bedensel durumuna göre görünüş bulur. Bedensel olarak dünyaya haiz olan 
insan, koşul ve ihtiyaç belirimlerine göre zorlandığı her durumda, yüklendiği 
karakterin tutum ve davranışlarındaki tavırsal belirimleri üzeri, tinde kendini 
bulmaya başlar. İnsan kendini ilk olarak, duyusal algıda görünüş bulanların 
dünyasında bulur. İçgüdüsel irade ve ussal olarak belirledikleri ile irade etmesi 
üzeri nesnesi üzerinden insan olarak kendini gerçekleştirmeye başlar. Bu 
doğrultuda hayal gücü ve düşünce yetisi ile de dille içselleştirdiklerini 
kendinde canlı kılarak, imgeler ve kavramların semboller dünyasında kendini 
bulur. Dışarıdan belirlenmiş olarak da kültür ve medeniyet içinde beliren 
karakter belirimlerinde tinsel doğuş gelişimine devam eder. 

Yukarıdaki süreçte insan, içinde doğdukları ile –doğa, beden, yetileri, kültür, 
her türlü alanda ürettikleri ve medeniyet vb. nesneleri üzerinden- kendini 
insan olma sıfatında bulmaya başlar. Böyle olsa da insanın, içinde doğduğu/ 
bulunduğu ile doğması önemli olan değildir. Aslında olduğu gibi, kendinde 
olan ile doğması önemlidir. Öznel bilinçte kendini yaşarken, karakter belirimi 
üzeri – şuurunu değil- bilincini, nesnesi üzerinden edinen insan için, 
karakterde biçim almış benlikte nesnelliğe aşkın yaşaması kaçınılmaz olandır.  

Zaten böyleydi; insan bunun bilincinde değildi. Tinsel ereğine bağlı olarak 
insandan istenen, içinde doğdukları ile kendini bulması değil, kendinde 
doğmasıdır. Bundan sonra insan, kendilik bilincini öz varlığı ile bulmuş olarak 
yeniden üreten değildir –zaten öz benlik sahibiydi-). İdealler olarak önünde 
duran ilkelere/ evrensellere göre karakter edinimi ile benliğini biçimlendiren 
süreçte bulunur.  

Evrenselleri nedeni olarak potansiyelinde bulan insan için evrensellerin ilkeler 
olarak önünde erek beliriminde durması, aslından gayrı durmadan karakter 
ediniminde bulunması adına önemlidir. Bu süreçte iken insan, kendi iç 
dünyasında nefsi emmaresi ve kendi dışında da nefsi emmare belirimleri 
olarak görülen sürü egosu ile kıstırılmış olarak, amaçtaki farklılıklar sebebiyle 
diyalektik çatışkıda kendini bulur.  

Diyalektik çatışkı özneldir ve öznel çatışkıda insan; ya nefsi emmaresi 
doğrultusunda irade eden olarak -menfaatler, arzular ve hazlar içinde- aslına 
örtük yaşar ya da hak olanlara –helal ve gerçek olana- kendini taşımış olması 
doğrultusunda aslını yakin bulmuş olarak yaşar. Haklar belirimi ile hadler 
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edinmesi doğrultusunda, aslına örtük kılan kötülükten arınmış olan insan için; 
nefsi emmaresi ile mücadele, doğa zemininde bulunulduğu için her insanlık 
safhasında devamlı görülür. İnsan kendine hak kılınanlar ve ilkeye bağlı 
karakter edinimi ile kendindeki diyalektik çatışkıya aşkın yaşama olanağı 
edinir. İlkeye bağlı karakter edinimi ve hak kılınmışlara göre yaşamak 
gerçekleşmemekteyse eğer surede, Semud kavmi ile nefsi emmaresine yenik 
düşenleri örnek olarak görmekteyiz. Bizden istenen ise insan olma sürecinde 
kendimizi kötü olan ile sınırlamadan tinsel yürüyüşümüze devam etmemizdir.  

Ruhta, öz benliğinde kendi olan insan, tinde insan olma sürecinde karakter 
belirimlerine göre insan olma niteliği kazanır. İnsan süreç varlığıdır… Süreç 
varlığı olması sebebiyle koşul ve ihtiyaç belirimleri üzeri takındığı karakter 
belirimine göre tutum ve davranışlarda iken insan olma özelliğinde görülür. 
Bu da değişen koşul ve ihtiyaçlara göre her an değişken karakterde biçim 
bularak insanın doğa zemininde göründüğünü anlamlı kılar.  

Böylesi süreçte önemli olan insanın evrensellere bağlı olarak karakter 
edinmesidir ve nefsi emmaresi üzeri karakter ediniminden uzak kalmasıdır. 
Nefsi emmare ile içinde bulundukları ile insan doğar. Evrenseller ile de kendi 
aslına bağlı olarak insan doğar. İnsan olma sürecinde, nefsi emmare ile 
doğum da kaçınılmaz olandır… Ama, terbiye ile insan evrenseller ile 
erdemlerde doğar ise hakiki insan olur.  

Bir önemli konu da insanın, karşılaşılan her türlü durum karşısında, karakter 
değişimlerinde bulunurken, sürecinde kendini yaşamakta olmasıdır. Bu 
durumda önemli olan ise karakterler arası her geçişte, hak kılınmışlar 
doğrultusunda kişilikte tutarlı olunmasıdır.  

Karakterler arası geçişte kişilikteki tutarsızlık, kişilik bölünmesi olarak kendini 
gösterebilir. İçinde doğduğu ile kendine neden/ dayanak bulan insan için 
dayanaklarını yitirmesi, dayanaklarının yetersiz olması veya aşırı derecede 
dayanaklarına bağlı olunması, öz kendiliğinden uzak olarak kendilik bilincinin 
yitirilmesine ve yetersiz kalan dayanaklarına bağlı olarak da kişilik 
yetersizliğine sebeptir. Kişilik yetersizliği ise hayal dünyasında ideal görülen 
karakter belirimine göre yeni kişiliklerin oluşmasına sebep olabilir. Kimyasal 
etki sürecinde de duygulanımlar yeni karakter belirimlerini besler ve kişilik 
bölünmesi gerçekleşir. Kişilik bölünmesinde en belirgin özellikler; süper ego 
doğrultusunda gelişmesi gereken sosyal değerlendirme yetisinin düşüklüğü ve 
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irade yetisinde tutarsız olunmasıdır. Kişilikte yetersizlik ise surede, Semud 
kavmi ile misallendirilir.  

Kişilik yetersizliklerinde ve kişilik bölünmelerinde kişiliğin doğaya ait 
nedenlere bağlı olarak dayanaklar edinmesi ile yapısallık kazandığı görülür. 
İnsan amaç varlığıdır ve amacına uygun olarak ereğinde bulması gerekene 
göre yaşamalıdır. Doğaya ve doğasına ait nedenler içinde kaybolan insan, 
tinsel olan ereğinde kendini yaşamadığı sürece, kendinde yaşayacağı 
cehenneme kendini hazırlar. Geleceğini cehennem olarak yaşamak istemeyen 
insan için; tinde erek olana göre her şeyi hak belirimleri doğrultusunda 
sınırlarında yaşamak ve sıfatlarının hakkını vererek yaşamak, ereğinde 
yaşamak zorunlu olandır. Tinde, ideal karakter sahibi olan Allah’tır. Allah’a 
göre insan karakter geçişlerinde/ değişimlerinde, evrensellere bağlı olarak 
kişiliğinde tutarlı olması ile ideal insan olma niteliğini Allah ile bulma imkânı 
edinmiş olur.  

Böylece insan; doğaya aşkın tinde, insan olma özelliğinde bulunurken Allah’ı 
yaşadığının bilincine erebilir. Nedenini kendi dışında ararken öz varlığına 
örtük yaşayan insan için, böylesi bir idrakin bilincini edinmek hikâyeden öte 
değildir. Şems suresi ile anlamlı kılınan bir gerçeklik de insanın karakter 
geçişlerinde, ilkeyi ereğinde görüp, iradesi doğrultusunda tutarlı olurken, 
sağlam bir kişilikte Allah’a hazır olmasıdır.  

Bu durumda insan öz kendiliğine uyanacak durumda bulunur. İnsan öz 
kendiliğine uyandığında ise ulûhiyet veya rububiyet belirimlerine göre 
karakter edinimi ile insanlığa güneş gibi doğması gerekendir. Kendinde 
bütünlüğünü bulmuş olanlar, kendinde bütünlüğünü yitirmiş olanlara, örnek 
olmaları doğrultusunda şifa verebilirler.  

Bu bağlamda surede güneş ile karakterde bütünlük ve ideal olan misal edilir. 
Ay ile de değişkenlik ve her evrede kendini bulma arayışı misal edilir. Benlik 
sahibi insan; her insanlık evresinden geçerken kendi dışında buldukları içinde 
karanlıkta doğumu değil de kendi ile doğduğunda karanlığın şafağında kendini 
bulunur. Karakterini; kötülükten arı, Allah ile edindiğinde güneş misali kendi iç 
dünyasında bütünlükte bulunur. Bütünlüğünü bulan ise kendinden mutmain 
olarak diğerleri ile olan ilişkilerindeki hak belirimlerine göre kendini yaşar. 
İnsan böylesi insan olduğunda, nefsi ile onanma arzusunda değil, olması 
gerekeni yaşama arzusunda bulunur.  

66

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



Bunları anlatmamın sebebi; sureyi farklı bir açıdan da okuyabilmek içindi. 
Bununla beraber “insan özünü/ ruhunu sonradan edinir” diyen varoluşçulara 
eksik düşündüklerini hatırlatmak içindir. İnsanda öz hep vardı… Başlangıçta 
sadece; nedenler ve amaçlara bağlı olarak kendini gerçekleştirirken edindiği 
karakterlerin belirimlerinin gölgesinde kişilik ediniminden yoksun olunduğu 
için insan niteliği kazanmamıştı. İnsan, insan olma niteliği kazandığında ise 
nesne edindiğine aşkın, karakter belirimlerimi olan tutum ve davranışları 
doğrultusunda tinde görünüş bulmaktadır. Kimlik ise dilde kendini ben olarak 
ifade etmesinin ve diğerleri ile olan ilişkilerinde kendini görünüşe taşımasının 
gereği olarak görünüş bulur. Böylece insan, karakter belirimlerine göre 
kimlikte onanan olarak görünüş bulur.  

Her insan dünyaya, taşıyıcı olan bedenini bulmuş olarak saf kendilik bilincinde 
gelir… Duyu, sezgi, irade, hayal gücü, düşünce (dil edinmesi ile beraber 
gerçekleşen düşünce) vb yetileri ve diğerleri ile olan ilişki sürecinde bulunulan 
duruma göre, belirli kılınan sınırlara göre tercih, tutum ve davranış biçimleri 
ile karakter edinimi sürecindedir. Her karakter ediniminde tutumları 
belirleyici olandır. Her kişilik beliriminde ise davranışları belirleyici olandır. 
Önemli olan ise içinde doğdukları ile değil, kendi ile doğduğunda bulacağı 
karaktere göre tutum ve kişiliğe göre de davranışlarında özgünlüğünü bulmuş 
olarak tinde özgür olma niteliğini edinmesidir. Böylece başkası, öteki, yabancı 
veya diğeri olanlar ile hak belirimleri doğrultusunda gerçekleşen ilişkilerinde 
kendi hikâyesini kimsenin uzantısı olmadan yaşama olanağı bulur. Böyle 
olması için de kötülükten arı kendisini bulması öncelenendir. Dokuzuncu ayet 
ile bu anlamlı kılınır. “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.”  

Kişilikteki tutarsızlık, karakterdeki belirsizliğe sebeptir ki tinde insan 
niteliğinde görünüş bulmaya engeldir. İnsan, içinde doğdukları ile 
karanlıktadır… Güneş misali kendini bulduğunda, karanlıktan uyanacak 
olandır.  

İnsan kendini, değişen her türlü koşul ve ihtiyaçlara göre yenilerken, bir 
önceki durumunu öteler ve ötelediği üzere kendini yeni bulduğu karakter 
belirimine göre konumlandırır. Önemli olan ise böylesi durumda; insan olma 
ve karakter edinimi safhalarının sürecinde kendini gerçekleştirdiğinin 
bilincinde olarak kendini bitmeyen bir yapılanışta bulunduğunu idrak 
etmesidir. Bu da insanın ileriye dönük olarak tinde ilerlemesini olanaklı kılar. 
İnsanı, insanlığını her hangi bir insan olma safhasında ve insan olma karakter 
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biçiminde sonlandıran için ileriye dönük yaşanacak olanın öngörüsü olamaz. 
Sonlandırılan safha insanın önünde duran olarak tinde gerilemeye ve 
özgünlüğü edinmekten yana insanı mahrum kılar.    

18.10.2015 
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92- LEYL SURESİ 

 

Şems suresinden sonra Leyl suresinin yani Gece suresinin gelmesi, surelerin 
isim sıralaması olarak ta güzel bir akışa sahip olduğunu göstermekte. Leyl 
gece demek. 

Bu sure tutum, davranış ilkesiyle okunmalı ama insan, niyete bağlı 
davranışlarında ne niyet üzeri ise ona göre muamele yani karşı davranışlar 
görecektir. Surede yine karmaya göre ifadelerde bulunulduğu için karmayı da 
okumaktayız, tanığız. Eylemlerde insana ayna olmak, eylemler sonucunda 
insanın, hak olana göre biçimlenmesinin gereğidir. Daha önceki surelerde 
adaletin sonuçta gerçekleşmesinden bahsettik. Bu surede ise adaletin, 
yaptıklarımız doğrultusunda yaptıklarımızın hak karşılığı ile muamele 
görmemiz üzerinden gerçekleşeceği belirtir. Bu da güzel olanın görülmesi için, 
doğru ve iyi olanın yapılması gerektiğinin bilincini de edinmemize sebeptir. 

Sure; tutum ve davranışlarımıza neler ile ve neden biçim vermemizin 
gerektiğini özetler. Bu anlamda, nefse biçim verildiğinin ifadesine haiz olan 
Şems suresinden sonra gelmesi önem arz eder. Dünyada edindiklerimiz 
doğrultusunda ya menfaatlerimizi gözeterek harcamalarda bulunmaktayızdır 
ya da edindiklerimizi herkesten sakınarak elimizde tutmaktayızdır (cimrilik). 
Surede; insan her ne kadar dünyaya bağlı olsa da edindiklerini ereğe bağlı 
olarak kullanması gerektiği vurgulanır.  

Erek, nedenlere bağlı olarak edinilenden insanın mesul kılınmasına sebep olur 
ki surenin ana fikri de mesuliyet kavramında yatar. Bu durumda surenin, 
edindiklerimiz ve kullandıklarımız üzerinden gerçekleşen her türlü tutum ve 
davranıştan sonuç itibarı ile mesul kılınacağımız anlamlı kılınır. Mesul 
kılınacaklarımız üzerinden ereğe bağlı yaşadığımızda, mesuliyetin aşılacağı, 
rızanın/ hoşnutluğun kazanılacağı surede özetlenir.  

İrade ve niyete bağlı olarak tutum ve davranışlar gerçekleştiği içindir ki irade 
ve niyetlere göre insanın, yaşamına nasıl yön vermesi gerektiği anlamlı kılınır. 
Ereğe göre ne için irade etmesi gerektiği anlamlı kılınmış olunur. Bu bağlam 
da surenin; irade, niyet, tutum, davranış, mesuliyet ilkeleri ile okunması 
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hakkıdır. Doğadaki nedenler bizi mesul kılmazlar ama tindeki nedenler 
doğrultusunda doğada yaşadıklarımız, ereğe bağlı olarak bizi mesul kılar. 
Tinde nedenler ereğe varımdan mesul kıldığı gibi erek için olanların ne için 
kullanıldığı da insanı yaşadıklarından yana mesul kılar. Tinde erek insana 
mesuliyetler getirir. Bu bağlamda neyi neye göre ve sonuca bağlı olarakta ne 
için yaşamamız gerektiğine bu surede vurgu yapılır.   

On ikinci ayet; “Şüphesiz, bize ait olan, yol göstermektir”. Güzel nedir 
demiştik… Hatırlıyor musunuz? Tinde güzel, örtüsü olmadan, olduğu gibi 
görünendir. Öznel düzeyde örtü varsa eğer güzellik ya gizildedir ya da 
yitirilmiştir. İnsan kendi nedenini, dışarıda bulduğu/ aradığı, dışarıda olanlarla 
örtündüğü, kendinde olanlara/ olana da örtündüğü sürece güzellikten 
kendisini mahrum bırakır… Ne zaman ki özünde olduğu gibi aslını tutum ve 
davranışlarında dışa yansıtıyordur, o vakit güzeldir. İnsana gösterilen yol da 
ilkeler üzeri yaşamaktır.   

“Sen güzel ahlak üzerisin” denilmekte; yani doğa nesnelerinin biçimsel 
güzelliği kast edilmiyor. Leyl suresinde de eylemlerde, davranışlarda güzel 
olunması anlamlı kılınmakta. Evet, tavır ilkesiyle okunmalı ama hangi tavır? 
Eylemlerde, tavırlarda güzel olmak ilkesi ile okunmalı. Nasıl bir güzellik? 
Ahlakında Allah’ın görünüş bulduğu, ilkelerin hakkıyla yaşandığı tutum ve 
davranışlarda, yansıtılan güzellik! Böylesi okunduğunda sure pek anlamlı…   

Özellikle altıncı ve dokuzuncu ayetler önemli “Ve en güzel olanı doğrularsa. 
Ve en güzel olanı yalan sayarsa”. Bakın; doğrulamak ve yalanlamak ifadesi ile 
ikisini de es geçmiyor, hemen karşıtıyla da konuşuyor ama güzellik üzerinden 
konuşuyor. Kur’an’a bu bağlamda bakın; hak ve hakikat olduğu gibi karşıt 
belirimler üzerinden yansıtılır, anlamlandırılır ve bilincin önüne serimlenir… 
Anlatımında ilişkilendirmelerinde, anlam bağları kurmasında inanılmaz bir 
mükemmellik vardır. Ve aylardan beri yaptığımız Kur’an çalışması zevkinde bu 
mükemmelliğe, anlayışın cazibeli göstermesinde halen kendimizi yitirmeye 
devam ediyoruz… Allah’a hayranlığımız bir kat daha artmakta.  Tinde güzellik 
yitirilmez, artıkça nefisi emmarenin şerliliğini yitirtir. Ne zamana kadar? Allah 
ile güzel olana kadar.  

Doğaya bakın, gece ile örtündüğünde, -yıldızlar hariç- nesnelerine doyasıya 
kaç kişi bakmakta? Güzellik, örtüsüzlükte, cazibesinde olduğu gibi görülenin 
seyrinde onanmasıdır da. Şems suresinde nefsi karakterde biçimleyen Allah, 
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Leyl suresinde ise evrensel olanın onanması ile beraber gerçekleşecek ilkeli 
edimler sonucunda insanı güzel görünmeye sevk etmektedir. Güzellik iyi 
olanın tinde, yalınlıkta, örtünmeden görünüş bulmasıdır. Yalınlıkta görülen 
insan için iyi olanın, eylemde doğrulanması veya yalanlanması yaşamı 
karanlığa ya da aydınlığa çevirir. Birinci ve ikinci ayetlerin bu anlamda 
okunması yerinde olur: “Sarıp-örttüğü zaman geceye ant olsun.  Parıldayıp-
aydınlandığı zaman gündüze”.  

Surede, insanın niyetine bağlı olarak kıblesi, istikbali neye doğru ise istediğine 
ulaşması kolay getirilir denilirken;  irade ettiğine yönelen insan için 
istikametine dikkat et de denilmektedir. Elbette ki istikbaline doğru iradesi 
üzeri sevk olan insan irade ettiğini, edinmesine yol arar ve çaba sarf eder. 
Genel olarak ta her insan azmettiğine ulaşır. Surede bu özetlenirken 
kendisinde irade eden rabbi sıfatıyla Allah olduğu içindir ki bütün aza ve 
melekeleri iradeyle, irade edilene sevk ile organize olarak bütüncül çalışırlar.  

Biraz daha ilerisi de insanın, irade edilene varması için, asıllar göğü 
meleklerinin, imkânlar dairesinde ne oluyorsa irade ettiğine varması için 
imkânlar oluşturuyor olmalarıdır. “Kolaya hazırlarız” denilirken bu da 
kastedilmiş olunur.  

İnsan irade ettiğinde, Âdeme secde et emri hak olur. Bütün melekeleri irade 
edilene doğru sevk olacak biçimde çalışır. Melekler/ asıllar da iradeye bağlı 
olarak gösterilen çabanın sonucunda irade edilene ulaşılması için imkânlar 
dairesini seferber eder, iradenin gerçekleşmesi için olanaklar/ fırsatlar önüne 
getirilir.  

İnsan, irade ettiğine sevk olunur, irade ettiğini bulur. Çünkü insanda irade 
eden Allah’tır ve bu da melekler için secde et emridir. Ayeti evrenselinden 
okuyun; insana secde et demek, insanın iradesine secde et demektir. Olumlu 
veya olumsuz irade edilen ne ise irade edilenin olunacağından emin ve irade 
edilene azimli olunduğunda gerçekleşmesi kaçınılmazdır. İnsan azmettiğine 
kavuşur… Ama irade ettiğinin kıblesi dünya mı? Yoksa hak hakikat mi?  
Sonuçta irade ettiğine sevk olunurken kaderini de kazası olarak yaşamaya 
başlar.  

Kader sırrı irade de saklıdır. “Ben irade etmeden siz irade edemezsiniz” 
denilmekte… Kullar irade ettiğinde Allah’ın iradesi ile iş görmeye sevk 
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olunurlar. Kaderleri ise yaşayacakları kazalarında Allah’ın irade ettiğini 
yaşamak olur. Yani varlıkta iki ayrı irade eden bulunmadığı içindir ki irade 
sıfatına bağlı olarak Allah’ı yaşamaktayız. Bunu daha önceleri; sıfat ve esma 
sahibi Allah’ı yaşadığımız anlamında ele almıştık… Kader Allah’ın kaderidir, biz 
istidatlı olarak nasipli olduğumuz kadarı ile O’nu yaşamaktayız demiştik.   

Şu yaşıma geldim ne istediysem buldum. İradem, kıblem Hakk ’tan yanaydı, 
dünyadan da ne istediysem bulmadım. Çünkü irade ettiğim kıblem ve 
sıfatlarım, istidadım belli, var oluş nedenim belli… Dünya için yaratılmış 
olsaydım, dünya işlerine sevk edilirdim. Kazanabilir miydim; âlâ, âlâ… Ama 
nasip yokmuş, iyi ki de yokmuş. Gördüm ki irade eden O, sonuçta da ne 
istiyorsa, irade edilene doğru sevk ediyor ve iradenin gerçekleşmesini 
sağlıyor. Ve irade, melekler için secde emirdir. Secde et… Yani ne istiyorsanız 
gerçekleşmektedir/ gerçekleşecektir. Burada dikkat edilmesi gereken ise 
insanın birçok noktada irade etmesidir… Ama İstidadına bağlı olarak nedeni 
ne ise bu doğrultuda irade ettiği ereğinde gerçekleşecek olandır. Azim 
esmasının görünüş biçimleri olan şevk, hırs, ereğe doğru çaba iradenin 
gerçekleşmesinin gereğidir.   

Söylediklerime bir örnek: Evliyaullahtan bir tanesi rüyasında Cebrail’i görüyor, 
“Ya Cebrail sen niçin insanlara yetişmiyorsun, bak insanlığa ne hâldeler” 
diyor. Cebrail, “Bizler hazır bekliyoruz, insan ne zaman irade eder, bizler 
onlara yetişiriz” diyor. İnsan ne zaman irade eder, göktekilerde yardım eder. 
Sonuç ise Allah’ın yardımı ile gerçekleşecek olandır.  

İşte!.. İradenizin gerçekleştiği vakit, geceniz aydınlık olur. Sebepler dairesinde 
ki geceniz aydın olur. Siz o vakit, iradenin gerçekleşmesi sebebiyle öngörülür 
olan bir yaşam ile aydınlığa ermişsinizdir. Dünya gecesinde Yakup misali yürür 
gidersiniz. Ama bakın!.. Yakup –gecede yürüyen- ihtiyaçları doğrultusunda 
irade ettiğine doğru, nedenler ve koşullar üzerinden yapılması gerekeni 
yaparak sonuca doğru ilerleyendi. Ön görülebilinir bir dünyaya bakmaktaydı. 
Hikmetin önüne neler getireceğini beklerken, yapılması gerekenleri yaparak, 
hazırlıklı olduğu ile kısmen ön görülür olan bir geleceğe bakmaktaydı. Yakup 
gibi nedenleri görerek, ereğe doğru beliren iradeyi gördüğümüz de dünyamız 
kısmen dahi olsa geleceğe doğru yürüyebilecek kadar aydınlık olmakta. Bunun 
temeli ise irade etmek ve irade ettiğine doğru aklederek yürümektir. Akla ve 
eyleme taşınmamış irade kendinde kısır, gerçekleşmeyecek olan iradedir. 
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İnsanların geneline baktığınızda, menfaatleriyle beraber irade ettiklerine 
doğru gecede yürüyorlar. Menfaatleri sebebiyle de kendileri için edindikleri 
ve sakındıkları nedenler ile beraber, elinde tuttukları doğrultusunda geleceğe 
doğru ilerlemeyi tercih etmekteler. Surede bu özetlenirken; dünyada sonuç 
verecek irade ve edimlerden daha çok tinde sonuç alınacak irade ve edimler 
ile rızayı ilahinin gözetilmesi istenir. Sonuçta insan irade ettiğini bulacak… 
Ama insana, maneviyatta/ tininde edineceklerine öncelik vermesi gerektiği 
ifade edilmektedir. Bununla beraber beşinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve 
yirminci ayetler; dünya nimeti için de çaba sarf edilmesi ve edimlerde 
bulunulması gerektiğinin anlamını da içerirler.  

5-   “Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,”  
18- “Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.” 
19- “Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.” 
20-  “Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).” 

O mutlaka razı olacaktır, sonuç elde edecektir… Böyledir ama bu ayetler ile 
dünya nimeti için de çaba sarf edilmesi, edimlerle bulunması da anlamlı 
kılınır. Çünkü edindiğinizden verebilirsiniz, edinmediğinizden değil. Yok, ise 
eğer ne verebilirsiniz? Edindiklerinizi paylaşabiliyorsunuz, bunun içindir ki bu 
ayetler ile dünya kazançlarını da işaret ediyor. Yani dünyalık edinmemiz ve 
edindiklerimizi hakkı ile hak için kullanmamız gerektiği de anlamlı kılınmakta. 

Sureyi “hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, her an ölecekmiş gibi ahiret için çalışın” 
ve “orta yolu tutun” hadisi şerifler ışığında da okuyabilirsiniz. Bu biçimde 
okuduğunuzda sure özetlenir. Evet, rızayı ilahiyi gözetin ama dünyayı da 
unutmayın, unutursanız akıbetiniz perişan oluyor. Bu bağlamda surede 
anlamamız gereken; insanın dünya işini dahi Ahiler gibi rızayı ilahiyi 
gözeterek, hizmet niyetiyle ibadete çevirmesidir. Hakk’ın hak dediklerini irade 
etmek ve yaptığınız işi Allah için yaparken ihtiyaçlıların da işini görmüş olmak 
hizmet ahlakında yaşamak olur. Böylece dünya için değil, Allah için yaşama 
olanağı edinmiş olursunuz.  

Besmele ile tezgâhı açıyorum. Ya Rabbi, bu günde sana hizmete geldim 
diyorum. Çünkü insana hizmet Allah’a hizmettir. İnsan ile olan ilişkilerinizde 
bir sıfatı ilahiyi dahi yaşarsanız ne mutlu size. Dünyalık için yaptığınız 
çalışmaları da böylece, Hakk için niyeti ile ibadete çevirmiş olursunuz. 
Çalışmak ibadettir demiştik ve anlamlandırmıştık. Çalışmak ibadettir, Hakk 
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için niyetiniz ile de dünya çalışmalarınızı da ibadete çevirin.  Neden ibadettir? 
Sizi Allah’a yakin kılar, ilkeleri hakkı ile yaşama olanağı bulursunuz. Aslında ise 
Hakk’ı hakkınızca yaşama olanağı bulmuş olursunuz. Bundan daha iyi ne 
olabilir ki?  

Allah bizi, kıblesi dünyası olan,  ahreti ve rızayı gözetmekten yana kör 
olanlardan eylemesin! Surede bu tip insan da zikredilmekte. Surede güzelliği,  
iyilik üzeri yaşarken edinmemiz gerektiği de anlamlı kılınmaktadır. Çünkü 
iyilik; vermekle, paylaşmakla anlam kazanan bir ilkedir. Doğruluk ise gerçek 
olana göre yaşanması ile gerçekleşirken anlam bulan bir ilkedir. Tinde güzellik 
ise doğru ve iyi olanın yaşanması sonucunda elde edilendir. İyi ve doğru 
olanın onanması ise güzelliğe doğru atılmış ilk adımdır. 

Vermeden cenneti edinmek ve Allah’a ermek söz konusu değildir. Ver ki 
kurtul, ver ki eresin. Ama vermek için de edinmen gerekir. Her ne yapıyorsan 
Allah için yap ve ne yapıyorsan Hakk’a ulaşmak için sana bir araç olsun. 
Dünyanda ve ahretinde istediğin kadar servetin olsun, önemli değil… Önemli 
olan; edindiklerinizi/ kazanımlarınızı, insana hizmette kullanılırken, nefsiniz 
için değil, Allah için kullanıyor olmanızdır.  

Allah için kullanmadığınız size yük olur. Gün olur, yükü taşıyamayacak kadar, 
yükten sorumlu olursunuz. Yükten sorumlu kılınmanız ile yük, size ağırlık olur. 
Arttıkça,  taşınamayacak kadar ağır olur. Yük, gönlünüzde taşıdığınız, rıza size 
uzak, başınıza bela olur.  

Gönlünüzde yük, başınıza bela olmadan önce, rızaya ermenin aracı olsun. 
Dünya dedikleri elinizde, Hakk’a varmanın aracı olsun. Hafifledikçe siz; rıza, 
yaşadığınız huzur pınarınız olsun.   

İlk dört ayet doğa zemininde halk edilen insanın, fıtratına ve karakterine bağlı 
olarak tutumları ve davranışları doğrultusunda beliren farlılıklarına göre 
çeşitliliklerde görünüş bulduğunu da anlamlı kılar. 

1. “Sarıp-örttüğü zaman geceye ant olsun,” 
2. “Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,” 
3. “Erkeği ve dişiyi yaratana;” 
4. “Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.” 
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Onuncu ayette; “Biz de ona, zorlu olanı kolaylaştıracağız” denilirken sonuçta 
elde edilecek olanı yakınlaştıracağız, imkânlar vereceğiz anlamına 
gelmektedir. On birinci ayet ile de “Tereddi edeceği (baş aşağı düşüşe 
uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz” denilirken; doğadan 
edindiklerimizin; tinimizi yaşamaya araç olmadıkça, tinde bir anlam ifade 
etmedikleri ve değer olarak görülmedikleri anlamlı kılınır.  

Hatırlarsanız eğer; nedeni ile anlamlı kılınanın, ereğine göre değer kazandığını 
söylemiştik. Ereğe bağlı kullanılmayan dünyevi kazanımlar, tinde amacı 
dâhilinde kullanılmadıkları içindir ki değer olarak kabul görmezler. Ayrıca 
nedenlere bağlı olarak edinilirlerken, ereğe bağlı olarak kullanılmadıklarından 
dolayı, insanın sorumlu kılınacağı/ sorgulanacağı nesneleri olurlar. Sureyi 
“şüphesiz ahret ve dünya bizimdir” ayeti ile okuduğunuzda; nedenler 
doğrultusunda elinizin altında olan ve size ait olmayan bir şeye zarar 
verdiğinizde veya nedeni doğrultusunda kullanmadığınızda, nedeni dâhilinde 
edinilenin, amacına bağlı kullanılmaması veya zarar verilmesi mesul 
kılınmaya, ihtar veya ceza almaya sebep olduğunu anlarsınız. Ereğine bağlı 
kullanılmayanlar, fazladan edinilmiş yüklerdir. Ereğine bağlı kullanılanlar ise 
yaşam kolaylığı edinmemize sebeptirler. Hakk için kullanıldıkların da ise gönlü 
kirletmekten uzak rızaya ermeye araç olurlar.  

Beled suresinde ne vardı; iyilik gerçekten zordu, doğru olmak zordu. Şemste 
arınmak, yükünden kurtulmak ve kurtuluşa ermek anlamlı kılınmaktaydı. Leyl 
suresi ile de zor olan yapıldığında, tinde yaşamanın kolaylığının edinileceği 
vurgulanır… Ve sonuçta; Allah’ın hoşnutluğunun kazanılması ile beraber 
yaşamdan hoşnutluğun gerçekleşeceği de anlamlı kılınmaktadır. Öz varlığının 
hoşnutluğunu kendinde bulamayan, yaşamdan ve yaşadıklarından zevk 
alamaz/ hoşnut olamaz. Belki; haz ettikleri ile tadına varabilir ama zevk 
alamaz. 

Kâinat, insan için olması sebebiyle tinde değerdir. İnsan da Allah için olması 
sebebiyle tinde değerdir. Kâinat insanın, Allah’a uzanmasının zemini olması 
sebebiyle tinde fazilet/ erdemler edinmenin ve ameller üzerinden hakkı 
kadarı ile Allah’ı yaşamasının aracıdır. Kâinat insana, yük olsun diye değil 
ürünleri üzerinden Allah’a tanık olmak ve tini gereği hakkınca Allah’ı 
tavırlarında yaşamanın gereği olandır.  
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Araç olanı amaç edindiğimizde gerçek kıblemizden uzak yaşamaya 
başlamaktayız. Bu sure, gerçek kıblenin araçlar değil, gerçek kıblenin tinde 
erek olarak görülen öznenin olduğunu anlamlı kılar. Parçalar evreninde 
nesnelliğe bağlı edinimler/ kazanımlar olur ama ilkeler evreninde özneye 
ermek/ öznelliği keşfetmek gerçekleşir, doğa zemininde doğaya aşkın 
yaşamak gerçekleşir… Doğada yük olan ile kaybolmak yerine, öznellikte 
gerçek olan ile yaşamak gerçekleşir. Bu bağlamda sure, kâinatın insana yük 
olması için değil, insan yaşamının ve hak ve hakikate uzanmasının zemini 
olduğunu anlamlı kılar.  

Doğada yaşamak, kazanımlarda bulunmak ve tinde de hak, hakikate uzanmak, 
kazanımlarda bulunmak birbirine bağlı kılınmış olduğuna surede tanık 
olmaktayız. İnsana düşen ise tinde kazanımı öncelikli tutarak doğadaki 
kazanımları içinde kaybolmadan tinde nitelikli/ dengeli bir yaşam edinmesidir. 
Mümin, ahreti öncelikli hedefi olarak amacına alsa da dünyadaki akıbeti de 
öngörerek ve dünya ile ahretini kazanmaya çalışarak, dünya ve ahretini 
niyetinde Hakk için olması çıtasında buluşturmalıdır. 

Böyle olmaz ise eğer sure ile görülen o ki sadece ahrette değil akıbet olarak 
dünyada da zamanın gerisinde ve temel ihtiyaçlarını karşılamayan olarak alev 
alev yanan bir ateşte kendini bulur. Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan 
acılar da anlattığımıza örnek gösterebilinir. Mümin insan, Resulullah’ın da 
dediği gibi “ hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecekmiş gibi de ahret için 
çalışmalıdır”. Böyle olduğunda dünya gecesinden aydınlığa doğru uzanan bir 
yürüyüşte kendini bulur.    

18.10.2015 
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93- DUHA SURESİ 

 

Duha, kuşluk vakti demek.  

Sure teselli etme ve umut ilkesi ile okunmalı. Kur’an Mucizesi kitabında 
sadece teselli var ama Kur’an’ın tamamı umudu içerir. İsterseniz hep beraber 
okuyalım, zaten hemen anlaşılır. Zorluklar/ sıkıntılar içinde halk edilen insan 
için umut, geleceğe doğru yürümenin hakkıdır.  

“Kuşluk vaktine yemin ederim, sakinleştiği zaman geceye, Rabbin seni terk 
etmedi ve darılmadı” denilmekte. İnsan bazen çaresiz düşer, maneviyattan 
haberi olmaz, bazen bağlantı kurar, bazense iletişim kopukluğu yaşar, 
umutsuz kalınca üzerine yıkılan dertleri vardır. Umutsuzluk, mutsuzluktur. 
Mutsuz olan kuluna ise Allah; “Kulum benden yana bir derde uğrarsa bilsin ki 
ben yanındayım” derken teselli verir. Bu hadisi kutsi “Rabbin seni terk etmedi 
ve darılmadı” ifadesi ile karşılık görür. Ne diyor? “Rabbin seni terk etmedi ve 
darılmadı”, yani “sen dertli, umutsuz, mutsuz iken ben senin yanındayım” 
diyor. Suredeki bu ayet ile manevi dahi olsa yaşananları çocukça 
kişiselleştirmemek gerektiğini de anlamaktayız.  

“Şüphesiz senin için ahret dünyadan daha hayırlıdır” denilmekte. Bir önceki 
sürede; dünya ve ahret arasında kalan değil, dünya zemininde ahretini 
kazanan, hak ve hakikate uzanan, orta yolu tercih etmesi gereken insan 
konuşulmaktaydı. Bu surede ise ahret/ gelecek odaklı yaşaması istenen 
insana tanığız. Dikkat edilecek olunursa eğer; Leyl suresinde insanlığın 
genelini muhatap alarak hitap edilmekte iken bu surede Muhammedi ferd 
muhatap alınmakta ve ahret bu ferde seçim olarak sunulmakta. 

“Kuşkusuz Rabbin sana verecek, sende hoşnut olacaksın” denilmekte iken 
dünyayı da vereceği ifade edildiğinden, öyle ise sen ahrete odaklan denir. 

Bir kardeşimiz sureyi özetleyen bir ifadede bulunmuştu. “zaten dünya işlerini 
olması gerektiği gibi yapmaktayım. İşler olması gerekene doğruda insanı 
zorlamakta. Benim enerjimi bu yolda, hizmete adamam ve kullanmam gerek. 
Bunu anladım” demişti. Bakınız!.. “Rabbin sana verecek, sende hoşnut 
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olacaksın” denilirken dünyalıktan yana seni mahcup etmeyecek anlaşılır ama 
talep edilen hak ve hakikate dair ise tinsel/ manevi kazanımlarının da 
verileceği anlamlı kılınır. Bu sure ayrıca, hak ve hakikate dair hususi taleplerde 
bulunanlar içindir.  

Böyle olsa da “O seni yetim bulup barındırmadı mı?” ayeti ile öncesinde 
dünyalık ihtiyaçların karşılandığı da anlamlı kılınarak, tine öncelik vererek 
dünya zemininde yürümesi gerektiği vurgulanır. Allah’ın her daim kuluna 
gerekenlerini vermekte ve kulun geçmişi ile bu hatırlatılmakta. 

“Sen yol bilmez iken bulup doğru yola iletmedi mi? Ve seni yoksul bulup 
zengin etmedi mi?” Tevhid ile görüşü bilmesek;  bu ayet için, Hatice ile 
evlendi zengin oldu, bu bir yakıştırmadır derdik. Öyle değil işte!.. “Seni yoksul 
bulup zengin etmedi mi?” Yani nasip ettiren kendi, yapan çatan kendisi… 
İfadede Hatice’ye değil Allah’a tanığız. Tevhitsel görüş te bunu gerektirir. 

“Öyleyse, sakın yetimi ezip kahretme” denilirken de geçmişini, günü nasıl 
yaşaman gerektiğinin örneği olarak bilincinin önüne al denilir.  O zaman, 
insanlığa el uzat, insan olma sürecinde bulunan, günü nasıl yaşaman 
gerektiğine ayna olan, geçmiş sürecinin örneği olana da sen uzanan el ol 
denilmektedir. Sana el uzatan Allah idi. Senden de el uzatacak olan Allah’tır. 
Yani bu ayet üzerinden insana tevhit teklif edilmektedir. Uzanan el olarak 
Allah’ı yaşamanın tevhidi… 

“Ve rabbinin nimetine şükredenlerden ol” denilirken; geçmişin ile edineceğin 
bilinç ile kederi, umutsuzluğu aş ve verilenler ile Allah’a yol edin denilir. 
Şükür; hem verilenler üzerinden Allah’a yöneliştir, hem Allah’ı kadrinde kalbi 
olarak anıştır, hem de verilenleri ihtiyaçlıyla paylaşarak hakikat sahibi Allah’a 
geri dönüştür. Bu bağlamda sure, insanın kendi dışında bir varlık ile değil, öz 
varlığı ile insan olarak ayağa kalkması gerektiğinin bilincini verir. İnsana 
“umutsuzluk ve yese düşmek yerine, geçmişini önüne al kanaat et, geleceğini 
önüne al hizmette gayret et” denilmektedir. 

Duha süresi teselli etme ve umut ilkesi ile okunmalı, surede özetlenen ise zor 
koşullar altında hem maddi hem manevi çıkmaza veya acziyete düşen insanın 
umudunu yitirmemesidir. Baştaki ilk ayetler ne diyordu? “Rabbin seni terk 
etmedi ve darılmadı”, sonrakiler ne diyor? “Şüphesiz senin için ahiret daha 
hayırlıdır, kuşkusuz rabbin sana verecek sen hoşnut olacaksın”. Demek ki 
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umutsuzluğa, kaygıya, yese düşülmüş bir durum söz konusu… Yani umutsuz 
kalma diyor, bu çok önemli… Çünkü umutsuzluk küfre sebebiyettir. Allah’tan 
yana olan bitende umutsuzluk, sizi küfre götürür ve “küfre düşme” diyor. 
Çünkü umutsuzlukta Allah’a sığınmak yerine keder ve kaygılardasınızdır, 
sebeplerin içinde kaybolur gidersiniz.  

Zor koşullar altında hem maddi hem manevi çıkmaza ve acziyetlere düşen 
insanın umudunu yitirmemesi (Kime karşı? Allah’a karşı). Surenin bahis 
konusu bağlayıcı ilkesi umuttur. Teselli ediyor ama umudu da unutturmuyor. 
Umut ise insanı, ereğine bağlı kılacak olandır ve çaba göstererek emeği ile 
sonuç olacağı yola sevk edendir.   

Geçmişte edinilenler, gelecekte edineceklerimize, günde umutla 
yönelmemizin duygulanımını ve idrakini vermeliler. Mevlana bir öküz hikâyesi 
anlatır. Öküz, sabah, akşam semirirmiş, akşamleyin de yatarken dermiş ki “bu 
yediğim yiyeceği, yarın da bulur muyum?” Böyle kaygılanırmış. Ertesi gün yine 
aynı, ertesi gün yine aynı… Mevlana şöyle not düşer; bire ahmak! Her gün 
rızkını veren yarın da vermeye kadir değil midir? Sen yarınlarına 
kaygılanacağına bugün ne yapacağına baksana… Ne kadar güzel söylüyor değil 
mi?  

Bakın sure insanı güne taşıyor,  “rızkına ben kefilim” diyor,  “geleceğe karşı da 
benden umut ederek bak” diyor, “gerekeni yap, gerisine ben kefilim” diyor. 
Bu muhteşem bir şey; seni güne taşıyor, olması gereken ne ise onu yapmaya 
sevk ediyor. “Sen, dünya işinde olması gerekeni yap, manevi işinde de olması 
gereken önceliklerini gözet, geri kalan benim işimdir” denilmekte.  

Her işi Allah yapıyorken, faili mutlakken genelde olan biteni kişiselleştirme, 
olması gerekeni yaptığında beni zaten bulacaksın deniliyor. Bu insanı 
rahatlatır. Elbette ki kaygılanacağız, kederleneceğiz, umutsuz kaldığımız 
zamanlarda olacak ama nedenlere değil ereğe bağlı olarak ayağa kalkıp 
olması gereken ne ise onu yapacağız. Böylece tinde nedenlerin yüklediği 
sorumluluğa aşkın ereğin verdiği sorumluluk bilinci ile olması gerekenleri 
yaparken Allah’a varacağız. Olması gerekenleri yapıyorsanız, Rabbinize de 
güvenmekte iseniz rahatlarsınız. Yarına yeni bir başlangıç ile yürümeye 
başlarsınız. Bu da yastığa kafanızı koyduğunuzda rahat rahat uyumanıza 
sebep verir. Bu duyarsızlık, vurdumduymazlık değil, günde olması gerekenleri 
yaparak insani sorumluluklarını yerine getirmiş olarak sorumlulukları aşmanız 
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sebebiyle gerçekleşendir. Böylece vicdanız rahat yaşama olanağı da edinmiş 
olursunuz.  

Geçmişte veren, bulunulan günde ve gelecekte de verecek olandır. Maddi ve 
manevi acziyete düşen umudunu yitirdiğinde, yaşam anlamını yitirir. Tat, 
keyif, haz, lezzet bahis konusu bile olamaz… Olur mu? Strese düşün, 
depresyona düşün, kaygıya, kedere düşün de görün! Yeme, içme, ilahi zevk 
hepsi hiç yaşanmamışçasına görünmez olurlar. Umut mutlu kılandır, 
yitirildiğinde de kederler ve kaygılarda ise geri aranan da başka bir şey değil, 
sadece O’dur. Yaşama O’nunla tutunan, eyleme sevk olurken yeniden öz 
varlığı ile dirilen olur. Kederlerdeki ölüm, geçmişin sayfalarında yok olur. 
Umut ile yaşananlar ise dert dahi olsa lütuf olur. İnsanın umut ettiği Allah ise 
dert, O’na yetişmenin umudu olur. 

Yani bir sıkıntı yaşıyorsanız ondan dahi lezzet almaya bakın! Sıkıntıda 
dertleneceğinize, sebepler arayacağınıza, sizi ereğe taşıyacak olan çözümün 
bir parçası olarak görün. Çözümün her parçası sizi sonuca ulaştıracak olandır. 
Bu ne demek oluyor? ‘Derdin dermanındır’ demek oluyor.  

Bakın bir önceki surelerden bir tanesinde çok önemli bir şey vardı, “Biz insanı, 
sıkıntıda/ zorlukta yarattık” diye bir ayet vardı. O ayet Beled suresindeydi. 
“Hakikaten biz insanı zorluk ve sıkıntı içinde yarattık”.  Muhteşem bir ayet! 
Yaşantınıza bakın… Tinde varoluş, maddi dünyada varoluş tamamıyla sıkıntılar 
içinde değil mi? Koşturuyorsunuz sabahtan akşama kadar değil mi? İş dünyası; 
sıkıntı, mücadele… Yeme içme dahi sıkıntı, zül celali vel-ikram esmasına 
bağlı… Öyle ya, maneviyatta, kolay mı? Abdullah Baba derdi; “yavrum, 
evliyalık kolay edinilseydi; mantar gibi her köşe başında bir evliya türerdi”. 
Demek ki zor… Emek istiyor…  Bahşedilmediyse eğer emek de veremezsiniz. 

Önemli olan ise derdin dahi inayet ve lütuf olarak bahşedilen olduğunun 
idrakinde bulunmaktır. Dertlerimiz, doğayı tatmak, haz almak gibi değil, 
kendimizi hissetmenin kendinden lezzat almanın araçlarıdır. Çünkü dertli 
insan dertlere odaklanırken değil, dertleri ile iç dünyasındaki yalnızlıkta 
kendisini hissetmenin tadına varır. Bununla beraber dertler; dış dünyasından 
kendisini soyutlayarak iç dünyada olan öz varlığına erme olanağı edinir. 
“Derdim dermanımmış” denilirken bu kastedilmiş olunur. 
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Acziyetler, kederlenmeye sebep, dertler vb umudu yitirmek ve yese düşmek 
için değil, Hakk’a varmaya ve karakterde gelişime sebep yoldurlar. İnsan 
dünyalığın yokluğunda ve maneviyatındaki yoksun kaldığı durumlarda; 
amacına, Allah’a odaklanmasını beceriyorsa eğer, olgunluk aşamasındadır. Ve 
Duha suresinde; olgunluk aşamasına gel, çocukluk devrenden kurtul deniliyor. 
“Artık sebepler dairesinde şunu, bunu kendine tasa ederek değil, yokluk da 
dahi bulunurken; benimle ol, ne iş yapmakta isen benimle yapmakta 
olduğunun bilincinde olarak yap! Görüyorsan, benimle görmektesin! 
Duyuyorsan, benimle duymaktasın! Öyle ise beni düşün, geçmişte sana veren 
bendim! Edindiklerini şunun bunun ile edinmedin!.. Geçmişte verenin de 
benim, yarın verecek olan da benim, bu gün verecek olan da benim! Dertli 
olduğun her ne ise derdine değil, bana odaklan ve olması gerekeni yap! O 
vakit uzaklarda aradığın beni, en yakının olarak bulacaksındır” surenin ana 
fikrini vermektedir.  

Önemli olan; yokluktan/ yoksunlukta dahi olsa amaçtan sapmamak Allah’tan 
umut ederek, yarınlara olgunca kucak açabilmektedir. Bu sure insanın 
olgunluk sürecine girmesi gerektiğini, çocukluk devresinde kalmaması 
gerektiğini anlamlı kılınması adına önemlidir. Bu anlamda belirtirsek, nazlar 
bu mertebede çekilmezdir. Yani bu sure üzerinize tecelli etti mi Allah’u 
Azimüşşan için nazlar artık çekilmezdir.  

Naz, niyaz daha önceki devre de… Allah’la kul arasında nazlaşmak; çocuk ile 
ebeveyn arasındaki ilişkilerdeki gibidir… Yani Cenab-ı Hakk ulûhiyeti 
belirimlerinde görünürken; kulu naz yaptığında anında rububiyeti ile görünür. 
Nazda, niyazda böyledir… Ama nazın bittiği yerde; olgunluk devresinde, her 
düzeyde görünüş, hakkınca tanık olunan olur. Cenab-ı Hakk, rububiyet 
sıfatlarından daha çok kulundan ulûhiyetiyle görünmek ister, ulûhiyeti ile 
görünüşüne de tanıklık ister. Naz makamında dertlere odaklanıldığında 
ulûhiyeti ile görünene değil, rububiyeti ile görmek istediğimize odaklanırız. Bu 
sure ile Allah ulûhiyetine tanıklık ve ulûhiyet sıfatlarına bağlı olarak da kulun 
kendisi ile ayağa kalmasını ister. Dertlerde ezik kalan kul olmaktan Allah ile 
şerefini kazanan, hakiki insan olmaya doğru adım atılır. İnsan böylece 
haysiyetini Allah ile şereflenmiş olmakta bulur.  

Şeref öz varlığının lezzatına varmaktır. Çünkü ulûhiyet belirimleri, kendilik 
belirimleridir. Rububiyet belirimleri nesnesine bağlı belirimlerdir. En basiti; 
çocuk ebeveyn ilişkisinde de buna tanık olursunuz. Çocuğa istediğiniz kadar 
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ulûhiyet belirimlerinde kendinizi tanımlayarak veya tutum ve 
davranışlarınızda göstermeye çalışın!.. Çocuk sizi rububiyet belirimi 
tavırlarınızda görmek ister. İster ki siz onunla oynayasınız, sizinle gülsün, 
eğlensin veya siz onu takdir edesiniz, sıkıştığı her anda da sizi yanında ister.  

Yetişkinlik devresinde ise artık sıkıştığı her anda kendi ile iş görmek, sıfatları 
ile kendini keşfetmek zorundadır. Sizden edindikleri ile de yaşam yürüyüşüne 
devam etmek zorundadır. 

İlişkilerinizde rububiyet kazanırsınız ama ulûhiyette bizatihi kendinizi ifade 
edersiniz. Duha suresinde kendiliğe davet var… Naz ile niyaz ile ikilikte 
durmak değil, öz varlığı ile insanın emeği sonucunda kendini bulmasına 
uyanması gerektiğinin ihtarı var.  Çünkü dertler üzerinden nazla, niyazla, 
tanıklıkta her ne kadar muhabbet varsa da kul üzerinde bulunan Rabbine 
örtüktür. Bu örtüklükten de insan emeği sonucunda kurtulacaktır. Bunun 
içindir ki tinde yetişkinlik devresinde naz niyazı istemezler. Duhan süresine 
gelen insana “bu kadarı da yeter” derler… “Fazla naz âşık usandırır, haberin 
olsun” derler… Artık olanı, olup bitmekte olanı, olduğu gibi gör, hakkıyla 
yaşamaya başla” denir. 

Bu bağlamda belirtirsek, nazlar bu mertebede çekilmezdirler. Sure, 
“Sahipsizin sahibi Allah’tır” kelamı kibarın da açılımıdır. “Sahipsizin sahibi 
Allah’tır” benim ilk derslerimdendir. Sahipsizin sahibi Allah’tır, ne zaman 
sahipsiz olduğunuzu hissedersiniz; bilin ki sahibiniz Allah’tır. Bütün kapılar size 
kapandığında… Koca kapısı, eş kapısı, iş kapısı, akraba kapısı, eş kapısı, evlat 
kapısı kapandığında Allah ile kendiniz ile kaldınız mı baş başa, ne mutlu size… 
Geçmiş olsun demedim, ne mutlu size…  

Sahipsiz olana dikkat etmek gerek, sahibi Allah’tır. Çaresiz kalınan yerde, 
Allah’ın kullarına yardım ettiğine Duha suresinde tanık olmaktayız. Bununla 
beraber tevhit gereği bizim de kendisine eylemlerimizle katılımcı olmamız 
istenir. Geçmiş süreçlerine artık el uzat… Yani “yetimi azarlama, sana ayna 
olanı gör, aynandan sana çanak tutanı gör” denilmektedir. Sen de yetimdin!.. 
Yetimin hâlinden anlarsın. Sende çaresizdin! Çaresizin hâlinden anlarsın. 
Yaşadıkların ile beraber insanlığa duyarlı ol! Çünkü duyarlılık ile yapacağın 
eylemlerin ile insanlığını Allah ile bulacaksındır.  
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Yasin süresinde bir ayet vardı, neydi o? “Rahmanın doyuracağını biz mi 
doyuracağız! Ne kadar büyük söz söylediler” deniyor. Neden; çünkü tevhidi 
bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki verdiklerinde, paylaştıklarında üzerlerinde Rabbleri 
sıfatı ile hazır olan, Rahman sıfatı ile zaten kendisi vermiş olacak. Bu da 
Allah’ın sıfatları ile sıfatlanmanın, ahlakıyla ahlaklanmanın gereğidir. Asli 
tecellide yaşamıyorsanız eğer zılli tecellide yaşamaya mahkûm olursunuz.  

On birinci ayet ile sureye bakıldığında; kaygı verici olana veya olacağa takılma, 
rabbinin nimetini anlat ve edindiğini/ O’nun verdiklerini göster anlamlı kılınır. 
Yani “ne edindiysen, onları göster. İnsanlara örnek insan ol! Umutsuzluklarına 
umut ol” denilir. Yani “rabbinin nimetini anlat” demek, senin gibi umutsuz 
olanlara da umut aşıla demektir. Umutsuzluk aşıla denilmiyor. Çünkü 
umutsuzken başkalarına da umutsuzluk aşılarsın. Mademki sen umut 
edeceksin!.. Yani geçmişin ile geleceğini görüyorsun, artık gelecekte de 
olacağı görüyorsun… Öyle ise Rabbinden emin ol ve insana eminliğinle umut 
aşıla! “Rabbinin nimetini anlat” demek; o yokluk bulunanlara, yoksulluk içinde 
yaşayanlara, Rabbinden yana umut ver ve onlara azim aşılamış ol, demektir. 
Bu surenin geldiği zamanı düşünün… Açlar, aç… Yemek yok…  

Örnek insan ol ama olumlu noktada… Sen bu hâlinle insanlara umutsuzluk 
veriyorsun… Bu hâlinle insanlara umutsuzluk verme!.. Yani sen sebepler 
dairesinde daldığın sürece umutsuzluk veriyorsun; sebepler dairesine umut 
ettiklerin ile aşkın yaşa!.. Ve umut ettiğine doğru azmet, rabbinin nimetini 
anlat, insanlara umut aşıla! Çünkü umutsuzluk küfre sebebiyettir, örtünmeye 
sebebiyettir. İnsan, sebepler dairesine odaklanır, yarına kaygıları ile bakar. 
Allah’ı nasıl zikretsin, düşünsün? Amacından beri kalır. İnsan Allah’ı bilmekle 
ve hakkı gereğince de yaşamakla mükelleftir. Allah’ı bilmek için düşünmez. 
Neden? Menfaatlerini, dertlerini, kaygılarını düşünüyor. Düşünmesi de gerek 
ama Allah’tan gafil olmadan. Eylemde bulunması gerekirken, insanlık için 
hayırlı olması gerekeni yapması gerekirken, kendi dertlerine gömülmüştür. 
Yarını bilmiyor ki: Yarınını cennet diye bilen, yarınını Allah diye bilen, bugün 
vermekten kaygılanmaz. Hakkı hakkınca yaşamaktan korkmaz.  

İnşirah suresi bunları farklı bir açıdan daha net anlamlandırıyor…  

Surenin on birinci ayetiyle sureye bakıldığında; “kaygı verici olana veya 
olacağa takılma, rabbinin nimetlerini anlat ve verdiklerini paylaş, kaygı yerine 
umudu aşıla, Allah’a karşı umudunu sakın yitirme” denilir.  
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Umudunu kesenler kafir olurlar, Hakk’a gafil olurlar!.. Umut; dağlarda gezinen 
ahudur. Melekût içinde göklere uzanan ceylan olmuştur. Göklere yükselen bir 
kuş olmuştur. Kanadı kırık yüreği buruktur. Tutunan, dertler içinde kendini 
bulmuştur. Dertler içinde öz varlığını bulmuştur. Kanadı kırık kuş, böylesi 
kendini bulmuştur. Yücelere uçarken, kendine dönerken, kendini bulmuştur. 
Yerlere uzanırken, dağlarda gezinen ceylan olmuştur. Uzakları, zorlukları 
gösteren ahu olmuştur. Umut; ovalara, ormanlara inince, tedirgin, temkinli 
melek olmuştur. Kovaladıkça insandan kaçan, tutulası kuş olmuştur. Acılarda 
yürürken ahudur, gözlerden uzak uçarken kuştur. Umut geceleri göklerde 
uçan kuştur. Gündüzleri yerlerde gezinen ahudur. 

Umduğunu aramak, her kişinin hakkıdır. Umduğunu bulmak, emek sahibinin 
hakkıdır. Geleceğe bakmak, umut edenin hakkıdır.  Geleceğe yürümek, 
umudunun peşinde koşmaktır. Umut edileni bulmak, hak olanı yaşamaktır. 
Acılar içinde bulunana, bunu söylemek kolaydır. Acıları bırakmak kimin işi? 
‘Acılara aşkın yaşamak’ Er kişinin işi! Hakk’a uzanıp, hakikati yaşamak, Er 
kişinin işi! Acılarda kendine varmak, kendini tatmak zevk sahibinin işi. 

Acılar, acılar, acılar!.. Yıkıldıkça üzerine, geleceğe kapı aralarlar. Acılar, 
yıkıldıkça üzerine! Savrulan yaprak misali, insanı savuran rüzgâr olurlar. Acılar, 
savrulan insanın, tutamadığı gözyaşı olurlar. Acılar, olması gerekeni 
gösterdiğinde, insana nurdan kapı aralarlar. Acılar, umut ile birleşince insanı 
yarına hazırlarlar. Acılar, acılar, acılar!.. Sıratta yürümenin, cennete 
uzanmanın, gerçeği bulmanın, hakikate ermenin töresidirler. Töreyi yüreğinde 
soğutana, aşkınlığa ermenin yoludurlar. 

Duha suresi, acılar/ dertler, teselli ve umut ilkesi ile okunursa eğer pek 
anlamlıdır. Sonuç itibarı ile insandan görülmesi istenen yaşamsal ilke ise 
olması gerekeni görmektir, yaşananları olgunlukla karşılamaktır, geçmişin 
tecrübeleri ile yarına kanat açmaktır. Sure, dertlerde savrulan insanın 
suresidir. 

18.10.2015 
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94- İNŞİRAH SURESİ 

 

Duha suresinde, acılar, umut ve teselli demiştik; İnşirah suresinde de Allah’ı, 
verdiği nimetleri üzerinden fark etme var. Duha suresinde de Allah’ı, verdiği 
nimetleri üzerinden fark etmek –tevhitte O’na tanık olmak var ama genelde 
nimet odaklı bir anlatım var. İnşirah suresinde bu iyice pekinleştiriliyor. Yani 
“nimetim üzeri beni gör” demekte. Duha suresinde, kanaate ve umuda doğru 
bir taşıyış vardı ama İnşirah suresinde “artık beni gör” demekte. Yani “yapan 
çatan benim”, “Sana verdiyse geçmişte de, bugünde de, yarında da, verecek 
olan yine benim” denmekte.  

İnşirah; açılmak, genişlemek anlamına geliyor. Zaten ilk ayet muhteşem bir 
seslenişe haiz… “Elem neşrah leke sadrak” Bu ayeti ilk duyduğumdan beri 
kulağımda çınlanır. “Elem neşrah leke sadrak”, “Biz senin göğsünü 
genişletmedik mi?” Uyarı ve ihtar var... Demek ki göğsünün genişlemesi 
haricinde, göğsünü daraltan bir durumda bulunulmakta...  

Bu sure fark ilkesiyle okunmalı ama neyin farkı? Cenab-ı Hakk’ın fark 
edilmesi… Yani tevhit ilkesi ile okunmalı. Ama ne üzerinden fark etmek? 
Verdiği nimet ve ihsan üzerinden fark edilmesi… Verdikleri, verecekleri ve her 
an verdikleri üzerinden… Ama sure gayret ve çalışma suresidir… Bu nedenle 
azim ilkesi ile de okunmalıdır.  

Duha suresinin son ayetinde ne diyordu? “Rabbinin verdiklerini anlat”. Peki 
İnşirah suresinin son ayetinde ne diyor? Şunu, bunu, derdi, tasayı bırak, “boş 
kaldığında hemen yeni bir işe başla”.  Bak boş kaldığın zaman yeni bir işe 
başla derken... Mümin eşittir tatili olmayan… Yedi, yirmi dört çalışacak insan 
tipini bize sunmakta. Mümin karakterini edinmek çok zor! Cumartesi, 
pazarımız yok. Müminin tatili yok.  

Bir cumamız var, o da öğlene kadardır… Hazırlığını görürsün, sabah işine 
gidersin… Cuma namazı saatinde işini gücünü bırakır Cuma namazına gidersin. 
Namazdan sonra da Cuma suresinin hükmü gereği işine devam edersin, rızkını 
aramak için dünyaya yönelirsin. İnsanlar elbette ki tatil yapmalı, dinlenmeli 
ama mümine çalışması tatildir. Yani müminin dinlencesi hizmetindedir. 
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Mümin, ilahi aşka ermişse, miskin ise eğer iç dünyasında Allah iledir. Belki 
dünyaya miskindir ama düşüncesinde her daim, düşüncesinin mabudu olan 
Allah ile yürümektedir. Yani mümin, dünyaya miskin dahi olsa, tininde her 
daim çalışandır -çalışması gerekendir. Çalışmak insanın fıtratının gereği olarak 
acziyeti sebebiyle bulduğudur. 

Hani günümüz modern insanın çalışma saatleri düşünüldüğünde tatilin hakkı 
olduğunu hiç kimse inkâr edemez/ etmemelidir… Ama demek istediğim; 
müminin, tam gün ve tam hafta çalışma saati hizmetteki çalışma saatidir. Kul 
olmanın saati olur mu? Hakk’ın iradesini, Rabbi sıfatı ile üzerinde bulanın 
hizmetinde saati olur mu? İyilikte, güzellikte, doğrulukta, cömertlikte sevgide; 
her an karşılaştığı olaylarda hak olanı ve hakikati gözetmesinin saati olur mu? 
Emeğinin karşılığı, sonuçtaki kazanımı ise Allah!.. Ereğinde nedenin hakkını 
vererek yaşamak… Gel de çalışma! Sevdiğini hakkı ile yaşama! Mümine kâbus 
olan sevdiğinden gayrı düşmektir… Çalışmak, emek ise yâri olanı yaşamaktır. 
Kulluk ise dünyaya aşkın tinde özgürlüğünü böylesi yaşamaktır. Bizler 
dünyanın köleleri değil, Allah’ta O’nu yaşarken özgürlüğün tadına varanlarız. 
Özgürlüğün tatili olur mu? İşte surede bütün anlatılmak isten mesele bu!..  

- Başka işe yönelmek, zaten tatil gibi mümin gözünde…  

Bir nevi öyle!.. Çünkü “benimle mutmain olursunuz” diyor… Her yeni işte yeni 
bir sıfatınızı keşfeder ve geliştirme olanağı bulursunuz. Bununla beraber 
Rabbinizi kendiniz olarak bulmanın zevkinde kendinizde mutmainliği 
bulursunuz, sonuçta da hoşnut olursunuz. Zaten çalışırken bütün 
sıkıntılarınıza aşkın nitelikli olduğunuz sıfatınızı yaşarken; sağaltılıyorsunuz, 
arınıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Böyle olmasaydı, yani çalışırken arınmayı, 
hoşnutluğu, mutmainliği bulmasaydınız eğer tatile ihtiyacınız olurdu. Bu 
söylediğim, yorgun insanın tatil ihtiyacının haricinde ifade etmeye 
çalıştıklarımdır. İnsanlar neden tatile gidiyor? Çünkü hoşnut değiller, 
yorulmuşlar... Böyledir ama psikolojik olarak da arınma yok, sağaltım yok, 
mutmainlik yok, o zaman ne yapıyor? Her şeyden elini ayağını çekiyor, bir ay 
tatil yapıyor. Böyle ise eğer tatil hakkıdır. Bizim demek istediğimiz ise yaşamı, 
çalışmayı, hizmet ilkesi ile Allah’ı yaşama olanağı olarak görmek ve bu 
doğrultuda yaşadıklarımıza tinsel nitelik kazandırmaktır.  

 Ama çalışırken daha çok artmıyor mu problemler? 
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Evet! Dünya ve psikolojisinden bakarsak; devamlı ve çok yönlü çalışma birçok 
şeyi de göz ardı etmemize sebep verebilir. Göz ardı ettiklerimiz ise problemler 
olarak önümüze yığılabilir. Böyledir de… Bize düşen tatil denilen ile göz ardı 
ettiklerimizle de ilgilenme olanağı bulmamızdır. Bu dahi hizmetin gereğidir… 
Ama maneviyat öyle bir şey ki; normalde tatile de ihtiyaç bıraktırmayandır.  

- Bunun için olsa gerek ki Kur’an çalışması sebebiyle tatil yapmadık… 

İnşirah suresi bizi bayağı aydınlatacak bir sure, hakikaten muhteşem bir 
suredir. İki sureyi de (Duha ve İnşirah) devamlı okumanızı isterim, özelliklede 
İnşirah suresini…  

Dikkat edilirse eğer; son ayette okunan surelerle beraber Allah’ü Teâlâ’nın, 
yaşamımızın her türlü mertebe seyrinde hazır ve nazır bulunduğudur. 
Özellikle Fecr suresi, bir de Şems suresinde bunu iyice görüyoruz. Yani 
yaşamın her alanında rabbimiz var.  

Yaşamımızın her türlü mertebesinde hazır ve nazır bulunmakta… Böyle bir 
hakikat var. Allah her alanda var. Yani O’nun dışında bir varlık değiliz ki O’nun 
dışında mevcudiyetimiz olsun ve bağımsız hareket edebilelim. Özne olarak 
mutlak varlık kendisi, bizde O’nun varlığı ile mevcut olanlarız… Bütün yaşam 
alanlarımızda neden Tanrı olarak bulunduğu gibi, her alanda da yaşamımıza 
erek Tanrı olarak amaçlar belirimlerine göre müdahil olmakta.    

Doğa nesnelerine dayalı yaşandığında, sıradan olan veya sıradanlaşan 
yaşamda, sebeplerden dolayı unutulan Allah; bu surede, yaşam sürecinde 
gerçekleşen en sıradan diye bildiğimiz olayların dahi failinin kendisi 
olduğunun idrakini insandan ister. Yaşadıklarınızı, rutine bağlanmış olarak 
tekrar tekrar yaşarken, hayat sizin için sıradanlaşır… Maneviyatta dahi 
yaşamın rutinliği içinde sıradanlaşma görülebilinir. İnsanın, tinde edindiği 
özelleri dahi, yemek, içmek gibi sıradanlaşabilir. İnsanlık genelinde 
görülemeyecek kadar özel olan keramet ve irfana vb. ait lütuflar dahi devamlı 
yaşandığında özel oluşlarını insan için yitirebilirler. Böyledir ama… Bunun 
güzel tarafı; özel olan ile bencilce tavırlarda bulunmama gibi bir olanak ta 
edinilmiş olunur.  

Öyle güzel şeyler yaşarsınız ki, o şeyler aynı yeme içme gibi sıradanlaşır. 
Mesela şu bilgiler hakikaten o kadar kutsi bilgilerdir ki, bir süre sonra 
sıradanlaşır. Sıradanlaşmaya başladığında; sure ile “ne yapıyorsun sen” 
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denilir. Senin bu sıradan dediğin, herkese nasip olmayandır. Tinde değer 
niteliği olan sıradanlaşır, sıradanlaştığı anda da geçmişine gönderiyor. Ne 
deniyor? “Geçmişinde ne haldeydin. Geçmişin sana ayna olsun. Geçmişinle bu 
gününü değerlendir ve kazanımlarının/ emeğinin sonucunun sıradan 
olmadığını gör” denilmektedir.  

“Elem neşrah leke sadrak”,  o kadar güzel ve özel şeyler yaşarsınız ki sıradan 
olurlar/ görünürler. Sanki herkes sizin gibiymiş bilirsiniz. Yok öyle bir şey... 
Kim gözünü kapattığında nur görüyor, kim gözünü kapattığında âlem de 
görülmeyenleri görüyor… Bunlar gibi olan ve daha özel olan lütuflar… Ama 
kalıcı yaşandığında sıradan geliyor, yeme içme gibi... Ama sıradan değil 
özellerdir, değerinde yaşanması gerekenlerdir. Bu sure ile ne denilmekte; 
“eskiden kör idin gösterdim, eskiden bilmezdin bildirdim, eskiden duymaz idin 
duyurdum, eskiden hiç anlamazdın anlattım.” Bu durumda, geçmişimizi 
bilincimizin önüne aldığımızda, günde yaşadıklarımızla kıyasladığımızda, nasıl 
bir nimete erdiğimizi görüyoruz.  

O vakit sıradanlaşanları değerinde yaşamalı, duygusunu yitirmemeliyiz. 
Tinsel/ manevi olan sıradanlaşmayacak kadar kıymetlidir. Özellerinizin, 
kıymetini, heyecanı, duygusunu, ruhunu yitirmemek için geçmişimiz her daim 
dersimiz olarak önümüzde durmalıdır.  

Sıradan olan/ sıradanlaşan yaşamda, zorluklar, dertler vb sebeplerden dolayı 
unutulan kazanımlar görünmez olurlar. Özellerine, değerlerine duyarlılığını 
yitiren insan, geçmişi ile kazanımlarının ne kadar değerli olduğunu görebilir. 
Böyledir de… Ama onları duygusunda canlı tutmanın gereğini; ihtiyaç ve 
koşullar doğrultusunda karşılaştığımız durumlar sonucunda işlevsel kılındıkları 
çalışmalarda buluruz. Bu sebepten dolayıdır ki “Her zorlukta bir kolaylık 
vardır. Boş kaldın mı hemen işe koyul ve Rabbine yönel” ayetleri bu surede 
hak olmuştur. Bu bağlamda maneviyatta monotonluk gerçekleşmez/ 
gerçekleşmemelidir de…  

Sure evrenselinde okunduğunda; bu durum bütün insanlığı bağlar. İnsan 
geçmişini önüne alarak güne dönmeli ve kazanımlarının kıymetini bilmelidir. 
Bununla beraber her türlü durumda çalışmaya devam ettikçe kazanımlarının 
ruhunu yitirmeden değerinde yaşama olanağı edinmelidir. Bu zaten öyle değil 
midir? Çalışmaları sonucunda da böyle olması gerekmez mi? 
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Samimiyet ile emek verdiği çaba ile Rabbine yönelmiş insan için, her türlü 
zorluk aşılması kolay olandır… Yaşamda sıradanlaşırken öldürülenler de 
canlanıverirler. Zorluk ile gelen kolaylık ise Rabbi sıfatı ile kulun çaba 
göstermesidir. Yaşamsal sıfatlar ile kolaylık edinilirken, amaca odaklanmak ta 
kolaylık edinimine sebeptir. Tek eksik ise zorluğu aşacak imkânların 
edinilmesidir. Bu durumda çalışmak, yaşamsal sıfatlar ile mümkünken, 
çalışmanın ereğe bağlı ve imkânları ile gerçekleştirilmesi, zor olanın 
aşılmasına da olanak verir. Yani insan, zorluğu aşmanın imkânlarını edinmek 
için de çalışmalı ve hedef odaklı olarak ta azmederek, çözüm arayışında 
bulunarak, olması gerekenleri yaptığında sonuç, başarıdır.  

Bu durumda yaşanan ise rabbi sıfatı ile Hakk’tır. Demek istediğim o ki surede; 
sıradanlaşan yaşamdan kurtulmanın yolunun zorluklar karşısında insanın, 
emeği sonucunda yenilenerek Rabbini yaşamasıdır. Bu bağlamda sure, insanın 
tinde emeği ile her daim yenilenmesi gerektiğinin aklını verirken;  tinde 
yenilenme ilkesi ile okunmalıdır.      

 Allah Teâlâ bu sure ile en sıradan diye bildiğimiz, sebeplere bağlı 
gerçekleşenlerin, failinin kendisi olduğunu beyan eder. Böylece bize, tevhid 
ile görüş bulma olanağı edinmemizi mümkün kılar. Hani “göğsünü 
genişletmedik mi, yükünü almadık mı, şanını yüceltmedik mi” denilirken 
sebepleri mi görmekteyiz? Hatice ile zengin olması, evlenmesi, İslam ile 
şerefini bulması vb. nice sebep değil de Allah’ın sebeplere aşkın fail olarak 
kendisini ifade etmesi doğrultusunda yalnızca O’na tanık değil miyiz? İşte!.. 
Anlatmak istediğim tevhit Kur’an’da böylesi anlam bulmakta. Tevhit her şeyi 
Hakk görmek değil, her şeye içkin, muhit ve her şey üzerinden sıfat ve fiiliyle 
aşkın olarak görülen Hakk’a tanık olabilmektir.  

Allah mutlak failin kendisi olduğunun idrakini insandan ister. Bu da sure için 
fark ilkesi ile de okunmalı derken belirtmek istediğimizi anlamlı kılar. Yaşamın 
her alanında gerçekleşenlerin, Allah’a yakinliğe ve kendisine ermeye sebep 
olan ihsan olarak görmek gerekir. Bu bağlamda zorluklar insana, Allah’ın eli 
misali uzanmış, Rabbi ile yetişkinliğe ermenin, Rabbi ile yenilenmenin 
olanağının sunulmasıdır. İnsan; karşılaştığı zorluklar sonucunda ezilirken, 
kendinde Rabbine örtük, kendi dışında olarak O’na yönelir. Bu sure ile insan, 
her türlü zorlukta dahi kendi üzerinde bulunan Rabbine örtük olmadan, azmi 
ve emeği ile Rabbini kendi üzerinde bulması gerektiğinin idrakini edinir… 
Rabbine emeği ile yönelmesi gerektiğinin bilincini edinir. 
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İnşirah suresi, kulun içsel sıkıntılarının, dünyevi zorluklar karşısında çaba sarf 
ederken, Rabbi ile giderilmesi gerektiğinin idrakini verir. Duha suresi ise 
dünyevi sıkıntılar giderilirken tinselliğe bağlı olarak erdemler üzeri yaşanması 
gerektiğinin idrakini verir. 

“Elem neşrah leke sadrak”, yani “biz senin göğsünü genişletmedik mi” denilir. 
İnsanda içsel sıkıntının ilk hissedildiği yaşandığı beden bölgesi neresidir? 
Korku, bağırsak bölgesinden itibaren yaşanmaya başlanır. Aşırı heyecan ve 
korku hep bağırsak bölgesinden itibaren yaşanmaya başlanır ve hissedilir. 
Sıkıntı ise göğüs kafesinizi sıkıştırıyormuşçasına yaşamaya başladığınız ve 
hissettiğinizdir. Birinci ayet ile duyguların vb durumların belli beden 
bölgelerinde yaşanmaya başlandığını görmekteyiz. 

Böyle olsa da birinci ayet ile beraber insanın; tinsel –değerlere bağlı- 
kabullerinin de çoğaldığını görmekteyiz. Çünkü değerlere bağlı tinsel kabuller 
ne kadar az ise taassup kaçınılmazınızdır, algıda ve anlayıştaki sığlık da sizde 
görülür. Bu da kabulleriniz dışında gerçekleşenlere karşı göğsünüzün 
daralmasına sebeptir.  

Evrensellerle/ tümellerle bakış/ görüş; kulun tinsel algıdaki genişliği sebebiyle 
göğsündeki sıkıntıyı giderir. Tinsel algıda sığlık ve taassuplar göğüs kafesinde 
sıkıntıya sebeptir. Bu da psikolojik düzeyde sıkıntıya sebep olan, algılananın; 
insanda, biyolojik etkisinde olduğunun anlamını da taşır. Yani batında 
yaşadığınızın zahir de karşılığı vardır, zahirde yaşadıklarınızın da batında, iç 
dünyanızda karşılıkları vardır.  

Sıkıntıya sebep zorluğu ne ile aşacaksınız? Sıkıntının kendisi ile değil, zorluğu 
görerek, azim ile emek göstererek, ereğe ve ilkeye bağlı olarak olmasını 
gerekeni yaparken aşacaksınız. Son ayet ve bir önceki ayetle bu anlamlı 
kılınmaktadır. Yani İslam ile bize kazandırılmak istenen bir durumda insanın 
tembellikten kurtulmasıdır. İnsan hem doğası gereği acziyeti sebebiyle hem 
de tininde olması gerekenleri usu ve vicdanı gereği kendinde bulurken, 
çalışmaya fıtratı gereği zorunlu sevk olur. Çalışmamak, istidadında kaderi 
olanları hakkıyla yaşamaması, hakkını vermemesi anlamına gelir.  

Çalışmayan insan kadar sıkıntılı insan yoktur. Çalışmak, sıkıntılarımıza sebep 
zorlukları aşmamızın gereğidir. Tembelliği sevsem de fıtratım gereği çalışmayı, 
hep zorunlu görmüş ve hayatımda çalışmak zorunda kalmışımdır/ 
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bırakılmışımdır. Ne mutlu!.. İki hafta evde kalsam sıkılırım. Tembel adamım 
ama bir o kadar da sıkılırım. İlla bir iş olacak çalışacağım. Yani bir yerde hayata 
tutacağım, emek harcadığımın sonucunda; huzuru, zevki, mutmainliği, 
saadeti, yani cennetimde Rabbimi bularak yaşayacağım. Uzaklarda, ötelerde 
değil, öz varlığımla olması gerekeni yaşarken, hayat yürüyüşümün anlamını 
bulmaktayım, değerini edinmekteyim ve zorlukları değil kulluğumda Rabbimi 
yaşadığımı da bilmekteyim. Her yeni çalışma ile hem Rabbi hem de Rabbim ile 
kendimi keşfederken yenilenerek yürüdüğümü de bilmekteyim. Senelerden 
beri yaptığım bütün çalışmalara dönüp baktığımda her yeni çalışma ile 
beraber idrakimde yenilendiğimi, tinimde özgünce yenilendiğimi de 
görmekteyim.  Şimdi gel de çalışma!  

Sure ile görmekteyiz ki insana zorluklar karşısında çalışması ile kendi emeği 
sonucunda tinde özgünce yenilenmeye olanak bulmasıdır. Çünkü herkes 
sıfatları doğrultusunda yeniden ürettikleri ile özgünce yenilenme olanağı 
bulur. Bu da tinde özgürlüğe giden yoldur. Özgünlüğünü emeğinde bulan için; 
kimsenin gölgesi altında bulunmadan, uzantısı ve ardılı olmadan tininde özgür 
olması kaçınılmazdır. Çünkü zamanın sorunları doğrultusunda tinde yeniden 
ürettikleri ile insan, başkası ile değil Rabbi ile kendini bulmuştur.  

İnsanda sıkıntıya, strese sebep ne ise ilkeye bağlı edimlerle aşılması 
mümkündür. “Bilal ezan oku, bizi rahatlat” hadisini de bu anlamda anlamak 
gerekir. Amaca bağlı ilkeli eylemler, zorluklar ve sebep oldukları sıkıntıyı, 
üzerinize sorumluluklarınız sebebiyle yük olanları aşmanıza sebeptirler. 
Sebepleri aşan, bir eylemde bulunmak dünyadan tinsel alana çekilmek 
demektir. 

Mesela: Şu kardeşim; bir vakıfta birçok bayanla beraber terzilik yapıyor. Ne 
yapıyor? Çocukları okutmak için kermesler yapılıyor, o kermese ön hazırlık 
olarak da terzilik işi ile alakadar becerilerini gösteriyorlar… Masa örtüleri, 
nevresimler, elbiseler, yastık kılıfları vb birçok şey dikiyorlar. Nasıl geçiyor? 
Evinizde, işinizde, dış dünyada cehennem misali yaşadıklarınız ne ise geride 
kalıyor. Kendisine sıkıntı olan ne ise işini yaparken unutuyor. İş alanı kendisine 
cennet oluyor. Arkadaşları ile edindiği sohbet ortamı da pek güzel. Böyle ama 
insanın başında zebani misali birileri varsa eğer işi dahi cehennem olmakta. 
Olsun sıfatlarınızı geliştireceğiniz ve ihtiyaçlarınızı temin etme olanağını 
edineceğiniz her türlü koşulda zorlukları ve beraberindeki sıkıntıları aşacak 
olanakları da edinirsiniz. Yeter ki Rabbinize güvenin!  
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“Elem neşrah leke sadrak” yani  “Biz senin göğsünü genişletmedik mi”  
denilirken; biz seni ne sıkıntılarla genişlettik, anlamı da ifade edilir. Çünkü 
tecrübeleriniz sizi tinde genişletir, onlarla kabullere zorlanır ve kabulleriniz 
çoğalır. İnsanın deneyimleri yoksa, göğsünün genişliğinden de bahsedilemez. 
Göğsün genişlemesi nice sıkıntılar sonucunda mümkün olur. İçerden veya 
dışarıdan sıkıştırarak genleştirmek, katılarda genleşmenin kanunudur. Katı bir 
karaktere sahipsek, ya aşk ile içeriden ısıtılarak ya da dışarıdan zorluklar ve 
her türlü alandaki ihtiyaçlar sonucunda tecrübe ettiklerimiz ile geniş kılınırız. 
Göğsün geniş kılınması zahmetli bir iştir ki suredeki anlatımdan bunu da 
anlamaktayız. 

Ne kadar kabullerinizde genişseniz o kadar rahatsınız… Bunun içindir ki 
evrenseller ile olan biteni görmeye çalışınız. Böyle olduğunda olan biteni daha 
rahat anlar ve olması gerekenleri de yaptıkça sıkıntı duymazsınız. “Ateş 
olmayan yerden duman çıkmaz” atasözünün ışığında;  her kültürde ve her 
insanlık ürününde Cenab-ı Hakk’ın izlerini görmeye çalışın. Ön yargılarınız ile 
bu yanlıştır, şu hatalıdır vs. demek yerine, hüsnü-zan ile bakın ve hikmeti 
ilahiye tanık olmaya çalışın. Tevhidin, irfanın gereği de budur. Sonunda, 
Rabbim kendisini burada da böylesi göstermiş dersiniz. Dinler tarihinde, 
felsefe tarihinde, kültürler tarihinde ve yaşanan/ yaşanacak olan her şey 
üzerinden Rabbimiz olan Allah’a tanık oluruz. En başta “El hamdülillahi 
Rabbül Âlemin” dememiş miydik?  

Bu biçimde tinde algınızı geliştirirseniz insanlık, insan size yabancı gelmez ve 
sizde onlara yabancı gelmemek için el uzatma olanağı bulursunuz. Ne demiş 
âşık? “Beni hor görme gardaşık, aynı varda var olmuşuk”. İnsan, insana 
yabancılaştıkça, öz varlığından, kendinden de uzaklaşmaya başlar. 

İnşirah suresi; kulun içsel sıkıntılarının giderilmesinin suresidir. Birinci ayet 
bunu anlamlı kıldığı gibi kulun tinsel algıda hüsnü zan ile kabullerinde geniş 
kılınması da zikredilmiş olunur. Evrenseller yani tümellerle bakış, kulun tinsel 
algıda genişliği, göğsünde sıkıntıyı giderir. Rahman nazarıyla baktığınızda sizi 
sıkacak bir şey olur mu? Önünüze bir fırsat geldiğinde, Allah’tan olduğu bilinci 
ile baktığınızda, bir sıfatın ilkesiyle gerçekleştiğini gördüğünüzde, gönlünüze 
sıkıntı verir mi? Vermez!.. Dersiniz ki Rabbimden... Daha önce de hikâyesini 
anlattığımız Arnavut kadın gibi, evini aldığı günün ertesi gününde, evinin 
yandığına tanık olmuş. “Hatun evin yanıyor” demişler. Hatun ise “dün verdi, 
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bu gün aldı, zaten onun idi” demiş. Kolay mı? Ama evrenselinden, hakikatten 
bakıldığında, hakkı ile yaşandığında zorda değil.  

Rabb sıfatları ile Allah; kulundan tezahür ederken, kulun kendisini esma-ı 
hassıyla keşfi ve kabiliyeti olan iş ile meşgulü, hem arındırıcı hem de ilkeye 
yükselticidir –tinde yükselmeye sebeptir.  Vazifesi, kabiliyetli olduğu işi insanı, 
hem sağaltıyor hem de kötü huylarına baskın gelerek tinini/ nedenini 
ereğinde yaşama olanağı bulmasını sağlıyor. Bununla beraber ilkeye 
yükseltiyor, kendisinde tezahür eden ilkeye ve Rabbi sıfatıyla kendini 
keşfediyor. Rauf esmasıyla Allah tecelli ediyor. Çalışma ne kadar önemli... 
Yani Rauf nerde tecelli edecek? Çalıştığınızda tecelli edecek, oturduğunuz 
yerde Rauf tecelli etmez. Zorluktaki çaba ile hem hakkınız olan –hak olan- 
yeteneğinizi keşfedersiniz hem de çalışmalarınızda ki devamlılık ile beraber 
yaşam kolaylığı da edinirsiniz. Öyle ise her boş kaldığınızda yeni bir işe 
başlamanız, surenin gereği olarak ta yaşamanız gerekendir.  

Çalışmak; insanın, Rabbini ve Rabbi ile kendisini keşfetmesinin kolaylığıdır. 
Zorluk ise hak olan yeteneğini keşfedilmesinin kolaylığı/ fırsatıdır. Ayette 
diyor ya “her zorlukta iki kolaylık vardır”… Rivayet olur ki ayetin nüzul sebebi; 
Resulallah bir gün, “şu taşa, Allah bir zorluk verse, zorluk ile beraber bir 
kolaylıkta verir” diyor. Size bir zorluk gelirse, bilin ki kolaylıkta beraberinde 
gelir demiş bulunuyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk nebisinin sözünü 
onayladığı bu ayeti gönderiyor.  

Ashap zorda ve umutsuz, sıkıntının içinde ve zora odaklanmışlar.  Sure ile 
beraber zorluğa değil, gayrete odaklanılması isteniyor. Problemler çözüm 
üretmek içindir, çözümsüzlükte kalıpta kaybolmak için değil.  Bu bizler içinde 
geçerli olandır.  

Bize melekelerimizle kolaylık verir, çalışma ve gayretimizle kolaylık verir ve 
melekûtun hizmeti, yardımı ile de kolaylık verir. Ne ile kolaylık verdiği 
önemlidir ama daha da önemlisi; kolaylığı, bizim gayretimize bağlı kılmasıdır. 
Samimi olun ve Rabbinize güvenin; en zor anınızda O’nu size kolaylık veren 
Nasir (yardımcı) olarak bulacaksınızdır. Bunun için çok hikâyemiz var ama biz 
konumuzu zikredelim. 

İnsanın Rabbi sıfatı ile üretimlerde bulunması, hem insanlığa katkı hem de 
insanın tinine katkısıdır. Böylece insan salih amellerde iken yaşam huzuru 
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bulmaya başlar. Nefsi emmaresine de çalışma ahlakı kazandırırsa eğer sıkıntı 
duyacağı fazla bir şey kalmaz. Çabası ile Rabbine yönelirken de Rabbini hakkı 
gereğince yaşaması olanağını da bulmuş olur. Böylece mutmain olan nefs 
mertebesinde huzuru bulabilir.  

Duha suresinde ve İnşirah suresinde geçmişte yaşananların, güne ve geleceğe 
ayna olduğunu görmekteyiz. Çok sıkıntılı olduğunuzda geçmişinizi bilincinizin 
önüne alın ve Rabbinize güvenin. Dün size veren ve yardım eden bu günde ve 
yarında size verecek/ yardım edecek olandır. 

İnsan işini hizmet niyeti ile rızayı gözeterek ibadete çevirmeli. Böylece 
Rabbine yönelmiş olarak O’na dönmelidir. Sıfatları ile kendisinde görünecek 
olan da O’dur. Surede her zorlukla beraber kolaylık vardır denilirken zorluk ve 
kolaylık bağıntısına dikkat çekilir. İnsan zor olan da kolay olanı edinme 
serüveninde bulunarak hep yenilenmekte değil midir? Dünyada iken insanın, 
acziyetleri sebebi ile dikkat çeken durumu, yaşamının zorluğu ile beraber 
yaşam kolaylığı da edinmesidir. Burada önemli olan ise insan, sıkıntılar, 
zorluklar içinde kendisini bulurken; zorluktan, sıkıntıdan, dertlerden kurtulma 
yolunun da kendisine gösteriliyor olunmasıdır.  

Zorlukların, sıkıntıların bir önemli tarafı da Rabbimize en çok yakardığımız, 
yaşadığımız durumlar olmasıdır. Bu surede ise yakarılan,”yakarmak ile 
beraber, çalış ve benim ile ayağa kalk” demekte. İnsana dert olan, zor gelen 
insanın nedenini yaşamasının kolaylığını sunmakta… Böylece dert ve zorluk, 
dermanın ve kolaylığın da kendisi olmakta… 

Çaresiz kalınan yerde Allah’ın kuluna yardımı kaçınılmazdır. Zaten Duha ve 
İnşirah surelerini beraber okuduğunuzda, en zor anınızda size yetişen, size 
imkânlar veren, sizi yetiştiren Allah’ı görmeniz gerektiğini anlarsınız. “Kul 
daralmayınca Allah yetişmezmiş” derler. Hakikaten de neye dertli iseniz, 
zorda sıkıştıysanız ve çaba da göstermekteyseniz, bulunduğunuz doğrultuda 
size yardım yetiştirilir.   

Her insana zorluk, kaldıracağı kadarı ile verilir. Daha fazlası değil. Ola ki 
insanın cezasını çekmesi gerektiği bir durum olsun. Böyle olduğunda zorluk 
katlanacak gibi değildir ama cezası yaşananların kefaretidir. 
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Duha suresi ve İnşirah suresinde sebeplere değil, sonuçlara bakılması 
gerektiğinin öğrenilmesi istenir. Duha da umutsuz kalma, İnşirah suresinde ise 
yılma denilmektedir. “Kalk Rabbine yönel” demek yılma demektir.   

Sıkıntı gelir, stres gelir, göğsün daralır… Namaza duracaksınız,  hayır 
yapacaksın, doğru olanı yapmanız gerek vs.  içinizde “boş ver ya, bize mi/ 
bana mı kaldı” iradesini, düşüncesini bulabilirsiniz. Yılmayın, gereken ne ise 
onu yapın... Çalışmak disiplin ister… Ressamsınız! Ressamlığın sabahı, akşamı 
olur mu? İlham geldiğinde gecenin yarısı dahi olsa kalkar gerekeni yaparsınız. 
Çalışmakta öncelik, disiplin ve ciddiyettir ama zevkinde olmadığınız işte ne 
kadar verimli ve yaratıcı olabilirsiniz ki? Edebiyatın, ibadetin, hizmetin, 
müziğin vb icraatların sabahı akşamı olmaz. Dünya işlerinin olması 
gerekenlerinde, doğrultusal zamanda reel zaman ile sınırlanılabilinir… Ama 
tinde, iç dünyanın her belirimi olan meleke zemininde reel zaman gerçekliğini 
yitirir. Çünkü iç dünya doğanın gerçeklik sınırları ile sınırlanamayacak kadar, 
öznelliğin sınırsızca yaşandığı tinsel alandır.  

Ama demek istediğime getireyim; hangi şartta olursanız olun, yılmayın… 
İnşirah suresi “yılma”, Duha suresinde de “umutsuz kalma” denilirken; Sen 
tinde olması gerekenleri yaşa, dünya içinde yapılması gerekenleri yap, Rabbini 
yanında bulacaksın denilmiş olunur. 

Fecr suresinin son ayetleri dünyanın cazibesine kıyasen Allah’ın kullarına 
kendisini teklif etmesidir. Hani “ey mutmain nefis bana yönel” diyor ya. Beled 
suresinde de istenen ise dünya ve teklif edileni makul olanlarda bulmaktır. 
Yani orta kararda bulunarak, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, her an 
ölecek gibi ahiret için çalışmak gerek. Beled suresi,  Fecr suresinin içeriğini 
tamamlayıcıdır. Şems suresinde ise yaşamda hak ve adalete dikkat edilmesi 
gerektiği vurgulanır. Bu açı ile Leyl suresine bakıldığında; özde olanı 
amellerinde dışlaştıranların/ gösterenlerin, ilahi nedenlerini yaşamaları 
sonucunda rızaya ereceği vurgulanır. A’lâ suresinin birinci ayeti hariç olmak 
üzere Duha suresine kadar, genelinde olmak üzere umumiyet muhatap 
alınırken, Duha ve İnşirah surelerinde birebir insan, fert olarak muhatap alınır. 

Duha suresinde, her türlü fevri etkilenişlere karşı uyarılan ve ilkeli hareket 
etmesi istenen insana, İnşirah suresinde de gayrete sevk edici olarak çözüme 
yönlendirilen insana tanığız. Zorluk genleşmenin ve çözüme ulaşmanın 
gereğidir. Her iki sure de ahiret ve akıbet bilinci edinerek, iman, salih amel, 
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arınma, Rabbi sıfatına abd olmanın kurtuluşa sebep olduğu özetlenmektedir. 
Şu ana kadar okuduğumuz surelerde ahiret ve akıbet bilinci edinmek iman 
etmek, salih amelde bulunmak, arınmak anlamlı kılınmaktaydı.  

Özellikle arınmanın çeşitli yöntemleri var. Bakın; çalışma arınma, ibadet 
arınma, hizmet arınma vs. olan, ilkeli ve sonuç alıcı olarak niteliksel her eylem 
arınmaya sebeptir. Sizi ilkede ne bütünlemekte ise ve sizin ilkeden parçalılığa 
inişinize sebep olanlara aşkın yaşamanıza ne sebep ise sizi arındırandır. Her 
türlü ilkeli amaca bağlı çalışma ilkesinde bütünlendiğinde parçalılıktan sizi 
arındırır.   

İman, salih amel, Rabbin ismini anmak, düşünmek, hizmet ve diğer ibadetler, 
sıfatlarımızda bütünlenmeye olanak bulduğumuz her türlü çalışma da 
arınmayı buluruz. Neden arınırız? Bizi hakkımız olan hak olandan ve hakikate 
bilincimizi örtük kılandan arınırız. Nefsi emmarenin fevri olan ve hak olana, 
hakikate bizi örtük kılan; haz, arzu ve menfaatlerden helaller ile de arınırız. 
Böylece kurtuluşu buluruz. Neden kurtuluş? Nefsi emmarenin tutsaklığından, 
nicel belirimlerde parçalı kalmaktan, karakterde esma belirimi ile beraber 
bütünlenmemekten kurtuluş. Hak olana ve hakikate örttüğü için kötülük 
denilen, kendine ve insanlığa zulümden kurtuluş. Böylesi kurtuluşta insan 
güzeldir. Cisminde değil ruhunda, eyleminde niyetinde güzeldir. Kendisinde 
Rabbi sıfatı ile Allah göründüğü için güzeldir.  

Duha suresinin son ayeti ile İnşirah suresinin son ayeti; her iki surenin birbirini 
anlamlı kılması adına önemlidir. “Ve rabbinin nimeti anlat” diğer surede de 
“ve yalnızca rabbine yönel” denilir. Niyeti gösteriyor, kıbleyi gösteriyor. Kıble 
ve istikameti gösteriyor değil mi?  Kıblene, istikametinin sonucunda bulunan 
ereğine erdiğinde ise huzuru bulacaksın. Sebepler dairesine aşkın yaşamanın 
çözümünü işaret etmekte. İlkesi olmayan insan, sebeplerinde kaybolur, 
gerçeği kendi dünyasında zandan ibaret bilir. Sonu olmayan ilişki ağında her 
an değişken, kendi olamadığı yaşam alanlarında, maskeler içinde kendine 
yabancı yaşar. İlkeli olan, hakikati hak sıfatı üzeri yaşarken kendini bulan insan 
ise ilkesi gereği, hakikati gereği değişmeden, değişenler içinde değişmez olana 
göre kendiliğini yaşar. Özgünce kendini yaşar, özgürce kendini yaşar. 

Bu durumda surede anlatılmak istenen; tinde gerçekleşen her yenilenmede 
neye göre nasıl yenilenmesi gerektiğidir. İnsan mürebbisi ile büyürken 
mürebbisini, içselleştiren ve kendinde doğuran taklididir. Mürebbisi ile 
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yaşarken, sınırsız ilişki ağında özdeşlikte beliren hareket alanında görülür. 
Muhabbet ile cemalde seyirdedir. Yani kendi dışında olanlar ile kendini 
bulmaktadır. İnsan mürebbisi ile Rabbine örtük yaşar. Aynen anne ve bebek 
ilişkisindeki bebek misalidir.  

İnsanı bu durumdan -kendi dışında bulduğu sınırsız hareket alanından- 
kurtaracak Rabb karakterine haiz birisi (Allah, baba, mürşit, önder vb.) 
gerekir. İnsan Rabb karakterini kendi dışında bulursa eğer; hak belirimlerine 
göre sınırlarını bulur ve sınırları doğrultusunda ilişkilerde bulunmak zorunda 
kalır. Bu da insanın terbiyesi adına, rabbini kendi üzerinde hak belirimlerine 
göre hareket etmesi doğrultusunda bulmasının gereği olarak gerekli olandır. 
Rabbi karakterinde görünüş bulan (Allah, baba, mürşit, patron vb.) ile insan, 
hak sınırlarını bulur. Rabbi ise sınırlarını gösteren celal terbiyesinde insanı, 
sınırsızca yaşadığı iç dünyasında hayatın gerçeklerini göstermiş olarak sınırlar 
edinmesini sağlar. Bu sınırlar insanın, hak belirimlerine göre edindiği 
değerlerin sınırlarıdır. Rabbi ile yaşam sınırları edinen insan, ilkeye göre 
gerçekleşen hareketleri sonucunda, iç dünyasında da gerçeğe bağlı karakter 
ediniminde bulunur. Böyle olsa da insan, kendi dışında bulduğu rabb 
karakterinde görünüş bulanın gölgesinde, ardılı misali görünür.  

Bu iki sure (Duha ve İnşirah) ile insanın, fıtratı gereği kendisinde bulunan 
rabbi sıfatı doğrultusunda yaşam yolu edinmesi istenirken… Rabbi sıfat ile 
edimlerde ve üretimlerde çalışmalarda bulunması, kendinde, ilkeye bağlı 
niteliksel olan yenilenmeye sebep olarak özgünlük kazanmasını sağlar. Duha 
suresinin son ayeti olan “Rabbinin nimetlerini anlat” denilirken; her ne kadar 
insanın kendi üzerinde bulunan rabbi sıfatı ile Allah ifade edilmiş olunsa da 
kendi dışında bulduğu Rabb karakteri ile Allah anlamlı kılınır. İnşirah suresinin 
son ayeti olan “ ve hemen Rabbine rağbet et” ayeti ile de kişinin kendi 
üzerinde rabbi sıfatı ile bulunan Allah anlamlı kılınır.   

Özgün insan; gölgelerden, uzantılardan kurtulmuş, taklit olmayan, taklide 
olamayacak olandır. Sadece kendini yaşayan insan, başkasını nasıl yaşayabilir 
ki? Karakter olarak rabbi gibi görünen ile değil Rabbi olarak kendinde bulduğu 
ile insanlığını bulan insan, hak belirimlerine göre özgür ve taklit değil hakiki 
olan insandır.         

 Surede geçen yük tabiri ile ne kast edilmektedir? 
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Ayetin nüzulünden bakarsanız eğer; Resule hatırlatılan kavmi içinde zengin ve 
evli değilken; zengin ve evli kılınmış olunmasıdır. Duha suresinde bu yüke 
dikkat çekilir. Yetim, şaşırmış ve fakir iken barındıran, yol gösteren ve zengin 
eden Allah, kuluna yardımlarını hatırlatır… Yani iç dünyasında ezikliğini 
hissettiği yükünden/ yüklerinden kurtardığını, Duha suresinde ifade eder. 
Böyle olsa da Kur’an’ın kendisi, hiçbir nebini çekmediği yüktür… Ve Resulün 
dilinden nüzul edildikçe, yük olma durumundan çıkmıştır. Bu durumda 
yükünden azat edilmesi Kur’an’dan kurtuluş değil, Kur’an’ın yaşam alanına 
rıza ile taşınmasıdır. Bu da nedenlere bağlı yük olmaktan daha çok, ereğe 
bağlı yük kılınmış olunanın, ereğinde yaşanması ile yük olmaktan çıkışını 
anlamlı kılar.   

Bizim için bu ayet ile önemli olan ise Muhammedi olarak geçmişimize 
baktığımızda birçok badirede Allah’ın yardımlarını gördüğümüz gibi Kur’an’ı 
yaşama taşıma safhasında da karşılaştığımız zorluklardan yana Allah’ın bize 
yardım etiğini görmekteyiz. Ama bizden istenen Rabbimiz ile iş görürken, 
hakkımız doğrultusunda hakikatinden yana nasipli olarak O’nu yaşamamızdır.  

En büyük yük ise nebiliğidir. Davete memur olmak kadar zor bir şey var mı? 
Düşünün ki size nebilik verilmiş… Kapı komşunuza gidip daveti iletmeniz 
gerekiyor… Hadi bakalım!.. Yapın yapabilirseniz. Davetin umumiyete şamil 
olması Nebilik yükünün –tebliğin zorluğunun- üzerinden alınmasıdır. Bizler 
için ise bu ayet insanın rabbi sıfatı ile Rabbini hakkı gereği dosdoğru 
yaşamasıdır. Bu yük ise sizden zevke taşındığınızda alınmış olandır. Rabbinizi 
dosdoğru olduğunuzda yaşıyorsunuzdur ve bu sizin zevkinizdir, yükünüz değil. 
Yol zor ama… Bu ayet ile bize anlatılmak istenen ise ezik kılan, acı veren, dert 
olan her yükün gelip-geçici olduğudur. Bunu bilmenizde yarar vardır. Çünkü 
bu ifade bizler için bir teselli hediyesidir. Erenlerin dediği gibi “bu da gelir, bu 
da geçer, de ya Hu!”  

- Bulunduğun ortamda doğru olacaksın, dürüst olacaksın, örnek 
olacaksın tabi!  

Beled suresinde bu ifade edilmekteydi. Zor olan ne? Doğru ve iyi olanı ifade 
etmek ve doğru ve iyi olanı, olması gerekeni yaşamak... Düşün ki amcası dahi 
“bula bula seni mi buldu” diyor, dalga geçiyor, nasıl bir yük… Her ehli olana da 
“sen nereden çıktın” demekte değiller mi?  
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 Müzzemmil suresinde “Biz sana ağır bir söz ulaştıracağız/ 
bırakacağız/ ulaştıracağız/ yükleyeceğiz” denilir.  

Evet! Müzemmil suresi ile İnşirah suresindeki “yük” ayetini anlamlı kılmak 
gerekirse eğer ereğe bağlı sorumluluk yükleyen söz, elbette ki insan için 
yüktür. Bu ağır yük, sözün yaşamda gerçekleştirilmesi sonucunda aşılmış 
olunur. 

Duha suresinde naz niyaz bitti diyordu, olgunluk/ yetişkinlik sürecine gir 
denilmekteydi. İnşirah suresinde ise artık olgun/ yetişkin bir insan ol denilir. 
Dertlerde iken naz niyaz çok olur. Aşığın dediği de buna örnektir: “Eğlenecek 
köşk bulamazsın, bendeki bu aşk olmasa, Güzelliğin on para etmez, bendeki 
bu aşk olmasa…” Nazı görmektesiniz değil mi? Bu ve buna benzer ne örnekler 
vardır manevi tarihimizde. Naz makamında böyledir ama bu makamda 
durulması istenmez. Dertlere odaklı yaşanılması istenmez. Çaba ve zevk ile 
hak sözü yaşamaya devam etmek gerekir. 

Çalışmanın zorunluluğunu “insana çalıştığından başka bir şey yoktur” ve 
“insanı zorluklar içinde halk ettik” vb ayetler ile ifade edildiğine tanık 
olmaktayız. Bu sure ile çalışmanın/ emeğin İslam’da farz kılındığına bir daha 
tanığız. Farz olan, ereğe/ amaca bağlı olarak zorunlu kılınandır, olmaz ise 
olmazın koşuludur. Surenin yedinci ve sekizinci ayetleri bunu anlamlı kılar.  

Zorluklar karşısında çalışmak ama rabbine yönelmiş olarak ereğe bağlı gayret 
göstermek, emek vermek; insanın Rabbi ile bağ kurmasını sağlar. İnsanın 
Rabbi ile bağ kurduğu nitelikli çalışma surede anlamlı kılınmaktadır. Bundan 
ne anlamak gerekir? Zorluklar ereğe yönelmeyi, çalışmayı zorunlu kılarken, 
her türlü alanda rabbimiz sıfatına bağlı olarak çalışmak gereklidir. Böylece 
Rabbimizi üzerimizde sıfatları ile zuhur ederken buluruz. İnsanlığımızı 
gerçekliğinde yaşama olanağı da edinmiş oluruz.  

İslam’da çalışmak/ emek, müslim olmanın gereğidir. Çünkü İslam’da insandan 
istenenlerin tamamı çalışmaya/ emeğe bağlı kılınmıştır. Allah, faal akıl sahibi 
ve daim ürün verirken; kendi varlığında, çalışan insan istemektedir. 
Çalışmamıza bağlı olarak ta yüklerimizden kurtulmaktayız. Ereğe bağlı olarak 
edinilen amaç ve sorumluluklar doğrultusunda yorulana kadar çalışmak, 
insanın yaşama samimi olarak tutunmasının da gereğidir.    
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İnşirah ve Duha sonucunda ne olmakta; Rabbiniz ile rahata eriyorsunuz… Her 
şeyi rabbiniz ile tadında hakkınca yaşama olanağı buluyorsunuz. Gönül 
cennetinizde emeğinizin sonucunda gerçekleşecek olan yenilenmenin, 
tazelenmenin zevkinde özgünlüğünüzü; başkası olmadan yaşıyorsunuz. 
Olması gerekenleri yaşarken, olması gerekenlerde rüştünüzü ediniyorsunuz. 

Emekte hak tezahür eder, Rabbiniz görünüş bulur. Emekte Hakk olan görünüş 
bulduğu içindir ki emeğiniz sonucu sizindir, hakkınız olandır. Kimsenin 
elinizden alabileceği bir şey değildir. Tinsel olan nesnel değildir ki elinizden 
alınabilinsin. Hakk’ın olan hak ettiğiniz olarak nasıl alınabilinir ki? Yani 
Allah’tan hakkı olmadan kim ne alabilir ki? Bu neyi getirir? Öz varlığınız 
Rabbiniz sıfatı ile üzerinizde görünürken, öz güveniniz tam olur. Öz 
güveninizle yaşama olanağı edinirsiniz. Surede sizden istenen bir durumda 
emeğiniz sonucunda öz güveninizi de bularak özgürlüğü tatmanızdır. Öz 
güveni olmayanlar, tinde özgünce yaşamanın özgürlüğünün tadına 
varamazlar. 

Bunun içindir ki emek, emek, emek… Çaba, çaba, çaba!.. İman ettiniz ama 
çabanız yok ise eğer kendinizde olanı gerçek kılamazsınız, kendinizi, Rabbinizi 
keşfedemezsiniz. Olgun bir insan, rüştünü bulan bir insan olamazsınız. Emek 
olmaz ise öz güven olmaz. Özgüven; inanmanın, irade etiğini 
gerçekleştirmenin gereğidir. Surede sonuç itibarı ile öz güvenin telkin 
edildiğini de görmekteyiz. Amaca yürümek, ereğe varmak özgüven ile 
gerçekleşecektir. Emek yoksa, özgüven de insanda gerçekleşecek değildir. 
Yapacağına dair inandığını başarmak, emin olduğunu gerçekleştirmektir, emin 
olduğunun gerçekleşmesidir.  

Güzel secde ettirir. Duyunca güzel olanı, kulaklar ile secde edilmez mi? 
Görünce güzel olanı, gözler ile secde edilmez mi? Güzele secde, böylesi 
haktır… Görünce zor olanı, kaçmayı hak görür insan. Yakardıkça kendinden 
kaçar insan. Secde etse, özünden gelen iyiliğe! Secde etse, özünden gelen 
doğruluğa! Emeği ile kendinde olanı, öz varlığını, Rabbi diye bulacak insan. 
Emek kendinde olana secde. İnsana böylesi haktır secde. 

Böylesi secde, kendinde olana secde. Kendinde yenilenenin, âlemde 
tazelenenin, öz varlığına secde. Zorluğa değil, emek ile secde. Sıradanlığa 
aşkın, kendinedir secde.  
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Emek, kendine secde. Secde ederken melekler, insanın kendinde olana secde. 
İnsanı, geçmişten alıp bu güne, yarına taşıyan. Özgürce insanı yaşatan. 
Yaşarken Rabbini… Emek, kendine secde. Aslına, rabbine secde. 

Şair özgüven ile dile getirir ruhunda bulduklarını. Yaşamın ayak sesleri 
duyulduğunda, önünde durur korktukları. Azim ile çaba, emeğinde görünecek 
kâmil insanadır. Dışında değil kendisi olduğu kâmil insanadır. Kâmil insan 
dedikleri Allah’ın Beytullah’ıdır. 

Ayağa kalk, ey insan!.. Kendinden gayrı her şey, sana yabancıdır. Kendine 
yabancı olan insan!.. Her şey sana yabancıdır. Sen öz varlığın ile ayağa kalk! 
Zorluklar, özgürce yaşarken sana yabancıdır. Gördüğün her şey, sana seni 
anlatır. Sen kendini buldukça, her şey sana tanıdıktır. Tanıdık olan, sana, 
kendinde yabancıdır. Senden olan, sana yabancıdır. Sen elini uzat, elini tutan 
kendine yabancıdır.          

18.10.2015 
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95- TİN SURESİ 

 

Geçen hafta çok üzerinde durduğumuz surelerden bir tanesi de İnşirah 
suresiydi. İnşirah suresi Duhâ suresinden sonra geliyordu. Bize neyi 
anlatıyordu; sıfatlarına bağlı olarak çaba ile kemâlatını edin anlamlı 
kılınıyordu. İnsanın kendi dışında bulunanlardan dayanaklar edinerek/ bağlı 
kılınarak değil, kendi yetileri ve çabaları ile ayağa kalması ifade edilmekteydi. 
Kendi sıfatlarınla ayağa kalk, kendi işini kendin gör dersini almıştık. 

Bu çok önemli… İnsanın evrenseli ile olgun bir karakter edinmesi adına önemli 
bir durumdur. Bu durumda İnşirah suresini yaşamda, yaşamın gerçekleri ve 
gereklilikleri sebebiyle es geçme lüksümüz yok. Küçük bir suredir ama 
yaşamda gerçekleştiğinde insanı rahatlatan bir suredir. Çünkü insan, kendi 
emeğiyle iş görmeye başladığında kendi melekeleriyle kendini yaşadığında/ 
kendini tattığında/ kendini keşfettiğinde kendi dünya görüşü ile yaşamda 
duruşu olduğunda rahatlar.  

“Biz senin göğsünü genişletmedik mi” denilirken; çabalarınız doğrultusunda 
melekelerinizin gelişimi, tinde esmaların yaşanması ile kendinizi tatmanın 
mutmainliği, her şeyi Hakk’tan bilmenin düşüncesi ile düşüncede hikmete 
bağlı olarak kabullerinizin artması göğsünüzün genişletilmesidir. Ayrıca 
emeğiniz sonucunda yaşam imkânlarınızın artması ile acziyetin verdiği göğüs 
sıkıntısından kurtularak edindiğiniz ferahlık göğsünüzün genişletilmesidir.  
Göğsün geniş kılınması tinde olgun insan olmanın gerekliliğindendir. 

Hayat tecrübelerle dolu; emek harcarken birçok tecrübe edersiniz, göğüsünüz 
genişler, insanlar ile gerçekleşen ilişkileriniz artar ve kabulleriniz fazlalaşır. 
İnsan insanlar ile tanışa, tanışa, anlaşa, anlaşa kabulleri fazlalaşıyor. Geçen 
hafta insanın ilahi sıfatına bağlı olarak gayreti sonucunda beşeriyetinden 
insan olarak ayağa kalkması gerektiğini anlamlı kıldık. İnsanın kemalât 
yürüyüşünde umutsuzluk değil özgüven, kaygı değil gayret ile çaba 
göstermesi gerekir… Geleceğinden kaygılanma ve gayretle çaba göster 
denilmekteydi.  
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İnsanın karşılaştığı dünyevi ve manevi her türlü zorluk, tininde kendi çabası ile 
ayağa kalmasının fırsatıdır. Emek ve çaba, insanın varoluşunu Allah ile anlamlı 
kılmasının gereğidir. Öyle ise zorluğa eyvallah, elhamdülillah demesini 
bilmeliyiz. İnsan nedenini, kendi dışında olanlar ile değil, kendi özvarlığı ile 
zorluk karşısında yılmadan, umutsuzluğa düşmeden, gerekli olan çabayı sarf 
ettiğinde evrenselleri ( subiti sıfatları, esmaları, iyilik, doğruluk güzellik…) ile 
bulabilir. 

Bu hafta Tîn suresinden başlıyoruz, Bildiğim kadarı ile tîn, incir anlamına 
geliyor. Bazısı tîni dağ olarak da anlamlı kılsa da, genel kabul incir olduğudur. 
“İncire ve zeytine, sina dağına ve emin beldeye yemin olsun ki biz insanı en 
güzel biçimde yarattık” bu, surenin ilk dört ayetidir. İlk üç ayet dördüncü ayet 
olan “İnsanı en güzel biçimde yarattık”  ayetinin tasvir ediliş/ 
betimlenmesidir.   

Tîn suresinde insan tasvir edilir. Sure fıtrat ve insan ilkesiyle okunmalı… 
Neden? İlk ayetlere baktığınızda insanın yaratılışına dair, fıtratına dair olan 
söylevleri var. Bakınız, ereğe bağlı bir şey söylemiyor, nedene bağlı, insanın 
fıtratına dair, bir ifadede bulunuluyor. İlk üç ayette; “İncire ve zeytine, Sîna 
dağına ve şu emin beldeye yemin ederim” denilirken dördüncü ayet ile 
beraber insanın yaratılışı anlamlı kılınır. Dördüncü ayet öncesinde yapılan 
yemin, insanın yaratılışı üzerine edilen yemindir. 

Surede varlık olarak şahsında mutlak olan Allah’a/ öz kendiliğe örtünen insan 
anlamlı kılınır. Öznellikte yaşayan, kendiliğe örtünmez. Kendiliğin şuuruna/ 
bilincine örtünür. Çünkü kendilik yaşanandır, kendilik örtünmez, kendiliğe 
Rabb sıfatı ile örtünüyoruz. Varlığında O’nu yaşarken, nesne değil özne iken 
kendiliğe/ şahıs olmaya örtünmemize imkân yok. Rabb sıfat belirimleri ile 
kendiliğe örtünüyoruz. Bizde rabb sıfat belirimleri ile iş görürken ayrıca nefsi 
emmare sebebiyle nedenimizi hep dışarı ile gerçekleşen ilişkilere 
dayandırırken, Rabb sıfatı ile üzerimizde tezahür edene örtünüyoruz, Şahıs 
olarak O’na örtünmüyoruz, bilincimizde üs bellekte kendiliğin şuuruna 
örtünüyoruz. Bu örtünüş, hem insan formun da halk edildiğimiz için fıtridir… 
Buna bağlı olarak da nefsanîdir, düşünseldir -aklidir. Bilincimizde üst bellekte 
örtünüyoruz, zihnimizle örtünüyoruz, nefsi emmaremizle örtünüyoruz. İlk 
örtünmemiz duyular âlemine geçişimizle oluyor, sonrasında nefsi emmaremiz 
uyandıkça aşağılara atılmaya/ sürüklenişe devam ederek örtünüyoruz. 
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Doğadaki nesnelliğe bağlı her düşüncemizde rabb sıfat belirimleri ile 
kendiliğin şuurunu yitiriyoruz. 

 O Allah ki bizler O’nun kendilik şuuruna örtünürken, kendisi kendiliğinin 
şuuruna örtünmeyendir. Halk ettiğinin, kendiliğin şuuruna örtünmesi 
gerçekleşmezse, kulluk bilincinde insanın halk edilmesinden de 
bahsedemeyeceğimizi de bilmemiz gerekir. Bundan sebep örtünme fıtridir 
de... İşte!.. Üzerine yemin edilen insan, kendiliğinin şuuruna örtünmesi ile 
insan kimliğinde kendini bulandır. İnsan, hayvan, Ahmed, Meryem vb her 
isim, kendilik şuurunun ötelenmesi olarak insan tininde görünür. İnsan, Rabbi 
olan Allah’ı esmaları ile bilirken de kulluk bilincinde bulunması ve esmanın 
ötelemesi ile de kendilik şuuruna örtünmez mi? İkiliğe düşerek kendiliğimize 
örtünmüyor muyuz? Rabbimize akli, kalbi, bedeni ve nefsanî düzeylerde 
nesnelliğe bağlı yaşadıklarımızla hep örtünüyoruz.  

Doğa nesnelerinin gölgesi altında hevaları ile sürüklenen insan, varoluşunun 
nedeni ve ereğinde kendinde bulması gereken Allah’a iman etmek ve 
evrenselini yaşamakla arınmaya başlaması ile yükselmeye başlar. Ereğe bağlı 
yükseltici her edim ve üretimi doğrultusunda rabbi sıfatı ile Allah’tan beslenir. 
Böyledir ama insan, halen kendiliğin şuurundan uzaktır. İnsan, hizmet ahlakı 
ve vicdanı ile haklar üzeri yaşaması gerektiğinin bilincinde olarak nefs 
terbiyesin de arınır… Riyazatlar ile beden terbiyesi, gerçeğe ait bilgiler ile 
zanlardan arınması, hakkaniyet ilkesi ile ilişkilerde bulunurken de kötü 
duygulardan arınması söz konusudur. Aşağılara inen insan için -her insanın da 
evrenseli olan-, nedenini yaşaması haktır. Herkes nedenini yaşarken; Allah’a 
yükselmeye sebep ararsa eğer evrenseline bağlı olarak edim ve üretimlerde 
(salih amellerde) erek odaklı yaşam biçimi edinmek zorunda kalır. İnsanın 
imanı neden Tanrı’yadır, salih amelleri ile de erekte bulunan Tanrı’ya yol 
tutar.  Bu anlatımlar da altıncı ayetin tevilidir. 

İç dünyadan gelen ve şahsı ile iç dünyaya ait olan insan, tinde kendiliğine, iç 
dünyaya yol bulduğunda aşağıya inen değil aslına, iç dünyaya yükselendir. 
Zaten insanın aşağılara indirilmesi, aşağıda kalması için değil Rabbi ile 
bilinçlenerek insanlığının ereğinde bulacağı Allah’a yükselmesi içindir. İnsan 
nedeni olan amaca taşınmamakta, hak sözü yaşamda sonuçlarına bağlı olarak 
gerçekleştirerek din edinmemekte ise nedeninden, ereğinden gafil olmasının 
nedenlerini sorgulaması gerekir. Evrenseli olan nedenine bağlı erek 
doğrultusunda yaşamayan –din edinmeyen- insan için ereğe bağlı kılınan 
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nedenini hatırlatılacağı bir gün elbette ki vardır. Bu bağlamda insandan 
kendisini sorgulaması istenir. Bu da yedinci ayetin tevilidir.  

Bu ayeti teviline bağlı tefsir edersek; İnsanı ilkeli yaşamaktan mahrum kılan 
ise aşağılarda sürüklenişine sebep içgüdüleri doğrultusunda doğası gereği 
edindiği hazlar, hevesler ve menfaatleridir. Bu anlamda da insanın tinden -
evrenselden (yani hak ve hakikatten) kendisini mahrum bırakan nedenleri 
sorgulaması gerekir. Bu durumda mahrumiyete sebep verenin; sadece nefsi 
emmaresi değil, zihinde dış dünyaya bağlı düşünmesi, yaşam koşulları ve 
temel ihtiyaçlar doğrultusunda dış dünyaya bağlı kılınması, ürettiği meta 
değerler içinde kendine kurduğu dış dünyanın nesnelerinde kendiliğini 
yitirmesi olduğunu görürüz.  

Bununda sebebi bu nedenlerin, tinde görünüşün gerçekleşmesinin nesneleri 
olan karşıt belirimlerinin açığa çıkması gerekliliğindendir. Yani insanlık tininde 
batıl görünmeden hak görünüş bulmamakta… Hak görünüş bulduğunda ise 
batıl zayi olmaya mahkum olmakta. İnsan hak olan ile doğa zemininde tinde 
yürüyüş edinmektedir. Bu bağlamda ayetin hakikatinde ise yani kesin 
bilgisinde, tevilinde ise “dini yalanlamanın” nedeninin, tinde görünüşe nesne 
edinilmesi gereği ile gerçekleştiği anlaşılır. “Allah hâkimlerin/ hükmedenlerin 
(bilgide, güçte, iktidarda vb hüküm sahibi olanların) Hakim’i değil midir” ayeti 
ile de bunu gerekli kılanın Allah olduğunu anlamaktayız.  

Mudil (delalete sürükleyen/ sebep veren) ve Hadi (hakka, doğru olana ve 
hakikate sevk eden/ yetiştiren) esmaları ile anlattıklarıma dikkat edecek 
olursanız daha net anlaşılır olan bir konu olduğunu göreceksiniz. Zaten surede 
insanı, en güzel kıvamda halk eden, aşağılara çeviren, iman ve salih amelle 
kendine döndüren ifadeleri ile ereğe bağlı olarak her işin nedenin öznel 
olduğu beyan edilmektedir. Suredeki soruya, surenin kendisinde cevap 
verilmiştir. Cevap ise her işin öznel sebebinin Allah olduğudur.  

Yedinci ayet; insanın kendisini varlıksal düzeyde sorgulaması gerektiğini ve 
öznelliğe geri dönmesi gerektiğini hatırlatması anlamında surenin en önemli 
ayetlerindendir. Böylesi sorgulamalarda insanın verdiği ilk cevap ise kendi 
dışında nedenler beyan etmesidir. İnsanın kendi dışında nedenler belirtmesi, 
ürettiği nedenler (doğru dahi olsa) ile gerçek neden olan kaynaktan 
uzaklaşmasıdır. Biraz önce işaret ettiğimiz nedenlerle (nefsi emmare, zihin…) 
de kaynaktan uzak ama kaynağa doğru insanı sevk eden ifadelerde 
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bulunmuştuk. Hatırlatmakta yarar var!.. Allah insanın kendi dışında olan bir 
neden değildir. Zaten tinde neden olan, nedenini kendi içkinliğinde/ içinde/ 
içselliğinde barındırandır.            

Surede öz kendiliğine insan olarak halk edilmesi ile kendisini doğa ve insan, 
doğa ve Tanrı, Tanrı ve insan, ikili belirlemelerde bulunarak ikilikte bulan 
insan, iman ve küfür arasında sıkışmış olarak gelgitler yaşaması sebebiylede 
ikilemler yaşar. Aslına yükselmesi gereken insan için ikilemler erekten/ 
amaçtan beri bırakacak olan ayak bağlarıdır. 

Sure insanın incir, zeytin ve Sîna dağı ile tasvir edilmesiyle başlar. Bizler 
istesek de, istemesek de tasvir ediyor, tasvir ettiği için de istesek de, 
istemesek de teviline bağlı olarak tefsir yapmak gerekiyor. 

Surede incir vahidiyete, muhabbete işaret eder. Bir bütünde yüzlerce tohum 
barındırılması sebebiyle vahidiyete, kendinde olanı şekerle cazip kıldığı içinde 
muhabbete işaret eder. Mesela; rüyanızda şekerli yemek gördünüz, bilin ki o 
gün muhabbetle/ sevgiyle alakadar olan ve Vedud esmasını yaşamasına 
sebep bir sohbet veya olay ile karşılaşacaksınızdır. Güneşli, aydınlık bir gün 
gördünüz huzur dolu bir gün yaşayacaksınızdır. Uçmakta olduğunuzu 
gördünüz; sevindirici bir haber veya durum ile coşacağınız heyecanlanacağınız 
anlamına gelir vs...  

İnsana bakınız; birçok sıfata haiz olması ve çift halk edilmesi incir ile tasvir 
edilmiştir. Bu tasvir ile de insan, fıtratında nesnel olgusallığında anlamlı 
kılınmıştır. İncir tohumları küçük olsa da, devasa bir ağaca döner. Yer küreye 
indirilmiş insan da incir tohumu gibidir… Altıncı ayette geçen “kesintisiz bir 
ecir vardır” ifadesi ile fıtri olarak bedeni aracılığı ile Allah’ın nurundan insanın 
beslendiği de anlamlı kılınmıştır. Nur ile beslenen insan, ten değil ruh 
vücudunda büyümeye başlar. Bir tohumdan, tohuma oranla devasa bir ağacın 
çıkması misali insanın da nurdan olan devasa bir vücud kazanması söz konusu 
olur. İnsan dünya içinde dünyadan küçük, bedeni ile küçük olduğu kadar da 
ruh ile nur deryasında dünyadan büyük halk edilmiştir. İncir bu durumunda 
tasvir edilmesidir. Özellikle incir, dalları gevrektir, özü ile naiftir, kendinde 
olanı kendi için sunar. İnsanında kırılgan ve kendisine naif olduğu bir iç 
dünyası ve kendinde olanı kendi için sunması, göstermesi yok mudur? İç 
dünyasında edindiklerini özünden sunarken, sakınırcasına sunmaz mı?   
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İnsanı tasvir ediyor ama beşeriyetinde birçok şeye haiz olan ve ereğine bağlı 
yaşaması gereken insanı tasvir ediyor. Hem neden Tanrı ile varlığını bulan, 
O’nu evrensellerinde hakkı ile yaşayabilecek güzellikte bir kıvama haiz olan 
hem de nedeni olan Tanrı’yı, erek Tanrı olarak nedeninde ve ereğe bağlı 
yaşamında bulması gereken insan tin suresinde anlamlı kılınmıştır.   

Zeytin ise ahadiyete (tekliğe), ruha işaret eder. Ahlâk olarak da bulunduğu 
ortamda tutunmaya, çaba göstermeye, azme vb işaret eder. Dağlık alanı, 
yukardan bakmayı sever, yalnızlık kaderi olsa derdi değildir. İncir her ne kadar 
insanın olgusallığını anlamlı kılsa da, zeytin, insanın olaylarda edindiği tutum 
ve davranışlara işaret eder. Zeytin, iç dünyasında yalnızlığı sever bu sebepten 
dolayı da dış dünyada olanlara türü dahi olsa mesafelidir. Zeytini anlatırken 
insanı anlatmaktayım. Tek çekirdekli meyve verir ve özünde olanı azimle 
meyvesine yükler. Mesafeli oluşu sebebiyle kendi iç dünyasında yalnızlıkta 
bulduğu Rabbine yakinliği ile edindiği iyiliği meyvesine yükler. Yalnızlıkta 
rabbine yakin gelmek, edindiği rahmeti meyvesine yüklemek sıkıntılı olduğu 
için olsa gerek ki meyvesi acı olur.  

İnsan zeytin ağacının tabiatını edindi mi başta nedeni olan ve süreçte de ereği 
olan Tanrı’ya dua ile yol tutar. Ta ki Rabbi ile ürün verene kadar. Zeytin tek 
çekirdekli bir meyvedir ve acı olur. Terbiye edilmesi özünde olan ile 
tatlanması gerekir. İnsan da şahsı ile biriciktir ama nefsi emmaresi ile acı 
çalar… Özünde olanı edim ve ürünlerinde gösterdiğinde, meyveleri acı zeytin 
gibi ruhsuzdur. Ne vakit işlenir, kendi özü/ nedeni olan Tanrı ile tatlanır ve 
tadında edindiği güzelliği paylaştıkça nurlanır, nurlandırır, tadında zevk edilir. 
Sonuçta da ereğinde yaşar. Hani!.. Allah, Nur suresinde kendisini nur niteliği 
ile tanımlamaktaydı ve zeytinyağını nuruna misal göstermekteydi değil mi? 
İnsan rabbi sıfatı ile evrenselinde terbiye bulduğunda kendisinde, edimlerde 
bulunurken ve ürünler verirken görünen Allah olur… Böylece olgusallığında 
Allah’ın misalidir, ayrıca edim ve üretimlerde bulunurken kendine içkin olan 
Rabbini sıfat ve esmaları üzerinden kendisinde dışlaşırken tavırlarında 
yaşayandır.  

Rüyanızda yeşil zeytin gördüğünüzde kimseyi rahatsız etmeyeceğiniz 
yalnızlığa, siyah zeytin gördüğünüzde ise içerden sizi rahatsız edecek kadar 
sıkan bir yalnızlık yaşayacağınıza işaret eder. 
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Bunu rüya tabirleriyle anlatmanın sebebi, rüyalarınızda gördüğünüz arkedir.  
İçerdiği anlam itibarı ile ilk örnektir. Bu nedenle Kur’anda yapılan her tasviri 
aslı olan içeriğe göre anlamlı kılmak gerek ki tasvir edileni tevil edebilelim. 
Zeytin üzerinden konuşuyor ve aslında ne anlam yüklemişse onu ifade ederek 
konuşuyor. Dünya göğündeki aslının gölgesi olan zeytinin anlam belirimleri de 
aslına sadık kalarak anlam edinmemize sebeptir.  

Zeytin terbiye görerek tatlanır, incir ise kendinden ağacından tatlanır. Bildiğim 
kadarıyla incir ağacı, yanılmıyorsam eğer eşli olarak ekildiklerinde dışarıdan 
belirlenimi olan ağaçlar olarak kendinde olanı meyve olarak veriyorlar. Aynı 
hurma ağacı gibi. Terbiye edilmeden yenilebilinir olan meyve vermekteler.  

Sîna ise daha öncede dediğimiz gibi mevcudat dağı olarak akıl ile çakılan ve 
tepesi eteğinde dost ile muhabbet edilebilinen düşünce alanı tepesidir. 
Hatırlıyorsanız emin beldeyi de geçen hafta anlamlandırmıştık, bedenimiz 
emin kılındığımız beldedir ve iç dünyamız -gönlümüz- sadece bize ait bir 
yaşam alanı olduğu içindir ki emin bir beldedir.  

İnsan kendi varlığında, bilincinden hiçbir vakit şüpheye düşmez. Bazı istisnalar 
hariç kendisinden şüphe etmeyen, varlığından emin kılınmış bir varlıktır insan.  
Bedenimiz emin kılındığımız beldedir, gönlümüz ise Kâbe ile tasvir edilen 
nazargâhi ilahi olan ceme/birliğe taşındığımız mabedimizdir. Tinde, bu 
mabette edindiklerimizle haşr oluruz ve haşr ettiklerimizi dış dünyaya 
buradan hareketle neşr ederiz. Aynı bir ağaç gibi…  

Suredeki zeytin, incir, Sina dağı ve emin belde tasvirleri insanın, tende 
nedenine ve tinde ereğine göre bulduğu olgusallığı ve olay varlığı olduğunun 
betimlenmesidir. Bu tasvirlere ehli olan işinin uzmanı âlimler daha farklı 
anlamlar yükleyerek de sureyi zevk edebilirler. Sure tefsirinde birçok alanda 
tefsir edilebilinir. Mesela; “Allah hâkimlerin Hakim’i değil midir” sekizinci ayet 
ile sure devlet bahsi üzerinden de tefsir edilebilinir… Ama bizim derdimiz 
sureyi karşılıkları olabilecek olan olgu ve olaylarda tefsir etmek değil, daha 
çok sureyi kendinde barındırdığı anlamlar ışığında kendi bütünlüğünde 
anlamlı kılabilmektir.   

Surede, insana gerçek nedeninin, inişte/ sürüklenişte değil, iman zemininde 
salih amellerle Rabbine yükselmekte bulması gerektiği hatırlatılır. İlahi gaye 
bu ve Rabbine dön denilmektedir.  
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Surenin altıncı, yedinci ve sekizinci ayetleri; diyalektik kıpıları olan karşı 
belirimleri göstermesi adına önemlidir. Altıncı ayette iman eden salih amel 
işleyenler, yedinci ayette din günü denilen -hak sözün gerçekleşeceği gün- hak 
ve hakikat ile karşılaşacak kişilerinde işaret edildiğine tanığız. Son ayete; 
“Allah hakimlerin en hakimi değil midir?” denilirken, çeşitlilikte ve karşıtlıkta, 
çatışkıda olan biten üzerinde aşkın duran anlamlı kılınmaktadır.  

Hakim olan, çeşitlilikte beliren karşıt belirimler üzerinden görünüşün 
hikmetinde hakimdir. Her karşıt belirim, hakim -galip belirimlerin sıfatlarına 
bağlı tavırlarında görülen hükümleri doğrultusunda görünüş bulur. Hakimlerin 
hakimi ifadesi ile karşıtlığa ve karşıtlarda galip, belirleyici olan hüküm 
sahiplerine aşkın duran anlamlı kılınır. Bu durumda, hakimlerin hakimi olanın 
mutlak galip ve belirleyici sıfat sahibi olduğuna tanık oluruz. Bununla beraber 
aşkınında durduğu karşıtların, tavırlarında çeşitlenmesinin gereği olduğunu 
söyleyebiliriz. Ayrıca mutlak galip olanın karşıt belirimlere içkin olarak neden 
olması ve görünüş bulma ereğinde tavırları ile aşkında bulunması kendisini 
öznel erek kılar. Bu da dinin açığa çıkma nedenlerindendir. Çünkü din, ereğe 
yetişme ve ereğe varmanın ve sonuç itibarı ile ereğinde yaşamanın gereği 
olarak ilkeye bağlı yapısal olan eylemler bütünüdür. İnsanlık tininde din 
görünüş bulduğunda ise hak ve batıl karşıt belirimlerde görülür. Sure bu 
bağlamda diyalektik kıpıları, muhatabına hitap etme biçimiyle ifadesinde 
gösterir.  

“Din gününü sana ne/kim yalanlatabilir ve Allah hâkimlerin en Hakimi değil 
midir” denilirken; mutlak olanın kendini tinde görünüşe taşıma amacı 
olduğunu, ayetlerdeki ifade biçiminden anlamaktayız. Bu da mutlak olan için, 
karşıt ilişki bağıntılığında kendisini görünüşe taşıyabilmesinin gerekliliğini 
gösterir.  

“En güzel kıvamda halk ettik” denilirken; halk edilmiş olmanın nedeninin, 
öznel olduğu vurgulanır. Tinde nedenin, açığa çıkması karşıtlıkta belirim 
içerecek bir yaşamda gerçekleşeceği içindir ki insan tümellerden nesnelliğe -
parçalılığa indirilir. Her karşıt belirim, birbirlerinin görünüşünün nesnesidir. Bu 
nedenle nedenini yaşaması istenen insanın, karşıt belirimler üzerinden iman 
ve salih amellerle tümellere dönmesi istenir. Böylece nedeninin belirimi olan 
güzel kıvamda insanın, ereğinde yaşanması gereken nedenini, evrensellerin/ 
tümellerin görünüş bulduğu biçimde yaşaması istenir. Bu biçimde 
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yaşamayanlar için hak ve hakikat ile yüzleşmek ve neden geri dönmediğinin 
sorgusu gerçekleşir. 

Tîn suresi bu bağlamda görüldüğünde insanın Allah’ın başyapıtı olduğunu son 
ayetle beraber okuyarak anlamaktayız. İnsan tam bir başyapıttır. Allah’ın 
kendisini, insan tinindeki karşıt belirimler üzerinden görünüşe, zikre taşıdığı 
bir başyapıt. Sureyi dikkatli okuyunuz bu bağlamda okursanız eğer sure; 
insanın neden ve erek gerçekliğine göre tinsel varoluş sürecinde yaşadıkları ile 
anlamlı kılınmasından daha çok Allah’ın kendisini insan üzerinden en 
mükemmel biçimde tinde görünüşe taşıdığını anlamlı kılmasıdır. Sure Allah’ın 
insan üzerinden kendisini hamd etmesi –övmesidir. Kendisini hakkı ile hamd 
edecek olanda kendisidir. Son ayetle bu durum daha net anlaşılır.  

İnsan başyapıtımdır diyor ve başyapıtı üzerinde dehasını gösteriyor. Allah, 
insanın öncesinde demişti ki “iki kudret elimle öyle bir eser var edeceğim ki 
herkes ona secde edecek.” Yani, herkes bana secde edecek diyor. Bu doğada 
görünüşe secde değil, tinde görünene secdedir. İnsan ne yapıyor? Doğadaki 
görünüşlere secde ederek aşağılara indikçe iniyor, tindeki kendi gerçek 
değerinden uzaklaşmak için elinden geleni yapıyor. Neden? Tinde gerçek 
değerine yükselecek insanların, yükselme basamakları –nesnesi- olmak için ve 
tinde değer olan evrenseller üzerinden hak ve hakikatin görünüş bulması için. 
Bu durumda surenin tinde görünüş bulmak ilkesi ile de okunmasında da 
fayda vardır.  

Unutmamak gerekir ki insan insana aynadır ve insan insanı her türlü alanda 
koşul ve ihtiyaçlara göre zorlar. Bu durumda insan, diğer insanlar ile olan 
ilişkileri sonucunda doğaya aşkın yaşam ile tinde ilerlemesinin ve tinde Allah’a 
yükselmesinin olanağı edinir. Bununla beraber belirtmek gerekir ki insanda 
Allah’ın en yetkin biçimde görünüşü için; insan, insana olması gereken 
hizmete muhtaç kılınmıştır. İnsana hizmet, meleklerin Âdem’e secdesinin 
karşılığı olarak insandan istenendir. Bu istek yerini buldukça insan, insan ile 
olan ilişkileri sonucunda Allah’ı rabbi olarak kendi üzerinde bulma imkânına 
kavuşur… Rabbi olan Allah’ı hakkı gereği yaşama olanağı edinir. Bu da “ahseni 
takvim” (en güzel kıvam) olmanın gereğidir.     

Bir başyapıt yapıyor ve her insanı nedeninin başyapıtı kılıyor… Hepsine kendi 
hikâyesini yaşama olanağı veriyor. O başyapıta, istesen de, istemesen de 
herkes önünde eğilecek diyor. Siz de bir başyapıt gördüğünüzde, bir eser 
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gördüğünüzde ne güzel demiyor musunuz? Duygunu edindiğinizle etkilenmiş 
olarak secde etmiyor musunuz?  

Tîn suresinde insanın bir başyapıt olduğunu son ayetle anlamaktayız. Son ayet 
bir imza gibi… Başyapıta atılmış olan, eser sahibini işaret eden bir imzadır. 
İnsan Cenabı Hakk’ın imzasını taşır ve görünüşler âlemine de atılmış bir 
imzadır. Tarihine bakın, o kadar çok ve çeşitli alanlarda üretim yapıyor ki 
hayret etmemek elde değil. Yaratılışına bakın; mahlûkat içinde tinde 
görünüşe sebep bu kadar mükemmel kıvamda yaratılan bir varlık 
göremezsiniz. Yaşamına bakın, her türlü alanda ürettikleri ile değerler 
edinerek geleceğe doğru yaşamak için kendine bu kadar çok nedenler edinen 
başka bir varlık bulamazsınız. Tinine bakın; evrensellerine bağlı olarak Allah’ı 
bu kadar mükemmel biçimde oluşturduğu yaşam alanlarında görünüşe 
taşıyacak bir varlık yoktur. Muhteşem bir eser yaratıcısına hayran olmamak 
elde değil. 

Surede, nedenlere bağlı olarak doğumla gölgeler vadisine inen, nefsi emaresi 
ve duyular ile inmeye devam eden insan bahis konusudur…  Salih amellerle 
asıllar -ilkeler âlemine yaşayacağı ilkeler ile geri dönmesi ve kendisinde 
hüküm sahibi olan Allah’a yükselirken O’nu yaşadığının bilincinde olması 
gerektiğinin dersini de edinmekteyiz. Bu da surenin özetidir. 

Sure edebi anlamda Tekvir suresi kadar değerlidir. Tekvir’de muhteşem bir 
betimleme vardır. Özlü ifadesinde o kadar çok yoğun anlam içermesi sureyi, 
edebi olarak anlamlı kılar ve önemli kılar. 

“Ahseni tâkvim” surede önemli bir kavram, “en güzel biçim” diye çevrilse de 
“en güzel kıvam” anlamında okunması gerekir. Çünkü ilkesine bağlı olarak 
sureye ruhunu veren bir kavramdır. Kıvam nedenlerine bağlı olarak olgusal 
olanın, ereğinde nedenini gösterebilmesinin gereği olan ölçüsüdür. “Biz her 
şeyi bir ölçü –kader üzeri halk ettik” ayetinde ki ölçü/ kader/ kadar kavramını 
da doğadaki ölçüde görünüşten daha çok, tinde görünüşe sebep olacak kıvam 
olarak anlayın.  

Sure insanın kaderinin betimlenmesi olduğu içindir ki kader ilkesi ile de 
okunmalıdır. Daha önceleri de dediğimiz gibi insanın kaderi, doğayı yaşamak 
değil, doğa zemininde tinini yaşamaktır… Ve tininde de Allah’ı yaşaması, 
zorunlu kaderidir. Sure insanın, Allah’ı yaşaması olan kaderinin zorunluluğunu 
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anlamlı kılar. İnsanın tini, anlam ve değer üretirken karakter belirimleri 
üzerinden doğa ve sonradan edindikleri zemininde, esmaları doğrultusunda 
Allah’ı yaşamasıdır. Tümellerde/ zamansızlarda kaderini Allah’ta bulamayan 
için yaşam, doğada son bulan sığ bir yaşamın ötesine geçemez.  

Her mevcudun; nesnel biçim olarak formu, doğada mutlak kaderidir… Özne 
olanın mutlak kaderi ise zamansızlarda/ evrensellerde - tavırsal/ karakteristik 
olan öznel form beliriminde (veçhe kazanımı)- kendiliğin yaşanmasıdır. 
Surede insanın nedenler ve ereğe bağlı olarak mutlak kaderi anlamlı kılınır.  

İnsanın geleceğinin; olgular karşısında beliren koşul ve olaylar karşısında 
beliren ihtiyaçlar doğrultusunda edilgenken, belirsiz kılındığını bilmekteyiz 
(kaderi muğlâk). Belirsiz kader, insan için amaçlar edinerek çaba göstermenin 
gereğidir. Belirsiz kader, surede “aşağıların aşağısına attık” denilirken dolaylı 
olarak ifade edilmiştir. Bu ayetle, tümelinden koparak nesnelliğe/ parçalılığa/ 
zamana/ süreksizliğe/ belirsizliğe düşen insan anlamı kılınır. Böyle olsa da 
yedinci ayette “din gününü, sana ne yalanlatabilir/ din gününü sana 
yalanlatan nedir” denilirken; mutlak olan için, evrenseler de iş görürken, 
insanın ve diğer mevcudatın geleceğine dair bir belirsizliğin olmadığını da 
anlayabiliriz. Ayrıca sekizinci ayette de “Allah hakimlerin en hakimi değil 
midir” denilirken; mutlak olan için, varlık olarak sürekliliği ve tümeller 
tavrında da tutarlı ve kararlı olarak hareket ettiğinden sebebiyet geleceğine 
dair bir belirsizliğin olmadığını anlamaktayız.  Bir daha söylemekte yarar 
vardır… Yedinci ve sekizinci ayetler de mutlak olanın kendisi için; mevcudatın 
kaderine müdahil olarak olay ve olguları belirleyici olan galip kuvvet 
olmasından dolayı, mevcudatın geleceği ile alakadar bir belirsizliğin olmadığı 
görülür. Çünkü mutlak olan mutlak erildir, olgu ve olaylar üzerinde hakim olan 
belirleyici olandır, edilgen değildir. 

İnsanın doğadaki kıvamının nedeni ne?  Halifetullah ayetiyle okuyun!.. 
Allah’ın ardılı olmadan halifesi olan insanı okuyun. Nedeni kendinde, ereğinde 
nedenini yaşayan insanı okuyun. Allah’ın bilinmek istenci nedeni için halk 
edilmiş insanı okuyun. Nedenini ereğinde bulacağı hizmet/ ibadet/ salih 
amellerde amaca doğru eylemlerde yaşamını biçimlendirmiş insanı okuyun. 
Üzerinde evrenselleri ile Allah’ı görünüşe taşıyacak donanımda ve hareket 
kabiliyetinde halk edilmiş insanı okuyun. Nedenine bağlı donanımı olan ve 
ereğine bağlı hareket kabiliyeti ile kıvam sahibi olan insanı okuyun. İnsanı 
okuduğunuzda doğası ve tini ile uyum, bütünlük içinde bulunan donanıma 

113

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



sahip ayrıca ereğine taşınabileceği hareket kabiliyetinde tutarlı olmasına 
sebep sınırlarda halk edilmiş, tam bir mühendislik harikası… Ama mekanik 
değil organik doğa zemininde, organik mühendislik harikası.   

Kıvama neden güzel denilmiş? Çünkü güzel olan Kuddus -arı olandır. Kendinde 
olanı en doğal biçimde olduğu gibi gösterendir. Böyle olsa da insan, nefsi 
emmaresi ile tümellerden/ asıllardan/ zamansızlardan, nesnelliğe/ parçalılığa/ 
zamana/ süreksizliğe düşen, tinde güzelliğini yitiren, doğada güzelliği arayan 
olmuştur.  İman ve salih amel; insana, arzuları ile gördüğü nesnel 
görünüşlerin rüyasından uyanması için bir fırsattır. Altıncı ayet bunu da 
anlamlı kılar. 

Birçok insan, insanlık tininde Allah’ın görünüşe gelişini; kendisini bilmek için/ 
tanımak için olduğunu söyler. Milyarlarca seneden beri yaratan kendini 
bilmez mi? Yeryüzüne halife yaratacağım dediğinde; kendisini, gölgeler 
âleminde insan üzerinde, subiti sıfatları zemininde, esma tavırlarında, tinde 
görünüşe taşıyacağını anlamlı kılmıştır. Kanaatimdir ki Allah kendini bilmek 
için değil tinde derinlik kazanmak için insanı halk etmiştir. Yani, insan 
üzerinde zatı sıfatları ile hazır bulunan Allah, esma tavırları ile her türlü alanda 
üretilen ile kendisine dönülmesi üzeri ve üretimlerdeki çeşitlenme üzerinden 
kendisine tinde derinlik katmıştır. İnsanı varlığına ayna kılmış ve varlığını 
insanlık nesnesi üzerinden seyrederken; insanın, nedenler ve erekler 
üzerinden geçmiş gelecek belirimler doğrultusunda hareket etmesi ve ürünler 
verirken kendisine yükselmesi üzerinden kendisine tininde derinlik katmıştır. 

İnsan, dış dünyada her şeyle uyumlu, iç dünyasında edindiği karakterler ile 
bütünlüğünü bulan bir kıvama da haizdir. Bu durumda, her türlü olay 
karşısında uyum ve bütünlük ilkelerine bağlı olarak kişiliğinde tutarlı olmayı 
bulabilecek olan bir yaratılışa sahiptir. İnsanda tutarlılık, karakterinin 
sağlamlığında görünür olur. Evrenselin yaşandığı karakter belirimlerinde ise 
Allah, en güzel esmaları ile görünür olur. Allah’ın esmaları tinde güzellik 
belirimi oldukları için güzellik ilkesi ile beraber ifade edilmişlerdir. 

Topraktan hamuru olan, hakikate hamil olan, Ameli ile doğan insan! 
Gölgelerde kendini ararken, kendini unutan insan! İç dünyasında göklerde 
ararken yalnız kalan; dış dünyasında da muhabbete hasret, kendine hasret 
insan!.. Düşünce dağında Allah ile konuşacak, gönül yurdunu mekân 
edinecek, yokluktan varlığa gelen insan! Çabası kendine, kendini bulması 
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gereken insan; kendini bulması dini olan insan! Kendini bulduğunda hükmün 
üstünde, hükmeden insan… 

İnsan en güzel kıvamda halk edilmiştir. Bunu unutmayın! Hem doğasında, 
sıfat ve esma belirimleri ile cemalullah olmanın hem de tinde karakter 
belirimleri üzerinden yaşadığı sıfat ve esmalar ile halifetullah olan bir 
güzellikten bahsetmekteyiz. Bu ve biraz önce tinde güzellik adına 
anlattıklarım, Asr suresinde yitirilmiş güzellik olarak hüsran kavramı ile 
göreceğimiz konuları anlayabilmek adına önemlidir.  

Tîn suresinde güzel ilkesi ile ifade bulan insan; Asr suresinde, tinde güzelliğini 
yitirilmiş olan insan olarak görülür. Bu suredeki iman ve salih amel kavramları, 
Asr suresinde bir daha önümüze kavram çifti olarak getirilecektir. Tin 
suresinde, insanın tinde nedenini yaşaması için gerekenleri olarak anlamlı 
kılınan bu iki kavram çifti; Asr suresinde yitirilmiş güzelliğin geri kazanımı için 
olması gerekenler/ yaşanması gerekenler olarak zikredilecektir.  

25.10.2015 
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96- ALAK SURESİ 

 

 

Alak, asılı tutulan, döllenmiş yumurta diye çevriliyor ama tam karşılığı bu 
değil.  

“Biz bir alaktan -asılı tutulandan- yaratmadık mı?” ayetini “Bağlı kılınmışlıktan 
yaratmadık mı?” bu ifade ile okuduğunuzda geniş bir anlam yelpazesine 
gidersiniz. “Döllenmiş yumurta” dendiğinde, bizi anne karnına götürdü. Asılı/ 
bağlı kılınmış olan dendiğinde de geniş bir anlam içeriğine sahip bir ifade ile 
karşı karşıyayızdır. “Bağlı kılınmış” ifadesini tercih ederek belirteyim ki insan 
tinde ve doğada/ maneviyatında ve dünyalıkta bağlı kılındığı ile asılı kalmış 
değil midir? Döllenmiş yumurta ifadesini tercih edersek eğer, dünyaya atılmış, 
âlem ile döllenmiş bir tohumsunuz. Döllenmiş bir tohum olarak neredesiniz? 
Dünyadasınız, dünyaya zorunlulukları ile asılısınız/ mecbur bırakılmışsınız… 
İçinde sürüklenecek kadarda asılı tutulmaktasınız. Alak, döllenmiş yumurta 
diye çevrildiği anda, anlam daraltılıyor, kavram sığlaştırılıyor. Burada kast 
ettiğim anlamı daraltılan kavramlar, yani çeviri yapılırken anlamların 
daraltılmaması lazım. Kavram evrenselinde ne anlam yüklenmişse onun 
kullanılmasında yarar vardır. Mesela ne deniliyor; Oku yaradan rabbinin 
adıyla oku, insanı bir kan pıhtısından veya aşılanmış yumurtadan yarattı 
diyerek çeviriyorlar. Sevgiden yarattı diye çevirenlerde var. 

Yani… Kelimenin evrensele bağlı manasını verse, zaten hepsini içeriyor. 
Fizyoloji de içeriyor, biyolojiyi de içeriyor, tini de içeriyor… Evrensel içeriğine 
bağlı olarak “asılı tutulanı” okursak; doğaya asılı tutulan, rahme asılı tutulan, 
dünyaya asılı tutulan, mürşide asılı tutulan, anne ve babaya asılı tutulan vs. 
birçok olgu üzerinden sureye farklı açılardan bakma olanağı bulabiliriz. 

Sure doğruluk ilkesiyle okunmalı. Sure de doğru olandan taviz vermeden, 
doğru olanın yaşanması gerektiği vurgulandığı için doğruluk ilkesiyle 
okunmalıdır. Taviziniz olmasın diyor… Surenin sonlarına doğru gittiğinizde 
görürsünüz. Ne diyor; “Biz zebanileri, azap meleklerini çağırırız. Hayır, sakın 
uyma ona, sen sadece secde et” deniliyor. Yani başına gelen her türlü 
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koşulda/ şartlandırmada, olay da Hakk’tan taviz verme. Evvela insan 
yaradılışının nedenlerini anlatıyor, sonrasında da nedenler üzerinden insanı 
nasıl inşa ettiğini/ doğadan tine yükselttiğini gösteriyor. Biraz önce Tin 
suresinde Cenabı Hakk bir misal verdi, insanı betimledi. Bütün varlık sıfatlarını 
betimlediği, ayrıca edim ve üretimlerinde karakter belirimleri üzerinden 
esmalarını serimlediği insanı betimledi. Alak suresinde ise iyice insanı deşifre 
ediyor. İnsanın en belirgin temel sıfatı nedir? “Oku…” denilirken anlamlı 
kılınan düşünmek değil midir? Sadece düşünmek de değil, insan olma 
sürecindeki safhalarda gerçekleşen bütün okuma biçimlerimiz de anlamlı 
kılınmakta değil midir? Duyularla okuma, irade ile okuma, duygusal okuma, 
akli okuma (nesnesine bağlı okuma, ilkesine bağlı okuma) vs… Varlığımız 
okuma ile inşa edilmekte.  

İlk göz çarpan; Rabbin adı ile oku ifadesidir. İnsan rabbini subuti sıfatlar 
zemininde karakterine baskın/ galip olan esma tecellisinde bulur. Bütün 
okumaları da rabbi sıfatına bağlı olarak gerçekleşir. Subuti demek sabit 
demektir. Subuti sıfatlarımız hayat, ilim, irade, kelam, görme, duyma, kudret 
ve tekvindir… Bu sıfatlar aslında Allah’a ait olan evrensel sıfatlardır. Hani!.. 
“İki kudret elimle yarattım” diyor ya, ne varsa kendisinde sizde de var. 
Kendisine benzetmiş demiyorum sizde de sıfatı ilahisi ile mevcut diyorum. 
Benzemek gayrisinde bulunmaktır… Siz O’nun ardılı değilsiniz ki O’na 
benzeyesiniz.  Kendi sıfatları size biçim vermiş ve sizin üzerinizde galip sıfatları 
ile tezahür ediyor… Aslında gören O, duyan O… Eskiler bunu çok güzel 
betimler; iki göz bakar, bir olan görür, iki kulak duyar ama bir olan duyar. Size 
görme yetisini veren, duyma yetisini veren, Allah’tır. Gösteren de O, öldüren 
de O, dirilten de O… Ayetlerden de tanığız ki güldüren, ağlatan, öldüren, 
dirilten, şah damarından da yakin olan, Malik’ül Mülk vb olan da O. size ne 
kaldı, hiçbir şey! İşte! Tevhitsel okuma bu durumda başlar. Nesneye aşkın, 
sıfat ve esma tavrı sahibi Allah’a hakkı ile tanık olmaya başlarsınız.   

Surede, insanı bilinçlendirenin rabb sıfatı tecellisi ile Allah olduğu anlamlı 
kılınır. İlk ayetleri okuduğunuzda “Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku…’ Herkes 
kendi üzerinde rabb tecellisi ile Cenab-ı Hakk ile bilinçli ve okuma safhalarında 
seyir ederken inşa edilir. Rabb demek; efendi, sahip, kendi dışında 
bırakmayan demektir. Rabb sıfatını anladığınızda bu biçimde anlayın. Allah 
tinde Rabb sıfatı ile karşınızda olan bir varlık değildir, Rabb sıfatı, varlık alanı/ 
yaşam alanı, hükmü ve iradesi ile ve diğer evrensel sıfatları ile kapsayıcı olanı 
işaret eder.  Hani efendi diyoruz, karşımızda bir efendi var, öyle bir şey değil. 
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Allah’ta rabb, kapsayıcılığı işaret eder… Ama önemli olan, üzerinizde hangi 
sıfatları veya esmaları ile rabb beliriminde görünüyor ve üzerinizde hüküm 
sahibi galip oluyor. Âlim mi? Yani âlim sıfatıyla mı üzerinizde rabb veya 
Musavvir esması ile mi üzerinizde rabb, bir sanatçıda olduğu gibi… Veya 
Cebbar esmasıyla mı üzerinizde rabb…  Yani hangi sıfatıyla sizi kendinin 
dışında bırakamadığından dolayı üzerinizde, size hakim ve galip ise o sıfatları 
ile üzerinizde rabbinizdir. O sıfatlara bağlı olarak O’nu yaşıyorsunuzdur, o 
sıfatlarla da mürebbiniz olarak size okumalar yaptırır.  

“Oku! Yaradan rabbinin adıyla oku” emirdir, bir tavsiye değil; farz olan bir 
zorunluluktur… Yani isteseniz de istemeseniz de fıtratınız gereği istidadınız 
olan safhalarda okuyacaksınız. Doğar doğmaz okumaya başlıyoruz. Cebrail 
geliyor, doğar doğmaz sıkıyor… ‘ınga’ diye ağlamaya başlıyor, mağaradan 
çıkıyor… Bu biçimde evrenseli üzeri okuduğunuzda her alanda sureyi 
okumaya başlarsınız. Maneviyatta böyle değil mi? Mürşide vardığınızda insan 
evvela sıkılmaz mı? Vallahi ben pancar gibi sıkılmıştım, kıpkırmızı olmuştum… 
Sıkar. Ta ki okuyuş gerçekleşene kadar… Ama neyi okumak? Dünyayı 
okuyordum o sırada; ilkeler ve yasalar ile okuyuş gerçekleşene kadar sıkmaya 
devam ettiler. İlk başlarda sıkmıştı, sonra hüngür hüngür ağladım, ‘Ya Rabbi 
ben anlamıyorum, sen anlat…’ Hüngür hüngür, Yenibosna sokaklarında ağlaya 
ağlaya gidiyordum. Vallahi ertesi gün yanına oturdum, ne konuşuyorsa 
anlıyordum. Kendisi de şöyle bir bakmıştı, ‘anlıyor musun?’ dedi, ‘evet, 
anlıyorsun’ dedi. Yanında konuşmazdım, anladığımla görüyordum. 

Sıkılmadan olmuyor yani, Cebrail gelmiş sıkmış ya… Mağarayı ister beden 
olarak algılayın, ister dünya, ister annenizin rahmi, isterseniz biliciniz olarak 
anlayın, doğacağınız tutulu kaldığınız yerdir mağara. Mağarayı isterseniz; 
nesnesine bağlı olarak bilinçlendiğiniz bilinciniz, kalbiniz olarak algılayın, fark 
etmez… Hangi düzeyde olursa olsun insan rabbi sıfatı üzeri okur… Ama 
sıkılmadan, zeytin gibi sıkılmadan, kendi özüyle tatlanmasına ve kendi özüyle 
hakkıyla okumasına imkân yoktur.  

Surede insanı bilinçlendirenin rabb sıfatı tecellisi ile Allah olduğu ve insanın da 
Allah ile bilinçlenmesi gerektiği vurgulanır. Bu da ilk ayetlerde anlamlı 
kılınmıştır. İnsan şöyle diyor; ilk ayet niye oku? Ne okumalı? Sanki tavsiye 
edilmiş bir şey gibi anlaşılıyor. Bunun için nasıl yorumlar getiriliyor, oku, ama 
neyi okuyayım? Ayette neyi oku denilmiyor, zorunlu olarak okuyacaksın 
denilmekte. İstesen de istemesen de okuyacaksın. “Oku! Yaradan rabbinin 
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adıyla oku” bu bir emirdir ve Allah’ın ol dediği olur. İsteseniz de istemeseniz 
de okuyacaksınız denilmekte. İnsan okuyan varlıktır ve okumanın fıtri yönü 
ifade edilmekte. Yaradılışını anlatıyor. Tin suresinde insanı tasvir etti ama bu 
surede insanı fıtratına bağlı olarak anlamlı kılıyor… İnsan okuyan varlıktır 
diyor. İnsanı felsefi olarak anlamlı kılıyor. 

Tin suresinde indirilen insanın, Alak suresinde nefsi emmaresi doğrultusunda 
sürüklenişiyle inmeye devam ettiğini görmekteyiz. Sure Tin suresindeki 
diyalektik belirimin insani ilişkilerde nasıl çatışkıya döndüğünü anlamak adına 
da önemli… Ebu Cehil hani Resulullah efendimizin namazına engel oluyor vs… 
Kendi hayatınıza bakın… Namazınızı engelleyen dediğimde normal namazı 
kast etmiyorum, sohbet namazına gelmenize dahi engel olan nice sebep yok 
mudur? Muhabbetin namazı kaçmaz, çünkü kazası yok… Yaşam namazı da 
kaçırılmaz, onunda kazası yok. 

Tin sureside diyalektik belirimlerin insani ilişkilerde nasıl çatışkıya döndüğünü 
anlamak adına önemli… İnsan kendini muhtaç görmediğinde, acziyetini 
unuttuğunda, aslına düşman kesilmekte. İnsan kendini muhtaç görmediğinde, 
müstağni gördüğünde hak ve hakikate kör olmakta… İnsan kendi kendine 
yeten bir varlık değildir. Surede bu da anlamlı kılınmakta. İnsan insana 
muhtaçtır, insan Allah’a muhtaçtır, insan kâinata muhtaçtır ve muhtaç 
olduklarına bağlı kılınmış olarak tininde Allah ile kalkacaktır. 

Surede doğru olmayan ile doğru olan anlamlı kılınmakta. Doğruluktan nasibi 
olmayanın aslına düşman oluşunu, Tin suresinden ve Alak suresinin, Allah’ın 
kulu üzerinde rabb sıfatı ile kendini anlamlı kıldığı ilk ayetlerden anlamaktayız. 
Altıncı, yedinci ve dokuzuncu ayetler de aslına düşmanlığı anlamlı kılar.  

Altıncı ve yedinci ayetlerde; “Hayır gerçekten insan azar, kendini müstağni 
(hiç kimseye muhtaç olmayan olarak)  gördüğünde” denilir… Sekizinci ayet ile 
beraber “Kuşkusuz dönüş rabbinedir” ifadesi kullanılarak, biz insana acziyetini 
hatırlatırız denilmektedir.  

Sekizinci ayeti böyle okuyun; biz ona diyor acziyetini hatırlatırız. Hani!.. 
“Büyüklenerek yürüme, dağları aşamazsın, yerleri de delip geçemezsin” 
denilmekteydi ya. Burada da zorunlu olan ile insanın aciz bırakılacağı anlamlı 
kılınmaktadır.   
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“Onu engellemekte olanı gördün mü?” diyor ya… Maneviyatı engellemekte 
olanı gördün mü denilirken okumayı engellemeye çalışan da anlamlı 
kılınmaktadır. 

Sure Rabbi sıfatıyla Allah’tan uzaklaşan ve yakınlaşması gereken insanı 
betimler. İnat, isyan ve düşmanlığın sonu insanı, rabbine döndüğünde azaba 
sokar. Dikkatli bakınız! Rabbine diyor, ahirete demiyor. Hakk’a döndüğünde 
hakikat ile bilinçlenmeye başladığınızda, yaptığınız bütün inatlar, inkârlar, 
düşmanlıklar, hasetler, tek tek gerçek karşılıkları ile size gösterilir. Hani!.. 
“Tükürdüğü yalatırlar” dedikleri gibi. Tükürdüğünüzü yalatırlar, yaptıklarınızla 
yüzleştirirler.  

Rabbine dönen için azap kaçınılmaz olandır, vallahi “zebanileri çağırırız” diyor, 
hiç şansı yok. Havas ilmi ile okuduğunuzda başka bir anlamı da var… Bu 
ayetleri okuyan zebanileri çağırır, gelen zebani kendisini mi tutar, başkasını mı 
tutar bilmem… Yani haklılık durumuna göre… Haksız iş görmez melekler.  

Rabbine dönen için azap kaçınılmaz olandır. Azap denilince dışarı da bir azap 
anlamayın, insanın kendi üzerinde yaşadığı bir azap olarak düşünün. Burada 
yaşadığınızı ahrette yaşayacaksınız. Ama cehenneminizi burada yaşamazsanız 
ahirette yaşarsınız. Cehenneminizi burada yaşayın, cennetinizi de burada 
edinin. Edinmediğiniz şeyi nasibiniz olarak gelecekte bulamazsınız.  

Sureyi insan, fert olarak kendinde Allah’a salih amelleri ile dönerken, engel 
oluşturan nefsi emmaresini zapturapt alması surecinde yaşar. Surede ne 
deniliyordu “sen ona uyma, secde et ve yaklaş”. İnsan Rabbi olan Allah’a ne 
ile yakınlaşıyordu? İbadet/ hizmet ile… İnsan bu süreçte iken nefsi 
emmaresinden gelen her türlü istenci, hevayı, hevesi, menfaat duygusunu 
rabbi sıfatında uzaklaştıracağı için, rabbi sıfatına –evrenseline- yükseltecek 
olandan taviz vermemeli/ kararlılığını bozmamalı. İlim ile âlim olmaya, adalet 
ile adil olmaya, şifa vererek şafi olmaya vb. kararlılıkla devam ederek 
evrenselinize erin. 

Evrenselinizden, Allah’tan sizi uzaklaştıracağı için nefsi emmarenizi 
dizginleyin/ dizginlemeye çalışın. Bunu yapmak da çok zordur. İnsanın kendi 
nefsanî alışkanlıklarını öldürmesi zordur. Dikkat ediniz sureyi insanın kendi 
üzerinde anlamlı kılmaya başladık. Sizler hakikatte, hak olan, evrensel olana, 
Hakk’a ermeye çalışırken, nefsi emmareniz hortlar. Size engel oluşturur… 
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Belki ayetin nüzul sebebinde Ebu Cehil vardır ama surede Ebu Cehil’i size 
anlatmıyor, nefsi emmarenin bir karakter belirimi ile size ayna tutuyor.  

Bir daha okuyayım; “Kendini müstağni gören! Kuşkusuz dönüş rabbinedir. 
Gördün mü engellemekte olanı?” “engellemekte olanı gördün mü?” diyor, 
Ebu Cehil demiyor. Sizi ne engelliyor? Kim bilir buraya ne sıkıntılarla gelenler 
var… Nefsi emmaresi engel olanlar var, eşi, babası vs engel olanlarınız var. 
“Engellemekte olanı gördün mü?” diyor ya… Sen boş ver onu”, olması 
gerekenden kendini mahrum etme ki evrenseline, Hakk’a erebilesin.  

Geçenlerde bir arkadaş dedi ki; “nefsimizi susturmaya imkân var mı?” Dedim 
ki, “nefis susmaz… Sen onu dinlemeyeceksin, dediklerini kulak ardı edeceksin. 
Sen Rabbine bak, yapman gereken ne ise onu hakkı ile yapmaya bak ve 
Rabbine böylece yakinleşmek için yol edin. Arkadaşın sorduğu soru, ayetten 
bir soru idi. Hani! Nefsi emmare için “o hep kötülüğü emreder” denilmişti ya… 
Sorduğu soru ise bu surede cevaplanıyor. Sen rabbine yaklaş, elbette ki 
göğsüne sıkıntılar iner, sende hazlara ait, heveslerine ait, menfaate ait 
olumsuz olan kötü düşünce ve istençler gelir ve seni engellemeye çalışır… 
Ama sen insansın, insan olmaya çalışmalısın. 

Rabbine dönen için azap kaçınılmaz olandır, bunu insan fert olarak kendinde 
Allah’a salih edimleriyle dönerken engel oluşturan nefsi emmaresini 
zapturapt altına alması sürecinde yaşar. İnsan bu süreçte iken nefsi 
emmaresinden gelen her türlü iradeyi, hevayı, hevesi, menfaat düşüncesini 
evrenselinden/ üzerindeki galip sıfattan, Allah’tan uzaklaştıracağı için 
dizginler veya dizginlemeye çalışır. Bunu yapmakta zorlanır ama “secde et ve 
yaklaş” demekte!  Ne kadar zor olursa olsun; feragat, riyazat, ibadet ve güzel 
ahlak ile onu zapt et, salih ameller ile de rabbine ermeye yol edin. 

İnsanın kendi nefsanî alışkanlıklarını öldürmesi ve güzel ahlak ile onu 
biçimlendirmesi zor ve disiplin isteyen, ciddi olunması gereken bir süreçtir. 
On dokuzuncu ayet; sakın nefsi emmarene ve onun görünüş bulunduğu 
kimselere uyma anlamını içerir. İnsandan istenen uzaklaşması değil, 
yakinleşmesidir. “Aşağıya attık” diyor ya, “uzaklaştırdık” diyor. Dünyaya inen 
için istenen uzaklaşması değil, yakinleşmesidir... Tin suresinde bizi uyarmıştı, 
Alak suresinde ise emir ile ikaz etmekte. Alak suresini iki ilke ile beraber 
okuyun, doğruluk yani olması gerekenin yapılması ilkesi ayrıca -
evrenselinden, hakikatten- uzaklaşma yakinleş ilkesi ile okunması gerekir. 
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İnsanın, melekeleri ilkeleriyle uyandırıldığında nefsi emmarenin zebanileri 
olurlar. Geçen haftalarda on dokuz tane zebani anlamlandırılmıştı, eğer 
ilkelerle melekeleriniz uyanırsa iş görmeye başlarsa, nefsi emmarenizin 
zebanisi olurlar. Diyor ya; “zebanileri çağırırız”. Sizde ilkeler uyandığında, 
yakinleştiğinizde vicdan, akıl, irade vb melekeleriniz ile nefsi emmarenize 
zebanisi kesilirsiniz. Nefsinizi zapturapt altına alarak kötülüğünden emin 
kılınırsınız. İçinizde kötülüğü emreden sese/ vesveseye hayır demeyi 
öğrenirsiniz. Şeytanınızı terbiye edersiniz. 

Sure insana güven telkin edilmesi sebebiyle önemlidir. Yalnız kaldınız, 
biçaresiniz, önünüzde her türlü engel var. Çaresiz… Kendi nefsinizde de 
çaresizsiniz, kurtulamıyorsunuz, sizi sıkıştırıyor, dışınızda da bir tane nefsi 
emmare şeytan var, o da sıkıştırıyor. Hangi cihetten anlarsanız anlayın fark 
etmez. İnsan sıkıştırıldığı yerde yalnızlığa düşer, garipliğe düşer.  

Sure insana güven telkin etmesi sebebiyle de önemlidir. Son iki ayet ile 
güvende telkin edilir. Özellikle “Biz de zebanileri, azap meleklerini çağırırız” 
denilirken, merak etme denilmekte… Sen rahatsız ediliyorsun, güvenini 
yitiriyorsun, ama diyor ki, yalnız değilsin, yanındayız, seninleyiz, merak etme. 

Peki neden insan nefsi emmare ve onun karakter belirimleri tarafından 
zulmete itilmek isteniyor ve zulme maruz kalıyor? İnsan dertlenmese 
üzerinde rabbi olan Allah’a yol aramaz… Arasa da yalnızlaşmadığı için kendi 
üzerine dönmez… Dönse de evrenselini hakkı ile yaşayabileceği mümkün 
görülmez. Yani bir safhadır ve bu safhadan da insanı geçirirler. 

Güven telkin etmesi sebebiyle önemlidir, “Oku” emri genel olduğu içindir ki 
herkes kendi rabbi sıfatı gereğiyle bulunduğu okuma mertebesinde (yani 
duygu, irade, akıl, hangi mertebede okuyorsa) okumasını gerçekleştirir. İnsan 
okuma ile perdelenir ama okuma ile de uyanır, perdelerinden soyunur. 
Dünyayı nefsinizle okudukça örtünmüyor muyuz? İlkesel okumalarınızla da 
evrensele uyanmıyor musunuz? Burada kast etmek istediğim: okumaya hangi 
niyetle nitelendirmemiz gerektiğidir. İnsan nefsi ile okumalarında 
perdelenirken, kıblesi hak olması sebebiyle ruhu ile okumalarında 
perdelerinden kurtulmaktadır. Yetilerimiz hem perdeleyici hem perdelerden 
kurtulmamızın araçlarıdır.  
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Bu sureyi sadece Hz. Muhammed’e has kılanlar olmuştur. Böyle olsa da 
dünyada arzuları ile perdelenmeyen akıl sahibine ayetlerin indiğini söyleriz… 
Ayrıca “Kur’an’a temizler dokunur” ayetiyle de düşünürsek ilkelerle, olan 
biteni okuma Muhammediyette gerçekleşir diyebiliriz.  

Muhammediyette gerçekleşen bir okumadan bahsediyoruz, ilkelerle okuyan. 
Hz. Resulullah bir sonraki surelerde yine önümüze çıkacak… Onda 
gerçekleşen; Muhammediyet mertebesinde bulunan herkeste gerçekleşiyor. 
Ben diyor, “güzel ahlakı tamamlamaya” geldim. Ahlakı tamamlamak demek, 
ilkelerle okuyan, ilkelerle yaşayan ve ilkeler üzeri yaşarken Rabbi olan Allah’ı 
edim ve üretimleri üzerinden gösteren bir insan olarak geldim diyor.  

Eskiler şöyle derlerdi; Hz. İbrahim ilmin tafsilinden bakardı. İlmin tafsilatı 
demek nesnesine bağlı olarak nedenlerinde her şeyi bilmeye çalışmak/ 
sonuçta da bilmek demektir. Bu da doğa felsefesinden, pozitif ilimlere vb 
bütün ilmi disiplinlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Hz. Resulullah ise ilmi 
cemdedir diye söylerlerdi. İlmi cemde demek; ilkelerle bakmak, tümellerden 
bakmak, irfan ile bakmak demektir. Cemdedir demek ile, tümellerle 
bakabilmek, genelleyen evrenseller ile bakabilmek anlatılmak istenmiştir.  

Hz. İbrahim ilmi tafsilatındayı, çok net anlamanız gerekirdi. Ne yapıyordu 
İbrahim? Düşünüyordu, Rabbi yıldız mı, ay mı, güneş mi? Bakınız dış dünyaya/ 
âlemlere bağlı olarak ilimde zevk etmiyor mu? Soyu olarak gelen İsrail oğlu 
nebilere bakınız… Hz. İsa hariç, hepsi Hz. İbrahim gibi ilmi feyzi mukaddesten/ 
dışarıdan tecrübe ettikleri ile beraber edinmiyorlar mı? Hz. Resullulah’a 
bakın… Ben ahlakı tamamlamaya geldim demekte ve tamamı ile ilkeler ile 
bütüncül bir bakışımda bulunarak olayları anlamlı kılmakta değil mi? Bu 
bağlamda İbrahim nebi olgular üzerinden, Muhammed Mustafa ise olaylar 
üzerinden ilim zevkini edinmiş değil midir? Kendisi “bana eşyanın sırrını 
öğret” derken de olgusal olanın bilgisinde mahrum olduğunu beyan etmiş 
değil midir? İfade ettiğimi yanlış anlamayın, dışarıdaki bilgiye vakıf olduğu 
tarafları var. Ama felsefi olarak İbrahim nebiye verildiği gibi tafsil edilenin 
ilminin zevkini edinmiş değildir. Bu sebepten dolayı her namazda Allah’ümme 
salli ve barik dualarını etmez miyiz? İbrahim nebi ve nebi evlatları gibi Ona ve 
Onun soyuna verildiği gibi ver demekte değil miyiz? 

Bu akıl tipi ilkelerle bütünleyici ve ilkelerle olup biteni anlamlı kılan okuma 
serüvenine başlar. Yani Muhammedliyseniz; ilkelerle her şeyi okur, 
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asıllarından itibaren okur, her şeye aslına göre yorum katarsınız. Olgulardan 
çok, olaylar üzerinden ilkelere bağlı olarak değerlendirmelerde bulunursunuz. 
Zatından, melekûtundan, bu âlemden olup biten ne varsa hepsini aslından 
itibaren ilkesine bağlı olarak okur, bütüncül bakarsınız. Her iki mertebenin de 
kısmi olsa da zevk ettiklerinden nasipleri vardır. Felsefi olarak söylersek, birisi 
tümden gelim gibi, diğeri ise tüme varım gibi ilmin zevkinde bulunmuşlardır. 

Son ayet ile bu akıl tipine bakıldığında, ilkelerle bütünleyici ve ilkelerle olup 
biteni anlamlı kılarak rabbine yaklaştığı görülür… Ve bu ayetle; “Sen ilkelerle 
rabbin sıfatı gereğiyle okumalarda bulunurken, Allah’a tanık ol, âlemlerin 
öznesine tevhid gereği tanık olarak yakin gel” denilmektedir. Yani rabbinle 
oku, bana da yakin gel, âlemlerin öznesi olan bana tavırlarımda tanık ol.  

Resulullah’ın bütün yaşantısı bundan ibarettir. Ne yaptı? Kendinde olanı 
gösterdi, rabbi sıfatıyla okumalarda bulundu, olaylar karşısında ilkeli tutum ve 
davranışları ile ilkeleri edimlerinde gösterdi… Cenabı Hakk’a da sıfatı ilahisi ile 
tavırlarında tanıktı. Tevhitte bütüncül bakışını anlamlı kılan birçok hadisi şerifi 
vardır… “İnsanlardan özür dilemesini bilmeyen Allah’a tövbe edemez”, 
“İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah’a şükredemez” vb benzer birçok 
hadisi şerifi ile tevhidi anlamlı kılmakta… Bütünleyici, bir anlayış ile bakışım 
kazandırmakta. İnsanı ayıplayarak kabahatini dile getirmiyor, doğru olanı 
tevhidin gereği ile ifade ederken birçok derste beraber veriyor. Ayrıştırıcı 
değil, ikilikte bir tanrı anlayışı sunmuyor… Yukarılar da bulunan Allah 
anlayışından Rabb’ül Âlemin olan Allah anlayışına, insanda öte Allah 
anlayışından insan üzerinde sıfat ve esmaları ile tezahür eden bir Allah 
anlayışına güzel ahlak ile kapı aralıyor.  

“Yakinleş” denilirken, âlemlerin öznesine tevhid gereği tanık olarak yakın gel 
denilmektedir. Bir önceki ayetler ile de seni böylesi tanıklıktan, yakinlikten 
mahrum kılacak, çatışkıyı ve parçalı düşünceyi aş denilmektedir. Parçalı 
düşünürseniz, nesnesine bağlı olarak tek yönlü olan bir düşünce biçiminde 
âleme doğru kayarsınız. Bilim niye kâfirdir? Çünkü parçaya bağlı olarak 
indirgemeci, nesnel, ölçülendirici, parçalayıcı ve yasasında nesnelliği 
bütünlemeye çalışan düşünce alanında gerçekleşir. Bilim niye kâfirdir? Parçalı 
düşünüyor, nesnesine bağlı düşünüyor... Mutlak özneden kopuk bir düşünce 
alanında gerçekleşiyor. Halen ilimler arası disiplin de söz konusu değil, niye? 
Çünkü parçaya/ nesnelliğe bağlı düşünce alanında, her ilmin kendi disiplinine 
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bağlı olarak gerçek yaşamda ilkeler ile koşullar ve ihtiyaçlara göre disiplin 
edildiği dahi görünür değildir.  

Analitik akıl, doğada iş görmeniz için gerekli ama tinde iş görmeniz için ilkeler 
gerekli. Eğer tinde yükseliş istiyorsak, tinde yaşamak istiyorsak ilkelerle 
düşünen bir akıl gerekli, bu da Muhammediyettir. İlkeler ile olgu üzerinden 
değil de olaylar üzerinden bütünleyici olan, bütüncül bakan olduğu içindir ki 
hatemdir.  

Sen ilkelerle rabbin sıfatı gereği okumalarda bulunurken Allah’a tanık ol, 
âlemlerin öznesine tevhid gereği tanık olarak yakın gel denilmektedir. Bir 
önceki ayetleriyle de yakinlikten mahrum kılacak çatışkıyı/ kendi iç 
çatışkılarını, parçaya/nesnelliğe indirgemeci olan düşünce biçimini de aşmak 
gerektiği anlamlı kılınır. İnsan hususi rahmette davet edilir. Parçaya/ 
nesnelliğe bağlı düşünce ve çatışkılarımız da rahmettendir ama takılı 
kalınmaması gereken, tinde ereğe ulaştırması gereken rahmettir. Tinde 
erekten, ilkelerden kopuk kalırsanız, örtülü kalırsınız, hakikate bağlı olarak 
ilkelerle düşündüğünüzde, ilkelerle baktığınızda her şey yerli yerine oturmaya 
başlar.  

Ebu Cehil’in en büyük sıfatı ne? Parçalı düşünmesi, karşılaştığı olayları 
yaşamda konumlandıramaması, ilimde kıblesinin olmaması. Parçalayarak 
düşünüyor ve parçalarda kalıyor. Bunun içindir ki gelen ilmi anlamasına imkân 
yok. Parçalı düşüncede kendini yitirmeden, bütünleyici ilkelerle düşünmek, 
özneye tanıklığa olanak verir.  

Oku demek; birçok anlamı ile beraber özellikle düşün demektir. 
Nihayetsiz/sınırsız nimet sahibi yani kerem (cömertlik) sahibi denilirken 
kategorik olarak hangi disiplin altında düşünmek ve üretimde bulunmak 
isterseniz isteyin de denilmektedir. “Oku! Rabbinin adı ile oku” ve “Oku! 
Rabbin kerem sahibidir”, denilirken olanağın çokluğu sebebiyle; oku, neyi 
okumak istiyorsan onu oku da denilmektedir. Rabbin adı ve sınırsız nimet 
sahibi olması üzeri  ayetler okunduğunda; ister felsefe oku, ister bilim oku, 
ister fizik oku, ister sanat oku vb nasıl okuyorsan oku, neyi okumak istiyorsan 
onu oku denilmek istenir…Ve insana okumadan yana tercihlerde bulanacağı 
geniş bir okuma yelpazesi sunulur. Rabb sıfatın ile neye müsait ise veya 
nerede kendini geliştirebiliyorsan orada oku denilmektedir. Bu bağlamda 
analitik düşünceyi de kapsayıcı olan bir ifade de bulunulmaktadır. 
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Nihayetsiz yani kerem sahibi denilirken, kategorik olarak hangi disiplin 
alanında düşünmek ve üretimde bulunmak istersen iste denilir, Rabbin adıyla 
oku denilirken de Rabbinin üzerindeki sıfat ile okuyabilirsin anlamlı kılınır. 
Hatırlatayım her üretim okumanın sonucunda gerçekleşir ve doğaçlama da bir 
okuma biçimidir. Sureyi düşünce ilkesi ile okuduğumuz da sureyi okumak 
başka bir zevk. 

Son ayet ile de okumadan/ düşünceden yana disiplinli olunması ve ciddiyetin 
yitirilmemesi belirtilir. Okumanın nefsi hayvaniye ye yani nefsi emmareye 
inmeden gerçekleştirilmesi istenir. Son ayet ne diyor; hayır sakın ona uyma, 
secde et ve ona yaklaş… Eğer okumalarınız/ düşünceleriniz nefsi emarenizin 
müdahil olduğu haz, heves ve menfaatler üzeri gerçekleşirse hakikate kör 
olursunuz. Başka bir surede “Burada kör olan orada da kördür” 
denilmekteydi.  

Okumanın disiplin ve ciddiyet ile gerçekleşmesi istenir. Çünkü nefsi emmare 
ile yapılacak her okuma insanı zanna taşır -sanıda bırakır. İnsanı, bilincinde 
bütünden kopartarak hayallerde ve arzularda sürükler. Hayal ve arzu nitelikli 
okumada nesnel biçimlerin dünyasına insanı sürükler. Yasalar ile düşünmek, 
insanı doğa da olan gerçeğe, ilkeler ile düşünmek ise insanı olması gerekene, 
hakikati ilahiye yükseltirler. Böyle olsa da hayal ve arzu ilkeye bağlı kıble 
bulduğunda, doğadaki gerçeklik arayışına ve ilkelerde gerçek olana doğru 
insanı motive ederler.  

Bununla beraber hayal ve arzu, ilkeye bağlı kıble bulduğunda, nesnel biçimler 
dünyasında hapsolmuş insanı, ilham bulmanın araçları olarak gerçek olanın 
bilgisini edinmeye sevk eden melekeler olurlar.  

Tin de özgürce okuyabilmenin, ilk okuma kıpılarıdırlar. İlk okumalarımız 
onlarla gerçekleşir. Hayali olmayanın okuması gelişmez, zekâsı gelişmez, 
yaratıcı gücü kendinde bulamaz. Çocukken hiç hayal kurdunuz mu? Ben 
yastığa başımı koyar, yorganı üzerime çekerdim, saatlerce hayal kurardım. Ne 
savaşlar kazandım, biliyor musunuz? Geçtiğim yolların haddi hesabı yok… 
Ama o dünya sizin için gerçektir o an, o yorgan altı dünya sizin için gerçektir. 
Ta ki Cudi dağına oturana kadar… Zahmetler diyarı sizi kendine çekene 
kadar… Nuh’un Gemisinde duygularınızla beraber orada yüzersiniz… Sabah 
olur, Cudi dağına inersiniz… Dünyadaki yaşamın zorluklarında, hayalinizde 
olanların umudu ile çaba gösterirsiniz. 
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İnsanın tin de doğuşu da Alak ile alakadardır, çünkü insan okudukça Allah’a 
bağlı kılınmış olarak Rabbi sıfatıyla O’na yakinleşmesiyle tin de doğmaya 
başlar. Böylesi durumda Kadir gecesi tinde doğulan vakit olarak anlam 
kazanır. İnsan söz ile sözün içeriği ile bilincinde döllenmiş olarak, beden ve 
dünya rahminde tinsel gelişimini tamamlayacaktır. Neden? On dokuzuncu 
ayet halen tinsel gelişime işaret ediyor. Tinde doğuşun gerçekleşmesi, tinde 
gelişimin başlangıcıdır. Talipler için Alak suresi, mürşidi kâmilin sofrasına 
muhabbetle kuruldukları ve ilahi nazarı aldıkları gün de onun ile onun sıfatına 
bağlı olarak nimetlenmeye başladıkları gün yaşanır. Mürşidin sıfatına bağlı 
kılınarak rahmetten gıdalanırsınız.   

Sözle, anlam ile beşer döllenmişse, bedeniniz ve dünya size rahim olur, insan 
olarak tinde doğmaya başladınız demektir. Gelişim sürecine girdin… Okumaya 
sözle/ logosla başlıyoruz.  

Bu sureyi anne, baba karakterleri üzerinden de okuyabilirsiniz. Rabbinin 
adıyla oku emri gereği, hepimiz annemizin, babamızın sıfatları üzerinden ilk 
okumalarımızı yapmıyor muyuz? Çocuklara bakın, anne babasına benzer, 
onun sıfatları üzeri okur. Yuva çatısı altında, onların rablik sıfatı alanında, 
onların müsaadesi altında okumalarda bulunmuyor muyuz? Bakınız, buradaki 
rabb, sizin dışınızda görünse de siz, rabbiniz sıfatına bağlı olarak okumanız 
gerekeni okursunuz. Bu bağlamda mürşidinizi dışarı da aramayın, rabbiniz 
sizin üzerinizde mürşidinizdir. “Rabbinin adıyla oku” demek, mürşidin senin 
üzerindedir demektir.  

Mürşid, anne, baba vs karakterlerin rabliği, sözde atfedilen bir rabliktir. Bu 
karakterler üzerinden de tavır çeşitliliğinde Rabblik sıfatları ile görünen ve 
okumalara sebep vererek insanı tinde yetiştiren de insanın kendisi üzerinde 
de hazır bulunan Allah’tır.  Rabb, kavramı üzerine yaptığımız ilk tanımlamayı 
unutmayın… Yaşam alanı/ mülkü dışına, sıfatları ile galip olduğu alan dışına 
çıkılamayan rabdir. İnsanın kendi dışında karakter belirimlerinde görünüş 
bulan rabb mertebelerinde, gerçekte rablik tavrında bulunan Allah’a tevhidin 
gereği olarak tanık olmak gerekir. Bu durumda Allah’ın rabb belirimleri 
tavırlarının dışında insanın –mahlûkattın- var olmasından da bahsedemeyiz. 
Bu sebeple Allah’a rablerin rabbi anlamında Rabb’ül Erbab denilmiştir. “Secde 
et” ifadesi ile de ilahi sıfatların üzerlerinden görünüş bulduğu karakterlere 
değil, onların üzerinden kendini görünüşe taşıyan Allah’a secde et denilmek 
istenir.  
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Bu sure ile anlamlı kılınan bir durumda Rabbi sıfatı ile insan, gölgelerden 
kurtularak yani bilincindeki uzantısı olanlardan kurtularak Allah ile kendini 
bulabilmesidir. “Rabbinin adı ile oku!” ve “Yaklaş” denilirken de kast edilen 
budur. Hakikat, her türlü uzantıdan kurtulmadan, hakkıyla yaşanası değildir.  

Kalem ile öğretti ayeti, kelam ile öğreti anlamında okunmalıdır. Çünkü kelam, 
insanın kalemidir, kendisinde iz bırakanıdır. Kalem ile öğretti demek, söz ile 
öğretti demektir. Kalemi özellikle kullanıyor… İnsana araçla öğretiyor. Yani 
insanlık tarihine bakın, insanlık tarihinde araç olarak neyi kullandı ise 
kendisine kalem olmuştur. Kalem demek iz bırakan… İnsan ne üretmekte ise 
onunla iz bırakmakta ve geleceğe kullanılabilinecek olan bir kalem 
bırakmakta. Bu ayet, Allah’ın insanlara araçlar ile öğrettiğini de işaret etmesi 
adına önemlidir… Hangimiz araçsız öğrendik, yetilerimizi araçsız 
geliştirebildik? Evet! Rabbimiz sıfatı ile yani bizi terbiye eden/ terbiyemize 
gelen sıfatımızla okuyacağız ama araçlar ile okuduklarımızı geliştireceğiz ve 
her daim edindiklerimizle yenilenerek okumayı öğreneceğiz. 

“Kelam ile öğretti” bir anlamıyla da yetiler ile öğretti anlamına da gelir. 
Yetilerimiz de öğrenmemizin araçlarıdırlar.  

Surede; doğru olan kıbleden, istikametinden şaşma, istikbal senindir mesajı 
verilmektedir. İnsanın, kendi nedenini kendi dışında değil, rabbi sıfatı ile 
Allah’ta bulması gerektiğini de surede öğrenmekteyiz… İnsanın, ilkeli olduğu 
işlerinde rabbi sıfatı ile sonuç alabileceği de vurgulanır. Dışarıdan dayanaklar 
ile değil, kendi mücadelesini rabbi sıfatıyla veren için, başarı kaçınılmaz 
olandır. İnsanın kendi dışında gerçekleşen karşılaştığı zorluklar ve kendi 
nefsine karşı verdiği iç mücadelesinde, dışarıdan edinilen dayanaklarla değil, 
rabbi sıfatıyla mücadelesini vererek (yani secde ederek) sonuçta başarı 
kazanacağı ve rabbine yakinlik edineceğini ifade ederiz.  

İnsan rabbi sıfatıyla birçok işe ve ortama uyum sağlayarak kendini 
geliştirebilecek donanımda halk edildiğinden dolayı, kendine en uygun 
gördüğü ortamda ve işte çalışacak diye bir kaide yoktur. İdeal ortam, iş ve 
meşguliyet arayışı sonuçta hüsran ile sonuçlanan bir durumda bizi bırakabilir. 
Bazen hiç beğenmediğimiz iş ve ortamlarda, zorlandığımız ve ihtiyaç 
duyduğumuz durumlar göre Rabbimiz sıfatına yükseltiliriz… Bununla beraber 
iç dünyamızda kendimizden mutmain olarak iç huzuru bulabiliriz. Her 
beğenmediğimiz, sonuç itibarı ile mutsuz olmamıza sebep olacaktır diye bir 
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kaide yoktur. İdeal olanı ararken, yaşamın zorlukları, gereksinimleri ve 
sorumluluklarını unuttuğumuzda saadet çok uzaklarda, umutlarda, hayallerde 
saklı kalır.  

Elbette ki idealimiz olanın peşinden koşacağız ama yaşamın gerçeklerinden 
kopmuş bir biçimde değil. Kimisi zorluklar ve sorumluluklar kefenini yırtıp 
idealinin peşinden koşar, kimisi de böylesi beyaz kefenin içinde, rabbi sıfatı ile 
Allah’a yakinleşmenin huzurunda, kendinden mutmain olarak mutluluğu 
kanaatte bulur. Bu kefeni yırtanlar içinde pek azı ideali olan dünyevi bir yaşam 
edinirler… Sonuçta ise huzuru ve mutluluğu bulacaklardır diye bir kaide 
yoktur. İnsanın olanakları içinde rabbi sıfatı ile olanaklarını değerlendirerek, 
kendine ve çevresine olan sorumluluklarının bilincinde olarak, zorluklar 
karşısında gayreti sonucunda başarıya ulaşması ise kefeni içinde cenneti 
bulmasına sebeptir.  

Alak suresinde bize söylenen, rabbinle oku… İnsanın, sıfatları gereği neye 
uygun ise onu okuması gerektiğidir… Rabbini sıfatı ile bilemeyebilirsin, yani 
hangi sıfatla donatıldığını bilmeyebilirsin, önemli değil… Zaman içinde 
keşfedersin/ öğrenirsin. Belki rüyanızda söylerler, ilham ederler, 
tecrübeleriniz sonucunda öğrenebilirsiniz, mürşidiniz veya işinin uzmanı olan 
bilirkişiden de öğrenebilirsiniz… Ama sonuçta nedeninizi/ sizde galip olan 
sıfatı ilahiyi öğrenirsiniz. Önemli olan, karakterinizin inşasına sebep galip 
sıfatını bilmeniz değildir. Önemli olan, galip sıfatınız ile edim ve üretimlerde iş 
görebilmek, kendini tinde geliştirebilmektir, Rabbiniz olan Allah’a 
yükselebilmenizdir. Tinde gelişim, hukuk zemininde insani ilişkilerde 
gerçekleşir. Rabbimiz olan Allah’a yükselişimiz ise iç dünyada gerçekleşir. 

Kendinizi, çalışarak, üreterek keşfedin. Kendi zan ve hevesleriniz sebebiyle, bu 
bana uygun değil diyerek önünüze çıkan fırsatları tepmeyin… Olanaklarınıza 
göre kendinize uygun gördüğünüz, düşünce ve iş alanında kendinizi fazla 
dağıtmadan ve hırs ile hırpalamadan geliştirmeye çalışın. Çok yönlü düşünün 
ve işinizle alakadar çok yönlü çalışarak tecrübeler edinin. Farklı tecrübeler size 
özgüven sağlatır. Bu da sonrasında yapacağınız bütün çalışmalarda size rahat 
çalışma olanağı sağlar. Yetilerinizi, yaşamda eğitim ile geliştirin ve öğrenim ile 
de bilincinde olarak kullanmayı öğrenin.  

Çok yönlü olarak çalışın ve çabalayın. Böylece, üzerinizde size galip sadece bir 
sıfatınızın olduğunun zannından kurtulma olanağı da bulabilirsiniz. Elbette; 
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her insan üzerinde ilahi bir sıfat ile Allah, rabb beliriminde olarak insan 
üzerinde galiptir… Ama insanın her devresinde üzerinde galip olan ilahi sıfat 
hep aynı olacak diye bir kaide yoktur. Bu durum da her insanlık safhasında bir 
sıfata odaklı olarak yaşamak tek düze bir karakterde görünüşe sebep olur. Bu 
da sonuçta insanın kendisini renksiz ve cazibesiz bir yaşamda bulması 
anlamına gelir.  

Yaşamınızı renklendirin!.. Her insanlık safhanızda yaşamın koşul ve 
ihtiyaçlarına göre farklı sıfatlarda kendinizi geliştirin. Kendinizi farklı sıfatlarda 
ne kadar çok geliştirirseniz hayata bakışınız o kadar çok farklılaşır ve Allah’ı 
tavır çeşitliliğinde bulunurken daha iyi anlama olanağı bulursunuz. Kaderinizin 
sadece bir sıfata bağlı olduğu zannı ile yaşamayın. Elbette; üzerimizde galip/ 
eril olan karakterimize biçim veren, belirleyici olan bir sıfatımız vardır ama o 
sıfata bağlı olarak birçok sıfatı karşıtlıkta değil de çeşitlilikte zevk edebiliriz.  

Nesnel olan çoğalır, tinde olan ise çeşitlenir. Nesnel olanda haz ve hevesler 
doğrultusunda çoğaltmak ve çoğalmakla insanın kendisinden haz etmesi 
yerine, tinde olanda ilkesel tavırlarda çeşitlenerek insanın Rabbinden/ 
kendisinden mutmain olması, olması gerekendir. Bu da Tekasür süresinin 
tevili ile de alakadardır.  

Alak suresi özet olarak; üzerimizde galip olan ilahi sıfatımız gereği okumalarda 
bulunurken, melekelerimiz aracılığı ile tinde insan olarak inşa edildiğimizi 
betimler. Sure insanın tinde gelişim sürecinde iken hak ve batıl belirimler 
üzerinden çatışkıda kendini bulduğunu da betimler… Ayrıca baskın sıfatı ile 
çatışkıda gelişim bulan insanın, çatışkıdan ereğine doğru ilerlerken rabbi sıfatı 
ile Allah’a öz kendiliği olarak yükselmesi gerektiğini ve böylece çatışkıyı 
aşması gerektiğini betimler. Rabbimiz sıfatı ile okumalar yapmaktayız; yaşam 
tercihlerimizle beraber yetilerimiz aracılığı ile okuduklarımızı yaşama 
alanlarına taşımaktayız; bu gerçekleşirken de çatışkıyı, tinin gereği olarak 
karşıt belirimlerle gerçekleşen ilişkiler sonucunda bulmaktayız; yaşadığımız 
galip sıfatın hakkını vererek yaptığımız eylemlerimiz ve üretimlerimiz 
üzerinden de çatışkıyı aşarak Allah’a yakin gelmeye çalışacağız.  

İlkesel nedenlere bağlı olarak yaşamadığınızda, evreselinizin hakkını 
vermediğiniz için, başınıza zebani kesilecek birilerini bulabilirsiniz. Zebani, 
evrenseline bağlı olarak sınırların içerisinde tutan/ zapt eden, kuvvetiyle 
baskın gelen anlamında okunmalıdır. Bu bağlamda zebanilik insan tininde bir 

131

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



karakter olarak görülür. Bu bağlamda evrensellerin göründüğü hak belirimi 
olan sınırlarda bizi tutacak olan her türlü belirimin insana zebani olduğunu 
belirtebiliriz (Anne, baba, mürşit vb karakterler ayrıca vicdan, akıl vb 
melekeler ve ilahi aşk, pişmanlık vb duygular ile de insanın kendi nefsine 
malik olarak zebani olması).  

Sure, doğada asılı tutulmuş olmanın acziyetini kendinde bulan insanın, 
üzerinde galip olan rabb sıfatı doğrultusunda, düşünce ve yetilerini kullanması 
ve nefsi emmare sebebiyle insanlık tininde bulduğu çatışkıdan, rabbi sıfatına 
teslim (secde) olarak rabbi sıfatı gereği ile yaptığı edimler ile Allah’a 
yükselmesi gerektiğini betimler. Sure insanın, doğadaki acziyeti ve tindeki 
olanaklarının yeterliliği ile doğa zemininde yükseldiği tininde yetkinlik 
kazanması sürecinde bulunmasını özetler. Böylece Rabbi ile kendini bulan ve 
doğadan tine yükselen insan, asılı tutulmuşluktan kurtulmuş olacaktır.    

25.10.2015 
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97- KADİR SURESİ 

 

“Şüphesiz biz onu kadir gecesinde indirdik” denilmekte.  

Bu sure kadr ilkesiyle okunmalı, yani kıymet, değer ilkesiyle okunmalıdır. 
İnsan tinde değerdir demiştik, insan doğa da değerdir demiştik. İnsanlık 
içerisinde de kim değerlidir? Hususi/ özel insanlar değer olarak görünürler. 
Tinde ahlak bulanlar, ilkeler doğrultusunda vicdanı ile hak ve hakikati 
gözeterek yaşayan erdem sahibi insanlar insanlık içinde insani değerler ile 
görünüş bulmaktalar. 

Bu sure kadr/ kıymet/ değer ilkesiyle okunmalıdır. Kadr; -miktar, ölçü- kader, 
kadar ile aynı kökten türetilmiş olsalar da surede kadr, değerli, kıymetli olan, 
kıymetli gece anlamına gelir. Kıymetli gece ise insanın, asıllarının/ aslının 
şuuruna örtündüğü, dünya gölgelerinin/ nesnelerinin karanlığı ile bulduğu 
bilincinde yaşadığı gecedir ki bu gecede insan olan aydınlık bir güneş gibi 
bilinçte/ gönülde/ kalpte düşünce burcunda tinde doğarsa eğer kadir gecesini 
bulmuş demektir. İnsan olmanın kıymeti ile insanlığına uyanması gereken 
anını bulmuş demektir.  

Bu sureyi bu doğrultuda okuyun; “şüphesiz biz onu, kıymetli bir gece de 
indirdik. Sen o kıymetli geceyi nereden bileceksin?” denilirken; doğada ve 
tinde insanın insanlığına uyanması gerektiği dünya gecesinden uyandığı an 
anlamlı kılınmakta.  

Ramazan ayının son on gecesinde arayın denilen kadir gecesi ise insana 
hediyedir… Uzun vadede edinilecek olanı, kısa vakitte edinmeye sebeptir.  

Surenin aslında indirilme, nüzul sebebi; Yahudiler övünüyordu, ne ile 
övünüyordu? Bizim seksen sene, yüz sene ibadet eden büyük âlimlerimiz, 
peygamberlerimiz var… Ömür kısa… Mübarekler şehit oluyor vs… Allahu 
Azimmüşşan da hediyede bulunuyor. “Sana kadir gecesini hediye ettik” 
diyor… Ama önemli olan bu değil, bakın surede kadir gecesi anlamlı 
kılınmıyor, anlamlandırılmıyor. İfade etmek istediğim nokta, sureyi farklı bir 
açıdan anlamlı kılmak… Surede anlam itibarı ile işaret edilen kıble farklı. Hangi 
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noktada? Kültür putlarında kalanlar kiminle övünüyorlar, mitlerinin 
kahramanı olan insanlarla övünüyorlar. Bu kadar gün ibadet ettiler, seksen 
sene ibadet ettiler vs… Allah kadir gecesi ile “Sen onlardan daha kıymetlisin…” 
demekte. Övülen kadir gecesi olmaktan daha çok kadir gecesinin hediye 
edildiği kişi veya kişilerdir. 

Sure insanın insanlığının bilincine ermesi adına bir hediyedir. Bütün insanlık 
adına, ümmet adına bir hediyedir. İnsanın kültür putu olan insan putlarında 
kalmaması ve kendine dönmesi adına hediyedir. Bununla beraber sure ile 
anlamlı kılınan bir durumda, o geceyi kaçırmazsanız, Allah’ın lütfu ihsanıyla 
seksen sene yaşamış gibi ibadet etmiş sayılıyor olmanızdır… Ama surenin 
bambaşka anlamları da var, onu da söyleyeyim. 

Sure, Tin suresi ve Alak suresinden sonra gelmesi sebebiyle de önemlidir ki bu 
bağlamda pek anlamlıdır. Bir önceki surenin sonunda ne dedi, ‘yaklaş’ dedi. 
Yaklaştın ve tinde doğdun… Tinde doğduğun gece kadir gecendir. 
Maneviyatında doğduğun gece, kadir gecendir. “Sen o geceyi nerden 
biliyorsun?” diyor, insan doğduğu geceyi nereden bilir ki? Cebrail’in geldiği 
gün doğdu. Her doğum gibi tinde doğum da sancılı olur değil mi? Onu sıkmıştı 
değil mi? Annede kendini sıkmıyor mu? Kendinde olan doğsun diye! Tinde 
doğumda ise kendinizde olan ile doğarsınız, kendinizden dışa doğru 
doğurmazsınız… Cebrail’de onu sıktı… Bunu dışarıdan bir sıkış olarak 
algılamayın! Cebrail’in sıkışı içte doğuş içindir ki sıkılan, içeriden kendi 
kabuğunu kırarak parçalayan çekirdek misali; kendinde doğa nesnelerine 
doğru çoğalmış olarak değil, kendi içinde aslına doğru bütünleniş olarak 
doğar/ kendini doğurur… Beden rahminde doğadan tine doğru, bilinç evinde 
tinde kendini doğurur. Bu doğum sonrası, doğa ve nesneleri insanı dışa dönük 
kılan anlamlarını bilinçte yitirir ve insan bilincinde yerini içe/ asıla dönük kılan 
anlamlara bırakır. Bu bağlamda ilk ayetin “oku…” olması; duyular ile dışa 
dönük değil, doğa nesnelerinin görünüşlerine aşkın olarak ilke ve yasalar ile 
içe dönük okumanın işaret edilmesi adına önem arz eder. Bu biçimde 
gerçekleşecek her okumada dışa dönük olunduğunda dahi duyular ile 
okuyuşa aşkın ussal olunması önemlidir.    

Sıkmak maneviyatta, kendinde olanı vermek anlamına da gelir. Birisi rüyanız 
da sizi sıkarsa kendinde olanı veriyor anlamına gelir. Bu demektir ki onun 
ahlakı, muhabbeti, düşüncesi, fikri, nuru doğrultusunda her hangi bir sıfatına 
bağlı olarak sizde bir şeyler cereyan edecek. 
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Sure, Tin suresi ve Alak suresinden sonra gelmesi sebebiyle önemlidir… İlahi 
kelamın indiği gece olması ve manen gerçekleşecek işlere doğru arzdaki 
mevcudatın sevk edilişinin takdir edildiği gece olması sebebiyle kadir 
gecesinin değeri de anlamlı kılınır. Bin ay takriben seksen üç seneye tekabül 
etmektedir. Yani bu gece bir ömürden hayırlıdır, denilmekte. Böyle olsa da 
insanda ilahi sözün, ruh ve melekeleri ile gerçek kılındığı/ içselleştirildiği ve 
insanın ilahi sözü gerçekleştireceği edimlere sevk edildiği dünya gecesi, 
insanın tinde doğum gecesidir.  

Böyle olsa da ilahi söze bakın! Cebrail ne getirdi? Kadir gecesinde Alak suresi, 
ilk ayeti getirdi. Ne idi o ayet; “oku!” Okuma emri geldikten itibaren, okumaya 
başlanan gece kadir gecesidir… Ama neyi ne ile okuyacaksınız? İlahi kelam ile 
olmuşu, olanı, olacağı İlkeleri ile yasalarında okuyacaksınız… Hakkıyla okuma 
ve hakkıyla okuyabilmeniz için de hakkıyla içeriğinin alınmış olması lazım. İşte 
ilahi kelamın muhatabı olduğunuz gün, hakkı ile doğrusunda anlam 
bulmuşsunuzdur.  

Maneviyatta kelam hem içeriğini verir, hem içeriğiyle aynı anda okutur hem 
de içeriği doğrultusunda edime sevk eder. Sohbetteki gibidir. Sohbette nasıl ki 
hâline bağlı olarak sözün anlam olarak içeriği alınır,  muhatap alınan ise aynı 
anda sözün içeriğinden bakar… Alınan içerik ile yükselinir ve ondan bakılır ve 
değerlendirmelerde bulunulur; Cebrail’in indirdiği ilahi kelam misali okuma 
başlamıştır.  

Tinde ilahi söz ile aydınlanarak, uyanarak doğan insanın rabbi ile 
aydınlanışındaki yaşam sevinci ile bulduğu huzur, yaşamına anlam edinişi 
dünyevi bir ömre değişilmez. Hani surede “fecre kadar esenliktir” diyor ya… 

Tekrar okuyorum, tin de ilahi söz ile aydınlanarak, uyanarak doğan insanın 
rabbi ile aydınlanışındaki yaşam sevinci ile bulduğu huzur ve yaşamına anlam 
edinişi dünyevi bir ömre değişilmez. Yani istediğiniz kadar yiyin, için vs… Allah 
ile olan zevke değişilmez, tinde esenlik vardır, doğada ve tende sıkıntı vardır. 
Yiyin, için, sıkıntı… Vallahi… Ben yiyorum, içiyorum sonunda sıkıntı geliyor. 
Emin olun dünyevi olan bütün hazlarınıza, menfaatlerinize, vs. bakın, sonu 
nedir? Azaptır, sıkıntı verir… Allah’ta azap yok, rahmetinde zevk etmek vardır.  

Hiç yedikten sonra ‘Ya Rabbi kusuruma bakma, tövbe diyorum, özür 
diliyorum’ dediniz mi? Ben çok dedim. ‘kusuruma bakma Ya Rabbi!’, sıkıntı 
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veriyor, psikolojik olarak da sıkıntı verir, biyolojik olarak da sıkıntı verir. Bunun 
da psikolojik yansıması insanın kendini rahatsız hissetmesidir. Tıka basa 
yediğinizde bu anlaşılır. İnsan dünyayı zül celali vel ikram esması ile 
tanımalıdır ki tinde/ iç dünyasında huzuru, ilahi kelamı doğrultusunda ilkeler 
ile görünüşe gelen cemalullahta bulabilsin.   

Dünyevi bir ömre değişilmez olan, kişinin özeli, kıymetlisi olması sebebiyle 
değişilmez olandır. Onun kıymetlisidir. Kişinin özeli olarak kıymet verdiği ve 
kıymetli olduğu gecesi kadir gecesidir. Tinde/ iç dünyanızda aydınlandığınızda 
dünya ile değişilmez olanı edindiniz demektir.  

Kadir suresi, tinde doğumun, bilinçte ilahi sözün içeriğiyle aydınlanmanın 
suresidir. Bu sebepten dolayı insanı tanımlayan tin suresi ve çatışkı da kendini 
bulan insanı işaret eden Alak suresinden sonra gelen Kadir suresi, bedene/ 
doğaya ve çatışkıya aşkınlıkta, söz ile bilinçte, dünya ve beden rahminde halk 
edilen insanın suresidir. Bakın bir önceki surede çatışkı çok yüksekti değil mi? 
Ama kadir suresinde çatışkı yok. ‘huzur ve esenlik vardır’ diyor. Diyalektiği 
işaret etmeyen, kendinde göstermeyen ender surelerden… Tekasür suresinde 
de bunu göreceğiz. Esenliğin işaret edilmesi üzerinden de diyalektiğin de 
işaret edildiğini de anlamaktayız.  Böyle olsa da sure, çatışkıya aşkınlığı ifade 
eden anlam içerir. 

Alak’da ne vardı? Çatışkı vardı. Bu surede de çatışkıya aşkın, tinde doğmuş 
insanın bilinç durumu anlamlı kılınmakta. İnsan, söz ile doğaya aşkın bir 
bakışa taşınır. Söz sizi aşkınlığa taşır. Bunu hep unutuyoruz, söz insanı 
aşkınlığa taşır. Ne yapar insan?  İlahi sözü/ ilke içerikli sözü içselleştirir; 
bedenine, dünyaya/ doğaya içte aşkın durur. Olana olduğu gibi bakmaz… 
Görünüşler unutulur, ilkesi/ öz içeriği ile anlamlı kılınarak olan görünür olur. 
Kişi olarak insan, dış dünyaya öznedir ama söz/ logos ile iç âleme taşınır… 
Zaten o iç âleme aitti, söz ile kendi iç mekânı olan bilince ve evrensel bilince/ 
gönüle taşınır. Böylece düşünce ve vicdan zemininde tinde ilkeler ile yükseliş 
bulur. Neye yükselir değil, kime yükselir? Aslı olan Allah’a/ öz kendiliğine 
yükselir. Ne olanı kendi dışında bırakmış, öz kendiliğine yükselmeye yol 
bulmuştur. 

Bilinç deyince tasavvufi kavram olarak kalbi/ gönlü anlayın. Gönül mekânsallık 
ise eğer bilinç o mekânsallıkta şuurunda olarak bakışımda ve iş görüşte 
bulunmayı anlamlı kılar. Bilinç deyince ferdi düzeyde, sadece kendinize has 
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bir sıfat olarak bu kavramın içeriğini doldurmayın. Bilinç deyince, insan veya 
şuurlu davranışlarda bulunan canlıların ortak olan özelliği ilk akla gelendir… 
Kendimize has olarak da içeriğini dolduruyoruz. Bizler bilincin üst bellek 
bölümündeyiz. Perçem ifadesi ile bir önce ki surede belirtilen de budur… Hani 
alınlarından yakalamışız denilmekteydi ya! Nur deryasıyla bilinç 
düşünüldüğünde/ külli akıl düşünüldüğünde, evrensel bilincin kıyıya vurmuş, 
yani âlemi safiline vurmuş ve ondan kopuk olmayan dalgaları gibiyizdir. Zaten 
bilincin kendisinde yaşıyoruz, o bilincin kıyıya vurmuş… Gölgeler vadisi 
tarafındayız.  

Psikolojinde ne var? Alt bilinç, üst bilinç, kolektif bilinç vs var. Bu insanı 
bireysel ve toplumsal düzeyde okumaya çalışmaktır. Böyle bir taraflarımız var.  
Birçok bilinç düzeyine içkin, katmanlı bir yapısallıkta üst bellekte kimliklerde 
var oluyoruz. Halil, Arap, Türk, İslam vs kimliklerde kendimizi ifade ediyoruz. 
Ortak kimlik ifademiz ise ben veya bizdir… Kendimizi ifade ettiklerimizle 
bilinçli olduğumuzu da göstermiş oluruz. Böyle olsa da böylesi durumda 
evrenseline içkinken evrenselinden kopuk bir bilinçte bulunuyor olunması 
anlatmak istediğimdir. Bilinci evrenselinde görmezsek kıyısı olan görünüşler 
vadisinde yaşarız… İç dünyada yaşarken iç dünyaya örtülü yaşarız, ona geçit 
bulamayız. İlahi söz ile buluşan ise iç dünyaya, evrensel bilince/ ahadiyet 
deryası olan gönül âlemine geçit bulmuştur. Nur deryasından bakarsanız eğer 
her varın ortak var oluş zemininde külli bilinçte yaşadığına tanık olunur… Ve 
insan, külli bilincin kıyıya vurmuş tarafında yaşamaktadır. Neden? Üst 
belleğinle/ zihninle, düşünceler vadisine bakıyorsun… 

Asıllar âlemine döndüğünüzde evrensel bilincin bilinçaltına girdiniz demektir… 
Aslında üst âlem orası, aşağı âlem ise gölgeler vadisi de denilen asılların 
görünüş bulduğu dış dünyadır/ kâinattır. Asılların asıllarına gittiğinizde 
asıllarında bilinçaltına gittiniz demektir. Bunu katmanlı iç içe âlemler olarak 
düşünün, birbirlerinin dışında değil, iç içe olan âlemler… Ve o âlemlerden, iç 
içe olunduğu ve içkinde bulunulduğundan dolayı kopuk olmadığımız ama 
örtük olduğumuz deryası ile bir dalgaları gibiyiz. Mevla’nın güzel bir tabiri var; 
diyor ki “Allah’ın denizinde Allah’tan uzak kaldık”. Muhteşem bir ifade; “yazık 
yine akşam oldu, biz yine yalnız kaldık. Bir kıyısı görünmez denize daldık. Bir 
gemiye binmişiz bulanık gecede, Allah’ın denizinde Allah’tan uzak kaldık”. 
Bizler ise kıyıya vurmuşuz… Allah’ın denizinde, denize dalmaya çalışıyoruz. 
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Zihinde yaşayan bizler için karanlık gece hükmündeki iç dünyada, vicdanlı isek 
eğer ilahi sözün karşılık görmesi üzeri düşüncede aydınlanırız. Düşünce ile iç 
dünyaya doğru sevk edilmekteyizdir. Bu bağlamda sure, bilincin karanlık 
gecesinde düşünce ile esenlik bulmayı da anlamlı kılar. “Bir saatlik tefekkür 
bin senelik ibadetten efdaldir” hadisi şerifi; düşüncenin kıymeti ve insanın 
düşünce ile (düşünce melekesi ve düşünce meleği ile) buluştuğunda kadir 
gecesini yaşadığını anlamlı kılmak adına işaret edilebilir.  

Surenin son ayeti; tinde doğan için dünya, gecesi hükmünde bulunur anlamını 
da taşır. Bilmezliğin karanlığında gölgeler vardır ve gölgeler ışığa doğru 
yürümemizin araçlarıdırlar. Dünya, düşüncede bulduğumuz ışıklar/ anlamlar 
ile Allah’a doğru yürüdüğümüz gecedir. Ölüme ise asıla/ asıllara yükselişe 
sebep fecri anlamlı kılar. Ölüm derken her anlamıyla ölüm, yani bedensel 
ölümü de anlayabilirsiniz, ölmeden önce nefsi emarenizin hevasından yana 
ölmeyi de anlayabilirsiniz. Ölüm derken her anlamıyla ölümü kast 
etmekteyim. Şafak sökene kadar dünya gecesinde yaşananlar, yani kavuşma 
gecesi olarak yaşananlardır, şafağa kadar dünya gecesinde yaşananlar artık 
azap değil, ibadete dönmüş olarak zevk sebebi olur. Huzur ve saadettir diyor 
ya… Yani dünyada her şeyi hakkıyla bilir ve hakkıyla yaşayarak zevk edinmeye 
başlarız. Zevk dediğim; hakkı ile yaşananın ibadet olmasıdır, insanın hizmette 
bulduğu rahmetin tadıdır.  

Kadir suresi ehlince Muhammedi mertebe olarak da anlamlı kılınmıştır. 
Ayetlerin indiği/ görünüşe taşındığı, geçmiş insanlık mertebelerini de 
kapsayıcı olan Muhammediyete varıldığında, âlemlere rahmet olmanın 
üstünlüğü edinilir. Burası önemli… Bu mertebede bulunan bir kişi ile rabıtaya 
bağlı beraberlik (inisiyasyon/ biat), dünya gecesinde edinilecek veya insanın 
kendi çabası sonucunda elde edebileceklerinden daha bereketli ve fazladır. 
İnsan yüz sene ibadet etse, cennetin kapısını açamaz… Ama böylesi bir kişinin 
nurlu ve feyizli nazarlarıyla cennetin kapısı açıldığı gibi insanın rabbine 
yakinlik bulması da gerçekleşir.  

Muhammediyette insana meleklerin inmesi, uyanan ve gelişen melekeleri ile 
Allah’a rabbi sıfatı ile yükselmesi anlamına da gelir. Hani bir ayette “Doğru 
yolda olanların üzerine melekler iner” diyor ya! Muhammediyete vardığınızda 
melekler size iner.  İnsana meleklerin inmesi, melekeleri ile Allah’a rabbi sıfatı 
ile yükselmesi anlamına gelse de meleklerin insana gelmesi/ inmesi anlamını 
da örtmemelidir. Kişi rabbi olan Allah ile kendini buldu ise meleklerin insana 
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inmesi Allah’a yükselmesine sebep içerikte edinimlerde bulunmalarını sağlar. 
Sizi ziyaret ederler… Yani yukarı da kalmazlar, asıllar da kalmazlar. Aşağıya 
gelir sizi ziyaret ederler… Tin suresinde insan bir başyapıttı ve o başyapıtı 
melekler ziyaret eder. İşte kadir geceniz, melekler sizi ziyaret ederken 
melekelerinizle uyandığınız/ uyanık kaldığınız gününüzdür.  

Sure, kâmili bulan esenliği bulur anlamıyla da özetlenebilir. Kâmili 
bulduğunuzda esenliği buldunuz demektir.  

Her şeyin kâmili… Burası çok önemli, bakınız, sureyi evrenseli ile okursak; her 
şeyin kâmili kadri bilinmesi gereken, güven ve huzurla esenlik verici olandır. 
Evinizde her hangi bir tamirat işi olsun ve ilgili ustaları çağırdınız; işi tam 
bilmiyorsa, ihtiyacınız olan durumda sizi çaresiz bırakabilir… Ama hakikaten 
ehli ise işiniz bitene kadar siz huzur ve güven içinde bulunursunuz… Kadir olan 
kemalatı ile kadrinde görünecek olan insandır. Böylesi insan hususiyette ise 
bir velilik mertebesinin hatemidir. Umumiyette ise binlerce ömürden efdal 
şahdanedir. Surenin böylesi bir anlam yüklenmesi de var. Zaten kadir 
gecesinde melekler ve ruhun inmesi her işin ehli olanı ile yapılması anlamını 
da taşır. 

Kadir suresini farklı bir açıdan bir de şöyle okuyun; şüphesiz biz onu kadir 
gecesine Muhammediyete yani sana indirdik… Biz onu sana indirdik. Kadir 
gecesinin sana ne olduğunu bildiren nedir? Biz onu sana indirdik. Sen kendini 
nereden biliyorsun, anlam içeriğinde okuyun. Böylesi okunduğunda sure farklı 
anlaşılacaktır. 

Şüphesiz biz onu sana indirdik, bilincinin karanlık bölümünden aydınlığa 
ermen için sana indirdik. Senin kim olduğunu sana bildiren nedir? Ve senin 
kimliğin, senin kendiliğin, hakikaten bir insandan veya binlerce velilik 
mertebesinden efdaldir. İnsanın kendini bilmesi başkalarının veliliğine tanık 
olmasından binlerce defa efdaldir. Bu da tinde önemli konular içinde en 
önemlilerdendir.  

Sureyi şöyle de okuyabilirsiniz… Biz onu sana indirdik, kim olduğunu sen 
nereden bileceksin, Senin kendini bilmen binlerce veliye tanık olmandan daha 
efdaldir. Ve melekler senin kendine tanık olduğun gece/ tanık olduğun gün/ 
kendi aslınla uyandığın gün, binlerce melek, ruh, Cebrail sana iner… Ve sen o 
vakit esenlik bulursun, rabbin olan Allah ile iş görmektesin. Bu şekilde 
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okuduğunuzda kadir gecesi sizin bilinçteki gecenizdir. Eğer kadir gecesini 
ramazan ayının yirmi üçüncü geceden yirmi dokuzuncu geceye kadar olan 
tekli gecelerde ararsanız, aramaya devam edersiniz. 

Kadir gecesi ile anlamlı kılınan, insanın iç dünyaya davet edilmesidir. Yalnızlık 
dağında düşünce tepesinde tinde çare arayan insanın, düşünce meleği 
aracılığıyla,  ilahi sözün içeriği ile bilinçte, doğadan tine (dışarıdan içeriye) 
doğru doğması anlamlı kılınır. Tinde doğan esenliği bulmuştur. 

Surede bir geceye yüklenen anlam ile gecenin değerli kılınması 
doğrultusunda; nedenlere bağlı olarak her anlam yükleminde bulunulanın, 
erek belirimlerine göre değerli kılınması dikkate değerdir. Bu bağlamda sure; 
sen değerli olanı nereden bileceksin anlamını da verir. Bu doğrultuda surede, 
tinde değer olacak anlamlar ile düşünce tepesinden, yapısallık kazanmış 
melekeler ile beraber dışsal kılınan dünyaya inilmesi de anlamlı kılınmaktadır. 
İnsan özü ile gerçektir ve gerçekliği olan değerler ile esenliğini bulacaktır/ 
bulması da gerekir. Siz, dünya karanlığında aydınlık gece iseniz; melekler ve 
ruh, ürettiğiniz yeni anlamlar/ yenilenen değerler ile sizden dünyaya inerler. 
Ürettiğiniz anlamlar ile ruhlanırken, melekelerinizle iş görürken rahlanırsınız, 
yeni bulduğunuz tinsel dünyanızda aydınlanmış olarak ferahlarsınız/ esenlik 
bulursunuz. 

Doğum dedikleri uzunca bir yoldur. Acziyete giden yoldur. Nefsinden 
soyunanın, hak, hakikate doğduğu yoldur. Melekler inerken, hakikate 
ermenin yoludur. Saklı hazine dedikleri insanın kendisine yoldur. Son dedikleri 
kendini yaşadığın yoldur. 

25.10.2015 
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98- BEYYİNE SURESİ 

 

Beyyine kesin delil olan anlamına gelir. Delil olan, ilkesine bağlı olarak 
ayrıştırıcı olandır. Sure için söylenen bir hadisi şerif duydum. Ne kadar 
doğrudur bilmiyorum ama dikkate değer olarak algılanmasında fayda vardır. 
Hazreti Resul diyor ki; “Beyyine suresini okumak kâfire nasip olmaz”. Bu 
hadisi şerif ile de bilmek gerekir ki sure kâfirlik belirimlerini açık etmekte. 
Müşrikler hak olana, kitap ehli de hakikate örtülüdür. Surede müşrik ve kitap 
ehlinin örtülü olması ilahi söze inkâr tavrında bulunmaları üzerinden anlamlı 
kılınır.  

Sure iman kıstasına göre düşünce ve inanış gruplarının farklılıkları sebebiyle 
ayrılışı ve görünüş bulmaları ilkesi ile okunmalı. Etnik olarak sınıflandırma 
değil, ayrılış ve farklılıkların belirimine göre görünüş bulma ilkesince 
okunmalıdır. Çünkü hak söz geldiğinde İsa efendimizin sözü hak oluyor. Ne 
diyor; “Ben, anayı, babayı, evladı birbirine düşman etmeye geldim”. Hak söz 
geldi mi zaten ayrılık başlıyor. İçerikte istenen açığa çıkacaksa, zorunlu olarak 
çatışkıda kendini, bâtıl üzerinden görünüşe taşımakta… Bu da diyalektikte 
görünüşün zorunluluğudur. Ana, baba, evlat birbirlerini tanımaz hale gelir. 
Allah kendi kapısı haricinde bütün kapıları kapatmaya başlıyor ya, anlaşılmaz 
oluyor. Çünkü burada kast ettiğim; dünya görüşleriniz farklı ise, yaşamda da 
ayrışmanın kaçınılmaz olduğudur. Bu bağlamda tinde anlam ve değer üreten 
insanı gördüğümüz Kadir suresinden sonra gelmesi önemlidir. Çünkü tinde 
anlam ve değer ile iç dünyaya davet ettiğiniz insanların dış dünyaya bağlılıkları 
sebebiyle sizi inkâr etmeleri kaçınılmazdır… Sizin onlardan edindiğiniz içeriğe 
bağlı olarak tinde ayrışmanız ve davranış biçimleriniz ile görünüş bulmanız da 
kaçınılmaz olur.  

Sure iman kıstasına göre düşünce ve inanış gruplarının yani dünya görüşü 
olan insanların farklılıkları sebebiyle ayrılışı ve belirimi ilkesince okunmalı.  

Surede müminlerin gayreti sebebiyle aşka/ muhabbete de tanık olmaktayız. 
Söz muhabbetle içselleştirildiğinde, farklı görüşte olanlardan dünya 
görüşümüzle ayrılırız. İstesek de istemesek de hak söz, inkâr üzerinden 
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görünüşü ile gerçekleşir/ gerçekliği ile görünüşe taşınır. Kişi aşka düştü mü, 
bütün dünya görüşlerinden uzak kılınır. Allah nasıl bir dünya görüşü vermek 
istiyorsa kişiye, Rabbi sıfatı gereği verdiği anlamlar ile değer yükledikleriyle 
dünya görüşü edinmesini sağlar. Alak süresinde belirtilen rabbi ile okuyan, 
anlam bulmaya ve anlam vermeye çalışan insan, rabbi ile de bağlı olduğu 
sıfatlar üzeri dünya görüşü sahibi olur ve edindiği dünya görüşü ile de 
yaşamaya başlar.  

Altıncı ayette; “Şüphesiz kâfir olan ehli kitap ve müşrikler, için de sürekli 
kalmak üzere cehennem ateşindedirler, işte onlar yaratılmışların en 
kötüleridir” buyrulmakta. Bu ayet, en güzel kıvamda halk edilen insanın, 
fıtratının hakkını vermediğinde, en kötü yaratılışta bulunduğu ifadesini 
taşıması adına önemlidir.  En güzel kıvam demiştik ya… Bu ayette en güzel 
kıvamı yitiren kötülenmekte. Çünkü kötülük çirkinleştirir.  Güzellik ve çirkinliği 
içsel güzellik ve dışsal güzellik olarak da algılayın.  

Hüvel batın, hüvel zahir olarak bu konuya baktığınızda içsel olanın dış görüşte 
beliren kıvam üzerinden dışlaştığı ve içe bağlı dışsal yaşananların ise dış 
görünüşü zamana bağlı olarak etkilediği bilinir. Bu istisnasız kaçınılmaz bir 
durumdur. Bunu hep konuşuyoruz. Yani batında olan zahire intikal eder. 
Zahirde olan, içselleştirilir, batına intikal eder. Bu da devir daim olarak 
döngüseldir. Hani daha önceki bir surede okumuştuk; “Dönülen göğe/ 
döndürülen göğe andolsun ki” denilmekteydi. Devamlı bir döngünün 
içindeyiz. Bu döngünün kendisinde insan, maneviyatıyla içsel bir güzellik 
edindiyse dış görünüşüne yansımakta, ahretinde bulacağı dışsal görünüşü de 
içte yaşadığı ruhsal durumuna göre biçim almaktadır. “Ne hâl üzeri iseniz, 
onunla haşr olacaksınız” hadisi şerifini de bu anlamda belirteyim.  

Mesela rüyamda bazen bir insan görüyorum. Diyorum ki; bu kim? Çok da 
güzel bir insan görüyorum, bir bayan görüyorum, bir erkek görüyorum. 
Sabahleyin kalktığımda, gördüğüm kimdi diyorum. Bir bakıyorum 
arkadaşlardan birisi geldi, rüyadaki işaretlere göre gördüğüm kişi olduğunu 
anlıyorum. Arkadaşın içsel güzelliği, rüyasında görünen güzelliği oluyor. Yani 
biçim olarak görünüşü oluyor, ahretteki de suretine benzer biçimde 
görüyorum.  

Yaşadığımız her şeyin ruhsal ve biyolojik karşılıkları var. Nurlu insanlara… Hani 
o ahlakı temiz insanlara bakın, kendilerine has güzellikleri ve cazibeleri vardır. 
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İleriki yaşlarına doğru cazibeleri artar. Haset, kindar, öfkeli, asık suratlı 
insanlara bakın, ileriki yaşlarına doğru çirkinleşmeye başlarlar. İtici gelirler, 
iticilikleri yüz ifadelerine kadar yansır. İçlerindeki kötülük dışsal 
görünüşlerinde çirkinliğe sebep verir. 

İlahi söz ile doğan için, hak ve hakikate göre dünya görüşü ve yaşam biçimi 
edinmesi kaçınılmazdır. Bununla beraber, bugün de kaçınılmaz olandan 
gidiyoruz, özellikle müşrik ve kitap ehli ile ayrışmak yaşam duruşu edinmenin 
sonucunda kaçınılmaz olmakta.  

Özellikle beşinci ayet; “Oysa onlar hanifler” ifadesini taşımakta. Allah’ı vahit 
bilenler, sadece ona ibadet edenler, dini sadece ona has kılanlar haniflerdir. 
İman ile Allah için olmak, namazı doğru kılmak ve zekâtı vermek haniflikte 
olması gerekenlerdir. Namazı doğru kılmak, rabbi gereği ile yaşamda kıble, 
istikamet edinmek, edimlerinde ilahi sıfatlar görülürken zikri ilahi de 
bulunmaktır. Zekât vermek, başkalarının hakkını gözetiyor olmaktır, demiştik. 
Allah’a imanı olan, salih amellerde bulunan, başkalarının hakkını gözeten, hak 
ve hakikate dair kıble-i istikameti olan haniftir.  

Surede müşrikler ile kitap ehli konuşuluyor değil mi? Hanif olmanın haricinde 
ya müşriksin ya kitap ehli… Hatırlatırım ki Kur’an ile beraber bizde kitap ehli 
olmuşuzdur. Kur’an ifadesi ile belirteyim ki Yahudi veya Hıristiyan kitap ehli 
mertebesinin hangisinden bulunduğumuzu da görmek zorundayız. Bu 
durumda ne kadar Muhammedi olarak Kur’an ehli olduğumuzu da görmemiz 
gerekir. 

Özellikle beşinci ayet; aslından uzak, zan da biçimlenmiş din ile asıl olana 
yakin kılan dini ayrıştırmak adına önemlidir. Aslından uzaklaştıran, aslına 
yakin kılan din… Ali Şeraiti’nin güzel bir sözü var;  küfür dini, iman dini diyerek 
bu durumu kendince ayrıştırmış. Allah’ın selamı üzerine olsun…  

Sure türde, ırk, cinsiyet vb olgularda değil, dünya görüşü, yaşam 
biçimlerimizle birbirimizden ayrıştığımızı görmek adına önemlidir. Bakınız!.. 
Geçmiş surelerde neyi konuşuyorduk, ereğe bağlı amaca bağlı olarak 
ayrışıyoruz demiştik, değil mi? Amaçlarımız, erek olana göre ayrışıma sebeptir 
diye anlamlı kılmıştık. Bakınız!.. Bu surede de tinsel nedenlerimize bağlı olarak 
edindiğimiz değerler ile biçimlenen dünya görüşümüzde ayrıştığımızdan 
bahsedilmekte. Bakınız!.. Bizim unuttuğumuz bir durumu, sürecinde 
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bulunduğumuz sebebiyle nasıl tamamlattırıyor. Çünkü unutmuştum. Ayrışımı 
anlamlı kıldığımız surelerde ilkelerine bağlı olarak anlam edindiğimiz 
doğrudur. Bu sure ile de eksik bıraktığımızın zannında bulunduğumuz 
tamamlanmış olmakta. Biz unutsak da Allah unutmuyor. Kur’an ve insanlık 
tarihi ile de biliyoruz ki her iş vaktinde vuku buluyor ve olması gerekenler es 
geçilmeden gerçekleştiriliyor. 

Beyyine suresinde kitap ehli ve müşriklerin ifade edilmesi, sadece bir noktayı 
nazardan değil, birçok noktayı nazardan yani birçok zaviyeden/ açıdan 
bakılabilindiğinde, insanın kendisini dünya görüşü ile sağlıklı bir biçimde kritik 
ederek konumlandırması adına önemlidir. 

Bakın sadece kâfir demiyor, kitap ehli ve müşrikte diyor, yani size sadece bir 
veçhe vermiyor, birçok veçheden kendinizi konumlandırmanız/ tanımanız/ 
yerinizi bilmeniz adına referans verilmekte. Yani kendinizi görmek için 
Hıristiyanlığı, Yahudiliği, müşrikliği teolojisi ve tarihleri ile bilmeniz gereklidir. 
İmanda biriz, aynı Allah’a iman ediyoruz ama itikatlarımız da farklılıklarımıza 
göre ayrışmamız var. Onları tanıdığımızda, tinde nerede olduğumuzu 
görebiliriz. Kâfirin, müşrikin, kitap ehlinin nerede olduğunu gördüğümüzde, 
kendimizi de görme imkânı ediniriz.  

Kitap ehli olarak kendi Alevimiz, kendi Sünnimize, kendi Caferimize bakalım, 
nerede kaldıklarını görelim… Birisi Hıristiyanlık da kalmış, birisi Yahudilikte 
kalmış… Biz neresindeyiz? Daha Muhammedi olamamışız. Bunun için bu 
farklılıklara aşkın durarak kurtulmamız gerekir. Böylesi kimlikleri aşın… Yani 
töreden, kültürden edinilmiş kimlikleri aşın… En kati kimliğiniz İslam olsun. O 
vakit hepsini yerli yerince görürsünüz ve kendinizi de konumlandırırsınız. 
Zaten Beyyine’deki beşinci ayet sizin kendinizi hanif olarak konumlandırmanız 
ve tanımlamanız içindir.  

 Sureye genel anlamda bakıldığında edinilen değerlere göre karşıt belirimde 
görülenlerin, ereğe bağlı sınıflandırıldığı görülür. Bu bağlamda surede 
insandan istenen ise hak sözü iman ile ilahi hükmü ise edimlerde 
içselleştirilerek tin de değerler ile tinde değer olarak insanlıkta yükselmesidir. 
Tinde yükselecek olan insanın ne yapması gerektiği de surede iman, salih 
amel, ilkeli yaşam (namaz), başkalarının hakkını gözetmek (zekât) ile anlamlı 
kılınmaktadır. Bununla beraber tinde değer olarak zamanın koşul ve 
ihtiyaçlarına göre yeni gelene ve yeni gelen hükümlere açık olunması 
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gerektiği de surede kitap ehli üzerinden dolaylı biçimde anlatılmaktadır. Bu da 
dördüncü ayette anlamlı kılınmaktadır. 

Sure, tinde değer olana göre zamanın koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yenilen ve yeniden üretilene kayıtsız kalınmaması gerektiğini ve kayıtsız 
kalındığında sonuç itibarı ile neler ile karşı karşıya kalınacağını özetlemesi 
adına önemlidir. Bu da surenin tevilidir ki; her devirde anlam üretimi ile 
değişebilecek olan değer algılarını hangi referansa göre kritik edeceğimizi de 
sureden öğrenmekteyiz. Bu bağlamda sure anlam ve değerlerde her devirde 
yenilenmek gerektiğinin mesajını verdiğinden dolayı yenilenme ilkesi ile de 
okunmalıdır. Yenilenme, surenin bağlayıcı temel ilkesidir. Bu bağlamda Kadir 
suresinde ki tinde doğumla yenilenen insan ile bir sonraki sure olan Beyyine 
suresinde tinde değerlere göre yenilenen veya yenilenmeyen insanların 
beliren özelliklerine göre zikredilmesi; her iki surenin birbirlerini tamamlaması 
adına önemlidir.  

Beyyine, ayrıştırıcı ve belirgin kılan, dikkate değer olan anlamları ile 
okunduğunda; insanlık tarihindeki her yeniliğin, ayrıştırıcı ve tinde değerler 
belirimine göre belirgin hatlara sahip olduğu ayrıca dikkate değer olduğu 
görülür. Surenin birinci ayeti; bu kavramın içerdiği ifade ile anlamlı kılınmakta. 
“Ehli kitaptan ve müşriklerden kâfir olanlar kendilerine apaçık bir delil/ apaçık 
bir beyan gelinceye kadar, ayrılacak değiller.” Hak ve hakikate dair yeni bir 
şey geldiğinde veya koşul ve ihtiyaçlara göre yenilenme söz konusu ise eğer 
geçmiş kültür putlarında kalanlar ile ayrışmak kaçınılmazdır. Sure birinci ayeti 
ile özetlenmiştir ve son ayetleri ile de tinde yenilenmeyi gerektiren durumlara 
göre yaşananların sonucunda karşılaşılacak olanlar özetlenmiştir. 

Surede tinde yenilenmenin gereği, iman, namaz, zekât, salih amel 
değişmezleri ile anlamlı kılınmaktadır. Bu bağlamda her yeniliğin; emin 
olunması, ideal kabul edilmesi, hakların gözetilerek yaşama taşınması ve 
ereğe bağlı ilkeli yapıcı amellerde bulunması yenilenmenin değişmezleri 
olarak görülür. İnsan emin olmadığı ile tinde yürüyemez, ideal görmediğine 
yürümez, yeni olanı hukuk zeminine oturtmadığı sürece toplumsallaştıramaz/ 
selamet bulamaz ve yeni olan için feragatlerde bulunmadığı sürece yeni olanı 
hakkı ile yaşamda gerçekleştiremez/ yaşam alanlarına taşıyamaz. Bu anlamlar 
ışığında dinde; İman, namaz, zekât ve salih amel kavramlarını da evrensel 
içerikleri ile anlamanın gerekli olduğunu da ifade etmiş bulunduk. 
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Yukarıdaki anlam içerikleri ile iman, namaz, zekât ve salih amel kavramlarıyla 
sureye tekrar bakıldığında; her insan, devrinin koşul ve ihtiyaçlarına göre 
değişken olan değerler doğrultusunda, evrensel olan değerler ile tutum 
edinmek ve davranışlarda bulunmak zorundadır… Böylece üzerinde ilkeleri 
evrensel hükümler kılan Rabbi ile değerler edinmiş olarak, yeniden edim ve 
üretimlerde bulunarak, Rabbinden razı olur. İnsan nedenini, bulunduğu 
devirde, böylesi bulduğunda ve yaşadığında Rabbi de kendisinden razıdır.  

Bu sebepten olsa gerek ki başta zikrettiğim hadisi şerifte; günün koşul ve 
ihtiyaçlarına göre yeni gelen ile evrensel değerlere bağlı olarak yeniden/ 
özgünce edim ve üretimlerde bulunmayanların, rableri sıfatına bağlı olarak 
rızayı ilahiye ye eremeyecekleri işaret edilmektedir. Yani tinde 
yenilenmeyenler Beyyine suresini hakkı ile yaşayamazlar… Yenilenmeyenler, 
ereğe bağlı olarak gerçekleşecek akıbette yenilmeye mahkûmdurlar.  

Günümüz ile geçmişe baktığımızda, başlangıcında değerlerine bağlı olarak 
ilimle tinde gelişen İslam medeniyetlerine tanık olmaktayız. Böyle olsa da ilim 
ve değerlere bağlı olarak edim ve üretimlerde yenilenmeyi unutan her 
medeniyet gibi, kurulan her İslam medeniyetinin de yok olduğunu 
görmekteyiz. Günümüzde İslam coğrafyasında yaşananları da bu açıdan 
değerlendirmekte fayda vardır. Geçmişin değerleri evrenseller ile diri iseler 
problem yoktur. Geçmişin değerleri evrenselleri unutmaya sebep zaaflar ile 
süslenmiş ve zanlar ile yeniden biçimlendirilmiş ise eğer değer yozlaşması 
görülür. Değerler yozlaştığında ise insan vicdanı ile yeniden, evrenseline bağlı 
olacağı değerler arayışında bulunur/ bulunması gerekir/ bulunacaktır. 

Yenilenmeyenler akıbetlerinde, iç dünyalarındaki geçmişin saplantılarında 
yenilenmemenin sonuçlarının getirdiği acılar ve pişmanlıklar ile cehennemi 
kendilerinde bulurlar. Yenilenler ise akıbetlerinde rızayı ilahiye ermenin iç 
huzuru ile cenneti kendilerinde bulurlar. Suredeki altıncı, yedinci ve sekizinci 
ayetlerin surenin ilkesine bağlı olarak bu bağlamda okunması gerekir. Rıza, 
evrensel değerler/ ilahi değerler ile çabası sonucunda kulun, üzerinde sıfatları 
ve esmaları ile rabbi olan Allah’a uzanışıdır.  

Surede, tinde değerler ile anlaşılabilinir olacak olan insan anlamlı kılınmakta… 
Ve tinde asli değerlerine yoz değerler ile örtünmüş, yeni değerler edinimi ile 
her devirde yenilenmesi gereken insan da anlamlı kılmakta. Önümüzdeki 
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hafta değerler sorununu işleyeceğimiz Kafirun suresi ile aynı çizgide anlam 
akışına sahip olması sebebiyle unutulmaması gereken bir suredir. 

Sure, değer yozlaşmasına bağlı olarak tinde evrensel değerler ile yenilenmeyi 
betimlediğinden dolayı yenilenme ilkesi ile de okunmalıdır. Hangi yenilenme! 
Hak söze bağlı olarak ilim ve değerlerde edim ve üretimlerde bulunarak 
yenilenme ilkesi ile okunmalıdır. 

Yenilenmek bir nevi doğuştur. Hak, hakikatin yeniden dokunuşudur. Zaman 
tezgâhında insanın dokunuşudur. Yücelerde duranın aşağıya el uzatışıdır. Eli 
tutanın yücelere erdiği görülür. Cihanların önünde eğildiği görülür. Gerisin 
kalanlar hakikatten yoksundur. 

25.10.2015 
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99- ZİLZAL SURESİ 

 

Zilzal, deprem demek… Bu coğrafyada bulunan herkes hayatında bir defada 
olsa da deprem gerçeği ile yüzleşmiştir. Sene bin dokuz yüz doksan dokuzda 
yaşanan Marmara depremini yaşamadım… Ama bazen deprem olduğunda 
evde kıpırdamadan bekliyorum, Ya Rabbi şükür diyorum. Kaçsan ne olacak ki, 
ölüm yakaladı mı yolda da yakalıyor.  Marmara depreminde adam 
İstanbul’dan depremden/ deprem sonrası kaçmış, Samsun’a gidiyormuş yolda 
ölmüş.  Böyle vakalarda var. Ölümden kaçış yok…  

Bu sure tepki, refleks ilkesine göre okunmalıdır. Neden? Çünkü etkilendiğiniz 
şeyler sizde olanın dışlaşmasına, açığa çıkmasına sebeptir. Tepki ve refleksten 
kastım sizde olanın dışa vurumu. İnsan etkilenir, etkilendiği ile sarsılır, sarsan 
olaylar ise gizilde olanı/ içerde saklı duranı açığa çıkartır. Bir şeyden çok fazla 
etkileniyorsanız… Bu duygusal bir etkilenme olabilir, sezgisel bir etkilenme 
olabilir, çok zorda kaldığınız bir durumun etkilemesi de olabilir. Bu gibi 
durumlar kendinizde olanın dışa vurumuna sebeptir. 

Hayatta karşılaşılan zorluklar, algılanan güzellikler, çatışkılarda görülen ilkeli 
veya nefsanî tutum ve davranışlar, ikilemde bırakan durumlar, insanın kendin 
de olanı/ gizilde duranı dışlaştırmasına sebeptir. Sure gizilde olanın sonuçta 
dışlaşacağını anlamlı kılması adına önemlidir.  

Sure doğuşat ehlinin de anlamlı kılındığı suredir. Doğuşatlar gelmeden önce 
şöyle bir silkelerler.  Yer deyince yerin depremini anlamayın, insanın geçirdiği 
depremlerin haddi hesabı yok. Böyle söyleyince anlaşılır… Zilzal deyince, 
yeryüzünün depremleri öncelikli olarak anlaşılmamalı, insan ne depremler 
geçiriyor, kast ettiğim bu.  

Hz. İsmail Emre diyor ki; doğuşlar gelmeden önce içime bir esenlik gelir, 
içimden bir cereyan olur, ondan sonra şöyle bir titrerim ve sonrasında doğuş 
doğmaya başlar.  

Neden bu sure Kadir ve Beyyine’den sonra geliyor? Normal insanlar, 
kendilerini zora koyacak olaylardan sonra üzerlerindeki rabbi sıfatları ile iş 
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görme çabasında bulunurlar. Yani kendilerinde bir deprem yaşamadan, 
sıkıntıya/ depresyona düşürecek bir durumla karşılaşmadan kendi 
gayretleriyle ayağa kalkıp da kendilerinde olanı dışlaştırmalarına imkân 
yoktur. İnsanın zora düşmesi gereklidir… Önceki surelerde “insan zorlukta 
yaratılmıştır” denilmemiş miydi?  İnsan sıkıntıya düşmeden kendinde olanı 
gösterecek çabayı gösterememekte/ göstermemekte… Rabbi ile okumaya 
dahi geçememekte/ geçmemekte. Çünkü insan, bir yönü ile de tembel 
yaratılmıştır. 

Surede insanın tinde doğduktan sonra, kendinde kodlanmış olan bilgiyi, 
kendisine vahiy/ ilham edilenle beraber özgün olarak dışlaştırılacağı anlamlı 
kılınır. Bu gerçekleştiğinde geçmişimizi, bizde tezahür edene göre bilincimizin 
önünde buluruz. Bu hadise ayn-el yakin, hakikatin vahiy veya varidat ile 
tezahür edişinde muhatap alınanın yaşadığı bir durum olarak da görülür. Hak 
söz, karşılığını bulduğunda yani muhatabını bulduğunda, insanı evvela 
bilincinde titretir. Sonrasında insan, öncesinde yaşadığı ama unuttukları ile 
yüzleşmeye doğru sevk edilir. Bazılarında bu beden titremesi, cezbe hali 
sonunda da zuhur eder. Yani zilzal tarikte ruhsal durumlar üzeri yaşananları 
da anlamlı kılar. Böylesi durumda dışa dönük olumsuz her türlü düşünce, 
duygu ve algılardan soyunan insan kendi üzerine döner.  

Sure hem ölüm anında yaşananları hem de ölüm sonrasını anlamlı kılınması 
bakımından önem arz eder. Çünkü ölüm öncesi de küçük bir titreme alır 
insanı, bazılarında iyi sarsıntı oluyor. Surede “Yeryüzü şiddetle sarsıldığında, 
yer kendinde olanları çıkartıp da dışarı attığında” ayetleri; ‘ruh ağızdan son 
nefesini verdiğinde/ ağızdan da çıktığında’ anlamını da kendinde içerir. “O 
gün haberlerini anlatır” ayeti ile de ruh cesedine dışarıdan baktığında, ceset 
ruh olmadığının haberini bulunduğu vaziyet itibarı ile verir. Bunu insanın 
ölmeden önce nefsinin hevalarından kurtulmuş, tinde hak söz ile doğuşu 
üzeriden de anlayın. Kendinizden bakınız… Tinde doğum ile dünyevi bütün 
ilişkilerden kopmuş, maneviyattan gelen ile de ne kadar kötü olumsuz 
düşünceler varsa hepsi sizden atılır, önceden edindiğiniz, sizde kodlanmış 
olarak saklı olan ve ruhunuzda saklı olan bilgiler, özgün bir ifade ile doğuş 
olarak sizden dışlaşır… Ve yer kendinde olanları çıkarttığında; işte o vakit 
sizden salınan nurdur, nura bağlı olarak da açığa çıkan irfan ve keşfe ait 
bilgidir. Sonrasında edineceğiniz ise sevk edileceğiniz güzel ahlaktır.  
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Gerçekten rabbi insana vahy etmiştir. İlhamları, hatırları, varidatları düşünün! 
“O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük çıkıp 
giderler” denilirken; insan melekeleriyle kendisine, önceden yaptıkları ile 
tanıktır. Ne ile; ilham, hatır ve varidat ile gelen hak sözle kendisine tanıktır.  

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işleydiyse sebep oldukları ile onu görür, 
kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse ona da sebep oldukları ile tanıktır.” 
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanacaklar surede anlamlı kılınmakta. Sure ölüm 
ve ölüm sonrasını anlamlı kılması bakımından önem arz eder. Ölümle yani 
nefsanî veya beden ölümü ile beraber insan, beden zemininde nefsi 
emmaresi ile edindiklerini bir bir atar. Geçmişinde gönderdiklerinin hesabı ile 
veya zevki ile bilinçte kendini bulur. Bunu ister öldükten sonra külli bilinç 
yaşayacağınız bir olay olarak algılayın, isterseniz ölmeden önce ölüm 
sonucunda gönül âleminde yaşayacağınız bir durum olarak algılayın.  

İnsan sebep olduklarıyla kendinde kendi ile yüzleşir. Zilzal suresi ile tinde 
doğum ile gerçekleşen ölüm anı ve ölüm sonrasında, “bana ne oluyor” diyen 
ve kendiliği ile bilinçlenen insana tanık olmaktayız. Bakın doğum ve ölüm ve 
ikisinin arasında olan bir insana tanığız. Çünkü ölüm sonrasında insanın ruhen 
ölmediği net anlamlı kılınmakta. Bedende veya nefsi emareden yana ölüm 
tinde doğumun gereğidir. 

Zilzal ile beraber, bir önceki surelere dikkat edilirse eğer, tinde doğanın ilkeye 
bağlı her edindiği ile kemalâta doğru yürümesi anlamlı kılınmakta. Zilzal suresi 
mürşidi kâmili olanın/ bulanın anda hesabının görüleceğini ifade eden kelamı 
kibarında açılımıdır. Vallahi ne yapıyorsanız anında hesabı görülür, önceden 
yaptıklarınıza ve sebep olduklarınıza tanık olursunuz, bununda istisnası 
yoktur… Ölmeden önce sizi öldürürler. Bu durum da herkesin biyolojik 
ölümünden sonra yaşayacağı evrensel bir durumdur.  

Kadir suresi ve Alak suresiyle kendini tanıması gereken insanın, Zilzal suresi ile 
kimlik edinim surecine girdiğine de tanık olunur. Çünkü artık kendi üzerine 
dönüyorsa, kendi rabbi ile okumaları varsa, nesnesi dışında bulunan olarak 
insan kendi üzerine dönmüş demektir. Sureye bakınız!.. Okumaları var. Zerre 
kadar iyiliği de görüyor, zerre kadar kötülüğü de görüyor. Okumaları var ama 
kendi yaptıklarını okuyacak olan insandan bahsetmekteyiz. İnsan kendini 
yaptıklarının sonuçları üzerinden okumaya başladığında kendiliği üzerinden 
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beliren sıfatlarına göre tindeki evrensel değerlere göre karakter edinimi 
sürecine de girmektedir. Rabbi ile beraber kimlik edinme surecine de girdiğini 
bu bağlamda görmek mümkündür. Doğuşat ehline bak, kendinde olanlar 
çıktığında, doğuş vermesinin/ ürün vermesinin sonucunda beliren sıfatına 
göre hem karakter kazanımında hem de karakterine göre kimlik ediniminde 
bulunmaz mı?. İsmi âşık oluyor, ismi Emre oluyor, ismi doğuşat, varidat ehli 
oluyor, ne oluyorsa oluyor... Ama isim kazanıyor ve üslubu ile beraber 
karakterini de gösteriyordur. 

Bir önceki surelerde tinde doğan insanı işledik, Beyyine’de de apaçık beyan 
edilen, aklen görülür delil olan hak söz ile yenilenmesi gereken insan anlamlı 
kılınmaktaydı. Tinde doğan insanın gelişimi Beyyine suresinde ifade edilir. Tin 
de doğan insan, karşıtlıkta beliren ilişkilerde, çatışkı da gelişim safhasında 
bulunur. Bu safha surecinde insan, Zilzal suresine zorunlu uğrar. Çünkü insan 
çatışkıdaysa, kendinde birçok deprem geçirmektedir. Çünkü edindiklerini 
içselleştiren, nefsi emmaresinde ölümü bulan insan için, sonradan 
edindiklerini bırakmak kaçınılmazıdır. Sonradan edindiklerini bırakan insan 
için, fıtraten yüklenmiş olduğu, yaratılışının kodlarında ve ruhunun 
kendiliğinde saklı olan kutsal hazinesi, anlam ve değerler niteliği kazanmış 
olarak özgünlükte tezahür eder. Yer/ beden tek tek kendisinde olanları 
atmaya başlar… Vahiy/ ilham edilen bedene iner, fıtraten kendisinde 
kodlanmış olan ve ruhen kendisinde gizil duran hazine kendisinden açığa 
çıkmaya başlar. İsmail Emre’nin “Bu doğuş benden değil, tutulası kuş değil” 
diye ifade ettiği de bu konuyu sanatsal açıdan anlamlı kılmakta. 

Zilzal suresi; insanın kendisine vahiy edilenlerle, doğuşlarda, doğaçlamalarda 
edindikleri ile beraber; (doğaçlama derken, ilham ve hatır ile tasarımsız/ 
dolayımsız özgün ifadelerde bulunma) edindiklerini dışlaştırması sonucunda, 
geçmiş süreçlerini de değerlendirme bilinci edindiğini de anlamlı kılan suredir. 
Çünkü, yüksek bir şuura taşındığınızda geçmişte yaptıklarınızı, edindiklerinizi 
de konumlandırırsınız, seviyenizi değerlendirmiş olursunuz. Geçmiş kişiliğiniz 
yerini, müşahit karaktere bırakır ama geçmişiniz bilincinizin önünde tinde 
değerler ile bilinçlenmenin gereği olarak durur. Evrenselinden bakıldığında bu 
biçimde surenin anlamlı kılınması haktır.  

Sure genel anlamı ile eskilerin ortak ifadesine göre ölüm anı ve sonrasının da 
yaşananları anlamlı kılar. 
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İnsanın bedeni titrer, kendinde olanları atar, insan bedenini görür ve bedeni 
zaten kendisine konuşur. Ne der? Yaşananların tensel değil, tamamı ile tinsel 
olduğunu aciz kılındığı hâli gereği söyler.  

Yedinci ayette, “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür”, sekizinci 
ayette de “Kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür” denilmektedir. 
Kişinin kendini değerlendirebilmesi için, geçmişini bilincinin önünde görmesi 
gerekir. Bu da dış dünyaya bağlı kılındığı her türlü varoluş nesnesinden 
(duyusal görüş ve nefsanî hevalarından) kurtulması ile mümkündür. İnsan 
dışsallıktan kurtulduğunda şuur varlığı olarak sadece kendi kalır. Kendisini 
dışsallıktan kurtaracak olan ise kendisini varlıksal olarak titretecek bir olaydır 
ki nesnellikte kendisini kişiliğinde yitirmişlikten yana öldürecek olması 
gereken bir olay.  Kişi titremeden, sallanmadan, silkelenmeden sonradan 
edindiği, kâfir olmasına sebep olanları bırakmaz/ bırakamaz… Bırakması da 
hak söz, aşk, çile, belalar vb olaylar ile mümkün olabilir.  Hani derler ya “şunu 
bir silkeleyeyim, bir silkelenmesi gerek” yani kendisini yaşadıklarından yana 
bilinçlendirecek yaşadıklarına ve sebep olduklarına müşahit/ tanık kılacak… 
Ve kendi üzerine dönüp de kendisini karakter belirimi olan kişiliğinden yana 
tanımasını/ bilinçlendirmesini sağlayacak bir olay ile karşılaşması gerekir. İşte 
bu olay surede zilzal/ deprem kavramı ile ifade edilmekte. Bu noktada, hak ve 
hakikat ile bilinçleniş aslında kişinin kendisini silkeleyişi olur. 

Bunu ben kendimde hep yaşıyorum. Mesela; bir iş yaparım ve bitti derim, 
artık bir daha bu işe dönmeyeceğim/ bu işi yapmayacağım derim. Bu durum 
kitap yazımlarında fazlası ile olmuştur. Bir daha yazmayacağım derdim… 
Rabbim önüme, beni bilincimde titretecek yeni bir konu çıkartır, yeni konuyu 
yazdırtır ve yazdığımla geçmişime döndürtür…  Bu durumda da ne kadar 
eksiğim/ hatam veya doğru olan ifadelerim var ise görürüm. Mesela aynı şeyi 
şimdi de yaşıyorum; Kur’an Mucizesi kitabından sonra Kur’an üzerine daha 
fazla çalışma yapmayacağım hâline bürünmüştüm. Uzunca bir zamanda da 
Kur’an’ı elime almadım… Sizlerin talepleri üzerine çalışmaya başladık ve 
Rabbim bir daha beni verdiği zengin anlamlarla titretti. Kur’an Mucizesi’nin ne 
kadar eksik olduğunu görmeye başladım. Evet, doğru ilkeler var ama bağlayıcı 
birçok ilke ile beraber okumamışız, çoğu surede bir ilke göstermişim… Ama bu 
çalışmayla ilk çalışmanın ne kadar eksik olduğunu da görüyorum. Şu anki 
bilinçle geçmişe döndüğünde ne kadar eksik olduğunu da görüyorum. Ama şu 
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anki çalışmalar, şu anki gayret, şevk olmasa, geçmişteki o bilince dönüş de 
olmayacaktı. Şu andaki çaba, bizi silkelemekte; iç dünyamızda depremler 
yaşamamıza ve yeniden yaşadıklarımız üzerinden kendimize ve bizi kendimize 
tanık kılan Rabbimize tanık kılmakta. Her yeni bir anlam ile okuyuşumda bir 
deprem yaşıyorum… Burayı eksik bırakmışız, burası mükemmel diye de geriye 
dönüş yaşamışız. Resullah’ın ifade ettiği “Günde kırk makam geçerdim ama 
her geçtiğim makamda küfrümü görürdüm” hadisi şerifi de bu bağlamda 
anlamak gerekir.   

İnsan kendisini hakikate dair uyandıracak olumlu ya da olumsuz bir şeyle 
karşılaşmadığı sürece kendi üzerine dönüp de geçmişini değerlendiremiyor. 
Zilzal olarak ifade edilen bu durum, düşüncede bulduğumuz, kalpte 
yaşadığımız, sezgide hissettiğimiz, duygusal olarak yaşadığımız her hangi bir 
durum sebebiyle gerçekleşebilir… Hangi düzeyde gerçekleştiği önemli değil, 
sizi silkeleyecek bir şey olmadığı sürece kendi muhasebenizi yapamıyorsunuz. 

Bir önceki sure olan Beyyine’de durum tespiti yapılarak gelecek odaklı ereğe 
bağlı yapılanması gereken iyi ve güzel bir yaşam biçimi insan için anlamlı 
kılınmaktaydı. Zilzal suresinde ise geçmişe dönük olarak kendini sorgulayacak 
olan insanın akıbete bağlı olarak doğruluk ilkesi doğrultusunda bir yaşam 
biçimi edinmesi anlamlı kılınmaktadır. Her iki sure bu bağlamda birbirlerini 
tamamlamaktadır. Her iki surede de üç zamanlı anlatıma yine tanık 
olmaktayız. 

25.10.2015 
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Surede “Soluk soluğa koşanlara yemin ederim” denilmekte, arkadaşlar at diye 
çeviriyor… Çünkü Adiyat koşan atlar anlamına geliyor ama soluk soluğa koşan 
dendiğinde, soluk soluğa kimlerin koştuğu da farklı bir açıdan anlamlı 
kılınmakta. Allah “Kullarımın şevki bana artmıştır, benim şevkim onlardan 
daha fazladır.” Demekte değil mi?  

Bakınız!.. İnsan kendi muhasebesini yaptı, geçmişini değerlendirerek 
bilinçlendi. Zilzal’de silkelendi, silkelendikten sonra kendinde olanları açığa 
çıkardı. Böylece doludizgin Allah’a doğru kendi sıfatlarıyla koşmaya olanak 
buldu. Geçmişini değerlendir ama geçmişini değerlendirmede kalmaması 
gereken insan, Rabbi olan Allah’ı kıble edinmiş olması ile O’na doğru edim ve 
üretimleri ile koşmakta olması gereken insandır. Soluk soluğa rabbi olan 
Allah’a koşan da bu insandır. 

“Çakarak kıvılcım saçanlara, sabah vakti düşmanlara baskın yapanlara, tozu 
dumana katanlara, o anda topluluğun ortasına dalanlara yemin olsun ki” 
denilmekte. Bu ayetleri okuduğunuzda, ilkeli insanı okuyorsunuz.  Bir atı 
okumuyorsunuz, nefsi ile mücadele eden çarpışan, ilkeli hareket eden insanı 
okuyorsunuz. Ata binen kim? İnsan. Topluluğa giren kimdir? İnsan… Yani 
insanı anlatıyor başka bir şeyi anlatmıyor. Farz edin ki at anlatılıyor. At ve atın 
koşması önemli değil, insanın o atı sürmesi önemli.  

Meal yapan arkadaşlar at diye çeviriyor. Ne diyor “soluk soluğa koşanlara 
yemin ederim”  yani ata yemin ederim ki denilmekte diye çevrilmekte. At 
üzerine yemin edilmeyecek diye kaide yok ama surede insan üzerine yemin 
edilmekte… Farz edelim ki at üzerine yemin edilmiş olsun ama kâinatta olan, 
insana aynadır. Yani surede atın koşmasından bahsedilmekte ise iç 
dünyasında yılmadan/ soluk soluğa hak ve hakikat uğruna koşan insan anlamlı 
kılınmaktadır. Burada bahsedilen koşma atın koşması değil. İnsanın hak ve 
hakikat uğruna yılmadan eylemleri ile Hakk’a koşmasıdır. Soluk soluğa şevk ile 
muhabbetle koşanlar üzerine yemin edilmektedir. 
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“Çakarak kıvılcım saçanlara”, Neyin kıvılcımını saçanlara? Hak ve hakikati 
söyleyip de irfan ve bilgi kıvılcımları saçarak batıl ile hakkı ayıranlara 
denilmekte. Bu şekilde okuduğunuzda evrenselinden okursunuz. Yoksa 
nüzulünde kalırsınız, bin dört yüz sene öncesinde surenin ruhunu 
öldürürsünüz. 

Sure, itiraf ilkesi ile okunmalı, yedinci ve onuncu ayet bunu anlamlı kılar. 
Yedinci ayet: “Kuşkusuz kendisi de buna şahittir”, Onuncu ayet: “Göğüslerde 
bulunanlar ortaya konduğunda”, insan özünde olanı bildiğinde denilmektedir.  

Bakınız!.. Bir önceki sure de bir şeyleri yaşadıktan sonra, biliyorduk, 
değerlendiriyorduk. Bu surede ise “göğüslerde bulunanlar ortaya 
konulduğunda” denilirken; iç dünyanızda yaşadıklarınız kast edilmektedir. 
Kendinizi yaptıklarınız üzerinden değerlendirmek ile iç dünyanızda 
yaşadıklarınızın açığa çıkması iki farklı durumdur. “Göğüslerde bulunanlar 
ortaya konduğunda” denilirken iç dünyanızda olanlar söz ile ifadede veya 
eylemlerle dışlaştırılacaktır/ dışlaşacaktır anlamlı kılınır. Yaptıklarınızın 
sonuçları ile yüzleşmek ve insanın yaptıkları üzeri kendi ile bilinçlenmesi Zilzal 
suresinde anlamlı kılınıyordu… Ama Adiyat suresinde ise iç dünyaya taşıdığınız 
veya iç dünyanızda edindiğinizi ereğe bağlı olarak açığa çıkarmak ile kişinin 
kendine tanıklığı anlamlı kılınır. Bakınız!.. Hâlâ kimlik edinme sürecindeyiz. 

İtiraf, kendini bilmedir. Son ayet, itirafın Rabbe bir hatırlatma değil, olmadığı 
anlamlı kılar. Son ayete; “Şüphesiz o gün Rableri, kendilerinden elbette 
haberdardır” denilmektedir. Allah sizden zaten haberdar, özünüzde olanı bilir. 
İtiraf, Rabbine bir hatırlatma değil, insanın kendisini Rabbi ile hatırlaması, 
nerede kaldığını kendine itiraf etmesi anlamını verdiği için önemlidir. Nerede 
kaldık diye durum değerlendirmesi yapıyorsunuz. Neye göre durum 
değerlendirmesi yapman gerek? Yılmadan ilkesine bağlı olarak edim ve 
üretimlerde bulunan insana göre ayrıca ahret/ akıbete göre içerde olanın 
dışlaşacağını bilmene göre durum değerlendirmesi yapmam gerek ki nerede 
kalmış olduğumu bileyim. Zilzal suresinde yaptıklarımız ile yüzleşmek ile 
kendimize tanık olmak vardı ama Adiyat suresinde ereğe bağlı olarak nerede 
kaldığımızı görerek kendimize tanık olmak işlenir. 

Sekizinci ayet ile ilk ayetler okunduğunda, tinde kabul gören, değerleri olan 
ile, tinde kabul görmeyen, evrensel değerlerden yoksun olanın anlamlı 
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kılındığına tanığız. Sekizinci ayette; “Gerçekten o mal sevgisi için çok şiddetli, 
haristir” denilmekte. İlk ayetlerde de “soluk soluğa koşanlara yemin ederim 
ki” denilmektedir. Bu noktadan baktığınızda haris olanlar da dünyaya 
koşuyor. Onlar da hırslarının kıvılcımlarını işlerinde saçıyorlar. Üstelik 
hırslarından gözleri yanar. Haris insan gördünüz mü? Alimallah gözü 
dönmüştür. İlk ayetlere sekizinci ayetle beraber döndüğünüzde bambaşka bir 
alanı da anlamlandırıyor. Dünyaya koşanları da aynı ifade üzeri 
anlamlandırıyor, maneviyata koşanları da aynı ifade üzeri anlamlandırıyor… 
Ama niteliği ne? Yani niyetinde ne var? “Amelleriniz niyetlerinize göre 
ölçülür”. Önemli olan eylemin niteliğinin hangi niyetle dolu olduğudur. 

Birinci ayetten dördüncü ayete kadar hak olan, tini uğruna mücadele eden, 
cihat ehli üzerine yemin edilmektedir. Bir ömür boyu mücadele… Savaş 
deyince illa kılıç kalkan anlamayın. Şurada oturmak dahi bir mücadele. Beş 
vakit namazını kılmak dahi mücadele, nefse zordur. Bir ömür boyu Müslüman 
olmak kadar zor bir şey yok. En zor din bizimkidir. Arkadaşın biri çıkmış en 
kolay din bizimkidir demekte… Uygulamada tanınan kolaylıklar sebebiyle bu 
din elbette ki kolay bir dindir… Ama ereğe bağlı olarak hedefe ulaşma 
mücadelesinde ve sorumlu kılındığımız ödevlerin çokluğu ve ceza hükmünün 
bulunması sebebiyle, bir ömür boyu nefsi emmare belası ile beraber 
mücadele ederken Müslüman olmak çok zordur. Bunu kendimizde ve tarihsel 
vakıalarda ayrıca Müslümanım diyen birçok insanın zaaflarına, zanlarına esir 
olmaları sebebiyle tanığız. Gerçekten zor! Adamın kitabında 10 tane emir var, 
bu emirlerden sorgulu. Bizde alimallah farz kılınanın haddi hesabı yok. İlim 
farz, doğru olman farz, adaletli olman farz, bakımlı olmak farz, güzel ahlak 
farz, okumak farz, salih amel farz vb bir sürü farzımız var. Farz, ereğe bağlı 
olarak zorunlu kılınan demektir. Yani farz kılınanları yaparsanız eğer insan 
olarak nedeninizi hakkı ile göstermiş olarak yaşarsınız, Allah’ı hakkıyla 
yaşarsınız ve O’na hakkıyla yükselirsin. Bunları yapmazsanız O’na yükselişiniz/ 
ermeniz gerçekleşmez. Gölgeler vadisinde sürüklenir, gidersiniz. 

On dört ayet, iki üç tane isimle ile işi bitirecekler. Kardeşim!.. Yüz on dört sure 
ile doksan dokuz esmadan da fazla esma ile sorumlu kılmaktan 
bahsetmekteyim. Allah yardımcımız olsun. Müslüman’ın hesabı sorgu suali 
çok fazla… Bildiğinizden sorumlusunuz denilmiyor mu? Bilmekte bize farz 
kılınmış değil mi? Kur’an’da bizlere anlatılanın haddi hesabı yok… Hadi 
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bakalım hakkı ile gel de Müslüman olalım. İşte Adiyat suresi bu bağlamda 
önem arz eder. Pes etmeden, yılmadan hak ve hakikat için, fedai can ve fedai 
nefs mertebelerinde feragat ahlakı ile yaşayanların örnek gösterilmesi ile de 
anlamaktayız ki bizden istenen, hangi koşullar altında bulunursak bulunalım 
insan olma nedenimizi hakkı ile göstermemiz gerektiğidir.     

Sure, insanın tinde değerleri için mücadele ederken, mal sevgisi ve mal 
edinme hırsında bulunanlardan değer olarak ayrıştığını betimler. Bu 
hakikaten çok önemli;  ayrıştırıyor… Kıblesi Hak olanı ve kıblesi dünya olanları 
iyice ayrıştırıyor.  

Dünyaya aç gözlü ve hırslı insan, Rabbine nankör olduğu bilinci ile tine ait 
neler kaçırdığını fark ettiğinde ve kendisine itiraf ettiğinde ne yapması 
gerektiğini bilir. Yapması gereken ise Rabbi için mücadele vermesidir. Burası 
çok önemli, sekizinci ayetle beraber okuyun. Böyle bir insan, özünde olanları 
sergilediğinde, kendine tanık olduğunda yapması gereken, ilk ayetler 
doğrultusunda üzerine yemin edilenler gibi hak ve hakikat uğruna mücadeleci 
olmasıdır. Dünya için yaptığını, Hakk için yapsın denilmektedir. Soluk soluğa 
dünyaya karşı koşacağına, soluk soluğa Allah’a koşsun denilmektedir. Millet 
soluk soluğa dünyaya koşuyor, soluk soluğa Allah’a koşsa vallahi O’na ererler. 
Bazen söylerler ya!.. ‘Böylesi Allah için çalışsan evliya olurdun’ Dünyalık işe 
öyle bir mücadele verir, öyle bir azim eder ki Allah için öylesi mücadele ve 
azim etse O’na erer. Böyledir ama dünyaya haris insanda gereklidir. Allah bizi 
onlardan etmez inşallah!      

Burayı bir defa daha okuyorum;  dünyaya aç gözlü ve hırslı insan, Rabbine 
nankör olduğu bilinci ile tine ait neler kaçırdığını fark ettiğinde ve kendisine 
itiraf ettiğinde ne yapması gerektiğini bilir. Yapması gereken ise Rabbi için 
mücadele vermesi, nefsi emmaresini yenerek insanlık değerinde görünmesi 
surede anlamlı kılınmaktadır. Sure, tinde değerin mücadele sonucunda 
kazanıldığını işaret etmesi adına önemlidir. Hayati noktada sınanmadığınız 
sürece insanlık değerinizi ve evrensel olan insanlık değerlerini hakkı ile 
göstermeniz çok zor.  

Sure, tinde değerin mücadele sonucunda kazanıldığını anlamlı kılması adına 
da önemlidir. Mücadele olmadı mı değer açığa çıkmıyor. Zaten mücadele 
verdiğiniz sizin için değerli olan değil midir? Mücadelede aidiyetler, 
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sahiplenmeler daha kuvvetli bir biçimde görünüş bulmaz mı? Evlatlarınızı 
düşünün, niye sahipleniyorsunuz? Onlar için ne kadar mücadele etmektesiniz. 
Sure, tinde değerin mücadele sonucunda kazanıldığını ve tinde değer olanın 
yaşam alanına taşınması gerektiğini özetler.  Bir şeyi değer olarak 
edindiyseniz, edindiğinizin mücadelesini verin ve onu yaşam alanınıza taşıyın. 
İlgili ayetler bunu net biçimde anlamlı kılmaktadır.  

Özellikle dokuzuncu ayet, ölüm gerçeğinin ve sonuçta hakikatle karşı karşıya 
kaldığında yalnız kalacağının hatırlatılmasıdır. Hakikatle karşı karşıya 
kaldığınızda yalnızsınızdır, bire birsiniz. Hani diyor ya “Hiç kimsenin kimseyi 
tanımadığı gün”. Öyle bir gün gelir ki dünyada, sizin tanınmadığınız günde 
bulunuverirsiniz. Böylesi günde amaçta, niyette ve anlayışınızdaki farklılıklar 
sebebiyle deli olarak görülürsünüz. Eskiler “deli olmadan veli olunmaz” 
demişler. Size idealiniz doğrultusunda edindiğiniz değerleriniz sebebiyle deli 
denilmekte ise Adiyat suresi yaşamınızda görünmeye başlamış demektir. 
İnsanların deli diye gördüğü Allah’ın velisi ise Adiyat suresine de tanık 
olmaktayız demektir. Nakşibendî’nin güzel bir sözü var: “Efendim, ashap 
nasıldı?” diye soruyorlar. Cevaben “Siz onları görseydiniz;  bunlar delidir 
derdiniz. Onlar sizi görseydi; bunlar Müslümanlar mı derlerdi” diyor. Adiyat’ı 
anlatmak için güzel bir söz.  

Özellikle dokuzuncu ayet; ölüm gerçeğini ve sonuçta hakikatle karşı karşıya 
kaldığında yalnız kalınacağının hatırlatılmasıdır. Ölüm denildiğinde hem 
biyolojik hem de tamamıyla ilkeler üzeri yaşadığınızda, ölmeden önce 
ölmekten kast edilen nefsi emmareye göre değil, ilkelere göre yaşamak 
anlaşılmalıdır. Yani ilkeli yaşayarak içgüdülerinizi kontrol altında tutun 
denilmek istenir. 

İnsan gönlüne aldıklarının kabridir. Bu durumda, gönlünde olanlar 
dirimsellikte insana kattıklarının sonucunda (aldığınız her şey sizde 
dirimseldir, canlıdır, canlandırılır), insan gönlünden tek tek ve yavaş yavaş 
bilinçaltına gömülürler. Gönül, bilinçaltına gömülenler ile bir nevi kabristan 
olur.  Böylesi durumda insan, kendiliğiyle ayağa kalkmaya ve özgünlüğünü 
bulmaya fırsat bulur. Gönlünde olanların tutanağı olması ile gerçekleşen 
Allah’a varma, dinini yaşama ve insan olma mücadelesinin sonunda insan 
amacına erdiğinde, kendindeki mücadelenin dirimsel tutanaklarını yitirmiş 
olarak yalnız kendiyle, kendiliğine uyanır. Mücadelemizi çoklukta veririz ama 
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hakikati yalnız yaşarız. Bu dahi hatmi meratibin bir ayağıdır. Ne deniliyor? 
“Soluk soluğa koşanlar” ile; mücadelenizi çoklukta verirsiniz denilmekte. 
Böyle olsa da hakikati yalnız yaşarsınız.  

“Göğüslerinde bulunanlar ortaya konulduğunda, şüphesiz, o gün Rableri 
kendilerinden haberdardır” denilmekte. Bakınız! Çoğul ifade kullanıyor, 
mücadele çoğullukta verilir ama herkes o mücadeleyi verirken Rabbi sıfatı 
gereği hakikatini kendinde, yalnızca kendinde yaşar. Bunu unutmayın! Kimse 
kimsenin yerine hakikati yaşayamaz, kimse adına da mücadele edemez.  
Herkes mücadelede bulduğu ortak zevklerinde kaynaşabilir/ buluşabilir ama 
herkes Rabbi ile bulduğu zevki sadece kendi yaşar.  

Mücadelenizi çoklukta verirsiniz, çoklu sıfat ilişkisinde verirsiniz. Çoklu 
deyince çoklu ilişkilerde anlayın, karşıt ilişkileri ve ortak gayeye bağlı ilişkileri 
de anlayın.  

Aslında surenin en can alıcı noktası; tinde değerin mücadele sonucunda 
kazanıldığı ve tinde değer olanın yaşam alanına taşınması gerektiğidir. Her 
edinilenin gerekliliğine göre bilinçaltına gömülmesi ve sonrasında aidiyet ve 
sorumluluklar üzeri beliren hak belirimine göre uyandırılmaları/ 
canlandırılmaları sonucunda kişinin hatıralarında, kendisine tinde 
edindiklerinden yana olumsuz ve olumlu biçimde tanık olacağının anlamlı 
kılınması da surenin en can alıcı noktalarındandır.  

Sure, tinde kabul (Rabbin kabul etmediği ki son ayet bunu anlamlı kılar) 
görmeyen geçmişte yapılanları insanın kendisine itiraf ederek, geçmişin 
sorumluluğunun üstlenilmesi gerektiğinin bilincini verir. Bu bağlamda sure 
itiraf ilkesi ile okunması gerekse de surenin amaca dikkat ilkesi ile de 
okunması gerekir. Çünkü surede amaca bağlı olarak yapılanların Allah 
tarafından değer olarak kabul görmesi veya kabul görmemesi de anlamlı 
kılınmaktadır. 

Amaç/ niyet geleceğe doğru yürüyüşün gereğidir ama amaçlarımız/ 
niyetlerimiz sonucunda gerçekleşen edimlerimizin Allah’ta karşılığı olup 
olmadığına yani kabul edilip edilmediğine dikkat etmeyiz. Edimlerin Allah’ta 
karşılık görüp görmemesi ise amacın niteliğine/ ne için yapıldığına bağlıdır. Bu 
bağlamda surede insandan istenen; tinde değer olarak kendisinin görüleceği 
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(Rabbi tarafından kabul edileceği) amaç ve edimlerde bulunmasıdır. Üzerine 
yemin edilenler de hak ve hakikati değer edinerek amaçlar edinen ve bu 
doğrultuda Allah tarafından kabul gören edimlerde bulunanlardır. 

Amacına dünyevi menfaatleri almış ve haris olarak edimlerde bulunanlar ise 
tinde değer olmaktan uzak ve kabul görmeyenlerdir… Hak olanla ve hakikat 
ile yüzleştiklerinde de yaptıklarını gerekçelendiremeyecekleri bir durumda 
bulunurlar. Bu durum “Şüphesiz o gün Rableri, kendilerinden elbet 
haberdardır” ayetiyle de anlamlı kılınır. İnsan bu durumu ahreti haricinde 
akıbeti olarak da dünyevi yaşamda iken vicdanı üzerinden kendinde bulur. 
Daha önceleri dediğimiz gibi; insanın vicdanın kabul etmediğini, üzerinde 
Rabbi sıfatı ile bulunan Allah kabul etmemektedir. İnsan olmaması gerekeni 
yaptığında, geçmişin kendisinde hatırası ile uyandırılması sonucunda, 
vicdanında kendisini rahatsız eden Rabbini bulur ve O’na/ öz kendine karşı, 
yaptıklarını gerekçelendireceği hiçbir şey kendinde bulamaz.  

Bu bağlamda surede insana, kendi kitabını/ geçmiş hatıralarını vicdanı ile 
okuyacağı günden dolayı amaçlarına/ niyetlerine ve edimlerine dikkat et 
denilmektedir. Yapılanlar sebep oldukları ile beraber gelecekte bağlayıcıdır. 

Bilinçte insan vicdanı ile uyandığında sinesinde kendisini rahatsız eden, sıkıntı 
veren hatıraları ile yüzleşir/ yüzleşecektir. Bu durum dünya yaşamında 
gerçekleşirse eğer, insan ya olmaması gerek yaptıklarını umursamazlığı ile 
bilinçaltına gömer ya da olması gerekeni idealinde hakkı ile yapmaya doğru 
kendisini, pişmanlığa da bağlı olarak şevk ile sevk eder. Hata ve 
günahlarımızın telafisi olmadığı/ olmayacağı günden Allah’a sığınırım. 
Yaşadıklarımıza, geçmişin karanlık sayfaları olarak bilincimizin önünde 
açılmadan önce akıl ve özellikle vicdan melekemiz ile dikkat edelim! Böylece 
karanlık sayfalar yüzümüzü aydınlatacak sayfalara yerlerini bırakmış olur. 

Amaçlar/ niyetler değer belirimleri olarak insanda göründüğünden sebebiyet; 
surede, değerlere/ değer edinimine de dikkat edilmesi gerektiği anlamlı 
kılınmıştır. Dünyaya haris olarak değil, Allah’a muhabbette olarak değerler 
edineceğiz ve değerlerimizi yaşam biçimimizde görülen edimler ve 
ürettiklerimiz ile de yaşam alanlarımıza taşıyacağız. Bu ve yukarıda 
anlatılanlar da surenin teviline bağlı özetidir.  

25.10.2015 





101- KÂRİA SURESİ 

 

Kâria suresi tasvir/ betimleme düzeyinde muhteşem ve çok güzel bir suredir. 
Bu manada Tin Suresi, Kadir Suresi kadar da değerli. Diyor ki; Kâria, kapı 
çalan, nedir. Mealci arkadaşlar sağ olsunlar; Arapçayı çok iyi biliyorlar ya 
Kâria’yı, kapı çalmayı da felaket anlamında çevirmişler.  

“Kâria’nın ne olduğunu bilir misin/ sana bildiren nedir?” denilmekte. Kâria, 
ansızın gelen anlamındadır. Ansızın gelen anlamı, Kur’an’daki tabiri itibariyle 
Kâria kavramının anlam karşılığını tam olarak verir. Kapı çalan değil de ansızın 
gelen. Zaten ansızın gelen ne ise kapınızı da çalmıştır. 

Sure ahirete göre değil, akıbete göre okunduğunda, Kâria her ne kadar 
felaket, kıyamet olarak anlamlı kılınsa da aşkın betimlenmesidir. İlahi aşk 
kapıyı çalınca, yani, insan bedenini kuşatınca, pervaneye dönmek 
kaçınılmazdır. “Aşk kapını çalınca” diyorlar ya o vakit pervaneye dönmeye 
başlarsınız. Bir ateşe düşersin ki sizi bitiren, sevdiği ile dirilten bir ateş… İşte o 
ateşte bitersiniz. Dikkat edin!.. Bahsettiğim ilahi aşktır; aşkı mecazi denilen kul 
aşkını veya aşkı hayvani denilen şehvete bağlı cinsel beraberliği kast 
etmemekteyim. Kul aşkını yaşayanlar bilir ki kul aşkının da kapı çalma 
anlamında karşılığı vardır.  

İnsanın dünyadaki bütün dayanaklarını bırakıp akıbetinde veya ahretinde yâri 
olan Allah’a yönelmesi kaçınılmazdır. İnsanın ansızın kapısı çalarsa, kendisinde 
değerleri ile baş başa kalacağı Haviye ateşine de girmesi kaçınılmazdır.  

Sadece Aşk kapıyı ansızın çalmaz, hayâ da ansızın kapınızı çalabilir. Hayâ 
etmek kaçınılmaz olarak insanı kuşatır. Bu ateşi yaşayan bilir. Abdülkadir 
Geylani için söylemişlerdi; “Bir dalın yaprağından dahi utanır hale geldi” 
demişlerdi. Bu, şu anlama geliyor; her yerde Hakk’ın tecellisine şahitti, her şey 
O’nu hatırlatmaktaydı ve her şeyden utanır hale gelmişti. Aşk ve hayâ ile 
insan, her an dipsiz bir kuyu misali olan nefsi emmaresine, arzularına/ 
hazlarına yenik düşmemenin gayretinde bulunarak, dikkat ederek sınırlarda 
yaşar. Bu önemlidir; sınırlarda yaşamak bir seyr-ü sefer aşamasıdır. Bu 
anlattıklarım da surenin rububiyet ilkesi ile okunmasıdır.  
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Burada muhteşem bir tasvir var. Bu sebepten Kâria olarak anlamı muğlâk 
bırakılan, başka bir ilkeyle okuduğunda sure bambaşka bir anlam içermiş 
olmakta. Bir de ulûhiyet ilkesiyle okuyalım bakalım ne denilecek? Biraz önce 
aşk üzerinden hayâ üzerinden okuduk. Sure, muğlâk ifadesi ile bu anlamı 
içerse de ulûhiyet ilkesiyle farklı bir açıdan bakıldığında; Kâria, insanın 
edindiklerini ansızın gelen bir bela ile yitirdiğinde, panikten ne yapacağını 
bilmez olduğu, karşı karşıya kalınan hayati meseleler olarak görülür.  

Bu anlamda Kâria’yı yaşayan insan tramvaya girerse; aynı olayın şokundan 
tedirgin, gergin ve tasalı olarak, (bakınız; kaygı demiyorum, tedirgin, tasalı ve 
gergin demekteyim) acı çekmeye devam eder. Kişi, yitirdikleriyle bilincinde 
yıkımdadır. Bu da Haviye’nin anlamlı kılınmasıdır.  

Lütfi Filiz bir beraberliğimizde dedi ki; “Tire’de bir yangın çıktı. Babamın birçok 
dükkânı, serveti vardı. Tire’de çıkan büyük yangın ile koca servet bir günde 
yok oldu gitti. Babam şoka girdi, aylarca çıkamadı”. Bakınız babasını 
kaybettikleri ile pervaneye çevirmişler ve Haviye ye atmışlar. Düşünün ki her 
şeyinizi yitirdiniz, sahipsiz/ ortada kaldınız. Allah’ı unutursunuz, kendi 
derdinize, yitirdiklerinizin derdine düşersiniz. Haviye ye düşen Allah’ı unutur.  

Haviye, surede geçen anlamıyla; yitirdikleri ile beraber geçmişte kalanlar için 
geçmişin, içinden çıkılamaz bir çukur olmasını anlamlı kılar. Surede Haviye; 
harabe, ıssız çukur, içinden çıkılması zor olan cehennem çukuru anlamında 
kullanılmaktadır. Geçmişimiz, sadece anılarda uğradığımız ıssız yurdumuz 
değil midir? 

Kişi yitirdikleriyle bilincinde yıkımdadır. Bu da Haviye’nin anlamlı kılınmasıdır. 
Böyle insan bilinçte sınırlarda yaşar. Sınırlardadır; ne yapacağını bilmez 
olduğu sınırlar ile çevrili olarak kendini bulur. Yitirdikleriyle de viraneye/ 
pervaneye/ deliye dönmüştür… Aklın sınırlarında gelgitler yaşar, yitirdiklerini 
hatırladıkça da kahrından içi yanar. Ansızın gelen, insanı ya bilinçlendiren akıl 
kapısını çalandır, ya da insanın viraneye/ pervaneye/ deliye dönmesine sebep 
kalp kapısını çalandır. Kâria’yı ister aşk, hayâ anlamında anlayın, isterseniz 
bela anlamında anlayın fark etmez ama Kâria’yı sadece felaket/ kıyamet 
anlamlarına indirgeyerek anlamayın. 

Zaten aşk insana verildiğinde, Allah kulunu kahreder, aşk kahreder adamı, 
aşkın kahretmediği bir adam var mı? Kahreder adamı… Sevdiğini doğurana 
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kadar seveni kahreder. Âşık olanlar bilir; sevdiği kendisinde doğana kadar 
kahrolur. Ne vakit seven sevdiği ile doğar, aşk biter. Böyledir ama siz Allah’a 
âşık olun. Allah ile doğana kadar devam edin. Dikkat edin!.. Allah’ı doğurana 
kadar demedim. 

Ansızın gelen, insanı ya bilinçlendiren akıl kapısını çalandır ya da insanı 
sebeplerde korkuyla bırakan, insanı her an tedirgin veya tasalı kılacak olan, 
gönül kapısını çalandır. Ummadığın taş baş yarar derler ya! Umulmadık anda 
umulmadık olan ile muhabbet yüreğinizde uyanabilir, başınıza bela da 
yağabilir. Hiç ummadığınız yerde bir bakarsınız bütün halinizi değiştirecek, sizi 
bilinçlendirecek, ya da kaygılara düşürecek, dipsiz kuyulara düşürecek bir 
şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ummadık taş baş yarar, umulmadık anda 
muhabbet yüreğinde uyanır. Her iki durumda da Allah verdiği ile insanı 
dünyadan tine doğru ya aşk ya da kahır ile çeker alır.  

Çatışkıdan bahsediyorsanız, muhabbetten de bahsetmektesinizdir. Çatışkı 
neyin çatışkısıdır? İrade de değer edindiğiniz, sahiplendiğiniz ve muhabbet 
duyduklarınız sebebiyle karşıtı üzerinden yaşadığınızdır. Evrensele olan 
muhabbetiniz, kendinizde gerçekleşen nefsi emmare ile çatışkınızı da 
aşmanıza sebeptir. Kâria yani ansızın kapınızı çalanla, aşk ve kahr ikilisi ile ya 
Hakk’a yükselirsiniz ya da Haviye denilen bilinçte yıkıma sebep çukura 
düşersiniz.  

Sure, aşk ve kahır ilkesi ile okunmalıdır. Muhabbet ettiklerimizle kahr 
edilmekteyizdir. Dünyaya muhabbet, Allah’a örtük kılan sebeplerden dolayı 
sonuçta kahr edilmeye sebeptir. Allah’a muhabbet ise dünyevi ve nefsanî her 
türlü hâl, tutum ve davranışımızdan yana kahr olmaya sebeptir.  

Aşk ve kahr, insanın insanlık seyrindeki kaçınılmazlarıdır. Sure, özet olarak bu 
durumun betimlenmesidir.  Aşk ile insanın ereğinde bulunana meyli ağır 
basar, kahr ile de insanın nedenlere meyli ağır basar.  İnsan, ansızın kapısını 
çalan ile pervane misali şaşkın iken varoluşunun neden dayanaklarını yitirmiş 
olmanın kahrında bulunur… Geçmişinin muhasebesinde iken ya hak ve 
hakikate/ ereğe bağlı yaşadıkları ile dış dünyaya karşı iç dünyasında 
özgürlüğünü bulur ya da geleceğe dair yitirdiklerinin acısı ile geçmişe/ 
nedenlere saplanmış olarak Haviye’de gelgitler yaşadığı iç dünyasında tek 
başınalığa mahkûm kılınır. Bu da surenin tevil özetidir. Bu bağlamda sure; 
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Kâria kavramının yitirttiren içeriğinde anlamlı kılınması ile de okunmayı hak 
eder.    

Hatmi meratipte Kâria suresi; tin ile ten, ilahi olan ile dünyevi olan ve akıl ile 
kalp arasında dengesini bulma sürecinde olan insanı betimler… Ansızın 
kapısını çalan ile bilinçlenmesi gereken insan anlamlı kılınır. Haviye’de iken 
geçmişte/ dertlerinde/ nedenlerde kalmış insanın yitirdiklerine bağlı olarak 
yaşadıklarını aşması istenendir. İnsan Haviye’den ne vakit kurtulur? İnsan, 
nedenlere bağlı olarak yaşadığı gelgitleri, geçmişte yaşanılanları, hayatın/ 
tinin gerçekleri doğrultusunda kabul ederek ne vakit geride bırakırsa 
Haviye’den kurtulmuştur… Ayrıca ereğe bağlı olarak tinsel gerçekler 
doğrultusunda insani ilişkilerde hakkı ile yaşamaya başladığı vakit, Haviye’den 
kurtulmuştur.   

Adiyat’ta hakikatin yalnızlaştırdığı insan Kâria’da, aşk ile kahır arasında, tin ile 
ten arasında nefsi emmarenin doğasına yenik düşmeden kendi ile dengesini 
bulmaya çalışır. Asli olan kendisiyle, yani öz varlığıyla kendini bulmaya çalışır. 
Böylesi durumda irşad, Rabbi sıfatıyla Allah tarafından kula verilir. Burası çok 
önemli; kul, Rabb sıfatına yani esma-ı hassına bağlı olarak kendiliğinde, 
kendinde aslı olan Allah ile irşad olur… Bilinçlenmeye, karakterinde dengesini 
bulmaya, yaşam ilişkilerinde uyumlu olmaya başlar. Artık irşat kendi dışında 
edindiği değil, rabbi ile özünden edindiğidir… Vicdan tartısında hak kefesi hep 
ağır bastığı içindir ki selamette yaşar. Vicdan kefesinde hak kefesi hafif 
gelenler ise hem dünyalığı yitirdiklerinden hem de ahreti yitirdiklerinden 
dolayı tasadadırlar. 

Surede nankörlerin, yani edindikleriyle şımaranların, hakikati ilahiye ye 
hakları gözetmediklerinden dolayı örtünenlerin de anlamlı kılındığı görülüyor. 
Çünkü bunların sonuçta edindikleri Haviye’dir. Haviye yitirdikleriyle 
kahrolanların cehennemidir… Ve nankörler, edindiklerini yitirmeye 
mahkûmdurlar.  

İnsan ahirete taşındığında da geride bıraktığı yitirdikleri sebebiyle kahr olur. 
Bununla beraber hakikati ilahiye ye tanıktır, ahretini de kazanmadığı/ yitirdiği 
için Haviye’de keşkeler ile yalnızlığa mahkûm olur.  

Bazen geçmişimize keşkeler ile takılıp kalıyoruz. Bazen de geçmiş günümüzde 
yaşadığımız iç dünyadaki cehennemimiz olmakta. Böylesi çukura toplum 
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olarak kimler düşüyor? Ortodokslar, Hıristiyanlar. Bizde kimler? Aleviler, 
Şiiler, vesaire. Bu gurupların geçmişte yaşamaları sebebiyle geleceklerinde 
Hutame’yi görmeleri de kaçınılmaz görülmekte.  

Birkaç sure sonra Hümeze suresinde ki huteme’ye atılacakları da göreceğiz. O 
cehenneme kimler giriyor? Yahudiler, bizdeki Sünniler; geleceğe kaygıyla 
bakışın cehennemini (hutemeyi) hep enselerinde hissettikleri için olsa gerek 
ki dünyaya da bir o kadar sıkı sarılmaktalar. Bu durumda ahretlerinde 
Haviye’yi görmeleri de mümkündür.  

Haviye’de geçmiş, tasa/ keder olarak yaşadığınızdır… Hutame’de ise gelecek, 
kaygı olarak önünüzde durmaktadır. 

Yukarıda belirttiğim Alevi, Sünni vb gruplar için ifade ettiklerim; surenin farklı 
bir açıdan anlaşılması adına genel bir değerlendirmedir. Ferdi olarak elbette ki 
içlerinde birçok cennet ehli güzel insan vardır.   

25.10.2015 
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102- TEKASÜR SURESİ 

 

Şu ana kadar Tin Suresi’nden itibaren daha çok insanı konuşmaya başladık. 
Yükselen insan, yükselmenin gerekçeleri, yükselmenin araçları, aşağı âleme 
inmenin nedeni, inmenin araçları vs. Sonuçta da insan kime dönüyor/ 
dönüşüyor… Ne olmakta, ne bitmekte? İnsanın değer olduğunu, kendisini 
bulması gerektiğini, tinde doğması gerektiğini, doğmazsa ne olduğu 
işlemekteydik.  

Tekasür Suresi’nde insanı, yaptıkları/yapmaya çalıştıkları ile tanımaya 
çalışacağız.  Birinci ayette “sizi çokluk yarışı oyaladı” denilmekte. Bu ifadeyi 
anladığınızda sureyi anlamak kolaylaşır. İnsanı çokluk yarışı oyaladı diyor... 
İnsanı ne oyalıyor yeryüzünde? Bu ayetin inme sebebi, Araplar öyle bir hale 
gelmiş ki mezardaki soyu sopu ile övünür olmuş. Hz. Ali’nin bir sözü var; 
“Soyuyla övünen ahmaktır” demiş.  

Surede, sadece soyun çokluğu ile övünme ifade edilmemekte. Çokluk yarışı ile 
övünüyorsunuz denildiğinde genel ifadesi ile birçok durumu kapsayıcı bir 
beyanda bulunulmakta. Oyaladı kavramı yerli yerince kullanılmış. İnsanlık 
tarihine ve insanlığa bakın! Hep yarışmıyor muyuz? Daha fazlası, daha fazlası, 
daha fazlası adına hep yarışmıyor muyuz? Resulallah’ın bir hadisi var;  
“kıyamete yakın insanlar büyük binalar yapmakla övünmeye başlarlar” diyor. 
Dediği gibi olmadı mı? İnsan çokluk yarışında değil mi? En basiti; koleksiyon 
yapıyoruz değil mi? Ben tespih koleksiyonu yapıyorum, oradan biliyorum. 
Yani hangi alana girerseniz girin insanın tabiatında var; edinmek, çoğaltmak 
ve çoğalttığı ile böbürlenmek/ övünmek, kendini göstermek… Ne için? 
Desinler, övsünler, görsünler, onasınlar, talep etsinler diye!..  

Güzellikte çokluk, giyimde çokluk vs… Bir çokluk yarışı var, meta edinme, daha 
fazlasına sahip olma yarışı var. İnsan neden bu yarışta? Çünkü aciz, geleceğe 
kaygı ile bakmak istemiyor, zaafları var, kendini tatmin etme çabasında, 
başkaları tarafından edindikleri üzeri övülmek ve dikkatleri üzerine çekmek 
isteyecek kadar kendini beğenmiş, bencil bir yaratılışa sahip nefsi var. 
Kendinden haz almayı da seviyor. Bu ve benzeri birçok neden ifade 
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edilebilinir… Ama en önemlisi Malik’ül Mülk, Rakib ve Hamid esmaları, Rabb 
belirimi ile insana galip olduklarında, insanın çeşitli alanlarda çokluk yarışında 
bulunduğunu görmekteyiz. 

Sure sahiplenme ilkesiyle okunmalı. Neden? Çokluk yarışı zaten 
sahiplenmeyle alakadar… Ama buradaki sahiplenme; nefsi emmare düzeyinde 
gerçekleşen ve insanı oyalayarak olması gerekenlerden uzaklaştıran bir 
sahiplenme. Sahiplenme ilkesiyle okunmalı ama edindiklerini sahiplenen 
insan anlamlı kılınmaktadır.  

Sekizinci ayette “Sonra da o gün nimetten mutlaka sorguya çekileceksiniz” 
denilmekte. Bu ayet; verilenlerden, sahiplenilenlerden insanın elbette 
sorguya çekileceğini anlamlı kılar. Zilzal suresinin bu sureden önce olması 
önemli  (Adiyat, Kâria arada)… Çünkü ruh kabre girdiğinde, cesede verildikten 
sonra, sorgu suali nimetten yana sahiplendikleri üzeri başlar. İlk önce kimlik, 
aidiyet soruları sorulur… Rabbin kim, kitabın ne, peygamberin kim diye aidiyet 
soruları sorulur. Bundan sonra insana verilen nimetten yana sorgu sual başlar. 
Sen, verdiğimizi neye kullandın? Bu kitaba göre, bu peygambere göre, bu 
Rabbe göre neye kullandın?  

Bakınız!...Bazen diyorum ya!.. Bizim sorgu sualimiz uzun sürer. Allah, bizleri 
öndekilerden/ velilerden kılarak sorgumuzu kısa keser inşallah! Kabir sorgu 
sualini anlamlandıracak çok güzel bir kıssa var; Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in 
karnı acıkıyor, Resulallah’a uğruyorlar. Resulallah benim de karnım acıktı 
diyor. Eyüp’ün yiyecek bir şeyleri belki vardır diyorlar. Eyüp’ü Ensari 
hurmalıkta… O da Resulallah bahçeme gelirse ona bir kuzu, vb. adayacağım 
demiş. Adak kesilir, bir güzel karınlarını doyururlar. Yemeğin sonunda 
Resulallah diyor ki “hepimizin bu yemekten sorgu suali var”. Ya Resulallah, 
seninle yiyoruz ve Allah’ta biliyor ki karnımız aç. Resulullah, evet ama sorgu 
sualiniz var diyor. Çünkü o sırada ne Bismillah demekteler ne de Allah için 
niyeti ile yemeğe bakınıyorlar… Sadece açlıklarını gidermek var. Resulallah, 
sorgu sualden kurtulmanın yolu, her işin başında Bismillah demeniz ve her 
işin sonunda Allah’a verdiği nimet için şükretmenizdir diyor.  Yani yemenizi 
içmenizi dahi Allah için/ Allah’ın sıfat ve esmalarını hakkı ile bu âlemde 
yaşamanız için yapıyorsanız, nimetten yana sorgu sualiniz olmaz. Veren el de 
Allah’ın elidir diyerek gerçek vereni tasdik ediyorsanız nimetten yana sorgu 
sual sizin için bitmiştir. Yani eyleminizde Allah için olacaksınız, sonuçta 
edindiklerinize şükür edeceksiniz. İnsan sahiplendiklerinden sorgu suali 
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edilecek olandır. Hikâyeye dikkat edin! Sahiplenecekleri yiyecekleri dahi yok 
ve bu durumda dahi sorgu sualin herkes için hak olduğu işaret edilmekte.  

Aslında nimetten değil, nimeti hangi niyetler üzeri kullandığınızdan sorgu sual 
edileceksiniz demek daha doğru olur. Sekizinci ayet; verilenlerden; niyete 
bağlı olarak nimetin kulanım ve tüketim biçiminden ayrıca nimeti edinirken ve 
kullanırken sebep olunanlar doğrultusunda sorguya çekileceksiniz anlamına 
gelir.  

Süleyman’da konuşmuştuk. Süleyman şükür ehlidir, bunun içindir ki nimet 
ona sorgusu yapılmayacak olarak verilmiştir. Meryem de şükür ehlidir, bunun 
içindir ki ona da sorgusu yapılmayacak nimet verilmiştir. Neden? Çünkü 
şükürde bulunmaktalar; hem verilenden paylaştıkları için hem de veren 
Rablerine dilde şükrü eksik etmedikleri içindir ki verilen nimetten 
sorgulanışları yok. Allah ne verdiyse hepsine şükrettiler. Yani yaptıkları bir 
eylem var ve o şükür eylemin karşılığında sorgusuz nimet edinmekteydiler. 

Şükür deyip geçmeyin. Şükür Allah’ı, nimeti üzerinden kalben iman ile tasdik 
etmektir. Nimet ile varlık bulan insan için, dünya yaşamında tevhidin en 
gerekli olan hususiyetlerindendir. Ne kadar az şükrediyorsunuz, nankörler 
olmayınız denilmekte değil mi? Şükürsüzlük nankörlüktür. 

İnsanı hak ve hakikate kör eden; hak hakikat için değil de nefsinin hevası 
doğrultusunda desinler ki, demesinler ki gibi durumlarda yaşamasıdır. İnsan 
kendi nefsinin hevası sebebiyle, edindiklerini diğer insanlara şımararak 
gösterirken, Rabbinden değil, nefsi emmaresinden haz alır. Bu da Allah’a 
körlüğün sebeplerindendir… Hamit esmasının zilli tecellilerindendir.  

Allah Hamid olduğu içindir ki insan da övülmek istiyor. Başkaları tarafından 
pohpohlanma, kendisinde ise böbürlenmek istiyor. Hamid esmasının asli 
görünüşü ise ilkeler üzerinden edimlerde rahmet tavrında bulunurken, -faili 
mutlak olanın gerçekte yapan çatan olması sebebiyle- hak etmiş olduğu 
onanma istencinin sonucunda hakkı ile zikredilmesi ile gerçekleşir. 

Sureye dikkatli bakıldığında, edindiklerinin fazlalığıyla övünç duyan insan 
anlamlı kılınmakta. Övünçle oyalanan, edindiklerini yitirişiyle utanç ile 
cehennemini bulur. Utanç ile hayâ birbirine karıştırılmamalı. Hayâ; Settar 
esmasına bağlı olarak gerçekleşir. Utanç ise Mûzill esmasına bağlı olarak 
gerçekleşir. Utanç, olmaması gereken bir şey yaptığınızda yaşadığınız ruhsal 
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bir durumdur. Hayâda çekinme, utançta ise kahr olma vardır. Utanç ile hayâ 
birbirine karıştırılmamalıdır. Utanç kötü ahlakın sonucunda, hayâ ise kötü 
olandan sakınma esnasında yaşanılan iki farklı ruhsal durumdur.  

Bu surenin üslubuna dikkat edilirse eğer, diyalektik kıpıları ifade edilenlerde 
belirgin değildir. Tekasür suresi, Kadir suresindeki gibi diyalektik kıpıları 
belirgin değildir. Sadece iki ayette diyalektiğin işaret edilişi var. O da beş ve 
sekizinci ayetler. Beşinci ayete ne deniliyordu? “Hayır, eğer siz kesin bir 
bilgiyle bilseydiniz.” Demek ki bilgisi olan ve bilgisi olmayan işaret ediliyor, 
değil mi? Bir karşıtlık var.  Sekizinci ayette de “Sonra da o gün nimetten 
mutlaka sorgu, suale çekileceksiniz”  denilirken bir karşıtlık var… Bir batıl olan 
ve bir de hak olan var, bu noktada da nimetin hakkının verilmeyişi var. 
Nimetin hakkının verilmemiş olması da nimeti verene karşıt belirimde 
görünüş bulmak demektir. Nimetin hakkı neden verilmez? Nimetin hakkı 
nimet sahibi bilinmediğinde veya inkâr edildiğinde verilmez.  

Nefsi emmaresine yönelmiş, vicdanında hak olan ile çatışkıda bulunan insanın 
kendi içinde diyalektiği doğası gereği yaşadığını bilmekteyiz. Sekizinci ayette, 
nefsi emmaresi ile tinde karşıt belirimde görülen insan işaret edilir. Yani 
dolaylı olarak diyalektik işaret edilmekte ama surede diyalektik, tinde görünüş 
için yöntem olarak kullanılmamakta, durum tespiti için kullanılmakta.  

Diyalektikten kastımız neydi? Hak ile batılın, iman ve inkâr kıpıları ile 
öznellikte beliren karşıt ilişkisindeki çatışkıda, ilkelere bağlı olarak tinde öznel 
görünüşün gerçekleşmesidir. Çatışkıda ilke görünüyor, İlkeye bağlı olarak da 
edimlerde Hakk kendini görünüşe taşıyor. Diyalektikte ilkeye bağlı kendinizi 
görünüşe taşırsınız, Hakk’a tanık olursunuz, evrensel olana yükselerek Hakkı 
evrenseline bağlı olarak da yaşamaya olanak bulursunuz.  

Diyalektikte, hak olan, batıl nesnesi üzerinden öznel edimsellik üzeri görünüşe 
taşınır. Batıl işini gördüğünde hak olan ile tinsel yürüyüş devam eder. Her 
karşıt belirim, hak ve batıl kıpıları üzerinden çatışkıyı, galip olacak düşüncenin, 
iradenin gereği olarak bulur. Çatışkıda sonuç, ne kadar uzun sürede elde 
edilecek olunursa olsun fark etmez, sonuç hep haktan yanadır.  

Hak olandan uzaklaşıldıkça, zanlar doğrultusunda galip düşünceler ve iradeler 
belirdikçe batıl olan görünüş bulur. Batılın görünüş bulması üzerinden, devrin 
koşul ve ihtiyaçlarına göre de tinde yenilenme, yeni bir hak sıfata bağlı olarak 
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gerçekleşir/ gerçekleşmesi de gerekir. Geçmiş olan, yeni hak belirimin 
karşısında batıl veya eksik olandır. Sonuç itibarı ile de hak olanın kabulü ile 
insanlık, tinde yürüyüşüne devam eder. Bu yürüyüş, uzun soluklu bir maraton 
olarak insanlık tarihinde görünür.  

Bunun dışında sadece karşıt kıpılar üzerinden diyalektiğin gerçekleştiğini 
söylemek eksik bir söylev olur. Öznel olan her karşıt diyalektik kıpısı, hak 
belirime göre gerçekleşecek çatışkıda kendi içinde derinleşir. Hak olanın 
kabulü ve umumileşmesi ile tine zemin olduğu görülür. Hak olanın tinsel 
zemininde ilerlenirken; yeniden diyalektik kıpıların görünmesi ile beraber yeni 
bir diyalektik safhasında da yeni görülen hak belirime göre tinde yükselme, 
düşüncede derinleşme gerçekleşir. Geçmiş diyalektik safhası ise hak 
belirimine göre bilinçlenmeye sebep düşünce nesnesi olması ile beraber 
tinsel yürüyüşe zemin olur. Hak olana ihtiyaç duyulan her devirde, 
diyalektiğin nesneleri üzerinden görüldüğüne tanık olunur.   

Evrenselinde diyalektik, tamamı ile özneldir ve ilkeler üzeri görünüşe 
gelmenin ve tinde gelişmeye ve Hakk’a yükselmeye olanak bulmanın 
yöntemidir. Diyalektik çatışkıda kalmanın yöntemi değil us ve vicdan 
zemininde hak ve hakikati yaşam alanında evrenseline bağlı olarak gösterme 
yöntemidir. Kavramsal düzeyde diyalektik özne faktörü unutulduğunda suni 
bir zorlama olmaktan öteye gidemez. Kur’an’da diyalektik, öznellikte beliren 
karşıt ilişkiler üzerinden evrensele bağlı olarak tinde görünüş bulmanın 
yöntemi olarak kullanılmakta ve yaşamda karşılıkları işaret edilerek 
gösterilmektedir. 

Surede diyalektiği,  yöntem olarak diğer surelerdeki belirgin hatları üzeri 
neden görmemekteyiz? Çünkü surede hitap üslubu durum tespiti ile beraber 
suçlamaya dayalıdır. Ne deniliyor; “sizi çokluk yarışı oyaladı… Sorguya 
çekileceksiniz” Suçlunun suçu ve sonuçları ifade edilmektedir. Yargı olarak 
sonuç gerekçelendirilmektedir. Hani cehennem ayetlerini çok fazla okuduk 
ya, cehennemi gerekçelendiriyor. Siz bunlarla oyalandınız diye bir gerekçesi 
var. Oyalanmayı gerekçe olarak gösteriyor.  

Kâria’da dengesini bulma sürecinde olan insan, Tekasür’de sorgusu olacak 
nimet ile bilinçlenerek yaşamına, her işinde Allah için olma niyetiyle biçim 
verir. Böylece ilkesinde sapmadan bilinçte dengesini bulacağı tutanak 
noktasını edinir. Bakın, bazı surelerde dünyevi nedenlerimiz olan 
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dayanaklarımızı yitiriyorduk, bu surede ise ereğe/ sonuçlara bağlı olarak 
yaşama biçim verecek dayanak verilmekte. Tekasür’de sonuçlar ile uyarılan 
insan, bu anlayışı zorunlu olarak kendinde bulur. Çokluk yarışıyla oyalanan 
dendiğinde ve cehenneme atılacaksınız dendiğinde; bununla 
bilinçlendiğinizde, olması gerekeni/ yaşamanız gerekeni görmeye başlarsınız. 
Demek ki çokluk yarışı yapmayacaksınız, kendinizi şımararak gösterme 
çabasında bulunmayacaksınız.  

Veysel Karani’ye soruyorlar; bir tanesi diyor ki; efendim, bana bir nasihat verir 
misiniz? Allah seni tanıyor mu diyor. Evet tanıyor. Öyle ise başkasının seni 
tanımasına gerek yok! Bir öğüt daha verir misiniz efendim diyor. Sen Allah’ı 
tanıyor musun diyor. Evet, tanırım diyor. Seninde başkasını tanımana gerek 
yok diyor! Size verilenler nedeninizi hakkı ile yaşamanız içindir, hak ve 
hakikate örtünmeniz için size verilmiş değildirler. Nedeninizi yaşayasınız diye 
verilenler sizi nedeninizden mahrum etmemelidir.  

Allah, insanı ruhta tecelli ile irşad ederken, insan bunun bilincinde olmadan 
çokluğa dönerse eğer ve kendi dışında olanlar ile bilincine tutunacağı 
dayanaklar ararsa sonucu azap olur. Nimetten sorgu sual de kaçınılmaz olur. 
Rabbinizin sıfatları ile irşad ediliyorsunuz ve nedeninizi yaşamaya 
çalışmalısınız. Nedeniniz için size verilenlerin çokluğu ile şımarırsanız, nefsi 
emmarenizle menfaatler, hazlar, hevesler sebebiyle çoklukta kendinizi 
yitirirseniz, sorguya tabisinizdir. Yani hakkıyla kullanılmayan nimet, sorgu 
suale tabidir. Bir şeyi hakkıyla yapmıyorsanız sorgu suale tabisinizdir. Sure, 
hakikati ilahiden besleniyorken aptallaşmayın uyarısının özetlenmesidir. 
Allah’tan besleniyorken, Allah her şeyinizi verirken, yapan çatan O iken sakın 
aptallaşmayın diyor. Çünkü hakikaten insanın çoklukla yarış etmesi, kendini 
gösterme çabası tamamıyla bir aptallıktır.  

Suredeki beş, altı, yedi ve sekizinci ayetler önemli. “Hayır, siz kesin bir bilgiyle 
bilmiş olsaydınız” denilmekte. Yani ilmen yakin/ delili olan ile tanık olacak 
biçimde bilmiş olsaydınız diyor… Biz şu an Allah’a ilmen yakiniz, hak ve 
hakikati ve kendisinde gerçekleşenleri delilleri ile ilmen yakin düzeyinde ussal 
olarak bilmeye çalışmaktayız…  Yaşantımızda karşılıklarını görerek anlamlı 
kılmaya çalışmaktayız. Yani yaptığımız çalışma ile olacağı bir medyum gibi 
olan biteni ise bir romantik gibi anlamlı kılmaya çalışmıyoruz. Elimizde 
yaşanan, evrensel olan bir kitap var… Bulunulan tinsel safhaya göre herkesin 
mertebesinde zikredildiği, yaşamda karşılıkları olan bir kitap… Ve biz bu 
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kitabın neresindeyiz, ilişkide bulunduğumuz kişiler ya da karşılaştığımız 
durumlarda hangi safhasını yaşamaktayız vs… Derdimiz bunu bilmek. 

Altıncı, yedinci ve sekizinci ayetler; sonda/ akıbet veya ahrette açığa çıkan, 
gerçekliğin dile getirilişi adına önemlidir. “Muhakkak siz o çılgın cehennem 
ateşini göreceksiniz, sonra siz onu kesin çıplak gözle aynel yakin göreceksiniz, 
sonra da o gün nimetten mutlaka sorgu, suale çekileceksiniz.” Bu çok 
önemli… Çünkü sonuç üzerinden konuşuyor. Hep konuştuğumuz bir durum. 
Surede nedenlere bağlı olarak gerekçelendirme sonucunda hüküm verme 
betimlenmiştir. Sonuçta belirecek olan gerçekliğe göre hükmün 
gerekçelendirilmesi de anlamlı kılınmıştır. Sekizinci ayetten itibaren okuyun, 
hesaba çekileceksiniz, cehennemi göreceksiniz/ içine düşeceksiniz. Neden? 
Çokluk yarışında oyalanarak nedeninizi unuttunuz diye.  

Kıyamet adında bir film izlemiştim. Şaman, köylülere bir hikâye anlatır; İnsan 
sıkıntılı ve hüzünlüymüş, hayvanlar insan neden sıkıntılı ve hüzünlü demişler. 
Kartal gözlerinden vermiş, keskin bakışı olursa, belki sıkıntısı ve hüznü biter. 
Aslan gücünden vermiş sıkıntısı ve hüznü bitsin diye. Panter çevikliğinden 
vermiş… Nafile! Her bir hayvan, insana kendinden bir şey katsa da insanın 
sıkıntısı geçmemiş. Sonunda baykuş demiş ki; arkadaşlar, ben insanın gözüne 
baktım, derin bir boşluk var, ne verirseniz verin o boşluğu dolduramazsınız.  

İnsan da kendindeki boşluğu, kendi dışında olanlardan edindiklerinin çokluğu 
ile dolduramaz. İnsan tin varlığıdır, doğadan edindikleri ile değil, tinde 
edindikleri ile kendindeki boşluğu, nedenini ereğine bağlı olarak yaşaması 
sonucunda doldurabilir. İnsan nefsi emmaresi ile anlam kazandığında derler 
ki; dünyayı versen kanmaz/ doymaz, kâinatı versen gözü doymaz, daha yok 
mu diye bakar… Neden? Nefsi emmaresi ile sahiplenerek bakınmakta. Rakib 
esmasının gölgesinde de diğer insanlar ile edindiklerinden yana yarışır. Benim 
ki daha fazla, daha iyi ve daha güzeli olacak diye yarışır. Fırsat olan bir ömür 
çokluk yarışında yitirilir.  

İnsan tin varlığıdır dedik! Tin varlığı olması, sonuç itibarı ile değerler edinen 
bir varlık olduğu anlamına da gelir. Bu bağlamda surede denilmek istenen; 
doğa nesneleri üzerinden edinilen değerlerin haklarının dışında yaşanmaması 
gerektiği… Evrensellerin değer edinilmesi ile insanın nedeni olan Allah için 
olmasını hakkı ile hakkı gereği yaşamasıdır. Daha önceleri de dediğimiz gibi 
insan, Allah’ın bilinmek istenci, halifelik projesi, hizmet ahlakı/ ereğe, ilkeye 
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bağlı yaşam biçimi edinmesi için halk edilmiştir. Bu nedenler,  Allah’ın yer 
kürede insan üzerinde kendini görünüşe taşımasının nedenleridir.  

Oyalanmak, nedene bağlı olarak görülen erekten/ amaçtan uzaklaşmak 
demektir. Oyalanan insan, nedeni haricinde yaşam kıblesini değiştiren 
insandır ki nedeni doğrultusunda yaşamamak tinde, kendisine nedenini 
yaşamasının araçları olarak verilenlerin sorgusunu ve sonuçta ceza hükmünü 
gerekli kılar. Çünkü insan için selamet, mutmainlik ve huzur edinmek nedenini 
erek beliriminde bularak yaşamaya bağlı kılınmıştır. Nedenini hak ilkeler üzeri 
hakikate bağlı olarak yaşamamak ise sonuç itibarı ile nedeninden/ erekten 
uzaklaşan insanı, doğaya/ tene ve sonradan edindiği dünyevi hazlara mahkûm 
kılar.  

Bu mahkûmiyetten kurtulmak ise nedenini insana hatırlatacak olan acziyet, 
yoksunluk, çaresizlik, korku, kaygı, tasa vs belirimlere haiz cehenneme 
düşmek ile mümkün kılınmıştır. Yani oyalanan insan, tinin gerçeklerine/ hak 
nedenlerine, acı çekmediği sürece uyanamamaktadır (bu da beşinci ayetin 
anlamlandırılmasıdır). Bu sebepten dolayı nedenlerine bağlı yaşamak ile 
Allah’ı zevk etmek yerine, kıblesi kendini haz etmek olan insanın cehenneme 
düşmesi haktır/ cehenneme de düşer.   Genel olarak bu anlattıklarım da 
surenin tevil özetidir. 

Diyalektik, her ne kadar surede görünmüyorsa da, gerekçelendirme öteki ile 
ilişkilendirerek gerçekleştiğinden dolayı ve suçlama üslubu sebebiyle surenin, 
muhatabı üzerinden ifade ettikleri ile diyalektiğe haiz olduğu görülür. 
Diyalektik ötekileşmeyi zorunlu kılar. Karşıtlık varsa, çatışkı varsa ilkesinde 
mutlak olan özne görünecekse, tinde görünüş olacaksa, o vakit ötekileşme 
zorunludur.  En basiti tasavvufta bu şöyle anlatılır; kul perdesinden seyredilir 
Hakk. Yani kul olmazsa Allah seyredilebilir mi? Allah’ın zatı değil Allah kimliği, 
kul üzerinden var ediliyor. O kendinde Zatı İlahidir, kullun kulluk bilinci 
üzerinden Allah kimliğini edinmektedir. 

Gece uyudunuz, gecenizde Allah’ı gördünüz, Allah’a, Allah diye bakıyorsunuz. 
O sırada hangi bilinçtesiniz? Kulluk bilincindesiniz, kulluk bilincinden 
bakıyorsunuzdur. Resulallah Allah ile görüştü, aralarında bir perde varmış 
derler… Evet, bir perde vardı ama o perde, aralarına çekilmiş bir perde değil, 
kulluk bilincinde bulunma perdesidir. Kulluk olmaz ise tanık olunması 
sonucunda gerçeklik kazanan kimlikte varoluş gerçekleşmez. “Kulluk 
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perdesinde seyredilir Hakk. İkilik hiledir, sen ikiliği kaldırmaya bak”, doğuşu da 
bunu anlamlı kılar.  

Allah – kul ikiliğinde çatışkı olmasa da karşıtlık bulunur ve insana nefsi 
emmare verildiğinden dolayı kendini çatışkıda bulur. Mutlak olan çatışkıda 
değildir ama insan çatışkıda mutlağa doğru yol tutar. Çatışkı mutlağın 
kendisini görünüşe taşımasının ve insanı kendisine taşımasının aracıdır. 
Mutlak olan, çatışkıda beliren koşul ve ihtiyaçlar üzerinden tutum ve 
davranışlarda ilkelerin serimlenmesinde tavır çeşitliliğinde görünür.  

Varlık olarak Allah’ta diyalektik, yani cedel dedikleri, mutlak olanın insan 
tininde öteki üzerinden görünüş bulmasının zorunlu açılımıdır. Kur’an’a 
baktığınızda bütün ilkesel serimlemeler, karakter belirimindeki insanların 
çatışkıları üzerinden anlamlı kılınmakta değil mi? Firavun, Musa, vs. İnsan 
tinine tarih ile baktığınızda çatışkı, Hakk’ın ilkeleri ile görünüşünün aracıdır. 
İnsan tininde diyalektik ise hak ve batıl belirimleri üzerinden açığa çıkan karşıt 
ilişkide, hak ihlalleri sonucunda görünür olan çatışkı sürecinde ilkeye/ hak 
olana ve Rabb-ül âlemin sıfatıyla Allah’a varmanın aracıdır.  

İnsanoğlu ahadiyete doğru gidiyor. Kendinde bütün/ Ahad olan bir varlığın 
varlığında yaşıyoruz, anlayışına doğru gidiyor. Bu bağlamda diyalektik araçtır 
ama amaç değildir. Yani karşıt belirimler ve çatışkı dediğimiz bir amaç değil, 
araçtır. Çünkü amaca varıldığında; diyalektiğin, istenene/ ereğe varımın 
gereği olarak problemde kalmanın değil de problemden çıkmanın yöntemi 
olduğu görülür. Çatışkının kendisi çatışkıda kalmak için değil, çatışkıyı aşmak 
için vardır, hak olana hakikat sahibine varmak için vardır. Diyalektik yöntem, 
hak veya hakikatin görünüş bulması ile sorunsal olanı aşmanın ve sonuca 
taşınmanın gereğidir.  

Kur’an’da cedel, yani diyalektik her surede göze çarpar. Mutlakiyet sahibi 
Allah, her surede karşıtları ilişkilendirirken kendisini anlatmıyor mu?  
Kendisini görünüşe taşımıyor mu? Özet olarak Kur’an’da diyalektiğin, insanlık 
tininde ilkeye bağlı olarak karşıt belirimlerin ilişkisinde çatışkı üzerinden 
görünen ve ifadeye taşındığında Allah’ın dilde görünüşüne sebep ussal bir 
olgu olduğu görülür. Yani bir yöntem olarak kullanıyor; evrenselde 
gerçekleşenin, us zemininde dilde biçimlenişine ve araç olarak kullanılışına 
tanık olmaktayız. Diyalektik tinde yaşamsaldır, dilde de ifade üzeri ussallıkta 
görünür olandır. Yaşamın kendisi diyalektiktir… Çatışkılarla varız ve çatışkılarla 
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doğada ilerlemekte iken tinde hem ilkeler ile karakter ediniminde gelişmekte 
hem de Allah’a yükselme olanağı bulmaktayız. 

Diyalektik iki aşamada görülen bir olgudur. Bunlar tinde görünüş bulma ve 
görünüş bulana varma/ olma sürecinde bulunmadır. Tinde diyalektik, sürecin 
yöntem olarak biçimlendiği ussal belirimidir… Bir yöntem, Allah’ın, sürece 
biçim verdiği bir yöntem. Tinde süreç, ussal olarak biçimseldir ve ifade edildiği 
kavram diyalektiktir. Tinde insan süreç varlığıdır, diyalektiği de gerekli olarak 
yaşamında bulur.  

Bununla beraber her surenin insan olduğu düşünülürse; diyalektikte görülen 
insanın, tinde varoluş sürecinde yaşayacaklarının/ yaşadıklarının da ifade 
edildiğine tanık oluruz. Sureyi bütününde yaşayan insanın, surede görülen 
diyalektik belirimleri de kendi dünyasında yaşadığını/ yaşamış olduğunu 
söyleyebiliriz. Surede bir çatışkı varsa; insanın kendinde ve yaşadıklarında 
gerçekleşen çatışkıyı da anlamlı kıldığı görülür. Nefsi emmare ve ruh 
ikiliğinde, heva - haz ve ilke ikileminde, hak ve batıl arasında/ gerçek olan ve 
gerçek olmayan arasında, gel-git yaşayan insanın, kendi iç dünyasında beliren 
çatışkıda/ diyalektikte verdiği mücadele, kendini bulma çabası olarak görülür. 
Yani, diyalektik, insanın tinde kendisini bulmasının gereğidir. Oyalanarak 
mücadeleden kaçınmak, insanın tinde kendisini bulmayı, ötelemesidir.    

Böyle bir durumda kendi iç mücadelesinde gelgitler yaşayan insanın 
güvenilmez olduğunu da belirtmek gerekir. Hadis-i şerifte; “Mümin müminin 
kardeşidir” denilmekte. Güvenilir olabilmek için hak olan ilkelerin 
içselleştirilmiş olması ile hakikat bilinci doğrultusunda tutum ve davranışlarda 
bulunmak gerekir… Böylesi mümin olmadan insan güvenilmezdir. İnsan 
kendindeki nefsi emmaresi ile olan mücadelesini kazanmamış, hak ve hakikat 
bilinci ile yaşamamakta ise kendi iç dünyası ve karşıt belirimlerde biçimlenen 
ilişkilerinde gerçekleşen çatışkıda görülen diyalektiği aşamamış demektir. 
Böylesi insan güvenilmez olandır. Çünkü, nefsi emmaresi baskın gelirse ne 
olacak? Bu durum insanı güvenilmez kılar. Yaşamda ise hukuku gerekli kılar. 
Hukuk insanlık tininde bir gereklilik olarak neden çıkıyor? İnsanın 
güvenilmezliğinden dolayı görünüşe çıkıyor. Bunun için demişler ki evvela 
şeriat/ hukuk gerek. Neden? Çünkü insan güvenilmezdir. 

Hukuk, haklar zemininde insanın diyalektiği aşması için de gerekli olandır. Us 
ta diyalektik, hak ve hakikat belirimi olan kavramlar ile kavramsal düşüncede 
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aşılır. İnsanın iç dünyasında gerçekleşen diyalektiğin ise vicdan ile ilkeli 
yaşamak sonucunda aşılması mümkündür.  

Nefsi emmarenin kölesi ise eğer, annenize, babanıza, kardeşlerinize, arkadaş 
bildiklerinize vs dahi güvenemezsiniz. Bir sırrınızı verin, görün neler oluyor. 
Herkesin ağzına sakız olur; edindiğini paylaşacak, doğasında var. Biliyorsanız 
bu yasayı, iç dünyanıza ait her şeyi paylaşmayın. Hazreti Ali “İki kişinin bildiği 
sır değildir” demekte. Hazreti Resul de “Her doğru, her yerde söylenmez” 
demiş değil midir?   

Tinde yükseliş, muhabbet ve rızayı edinmek ile mümkün görünür. Tinde 
gelişim ise hukuk zemininde gerçekleşir. Gelişim hukuk zemininde, yükseliş 
muhabbet zemininde oluyor. Rıza ve muhabbeti edinemeyenin ilkelere, 
mutlak olana yükselişi olmaz. Yani kulun Allah’a sevgisi, muhabbeti olacak, 
yaşadıklarına ise rıza göstermesi gerekir. Burada bulunmamız dahi 
muhabbetle değilse konuşulanlar bir şey ifade etmez. Çünkü sözü 
içselleştirme ve yaşama taşıma ancak muhabbetle oluyor. 

Tin suresindeki haklara bağlı kılınan terbiye, insan olmanın gereği olarak 
görülür. Zeytin üzerinden terbiyeyi konuşmuştuk. Bu sureyle beraber 
konuşulması gereken ise haklara bağlı olarak terbiyenin, vicdan melekesi ile 
hakların gözetilmesi doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğidir. 

İnsan çatışkının içinde ya vicdanıyla nefsini terbiye ederek kendini bulmaya 
yönelir ya da haz ve arzularında kendiliğine/ aslına örtünür. Böyle insan 
Allah’ta kaybolmuş gaybtadır. Allah gaybta değil, insan gaybtadır. Gaybta 
bulunan insana, gerçek nedeninin hakkını gözeterek pişman olacağı bir 
gelecekten sakınması surede tavsiye edilir. 

Allah diyalektikte nesnesiyle kendini bir kılma çabasında değildir. Diyalektiğin 
nesneleri var. Zaten Allah; Vahit, Muhit, Aliyy vs olarak “Ben onlardan ayrı 
değilim onlarla birim” demektedir. O’nun kimse ile bir olma çabası yok… 
Zaten her şeyle bir olan, bir olma çabasında bulunur mu? Diyalektiği yapan, 
çatışkıyı gerçekleştiren de kendisidir.  Bir olanın, bir olma gibi bir derdi yok. 
Kendisini nesnesi ile bir kılmak gibi bir derdi olmadığı içindir ki kendisini 
nesnesi ile bilme gibi bir derdi de yoktur. Çatışkıya sebep veriyor, kendisini 
görünüre taşıyor, ilkelere bağlı karakter belirimlerinde de kimlik ediniyor. 
O’nun amacı; kendisini görünüşe taşımak, kimlik belirimlerine göre nesnesi 
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üzerinden bilinmek ve tavırlarında onanmaktır… Ve kendi iç dünyasında 
tavırlarda/ karakter belirimlerine göre tutum ve davranışlarda çeşitlenerek, 
var ettiği nesneleri üzerinden yaşamaktır. Kur’an’a bakın, tamamıyla çatışkı 
üzerinden kimlikte görünüş bulma anlamlı kılınmaktadır.  

Özellikle belirteyim; O özne/mutlakiyet sahibi varlık olarak kendi dışında 
kendisinden başka bir gerçeklik bulunmadığı içindir ki yaşadığı her durum 
kendi içselliğinde gerçekleşendir. O’nun için, dışında bulunma diye bir şey 
mümkün değildir.   

Allah diyalektikte, nesnesiyle kendini bir kılma çabasında değildir. Zaten töz 
ve özne olarak içsel düzeyde her şeyle birdir. Nesnesi olan mevcudat 
üzerinden özne olarak kimlikte kendini aşkınlıkta görünüşe taşır. Bütün 
mevcudat nesnesidir, ayetidir. Ayeti denildiğinde; bir şeyin delili olan nesnesi 
anlamlı kılınır. O, nesnesi olan mevcudat üzerinden, varlık olarak kimlikte 
kendini aşkınlıkta görünüşe taşır. Tinde amaç edilen ve tinde olup biten de 
bundan ibarettir. Yani Allah kendini bilme derdinde değil, Allah kendini 
kimlikte var etme derdindedir… Bu da Kur’an’ın tamamında tanık olduğumuz 
bir durumdur. Allah kendini bilme derdinde değil, kendini anlatıyor ve imana 
bağlı olarak da kendisini onatmakta.  

Böyle olsa da zatının potansiyel belirimleri olan subiti sıfatlarını kendinde 
kendi varlık belirimleri olarak dışlaştırdığı başlangıçta, zatını değil subiti 
sıfatları ile kendisini keşfettiği bir anının olduğu kanaatindeyim. Subiti/ sabit 
sıfatları ile neler yapabileceğinin bilincini edindiği bir anın olduğu 
kanaatindeyim. Bu ifade bir zevkin paylaşımıdır, umumiyeti bağlamaz.   

O’nu nesnesiyle bir etmeye çalışma çabası, insan düşüncesinin sanıda/ zanda 
kalan bir zorlamasından ibarettir. Nankörlerdenseniz, şükretmiyorsanız; sizin 
için ayetlerimizi gösterdik… Akıl etmez misiniz; denilmekte! Nesnesi 
üzerinden kendisini görünüşe taşıyor ve kimliklendiriyor. Özellikle; Hadid 
suresinin ilk altı ayeti, Haşr suresinin son üç ayeti, Ayet-el Kürsü ve İhlâs suresi 
mutlak olanı kimlik belirimlerine göre tanımanın en önemli tanımlarını taşır. 
Bu sure ve ayetleri de bir ömür boyu arkadaş edinin/ zikrinden gafil kalmayın. 
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Tekasür suresinde; oyalanmamanız gerektiğinin bilincini edinirsiz. Böylesi 
bilinç durumunda da hakkı dışında yaşanmaları sebebiyle, hak ve hakikate 
ermenize, engel olacak/ örtecek, oyalayacak her şey sizi sıkar.  

Zatı ilahi kendisini görünüşe taşıma istencinde bulunur. Bu istenç 
doğrultusunda ürettiği nesneler üzerinden tavır belirimlerinde kendisini 
görünüşe taşır ve kimlikte onatır. Bu durum, nesneleri üzerinden evrensel 
nitelikte belirir. Bunun içindir ki insan, üzerinde bulunan Rabbine bağlı olarak 
kendisini görünüşe taşıma istencinde bulunarak edim ve üretimlerde bulunur. 
Bu gerçeklikten bakıldığında; Tekasür suresinde, kendisini kendi dışında 
olanların çokluğu ile görünüşe taşırken kendisinden haz alan insana, 
evrenseli, yanlış kıble/ kabuller üzeri hatalı biçimde yaşadığı uyarısı yapılır. 
“Oyaladı” kavramı ile de bu anlamlı kılınır.   

Her insan, kendini gösterme istencini, derinden gelen bir istek olarak 
kendinde bulur… Bu istek sonucunda dış dünya nesneleri/ nimetler üzerinden 
kendini haz etmek için değil de Rabbini zevk etmek/ mutmainliği bulmak için 
kullanılmalı/ tüketilmelidir. Bu bağlamda insan, her edim ve üretimde de 
Rabbi ile zevk etmeyi/ mutmainliği öncelikli kılmalıdır… Kendini göstermenin 
nesnelerinde kendini nesnelleştirerek kendiliğini yitirmemelidir. Bu da 
sureden edinilecek olan derstir. 

 

Bu bağlamlarda diyalektiği biraz daha anlamlı kılmakta fayda vardır. Çünkü 
diyalektiği bilmezsek tinde görünüşü anlayamayız. İnsanlık tininde 
gerçekleşen diyalektikte, öznenin us değil ussal olduğu ve tavırlarda 
bulunurken özne olduğundan yana bilinçlenmesi amaç değildir… Çünkü insan 
tininde görülen diyalektik, öznel olgusal olan karşıt belirimler üzerinden 
gerçekleşirken, diyalektikte öznelliğin keşfi ara bir durum olarak görülür.  
Diyalektik süreçte gerçekleşen bir durumdur, özne ise sürecin değişmezi 
olarak sürece aşkın durur. Mutlak tinde diyalektikte amaç edinilen ise ilkeler, 
ilkesel edimler ve üretimler üzerinden de kimlik edinimi ve kimlikte görünüş 
bulmaktır. İnsan tininde düşünen özne olarak bilinçlenme, bu durumun ön 
belirimlerindendir. Önemli olan ise kimlikte görünüştür. Dikkat edilecek 
olunursa eğer Kur’an’da amaç her ne kadar kulun bilinçlenmesi, yani 
uslamlamalarda bulunması sürecinde kendine, aslına ermesi olsa da, kimlik 
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belirimlerinde kendisini gösteren Allah’a tanıklık ve kimlikte Rabbi sıfatıyla 
tinde görünüş bulunması amaç edilendir.  

Diyalektiğin –çatışkının kendisinde, istesek de istemesek de uslamlamalar var, 
ders çıkarmalar var. Diyalektiğin kendisi tinde amaç olmadığı gibi 
uslamlamalar ve ders çıkarmalar da tinde amaç değildir. Diyalektikte us varlığı 
olduğunun bilincine gelmek, özne olduğunun bilincine ermek önemlidir… 
Ama diyalektikten amaç edinilen ise karşıtlar ilişkisinde, çatışkı sonucunda 
tinde ilkeler üzeri öznellikte görünüş bulunması ve karakter belirimleri 
üzerinden de kimlik belirimlerinde görünüş bulmaktır.   

Ne özne olduğumuzun, ne de us varlığı olduğumuzun bilincine gelmek 
diyalektikte tam/ tek amaç değildir. Tam amaç; sonuçta kimlik edinimidir ve 
kimlik sahibi olana tanık olarak onanmasıdır. Kur’an’da bunu net görüyoruz; 
akıl etmeyi size tavsiye ediyor. Akıl etmez misiniz diyor, aklın araç olduğunu 
ifade ediyor. Ama sonuçta insandan istenen, kimlik belirimlerinde görünüş 
bulan özneye tanıklıktır. Bununla beraber peygamberin; “Allah’ın ahlakıyla 
ahlaklanın, sıfatlarıyla sıfatlanın” sözü ile belirteyim ki sıfatları ile sıfatlarına, 
ahlakı ile ahlakına tanık olmak, dinde görünen bir amaçtır.  

Fıtrat dini zemininde, Allah’a ve ilkelere söz ile davette beliren hak/ gerçek 
olan din; mutlak öznenin, kulun imanına bağlı olarak kendisini dilde görünüşe 
taşımasıdır. Hak dinde bu, dinin birinci ayağıdır ve bu düzeyde din insan icadı 
olduğunun zannı ile hep yanlış anlaşılmıştır. Mutlak olan, söz ile öznelliğini 
görünüşe taşırken; insanın, sözü gerçekleştirme sürecinde dış dünyada 
nesnellikte kendilik bilincinin yitirilmesi ile beliren inkâr doğrultusunda batıl 
ve hak karşıt belirimleri dinde görünür. Hak dinde bu, dinin ikinci ayağıdır ve 
tine / öznelliğe davet düzeyinde görünüş bulmasıdır. 

Bu bağlamda din, insan yaşamında diyalektiğin gereği olan karşıt belirimlere 
haiz olur. Öznel olgusal olarak beliren karşıtlık, diyalektik değil diyalektiğin 
kıpılarındandır.  Bununla beraber hak dinde söz gerçekleşirken; insanın iç 
dünyasında, nefsi emmaresi ile gerçekleşen ereğe bağlı mücadelesine tanık 
olunur… Ayrıca dış dünyada da hak ve batıl olan tarafların ilişkilerinde 
nedenlere bağlı hak ihlalleri sonucunda görünüş bulan çatışkısına tanık 
olunur. Bu da hak dinin üçüncü ayağıdır ki bu düzeyde din, diyalektik belirim 
olan çatışkıya haizdir. Hak din bu düzeyde, insanın sınanması sürecinde görüş 
bulur.  
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Hak dinin bu sürecinde insanın, koşullara bağlı olarak tutum ve davranış 
biçimlerinde edindiği karakterler üzerinden ve ihtiyaçlara bağlı olarak da 
üretimleri üzerinden potansiyelinde olan evrensellerin ve kendisine içkin olan 
Hakk’ın, karakterlere aşkın evrenselinde gerçekleşen tavırlarda görünüş 
bulmasına tanık olunur.  

Hak dinde çatışkı, amaç değil tinde görünüşün gereğidir. Çatışkıda bulunan 
insanın, kendi üzerine dönerek, tinde görünüşün nesnesi olmaktan kurtulup, 
tinde görünüş bulan özne olarak evrenselleri yaşadığının bilincini edinmesi 
gerekir… Ve evrenselleri, olması gerekenler olarak yaşaması gerektiği bilincini 
de edinirse; insan, çatışkıda beliren fevri düşüncelerle değil, çatışkı üzerinden 
beliren evrensellere bağlı ortak dünya görüşü edindikleri ile hukukun tesisi 
üzerinden toplumsal yapıda çatışkıyı aşar. Ayrıca iç dünyasında da vicdanı ile 
nefsi emmaresi ile olan mücadelesini, olması gerekenleri –evrenselleri 
yaşanması gerektiğinin bilinci ile aşar. Böylece dinin dördüncü ayağını edinmiş 
olur. Bu düzeyde hak din, hukuk/ şeriat ve vicdan zeminine oturtularak, sözün 
içeriğinde gizil duran evrensellerin görünüş bulduğu bir yaşam biçiminde 
verdiği dünya görüşü ile beraber görünüş bulur. 

Hak dinde İnsan, mutlak olana tanık olmak ve O’na ermek sürecine de girer. 
Bu da insanın kendi nefsi ile olan mücadelesini vicdan ile aşmadığı ve insanın 
insan ile bulduğu çatışkısını da evrenselleri, us belirimi olan hukukla yaşama 
taşımadığı sürece gerçekleşmez. Vicdan ile iç dünyasında, hukuk ile de dış 
dünyada selam/ İslamı bulan insan, bireysel olarak ibadetler ve toplum 
zemininde ise salih ameller sonucunda iç dünyasında ferdi olan bir yolcuğa 
çıkar. Hak dinde bu süreç, dinin beşinci ayağıdır ve bu düzeyde din velayette 
görünüş bulur. Velayet arınma ve evrenselleri yaşamak ile Allah’a varma yolu 
olarak iki kıpıda görünür.  Arınmak; önceden bahsi geçen nefsi emmare ile 
mücadele sürecinde, ayrıca ibadetler ve evrenselleri yaşamak ile gerçekleşen 
salih ameller sonucunda görülür. İbadetler ve salih ameller, başlangıçlarında 
arınmaya sonuçta ise Allah’a yakinliğe sebeptirler. Bu durum ayrıca 
düşüncede, tenzih ve tevhid bilinci ile beraber zanlarda da arınmayı getiren 
süreçtir.    

Bunlar dâhilinde hak din altıncı bir aşamada daha görülür. Bu da velayet 
sürecinin sonunda, şerden ve bilinç örtülerinden arınmış ve şer kaynaklarını 
vicdan ve hukuk ile sınırlarda tutan erdemli/ şerefli insanın, galip olan 
evrenseli üzerinden Allah’ı yaşadığının bilincine ermesidir. Bu düzeyde din, 
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salih ameller ile halka dönülerek karakter belirimleri üzerinden Allah’ı 
yaşadığının bilincinde olarak kimlik belirimlerinde görülmektir… Ve dinin 
başlangıcı olan birinci ayağına dönülmesi ile de hizmete –irşada yönelmektir. 
Bu süreçte insan-âlem ve insan-insan ilişkileri üzerinden üretilen ve ürettiği 
her şey üzerinden de Allah’a kimlik belirimlerinde tanıktır ve yaşamaktadır. 
Bu durumda din sürecinin başına dönülmüş olunduğundan dolayı din, 
döngüsel olan bir yöntem niteliği kazanır. Bu safhada öznelliğin şuurunda 
olarak her şeyi hakkı (helal denilen) ile yaşamanın bilincinde olarak dış 
dünyaya el uzatılır… 

Bu döngüde çatışkı, ara bir neden/ oluş süreci olarak belirir. Us ise döngünün 
her safhasında edinilen bilginin niteliğine bağlı olarak, bilinçte yapısallığa ve 
bakışımda görüşe sebep veren düşüncede belirir… Ayrıca, olması gerekende 
de hareket edilmesini sağlatan vicdan da görünüş bulur.  

Vicdan; dinde, ilkeler ile gerçekleşen düşüncede usun, irfana neden olarak 
tinde yükseldiği meleke formudur. Ayrıca din döngüsünün sonunda iman da 
görüş yerini, us ta gerçekleşen irfanda görüşe bırakır. İrfan; ilkeler zemininde 
gerçekleşen düşüncede, ilkeler ile anlayışa sebep olan, sezgide öznelliğe tanık 
kılan, ilkeler doğrultusunda yaşama sevk eden öznelliğin dışlaşması bilgisidir… 
Başta iman ile elde edilen, sonunda vicdan zemininde yaşama sevk eden, 
ilkeler ile nesnelliğe aşkın bakışımda bilme durumudur. Yani dinde tevhit, 
bilinçte kavram ve düşüncede de ideası ile bilmenin gerçekleşmesidir. İman 
ise yerini bıraktığı irfanın gerisinde duran alt bir formu olarak meleke niteliği 
kazanması ile usun vicdan beliriminde, olması gerekenler yaşanırken gizilde 
durur. Din döngüsünde, batılda kalanlar ise hak olan ile aşılan, tinde 
görünüşün nesnel belirimleri olan, karakter belirimleri olarak diyalektikteki 
yerlerinde kalırlar. 

Bilmediğinize tanık olamazsınız. Tinde de yaşayamadıklarınızı bilemezsiniz. 
Yaşadıklarınızın bilgisi ile yaşadığınız evrensellere ve öznelliğe tanık olursunuz. 
Bakınız; görmeyi yaşamadan ne olduğunu bilmezseniz, görmeye tanık olabilir 
misiniz? Vermeyi yaşamadan ne olduğunu bilmezseniz, vermenin ne 
olduğunu anlayabilir misiniz? Cömertliği yaşamadan ne olduğunu 
bilmezsiniz… Sizde haysiyet olanı, eylemlerinizde şerefiniz olarak 
yaşamazsanız hakikati, kendinizdeki hak belirimine göre hakkıyla yaşayamaz 
ve bu sebeple bilemezsiniz. 
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Evrensellerin görünüş bulduğu kimlik edinin!.. Çünkü kimlik zemin olarak 
aşkınlığa taşıyor. Sizden istenen, evrenseller ile öznel belirimlerde 
bulunulurken nesnelliğe aşkın/ nesneden özgürleşerek yaşamanızdır, sürecin 
kendisinde nesnellikte kalmak değil. Diyalektiğin belirim kıpısı olan 
karşıtlıkların birbirleriyle çatışkısı bir araçtır. Yaşamda gerçekleşen 
diyalektikten istenen; ilkelerin görünüş bulması, uslanmalarda bulunulması, 
olması gerekenin/ilkelerin –potansiyelin- görünüş bulması, üretimin 
gerçekleşmesi, öznenin eylemlerde-karakterlerde-kimlikte görünüş bulması 
içindir.  

Diyalektiğin insanlık tininde görünüşünün en önemli sebebi insanın fıtraten 
aciz ve nefsi emmare sahibi olmasıdır. Bununla beraber diyalektiğin nesnesi/ 
nedeni olan kıpıları ise başlangıcında idea niteliğinde bulunanın sonuçta ilke 
olarak görünüş bulan kavramdır. Kavramın yaşamda gerçekleşmesi sürecinde, 
öznel olgusal –ussal olan- karşıt karakter belirimlerin ve iradeye bağlı olarak 
hak ihlalleri sonucunda çatışkı görünüş bulur… Kavram ise ilke niteliğinde 
çatışkı üzerinden dışlaşır. Böylece idea öznel edimsel olarak açığa çıkar. Karşıt 
belirimler ve çatışkı sürecinde görünüş bulan koşul ve ihtiyaçlara göre de 
sonuç itibarı ile ürün verilmesi ve alınmasıdır. Diyalektik, ussallık içeren hangi 
yaşam alanında görünmekteyse, istenene ulaşıldığında yerini vicdana, 
hukuka, irfana bırakır.  

Diyalektik, öznel olgusal olan karşıt belirimler üzerinden iradeye bağlı beliren 
çatışkıda, evrenseller ve yasalar ile nesnesine bağlı olarak ussal düzeyde 
üretim verilirken, nesnel olgusal olanın, ilkesine ve yasasına bağlı olarak 
aşılması gereği olarak insanlık tininde yerini alır… Ama içkin olduğu 
evrenseline ve yasasına bağlı olarak nesnel olgusal olan, üretim verilirken 
aşılmakta iken; öznelliğin görünüşüne sebep olunmasından dolayı diyalektik, 
nesnel olgusal olan üzerinden tine taşınmanın aracıdır. Diyalektik üzerinden 
tine taşınılması ile görülecek olan ise öznel olgusal olan karşıt belirimlerin, 
üretim (her türlü üretim ve üretim alanı) nesneleri üzerinden çatışkıdayken 
ikinci bir diyalektik safhasına girmiş olduklarıdır. Bu safhada diyalektik, öznel 
olgusal olan karşıt belirimde bulunanların ürün vermesi sonucunda, öznelliğin 
keşfi sonucunda ayrıca çatışkıda yaşanan acıların, kayıpların deneyimi ile 
olması gerekenin dersinin alınması sonucunda, farklı bir boyut kazanır.  

Diyalektiğin, insanın asli tinine gelmeden önceki son durak burasıdır… Ve bu 
durak öznenin, nesnel olgusal olanlar doğrultusunda sadece ölçü ve yasalara 
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bağlı olarak üretilen üretim nesneleri üzerinde kendisini bulacağı ve üretim 
nesneleri üzerinden de kendisini tanımlayacağı bir durak değildir (Tarihsel 
materyalist Marksistlerin, Komünistlerin ve Kapitalistlerin yapmakta olduğu 
budur. Amaçlarının nesnel karşıt kabullere göre olması birbirlerindeki 
farklarıdır). Bu durakta öznellik, nesnel olgusal olanlar doğrultusunda edinilen 
üretim nesneleri –emek ve ürün- üzerinden konumlanan/ konumlandırılan 
öznelerin (işçi - patron, köle – efendi, düşman -  dost vb karakter belirimleri), 
karşıtlık üzerinden gerçekleşen hak ihlalleri sonucunda beliren çatışkı 
üzerinden görülecek olan diyalektikte, nesnelliğe feda edilirse eğer öznelliğin 
metalaştırıldığına tanık olunur. İnsan ise metalaştırılamayacak kadar, 
evrensellere haiz olan haysiyette ve kutsiyette bulunur.  

Son durakta öznenin, üretim nesneleri üzerinden değil de yaşanan/ 
yaşamakta olduğu evrenseller üzerinden asli nedenine bağlı olarak kendisini 
anlamlı kılması ve tanımlaması diyalektiğin bittiği değil, aşıldığı noktadır. 
Çünkü nesnel olgusal olan; yerini, öznel olgusal olan ilkelere bırakır. İlkeler ise 
öznel edimsellikte,  karşıtlar değil tavırda olan çeşitlenmelerdir. İlkelerin 
tavırsal çeşitlenmede yaşanması diyalektiğin bitmesi değil, diyalektiğe aşkın 
yaşamaktır. Bu da daha önce belirttiğim gibi ferd olarak öznede, us ta tevhid, 
irfan ve usun kalp berimi olan vicdanda gerçekleşir. Toplumsal düzeyde ise 
evrensellere bağlı yapısal ve yaptırım gücüne sahip olan hukuk ile gerçekleşir. 

Diyalektik, insan tininde tamamıyla öznel olgusal bir durumdur, öznel 
edimsellikte görülür. Sadece doğada nesnel olgusal, sadece usta kavramda 
ilişkisel ve sadece insanlık ilişkilerinde karşıt belirimler olan karakter vb 
kıpılarında gerçekleştiği anlayışı ile nesnelerine indirgeyerek tanımlar ve 
diyalektik yapmaya çalışırsanız suni olan bir zorlamada bulunursunuz. Bizim 
yaptığımız ise insan tininde yaşamsal olan, gerçekliği bulunan diyalektiği, 
Kur’an’da betimlendiği (özellikle secde suresi ve ilgili diğer sureler) üzeri 
anlamlı kılmaya ve tanımlamaya çalışmaktır. Yani diyalektik yapamazsınız, 
diyalektiği yaşarsınız, tinde yaşananı felsefi olarak tanımlamaya çalışarak 
anlamlı kılabilirsiniz. Zaten felsefenin bir gereği de doğada ve tinde olanları 
anlamlı kılmaktır. Diyalektik öznel olgusal olan karakter belirimlerin karşıt 
ilişkisinde, öznel edimsellik üzerinden görünüş bulan olay olduğu içindir ki 
yaşamda örnekleri ile betimler ve Kur’an’da olduğu gibi örnekleyerek anlamlı 
kılabiliriz. Kavramsal düzeyde de felsefi olarak tanımlayarak anlamlı kılabiliriz.  
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Batı/ Avrupa aydınlanma çağı felsefesinde usta, kavram üretmek için 
diyalektik yapma çabası vardır. Lakin kavramlar, dilde nesnel olgusal olduğu 
içindir ki yapılmaya çalışılan suni bir diyalektik denemesinden öte bir şey 
değildir. Kavram dilde her ne kadar nesnel olgusal olsa da yaşamsal ilişkide de 
öznel olgusal olandır. Kavram tarihseldir ve tarih sürecinde öznel edimsel 
deneyim/talim etme sonucunda ve nesnesine bağlı olarak içeriği 
doğrultusunda yaşam alanına taşınması sonucunda edinilir. Kavramın tarihi 
vardır, ortak geçmiş olarak günde yaşanandır… İnsanın, canlı kıldığı/ canlı 
olan, iç dünyasını ve dış dünyasını inşa etmeye sebep veren evrensel geçmişi 
ve geleceğe bakan yüzünü edinmesinin gerekliliklerindendir. Suni değil 
yaşamın kaçınılmazları sonucunda anlam vermenin gereği olarak edinilendir. 

Bununla beraber kavramlarla da yapılmaya çalışılan diyalektiğin uzantısı 
olarak insan tininde karakter belirimlerine göre diyalektik yapma çabaları da 
olmuştur. Böylesi çabalarda da öznel olgusal olan karakter belirimlerinde bir 
karakter belirimin, hak arayışında olarak öne çıkarılması diyalektiğin ruhu 
adına önemlidir… Ama karakterlerin; hakikatten uzak ve ilkelerin çeşitliğinden 
uzak, sadece nesnel olgusal olan alana indirgenmiş emek kabulünde 
hapsedilmeleri sağlıklı bir diyalektik görüşü ortaya çıkaramamıştır… Bu 
diyalektik çabasında da emeğin ön plana çıkarılması da insanlık adına 
önemlidir. 

Bu çabada; emek, nesnel olgusal olduğu kadar öznel olgusaldır ama emek ile 
öznel olgusal olan ilkelere ve öznel hakikate insanlığın yükseltmesinden daha 
çok nesnel olgusal yönünde emeğin metalaştırıldığı görülür. Emekten yana 
hak arayışında olan için bu önemlidir… Ama emeğin, ortak değer olarak 
metalaştırılmasından dolayı hak arayışı, olayda gerçeklik kazanan yeni bir 
diyalektik harekete sebep vermiştir. Bu her ne kadar, kapitalizm karşıt belirimi 
üzerinden diyalektiğe sebep olsa da her iki kıpısında da öznelliğin nesnelliğe 
indirgenmesi sebebiyle aslından uzak bir diyalektik olayın görünüşüne sebep 
vermiştir. Bu her ne kadar kıpılar ile diyalektik yapmaktan öte gerçekçi olsa da 
diyalektiğin aslından yana örtük, nesnel/ zılli/ olarak insan tabiatında ki 
evrensellerin çeşitliliği ve evrensellere yükseltmekten daha çok usta yaşayan 
nesnelliğe indirgemeci olunduğundan gerçekçi değildir. Diyalektik özneldir ve 
bunda diyalektik adına sorunsal olan ise emeğin ortak değer olarak görülmesi 
ve hukukun buna göre yapılandırılmaya çalışılmasıdır. Ayrıca emeğin ortak 
değer olarak üründe metalaştırılmasıdır.  
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Her insan için emek kendinde değer olduğu ve toplumsal yapıda karakter 
belirimine sebep olurken kısmi de olsa tinsel alanda var oluş sağlar. Ayrıca 
karakter belirimlerine göre sınıflanmaya sebeptir. Bu da toplumsal yaşamda, 
sınıflanmış karakter belirimlerine göre toplumun kendi içinde gerçekleşen 
diyalektiği, ortak meta anlayışına göre değil fıtri olarak kendinde değer olan 
ve emek sonucunda da hak edilmiş değer olarak belirenin, evrenseller 
doğrultusunda biçim kazanmış hukuk zemininde hakların güvence altına 
alınması üzeri sağlıklı bir biçimde yaşamaya olanak sağlar. Hukuk, 
diyalektikten kaçış ve diyalektiği bitirmek için değil toplumda beliren 
karakterlerin hakkını vererek diyalektiğe aşkın yaşam edinerek diyalektiğin 
aşılmasına olanak sağlar.  

Emeğin, toplum geleceği adına hukukla gaspı (vergi), sürdürebilinir bir 
toplumsal yaşam adına önemlidir. Emeğin gaspı toplumun ortak kazancıdır 
(bir nevi zekât)… Ama hak sahiplerinden, kazanılmış emeklerinden ortak bir 
orana göre alınacak değil, hak edilmiş kazancın ihtiyaçlar doğrultusunda 
görünen gider harcamalarından sonra ortak bir orana bağlı olarak alınması 
haktır. Bunun dışında kazanılmış haktan, gider harcamaları gerçekleşmeden 
önce hak gaspı hukuk zemininde eşkıyalık yapmaktan farksızdır. “Size 
verdiklerimizin fazlasından infak ediniz” denilen bir ayeti kerimenin de 
bulunduğunu bu anlamda belirtmek isterim. Bu ayetin hukukta ki karşılığı; 
gider harcamalarından sonra ortak oranda alınan gelir vergisidir. Yani zekâtta 
olduğu gibi…     

Bunun dışında; emeğin sadece, iş gücü, üretim araçları ve kaynakları 
doğrultusunda nedene bağlı olarak değer niteliğinde görülmesi, eksik ve 
düşüncede yanılgılara sevk edici bir fikirdir (böylede olmuştur). Emek 
nedenlerine bağlı olarak anlamlı kılınabilinir ama ereğinde karşılık 
gördüğünde değer niteliği kazanır. Emek ereğinde, ihtiyaca bağlı olarak talep 
edildiği ölçüde değer niteliği kazanır. Yani emek, amaçta irade edildiği ölçüde 
değer kazanır.  

Emeğin sadece üreticiye, üretim araçlarına, üretim kaynaklarına göre değer 
kazandığı fikri; eksik olmak ile beraber emeğin gerçek değerini vermez. 
Emeğin gerçek değeri, ihtiyaç belirimine göre talep edildiği ölçüde onanması 
ile alakadardır. Bu bağlamda tüketici sınıfın göz ardı edildiği bir ekonomik 
sistemin sürdürebilirliği düşünülemez.  
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Bununla beraber arzuların körüklendiği, insanların tüketim nesnesi oldukları 
ekonomik sistemde de tinsel gelişim ve tinde sürdürebilinir bir yapıya sahip 
toplum yapısallığı beklenemez. Böylesi toplumsal düzenlerde, hazlara ve 
arzulara göre tüketici olan sınıfın, ihtiyaçlara göre tüketici olarak bilinçli 
olmaları tinsel açıdan önemlidir. Elbette ki emek ihtiyaç karşısında değer 
kazanır… Ama emeğin ihtiyaç dışında gereksiz sunumu ve edinimi, emeğin 
gerçek değerinin fazlasında karşılık görmesi anlamına gelir… Ki bu da doğada 
emeğin –Tanrı’ya ait olanın- ve insanın kendi emeğinin –ilahi ve tinsel olanın- 
hazlar ve arzulara kurban edilmesidir. Emeğin hoyratça israf edilmesi tinden 
yoksunluğun işaretidir ki bu da çoklukta aşırılığa gitmektir.  

Değeri şişirilmiş emek ise hazlar ve arzularında terbiye olmamış insanlarda 
karşılık görmeye devam edecek olandır ama tinsel anlamda sürdürebilinir 
karşılığı olmayandır. Ayrıca değeri şişirilmiş emek, değeri karşılanamayacak 
olarak karşılığı olmayan olduğunda, talep edilmekten yoksun kalarak 
ekonomik dengeleri bozabilir. Çözüm: emeğin meşru değerinde tutulması ve 
denetlenebilir olabilmesi, ayrıca emeği değerli kılan tüketicinin, haklarının 
korunması ve tüketimin güven çıtasında gerçekleşmesinin sağlanarak 
sürdürebilinir kılınmasında görülür.  

Temel ihtiyaçlar doğrultusunda tüketici sınıfın canlı tutulması da önemlidir. 
Bunun içindir ki hem üretimde ürünün talep edilebilinecek kalitede ve uygun 
olan tüketilebilinir değerde olması hem de tüketicinin ihtiyaç belirimine göre 
tüketimde bulunabileceği değerde gelir kaynaklarının açık kılınması gerekli 
olandır. Tüketicinin taleplerinin ihtiyaç belirimlerine göre makul sınırlara 
çekilmesi ise bireysel bir tercih olarak eğitimle verilmesi gerekendir. Üretimin 
cazip olması/ kılınması ve tüketimin de emeğin değerine göre meşru 
sınırlarında gerçekleştirilmesi; insan yaşamının gerçeği olarak ekonominin 
sınırlarında haklar çerçevesinde gerçekleşmesi için gereklidir. Üretim ve 
tüketimin iç içe olduğu insani yaşamda; dengeler gözetilerek hakların hukukla 
güvence altında tutulması ve emeğin hadlerde yaşam alanlarına taşınması 
olması gerekendir. Kontrol edilebilinir bir diyalektiğin de gereğidir.    

Bunun dışında; emeğin, mülkiyet haklarının gasp edilerek sınıfların 
kaldırılması toplumsal düzeyde diyalektiği bitirir. Diyalektikten amaç 
diyalektiğin bitirilmesi değil, diyalektiğe aşkın yaşamın edinilmesidir. Dolayısı 
ile de tinsel alanda gelişime sebep karakterde, sahiplenme duygusu 
öldürüleceğinden dolayı tinde değer olarak aidiyetlerin de zaman içinde 
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yitirildiği görülecektir. Çünkü gasp edilmiş hakların ortak meta doğrultusunda 
ihtiyaca göre eşit paylaşımı amaç yitimine sebep olur. İnsan ise her türlü 
insanlık safhasında hem fıtri (temel ihtiyaçlar), hem nesnel (mülkiyet ve 
nesnesi üzerinden hak edilmiş diğer haklar) hem de öznel (ilkesel) düzeyde 
çeşitlilikte amaç edinir… Ki insan tininde diyalektiğin görülmesinin en büyük 
sebebi budur. Yani amaç olmaz ise diyalektikten bahsedemeyiz.  

Bu sebepten dolayı mülkiyet ediniminin kalkması ve gasp edilmiş hakların 
ihtiyaca göre eşit taksimi, amaca bağlı görünüş bulan ve kendi içinde farklı 
amaçlara göre çeşitlilikte görünebilinecek olan diyalektiği bitirir. Bundan 
dolayı toplumun, kendi dışında karşıt bir belirimi yoksa eğer diyalektiğin 
bitirilmesi sebebiyle doğada ilerleyişi, tinde gelişimi durdurulur. Karşıt bir 
belirim bulunana kadar diyalektiğin gerçekliğine toplumsal olarak uyanış 
mümkün olmaz. Böylece insan, devir olarak kendini bloke etmiş olması 
sebebiyle tarih sayfasında geriye atılır. Tininde duran insan için, doğa 
zemininde nesnel olgusallıkta, hak edilmesi gereken içeriği boşaltılmış 
karakterleri, hakkı ile yaşamaktan yoksunlaşma ve nesnelleşmeye 
mahkûmiyetten başka bir seçenek kalmaz. Bu durumda insan, insan niteliğini 
yitirmiş olur.   

Burada sorunsal olan; hak edilmiş emeğin, sadece nesnel olgusallığa 
indirgenmiş olması doğrultusun da kutsiyetini yitirmesidir… Ve böylece tinde 
değer olan ilkelerden de gerçek nedenini yitiren insanın uzaklaşmasına sebep 
olmasıdır. Bununla beraber emeğin hak karşılığının verilmemiş olması, 
sonuçta hak kavramının içeriğinin yitirilmesine sebeptir… Bu doğrultuda da 
hak arayışında bulunmayacak olan insanın amacını yitirmesi sebebiyle, insan 
için, hayatın anlamının da kalmaması sorunsaldır. Çünkü amaç insanın, 
yaşama/ yaşadıklarına anlam katarak ereğe doğru ilerlemesine sebeptir. Bu 
doğrultuda da doğada ilerleyişin ve tinde gelişimin bitirildiğine de tanık 
olunur.  

Burada sorunsal olan, dünya görüşü ile amaç edinilenin, insan fıtratı ile 
uyumlu olup olmamasıdır. Bu bağlamda mülkiyet yitimi ve hakların eşit 
paylaşımı her ne kadar kulağa hoş gelse de en mükemmel düzeni de kursak 
da gerçekçi olmaz. Doğada fıtratı gereği nefsi emmare sebebiyle insanın 
zaaflarının olması, ayrıca tinsel fıtratı gereği asli nedeni olan tinde değer 
olanı/ olanları yaşaması gereken insanın, bu doğrultuda kendine yol edindiği 
dünya görüşü ile yeniden diyalektiğe sebep vermesi kaçınılmazdır. İnsanın 
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fıtratı gereği mülkiyet ve fazladan hak talebi vb zaafları, cebri olan hukukla 
kontrol edilebilinecek olsa da ayrıca fıtratı gereği insanın asli nedenine engel 
olabilecek bir hukuk olamaz. Sonuçta hak ihlallerine sebep olunacağından 
diyalektik kaçınılmaz olarak insanlık tininde görülecektir.  

Ayrıca insana tinsel amaç yerine nesnel düzeyde ideolojik olan amaç verilmek 
istenebilinir ama bu da sahici olmaz. Çünkü amacın dışarıdan nesnelliğe bağlı 
olarak verilmesi hakiki olmadığından/ taklit olduğundan ve amacın hakiki 
olarak insanın fıtratı/ evrenseli doğrultusunda bulmasından sebebiyet, 
dışarıdan verilmiş amaçlar yitirilmeye mahkûmdur. Dünya görüşü olarak ta 
kalıcı bir yaşam sunamazlar. Yahu! Malik’ül Mülk esması evrenselken mülkiyet 
gaspı ne anlam taşır? Rakib, Azim vb esmaların evrensel olması sebebiyle 
insanın hak taleplerinin/ evrenseline bağlı amacının/ ereğinin gasp edilmesi 
ne anlam taşır? Yeni bir diyalektik safhasının görünüşü olur. Böylede 
olmuştur.  

Bunun haricinde nesnel olgusal olanlar ile insanın haz, arzular ve menfaatlere 
bağlı olarak nesnel amaçlarda kendiliğini yitirmesi, nesnellikte sürüklenişi ve 
nesnel olgusal olan yaşam alanlarına itilmesi ne anlam taşır? Bu durum 
insanın, tinde evrenseller ile insan olabileceğinin karşıt belirimi olarak, 
hukukun ve adaletin gerekliliğini görünüşe taşır. Bu bağlamda hukuk, 
evrenseller ile tinde gelişimin nesnesi değilse nesnellikte yozlaşan ve sığ olan 
ayrıca hak ve hakikatten uzaklaşan tin adına değersiz ve kabul görmeyecek –
tinde meşru olmayan- bir yaşam biçimi edinmeye sebep olur. Bu da sonuçta 
hak ihlallerinin, sürdürebilinir bir toplumsal yaşam imkânını yitirecek kadar 
çoğalması durumunda/ sebebiyle kendi içinde diyalektik belirimi olan yaşam 
biçimi edinmeye sebep olur.  

 

Burada sorunsal olan ise evrensellere göre hak edinimin değil de nefsi 
emmareye göre hak edinimlerinin/ menfaatlerin hukuk zemininde meşru 
kılınmasıdır. Bu elbette ki fıtratı gereği hakkı olan ve çaba sonucu hak edilmiş 
emeğin güvence altına alınması adına olması gerekendir… Ama menfaatler 
amaçsa, çatışkının -rekabetin hukuk zemininde meşru kılınması olur. Rekabet 
olumlu ussal olan bir diyalektik belirim olsa da çatışkı olumsuz ussal bir 
diyalektik belirimdir. Çatışkının karşıt belirimlere göre meşru kılınmış olduğu 
toplumsal yaşamda; hak ihlalleri, hukuk ve yaptırımları ile kontrol edilemez 
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olursa eğer ortak çıkarlar ve çıkarlar gibi nesnel olgusal olan kabuller (ulus, 
vatan, nesnel kimlikler vb.)  toplumsal birliğin korunması adına gerekli olarak 
görünüş bulur.  Böylesi bir toplumsal yapıda çıkarlar sebebiyle gerçekleşen 
diyalektikte meta değerler amaç olarak görülür. Ama bunda sorunsal olan ise 
çıkarları sebebi ile diyalektikteki çatışkıda kalınması, çatışkının 
meşrulaştırılmasıdır… Ki bu durumda menfaatlere bağlı çatışkıda kalınması 
insanı ilkelerden uzak nesnel yaşamaya iter.  

Böylesi yaşam biçiminde evrensele bağlı tinsel değerlerin meşruluğundan 
daha çok nesnelliğe bağlı nefsi emmare ile edinilen değerlerin hukuk 
zemininde meşru kılınmış olması görülür. Bu da insan tininde geriye itilmişlik 
değil yerinde sayma anlamına gelir. Çünkü menfaatlerin hukuk zemininde 
çatışkıya sebep verecek biçimde meşru olması, karşıt öznel belirimlerin 
çıkarları doğrultusunda hedef belirimleri ile birbirlerine baskın kuvvet 
olmaları –iktidar ve kazanç uğruna-   doğada üretime insanı zorunlu sevk 
eder… Ama öngörülü bir yaşamdan da insanı uzaklaştırır. İlkeler bağlamında 
hukuk, öznel gerçeklik doğrultusunda haklar çerçevesinde yapılanmakta ve 
yaptırım gücüne sahipse, çatışkıyı bitiren değil… Ama çatışkıya aşkın 
öngörülebilinir bir yaşam edinmeye sebeptir. İnsan tininde çatışkı hep vardı 
ve var olmaya devam edecektir. Bu nedenle çatışkı bitmez ama çatışkıya aşkın 
bir yaşam edinilebilinir. Yani barış/ selam/ İslam edinilebilinir.  

İnsanlık tini adına bu durumda sorunsal olan ise çıkar guruplarının doğada 
ürün edinimi ile beraber kazanımları/ sermaye doğrultusunda devleşmeleri 
sonucunda çatışkının, çıkar ilişkileri sebebiyle -politik- yaygınlaştırılmasıdır. Bu 
bağlamda hukuk ve ilkeler, çıkarlara bağlı olarak hak kazanımının aracı olarak 
ta kullanılır olur. Böyle olduğunda adalet ilkesine bağlı olarak hak taleplerinin 
fazlalaştığı görülür.   

Bundan kurtuluş var mıdır? Evet vardır? Sermaye gurupları suni çatışkılar var 
kılmakta ise hukukun üstünlüğünün gösterilmesi de hak olmalıdır. 
Diyalektikten amaç hakikatin, hak olanın görünüş bulmasıdır. Bu çıkar 
gurupları amaçlarında çıkar değil de hak olanın görünüşüne hizmet ederlerse 
daha iyi bir dünyanın kapısını aralayanlar olurlar. Bu karşıt belirimlerin 
evrensele bağlı ortak kabullerde hukuk zeminin de buluşmaları, işlerinde ise 
rakip belirimlere göre karşıt belirimler olmaları diyalektiğin gerçekleşmesi/ 
sürekliliği adına da önemlidir. Böylesi durumlarda önemli olan diyalektikteki 
karakter belirimlerinin evvela hak olana göre güçlerinin kontrol edilebilinir 
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olması ve insanlık yararına dengelenmesidir. Elbette ki ticaret ve sermaye 
paylaşımı/ dağılımı insan ilişkilerinde bütünlenmenin ve bir yönü ile de 
diyalektiğe aşkın yaşamanın gereğidir. Bununla beraber sermaye ürün 
vermenin destek kuvvetidir… Ama çıkar amaçlı, insanlığın tinde gelişimine 
engel ve insan tininde çatışkıya sebep verecek müdahaleci olmaları, yarardan 
çok zarar getirir.  

Sermayenin/ güç sahiplerinin amaçta çatışkı yerine rekabeti seçmeleri 
gerçekleşmemekte ise eğer baskın karakterlerin, güçleri ile orantılı olarak 
hukuk zemininde kontrol edilebilinecek yapısallığa getirilmeleri gerekir. Bu da 
gerçekleşmezse eğer bu karakterlerin hak ihlalleri sebebiyle güçlerinde 
küçültülmeleri, parçalanmaları veya yok edilmeleri insanlık tini adına hak olur. 
Bu olmaz ise eğer çıkar ilişkileri sebebiyle çatışkının sürdürülemez olduğu yere 
doğru gidilir. Hak ihlallerine uğrayanların hukuk zemininde ortak çıkarlarda 
bütünlenmeleri bu kuvvetlerin sınırlarını belirli kılmak adına önem gösterir. 
Yani diyalektikte çatışkıda olan karşıt karakter belirimleri diyalektiğin gereği 
olarak ortak amaçta -ortak çıkarlar hariç- buluşamayacaklarına göre çatışkı 
diyalektiğin gereği olarak devamlıdır. Ama çatışkıyı olumlu ussal olana 
taşımak insanlık tini adına gereklidir. Böyle olsa da rekabete bağlı üretim ve 
sermayenin kontrol edilebilinirliği/ denetlenebilinirliği ve tüketici sınıfın 
haklarının önceliği hukukta öncelikli olursa eğer daha güzel bir dünyanın 
kapıları aralanmış olunur. 

Günümüzde hem sermaye gruplarının, hem de devletlerin çıkarları 
doğrultusunda rekabet cephesi yerine, çatışkı cephesini genişletmeleri ve 
çoğaltmaları üretim ile ürün vererek, doğada ilerleyişe hız katarak kendi 
içinde çatışkılı bir dünya modeli çıkarmıştır. Sermaye, üretim ve emek bir 
yönü ile çatışkıya girmeyerek yaşayanlar, bir yönü ile de çatışkı içinde kalanlar 
olmak üzere iki sınıfı görünür kılmıştır. Bu bağlamda sadece sermayeye odaklı 
ürün alımı ve verimi insanlık tinine nesnel olgusalda kalınması sebebiyle fazla 
bir şey katmamıştır. Sermaye ve kontrol edenlerinin rekabet zeminine 
çekilerek rekabet alanlarını genişletmeleri insanlık tini adına daha yararlı 
görülse de… Kanaatim o ki;  şu an insan doğa zemininde, doğadan ürün alımı 
ve verimi yaptığından, bu da doğayı ilimde tüketmek adına gerekli 
olduğundan mümkün görülmez. 

Doğa alanında ürettikleri üzerinden doğayı keşfeden insan, ürettikleri ile de 
yaşam kolaylığı edinir. Görülmekte olan o ki kolaylığın nesneleri, insanı tinsel 
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alanın aşağısına itmekte. Surede bahsi geçen “oyaladı” kavramanı evrenseline 
bağlı olarak bu içeriği ile de okumak gerekir.  

Üreten insanın edindiği kolaylığın nesneleri içinde en önemlisi, doğada 
ilerlemeyi hızlandıran makine ve makineleşmektir. Sermaye/ para dolaşımı ve 
makineleşme, insanın insan ile olan ilişkilerinde insan hayatını kolaylaştıran 
en önemli öğeler olarak görülür. Modern yaşamda; para kazanımın amaç, 
makinenin de zorunlu görüldüğü insan yaşamında, materyalleşen insanın her 
türlü doğaya bağlı üretim içinde, tinsel alandan yana örtündüğü görülür. Bazı 
istisnai durumlar hariç genel anlamda böyledir. Hak ve hakikatten yana 
insanın örtünmesi “seni ne oyaladı” sorusunu hak kılar. 

İnsanın doğayı bilgiden yana tüketme serüveni sonuçta, doğadan ürün alımını 
ve ürün verimini kolaylaştıran nesnelerin de geliştirilmesine sebeptir. Gelişen 
kolaylığın nesneleri ile insana; doğada, sanayide ve teknolojiye ait üretim 
alanlarında fazla ihtiyaç kalmadığı görülür/ görülecektir. Bu durumda insanın 
tinsel alana -sanata, din, metafizik felsefeye vb- yönelmesi kaçınılmazdır. 
İnsan ile çatışkıda iken tinsel alana yönelen insan için üretim nesneleri ile –
mutlak tinden bakıldığında- tinsel alana yöneltilmesi, insan için evrensellerin 
kaçınılmazlığını farklı bir açıdan da görmek adına önemlidir. İnsan ürettiğinde 
kendini bulamaz; ürettiği, kendisini tinsel alana zorladığında, ürettiği 
üzerinden ürettiğini olumsuzlayarak kendisine dönmesi zorunda kalır. Bu 
durumda insan tinsel alana yönelmez ise kendini nesnel kıldığı yaşam 
alanlarının azalması veya yeterli olmaması sebebiyle yaşamın anlamını yitirir. 
Zaten kendini nesnel kılan insan için yaşamın nedeni, nesnel olgusal zeminde 
kendini bulmasından başka bir şeyde değildir.                  

Buna rağmen her türlü düzeyde hak olandan taviz vermek, insan doğasına 
aykırı olduğu içidir ki hak olana göre amaç edinilmediği sürece çatışkı devam 
edecektir. Ta ki batıl zayi olana kadar… İnsanlığın tarihsel olarak hak olan/ hak 
edilen/ gerçek olan belirimlere göre tine ilerlediğini/ tinde yükseldiğini de 
unutmamak gerekir. ‘Doğa mı, tin mi?’ sorusuna -tarihin uzantısı ile beraber- 
insan, hep gebe kalır. İnsanın tinsel yaşam alanında kendisini bulması gerekir. 
Böylece insan, fıtratı ile uyumlu, doğada görülen insan karakterinde de 
bütünlüğünü bulmuş olur.  

Diyalektik doğa zemininde, insanın fıtratına bağlı olarak acziyetleri 
doğrultusunda nefsi emmaresi ve tinsel belirimlere göre karşıt dünya 
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görüşleri üzerinden yaşanır.  Buna bağlı olarak ta farklı menfaatler sebebiyle 
amaçlar edinilmesi ve koşullar karşısında gereksinim olarak doğada ilerleme 
zorunda kalınması gerektikçe de insanlık tininde yerini koruyacaktır.   

Batı Avrupa aydınlanması ve uzantısında gerçekleşenlerde sorunsal olan, 
nesnel olgusal olanın olaya taşınması ile diyalektik belirime sahip olunmasıdır. 
Doğu aydınlanmasında ise bu söz konusu değildir. Doğudaki aydınlanmada 
öznellik söz konusu olandır ve öznel olgusal olan, nesnel olgusal zeminde 
olaya taşınmıştır. Bu bağlamda aslına bağlı olarak diyalektik doğunun 
hikâyesinde yer edinmiştir. Çünkü öznel olgusal olanın nesnel olgusal olan 
zemininde olaya taşınması zorunlu olduğundan, evrenselin, ifadeye ve 
sonrasında yaşama taşınması ayrıca anlaşılabilinirliği adına olayın hikâyesini/ 
betimlenmesini de zorunlu kılmıştır. Bunda önemli olan ise diyalektiğin ahlak 
edinimi doğrultusunda gerçekleşmesine olanak edinilmiş olunmasıdır. Nesnel 
olgusal olanı olaya taşıyanların diyalektikteki gelişimleri doğayla sınırlı 
ilerleme veya yerinde kalma olduğu içindir… Ki ilkeler doğrultusunda değerler 
edinerek nefsi emmarenin hakkı ile terbiyesinden mahrum kalındığından, 
tinsel alanda ahlak ihtiyaçları olan olmuştur. 

Doğu aydınlanmasında, hikâyesinde görünüşe gelen diyalektik, evrensellerin 
çeşitlilikte yaşanması sebebiyle, ahlaki düzeyde evrensellere bağlı olarak 
kabullerin geniş tutulmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca öznelliğe bağlı hukuk 
ile evrensellinde/ hak olana göre yaşam edinilmeye olanak bulunulmuştur. Bu 
da insanlık tini adına evrensel bir kazanımdır. Batı aydınlanmasını 
tamamlayacak olan da nesnel olgusal olan üzerinden öznel edimsel olan ile 
öznel olgusal olanın öznel edimsel olarak olaya taşınması sebebiyle iki 
diyalektik belirimin açığa çıkmış olmasıdır. Bu bağlamda batı aydınlanması ve 
uzantısı, doğu aydınlanması ve uzantıları tarih içindeki gelişimlerine göre takip 
edilirse eğer gerçekleşmekte olan diyalektiğin evrenseline bağlı zorunlu 
geliştiği görülecektir. Bu bağlamda hak olanın sonunda kazanacağı da 
kesindir. 

Bu durumda çatışkının yerine rekabetin yer alacağı ayrıca lokal değil insanlığın 
tümü adına evrensel düzeyde öznelliğe bağlı hukukun ve yaptırımlarının tesis 
edileceği bir dünyaya görüşü edinilmesi ile kontrol edinilebilinir bir 
diyalektikle ortak yaşam olanağı edinilebilinir. Böylece doğu ve batı dünya 
ayrımından uzak, ortak verilecek ürünler ile içinde yaşanılan bir dış dünya 
kurulmasına olanak bulunabilinir.  
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Bunu yaparken de dikkat edilmesi gereken bir hususiyet ise doğu 
aydınlanmasında görülen sorunsal olanların aşılmasıdır. Doğu, hikâyesinde 
bulduğu evrenselleri hukuka taşıma olanağı getirmiş olsa da sadece 
hikayesinde ve ahlakta kalınması ve zaman içinde nesnel olgusal olan 
zeminde üretimden yoksun kalınması, doğada ilerlemenin önüne geçilmesine 
sebep vermiştir. Bu da diyalektiğin evrenselde görünüş bulan bir olgu olması 
sebebiyle kendi içinde ve kendi dışında diyalektik karşıt kıpılarını görünüşe 
taşıyacağının ussal öngörüsünden yoksun bırakmıştır. Sonuç, boş bırakılan 
nesnel olgusal alanın olaya taşınması ile hak talepleri doğrultusunda 
diyalektik bir belirime sebep olması olmuştur.  

Diyalektiği aşmak için evvela diyalektiğin insan tinin evrenseli olduğunu 
anlamak gerekir. Bu doğrultuda da başlangıç kıpısı olan söze dikkat etmek 
gerekir. Nesnel olgusal olan zemin üzerinden yaşanan evrensellerin dilde irfan 
düzeyinde karşılık gördüğü ortak bir dil edinilmesi gerekir. Bu, Anadolu 
aydınlanmasında İslam ile zaten edinilmiş bir kazanımdır. Örnek: “Yetmiş iki 
millete tek nazar ile baktık, gelin tanış olalım, yaratılanı hoş gördük yaradan 
da ötür…” Bununla beraber insan fıtratına bağlı olarak istence ve dünya 
görüşleri doğrultusunda görünecek olan diyalektiğin, nesnel olgusal olan 
zeminde öznel olgusal olan ilkelere bağlı olarak yapılanmış evrensel hukukla 
kontrol edilebilinir kılınması gerekir. Diyalektik kontrol edilebilinir ve 
sürdürebilinir olmaz ise çatışkı ve insani kazanımların yitirilmesi kaçınılmaz 
olur.  

Bu bağlamda ihtiyaç duyulacak olunan ise toplumsal yaşamda Rakip ve 
bireysel olarak da orak dilde Rahman esması ile insanın bakışım 
kazanabilmesidir. Bu da insan yaşamında tevazu, saygı, hoşgörü ve rızanın 
görünmesine olanak verir ki insan yaşamında eksikliği hissedilende bunların 
yitirilmiş olunmasıdır. Nesnel olgusal olan zemininde hak talepleri, 
evrensellerin yaşandığı tinsel yaşamı sınırlamadığı sürece, hukuk ile de haklar 
güvence altında ise eğer rekabet diyalektiğin yeni görünüş biçimi olacaktır. 
Rekabette önemli olan ise adil olunmasıdır. İnsanın zaafları sebebiyle, koşullar 
doğrultusunda karşılaştığı hayati sebepler adil olmasını zor kılar ve hukuk bu 
bağlamda her devirde ihtiyaç duyulacak olandır. 

Kontrol edilebilinir bir diyalektik yaşam, insan usu ve tinsel gücü sebebiyle bir 
ütopya olmaktan daha çok diyalektiğin evrenselliği göz önünde tutulduğunda 
olması gerekendir. Böylesi diyalektikte sorunsal olacak olan ise rekabetin 
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hangi alanlarda neye göre toplumsal yaşamda görülmesi gerektiğidir. Surede 
“çokluk sizi oyaladı” denilirken rekabetin nesnel olgusal olana göre değil öznel 
olgusal olan alanda ilkelerin yaşanmasında görülmesi gerektiği belirtilir. 
Elbette ki nesnel olgusal alanda rekabet olmalı ama hadsizce ve haksızca 
gerçekleşmeden olmalı. Bu ayette hadsizce gerçekleşen bir rekabetten 
bahsedildiğini de belirtmek gerekir.  

Surenin devam eden ayetlerinde ise insanın fıtratının gereği olarak tinsel 
alanda üretim vermeden sadece nesnel olgusal alanda hadsizce yaşamasının 
tinsel sonuçlarına da katlanması gerekeceği de vurgulanır. Yaşamın nesneleri 
ile beraber israf edilmesinin toplumsal yaşamda yaptırımsal karşılığı olmasa 
da vicdanlarda ve ilahi hukukta yaptırımsal karşılıkları olduğunu bilmek 
gerekir. Sure rakip esması doğrultusunda da okunabilinir. Rekabet ederken 
nesnel olana doğru gözleri kararanlar, hadsizce yaşadıklarının sınırlarını 
gösterecek olanla ya sınırlanırlar ya da cezalandırılırlar. Her türlü israfa dikkat 
etmek, insanın insana duyarlılığı için haktır. 

Diyalektiğin nedenleri, gerçekleşmesi, sonuçları, evrenselliği, diyalektiğe göre 
bir yaşam edinilmesi gerektiği konu başlıklarımızdı. Evrenselinde, diyalektiğin 
yasasında hak ve batıl olanın, iman ve inkâr öznelliğinde karşılık görmesi ve 
böylece karşıt belirimler olması, olay olarak diyalektiğin gerçekleşmesinin en 
önemli sebebidir.   

Diyalektiği bitirmenin değil, aşmanın gereklilikleri dışında; özne - nesne 
belirimlerini karşıt belirimler olarak görmek sonucunda, öznenin nesnesi 
olduğunu ifade etmek ile diyalektik aşılmaz. Zaten varlıkta özne – nesne 
karşıtlığı görülmez ki bu ikili kavram us ta da aşılmaya çalışılsın. Öznenin 
nesnesine içkin ayrıca sıfat ve eylemleri ile nesnesine aşkın olarak nesnesini 
kendinde barındırması sebebiyle nesnellik, öznelliğin kendiliği değil 
tavırsallığında belirimin gereği olan ürünüdür. Nesnellik, özneliğin öznel 
edimsel olarak görünüş bulmasının aracıdır.   

Nesnel olgusal olanın, öznel olgusal olan evrensellerin görünüş biçimi 
olduğunu ifade ederek toptancı söylemlerde bulunmak da diyalektiği aşmak 
veya tevhid etmek anlamına gelmez. Biraz önce, özne - nesne için ifade 
ettiğim gibi varlıkta/ Allah’ta; öznel olgusal olan evrenseller ile nesnel olgusal 
olan görünüşler birbirine karşıtlıkta bulunmazlar. Varlık olarak Allah’ın, iki 
karşıt tavrı değildirler. Nesnel olgusal olanlarda, öznel olgusal olan evrenseller 
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içkinde dururlar. Nesnel olgusal olan üzerinden gerçekleşen edimler ve 
üretimler üzerinden de öznel olgusal olanların görünüşlerine tanık olunur. 
Zaten varlıkta/ Allah’ta bir olanları birleyemeyeceğiniz gibi diyalektiğin kıpıları 
değil diyalektiğin nedeni olmaları sebebiyle de diyalektiğe aşkın bir ifadede 
bulunulmamış olunur. Böylesi bir durumda diyalektik değil, tevhitte irfan ile 
diyalektiğe aşkın bakışımda ussallıkta bulunabilinir. 

Nesnel olgusal zeminde düşünüldüğünde özne-nesne birliğine doğal olarak 
varılır… Bu düşünce sonuçta nesnel olgusal zeminde geliştirilirse, nesnenin 
öznesi olduğu zannına insanı taşır. Ayrıca mutlak töz/nur -enerji ve dışlaşma 
nesnesinin bir olduğu düşüncesi elbette ki doğrudur… Ama bu düşünce de 
nesnelliğe bağlı geliştirilirse eğer insanı, sadece nesnel olgusal olanda var 
olunduğu zannına taşır. Mutlak töz ise mutlak özne ile bir değil aynı da değil, 
özdeşte değil, zatihi kendidir. Farklı düşünce alanlarında fikren beyan edilen; 
mutlak özne ile nesnelliğin, mutlak töz ile de kendinden olan nesnesinin 
birliğinden bahsedilse de aynılığından ve kendisi olduğundan bahsedilemez. 
Bir olmak demek aynıdırlar, kendisidir anlamını taşımaz/ taşımamalıdır. 
Aynılardır veya kendidir diyerek toptancı düşünmek öznenin kendi 
gerçekliğinden ve dışlaşma mertebelerini zemin edinerek karakteristik olarak 
tavırlarda görünüş bulduğunun hikmetinden insanı yoksun bırakır… Öz 
kendilikten insanı örtük kılar.  

“Zatıma varana kadar kulum hileme aldanmasın” hadisi kutsisi bu konuyu 
anlamlı kılmak adına önemlidir. Varlığı/ Allah’ı ve varlıksal olanı/ mevcuda 
geleni, O’ndan olanı mertebesi gereği hakkınca bilmek ve zevk etmek 
hikmetin gereğidir. Felsefi olan da bunu gerektirir.  

Nesnenin bilgisi, hakikatinin bilgisini vermez, olsa gerek ki sadece hakikatinin 
bilgisini işaret eden ayettir/ delildir. Öznellik ile nesnellik aynılıkta bulunmaz. 
Öznel olan nesnelliğe aşkın içte olandır ve nesnel olan tavrı üzerinden 
kendisini tini gereği görünüşe taşır. 

Tevhid, her şeyi Hakk görmek değil her şeyde hak belirimleri üzerinden 
tavırlarda kendisini görünüşe taşıyan Hakk’ı görebilmektir. Bu da Hakk’ı 
nesneleri ile bir kılmak/ aynı görmek/ indirgemek değil nesnesine aşkın 
tavırlarda kendisine tanık olarak birliğine vahit esması gereği tanık olmaktır. 
Bu söyleve dikkat edildiğinde, özne nesne karşıtlığı görülmez. Özneye, tavırsal 

198

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



çeşitlilik üzerinden tanık olunması ifade edilir. Bu söylevde diyalektiğe aşkın 
bulunulduğunu ve irfan ile görüş sahibi olunduğunu da görmek gerekir.    

Usta diyalektiğin aşıldığı nokta; evrenseller ile düşünülen irfan ve tevhid 
görüşü ile bakışım kazanılması ile mümkün olur. Tevhit her şeyin Hakk olması 
değil her şey üzerinden Hakk’ı tavır çeşitliğinde müşahede edebilmektir. 
İfadeye bakılırsa eğer nesnel olgusal olana aşkın ilkeler ile görüşün 
gerçekleştiği ifade edilmek istendiği de görülür. 

Anlatımlara dikkat edilecek olunursa; diyalektiğe sebep olan kıpılardan birinin 
tin adına önem göstermesidir. O da doğada ürün olan nesnel olgusal olan 
üzerinden, ürün alınması/ verilmesi sonucunda diyalektiğin iradeye bağlı 
olarak görünüş bulmaya başlamasıdır. Ürün vermek sonucunda da öznelliğin 
keşfi ile diyalektiğin aşılması aşamasına girmiş olunur.  

Diyalektik, amaca bağlı olay olduğu içindir ki hak olan amaca bağlı olarak 
gerçekleşen eylem ile aşılır. İlkenin ereğinde yaşanması ve üretimde ürün 
alınırken ve ürün verilirken ilkenin ereğinde yaşanması Nesnel olgusallıktan 
öznel olgusal/ ilkesel tavırların yaşama taşınılmasıdır. Doğa zemininde ve 
özellikle tinde üretmek/ emek, insanı hareketlerinde sınırlayan hukuk, usta 
ilkelerin eylemde görünüşüne tanık kılan irfan/ tevhitsel görüş ve evrensel 
ereğe bağlı salih amel diyalektiğe aşkın yaşam edinmeye sebeptir. Burada 
amaç/ kıble, çatışkıya sebep olandan evrensel olana doğru edinilmesi üzeri 
diyalektiğe aşkın yaşamaya sebeptir.  

Diyalektiğin tanım olarak zor anlatılmasının sebebi; diyalektiğin nesnel olgusal 
bir belirim olmaması sebebiyledir. Nesnel olgusal bir olgu olsaydı eğer analitik 
ve ampirik, çözümleyici olarak onu tanımlamak kolay olurdu. Diyalektik, 
nesnel olgusal değil öznel olgusal olarak beliren karakterlerin öznel edimsel 
ilişkisinde gerçekleşen olaydır… Olayın, neden ve erek bağıntılılığında karşıtlar 
ilişkisinde beliren çatışkı ve ürün verme eyleminde, irade/ amaç üzeri öznel 
olgusal olarak biçim kazanması durumudur. Olayın bu biçimde girift 
gerçekleşmesi, ilkelerin eylemde görülebilinecek olmasından dolayıdır. Bu 
sebepten dolayı da Kur’an’da beyan edilen, “dileseydik sizi bir ümmet 
kılardık…” ve “dileseydik hepinize hidayeti verirdik” ifadelerinden, insanlığın 
bir ümmet olamamasından sebebiyet diyalektiğin anlamlı kılındığını da 
görürüz.  
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Hak-bâtıl içeriklerinde biçim bulmuş karşıt ilişkide, içerikte olanın dışlaşması 
için diyalektik zorunludur. Ve hep hak olanla, diyalektik zemininde insanın 
doğada ileyleyişi, tinde gelişimi gerçekleşir. 

İnsan da nefsi emmare belası oldukça ve toplumsal yaşamda da değerler 
sorunu değil sorunsallığı çözülmediği müddetçe, değerlere bağlı meşruiyet/ 
hak arayışı oldukça, diyalektik insanlık tininde hep görülecektir.      

Ürün verirken evrenselleri/ ilkeleri tininde çeşitlenme olarak insan yaşarken, 
çatışkıyı aşmıştır/ diyalektiğe aşkın yaşamaktadır. İnsan, iradelerin ortak 
iradelerde buluşması, hakların iadesi doğrultusunda edinilecek sulh ile 
diyalektiği aşmak zorundadır. 

Hani diyorlar ya! Allah’ı olumsuzlamanız gerek; ondan sonra kendinizi 
bulursunuz. Allah’ı olumsuzlayamazsınız! Ussal düzeyde diyalektik bu noktada 
olumsuzlamanın olumsuzlanması olarak görünüş bulur. Çünkü tinde mutlak 
belirimlere haiz olanı olumsuzlayamazsınız. Bunun yerine insan kendi 
nesnelliğini, kimlik belirimi ve karakter belirimlerine göre olumsuzlarsa eğer 
zaten Mutlak olana us üzerinden öznelliğinde yükselmiş olur. 

İnsan tininde çatışkı önemli bir yer tutmakta. Çatışkı içinde uslamlamalar, 
bilinçlenmeler, kendiliğini bulmalar, keşfetmeler var. Çünkü çatışkının içinde 
yetilerimizle, edimlerimizle, ürettiklerimizle kendimizi de buluyoruz. Bununla 
beraber çatışkı ile doğada ilerleme ve tinde gelişim ve yükselme bulmaktayız. 
Gizilde duranın gerçekleşmesinin de gereği olan çatışkı olduğu içindir ki halen 
insanoğlu üzerinden nelerin gerçekleşmeyi beklediğini kim bilebilir ki? 
Gerçekleşmeyi bekleyenler ve halen diyalektiğin görünüş bulduğundan 
bahsetmekteysek kendisi ile yaşamayı öğrenmemiz gerekmez mi?   

Çatışkı gerekli olandır, olması gerekendir ama sonuçta, tinsel bir araç olarak 
görüş bulmakta. İnsan tininde, batıl olan hep zayi olur, hak olan ile insan 
yürüyüşüne devam eder… Ama batılın görünüşüne sebep karakterler ve hak 
olanın görünüşüne sebep karakterler ile çatışkı hep görünür olur. Çatışkı 
yerini sulha bırakır inşallah! Böyle olduğunda tür olarak insan, hukuk 
zemininde bir ümmet olmuş olur. İnsanın insanca yaşadığı, nesnel görünüşler 
dünyasında hazları, arzuları ve menfaatleri sebebiyle kendiliğini yitirmeden 
yaşadığı bir dünya, herkes ve her devlet için olan hukukla mümkün 
görülmekte. 
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Ferdi olarak iman, vicdan, irfan, salih ameller, ibadetler; toplumsal düzeyde 
de sanat, her türlü alanda üretim, hukuk, ticaret, iletişimin devamlılığı, 
kültürel paylaşımlar vb durumlar üzerinden diyalektikteki çatışkıya aşkın 
yaşamayı öğrenmemiz gerek. Bu unsurları da sermaye öncelikli üretim ile 
değil insanın öncelikli kılındığı üretimler ile beraber geliştirilmesinde insan tini 
adına yarar vardır.  

Din olarak İslam ile de insan fıtratına uygun yasaklar ve helaller/ hak kılınmış 
ve hak edilenler ayrıca toplumda uyumlu ve bütüncül yaşama taşıyıcı 
tavsiyeleri ile insana, tininin hak cephesinde bulunması adına önemli bir teklif 
sunulmuştur. İnsanın fıtratı gereği bulduğu acziyeti ve nefsi emmaresi ile 
irade etmesi, insanlık tininde diyalektiğin görünmesine sebep diyalektiğin 
kıpılarıdır. Olayda görünüş bulan diyalektiğe İslam’da; iman harekete, ereğe 
bağlı yön/kıble vermek için, şeriat/hukuk akıbete bağlı olarak hareketin 
sınırlarını belirli kılmak ve toplumsal yaşamda ilişkilerin sınırlarını belirli 
kılmak için, ahrete iman geleceğe bağlı olarak hareketin sınırlandırılması için, 
salih amel ise ilke bağlamında ereğe doğru hareketin gerçekleşmesi için 
zorunlu kılınmıştır. 

Bu bağlamda İslam; insanlık tininde insana sunulmuş en iyi teklif olarak 
görülür. Çünkü İslam ile diyalektiğe aşkın yaşam, insana sunulmuş olandır. 
Çatışkıya aşkınlık demek tinde özgürlük ve insanın insanla ilişkilerinde selamı 
edinmesi demektir. İslam, çatışkıyı aş emri üzeri biçim kazanmıştır. İslam; 
İbrahim’in ateşte bulduğu, Musa’nın asasıyla, adalet ilkesi gereği hak 
talebinin sonucunda Firavun karşısında eminlikte edindiği, İsa’nın halkının 
zulmü içinde ilkeler ile bulduğu, Muhammet Mustafa’nın dış dünyasında 
zulme uğrarken dahi iç dünyasında edindiği ayrıca hukukun tesisiyle devamlı 
kıldığı selamın/ barışın dinidir. İslam ferdi olarak vicdan ve us, toplumda ise 
hukukun ilkelere göre tesis edilmesi ile eylemde görünen ilkelere teslimiyet 
sonucunda selamın edinilmesini gerekli kılan dindir.  

İslam ile kabul edilecek olan, selamda yaşanacak olunan geleceğin kabulüdür. 
Biz İslam ile ilkelere göre daha doğru yaşanılan, daha iyi olunan ve daha güzel 
kılınmış olunan/ olacak olan bir iç ve bir dış dünyanın inşasını kabul ettik. Bu 
dünyaların inşasında ise çatışkıyı aşmaya çalışarak olanda yaşamayı 
öğrenirken daha güzel bir geleceğe kucak aştık. Bunu da hiçbir ideolojide 
bulamadık.    
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“Allah katında din İslam’dır” ayetini anlatılanlar doğrultusunda anlamak 
gerekir. Bu bağlamda İslam, evrensellerin dile getirildiği ve evrensellere göre 
yaşanması gerektiğini beyan eden dindir. İnsan için yaşam biçimi olarak ta 
evrensellerin görünüş bulduğu bir yaşam alanı öngörüsü verdiği için insanlık 
adına önemli bir tekliftir. Bir yönü ile de demek istediğim; İslam’ın, belli 
kişilere, belli ırklara ve gruplara indirgenerek evrensel mesajından 
uzaklaşılmaması gerekildiğidir. 

İslam için anlatılanlar doğrultusunda belirteyim ki; doğada ilişkilerin 
değişkenliği süreksizliği ve insan tininde ise çatışkının değişmez kıpıları 
zemininde diyalektik nesnelerinin artması belirsiz geleceği görünüşe 
taşımaktadır. Doğada yasalar zemininde ve döngüsel sistem belirimlerinde 
süreksizliğin gerçekleşmesi, süreksizliği yasa ve sistemine bağlı olarak belirli 
kılar. İnsan tininde ise ilkeler doğrultusunda haklar üzeri tesis edilen hukuk, 
üretim vb durumlar ile edinilecek sistemsel yapı öngörülü bir geleceğin 
kapılarını aralar. Zaten yapılmak istenende budur. Bu doğrultuda İslam ile 
amaç edinilen; diyalektiğin bitirilmesi değil, Rakip ve Azim esması ile yaşamda 
nitelik değişmesidir… Diyalektik çatışkıyı kabul etmek değil, insan tinindeki 
değişmezliğini görüp, diyalektiğe aşkın yaşayabilmektir… Diyalektiği hukuk ile 
kontrol altında tutmak ve salih amel ile de aşabilmektir.  

 

İslam’da, diyalektik ilişkide beliren çatışkının emek ile aşılması gerektiği 
vurgulanır. Çalışmanın zorunluluğu ve fazileti birçok ayette ifade edilir. 
Özellikle; insanın, dünyevi ve uhrevi nasibinin çalışmaya bağlı olduğu 
vurgulanır. Yani İslam’da insan modeli, her türlü insani alanda çalışan/ 
çalışması gereken insan modelidir. Çalışan insan; emek ve değer üreten, 
özgürleşen, değişen şart ve ihtiyaçlara göre de yenilenen, ayrıca yaşamına 
kendi çabası ile anlam katan ve değer edinen insandır. Bu durumda İslam’da 
dikkat edilmesi istenen öncelikli konulardan bir tanesi de insan emeği, yani 
kul hakkıdır. Hukuk/ şeriat ile murat edilen öncelikli durum da insan emeğinin 
korunmasıdır.  

Kul hakkı ile Allah’a erişilemeyeceği gibi huzuruna da varılamayacağını ifade 
etmek gerekir. Kendi emeği olmayan ile tinde nitelikli olarak değer edinimi 
gerçekleşmez ve insan emeği olmayanın gölgesinde kalarak kendini 
keşfetmek olanağından mahrum kalır.  
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İslam’da insan emeğinin önemini belirtmemin sebebi küreselleşen dünyada 
emeğin hukuk ile korunmasının ve emek sahibinin haklarının gözetilmesinin 
zorlaşmasıdır. İslam ile insana teklif edilen bir konu da emeğin korunması ve 
emek sahiplerinin haklarının gözetilmesidir. Bu bağlamda insanlığın bu 
konuya önem vermesi gerekir. Küreselleşen dünyada, kendisini belli bir dünya 
görüşü, yaşam biçimi ve mekân ile konumlandıramayan/ konumlandırmayan 
küreselleşmiş insan tipinin doğuşuna tanık olmaya başladık. Ferdi olarak 
baktığımızda her yer insanın ve her yerde insan, dünya görüşleri ve yaşam 
biçimleri ile farklılıklar gösteren insan dünyalarında aidiyet problemi ile 
yüzleşmek zorunda kalır. İnsan emeği ile yenidünyalarda karşılaşacağı 
problemlerini, yeni bir dünya inşa ederken aşar/ aşmaya başlar.  

Demem o ki insan küreselleşirken karşılaşacağı problemleri, emeği ile çaba 
göstermesi sonucunda aşabilir. Emeğin hukuk zemininde korunumu insanın, 
yetenekleri ile kendini daha iyi hissedeceği ve kendini insanlığa katkıda daha 
iyi gösterebileceği yaşam alanları edinmesine sebeptir. Bu da belli bir dünya 
görüşü, yaşam biçimi ve belli bir yer ile kendini sınırlandırmak istemeyen, 
dünya insanı olmak isteyenler için olması gerekendir.  

Allah’ın arzı geniştir; insan emeği ile kendini göstereceği bir yer elbet bulur. 
Küreselleşen dünyada emeğe önem vermek, kültürlerin kaynaşması ve farklı 
dünya iklimlerinde yaşama olanağı edinilmesi adına önemlidir. Böylece insan, 
edineceği ortak yaşam ortamlarında, emeği ile yaşama anlam ve değer 
katarken, çatışkıya aşkın yaşam biçimi de edinebilir. İslam’da insana İslam 
kimliği ile beraber teklif edilen bir noktada budur. Kur’an’da farklı dillerde ve 
kültürlerde halk edilmemizin tanışmak, birbirimize katkılarda bulunmak adına 
önemli olduğu vurgulanır. Ayrıca Allah’ın ve arzın genişliğine vurgu yapılarak 
insanın emeği ile dünya insanı olması farklı bir biçimde ifade edilir. Mülk 
Allah’ındır; insanın suni sınırları ihtiyaçlara göre talep edilen emek, paylaşım 
ve ticaret ile aşması her devirde olduğu gibi bundan sonra da olması 
gerekendir. 

Çatışkı, kaos ve çelişkilerde kalmak insanın kaderi değildir. İnsanın kaderi 
belirsizliklerde olasılıklara göre değil olasılıkları da göz ardı etmeden olması 
gerekenler ile olasılara dahi aşkın yaşayabilmektir. Öngörülemez bir dünya 
değil öngörülebilir bir dünya umudu ile ilkeleri yaşayabilmektir. Herkes 
nesnellikte oyalanırken, yaşamın nesnesi olmadan, yaşamın öznesi olduğunun 
bilinci ile -yaşamı yaşayan olarak- yaşama anlam katabilmektir.  
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Nesneler dünyasında çoğalmak, artmak hakikatin gölgesinde hakikate 
uzanmanın gereğidir. Hakikat ise çoğalmadığından kendisine örtük yaşanan 
her şeye müdahildir. Surede hakikat sahibi Allah’ın; insana, nesneler 
dünyasına ait olmadığının hatırlatışına tanık olmaktayız. İnsan için yaşam, 
ilkeler ile bir dünya edinmenin gereği olarak çatışkılarda kalınmayacak kadar 
önemli bir fırsattır.  Olanlara, olasılara aşkın yaşamak ilkeler ile yaşamaktır ki 
bu da seçimler yapması gereken insan için nefsi emmaresi sebebiyle zordur. 
Zor olan fedakarlık ister ve vicdan ile yürünmesi gerekendir. Vicdanını 
yitirenler için zor olan zordur. Vicdani duyarlılığını yitirmeyenler için ise zor 
olan olması gerekeni yaşamanın fırsatıdır.  

Yaşam ferdi yaşanandır ama insanın insan ile ilkeleri görünüşe taşıyarak 
yaşaması gereken bir yaşamdır… İnsanın dalgalarında kendisini yitirdiği, 
dalgasında ise dalga geçilmeyecek kadar kıymetlidir. İnsan!.. Dalgası mezarı 
olacak deryada mezarını görmeyecek kadar da kördür. Dalgasında yitirilen 
yitik zamanlar en çok pişman olunacaklardır. Aslından uzak kılan yitirilen 
değerler ise acısı çekilecek olan hatıralardır. Yaşarken tatlı gelir dalgalar, 
yaşandığında ise nankörlüğü tadamayacak kadar geride dururlar. Bir bilse 
insan, sıkı sıkıya tutunacak öz varlığına… Kendisine hatırlatacak olan ise 
kaybolduğu zamanların acı hatıralarıdır. Kendisine hatırlatacak olan ise öz 
varlığına döndüğü andır. Kayboluşun korkusu sardığında yüreğini, son 
kaçınılmaz olandır… Son!.. Yeni bir başlangıca açılan kapıdır. Yük edindikleri, 
sırtında atamadığı hadsizce yaşadıklarıdır. Tekasür; nedenini unutmuş insana 
ereğinde yaşaması gerektiğini hatırlatan suredir. İnsanın, insanlığını yaşaması 
gerektiğini hatırlatan suredir.  

 

Tekasür suresinde; evrensellere bağlı yaşaması gereken insanın, nesnelliğe 
kendini indirgemesi bahis konusudur. Nesnelliğe bağlı sayısal yaşayan insanın, 
evrensellere yükselmesi gerektiği hatırlatılır. İnsana verilenler, insanın 
evrenselleri yaşamasının nesneleridir. Evrenselliğe bağlı yaşanmadığı takdirde 
de evrensellerin kendisine hatırlatılacağı ve hakkı olan amaç doğrultusunda 
kullanılmayanlardan yana insanın hesabı görüleceği vurgulanır.   

Hep böyle değil midir? Oyalandıklarımız ile akıbeti unutup, sorumsuzca 
yaşadıklarımızın kaybı sonucunda pişmanlıkta hesabı görülenler değil miyiz? 
“Sizler dinimize hizmet etmezseniz, sizleri giderir, yerinize dinimize hizmet 
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edecekler getiririz” denilirken de evrensellere göre yaşamanın gerekliliği dile 
getirilir. Böyledir ama her giderme çatışkı sonucunda gerçekleşir. Tekasür 
suresinde, doğada hadsizce yürümenin sonuçları ve tindeki yürüyüşün nasıl 
olması gerektiği anlamlı kılınmaktadır.  

Başta ifade üslubunda diyalektiğin olduğunu belirttiğimiz sure; sonuçta 
baktığımızda diyalektiğin evrenselliğinin ifade edilişinin betimlenmesi olarak 
görülmektedir.  Diyalektik insan tininde bir yönü ile de hak talebine bağlı 
olarak görünüş bulur. Bu nedenle de geçmişe ait hesapların güne taşınması ile 
insanın, tinde konumu/ seviyesini belirleme aracı olarak geçmişin yeni 
edinilen ile değerlendirilmesi sonucunda yeniye/ hak olana geçişin gereği 
olarak görünüş bulur. 

 İnsanlık tininde çatışkı, birçok ilahi esmanın görünüşüne sebep olsa da 
çatışkı, zül Celali vel İkram ve Kahhar esmasının görünüş bulduğu olaydır. 
Esmaları ile çatışkıyı anlamlı kılabiliriz ama çatışkıya bağlı olarak esmalar ile 
diyalektik yapamayız. Esmalar ile diyalektik yapma çalışmaları ise zorlamadan 
ibaret düşünce alanları oluşturmak olur. Çünkü esmalar, tavırsal olan öznel 
görünüşler olduğu içindir ki karakteristik belirimler olarak tavır 
çeşitliliğidirler… Bu sebepten dolayı diyalektiği anlamlı kılmanın ve diyalektiğe 
aşkın yaşayabilmenin erekleri olabilirler ama onlar ile diyalektik yapılamaz.   

Mutlak tinde çelişki olamaz ama çatışkının görünüş bulduğunu söyleyebiliriz. 
Çelişki, insanın zihinsel bir belirimi olarak yargıdaki tutarsızlığında ve bu 
doğrultuda da tutarsız ifadelerde bulunmasında görülür. Kavramlarda zıtlık, 
varlıksal belirimlere farklılıklarında tanık olmanın gereğidir, çelişki değildir. 
Kavramlarda ise çelişki olmaz, her bir kavram anlam yönleri itibarı ile sadece 
farklılıklar gösterir ve tindeki çeşitlenmenin ussal anlam kıpılarıdır. Kavramları 
içselleştiren, yargılarına ve iradelerine/ amaçlarına bağlı olarak kararsızlıkta 
ve tutarsızlıkta bulunuyorsa eğer çelişkidedir. Zıt kavramların içeriklerine bağlı 
olarak çelişki olduklarını ifade etmek zihinsel bir sanıdan/ yanılgıdan ibarettir.  

Doğada zıtlıklar, yasalar zeminin de görülen varoluşsal belirim kıpılarıdır, 
yasalar zemininde uyum, denge ve bütünlükte görünüş bulurlar, yasalar ile de 
aşılabilinir kılınmışlardır. Tinde ise zıtlıklar, ilkeler zemininde görülürler ve hak 
olan ilkelere ile aşılırlar. Mutlak tinde ise zıtlıklar, mutlak öznenin aşkında 
durması sebebiyle karşıt belirim olarak değil, tavrında çeşitlenmeler olarak 
görülürler. Bununla beraber mutlak öznenin, nesnel olgusal olana yasalar ve 
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öznel olgusal olan karakter belirimlerine ise ilkeler ile öznel edimselliğinde/ 
hareketinde aşkında bulunduğu görülür. Kendinde beliren her türlü zıtlık, 
diyalektiğin nesneleri olarak tinde görünüş bulmanın kıpılarıdırlar. 

Diyalektiği anlayabilmek için; biçim ve içeriği anlamak yerinde olur. Biçim; 
içerik değil, içeriğin görünüşüne sebep içeriğe içkin/ içeriği yüklenmiş olan ve 
içeriğin, eylemde görünüş bulurken kapsayıcı olduğu nesnesidir. Her düzeyde 
biçim,  bağlı olduğu içeriğin eylemde görünüşünün gerçekleşmesinin 
kıvamıdır. Biçim, içerik birliği doğrultusunda olgusallıktan/ bahsedilir. Olgusal 
olanda biçim, içeriğin kendisi değil, içeriğin görünmesinin nesnesi olarak 
kıvamdır/ kıvama haiz olandır.  

Diyalektik, nesnel olgusal olan özdek zemininde özdeğe aşkın, öznel olgusal 
olan karşıt belirimlerin üzerinden usta eleştirel, kalpte öz eleştirel yaşamda 
ise çatışkıda ilişkiler sonucunda hak olan içeriğin görünüşüne sebep olaydır… 
Biçime aşkın, olmakta olanı anlayabilme ve biçime aşkın, ilkeler ile yaşam 
biçimi edinebilmenin gereğidir… Olay olduğu içindir ki tecrübe edilebilinir ve 
ussal olarak değerlendirebilinir olandır. Tecrübe ile bilgi ediniminin de 
gerekliliklerindendir. Biçim ve içeriğin, özne ve nesnenin aynılığının yargısında 
iddia edilmekte ise bu konu artık felsefi değil inanç alanının konusu olur. Nice 
inanç ta vardır ki zandan ibarettir.  

Diyalektik, insan ilişkilerinin devamlılığında doğru olana, iyi olana ve daha 
güzel olana doğru ilerleyişin gerekliliği olarak sürekli kılınan, ilkeler, yasalar, 
mutlak olan ile aşılması gereken yöntem olarak görülür. Diyalektik 
yöntemsizlik değil, tinde içeriğe/ içe ait olanın dışlaşmasında görünüşünün 
gereği olan yöntemin kendisidir. Tinsel olanın bilimi yapılacaksa eğer 
diyalektik bu bilimi edinmenin zorunlu yöntemi olarak kabul edilmesi 
gerekendir.    

Çelişki; hak olanın görünüşüne sebep, doğruya/ olması gerekene giden yolun 
son durağıdır. Mutlak tinde ise ereğe/ ilkeye bağlı harekette tutarsızlık 
görülmez. Görülmüş olsaydı eğer mutlak kavramını hak etmezdi… Mutlak 
tinde çelişki olsaydı eğer âlemlerde yasalara bağlı düzene ve insanlık tarihinde 
görülen tine bağlı gelişime tanık olamazdık. Çelişki olsaydı eğer iradesinde 
kararsız, tavırları hikmetten uzak tutarsız bir varlığı, tutarsız ve kararsız 
yaşardık. Belki de böylesi bir var oluştan hiçbir zaman bahsedemezdik. Belki 
de yoktuk. Böyle değil ama… İradesinde kararlı, tavırlarında tutarlı olması 
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sebebiyle haklar üzeri beliren hikmetinde kendisini görünüşe taşıyan, 
hakikatini paylaşan, bencil olmayan, bir yaratanımız var. Bir de tanısak; sevgi 
dolu yaratanımız var. Sevene varlığını sunan yaratanımız var.    

İnsanın tindeki gelişimi ise diyalektiğe bağlı kılınmıştır. Böyle olduğu içindir ki 
çatışkı olacak olmasına da çatışkıda nasıl yaşamamız gerektiğini, çatışkıdayken 
çatışkının algılanışı ve olumlu noktada nitelik değiştirmesi ve kontrol altında 
gerçekleşmesi gerektiğini anlamlı kılmaya çalıştım. Doğaya karşı tinde 
özgürleşebilmek diyalektiği zorunlu kılmıştır.   

Bizler için; kahırda ikramı görmek, rahmete her veçhesi ile tanık olmak, kahır 
ve rahmet üzerinden de Allah’a tanık olmak İslam olmanın gereğidir. Bizler 
için; Allah var, ne dert var ne gam var. Çatışkıda olan için ise dertte çok, 
gamda çok. Bize düşen ise çatışkıda halk edilen insana el uzatabilmektir. 
Gönüllere girerek sen-ben davasını aşabilmektir. Nedenleri aynı olan, kimlikte 
ortak, amaçta yek vücud, gönülde bir, İlkeye bağlı sıfatlarda benzer, Rabbi ile 
özgün olan görünüşteki farklılıkta tavırlarda rakip ama rıza ile biz olabilmektir. 
Birbirimizin doğruluk aynası olabilmektir. Çatışkıda değil çeşitlilikte 
yaşayabilmektir. Bunu bize unutturan nesnelliğe aşkın yaşayabilmektir. 

Böyle dediğime bakmayın! Çatışkı; insan yaşamının gerçeğidir, sürekli gerçeği 
olacaktır diye bir kaidede yoktur. Çatışkı sebebiyle bizler hak hakikatten 
yanayız. Kişiler, menfaatler değil derdimiz. Hak hakikatten gafil olanın çatışkı 
ise derdi, mücadele yüreğimizde ateştir. Batıl olanı evvela kendimizde yakarız. 
Sonrasına da gayretimizle ayna oluruz. Kafirun suresi ile yaradan, gafil ile 
evvela yolunu ayır demiş… Baktık olmuyor!.. Bir değil binlerce başımız olsa 
rabbimize fedadır. Nefsi emmarenin, batılda duranın, zalimin gölgesinde 
durmaktan ise hak hakikat uğruna ölüm bize haktır. Böyledir ama… Derdimiz, 
kıblemiz, çatışkı değil çatışkıya aşkın yaşamaktır… Savaş dahi olsa, hakikati 
yaşarken hak üzeri savaşa aşkın yaşamaktır.  

Ölüm dahi olsa sonunda, küllerimizden yeniden doğarız. Kişiler ve nesneler 
değil derdimiz, elimizi uzatırken hakikati yaşarız. Hakikati yaşadığından gafil 
olana ayna tutarız. Savaş değildir kıblemiz, gönlümüzü açtık göklerde bekleriz. 
Hakiki insanın yapması gerekeni yaparız. Hak ve hakikatten yana duruşu 
olanlarız. Gafiller içinde gafletten uzak yaşarız. İnsanın, çaresizin, uzanacağı 
hakikat ağacıyız.    

25.10.2015 
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103- ASR SURESİ 

 

 “Asr’a yemin olsun, gerçekten insan bir ziyan içindedir.” Ziyan diye çevrilmiş 
ziyan değil; “hüsran içindedir”. “Ancak iman edip salih amel işleyenler” 
denilirken; iman etti, salih amel işledi ifadesi ile hanif din dillendirilmekte. 
“Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler” denilirken de, 
sabrı ve hakkı tavsiye edenler ifadesi ile insan tinindeki çatışkı dolaylı olarak 
dillendirilmekte. Çünkü batıl olmaz ise neden hakkı tavsiye edeceksin. 
Çatışkıda, kavganızda, davanızda, zulümde vb ise sabır istenir. Sabrı niye 
tavsiye edeceksin? Sabır demek, tutarlı olmak, amaçtan sapmamaya çalışmak 
demektir. Karşınızda sizi zorlayan biri olmazsa nasıl tutarlılık olacak? Firavun 
olmazsa, Ebu Cehil olmazsa nasıl sabır olacak? Hastalıklar, belalar olmaz ise 
nasıl sabır gerçekleşecek? Diyalektikte ne gerçekleşmekteydi? Öznenin 
tavırlarında kendini görünüşe taşıması gerçekleşmekteydi. “Sabrı tavsiye 
edenler hariç” denilirken; amaca bağlı tutarlı olunan tutum ve davranışlar 
tavsiye edilmekte. Çünkü sabrettiğiniz üzerinden bulunduğunuz tutum ve 
davranışlar doğrultusunda sizden ilkesiyle Allah görünecek. “İnsan 
hüsrandadır”, neden? Allah’ı hakkıyla yaşamıyor diye. Halifetullah yaratılmış, 
nedenini yaşamıyor.  

Bu sureyi Muhammed suresi diye okuyanlar da oluyor. İfade edilenlerde 
Muhammed ilke olarak görülmüyor… Ama Muhammediyet ilke olarak kabul 
edilirse eğer farklı bir zaviyeden surenin anlamlı kılınmasına olanak edinilir. 
Muhammed ilkesi ile sure okunursa, bin dört yüz sene öncesinde surenin 
ruhunu hapis etmiş oluruz. Böylesi düzeyde, mertebe ise karakter belirimi 
olarak evrenseldir ve edinilebilinecek olması ile surenin bizlere ayna olmasını 
sağlar. Böylece sureyi günde okumuş oluruz. Eskilerin dediği gibi; 
“Muhammed ölmüştür ama Muhammediyet ölmez”. Ömer diyor ya; “kim der 
ki öldü, kafasını vururum”. Eba Bekir buna karşılık ne demekte; “Kim ki iman 
ediyor Muhammed’e, bilsin ki O ölmüştür, kim ki iman ediyor Allah’a bilsin ki 
Allah ölmez.”  

Sure, Hak ve hakikate davet etmek içeriği ile din ilkesiyle okunmalıdır. Tinde 
yitirilen güzelliğin evrensellerin yaşandığı din/ İslam ile geri kazanılması 
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gerektiği surede özetlenir. Bu bağlamda sureyi güzellik ilkesi ile de okumak 
gerekir.  Surede, eba vakt olan Mürşid-i kâmil üzerine yemin edilir; bulan 
kurtuldu, bulamayan hüsrandadır.  Surenin tasavvufta böyle bir anlamı da 
vardır. Devrin kâmili kimse; bulan buldu, bulamayan hüsrandadır. Çünkü 
kâmil olan, kendinde olanı sana aynalaştıracak, sende olanı uyandıracak 
kişidir.  

Surede diyalektik kıpıları net görmekteyiz. “İman edenler, salih amel 
işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç” deniyor… Ve bu ayetle sure 
özetleniyor. Bu ayette de diyalektik kıpıları net görmekteyiz. Tekasür Suresi 
gibi değil. 

Surede hüsranda olan ile hüsranda olmayan insan anlamlı kılınır. İman, salih 
amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek, hüsrandan kurtulmanın çaresi olarak 
anlamlı kılınır. Hüsran, sonuç alınamayan durumlarda yaşanır. Yani senden 
amaç edinilen bir şey var ama sen, bu amaç doğrultusunda yaşamadın, sonuç 
elde edemedin, o vakit hüsrandasın.  Öyle bir genel ifade var ki bütün insanlık 
adına söylüyor; “insan apaçık hüsrandadır”. Genelleme yapıyor… İfade 
edilmek istenen evrenselden uzaklaşmadan geniş zaman ifadesi ile insanı 
bulunduğu durum üzeri tanımlıyor. 

Hüsran, başta fıtri olan güzelliğin yitirilmesi ve sonuçta da edinilmesi gereken 
güzellikten/ güzel olandan yana ayrı düşülmesi, uzak kalınması durumunda 
yaşanandır. Güzellik ilkesiyle neden okuyoruz? Çünkü hüsran var. Hüsn, “r” 
almış olarak ayrılığı, uzaklaşmayı içermiş kendinde. 

Tin Suresi’nde insana Ahsen-i takvim demişti, bu surede ise hüsrandadır 
demekte. İnsanı hüsranla betimliyor, hüsranla anlamlı kılıyor. Haktan ve 
hakikatten uzaklaşan insanın içeriğini hüsranla dolduruyor, neden? Çünkü, 
insan; aşağılara inen, nefs-i emmaresi ile hazlara, arzulara, menfaatlere dalan 
olarak dünyada kendi sebeplerine sürüklenmekte… Aslından gafil kalmakta…  
Güzelliğini yitirmekte, güzel olan aslını yaşamasına sebep kıvamını 
yitirmekte...  

Evet, kıvamına bağlı olarak kendisinin üzerinde Hakk tezahür ediyor ama… 
Kıvam, kendinde olanı gösterebilen demektir. Sonuçta gösterebilen, niçin 
kullanılacaksa, amaç neyse, amacı eylemlerinde gösterebilen demektir. 
Hamurdan örnek veriyorduk; ne için hamuru yoğurduysanız amacın açığa 

210

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



çıkmasına ve gerçekleşmesine uygun kıvamda olması gerekmez mi? Bir şeyin 
kıvamı demek, kendisinde olanı, kendisinden isteneni sonuçta çıkarabilmesi 
anlamına gelir.  

“En güzel kıvam” demek; Allah’ı, kendisinde en mükemmel biçimde 
gösterebilecek kıvamda bulunan demektir. Çünkü güzel Allah’tır, suredeki 
hüsran kavramı gereği güzel kavramı Allah için kullanılması gerekir ki sure 
herkesin evrenseli olan Allah ile anlaşılabilinsin.  

Fıtri olarak potansiyelinizde zaten güzeldiniz, çatışkıya, başınıza bela nefsi 
emmareye düştünüz, güzelliğinizi yitirmeye başladınız. Başta güzeldiniz; 
bebekken herkes güzel, cazibeli, herkes secde etmiyor mu Âdem’e? Ama 
sonuç; büyüyünce, nefsi emmare ile bir canavar açığa çıkıyor. Bu defa 
güzellik, sonuçta edineceğiniz/ edinmeniz gereken, tinde ideal olan olarak 
görünüş bulur. 

Hüsran, sonuçta elde edilecek güzel olandan yana nasibin olmaması veya 
nasibin kesilmesi anlamında da anlamlı kılınabilinir. İnsan, aslından 
uzaklaştıran ve sonuç itibariyle güzel olandan mahrum bırakan, nefsi 
emmaresi doğrultusunda edindiği edim ve kişilik ile hüsrandadır, yani 
yaşamını ziyan edendir. Bunun haricinde insan, güzele sevk eden iman ve 
salih amel ile güzel olana/ kendisinde olana yetişir. Böyledir ama güzele/ 
güzelliğe varan insan bilir ki; güzel olana/ güzelliğe varmak, iç dünyasında 
nefsi emmaresi sebebiyle, dış dünyada ise nefsi emmarenin şeytan 
karakterinde belirdiği kişilerle ilişkileri sonucunda beliren çatışkı sebebiyle 
zordur… Sabır ister. İç ve dış dünyada görülen çatışkıda hak ve hakikate göre 
yaşaması ve sonuç elde etmesi de zordur.  

İnsan güzeli/ güzelliği zorluk tepesinde bulur ve bu tepenin eteklerinde 
hüsrandadır. Bu sebepten dolayı güzellik tepesine yol tutan için, yol 
kardeşlerine/ taliplere verilecek ilk ders sabırdır.  

Metin Baba’nın güzel bir hikâyesi var; bir gün arkadaşlar beni ziyaret etti 
diyor; iki cerrah arkadaş ziyaretine geliyor, soruları oluyor. Sorulardan önce 
İsmail Emre’nin bir doğuşu okunuyor. Doğuşta “evvela sabır gerek, sonra aşk 
gerek…” okunuyor. Arkadaşlar doğuşun sonunda ne yapmamız gerek diye 
soruyorlar. Metin Baba doğuşun başını okuyor “evvela sabır gerek”. O 
doğuşta Asr suresi anlamlı kılınmış.  
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Evvela sabır gerek, tutarlı olmak gerek. Zaten bütün ilişkilerimiz tutarlı olmaya 
bağlı değil mi? Eğer çatışkıdaysan hak ve hakikate bağlı olarak tutum ve 
davranışlarında tutarlı olman seni kurtarıyor. İlkenden taviz vermekteysen, 
tutarlı değilsen hüsrandasın. Güzelden/ güzellikten uzak hüsrandasın. 
Erenlerin dediği gibi evvela sabır gerek. Sabır ile güzelliği edinecek olan 
insanın, hüsranda bulunanlar ve nefsi emmaresi ile mücadelede bulunması 
kaçınılmaz olandır.  

Tinde güzellik, insanın öz hazinesi olarak Rabbiyle asli tecellide edindiği 
kendilik durumudur. Asli olana vardığınızda zaten güzelsiniz. Çünkü olduğu 
gibi yaşayan bir varlık. Rahmeti kendine farz/ zorunlu/ ahlak kılmış, güzelliğini 
de eylemlerinde gösteren bir varlık. Güzellik, insanın kendiliğine, kendi 
dışında kalanlar ve nefsi emmaresi ile örtünmediği niteliğin/ ilkenin adıdır. Bu, 
tinde güzelliğin birinci ayağıdır. Tinde güzelliğin ikinci ayağı ise; insanın kendi 
dışında bildiklerini Rabbi olan Allah’tan –kendiliği değil ama- gayrı 
olmadıklarının bilincinde olarak Allah elini uzatmasıdır. Yani, hepsini 
Rabbinden bileceksin, hepsine el uzatacaksın. Sen, sende olanla el 
uzatacaksın ama hepsinin Rabbinden olduğunun bilinciyle el uzatacaksın. Yani 
dış belirimler üzerinden güzellikte görünene rükû edeceksin, kendinde olan 
güzel olana secde edeceksin. 

Her şeyi Allah’tan biliyorsan, istesen de istemesen de güzelliğe örtünenlere/ 
güzeli arayanlara ayna olacaksın ve onlara uzanan el olmak zorundasın.  O 
vakit güzel sende görünür ve sen güzelsindir, güzellikte cazibelisindir.  

 

Geçen hafta rükuyu kendi üzerimize dönüş olarak anlamlı kılmıştık. Rükû; 
Allah’a, mevcudat üzerinden tavırlarında tezahür ederken önünde eğilmendir 
de. Ama secdeye vardığınızda, uzanan el olmanız gerek. Nefsi emmareniz hak 
olan ve hakikat sahibi ile aranıza girmeden, ne olması gerekiyorsa, ilkeye bağlı 
olarak onu yaşamanız gerek. Bunu daha önce teslimiyet olarak anlamlı 
kılmıştık. Hani! Hz. Musa’ya: “Bugün şafi oldun mu? Bugün vedud oldun mu? 
Bir yetimi sevdin mi? Bir açı doyurdun mu?” denilirken; güzel olanı hakkı ile 
yaşadın mı da denilmek istenmiyor mu? Her şeyi Hakk’tan bileceksin ve alay 
etmeyeceksin. Bereket elini kesmeyeceksin. Bakın bunu niçin söylüyorum; bir 
sonraki surede bunu net söylüyor. Arkadan çekiştiren Hakk’tan bilmeyendir. 
Güzelliğe kör olandır.  
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Doğa da güzel olan, tinde güzel olanın sürmesi/ süslü peçesidir. Peçenin 
arkasında güzel olanı hissetmenin nesnesidir. Bizim derdimiz nesnesi üzerinde 
tavırlarında tezahür eden güzel olanı görmektir. Hüsranda olana her el 
uzattığınızda, Allah elinizi tutacaktır; Şafi esmasıyla tutacak şifa verirken, 
Rezzak esmasıyla tutacak siz rızk verirken, Vedud esmasıyla tutacak siz 
severken… Bu da Allah’ın kullarından Rabbi sıfatıyla görünüşüne sebeptir. 
Güzel sizde görünmekte ise hüsrana mahkûmiyet biter. Ahseni takvim olan, 
Halifetullah görünür ki tinde özgürsünüzdür. Özgürlük, güzel olanın hakkı ile 
yaşanmasıdır. Hüsranda ise özgürlük, güzel olana varmanın adıdır.     

“Allah, kuluna hakkını kulu eliyle verir, bunu bilmeyen cahil, kuldan bilir”. 
Mademki kuldan bilmeyecek bir düzeye gelmek istiyorsunuz; bırakın, siz 
vermeyin Hakk versin. Teslim olun, sizde cömert olana, sevene, merhamet 
edene vb tavırlarında rahmetinde güzel olana. Çünkü Seven (Vedud olan), 
cömert olan (Kerim) Hakk’tır.  

Bakınız Allah Vedud’tur ve bu nedenle kâinatta sevgi evrenseldir, tektir. Sevgi 
evrensel, herkes aynı sevgiyi yaşıyor ve seven Allah’tan besleniyor. Her 
sevgide görünüş, O’nun sevgisinin tecellisidir. Kudret, irade, ilim sıfat 
belirimleri ile farklılıklar içerseler de evrenselinde tektirler. Diğer subuti 
sıfatlar  ve esmalar da böyledir. Bunu Allah-u Ekber ile okuyun, en büyük olan, 
aşkın olan, âliyy olan, kendisinden büyüğü bulunmayan, sıfatları ve tavırları ile 
kapsayıcı olan ile okuyun.  

Önemli olan bir durum da O’nu yaşıyoruz ama zılli/ gölgede mi, asli mi 
yaşıyoruz. Mesela: Malik-ül mülk,  mülke malik olan O’dur, sen ben değiliz. Bu 
sıfatı zılli mi yaşıyoruz asli mi yaşıyoruz, mesele budur. Yani Malik’ül Mülkü 
cimrilikle zılli tecellide mi yaşıyoruz, cömertlikle asli tecellide mi yaşıyoruz. 
Kendi nefsimiz için, dış nesne belirimleri üzerinden subiti sıfat zemininde 
esmaları, yaşıyorsak, zılli tecellide bulunuyoruzdur. Hak olan üzeri olması 
gerekeni, subiti sıfat zemininde esmaları, özümüzden geldiği gibi yaşıyorsak, 
asli tecellide bulunuyoruzdur. 

Edinen, edindiği ile hayr adına, Allah namına, hakkaniyet ilkesi ile halka 
dönmediği sürece kendisini tam anlamı ile güzellikte bulamaz. Allah namına, 
Allah adına, insan eylemlerde değilse, kendisinde olan güzellik, karakter 
belirimi üzeri tutum ve davranışlarında tezahür etmez.  
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Neden güzellik? Güzellik olduğu gibi Rabbini tavırlarda yansıtmaktır, 
göstermektir. Hüsran ise Rabden uzaklaştıran edimlerde ve davranışlarda 
bulunmaktır. Güzellik ideası, edinilenin paylaşımında görülen iyilik ideasıyla, 
hak olana göre davranış ve tutumda görülen doğruluk ideasını kendinde 
içerendir. Sonuçta güzellik görünür ama güzellik iyilik ve doğruluğu ereğinde 
kapsayıcıdır. Güzellik, fıtratta potansiyel olarak önceden olandır, sonuçta 
edinilecek olandır. İyilik başlangıçta fıtratta bulunandır, paylaştığınızla, doğru 
olanı yapmak ile yaşadığınızdır. Doğruluk ise süreçte olması gerekeni 
yaşadığınızda edinilendir. İyiliği yaşarken eylemde güzelsinizdir. Doğru 
olurken de tutum ve davranış biçimlerinizde güzel görünürsünüz.  

Hazreti Resul “Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim” demekte. İnsan aslı 
ve yaratılışı itibarı ile güzeldir, güzel ahlak ile de kendini tinde, ilkeler ile 
erdemler edinerek keşfeder. 

İyilikte güzel olan ve doğruluk sonucunda ise güzelliği yansıtan insan; subiti 
sıfat zemininde esmaları bu üç ilkeye bağlı olarak evrenselinde asli içeriği/ hâli 
ile yaşar. Eflatun’un, hikmet anlayışını temellendirdiği idealar kavramı ile 
ifade ettiği bu üç ilke, içte iradenin biçim kazandığı ve iradeye yön veren 
ilkelerdir. Bu sebepten dolayı bu ilkelere bütün yazı çalışmalarımda öznel 
oldukları içindir ki irade ideaları demekteydim.  

Bu ilkeler ile bilmeye doğru sevk ediliriz ve bu ilkeler ile bildiklerimiz 
doğrultusunda bakışımlarda bulunuruz. Kendimiz için iyi, doğru ve güzel olanı 
irade ederiz ve kendimiz için güzel, doğru ve iyi olana doğru yürürüz. Önemli 
olan ise herkes için iyi, güzel ve doğru olan ile rahmet ahlakında bulunan ve 
bulunulmasını da talep eden Allah’a; bu ilkeleri evrenselinde, herkesin iyiliği 
için olması gerekeni tutum ve davranışlarda göstererek/ yaşayarak 
yükselebilmektir. Böylece insan, hüsrana mahkûmiyetten Allah’a yükselerek 
kurtulmuş olur.   

Bu ilkeler, esmaların karakter belirimlerinde yaşanmasının evrenseli olan 
zemindirler. Yani erek belirimi olarak görülen evrensellerin neden zemini olan 
evrensellerdirler. Bu zemini evrenselinden uzak yitirirseniz asli tecellide değil, 
zılli tecellide esmaları yaşarsınız. 
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Bu irade ideaları, öznel olan evrensellerin yani esma tavırlarının, subiti sıfatlar 
zemininde karakteristik olarak görünümünün nedenleridirler. Mesela Allah 
rahman tavrında iyi, kahhar tavrında doğru olandır.  

Bununla beraber Allah, ilkelerde görünüş ile kendisini cazibeli ve kendinden 
emin kılması ile güzel olandır. Güzel olandan emin olursunuz, güzel olan emin 
kılar. Doğaya bakıyorsunuz… Güzel bir manzara gördüğünüzde sizi kendinden 
emin kılmaz mı ve güzelliğinin cazibesinde kendinizi unutmanıza sebep olmaz 
mı? Mesela: Ormanlık bir alana dışarıdan bakıyorsunuz, bütünlüğünde 
güzelliğe tanıksınızdır, cazibesinde kendinizi unuturken ondan emin kılınmaz 
mısınız?  

Güzellik sanatın da estetik ilkesinde görünüş bulmasının en temel 
nedenlerindendir. Güzellik ideası, ideaların çıtasıdır. Her türlü görünüş, 
evrenseline yakinlik biçimine göre kıyas edilmeyi hak eder. Yani şuna buna 
göre değişen ve bir o kadar da kişisel olan nedenlere göre değil, evrenseline 
bağlı olarak değerlendirmeyi hak eder.  

Tinde yaşananların, biyolojik, psikolojik, fizyolojik etkileri ve belirimleri vardır 
demiştik. Tinde güzel olan doğaya ait yönleri ile de güzeldir ve sonuç itibariyle 
güzellikte halk edilecektir. Hüsranda olan ise iç dünyasında kötü olduğu içindir 
ki çirkindir… Tavırlarında çirkinliği görünendir ve sonuç itibariyle suretinde de 
çirkinleşecektir. Ayrıca yeni bir halk edilişte de kendini çirkinlikte bulacaktır. 
Yani, gizilde olan aşikâr olacaktır ve aşikâr olan gizilde olumlu veya olumsuz 
noktada karşılık bulacaktır. 

İnsan en güzel kıvamdı… En güzel kıvamda güzel olanı onaması, içselleştirmesi 
ve güzel olanı yaşaması, potansiyelinde saklı olan güzellik ideasını idealinde 
bulmasını sağlar. Güzel olanı onayacaksın, güzel olanı içselleştireceksin, güzel 
olanı yaşayacaksın. Aslında konuştuğu bu üçü… Allah’a iman edeceksin, iman 
ettiklerinle O’ndan geleni içselleştireceksin (sözü içselleştireceksin), söz sende 
gerçekleşecek (eylemlerinde göstereceksin) ve sende görünen Hakk olacak… 
Bu da o kadar kolay olmadığı içindir ki evvela sabır gerek demişler.  

Kısacası, surede din güzellik üzerinden anlam kazanıyor. Hz. Resulallah’ın bir 
hadisi de bu surenin tefsiri gibidir: “Din güzel ahlaktan ibarettir”. Güzellikte 
Rabb olduğu gibi görünür, güzel olanda Rabb olduğu gibi yaşanır. Surede 
Âdemden Hateme kadar İslam; iman, salih amel, hak ve sabır kavramları ile 
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özetlenmiştir. İnsan, kalpte “iman”, niyet ve eylemde “salih amel”, anda 
“hak” üzeri yaşamak ve geleceğe de doğruluk ilkesi belirimlerinden olan 
“sabır” la yürümekte olarak İslam olur. Hak kavramı ile adalet, sabır kavramı 
ile de evrenselin yaşanacağı erek işaret edilir. Bu durumda ereğe bağlı olarak 
adil olunması gerektiği de ifade edilmiş olunur.     

Kendi aslına kötülükle -günahla perdelenen, tinde ve tende çirkinleşmeye 
mahkûm olurken, hüsrana da mahkûm kılınır. “Allah güzeldir, güzeli sever” 
hadisi de çirkinleşmenin/ çirkinliğin itici olmasının nedenini anlamlı kılar.  

Güzelliğin edinimi önemlidir ama güzelliğin onanması da bir o kadar 
önemlidir. Onanmayan güzellik, kendinde güzeldir. Âşık Veysel, “güzelliğin 
beş paha etmez, Bendeki bu aşk olmayınca” derken; bunu, güzel nefesi ile 
ifade etmiş değil midir? Güzellik; cazibe, emin kılma ve kişinin kendini 
unutmasıyla, güzel olanda bütünlenmesiyle gerçekleşmekteyse güzel olan 
hakkıyla onanmıştır. Bu anlatımlar ışığında belirtmek gerekir ki, güzellik 
sadece doğaya ve sanata ait bir ilke değil, ilkelerin hakkıyla yaşanması 
sonucunda edinilecek olan ve yaşam alanında tinde gerçekleşecek olan 
belirleyici sonuç ilkedir. Yani, sadece sanata ait bir ilke değildir, dinin kendi 
ilkesidir.  

Surede, bu sonuç ilkeye göre; insan ömrüne, zamanın ruhuna, zamanın 
ruhunu belirleyen hak olan galip düşünceye, galip düşünceyi belirleyen kâmil 
insana, güzel olana yemin edilerek sureye başlanmaktadır (“Asra yemin 
ederim ki”). Zamanda galip sıfat ve esma sahibi olan kimse, kimlerse; zamanın 
galip düşüncesi neyse, ona yemin ederim ki diyor. Kimin üzerine yemin 
ediyor? Nüzul sebebi ile Hz. Muhammed üzerine, evrenselinde ise zamanın 
Muhammedisi üzerine yemin edilmekte… Kimse, kimlerse; selam üzerlerine 
olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Bu mertebeyi yaşanan makam 
olarak söylersek Kutbul Aktab’tır. Kutbul Aktab devrinin Muhammedisidir. 
Devrinin bütün velileri bu makamın feyzinde ve nurundan beslenir, belirleyici 
olan ahlakına göre tutum ve davranışlarda bulunurlar. O devrinin esması ve 
devrinin güzel ahlakını belirleyici karakter sahibi olandır.  Hem velayet tarafı 
vardır, hem nübüvvet tarafı vardır. Nübüvvet tarafıyla Hz. Muhammed’e 
bakar, velayet tarafıyla Hz. Ali’ye bakar, selam üzerlerine olsun. Bunun içindir 
ki ona maneviyatta, çift yüzlü derler. 
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Hak olan galip düşünce, galip düşünceyi belirleyen kâmil insana, güzel olana 
yemin ederek başlanan surede, hüsran;  güzelliği edinemeyeni, gerçek insanı 
bulamayanı ifade eder. Güzellikten kendini mahrum eden insan için kullanılır. 
Hatırlarsanız geçen haftaki Leyl Suresi’nde güzelliğin onanması ve 
onanmaması üzerine konuştuk. Asr Suresi’nde de bunu daha anlamlı kılmaya 
çalışıyoruz.  Asr Suresi’nde insan güzellikle Rabbine döndüyse eğer, aptallığı 
aşmıştır, hüsranı aşmıştır, kendinde irşad olduklarıyla irşad ehli olmuştur. 
Rabbinden edindiği irfanı, ilmi, deneyimleri vb, devrin koşul ve ihtiyaçlarına 
göre Rabbi sıfatı ile yeniden üretirken paylaşan olur. Bu durumda Allah, 
küreyi arzda insandan görünür olur.  

Asr Suresi, işlerinde samimi olması gereken insanın, ilkesinde edim ve 
üretimlerde bulunurken, devamlı ve tutarlı olması gerektiğinin anlamını verir. 
Bu surede insandan istenen; dünyalıktan yana hüsranda, kahırda olsa dahi 
(sabır kavramından bunu anlamaktayız) ihlâsta bulunurken samimi olarak 
salih amellerde bulunması ile iman ettiğini yaşayan, hakiki, olduğu gibi bir 
insan olmasıdır. Hakiki insan, riyasız ve iç dünyasındaki güzellikle ile dış 
dünyasında yaşayandır. Hakiki insan, işlerinde samimi ve sadık (sabırlı/ 
tutarlı/ ilkesinde devamlı olan) olandır. Dünyadan yana hüsranda olsa da 
tinde güzel ve ilkesinde özgürce yaşayandır. Surede hüsran kavramı, 
tinsellikten uzak, hüsranda bulunanlar için kullanılmaktadır. Sabır kavramı ile 
de sıdkiyet işaret edilir. Onun tinde hüsranı; aşağılar âleminde, aslından, 
kendiliğinden ayrı düşmüş olmasıdır. Nefsi emmaresi ile hüsranda olan, 
nesnellikte kendiliğini yitirmiş olanlar gibi hüsranda değildir. Aslından beri 
kalmasının hasretinde yaşar. Bu da yolda giderken ilk safhalarda seyir ettiği 
mertebelerde yaşadıklarıdır. 

Asr kavram olarak suyu çıkasıya kadar sıkma anlamına da gelir. En güzel tarafı 
da bu. Yani, Allah bir insanı güzel yapacaksa suyu çıkana kadar kahr eder. Bu 
anlamdan hareketle, hem dünyalık tarafıyla kahr edilen hem de iç dünyasında 
aslına varmasına engel olacak her şeyden uzaklaşan, uzaklaştırılan hüzünlü ve 
hüsranda bulunan insana işaret edilir. Böylesi insana tasavvufta ibn-i vakt yani 
vaktin çocuğu denilir. Yani belirlenimi kendi dışında olan. 

Bu insan, dünyalığı ve nefsi emmaresi ile tinden yana hüsranda olması 
sebebiyle meşakkatlere maruz kalırken ibni vakt mertebesinde “asr” diye 
zikredilendir. Rabbine olan hasretiyle; iman, salih amel üzere hak olana göre 
sabırla gayrette iken Rabbine yakin gelir. Böylesi durumda Rabbi ile iş 
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görürken kendi dışında belirlenimi olmadan iş gördüğü için ve galip sıfatı ile 
melekelerine ve âlemlerde gerçekleşenlere yön verebildiği içindir ki eba 
vakttir/ vaktinin babasıdır.  

Sıkılırken ibn-i vakt olan, artık tavsiyelerde bulunurken, belirleyici ve yön 
verici sıfatı ile eba vakttır. Vaktin babası demek; Kâbe olmuş, kutup olmuş 
insan anlamına gelir.  

Böylesi insanlar, beşikten mezara kadar, anne karnından itibaren dersleri 
başlar, yani dışarıda başlamıyor bu iş, birine tabi olmayla başlamıyor, anne 
karnından itibaren Allah’tan ders alıyorlar. Yani yaşamın bütün sürecinde 
sıkılırlar, suyunu çıkarmak için. Zeytinyağının çıkarılışını düşünün… Yani suyu, 
özü çıkana kadar sıkarlar, kendinde olanı açığa çıkarırlar, güzel olanı açığa 
çıkarırlar. Zorluklarda sıfatlarını geliştirirler ve tinde öz varlığı ile yeterliliğini 
bulana kadar ve sıfatlarında da yetkin biçimde iş görene kadar yetiştirirler. 
Yetiştikten sonra da karşılaştığı, zamanın koşulları ve ihtiyaçlarına göre de 
rabbi sıfatı ile edim ve üretimlerde bulunurken hizmetinde ruhsal olarak 
kendinden beslenen olur. Daha önceki sohbetleri hatırlarsanız bu 
anlattıklarım anlaşılırdır. İnsanın çabası, mücadelesi, çatışkıların içinde 
gerçekleşirken kendinde olanı açığa çıkarırlar. Zilzal suresinde anlatılanları 
hatırlayın; bu bağlamda kendinden olanı çıkarırken bir taraftan ibn-i vakt bir 
taraftan da kendinden çıkanlarla beraber eba vakt olur. Surede ibn-i vakt ve 
eba vakt olan insan anlamlı kılınmaktadır. Surenin başında yemin edilen de bu 
mertebedeki kişidir. Bu yorum zevki olup tefsir niteliğindedir. Tevil çalışması 
yaptığımız içindir ki yanlış anlaşılmamak adına bunu ifade etmekte yarar 
vardır. 

Bunu bir hikâyeyle netleştirelim; zamanın birinde bir padişaha yavuzluk 
yapılmış, isyan bayrağı çekenler olmuş. İsyan edenlere karşı padişah bir şey 
yapamıyor. Âlim bir zat olan vezirini çağırıyor. Bu işin hikmeti nedir diye 
soruyor. Bir şey yapamıyoruz bunlara karşı nasıl hareket etmemiz gerek diyor.  
Âlim zat; padişahım bu yörenin büyüğü mülayim, merhametli bir zattır; ondan 
olsa gerek ki isyan bastırılamıyor diyor. Bizim veli dostumuz çömlekçi efendi. 
Padişah durumu test etmek için çömlekçiye gider, alıcı gibi davranırken 
çömleklerin sağlamlığını bir bir yere atarak dener. Kırmadığı çömlek kalmaz ve 
çömlekçi efendiden de “üzülecek bir şey yok yeniden yaparız” diye cevap alır. 
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Padişah öfkeden çıldırmış ve isyan edenlerin katlini istemiş. İsyan edenlerin 
hepsi öldürülmüş. Padişah âlim zat olan vezirine “hani senin çömlekçiye göre 
işler görülürdü” demiş. Vezir “padişahım siz emri verirken yörenin kutbu 
değişti” demiş. 

Padişah yeni kutbu denemeye gider. Yeni kutup Arnavut karpuzcu… Padişah 
tek tek karpuzları kırar. Arkasını dönüp gidecekken, karpuzcu veli, tekmil 
kıyafet görünen Padişaha “padişahım ben çömlekçiye benzemem. Verin 
bakalım şu karpuzların hesabını” der. 

Bu iki anlama gelir; kestiklerinin hakkını ver bakalım, o kadar kan akıttın. 
Bakın hesabı nereden görüyor. Geçen hafta girift bir ilişkiden bahsettik; 
yaşadığınız her şey hem sizi anlamlandırır, hem yaşayacağınız şeyleri 
anlamlandırır, hem de sizi anlayışınızda evrensel olana taşıyıcı bir hususiyete 
sahiptir. Karpuz üzerinden neyi anlamlandırıyor. 

Edebi olarak bu anlam genişliğinde sureye bakıldığında Tin Suresi ve Fatiha 
kadar da bir başyapıt olduğu görülür. Üç ayetle güzellikten tutunda,  dine, 
insana, insanı kâmile vb kadar çok geniş bir anlam yelpazesinde anlam 
içermekte. Bu sure Kur’an’da edebi bir başyapıttır. Asr, Tin, Rahman, Tekvir, 
Fatiha bunlar başyapıttır. Fatiha özet, ama nasıl bir özet! Tekvir de tasvir ve 
musiki doruğa çıkarılır. Tin suresinde insan bir başyapıt olarak muhteşem bir 
biçimde tasvir edilir.  

Arapçanın örgünsel dil yapısı Rab dilini de barındırmaya uygun kılınmış. 
Aslında kastetmek istediğim şey; Arapçaya bakarsanız çok örgünsel bir dil 
olduğudur… Analitik bir dil değildir, örgünseldir. Bir kavram kökü ile beraber 
birçok anlam içerebiliyor ve kökünden türetilmiş diğer kavram kardeşleri ile 
anlam bütünlüğünü kaybettirmeden farklı alanlarda düşüncenin 
gerçekleşmesine olanak verebiliyor. 

İnsan üzerinden zaman belirimi olan Asr üzerine yemin edilmesi, insanın 
doğadaki gibi geçmiş değil, tinde tarih varlığı olması ile de alakadardır. “Asra 
yemin olsun ki” diyor. Âlimlerinde dediği gibi “Doğanın geçmişi vardır tarihi 
yoktur”. “Asra yemin olsun ki” dediğinde insan üzerine yemin ediyor. Çünkü 
insanın tarihi vardır, doğanın geçmişi vardır. Bir koyun gider bir koyun gelir. 
Bir yıldız gider bir yıldız gelir. Tümelinden bakıldığında değişen bir şey yoktur. 
Geçmişi olanlarda, süreksizlik vardır ve devamlı ürün vererek gerçekleşen 

219

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



gelişimdeki süreklilik görülmez -gözle takip edilebilecek kadar bir gelişim 
görülmez-.  

İnsan, böyle değildir, insan anlam ve değerler üretir. Ürettiği değerler ile de 
inşa ettiği dünyalarda oluşan farklılıklara göre beliren koşullar ve ihtiyaç 
doğrultusunda edindiği yeni değer algılarında da farklılıklar gösterirken, 
evrensellere bağlı olarak kendini geliştiren bir varlıktır.  

İnsan, anlam ve değer algılarına göre devirler edinen ve tininde evrenseller 
doğrultusunda edindiği dönüm noktalarına göre beliren çağlar varlığıdır. 
Karakter belirimleri ile bir devirden bir devire geçebilendir… Dünya görüşü ve 
yaşam biçimlerine göre de çağlar içinde yaşayan bir varlıktır. Devirler ve 
çağlar içinde insan, deneyimlediklerini, edindiklerini ve ürettiklerini bir 
sonraki kuşağa aktararak da tarih varlığı olarak görülür. Bu noktadan bakıldığı 
vakit, devir, çağ ve tarih varlığı olan insan üzerine surede yemin edilmektedir. 

Bu surede Allah, belli bir zaman olan asr üzerine yemin ederken, zaman 
beliriminde galip olan hangi karakter tavrında bulunmakta ise belirgin olarak 
görünüşe taşıdığı o ilahi sıfatı üzerine de yemin etmiş olmaktadır. Yani, 
zamanın ruhu olan tavrı üzerine de yemin etmektedir. Aslında insan üzerine 
de yemin etse, zaman üzerine de yemin etse, fark etmez, her iki olgu 
üzerinden görünen kendi ilahi sıfatlarıdır. Tavrı gereği belirleyici olan sıfatı/ 
esması neyse o sıfatı üzerine yemin ediyor.  

Gerçek olan, değerde görünüş bulur, nesnesine bağlı olarak zamanda yaşanır 
olur. Zaman tinde yaşanandır, ussallıkta vakit olarak algılandır, genelinde dehr 
olarak anlamlı kılınan hareketin evrenselliğindeki belirimidir. Ayrıca öznelliğin, 
ilkeler üzeri -nesneliğe aşkın- tavır belirimlerinde görünüşe taşınmasıdır. 
Herkes kendi zamanını yaşıyor, şu an varsınız ve yaşıyorsunuz, yaşadığınız 
zamanınızdır, bunun için kadri kıymetini bilerek yaşayın.  

Çünkü zaman olarak yaşadığınız ömrünüz üzerine de surede yemin edilmiştir; 
anlamını da fark etmiş olmanız gerekir. Bu bağlamda surede yemin edilirken 
size verilenin kıymetini bilin denilmektedir. Size verileni değerinde yaşayın, 
değerinde yaşanmasını da tavsiye edin denilmektedir. Böylece güzelliği 
yitirmenin hüsranında, güzelliği iman ve salih amelle geri edinenlerin, hak ve 
sabır üzeride güzelliği göstermeleri istenir.  
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İnsan yaşadığını tavsiye edebilir, yaşamadığını tavsiye etmesi, yaşamadığının 
yalancısı olması anlamına gelir. Bu sebepten; iman ve salih amelle hak ve 
sabrı yaşayanlar, dil ve güzel ahlak ile yaşadıklarını tavsiye ederler; Sure 
güzellik ve İslam/ din ilkeleri ile okunmalıdır. Bu da surenin özetidir.  

Bahsi yaptığımız bu anlamlar itibarı ile sureye bakıldığında; tinde güzelliği 
edinmenin, surede yöntemleştirildiği görülür. Din, sonuçta güzelliğin 
edinildiği, erek odaklı yapısal olan, insan yaşamında görülmesi gereken olay 
belirimine sahip olgu olarak surede betimlenir. 

Vaktinin çocuğu insan! Anı yaşarken, hakikate gafil olan… Hüsranda, güzelliğe 
kanat açandır. Savaş meydanı yaşam alanı, yılmış insana mezardır. 
Mezarından dirilecek olan insan! Hakikati, kendi öz varlığı, bulacak olandır. 
Kendini bulan insan!.. Savaşla kendisini kirletmeyecek kadar güzeldir. Savaş 
meydanında durmuş zaman… İnsan!.. Savaşa aşkın, içinden akıp gidendir. 
Savaşa aşkın insan!.. Özgürce tinde yaşandır. Rahmet kanatlarını açıp savaşta 
olanlara el uzatandır.   

 

Surelerde geçen asr, vakit, gaşiye, Kâria vb kavramlar, genel ifadeler olarak 
bulundukları sureyi, birçok ilkeye bağlı olarak birçok açıdan okumamıza 
olanak verirler. Özellikle Asr suresinde; asr, insan, hüsran, iman, salih amel, 
hak ve sabır kavramları bizlere geniş bir anlam yelpazesi sunmaktalar. 

25.10.2015 
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104- HÜMEZE SURESİ 

 

Alay etmek, arkadan çekiştirmek ile ilgili ayetler içeren bir sure. Herkesin ya 
kendisine kasten ya da başkasına kasten yaşadığı bir durum… Efendiler alay 
etmek, bereketi keser demişlerdir. Çünkü bilincin odak noktan zaten kendi 
dışında ve hak ve hakikatten yana insanı gafil kılmakta. Nesnesi üzerinden 
tezahür eden, Hakk’ı görmez, O’na kör olur insan. Her olgu üzerinden, olay 
üzerinde tezahür edenin hak olduğunu insan bilse; alay etmek ve 
çekiştirmekten kendisini men eder.  

Hz. Ayşe annemiz; boyu kısa bir kadını, boyu sebebi ile hazreti Resulün 
yanında çekiştiriyor. Efendimiz: “sakın dedikodusunu yapma” diyor, yani 
çekiştirme diyor. Ayşe; “Yanlış bir şey yapmadım ki sadece öyle olduğunu 
söyledim” diyor. Nebi; “Eğer farklı bir şey söylemiş olsaydın, iftira etmiş 
olurdun, yaptığın dedikodudur”.  

İnsanları sıfatları ve yaşadıkları durumlara göre çekiştirmeyin ve kendileri ile 
alay etmeyin! Bilmiyoruz ki Allah’ın hangi sıfatlarına hamil ve hangi esmalarını 
yaşadıkları üzerinden gösterecek bir hikâyesi var. İnsanların, göründükleri 
biçimlerini, sıfatlarını ve yaşadıkları tavırları, dünya görüşlerini ve yaşam 
biçimlerini aşağılayarak eleştirmek (alay) arkasında çekiştirmek (dedikodu) 
gibi bir hakkımız yok. Sonuçta Allah’ı alay konusu yapmış olursunuz. Bu da 
hikmet bilgisinden mahrum olduğunuzu gösterir. 

Bu bağlamda bu sure önem arz ediyor. Aslına, kendine dön, her şeyi de 
Hakk’tan bil ve hikmeti ile anlamaya çalışın anlamına gelir. Asr suresinde, her 
ne kadar kendi üzerimizde güzel olana yükselmemize -ermemize işaret 
edilmekteyse de Hümeze suresinde, âleme doğru yönelişte insanlara dikkat 
et, tecelliye dikkat et, her şey üzerinde Hakk görünüştedir; öyle ise alay etme, 
dalga geçme, çekiştirme denilmektedir.  

Sure, yüzleşme ilkesiyle okunmalıdır. Bu ilke dâhilinde de haklar ve haddini 
bilme ilkeleri ile okunmalıdır. İnsan, kötü eylemleri sonucunda sebep olduğu 
duygusal yıkımlar ve başka nelere sebep oldu ise karşılığını görecektir… İnsan 
yaptığıyla yüzleşecektir. Allah’ın varlığında “Ben yaşadım, kime ne!.. Gibi 
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ifadelerde bulunma lüksümüz yok. Bu işin hiç şakası yok. İnsan ile alay 
edilmez, İnsan Beytullahtır, Allah evine aşağılayarak bakılmaz. Alay eden, 
beytin feyzinden de istifade edemez.  

Alay edilmek gibi durumlarda, kalbe inen sıkıntı, çaresiz, mazlum kalmak 
ayrıca kendini savunmasız hissetmek gerçekleşir. Alay ifadesi taşıyan söz, 
kalpte uyandırdığı sıkıntı ile beraber kendini savunmasız bulanı, eksikliğini 
hissettiği alay ettiklerini göğe/ başına uzatılan sütunlar misali bulur. İnsan iç 
dünyasında, alay ifadesi taşıyan sözü bağlandığı sütunlar olarak bulur. Alay 
edilen, alay edildiği ile bağlı kılınmışlıkta, iç dünyasında yakarıştadır/ 
haykırıştadır… Kalbinde alay edilmenin verdiği acıyı ateş olarak bulur. 
Kendinde besledikçe yaşadığını, acısı kalbini yakar yakar… Ateş üstüne ateşi, 
insan iç dünyasında bulur.   

Böyledir ama alay eden, yaşanılmasına sebep olduğu hâli;  ya birebir iç 
dünyasında ya da surede ifade edildiği biçimde cehennem olarak ahretinde, 
kendini mahkûm etmiş olmanın cezası olarak bulur. Birisi sizinle dalga geçti 
mi, alay etti mi? Sen nasıl yandıysan, aynı şekilde o da yanar.  

İnsan neden alay eder? Sureden de anlamaktayız ki insan, nesneler 
dünyasında edindiği veya kendine verilmiş olanlar ile kendini üstün gördüğü 
varlık nesneleri doğrultusunda küçümsediği durumlar üzerinden alay eder. 
Alay etmek, nesneler dünyasında yitirilmiş olan tinde değerlerin sonucunda 
dünyayı yüklenmiş olarak kendini beğenmişliğin dışa vurumudur.  

İnsan, gönül evine sahiplendiği neleri yığmış, biriktirmiş ise yüklendikleridir. 
Yüklendiği ise kendiliğe bağlı edinilen öz güven değil, nesnesine bağlı 
gerçekleşen öz güven edinmesine sebeptir. Nesnesine bağlı öz güvende insan, 
süreksizliği unutur, hiç ölmeyecek gibi yaşar. Geçici menfaatleri içinde kendini 
beğenmişlik ve nesnesine bağlı öz güven insanı ukala yaparken, yaşamın 
mutlak gerçeklerinden de uzak düşüncelerde hak ve hakikate kör olmasına 
sebep olur.  

Böyle olunca insanın, ölüm, zarar, iflas, ihanet vb yaşamın mutlak gerçeği ve 
insan ilişkilerin acı gerçeği olan durumlarda, gönül evinde yüklendiklerini 
dışarıda yitirirken, içerde de onlardan ayrılamaması sebebiyle yıkım yaşar. 
Kendisine ait olduğunu zan ettikleri ile kurduğu yalan dünyasından ayrılmak 
acı verir. Daha önceden küçümsediği ne varsa yaşayacağı mahkûmiyeti olur. 
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Allah’ın hükmü ile kişi, Hutame’de geçmişin anılarını, acziyeti ile bağlı kılındığı 
sütunlar olarak bulur. Yitirdikleri ile de geleceğe kaygı ile bakan olur ki bu da 
akıl üzerinden geleceğe doğru uzatılmış sütundur. Alay edilen de yitik 
oldukları ile alay edilirken eksikliğini hissettikleri ile geleceğe uzanan kaygı 
sütunlarına bağlanmış değil midir?  İşte!.. Surede bahsi geçen Hutame’ye 
atılma budur.     

Surede geçen Hutame kavramı hatm kökünden; bölüp, parçalamak anlamına 
gelmekte, bu bağlamda hatim etmek, bitirmek anlamını da içerir. Surede 
geçen anlamı ile Hutame; edindiklerini yitirenin, eksikliğini gördükleri ile 
geleceğe kaygı ile bakarken geçmişinden koparıldığı cehennemdir. Kaygı ve 
umutsuzluk bu cehennemin ateşidir. Çaresizlik ile geleceğe bakılırken, ömür, 
sebep olunanların bedellerine mahkûmiyettir ve hiç bitmeyecek gibi insanın 
umutsuzca kaygı ateşinde yanmasına sebeptir. 

Alay etmek, alay edilenin iç dünyasında ki rabbi ile olan bütünlüğünü 
bozmaktır. Alay edilen eksikliğini hissettiği ile rabbi sıfatı ile karakterindeki 
bütünlüğünü yitirdiği için uyumlu olarak dış dünya ile bağlantı kuramaz. Bu da 
alay edeni hem suçlu kılar hem de alay ettiği karakter sahibinde tezahür eden 
Rabbinin görünüş bulduğu üstün sıfatından/ esmasından kendisini mahrum 
bırakmış olur. 

Sonuçta, insan yaptıklarının hak karşılığını elbette ki bulmaktadır. Hümeze 
Suresi’ni anlamlı kılan bir hadis-i şerif de şudur: “Mümin kardeşini kim 
yererse, alay ederse, yaptığını yaşamadan, Allah onun canını almaz.” 
Cehennem ayetleri için de Mevlana’nın “Herkes cehenneme kendi odunu 
kendi götürmekteymiş” kelamı kibarını söylemek güzel olur. Herkes kendini 
mahkûm ettiklerini yaşamak zorundadır/ yaşayacaktır. 

Surede, servetten, yoksulluğa düşmek ve imkânlarını yitirmek, böylesi 
durumda insanın yaşayacağı psikolojik durum betimlenir. İmkânları yitirmek, 
yoksun kalmak, âlemlerle ilişkiyi ve kendinden tat almayı/ lezzatı keser. Bir 
insan, imkânları çok yüksekken, alay edecek kuvvetteyken onları yitirdiğinde 
âlemlerden edindiği lezzeti de yitirir. Dünyada edindikleri elinden alınanın 
hâlini bilir misiniz? Zenginken fakir olan, kariyerini kaybeden olunduğunda 
âlem lezzetini, kişi kendisinden tat almayı lezzatını yitirir. Yitiren, 
yitirdiklerinin eksikliği ile geleceğe kaygı ile bakan olur. 
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Ayetlerin birçok noktada farklı disiplinlerde farklı anlam içerikleri ile 
okunabildiğini bilmekteyiz manasında. Hutame, dünyada iken evliyanın 
yoksulluk ile hakirlik gömleğini giydiği ateşten bir gömlek olarak tabir 
edilmiştir. Evladım derdi baba, “fakirlik ateşten gömlektir giyene aşk olsun.” 
Hakir görülmek de bu ateşli gömleğin boyuna kadar uzatılmış buzdan 
yakasıdır. Biri yakar diğeri dondurur; yaşayabilene aşk olsun. Yoksulluk, 
yokluk, bakın varlıktan gelmiş, varlık dediğim ilah-i hakikatten gelmiş. Tuzu 
kuru olan, açın/ yoksulun halini bilmez, fakirin halini bilmez. Zenginler içinde 
zengin iken fakir olun, fakir olduktan sonra Hümeze Suresi’ni açın okuyun o 
vakit anlaşılır.  

Hümeze suresi; Asr suresinde zikredilen, bir manası ile de mala gömülmüş 
olması sebebiyle hüsran ehli olanın, sonuçta yaşayacaklarını anlamlı kılar. 
Mala gömülmüş hüsranda olan, ilkeleri unutmuş, hevasını ilah edinmiş, 
kibrinde kaybolmuş sonuçta kahredilecek olandır. Hümeze suresinde bunu da 
okumaktayız. 

Yolda bir şeyler ediniyorsunuz, hayat yolunda, maneviyat yolunda bir şeyler 
ediniyorsunuz, edinilenler insanı ya vezir eder ya rezil edebilir. Yolda giden, 
ne kerametler gösterip de sonradan rezil olan nice insan biliyoruz. Keramet 
yapıyor, kendi nefsi için göstermeye başlıyor… Bu iş insanları aşağılamaya, 
alay etmeye kadar varıyor. Çünkü alay etmek, sadece karşınızdakini 
aşağılamak gerçekleşen değil; üstün niteliklerinizi kendi nefsiniz için 
kullanmaya başladığınızda başkasında olan sıfatı aşağılamış oluyorsunuz. Bu 
tarafıyla da tehlikeli bir şey… Bu durumda ne oluyor? Edindiğiniz size bela 
oluyor. Verilenenler sonuçta sizden alınıyor. Yoldan çıkaracak maldan, 
kerametten, bilgiden Allah’a sığınırız. Ne verdiler ise Allah için hizmet adına 
paylaştığımız olur.  

Baba şöyle diyordu; Kilis’te birisinin gözlerini Hz. Pir açtı. Bakın basiret insanı 
nasıl kör ediyor. Adam, tanıdığı birini gördüğünde; bak sen kaza geçireceksin, 
dikkat et vb uyarıyor. Başka birini gördüğünde de olacağı söylüyor. Altı ay 
geçmemiş canını almışlar. Edindikleri yoldan çıkarmış. Verdiklerini de geri 
almışlar.   

Bir örnek daha; Vaktinde, Rufai tarikatından Metin Baba’yı ziyarete gelen biri 
oluyor… Tükürse keramet olan birisi. Metin Baba’ya gel talebem ol, seni 
halifem yapayım diyor. Metin Baba o sıralar İhya efendiden ders almakta. 
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Olumsuz yanıt veriyor. Keramet ehli zatı İhya Efendi ile tanıştırıyor. Sohbet 
bittikten sonra, Metin Baba ile Rufai olan zat baş başa kaldıklarında arkadaş, 
İhya efendi için “Peh! Tarih coğrafya öğretmeni” diyor. Daha sonra İhya 
Efendi de bu zat için “evladım kerameti gözüne perde olmuş diyor”. Bakınız!.. 
Hak ve hakikati herkeste görmekten yoksun kalmak, yukarıda aşağılayarak 
bakmak ne anlama geliyor. Edindikleri ile küçücük bir dünyada nasıl sıkışmış/ 
sığlaşmış. Cennetin keramet nimetinde kalmış, irfana varamamış. İrfana 
varmış olsa idi, efendinin dilinden kelam eden Hakk’ın tezahürüne tanık 
olacaktı, sükûneti bulacaktı.  

Hacı Bektaşi Veli’nin de bir hikâyesi var bilir misiniz? Anadolu’ya güvercin 
biçimine girerek geliyor. Rumeli (Anadolu) diyarı velileri kendisini hoş 
karşılamıyorlar. Kerametten bakıyorlar da irfandan, fazilet ile bakmıyorlar. 
Güvercin donunda gelen Hünkâra kartal kılığında giderek korku vermek 
istiyorlar. Büyüğü göremiyorlar.  

Güzel bir örnek de Abdülkadir Geylani’den olsun. O, “Evliyaullahın boyunları 
ayaklarımın altındadır” dediğinde; Yemende Şeyh Sani bunu can kulağı ile 
duyar itiraz eder. Bilmez ki dilde konuşan Hakk’ın kendisi. Uzun bir hikaye!.. 
Sani’nin nefsi emmaresi sebebiyle başına gelmedik kalmıyor. Erenler Sani’yi 
dünyada iken Hutame’ye atıyor. Sani’nin haberi dahi olmuyor. Hikâye uzun 
olduğu için dileyen araştırıp öğrensin. Sakın!.. Verilenler, kendi çabanızla 
edindiklerinizdir zannını edinip de büyüklenmeyin, sonunuz Hutame’ye 
atılmak olur.   

Hümeze, Asr Suresi ile okunduğunda ise hakiki insan/ güzelliği edinmiş, 
Ahseni takvim olan ile kim ki malına, servetine güvenerek alay eder, 
güvendiklerini yitirmeye mahkûm olur anlamını da içerir. Surenin nüzulüne 
bakınız! Hz. Resulallah ile de alay etmekteler. Hakiki insanı konuşuyoruz, 
hakiki dediğimde; hazreti Resul ile sınırlamadan sureyi evrenselinde okuma 
olanağı edinmekteyiz, bu devirde de okuma olanağı bulmaktayız. 

Kim ki hakiki insan ile alay eder; Allah’a büyüklenmiş olarak vefasızlığını 
gösterir. Sonu ise edindiklerini yitirmenin hüsranıdır.  

Kâria’da ifade edilen Haviye; geçmişin anılarının muhasebesinde kalmaktır. 
Hutame ise; geleceğin muhasebesinde kaygılanmaktır. Düşünün, iki 
cehennemden bahsediyor; bir cehennem geçmişinizle yaşadığınız bir 

227

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



cehennem, diğer cehennem ise edindiklerinizi düşünmüyorsunuz, 
yaşayacağınız şeyleri düşünüyorsunuz. Sizi geleceğe, akıbete doğru 
odaklandırıyor. Dikkat edilecek olunursa; Kur’an’da, nefs-i emmarenin 
terbiyesini anlamlı kılan surelerin sonunda, terbiyesini bulan ve 
bulamayanların sonuçta yaşayacakları, karşı karşıya kalacakları psikolojik 
durumlar cennet ve cehennem adı altında anlamlı kılınmaktadır.  

Cehennem ifadelerine dikkat edecek olursak; yükselen, saran, kuşatan, üç 
kollu olan bir ateşe tanığız. Sarıyor, kuşatıyor, yükseliyor, kollara ayrılıyor; 
böyle bir ateşe tanığız. Bu biçimde ifade edilenlerden, bedende ve nefsi 
emmare ile edinilen ruhsallıkta görülen ateşli belirimleri olan hastalık, tutum 
ve davranışların anlamlı kılındığını görmeniz gerekir.  

Tin Suresi’nde, insanlık tininde olmuş bitmiş olan değil, olup bitmekte olan 
anlamlı kılınmakta. İnsan üzerinden tasvir ediliyor ama olup bitmekte olan 
anlamlı kılınıyor. Aşağıya inen, salih amellerle yükselmesi gereken… Bu da 
insanın Kur’an’da en genel anlamıyla ifade edilmesidir. En genel anlamıyla 
ama. İnsan, Tin Suresi’nde anlamlı kılınıyor. 

Alak’ta, insanın okuma, deşifre etme varlığı olduğuna tanığız. İlkeli okumaya 
direnen ayrıca direnmeden okudukça amelleriyle, Rabbi sıfatıyla, Allah’a yakın 
gelen insan da bu surede anlamlı kılınmakta. Yoktan var edilmişler -öncesi 
olmayanlar olarak tinde var edilecek olan insan bu surede anlamını bulur. Sizi 
bir alaktan, yoktan var ettim demektir, yok demek öncenizin olmadığını 
anlamı kılar. Allah ise zatında daim olandı ve olacak olandır. Yani yok idiniz, 
sizi var etti. 

Beyyine suresinde ise ortak yaşamda sınıflanma değil; tinde, dünya görüşüyle 
insanlıkta yaşam biçimlerinin oluşması ve ortak değerlerin yitirilmesi 
sebebiyle galip görüşler arasında ayrılığın kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. 
Bir önceki surelerde ortak yaşayabiliriz, ilkesel manada hukuk zemininde 
yaşam alanlarında, sınıflanarak ortak yaşayabiliriz demekteydik. Beyine 
suresinde ise ortak yaşam biçimlerinde, farklı dünya görüşleri sebebiyle 
ayrışmanın kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Bu da, tinde değer olanın, 
görünüşe taşınması sürecinde, galip düşünce olabilmesi adına gerekli olandır. 
Örnek: Mekke’den Medine’ye hicret edilmeseydi İslam galip düşünce olarak 
kendini gösteremezdi. Sizinle ortak değerleri ve ortak dünya görüşü bir olan 
insanlar ile ilerlemeniz, enerjinizi olması gerekene harcamanız, ortak yaşamda 
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sulh, selamet, kuvvet ve tinde değerlerinizi daha rahat yaşamanızı sağlar. 
Sekizinci ayetle beraber sure müminlere müjdedir.  

Kadir Suresi’nde tinde güzel olan insana Muhammediyet’ten nasipli olması 
sebebiyle kendi üzerine dönmesi betimlenir. İnsan, Kadir suresinde kendi 
gerçek değerini bulduğunda, Zilzal ile hakikat ile karşılaştığında sarsılan ve 
kendinde olanı göstermesi gereken insandır. Hakikati ilahiden hakkınca/ 
istidadınca beslenen insandır. Adiyat’ta ise adanmışlık ve adandığına yakin 
gelmek için edindiklerinden feragat edebilmek özetlenir. Kâria’da ise 
yitirilenler ile geçmişin azap oluşuna, Haviye’de tanığız. Tekasür’de ise 
Haviye’nin gerekçelendirilmesini birinci ayetten itibaren görmekteyiz. Asr 
suresinde ise Tin Suresi’nde de ifade edilen güzelliğin hüsran tabiriyle 
yitirildiğini ve geri kazanım ve dönüşüm sürecine girmemiz gerektiği anlamlı 
kılınır. Hümeze’de ise, insanların haklarının gözetilerek ömrün yaşanması 
gerektiğine tanığız. Hakları gözetmeyenler edindiklerini yitirmenin 
sonuçlarına katlanacak olanlardı.  

Bugünkü en önemli konu diyalektiği tam anlamamızdı. Sureler üzerinden 
kendi üzerimize döndüğümüzde, insan zaten çatışkıda yaratılmış bir varlık. Tin 
Suresi’ni bir insan gibi düşünün; hem aşağıya nefs-i emmaresiyle sürüklenen 
bir insan var, hem de salih amelleriyle ruhu üzerinden Cenabı Hakk’a yükselen 
bir insan var. Ruh ile nefsi emmare ikiliğinde heva, hevesleri, menfaatleri veya 
ilkelerle beraber ikilemde kalan bir insandan bahsediyordu. Bunu da vicdan 
ve akıl üzerinden yaşamaktayız. Bununla beraber hak ve batıl arasında 
gelgitler yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Yani, mücadelesi kendi üzerinde 
olan bir insan. Kendi üzerine tinde değer olması sebebiyle dönmesi gereken 
insanı Kadir suresinde gördük… Ruh ile tinde/ iç dünyada evrenseller ile 
doğulması gerektiğini, kendi değerini bilmesi gerektiğini Kadir suresinde 
gördük. Abdulkadir Geylani’nin Gavsiye Risalesinde ne diyordu: “Ya Gavs, 
bilse ki insan benim katımda ne kıymetli olduğunu; derdi ki: mülkün sahibi 
yalnızca benim.” Mülkün sahibi yalnızca kimdir? Allah. Yani insanın üzerinde 
zatihi ben varım demekte. 

Asr Suresi’ne geldiğinde bunu biraz daha detaylandırıyor. Neden mahrum 
kaldık? Asr Suresi mahrumiyeti anlatır. Mahrumiyeti anlatırken de 
mahrumiyetten kurtulmak gerektiğini de anlamlı kılar. Yani güzelliğin geri 
edinimi anlatır. Potansiyelinde güzel olan, kaybettiğini geri edinme sürecine 
girmiştir. “İnsan apaçık hüsrandadır”. Kendisine verileni kaybetmiştir. 
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Kendisini gayba atmıştır diyor. Allah için insan gaybta değil, insan hüsran ile 
kendine gaybtadır. Allah’da bunun içindir ki insana gaybta durur.  

Hümeze’ye geldiğinde yine âleme yönlendiriyor. Edindiklerini hakkı ile yaşa!.. 
Büyüklenirde şımarırsan geleceği sana cehennem kılarım denilmekte.  

Hümeze suresi bize, sınırlarımızı gösteriyor. Verilenleri hakkı/gerçekliği ile 
ilkesi gereği kullan. İlişkilerinde insani haklara dikkat et, haddini bil 
denilmekte. Haddini bilmezsen bildiririz diyorlar. Eğer sen, edindiklerini 
bizden bilmezsen, acziyetini görmezsen, yaratılış sürecinde nerede durman 
gerektiğini bilmezsen/ öğrenmezsen… Biz sana nerede durman gerektiğini 
gösteririz, haddinizi bildiririz denilmekte. Allah bize haddimizi bildirmeden biz 
haddimizi bilelim, yol gidelim. Hümeze suresi bunun içindir ki çok önemli. Her 
şeyi Hakk’tan bilen, zaten sınırlarını bilir.  

Hadsizlik her şeyi Hakk’tan bilemeyenlerde çıkıyor. Her şeyi Hakk’tan bilmiyor 
ki haddini bilsin, insanlara Hakk’ın eli olsun da uzatsın. Kendisinden aşağı 
görmeleri her şeyi Hakk’tan bilmedikleri içindir. Her şeyi Hakk’tan bilen insan, 
her şeyi Hakk’tan gören insan, insanı hor görebilir mi aşağılaya bilir mi?   

Her şeyi Hakk’tan bilmeniz aynı seviyeye inebilmenizdir. Alay etmek, 
büyüklenmek yukarıdan bakmaktır. Azıcık aşağıya in diyor, her şeye 
bulunduğu seviyeden bak. O vakit el uzatırsın, rahmet senden görünür olur… 
Ama sen aşağıya inmezsen, insanlara yukarıdan bakarsan, rahmet senden 
görünmez. Hümeze’de anlatılan budur. Rahmet sahibi hakiki insan olabilmek 
için bu çok önemlidir.  

Eğer bunu yaşamazsak; Asr Suresi’ndeki üçüncü ayette “hakkı ve sabrı tavsiye 
edenler” ifadesinde anlamlı kılınan gerçek anlamı ile yaşayamayız. İnsanlar ile 
ilişkimizde aynı seviyeye inmezsek eğer hakkı ve sabrı nasıl tavsiye 
edebilirsiniz ki?  

Asr suresine dikkat ederseniz eğer;  imanı tavsiye etmiyor, iman tavsiye 
edilecek bir şey değil ki tavsiye edilsin. İman gönle verilen ihsandır. Tavsiye 
edilemez, belki verilmesi adına temenni edinebilinir. Salih amel ise ferdi 
iradeye değil vicdana bırakıldığından dolayı tavsiye edilen bir durum değildir. 
Çünkü imana bağlı olarak vicdanda; salih amel, olması gerekenin yapılması 
gerektiğinin bilinci olarak tanrısal iradenin içten dış dünyaya doğru insanı sevk 
etmesi ile gerçekleşir. Yani salih amel, nefsi emmareye bağlı olarak 
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gerçekleşen değildir. Salih amel, tanrısal iradenin ilke beliriminde olarak 
vicdanda belirmesi ile gönüllü gerçekleşendir. Bu sebepten dolayı da tavsiye 
edilen değildir. 

 Hak olanı tavsiye edenler diyor; gerçeği, ilkeleri yaşamayı tavsiye edenler 
denilmektedir. Hakikatten nasibimiz olan, evrenselinde/ ilkesinde gerçekliliği 
olan, bahşedilen haklara dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmekte. Bununla 
beraber olan emek sonucunda ilkelerin görünüşe sebep işlerde verilen 
ürünler üzerinden hak edilmiş olunan haklara/ emeğe dikkat et 
denilmektedir… Kul hakkına dikkat et denilmektedir. En önemlisi ise haklar 
beliriminde kendini görünüşe taşıyan Allah olduğu içindir ki haklara dikkat et 
denilmektedir. Bu bağlamda da haklara dikkat et denilirken de haklar üzeri 
görün; Allah’a, haklar/ ilkelerin görüldüğü salih amellerle erişebilineceği 
içindir ki haklar üzeri yaşamı tavsiye et denilmektedir. Hak olanı tavsiye 
edenler, yani sınırları ve sınırlarda nasıl ve neden yaşanması gerektiğini 
tavsiye edenler anlamlı kılınmakta. Haklar üzeri yaşamak da zor olduğundan 
dolayı sabrı da tavsiye etmekte.  

Surede hak kavramı ile nedenler doğrultusunda yaşam işaret edilirken, sabır 
kavramı ile de haklara bağlı olarak ereğe bağlı yaşamın gerekliliğinin anlamlı 
kılındığını görmekteyiz.  

Hümeze suresi, insani ilişkilerimizi biçimlendirmeye olanak veren anlam 
içeriği ile çok önemli; size haddinizi, sınırlarınız hak olanı işaret eder. Eğer 
sınırlarda yaşamıyorsanız, her şeyi Hakk’tan bilmiyor, tevazu -saygı ile 
insanlarla –olanaklarınızda olmayabilir ama- insani ilişkilerinizde aynı seviyeye 
inmiyorsanız, yukarıdan bakıyorsanız sonunuz ateştir, edindiklerinizi de 
yitireceksiniz.  

Abdullah Baba şöyle derdi; “Saray yapılacak sa yerdeki gecekondu yıkılacak, 
gecekondu yıkılmadan saray olur mu?” Velayette yolda giderken kalp kırma 
denilir ve kalp kırmanın Kâbe’yi yıkmak kadar kötü olduğu ifade edilir. 
Hümeze suresinde anlamlı kılınan bir olguda kalplerin incitilmesidir. O kalp 
gecekonduysa, içinde de çerçöp varsa incitmek bir yana, kırıp geçeceksin, 
temiz edeceksin ki sarayı inşa edebilesin. Bu, alay etmek, incitmek değil, 
terbiye etmektir. Söz ile, telkinler ile, yaşanan/ yaşanacak olan acılar ile 
insanın terbiye edilmesidir.   
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Asr suresinde sabır tavsiye edilmesi gerekendi. Neden? Sürekli olarak salih 
amelde bulunmak, hak üzeri yaşamak, nefsi emmare sebebiyle zordur da 
ondan. Böyledir ama iç dünyasında tinde inşa edilecek olan insan için terbiye 
şarttır. Terbiye ise Zül Celali vel İkram esması gereği kulun kahr edilmesini 
gerektirir. Bu durumda da sabır -tutarlı olmak şarttır. Kırıldın, yıkıldın, sabret 
ki sende olan aşikâr olsun.  

Alay etmek ile terbiye edilmek birbirilerine karıştırılmasın. Haddini 
göstermek, hak olanın gösterilmesi de alay etmek değildir, Ayrıca üzerimize 
emir olan da bir durumdur. İyiliği emret, kötülükten men et. Bu alay etmek 
değil. Bu Hutame’ye atılmaya sebep değil. 

Surede özet olarak, hakları gözeterek ilişkilerimize dikkat etmemiz gerektiği, 
doğanın ve tinin gerçeklerine göre haddimizi bilmemiz gerektiği ifade edilir. 
Haddimizi bilmezsek eğer yaptıklarımızın, sebep olduklarımızın karşılıkları ile 
yüzleşeceğimiz, hesaplaşacağımız ve sonuç itibarı ile cezasına mahkûm 
kılınacağımız bir gelecekle karşı karşıya kalabiliriz. 

Yaşam alay edilmeyecek kadar gerçektir. Gerçek olan insanı kuşattığında, alay 
etmesine sebep yitirdikleri, geleceği görünmez kılandır. Gelecek, umutla 
bakılan!.. Umut ise alaya feda edilendir. Umut yitirildiğinde!.. Gelecek, sonu 
görünmez kâbus olandır.  

25.10.2015 
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105- FİL SURESİ 

 

Geçen hafta dersini gördüğümüz Asr suresi Kur’an’da anlam yoğunluğu 
sebebiyle çok önemlidir. Özellikle üçüncü ayete anlam olarak neler sığdırılmış. 
Hüsran kavramını güzellik/ hüsn kavramıyla işlemediğiniz sürece de Asr 
suresini hakkıyla anlayamaya imkân yok.  

Tin suresinde Ahseni takvim denilerek ifade edilen insan, ilahiyatla bağlantılı 
olarak fıtratı sebebiyle güzel oluşunu Asr suresinde yitirmiş olarak karşımıza 
çıkıyordu. İnsan apaçık hüsrandadır, niçin hüsranda? Güzelliğini yitirmiş. 
Hangi güzelliğini? Asli olan güzelliğini; çünkü Allah güzeldi ve İnsan, Rabbi 
olan Allah’a nefsi emmaresi, duyular ve aklı ile nesnesine bağlı düşüncede 
zihninde örtünmüştür. Hz. Resulallah diyor ki “Allah güzeldir, güzeli sever”  

Hakikaten de insan güzel yaratılmış olsa da Asr suresine geldiğimizde, bir de 
bakıyoruz ki güzelliğini yitirmiş ve gerçekten güzel olan yaratıcısından 
uzaklaşmış bir insan olarak ifade edilmekte... Güzelliğini yeniden kazanması 
gereken bir insan olarak da anlamlı kılınmakta. İman edip salih amel 
işlenmesi/ hayırda bulunulması, hakkın tavsiye edilmesi ve sabrın tavsiye 
edilmesi surede kaybedilen güzelliğin geri kazanılması için ifade 
edilmekteydi… Böylece insan güzellikte kendini bulmuş olacaktır.  

Surede ne denilmekteydi; “iman edip salih amel işleyen, hak olanı ve sabrı 
tavsiye edenler hariç”… Bu ifade Hakk’a varımın güzelliğin edinimi ile ilgili 
olduğunu anlamlı kılması adına da önemlidir. İlkeli okuduğumuzda çatışkının 
kendisini de işaret etmekte. İşin ilginç tarafı, geçmiş, gelecek üç ayet ile 
beraber işaret edilirken güne hitap edilmekte. Muhteşem… Bugünkü surelere 
de dikkatli bakarsanız yine üç zamanlı olarak konuşulmakta. Bu Tebbet 
suresinde fazla görülmez. Allah izin verirde unutmazsam eğer o surelerde de 
bakarız.  

Geçen haftayı özetleyeyim, özetten daha çok son iki konu daha önemliydi 
onun üzerinde biraz daha durmak gerekir. Geçen hafta kendinde güzel olan 
ve gölgeler vadisinde aslından uzak, kendine gayb/ kendini bilmez olan insana 
tanık olduk. Allah’ın varlığında Allah gayb değil, Allah’ta insan gaybtadır 
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demiştik. Erenlerin güzel sözüdür. Buna da dikkat çekmek için 
tekrarlanmasında yarar vardır. Allah gaybta değil, O kendi varlığında zaten 
aşikârdır. İnsana gaybta oluşu, insanın bilmezlikte bulunuşu insan için Allah’ı 
gaybi/bilinmez (akıl ile de bilinebilinir olan) kılar. İnsan zihninde Allah’a 
dışsaldır ve örtülüdür. Bilinçte ise üst bellek hariç, Allah var ettiği kuluna bir o 
kadar yakindir. Allah kendi varlığında edimleri ve ürettikleri ile o kadar 
aşikârdır ki insan nefsi emmaresi, zihni ve üst bellekte O’nu kendisine uzak 
kılan sonradan edindikleri ile O’na örtünmüştür.  

Düşünün! Allah’ın varlığında yaşıyorsunuz. Varlığında yaşıyorsunuz demek bir 
o kadar aşikâr demektir. Ama bu aşikârlıkları genelde ya âlemin kendisidir ya 
âlemin dışındadır vb ifadelerde bulunmuşlar. Bunları çok konuştuğumuz için 
üzerinde durmuyorum. Belki İhlâs Suresi’nde bunun adına bir paragraf gibi 
veya kısa bir anlatımda durmak yerinde olur. Çünkü bazıları da şöyle 
söylemekteler; “mademki ikilik yok, varlığında her şey tezahür ediyor, bu 
âlemin kendisi de elbette odur. Eğer sen desen ki bu âlem O değildir sen 
ikiliğe düşmüş olursun”. Söz de ne kadar mantıklı bir ifade değil mi? Şu anki 
kuantum bilinciyle de düşünseniz, böylesi bir mantık önermesini mantıklı 
bulamazsınız. Her şey enerjiyle var. Biçim istidat içerir. İstidanın kendisi hiçbir 
zaman kendiliği vermez. Özne hep içerde kalır. En basitinden kendi 
yaşantınıza bakın, özne hep içerdedir. Şahıs beden midir? Allah istese kâinatı 
yok eder, yine şahsında kendi kalır. Zati ilahi; biçimle, istidatla hiçbir zaman 
kıyas edilemez veya nesnelliğe indirgenemez.  Yani âlemler Şahsın kendilik 
olarak öznelliğinin kokusunu bile veremezler. Bunun içindir ki özellikle 
Kur’an’da âlemler için ayettir diyor, benim demiyor, ayetleri üzerinden 
kendisini işaret ediyor. Bunun içindir ki Kur’an “Elhamdülillahi Rabbül Âlemin” 
diye başlıyor. Âlemlerin Rabbi diyor. Âlemler kendiliğidir demiyor, âlemler 
kendisidir de demiyor.  

Bunlara çok dikkat edin. Eğer bunları anlamazsak, bu gibi ifadeleri kullananları 
da kâle alırsak, zan ile beraber vesveseye de düşeriz. Kul e'ûzü Rabben nâs, 
Melikin nâs,  İlâhen nâs denilmekte. Şeytanlık insanda, cinde de vardır 
denilmekte ve vesvese verenlerden uzak kalmamız gerektiği uyarısını Nas 
suresinde bulmaktayız. 

Vesveseyi veren evliya dahi olsa vesveseye düşersiniz. Çünkü kendi 
mertebesinin doğrusundadır. Kendi mertebesinin doğrusuna başka bir 
mertebenin doğrusuyla bakamaz. Ki melekler için dahi bu geçerlidir. Bunun 
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için bir sohbette ne demiştik; Meleklerden dahi bilgi, yeti ve ahlak edinimi ile 
irşatta/ bilinçlenmekte olarak değil, daha üstün bir bakıştan bakmamız 
gerekir. Bunu da ayet ile anlamlı kılmıştık. Kur’an’da “Yeryüzünde kan 
dökecek birini mi yaratacaksın? Ben sizin bilmediğinizi bilirim” denilmekte 
değil mi? Yani meleklerin aklıyla mı bilinçleneceğiz - irşat olacağız? Yani 
sebepler dairesine göre iş görenden mi bakacağız? Sebeplerin tecelli 
etmesine sebep veren asılların aslı olan ile mi okuyacağız/ irşat olacağız –
bilinçleneceğiz? O asılların da sebebi olan, her şeyi bir hikmet üzeri ereğine 
bağlı/ amacına bağlı olarak yaratanın aklıyla mı yaşadıklarımızı anlamlı 
kılmaya çalışacağız?  

Ben sizin bildiğinizi de bilmediğinizi de bilirim. Yani Allah’a göre mi bakacağız, 
meleklere göre mi bakacağız? Her biri bir makamda bulunan veliyullaha göre 
mi bakacağız? Allah’a göre mi bakacağız? Her birinde elbette ki zevk edeceğiz 
ama önemli olan Allah’ı zevk etmek, bunun içinde elimizde güzel bir metin 
var, o da Kur’an.  

Son haftaya girdik, Allah’ın izniyle başka zamanlar yine buluşuruz ama inşallah 
bugün Kur’an’ı bitiririz. Geçen hafta kendinde güzel olan ve gölgeler vadisinde 
aslından uzak, gayb olan insana tanık olduk. Allah’ın varlığında gayb olana 
Allah gaybta durur dedik. Yaptıklarının sonucu olarak kendiliğini ya Rabbi 
sıfatıyla güzellikte bulan ya da Rabbi sıfatına örtük, O’nun varlığında nefsi 
emmare ve zihninin gölgesi altında nedenlerini kendine dışsal bulan gölgede 
olan birisi mi olacağız? Rabbi sıfatını özellikle kullanıyorum. Yani insanın 
kendisinde esmayı hassıyla üzerinde Rabbi olanı kast etmekteyim.  

Allah’ın her esma tecellisi ilahlık tecellisidir. Onun âlemde görünüş bulması 
ilahlık tecellisinin Rab sıfatıyla görünüş bulmasıdır. Yani potansiyelinde ilah 
olan, âlemde görünüş bulduğunda, başkalarının üzerinde tezahür ederken 
Rabb olandır ama rablik sıfatı ile galip olan iken ilahlık beliriminde görünen 
olur. Galip olan -cebren diyeyim, çünkü cebbar esması burada çok önemli. Bu 
kavram zorunluluk içeriğinde okunması gerekir. Yani birini bir işe kişisel olarak 
cebr etmesi/ zorlaması manasında değil. O kâinatta sünnetullah/ yasaları ile 
cebbardır. O kâinatta ahlakullah/ ilkeleri ile de cebbardır.  

Her iş ve her şey O’nda cebren gerçekleşir. Bunun içindir ki yasa ve ilke 
zorunluluğunda Allah, Cebbardır. Yani doğada yasa, tinde ise ilke 
zorunluluktur. Akıl eden için Allah’ın cebbar esmasıyla tezahürüdür. Cebbar, 
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zorla iş gören değil zorunlu kılan, zorunlulukta iş görendir. Zorunluluk olmasa 
zaten varoluştan bahsedemezsiniz. Doğada yasalar olmasa hangi varoluştan 
bahsederiz? Tinde varoluştan yani zorunluluklardan bahsedemezsek insan 
hayatında tinsel bir yürüyüşten ve tinde varoluştan bahsedebilir misiniz? 
Buna imkân var mı?  

Devam edeyim; Yaptıklarının sonucu olarak kendini Rabbi sıfatıyla güzellikte 
bulan ya da Rabbi sıfatından yani asli güzelliğinden uzak hüsranda olan insana 
tanık olduk. Bu Asr suresinde önemliydi. Hüsranda olan insan, ya iman 
doğrultusunda salih amellerle Rabbine varacak ya da yaptığı hata, işlediği 
günah ile gölgelerde sürüklenmesinin sonucunda Haviye’ye veya Hutame’ye 
girecek olan beşerdir.  Yani ya Haviye’ye düşüyoruz ya Hutame’ye düşüyoruz.  

Daha önceki çalışmalarımızda ne diyorduk; ya Siccin’e doğru gidiyorduk ya da 
İlliyun’a doğru gidiyorduk değil mi? Yazılı olduğumuz kitabımız, kayıt altına 
alındığımız, edinilen imkânlar ve imkânlara bağlı olarak içinde bulunacağımız 
yaşam alanımızdır. Ya nur ile melekût/ asıllarla imkânlar edinmekte, esmalar 
ve yasalara bağlı olarak kayıtlanmaktayız ya da Siccin’e doğru, yani doğanın 
biçimlerine doğru esma ve yasalar ile ceza hükmü altında kayıtlanmış olarak 
sürükleniyoruz. Yani bedenlerin, tenlerin, gölgeler vadisinin kitabına. Ama 
Siccin’e doğru gittiğiniz zaman Haviye de Hutame de kaçınılmaz oluyor. 
Bunların ahret mekân olarak karşılıkları var, amenna, ama bizim derdimiz 
onları akıbet olarak nasıl yaşıyor olduğumuzu da anlamak. Çünkü burada 
edindiklerimiz ne ise karşılığını orada buluyoruz. “Önceden gönderdikleriniz” 
ifadesi ile ahret mekânda yaşayacaklarımızın dünya yaşamında karşılıkları 
olduğunu da anlamaktayız.  

Kur’an’da içerik olarak böylesi anlam yoğunluğu ve ifadesinde birçok 
mertebeye göre anlayış bulmaya olanak tanıyacak genel ifadelerde bulunma 
disiplini vardır. Karşılığını göreceksiniz ifadesi ile yaşadıklarınızın sonuçlarını 
bulduğunuzda, daha önce biz bunun ön karşılığını yaşamıştık demiş 
olacağınızda anlamlı kılınmaktadır. Ki biz bu ayetleri genelde okuduğumuzda, 
cennette bir şeyin tadına vardığımızda “biz bu muzu, eriği ve benzeri 
nimetleri dünyada da yedik” anlamında anlıyoruz. Cennetiyle cehennemiyle 
neyler yaşanacaksa dünyada yaşamsal karşılıkları vardır. Çünkü burası 
olanların veya olacakların özetlendirilerek yaşanıldığı bir dünyadır. Ne varsa 
âlemlerde ve olacakta yaşama taşındığı bir alanda bulunmaktayız. 
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Haviye’yi geçmişin insanın cehennemi olması Hutame’yi ise insanın 
geleceğinin cehennemi olması içeriğinde anlamlı kılmıştık. Zaten Kâria suresi 
sekizinci ve dokuzuncu ayetler Haviye’yi anlattığımız biçimde anlamlı 
kılınmaktadır. Bu ayetlere bakalım; “Kimin de tartıları iyilikleri hafif kalırsa”, 
tartı dediği geçmişi “artık onun barınacak yeri Haviye’dir” denilmekte. “Onun 
ne olduğunu bildiren var mıdır” diye devam etmekte. Zaten sekizinci ayet 
Haviye’nin geçmişle alakadar bir ateş olduğunu anlamlı kılmakta. Yani 
geçmişiniz size cehennem olduğunda Haviye’ye atılmışsınızdır. Hutame ile de 
kaygıyla insanın geleceğinin cehenneme döneceği anlamlı kılınır. Gerçekten 
böyledir. Bir hakikatle karşılaştığınızda; farz edin yalancısınız, söylediğiniz 
yalanlar açığa çıktı…  Ne olur? Hutame’ye atılmış olursunuz.  

Geçen hafta bir kardeşimizin iş yerinde yaşadığı bir olayı anlatmıştık. O 
yaşadıkları sebebiyle geleceğinden kaygılanmış olarak Haviye’ye değil, 
Hutame’ye atılıştı. Konu akışında yanlış ifadede bulunduysak eğer 
düzeltirsiniz.  

Sekizinci ve dokuzuncu ayetleri bir daha okuyayım. Haviye yukarıda 
anlattığımız biçimde anlamlı kılınmaktadır. Bunu daha önceki hafta 
söyleyecektim unutmuşum. Hümeze suresinde ki altıncı, yedinci, sekizinci ve 
dokuzuncu ayetlerde Hutame’nin, kaygı ile insanın gelecek algısı üzerinden 
cehenneme girmesi olduğu anlamlı kılınmaktadır. “Gerçekten onların üzerine 
kapatılmıştır, uzatılmış sütunlara bağlanmışlardır”. Kaygı, uzatılmış sütun 
olarak ayette ifade edilmektedir. Bir insanı cehennemin sıkıntısı göğsünden 
itibaren yakalar. Hani “elem neşrah leke sadrak” denilmekteydi. Biliniz ki 
göğüs genişliği ile ifade edilen ile rahatlama da göğüsten başlar. Yani insanın 
tinsel olan manevi kabulleriyle beraber genişliği de rahatlamaya sebep olarak 
göğüsten başlıyor, sıkıntıları da göğüsten başlıyor. Ama kaygı olarak “uzatılmış 
sütunlarla” bağlamışız. Kaygı bilincinize sirayet etti mi… Geleceğe dönük 
olarak acziyetiniz sebebiyle sizin kendinizde bulacağınız acı ve sıkıntılarınız, 
uzatılmış ve bağlı kılındığınız sütunlarınız olurlar. Artık kalpten itibaren ta 
beyne kadar uzatılmış size acı veren acziyetiniz ve kaygılarınızla beraber 
edindiğiniz acılarınız vardır. Acziyet ve kaygı ile bağlanmışsınızdır ve bu 
bağlanış çözülmesi zor bir durumdur… Yaşayanlar varsa bilirler.  

Hümeze suresinde, verdiklerimiz ile haddini bilmeyenlere, biz hadlerini 
gösteririz tehdidi de vardır. Hümeze’de öyle bir tehdit var. Bizim 
verdiklerimizle haddinizi bilmezseniz, biz size haddinizi gösteririz denilmek 
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isteniyor.  Hutame’ye atılmak da haddini bildirmenin gereğidir. Çünkü 
verilenler elinizden alındığında, kaygılarla geleceğe bakarsınız, ne olacağınızın 
bilinmezliğinde, kaygı sütunlarına bağlanırsınız. Cenab-ı Hak size ne verdiyse… 
Verdiyse geniş bir anlam dairesi içerir; bedenden, evlattan, çoluktan 
çocuktan, maldan, mülkten ne verdiyse, verdikleri ile beraber mevcut 
kılınıyorsunuz. Verdiklerinin ve verenin kadir kıymetini şükrü ile eda ettiniz ne 
âlâ. Nankörlerden oldunuzsa, kaygılanmaya başlayacağınızı biliniz. Yani 
Hutame’ye atılacağınızı biliniz. Daha birçok anlamlarıyla beraber idrak 
edilmesi gereken bir konu ama diğer anlamlarına girmiyoruz. Psikolojik 
yansımalarının, hayattaki karşılıklarının haddi hesabı yok. Bu bağlamda 
psikolojide depresyona girmenin de surede betimlenmiş olduğunu ifade 
edebiliriz. 

Bundan sonra Fil Suresine gideceğiz, Fil Suresinde insan, bambaşka bir 
düşünce ve yaşam alanına taşınıyor. Bir sure daha vardı; Tebbet Suresi, öfke 
ile edinilen ateş, surede anlamlı kılınır.  

Unutmadan belirteyim; Tekasür suresinde önemli bir hatırlamada bulunayım. 
Tekasür’ün birinci ayeti önemlidir. “Sizi çokluk yarışı oyaladı” denildiğinde 
unuttuğumuz bir şey vardı. İnsan tinsel bir varlıktır ama nesnelerde kendini 
bulmaya başladığında, kendisini nesnesinde yitirdiğinde ve nesnesine hırsla 
tamah ettiğinde çokluk yarışına girmekte. Benim, benim, benim diye… 
Dünyayı verseler doymaz derler ya! Sayısal yaşamaya başlıyor. İnsan bu sefer 
sayısal yaşamakta kendini kaybediyor. Nesnesinde de asli kendiliğini yitiriyor, 
sayısalda yitiriyor kendini. Her şey sayısal değil ki. Yaşamın kendisini, tinin 
kendisini sayıyla ölçebilir misiniz? Tinde değerin karşılığı mal, mülk, servet ve 
dünyevi başarılar ile ölçülebilinir mi? Buna imkân yok.  

“Çoklukla övünen” ifadede nesnesinde kendini yitiren, bilinçte sayısal 
yaşamaya başlayan insanlar anlamlı kılınır. Günümüz tarihine bakın, şu ana 
bakın, her şey sayısal; kronometrelerden tutun her şeye. Filanca kişi şu saatte 
kazandı. Her tarafta sayısal zorlamalar var, sayısalda da zorlanmalar var. 
Benim oğlum kaç tutturdu? Niye? 10 üzerinden 10 tutturacak veya 100 
üzerinden 99 aman aman. Her şey sayısala dönmüş. Başarı sayılarla ölçülür 
olmuş. Tehlikeli bir alan burası. Dünyada ilerleyişin belki gerekliliklerindendir 
ama tinde ilerlemenin gerekliliği değildir. Çünkü tinde yarışta zevk vardır ve 
zevk sayılar ile ölçülendirilerek egoya taşınmaz. Taşındırılırsa eğer zevk olmaz 
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ve zevk biter. Sormuşlar dervişe “Rabbini günde kaç defa anarsın?” Cevap 
vermiş derviş “Yar anılırken sayımı tutulurmuş.”  

Şu an Tekasür’ü okuduğumuzda yani evrenselinden baktığımızda görüyoruz ki 
hayatın her alanında sayılar var. İnsan sayılarla kendini yitirdiği bir alana 
düşüyor gönül âleminde. Gönül âlemi dediğimiz bilinç âlemi. Kendiliğimizi 
bulduğumuz âlem. Ama ferdi bilinç bağımsız bir bilinç değil. Külli bilincin 
kendisinde küllinin belirimi olan bilinçtir. Geçen hafta ne demiştik; bizlerin 
bilinci, külli bilincin yani evrensel gönlün kıyıya vurmuş dalgası, gölgeler 
vadisine dönmüş tarafındayız. Bizler Allah’ın külli olan gönlünde/ bilincinde 
gerçekleşen dalgalarda neler gerçekleşmekte bulmaya, anlamaya, idrak 
etmeye ve edindiklerimiz doğrultusunda yaşamaya çalışıyoruz.  

Herkes deryada ve dalgasında kendi var olmaya çalışmakta iken insan, 
varlığını deryada olup bitmekte olanlar ile anlamaya ve anlamlı kılmaya 
çalışmakta. Biz şu istidadımızda külli bilinçte neyi nasıl yaşıyoruz ona 
bakıyoruz, bu da derdimizdir.  

Tekasür’ün birinci ayetini, reklamlardan tutunuzda her türlü alanda sayısal 
yaşayan ayrıca insanları etkilemeye yönelik sayısal üzeri edindikleri ile ego 
sahibi insan davranışlarında da görmek mümkündür. Özellikle aile yaşamında 
görmek mümkündür. En basiti biraz önceki ders örneği gibi çocuğunuzun 
başarısı birinin derecelendirmesi ile edindiğidir; yoksa onun iyi insan olması 
ile mi alakadardır?  

Bir daha söyleyeyim; edindiğimiz bilgi, pozitif bilimler Cenab-ı Hakk’a 
hayranlık noktasında bizi daha da kuvvetlendirir, imanımızı taçlandırır, 
kuvvetlendirir, amenna ama iman noktasında bize kurtuluş getirmez. Bizi 
iman noktasında kurtuluşa sevk edecek olan ahlaktır. Efendimiz “Ben güzel 
ahlakı tamamlamaya geldim” demekte. İlkelerin tezahürü ahlakta gerçekleşir, 
erdemlerde gerçekleşir. İman et, salih amel yap, hak ve sabrı tavsiye et 
demekte, bakınız Asr Suresi’ne, güzelliği nasıl ediniyoruz?  

İman ediyoruz tek Allah’ın varlığına, O’nun varlığında yaşadığımızın bilincinde 
olacağız, salih ameller işleyeceğiz. Bunlar kurtuluşa erdirtiyor. Bir de neyi 
tavsiye ediyor muşuz? İyiliği emretmek, kötülükten men etmek ve hak olan ile 
ileriye/ geleceğe doğru yaşanması gerektiğini tavsiye etmekteyiz. İnsanlıkta 
yaşarken insanlık içinde, insandan mesul olarak da insan kimliğinde var 
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olmayı tavsiye etmemiz gerekmekte. Bu da mesul kılındığımız, farz/ zorunlu 
olan bir durum. 

Sabrı tavsiye edenler, Hakk’ı tavsiye edenler. Hakk’ı, gerçeği dile getireceksin 
ve gerçeği yaşamanın ne kadar zor olduğunun bilincinin edinilmesini 
sağlayacaksın. Çünkü insan çatışkıda kendini bulur demiştik. Gerçeği 
edinmenin, yaşama taşımanın ne kadar zor olduğunu ifade emiştik. Daha 
doğrusu edinmenin değil de çünkü öğrenirsin, iman edersin edinirsin… Ama 
gerçeği yaşama taşımak kolay değil, işte orada sabır istiyor.  

Ashaptan biri diyor ki; bakın sabrı tersten okumak adına söylüyorum,  diyor ki 
“Ya Rabbi bana sabır ihsan eyle”. Hasta oluyor. Hz. Resul bakıyor cemaatte 
yok, diyor ki “nerde?” “Hasta oldu efendim!” diyorlar. Gidiyorlar ziyaretine, 
Efendiye hâli ayan oluyor. Diyor ki; “Sen ne diye dua ettin?” Hastada da diyor 
ki “Ya Resulullah sabır istedim”. Nebide  “Allah’tan sabır istemeyin, merhamet 
isteyin” diyor. Niye? Sabretmek istiyorsan, sabır edeceksen, sabredeceğin bir 
şey gönderecek sana. Ama burada bir zorunluluğu dile getiriyor; Hak ve 
hakikatin yaşama taşınması zorunluluğu. Bu da çatışkıda, zorlukta 
gerçekleşmekte… 

İnsan tininde çatışkı ve zorluk olmasa hak ve hakikat yaşama taşınamıyor. En 
basiti şu ayeti okuyun; “Hak geldi batıl zayi oldu, batıl zayi olmaya 
mahkûmdur”. Bakınız çatışkının kendisini özetledi, bitti. Kuşkusuz böyledir. 
Öyle ise çatışkı ve zorluğu gerçekliliği ile olağanlığında göreceğiz ama onu, 
kendimizde, çevremizde, ailemizde, bütün yaşam ilişkilerimizde aşmaya 
çalışacağız. Çatışkıyı göreceğiz ama onu bilincimizde aşıp yaşamımızda sulhu 
bulmaya çalışacağız, ilkeleri hakkıyla yaşamaya çalışacağız.  

Ne diyor; iman eden, salih amel işleyenler, yani çatışkıyı aşanlar. Bakınız 
çatışkıda kalanlar demiyor. Çatışkıyı aşanlar, çünkü kalben iman edenler ve 
salih amellerde bulunanlar çatışkıyı aşarlar. İman edersek her şeyi Hakk’tan 
bilirsek, olmakta olanların hikmetine vakıf olabilirsek çatışkıyı aşabiliriz. 
Allah’a iman ediyoruz ama gerçekleşenleri O’ndan bilmiyoruz. Olanı 
anlamıyorsak insanın ne anlamı var! 

Çatışkıya gel ki hüsnü zannı yitirmeden çatışkıyı aşasın. Sadece Allah’a iman 
etmek yetmiyor. Allah’tan olduğuna da iman edeceksin. Bunun için tevhidin 
prensipleri vardır; Allah, Allah’ta, Allah’tan, Allah’la, Allah’a, Allah’ın, Allah için 
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denilmiştir. Bakınız öyle bir daire çiziliyor ki dışına çıkamıyorsunuz. İşte bu 
dairenin içinde, tevhidin prensiplerinin idrakinde, gel de Allah’tan olduğunun 
bilinciyle yanlış yapmaya –günah işlemeye çalış. Var mı öyle bir şey? Kişi 
müminse, iman ediyorsa, vicdanı zorlar. Sıkıysa yapsın! Adam iman etmiyorsa 
yaşamında serbest, hak ve hakikat üzeri sınırlarda hareket etmek iman edene 
var, iman etmeyene bir sınırlama yok, akıbet olarak yaptıklarının karşılığını 
cehennem olarak yaşamak var.  

 

Fil Suresi’ni anlamlı kılalım. Sure “Rabbi’nin fil sahiplerine ne/nasıl yaptığını 
görmedin mi?” denilerek başlar. Soruyla başlıyor, demek ki orada bir yılma 
var. Tekasür’de ne vardı?  Çokluk yarışı vardı. Bir şeyin çokluğu ile övünenler 
var.  Çoklukta övünenler karşısında acziyete düşmüş birisi var. Çokluk ile 
iktidar olanları görünce davasında yılmakta olan birisi var. Böylesi durum ile 
nasıl baş edinilir? Bu durumda bulunan insana Allah “Sen fil sahiplerine neler 
yaptığımı görmedin mi” diyerek kaygıdan çık, güne dön demektedir.  

Fil suresinde iki tane hayvan zikrediyor. Birisi ebabil, bildiğimiz kırlangıç; 
ikincisi fil. Fil sorumluluk sahibi bir hayvandır, hassasiyeti çok yüksektir, dikkat 
ederseniz Ebrehe’nin fil olayında filler yere mıhlanmış gibi çökmüşlerdir. 
Kırbaç yemelerine öldürülmelerine rağmen hareket etmemişlerdir. Yani tine, 
maneviyata duyarlı olanlar kast edilmekte. Böyle olsa da fil, kendi 
toplumunun içinde gücünü bulan olarak toplumsal egonun dışa vurumudur. 
Bu da Ebrehe’nin karakterini yansıtıyor. Olay tamamıyla siyasidir, duygusal bir 
tepki değildir. Süper egonun getirisidir, fil süper egoya işaret eder. Kendi 
toplumsal yaşantısında inanılmaz enaniyeti vardır. Ama o kadar da hassastır 
toplumsal yaşamındaki ilişkilerde… Çünkü aidiyet ve sorumluluklara haizdir. 
Filin aidiyet ve sorumluluğa ait melekesini edinin ama surede geçen süper ego 
sahibi olarak fil sahibi olmayın. 

Fillerin nasıl hassasiyetleri vardır? Aidiyet ve sahiplenmek üst safhadadır. 
Memeliler içinde insandan sonra ilk 10’nun içindedirler, insan o kadar hassas 
olsa belki de melek olur çıkardı. Kırlangıç neyi işaret eder; şecaati ve gönlü 
korumaya işaret eder. Mana âleminde kırlangıç koruyucudur. Neyi? Evrensel 
değerleri. Değerler nerede korunurlar? Çatışkının olduğu olaylarda şecaatte 
korunurlar. Şecaati nasıl anlamamız gerekir: iman ehlinin ilim sahibi olması 
anlamını içerse de bir hikâye anlatayım. Hayber savaşında Hz. Ali efendimiz 
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düşmanı cihad ederken yere serer. Tam kafasına vuracakken düşman yüzüne 
tükürür. Bu durumda Ali efendimiz kılıcını geri çeker, düşmana karşılık 
vermez. Sorarlar “Ya Ali sen kâfiri neden öldürmedin?” Cevap şecaati anlamlı 
kılar “O yüzüme tükürmeden önce onu Allah için öldürecektim, yüzüme 
tükürdükten sonra nefsim için öldürmekten korktum” der. Bu şecaattir, 
kendini kontrol edebilmek, her türlü koşulda evrensel değerlerini yitirmeden 
erdemli davranışlarda bulunmak. Her işi hak değeri üzeri yapan ebabil buna 
işaret eder.  

Bunun içindir ki şecaat ehli çok hızlıdır. Anında karar vermek zorundadırlar ve 
kırlangıçlar çok hızlı uçarlar. Anlık olaylarda gerçekleşir şecaat, nefsinize sınır 
vurmanız, sınır vurmuş olarak doğru olanı yapmanız anlık gerçekleşir, eğer Ali 
efendimiz orada kılıcı vursaydı doğru olanı yapmamış katil olacaktı, Allah için 
değil de kendi için öldürmüş olması sebebiyle katil olacaktı. Burada çok ince 
bir fark var, Allah için öldürdüğün de katil değil,  gazi diyoruz, ama kendi nefsi 
için öldürene katil diyoruz, yani katleden. Burada önemli olan nasıl 
yaşadığımız değil, hangi niyet üzeri yaşadığımız, tavır ve davranışlarda 
bulunduğumuzdur.  

Fil suresini geçmişte/ tarihte olan bir hadisenin anlamlı kılınması olarak 
okumaya çalışmayın. Bu surenin bir özelliği de dikkatli bakınız; üç zamanı 
barındıran bir ifadeye sahip olmasıdır. “Fil sahiplerini görmedin mi” denilirken 
geçmiş üzerinden güne hitap var ama gelecek de anlamlı kılınmakta. Neden 
kaygılanıyorsun, bana güven, denilmek istenirken sure üç zamanlı ifadesi ile 
biçim kazanmakta. Bakınız sureye: 

1 - Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? 

2 - Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 

3 - Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. 

4 - Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. 

5 - Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. 

Sure, geleceğe doğru kıbleyi istikameti gösteriyor olması sebebiyle de üç 
zamanlıdır. Surede büyüklük kompleksi ve iktidardaki güç sahibinin süper 
egosu da anlamlı kılınır. Himmet ve umut ilkelerini de barındırır. 
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Surede Allah “ben sana himmetçiyim, benden yana umudunu, özgüvenini 
bozma” demektedir. Hepimizin yaşadığı, dağ gibi belalarla karşı karşıya 
geldiğimizde ki yıkılış, özgüvenin yitirilişi ve geleceğe kaygı ve yaşadıklarımıza 
karşı korku surede ifade üslubu ile betimlenmiştir. Fil suresinde Allah, hangi 
koşul ve zor şartlar altında bulunursanız bulunun “beni unutmayın,  bütün 
yaşam ilişkilerinizde yanınızdayım, benimle ayağa kalkın, benimle mücadeleye 
devam edin” demektedir.  Allah sizinleysek neden korkarsınız ki!  

Bu sureyle beraber “beyt” anlamlı kılınmakta. Sure ile beytin/evin 
korunmasından bahsediyoruz. Beytin kendisi Kâbe, Kâbe gönül evidir,  etrafı 
da Mescidi Aksa’ya kadar beden evidir. Aksa/ uzak beyt bedeni işaret eder 
ama Kâbe’ye geldiğinizde gönüldesinizdir. Gönlün sahibi ile berabersinizdir. 
Kâbe Meydanı, sizin Allah ile baş başa olduğunuz meydandır. Ne kadar 
gönlünüz kalabalık olursa olsun fark etmez, orada herkes Allah ile baş başadır.  

Sonra gelen Kureyş suresinde de beyt anlamlı kılınmakta. Bunun içindir ki her 
iki sure birbirlerini destekler ve tamamlarlar. Beyt, âlemlerin ve sıfatı ilahinin 
doğa zemininde toparlandığı beden ve esmayı ilahiyle karakterde biçim 
kazanan kalp yani bilinçtir. Bu sure ile beraber Beytullah anlamlı kılınır. İnsan 
eliyle yapılan beyt ile anlamlı kılınan, insanın yedullah olması üzerinden Allah 
evinin inşa edilmesi ve insan bilincinin Allah evi olmasıdır. Beyt, her insanın 
kendi katılımıyla inşa edilirken kendini içinde bulduğu, Allah’ı kıble 
edindiğinde mabet olan gönül evidir.  Bilincinizi yaptıklarınız, edindikleriniz 
sonucunda beytullah olarak buluyorsunuzdur. Beden Allah yapısıdır, ama 
bilinç/ gönül, insanın düşüncesi ve eli ile edindikleri üzerinden inşa edilendir. 
Hani İbrahim, İsmail yapmıştı ya! Allah’ın iki tane evi var, birincisini İbrahim’le 
İsmail yapmış, insan eliyle yapılmış bir tane daha var ama onu insan eli ile 
değil bizatihi Allah yapmış. Bütün bilinciniz/ bedeniniz Allah’a aittir, Allah 
yapısıdır. Üst bellekten itibaren siz halk edilirken ikinci bir ev olarak inşa 
edilmişsinizdir, işte orası sizin Kâbe’nizdir. Güzel söz söylemiş erenler, ben 
zannederdim ki evimin sahibi benim, bilmezdim ki evimin sahibiyle 
yaşıyormuşum veya O’nu yaşıyormuşum. 

Üst bellekte yaptıklarımız ve edindiklerimizle halk ediliyoruz burası çok 
önemli, İbrahim, İsmail olursanız Allah sizi kendi ile halk eder. Gönül mabet 
olmazsa, Allah ile halk edilemezsiniz örümcek evi gibi inşa edilirsiniz. 
Örümceğin evi ne kadar çürüktür diyordu ya, örümcek evi demek, örgüsel 
olan kolayca yıkılası demektir. Değerler ile gelişmemiş kişilik, İlkeler ile sağlam 
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edinilmemiş karakter sahibinin, nesnesine bağlı beslenerek kendi için örgün 
kıldığı iç dünyası sonunda yıkılası evidir. Çünkü temel kendine ait değildir. 

Rüyanızda örümcek görmek, sizi veya tanık olacağınız birinin iç dünyada 
yıkılacağı bir durumla karşılaşacağına işaret eder. Bu, siz örümcek olacaksınız 
anlamına değil, o gün sizi yıkacak bir olayla karşılaşacağınız anlamına gelir. 
Örümcek kafalıysanız eğer kendinizi görmüşsünüzdür. Allah evinin inşa edilişi 
ve insan bilincinin Allah evi olması, üst bellek itibariyle ya evi sahibi olan 
rabbine bırakacağız ya da yavuz hırsız misali evi heder edeceğiz. 

Genelde toplumsal bilinç, ortak ve örgünsel yaşam alanı oluşması adına 
yapıcıdır ama kendi hevasını ilah edinmiş olanda iktidarda bencilliğe dönerse, 
kişi üzerinden de siyasi etkileri yıkıcı olan sonuçlara sebep verebilir. Böyle 
olduğunda toplumsal bilinçte edinilen değer farklılıkları sebebiyle beraber 
beyte müdahilizdir ve beyti yıkmaya çalışırız. Düşünün Allah’ın evinde size 
verdikleriyle varsınız, iktidar sahibisiniz, hevalarınızı ilah edinmek ile hüsranda 
bulunmaktasınız. Allah evi olmaktan uzak dipsiz bir kuyu misali kendinizi helak 
etmektesinizdir. Böylece Fil suresini okumaya başlamışsınızdır. Toplumun 
üzerinde bulunan iktidar da ne vakit siyasi erk olarak kendi dünya görüşünün 
hevasında ilahlığa soyunur, insanlık evinin yıkımına sebep icraatlarda 
bulunulur işte bu durumda Fil süresini okumaya başlamışsınızdır.  

Lakin tür olarak insana bakıldığında evi heder etmemize müsaade edilmediği 
de görülür. İnsana bakın kendine hangi kötülüğü yaparsa yapsın, kendini veya 
başkasını da yıkmak için elinden geleni yapsa da tür olarak insan devam 
ediyor ve ev yıkılmıyor. Yer kürede artarak çoğalan insanda bunun delilidir.  

Surede amaca bağlı olarak strateji, durumu bağlı olarak da taktik belirlemenin 
insan yaşamında gerekliliği de betimlenir, evin kendisinin korunması da buna 
bağlıdır.  

Ebrehe olayı tamamen siyasidir ve Ebrehe ile süper egosunun esiri olmuş 
karakter anlamlı kılınmaktadır. Tebaanın verdiği toplumsal egoyla oluşan 
bencilliktir amenna ama adamın derdi başka… Bir kilise yapmış, kendisince bir 
değeri var ve kendisince kutsal. Allah’ın evi yerine kendi yaptığı eve 
ziyaretlerin daha çok olmasını bekliyor, siyasi olarak da çare bulamıyor 
saldırıyor. Stratejisi dünden belli adamın, Kâbe’yi yıkarsak buraya gelen daha 
fazla olur derdinde. Peki, taktik olarak neyi uygulayacak ki böyle olsun? Birisi 
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gelip kiliseye pisler ve eline geçen fırsatı taktik olarak kullanır. Sure ile 
peygamberden de beklen ile bize verilen bir ders de; düşmanını gör, amaca 
bağlı olarak stratejini belirle ve taktik uygula. Bir hadisi şerifte “savaşta hile 
mubahtır” denilmektedir. Savaşta stratejiler var değil mi, hile ile de taktik 
uygula denilmek istenir.  

Fil suresinde tinde değer olanın hiçbir vakit sahipsiz kalmayacağı anlamlı 
kılınır… Ama bizden rüşt olarak istenen ne? Olanı gör, öyle sağdan soldan 
himmet isteyerek iş görme; stratejini belirle ve karşılaştığın durumlara göre 
taktiklerini uygula/ gerekenini yap. Bir önceki surede bize ne denilmişti; kendi 
işini kendin gör.  

En basit olarak evin düşmanı kim? Nefsi emmaredir ve türlü, türlü hali vardır. 
Birincisi ilkenizi belirleyerek onu bağlayınız ama o huysuzdur ve yüzsüzdür. 
İçinizden sürekli bastırır, namaz kılacaksın namazı kıldırmaz veya boş ver der. 
Seni yoldan çıkarır, bakınız taktik uyguluyor, sende uygula. Eskiler nefsinize 
bir şiş sokun derdi. Ona karşı sakın umursamaz olmayın. Bana dokunmayan 
yılan bin yıl yaşasın derseniz, o küçük yılan ejderha olup sizi yutar.  

Fil suresinde tinde değer olanın hiçbir vakit sahipsiz kalmayacağı anlamlı 
kılınır. Bu bağlamda beytullah olan insana merak etme telaşlanma 
motivasyonu verilirken, Allah’a güven mesajıyla iman telkin edilir. Süper 
egonun dışa vurumu olan iktidar egosu ve hışmı dahi olsa korkma denilir. 
Musa’nın hikâyesinde kurtuluş işlenir ama İbrahim mitinde tinde değer 
edinimi, nefsi emmareden kurtuluş işlenmektedir. Olaylar ve karakterler farklı 
olsa da farklı yerlerde de gerçekleşmiş olsalar da iktidar olan batıl galip 
düşünce ile hak ve hakikatin görünüş bulduğu tinde değer olan karakterlerin 
mücadelesi gerçekleşiyordu. Yani Nemrut, Firavun ve Ebrehe’nin ortak 
özellikleri batılın iktidar olması değil midir? Fil suresinde de batılda duran 
iktidar ne kadar büyük olursa olsunlar korkma denilmekte. Senin nefsi 
emmaren de senin üzerinde ne kadar iktidar olursa olsun korkma, 
mücadelene devam et denilmekte.  

Biz deniyoruz olmuyor diyorsanız; ibadetlerinizde devamlı olun. Deniyoruz 
olmuyor diyorsanız hani bastırdınız ama olaylarda patlak veriyor. Öyle ise iyi 
olan şeylere aynı anda sarılın, şecaat onun için çok önemli, bazı işleri de 
Allah’a bırakmak lazım.  İnanmak, iman etmek başarıya giden yolun ilk 
ayaklarındandır, inançla beraber kazanılacak olan şevk ve coşkunlukla 
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mücadeleye devam etmektir. Doğruluğu kesin bilgi ve ilkeye bağlı olması 
gerekeni yapmanın bilgisi ile sizi kıblenizden beri kılacak olması sebebiyle 
düşmanınız olanı, olması gerekenleri yaptığınızda yeneceksinizdir.  

Surede fil sorumluluk sahibi olmayı, toplumda edinilen ortak değerleri 
toplumsal egoyu (yani eski dilde buna kültür, günümüzde ise psikolojide 
süper ego denilmekte) devasa yapısıyla anlamlı kılar. Başkaları değil siz 
kendinizi kontrol ediniz. Hayatınızda sizi sınırlayan şeylerin tamamı toplumun 
ortak bilincinin sonucu değil midir? Toplumsal egonun kendisinde yaşamıyor 
musunuz? Bunu anlamlı kılacak çok popüler kavramlar var, mahalle baskısı 
vs… Bu kavram dahi toplumun ortak bilinde yaşadığımızı anlamlı kılmıyor mu?  

Bir süper ego var, onun altında kendimizi buluyoruz ya da bulamıyoruz. 
Toplumsal ego sahibi olan insanların birbirleriyle ilişkilerinde hissiyatlarının 
kuvvetli olduğu da görülür. Herkes birbirine aidiyetleriyle, sahiplenmeleriyle o 
kadar bağlı ki bilmeyerek dahi bilinçleri birbirlerine bağlı ve birbirlerinden 
beslenmekteler.  

“Onlar tuzak kurmakta Allah’ın tuzağı onlarınkinden daha büyüktür.” ayeti ve 
Dostoyevski’nin “Kendimize ait planlarımız vardı, kaderinde bizim için planları 
olduğunu unutmuştuk” sözü Fil suresi ile okunduğunda; Allah’ın göz ardı 
edilmemesi gerektiğini anlamlı kılar. Toplumsal desteğiniz çok kuvvetlide olsa, 
stratejinizde olsa, karşılaştığınız durumlar karşısında zekâ sahibi olarak çok iyi 
taktikte uygulasanız, kimseye güvenmeyin ve nefsi emarenizden dolayı anlık 
kararlar vermeyin. Allah önünüze öyle koşullar çıkartır ki bir bakmışsınız, 
yıkılmışsınız. Kendinize öz güveniniz çok fazlada olmasın mesajı Fil suresinde 
bize hatırlatılmaktadır. 

Burada öz güven dediğim Allah ile Allah’tan bulduğunuz öz güven değil, 
nesnesine bağlı olarak edindiğiniz öz güvendir. Bu öz güven insanı kibirli ve 
bencil kılar. Öyle ki fazlası ile sahiplendiği ile kişi hak ve hakikate kör olur ve 
insan neyi aşırı derecede sahipleniyorsa elinden uçar gider.  

Özellikle maneviyatta insan neyi çok sahipleniyorsa tek, tek elinden alındığı 
bilindiktir. Yola girdin mi neyi aşırı derecede hakkının dışında olarak 
sahipleniyorsan yitirmeye mahkûmsundur. Çünkü manevi yol sahiplenmenin 
yolu değildir. Kur’an’ı açın bakın ya; neyi sahiplenirsen alacağım, imtihan 
edeceğim demiyor mu? Yolun kanunu/ gerçeği bu; iyi ol demekle yol bize 
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göre iyi olmuyor. Gerçek kendisine göre yaşanılandır. Kanun neyse o 
yaşanıyor, “geçmişlerin başından geçenlerin başınızdan geçmeyeceğini mi 
sanıyorsunuz” veya “Allah cennet karşılığında mal, çocuk ve eşlerinizden (yani 
verdiklerinde) eksiltir” denilmekte değil mi? 

Bunun içindir ki tozpembe bakma hakkımız yok. Maneviyat kalp işidir ama 
akılla da gerçeklerine bağlı olarak yürürsünüz. Tozpembe baktığınız zaman 
yıkılırsınız, yaşadığınız olayları aklınızla yorumlayın; ‘bu olması gerekiyordu’ 
anlayışını edinmek zorundasınız. “Ya Rabbi, yaşadığımın karşılığı ayette var, 
ayeti bana yaşattın, Sana şükürler olsun” diye biliyorsanız ne mutlu size. 
İmtihan ayeti tecelli etti ne güzel! “Ya Rabbi; demek ki ben doğru yoldayım” 
deyin. Ayet üzerinizde tahakkuk ediyor, tezahür ediyor; daha ne olsun. Siz 
olaylara, yaşadıklarınıza odaklanırken ayeti yaşadığınızın farkında 
değilsinizdir.  

Allah’ın kaderinde nelerle karşılaşacağımızı ön görmekten yana acizizdir. Yani 
beşeriyet nesnesine bağlı olarak düşüncede zihinde kaldığı sürece geleceği ön 
görmekten yana acizdir. Sure de sahip olduğunun, edindiğinin zannı ile 
edindikleriyle bencil düşünen, menfaatlere bağlı olarak siyasi düşünen benlik 
sahiplerinin geleceğe doğru öz güvenle ilerlerken akıbetlerine fazla 
güvenmemeleri vurgulanır. Beşer dedim insan demedim, çünkü bir ayette 
diyor ki “Allah’ın diledikleri müstesna, gaybı bilmezler” ama Rabbim dilerse 
kısmen de olsa geleceği öngörebilirsiniz. En basitinden rüyalar buna delildir. 
Rüya dilini asıllara bağlı anlam içeriği ile bilmekteyseniz, geleceği öngörmeniz 
şaşılacak bir durum olmaz. Bunu Kur’an ile Yusuf’tan biliyoruz. Hatırlar, 
ilhamlar, keşfi olarak geleceğin görülmesi de mümkündür. Medyumlar dahi 
kısmen öngörülerde bulunabilmekteler. Allah isterse gösterir; öleceğin vakide 
varana kadar gösterir. Bunu da evliyalardan dolayı çok iyi bilmekteyiz. 

Surede önemli olan, Kâbe olarak beytullahın yıkılması niyetinde hareket 
edilmesi, tinde değer olana tecavüz edilmesi değil daha çok süper ego 
zemininde bencillikle ve kibirle hareket edilmesidir ki bu da kişinin gönül 
evinin yıkımına sebeptir. Sizin nesnesine bağlı egonuz ve bencilliğinizdir gönül 
evinizi yıkacak olan. O evi, Allah sizin öngörüsüzlüğünüz üzerinden nice 
mahlûkunun kendisinin eli olması ile zelil eder. Bu durumda ev sahibi olan 
Allah’ın, azametiyle görünüşü belirir ve artık o sizde görünmeye başlar. Bunu 
eskiler şöyle ifade etmiş: “Gayretullaha dokunacak iş yapma!” Bu akıl ile fil 
suresine bakıldığında Mekke fethinden sonra Taif seferinde başta 
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yaşananların da farklı olmadığı görülür. Mekke feth edildikten sonra büyük bir 
orduyla Taif’e gidiliyor. Adamlar uyanık; davarlar kadınlar, çoluk çocuk öne 
sürülmüş. Ebu Süfyan Müslüman ordu için diyor ki “Bu ordunun önünde 
kimse duramaz”. Hz. Resul buyuruyor ki: “Öyle söyleme azameti Kibriya ya 
dokunur”. Dokunuyor da, bakın, düşmanın amaca bağlı bir stratejisi var, birde 
taktik geliştiriyor. Davarları önce savaş alanına sürüyor. İslam ordusu 
dağılıyor. Ağaç altında söz verenler toparlanıyor. Hz. Resul bir avuç çakıl taşı 
eline alıp düşmana fırlatıyor. Kudreti azimüşan düşmanın gözlerini bağlıyor 
sonrasında savaş kazanılıyor. İlkesinden okuyun, sakın azamete dokunacak iş 
yapma uyarısını Fil suresinde Ebrehe üzerinden okumaktayız.   

Süper ego tehlikeli bir noktadır, genelde kültüre bağlı olarak edinildiği için 
nesnesine de bağlı olarak ediniliyor. Özneye bağlı olarak edinilmemiş o 
yüzden tehlikelidir. Soyu ile kültürüyle övünen ahmaktır. Kültür evrensel 
değerlere göre biçim kazanmışsa, kültürde hak olana göre aidiyetleriniz 
görünüş bulmakta ise tamamdır.  

İnsanın zati ilahi ve sıfatlarına bağlı olmaktan daha ço, hoş ve güzel 
gördükleriyle fazla öz güven bulması akıbet olarak hüsrana sebep olabilir. 
Güzellik istersen bir sivilce, mal dersen bir kibrit yeter,  Ebrehe gibi ordum 
dersen bir kuş sürüsü yeter demek yerinde olur. Bu bağlamda imanlı insanın 
Allah’a güvenerek günü, tinine bağlı olarak kaygılanmadan yaşaması istenir. 
Kaygı düşüncede Hakk’a sizi örter, kaygı sebepler dairesine çeker, içinde 
kaybolmanızı sağlar. Surede kaygılanmadan Hakk’a güven, olması gerekeni 
yap ve vicdanında gönlünde rahat et denilmektedir. Kendi kendini ayağınla 
cehenneme koyma, sütunlara bağlama diyor. Hutame’ye bağlama kendini.  

Yukarıda anlatır olduğumuz öz güven Allah ile öz güven bulmak değil, 
bencilliğe kendini beğenmişliğe sebep olan nesnesi kendi melaikeleri, sıfatları 
ve edindikleri olanla edinilen öz güvendir. Azazil vakası ve tarihi birçok olayda 
ayrıca geçmişimizde de böyle durumlara tanık olmuşuzdur. Bu bağlamda 
Azazil’i hatırlayın nasıl kendine güveniyor? “sen beni ateşten yarattın. O’nu 
ise kokuşmuş balçıktan” demekte. Sonrasında ise küreyi arza indirilmesi ile 
burnu sürtülüyor. Allah “in aşağıya” diyor. Ebrehe’nin, Firavun’un, Nemrut’un 
yaşadığı da farklı bir şey değil. Tarihte ki bir vakıa da Hitler, Rusya’ya kadar 
gitti. Öz güvene bakınız! Allah nesnesine bağlı olarak insanın gözünü nasıl kör 
ediyor değil mi?  
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Fil suresinin Hümeze suresinden sonra gelmesi önemlidir. Hümeze de insanın 
akıbetine bağlı olarak sınırlarına çekilmesi gerekmekteydi. İnsan sınırlarını 
bilmezse ne olur sorusu da Fil suresinde anlamlı kılınmaktadır.  

Burada önemli olan stratejinin, çatışmalar başlamadan önce belirlenmesi 
gereken olgu olduğunu bilmenizdir ama strateji sizde fazla öz güven 
oluşturmasın. Önemli olan mücadelenizde taktik de uygulamanızdır. 
Karşılaştığınız olayda ne yapmanız gerektiğinin bilinciyle hareket etmeniz 
lazım. Taktik, olayın kendisiyle karşılaştığınızda yapabileceğiniz/ 
uygulayabileceğiniz ve rahat hareket etmeniz için size hareket alanı açan zekâ 
belirimi olan tavır ve davranışlarınızda görülür… Taktikte görünen zekâdır. Fil 
suresinde zekân ile yani melekelerin ile de insanlık yürüyüşünde ayağa kalk 
telkin edilmektedir.  

Allah’ın bütün işlerde fail olarak yok görülmesi sebebiyle ve insanın zaafları 
sonucunda yıkımla karşılık görmesi kaçınılmazdır. İnsan süper ego zemininde 
edindiği bilinçte, işlerinin içinde Allah’ı yok görür. Her işi kendisi yapıyordur ve 
kendisi başarıyordur/ sonuçlandırıyordur. İş Allah’ın,  haberi yok! Allah işin 
sahibinin kendisi olduğunu bütün işlerin sonunda gösterir. İnsan işin ya 
memurudur ya amiridir. İşlerinizde Allah’ı unutursanız sonuç hüsrandır. Biz 
istiyoruz ki her iş hep bize göre olsun. Bilmiyoruz ki bütün işler Allah’a 
döndürülürken hep O’na göre işler olup bitmektedir.  Bunu anlamlı kılan Ebu 
Talip’in “Ben develerin sahibiyim, Allah’tır evin sahibi, o gerekeni yapar/ 
yapacaktır” ifadesidir… Ama bu gün öyle olsa bizim böyle ifadede bulunma 
hakkımız yok. Çünkü biz tevhidi biliyoruz, katılımcı olacağız. Aynı Miktad gibi 
“Biz Musa’nın kavminin söylediği gibi, sana söyleyici değiliz”. Yani git 
Allah’ınla savaş deyiciler değiliz. “Öl de ölürüz”.  

Tevhit katılımcı olmayı gerektirir. Bu din aksiyonerdir, sen katılımcı değilsen 
ne anlamın var! Yasin suresinde de “Onlar dedi ki Rahman’ın doyuracağını biz 
mi doyuracağız, onlar çok büyük laf söylediler” denilmekte. Çünkü Rahman 
onların eliyle doyuracaktı. Daha da ilerisi “Ya Musa bu gün benim için ne 
yaptın” sözüdür. Din sadece tenzihten ibarettir ve bu tenzihte Allah, sadece 
katılımcı olan ilahi sıfatlarını gösterecek olan insan ister.  

Surede olanlara seyirci olmayan, dışında da bulunmayan, müdahil olan Allah 
kudreti ile Kadir sıfatında kendisini göstermekte. Mevcudatta bir iş varsa 
O’nun başkumandan olduğunu, bilgi, iradesi dâhilinde faili olduğunu da 
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bilmek gerekir. Surede Allah’ta yani varlıkta,  kötülüğün karşılığı olmadığı, 
kötülüğün güzel olanın görünüşüne neden bir ilinek/ araz olduğu da 
betimlenmiştir. Elbette ki kötülüğün adalet sıfatı ile karşılığı Allah’ta vardır. 
Allah’ta kötülüğün karşılığı yoktur demekten kastım; Allah tarafından kabulü 
yoktur. Allah’ta kabul gören iyiliktir. Adalet sıfatı ile kötülüğün Allah’ta karşılık 
görmesi demek de kötülüğün kabulü olmadığını gösterir. İnsanlık âlemindeki 
genel kabul olan evrensel değer olarak iyiliğin kabul görmesinden de bunu 
okumaktayız. Surede ki hitap üslubundan da kötü olan üzerinden 
gerçekleşenler karşısında yılmakta olan insana kendisini Mevla olarak 
görünüşe taşıyan Allah’a tanık olmaktayız. Kuluna kendisi ile eminlik vererek 
eyleme sevk eden Allah’a tanığız.  

Surede ifade edilen pişmiş taşlar, gerçekliği kesin olan, doğruluğundan emin 
olunan bilgidir. Surede olması gerekenin kesin bilgisiyle (kesin bilgi ne? -
Pişmiş taşlar), nefsi emmaresine/ içgüdülerine, toplumda edindikleriyle 
karakter bulan insanın, zekâsı ve şecaat ile hüküm veren veya vermesi 
gereken insan olması gerektiği de betimlenir.  

Surede değerler edinimi ile kendine medeniyet inşa eden insanlığın, diğer 
medeniyet sahiplerine karşı menfaatleri sebebiyle politika üretirken; 
insanlığın değerlerle inşa edildiğinin bilincinde olarak yapıcı olmaları, yıkıcı 
olmamaları öğütlenir. Özellikle hak ve hakikate bağlı edinilen değerlerin, 
nesnesine bağlı edinilen meta değerler ile çatışkıda yıkımına kast edilirse eğer 
kendisini hak değerlerde bulan insanların değerlerine inanmışlığın kuvveti ile 
toparlanmalarına sebeptir. Surede hak ve hakikatle değerler edinen insanın, 
hangi koşullar altında olursa olsun değerlerine bağlılığı ve kendisine 
bahşedilen melekeleri ile yokluktan varlığa doğru Rabbi sıfatıyla ayağa 
kalkarak mücadelesine devam etmesi gerektiği vurgulanır… Fil gibi 
sorumluluklarını, aidiyetlerini bilen ve ebabil gibi de yapılması gerekeni hedef 
odaklı olarak yapacak olan insan, Rabbi gibi olacak olan insandır. Fil 
suresinde, karşılaştığı zor durumlarda değerleri ve Rabbi ile eylemde 
bulunması gereken ayrıca ne yapması gerektiğini bilen insan, Halifetullah 
olması gereğiyle istenen insandır. Sure de özet olarak “Ey değerlerle inşa 
edilen insan! Rabbin ile ayağa kalk ve hakkı ile kendini yaşa” denilmektedir. 
İnsan kendini hakkı ile yaşamazsa eğer Beytullaha kast etmiş olarak sonu 
çiğnenmiş ekinler gibi olacak olandır.   
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Yaşam ilişkilerinizde nefsi emmarenizi beslemeyin. Çocuklarınızı yetiştirirken 
de onlara vermemeyi öğrenin, öğretin yokluğu, toplumsal yaşamda sınırlarını 
gösterin ve edindirin sorumluluğu! Yoksa canavarlar yetiştirmiş olarak sebep 
olduğunuzdan da mesulsünüz. Allah’ın evini yıkanlardan değil, İbrahim misali 
İsmail ile yapanlardan olunuz. Bu işe de çocuklarınızdan başlayınız.  

Kim ki Allah ile Rabbi sıfatıyla değer edinir ve değerleri ile yaşar Allah’ın 
muhafazası altında korunmakta kendini bulur. Geleceğe emin adımlar ile 
ilerler. Böylesi insan, insanlık tarihin nesnesi değil, öznesi olarak tinde 
değerdir.  
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106- KUREYŞ SURESİ 

 

Bu sure yöneliş ve kabul ilkeleriyle okunmalı, nankörlük ve kıble edinim 
anlamlı kılınır. Surede Allah açık bir biçimde kullarını kendisine davet etmekte 
ve kendisine hizmet edilmesini istemektedir. Müşriklerden olmayın 
demektedir. Bakın bu surede kış ve yazı niye kullanıyor? Eski zamanda 
Kureyşlilerin hem yazlık hem de kışlık olarak oturdukları yerler vardı, 
anlatılmak istenen rahatlık/ konfor verilmiş insanlardan bahsediliyor 
olunmasıdır. Burada anlatılan rahatlık, Allah’ın verdiği konfordur. Bu çölün, bu 
cehennemin ortasında size konfor verdim diyor. İnsana mevsimlere göre 
rahatlık ve yaşam biçimi veren Allah, dünyevi gereksinimlerini de rahatlıkla 
yerine getiren insanlara, bana kör olma demektedir. Konfor içinde yaşarken 
bana kör olma demektedir.  

Genelde konfor insanı Hakk’a kör eder. Rahatta Allah kolay kolay 
bulunmuyor, buluyorum diyen yanılır. Bana kör olma denilmekte. “Bil ki senin 
bana beyt oluşun ile (surede ki beyt ile kast edilen bir anlamı ile de insandır) 
mevcudiyetin için muhtaç olduğun kudret benim. Öyleyse bana yönel ve 
benim için yaptığın amellerle kıbleni değiştirerek, yaratılış nedenine dön” 
denilmek istenir. Allah için halk edilen insana rahatlıkta beni unuttun 
denilmektedir. 

Surede nankörlük betimlenmekte ama nankörlük surenin temel ilkesi değildir. 
Fil suresinde ne diyordu? Hangi şartta olursan ol bana güven, sana verdiğim 
yetilerle zekânı kullan ve zekânı kullanarak bütünlüğünü bozma deniliyordu. 
Kureyş suresinde de bütünlüğüne geri dön diyor. Bilincimizde bütünüzdür 
amenna üst bellekte nesnesine bağlı aldatıcı bütünlüğünü edindin ama aslın 
ile bütünlüğü üst belleğinde yitirdin denilmektedir.  Üst bellekte de insanın 
hak ve hakikate bağlı olarak bilinçlenmesi, edim ve üretimlerde bulunması ile 
bütünlüğünü edinmesi surede insandan istenendir. İnsan bilincinde bütündür, 
nefsi emmaresi ile beraber hak ve hakikatten mahrumiyeti sebebiyle üst 
belleğinde bütünlüğünü yitirir. 
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Surede insandan istenen, nankör olma ve dünyadan edindiklerinle Allah’a 
gafil olma deniliyor. Edindiklerimiz Allah’a varmak için araçlardırlar, Allah’tan 
uzaklaşmanın aracı olmamalıdırlar. Sureye dikkatli bakıldığında bütün temel 
ihtiyaçlarını kendi karşılıyor gibi görünen insana,  temel ihtiyaçlarını dahi rabbi 
Allah’la ile edindiği de beyan edilmektedir. Sen iş yaparken bir sıfatıyla rabb 
tecelli ediyor. El Rezzak olarak, el Adl olarak sana varlık hakkını geri veriyor ve 
doğada da Rahman sıfatıyla Allah’ın iş gördüğü anlamlı kılınmakta.    

Fil suresinde beni olayların dışında görmeyin diyordu, Hakk her şeye 
müdahilim diyordu, ama Kureyş suresinde ise gerçekleşen olayların ve 
olguların mutlak faili olarak kendisini göstermektedir. Geçen hafta 
belirttiğimiz Allah’ta rabb kavramını,  kendi dışına çıkılamayan olarak anlamlı 
kılmıştık. Örnek olarak devleti düşünün, devlet ilah olarak rab iken onun 
sınırları dairesinde onun rablik sıfatının altında değil miyiz? Emrinin, 
hükmünün dışına çıkılamayan, varlığının dışına çıkılamayan Rabb tır. Rab 
kavramı, hükmü dâhilinde olunan, sıfat ve esma tavırlarıyla zorunlu 
yaşadığımız, ilah tavırlarıyla galip olan kudret sahibini anlamlı kılar.  Herkes 
Allah’ı üzerinde ki galip sıfat ve esma tavırları üzeri karşılaştığı olay ve olgular 
üzerinden beliren rablik yani ilahlık tavırlarına göre zorunlu olarak yaşar.    

Allah, doğada zorunlu olan ile sünnet/yasa beliriminde, tinde de ilkelerle 
ahlak beliriminde ceberutta görünür. Emir âleminden itibaren cebbar yani 
zorunlu ve gerekli olan ile iş görmesi ve tavırlarda bulunması sebebiyle 
zorlayıcı olan Allah’a tanık olmak gerekir. Her türlü olgu ve olayı 
gerçekleştiren faili mutlak Allah, yasalarla ilkelerle iş görmektedir. Kaderi ilahi 
de yasa zemininde ilkelerin yaşanmasıdır.  

Yasalar kaderi mutlaktır, ilkeler ise kaderi mutlak olsalar da Allah’ın hangi 
ilkeler ile tezahür edeceği öngörülemediği içindir ki kaderi muğlâkta dururlar. 
Bilmiyoruz, hangi ilkelerle üzerimizde tezahür edecek veya hangi ilkeler ile 
olaylarda karşı karşıya kalacağız… Ama ilkeler kaderi mutlak olarak 
yaşanıyordur. Dikkat edin!... Nesneyi yaşamıyoruzdur, bizim kaderimiz 
soframızda bulunanları yemeği içmeyi yaşamak değildir, yeme içme üzerinden 
hangi sıfatları yaşadığımızdır. Bizim kaderimiz dünyayı yaşamak değil 
dünyanın kendisinde, üzerimizde rabb sıfatıyla tezahür eden ilkeleri 
yaşamaktır. Ceberut âlemi demek yasaların zorunlu ve ilkelerin gerekli 
kılındığı hüküm alanıdır. Günümüzde yasalar ve ilkeler evreni denilen âlemdir. 
“Her an yeni bir tavırdayım” demekte, siz tavırdasın demiyor, demek ki 
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cebbarmış… Ama milletin cebbarlıktan anladığı gibi zulüm değil, cebbar, 
zorunlu ve gerekli kılan demektir. Bu da kaderde yaşanası olanın, doğa değil 
doğa zemininde tinde Allah’ın olduğunu anlamlı kılar. 

Kureyş suresinde bu anlamlı kılınır. Doğa da size rahatlık verdim vs. Doğayı 
değil beni yaşamaya çalışın demekte. Söylüyor zaten: Üçüncü ayette “Onlar 
bu evin rabbine kulluk etsinler” diyerek bunu anlamlı kılmakta. Beni hakkıyla 
yaşayın, doğada kaybolmuşsunuz, kaderiniz ise beni yaşamak demekte. Bu 
biçimde anlarsanız “beni yaşarken bana gafil olan kullarım, aslınız olan ve 
kaderinizin kazası olan yaşamda bulmanız gereken bana, yakınlaşmanızdır. 
Size verdiklerim bana yakınlaşmanız için araçtırlar. Verilenler amacınız 
olmamalı, oyalanacak araçlarda değillerdir” denildiğini duyarsınız. Bu da 
Kureyş suresinde de betimlenmiştir.  

Güne dönün, sureyi kendinizde okumaya çalışın. Kureyş diye bir kavmi 
algılamayın. Aynı durumlar bizde de gerçekleşiyor, aynı akıl şimdi de var. 
Doğanın nesnelerini benim için kullanın ve bana geri dönün denilmektedir. 

Surede yaz; gönülde sevgiye, muhabbete, dostluğa, kış ise yokluğa, 
yoksulluğa, çileye işaret eder. Akşam rüyanızda karlar içinde kendinizi 
gördünüz; bu sizin ertesi gün sıkıntılar yaşayacaksınız veya yaşamaktasınız 
anlamına gelir. Sıcak gördünüz ise muhabbetinizin çok olduğu veya olacağı 
anlamına gelir.  

Surede doğayla iç içe ilişkilerinde değişken tavırlarında bulunan insan 
muhataptır. Yaz ve kış diyor, çünkü değişken tavırlarda yaşayan bir varlığı kâle 
alıyor. Böylesi insan, rabbini ararsa kendinden öte, ki bu yola girdiğiniz andır, 
onu dışarıda nesnellikte, göklerde, fallarda, feleklerde vs arar. Bu bağlamda 
surede rabbini arayanlara kendi üzerine dön, kendinde ara denilmektedir. Bu 
beytin rabbine kulluk et, insanı kendine beyt edinene geri dön, çünkü sen 
beytullahsın. İnsan Allah evidir, halifetullahtır. Siz Allah evini temiz tutmaya 
bakın ki kulluk belirimi olan edimlerinizde O sizden ilkeleri ile fiilinde görünür 
olsun.  

Surede rabbini arayanlara kendi üzerine dön, kendinde ara denilmektedir, bu 
da seyri seferin bir mertebesidir. Erenlerin dediği gibi “Taçta, toprakta, 
sarayda, ne ararsın? Ne ararsan kendinde ara.” Allah’ı bulan, O’na eren her 

255

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



şeyi kendinde bulacaktır, O’nun rablik dairesine girdin mi hükmün hükmüdür 
ve her yerde karşılık bulur.  

İnsanın doğaya göre değişken tavırlarını, amaca bağlı ilkeli edimleri (kulluk) ile 
kontrol altına alması gerektiği de surenin mesajlarındandır.  

İnsan değişken tavırlara sahiptir, amaca bağlı ilkeli edimlerle bütünlüğünü 
koruyabilir. Böyle olmaz ise eğer, Kureyş gibi verilmişlerle bütünlüğünü 
buluyorken, sonuçta fikren ve yaşam biçimi olarak darmadağın olmaları gibi 
insanın bütünlüğünü yitireceğinin kaçınılmaz olduğu da surede anlamlı kılınır. 
Sureyi sadece Kureyş’e verilenlerle değil, sonuçta düşüncelerinde helak 
edilmeleri üzerinden de okumak gerekir. Eski Kureyş’ten eser kalmadı ama 
halen tinde aynı zihniyeti ve ahlakı taşıyan var mıdır? Evet vardır. Surelerin 
evrensel olmaları sebebiyle o zihniyet ve ahlaktakileri günümüzde ve 
gelecekte de görebiliriz. Kast ettiğim zihniyet ve ahlak; rahatlıkta, nesnesinde 
öz kendiliğini yitirten duyarsızlığın ahlakı, ayrıca hak ve hakikat bilincini 
yitirmeye sebep olan insanı zihinde bırakan batılın zihniyetidir. Böylesi olanlar 
üst bellekte halen nedenlerine ve nesnesine bağlı olarak bütünlüğünü 
bulmuşlar ama surede kulluğun emredilmesi ile de “bütünlüğünüzü 
bozarımın” mesajı da verilmiştir.   

Bütünlük şafi esmasına aittir. Dikkat edilecek olunursa eğer şafi esmasının 
hayatın her alanında işletildiği görülür. Şafi bütünleyen, şifa bütünlenmek 
demektir. 

Surede insanın değişken davranış ve değişken ruh hallerinde, elindekilerle 
bütünlüğü bulunmasının aldatıcı olduğu, insanın rabbi sıfatıyla ilkeye ve 
amaca bağlı edimleriyle bütünlüğünü bulması gerektiği özetlenir. Surede ki 
emniyet ve bir araya getirmek ifadeleri, dış dünyada edinilen bütünlüğün iç 
dünyada da nasıl edinileceğini üçüncü ayetle beraber okunduğunda anlamlı 
kılar. “Onlar bu evin rabbine kulluk etsinler.” İnsanın iç dünyasında önemli 
olan, bütünlüğün nesneye bağlı edinilen kimlikler ile değil (yani Kureyş’le 
ifade edilen kimliklerle değil) de tinsel düzeyde insanın rabbiyle edineceği ve 
surede abd (kulluk) olarak ifade edilen kimlik belirimi olan karakterde iç 
dünyasında ki bütünlüğünü bulması gerektiği anlamlı kılınır.  

Bu abdiyet neyle ifade ediliyor? Müslim. Müslim hangi karakter beliriminde 
kendini gösteriyor? Mümin. Bu ikisini aynı potada toplayan kimlik belirimi 
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olan ise İslam’dır. Kabile ile belli bir soydan geliyor olmanız, gerçeğe bağlı 
kimlik edinimine engel olmamalıdır. Nedenler doğrultusunda nesnelliğe bağlı 
kimlik edinimi surede anlamlı kılınsa da üçüncü ayetle beraber insandan 
istenen ise tinde ereğe bağlı olarak öznellikte karakter edinimi ile beraber 
kimlik ediniminin gerçekleşmesidir. Nesnelliğe bağlı kimlik ediniminde 
ötekileşmeye, tinde öznelliğe bağlı kimlik ediniminde ise erekte duran ile 
bütünlük bulmaya olanak sağlanır. 

Surede abd ile ifade edilen karakterle iç dünyada amaca bağlı olarak 
bütünlüğün bulunması ve korunması gerektiği vurgulanır. Sonuçta iç dünyada 
ki bütünlük yitirilince insanın dünyevi ve iç dünyasında ki yaşamı cehenneme 
dönmüyor mu? Cehennem, bütünlüğün yitirildiği yer. Cennet, bütünlüğün 
bulunduğu yer. Bütünlüğün olduğu yerde kendinizi unutursunuz ama hasta 
olduğunuzda bedensel bütünlüğünüz bozulduğunda kendinizin farkına 
varıyorsunuzdur. Neden? Çünkü yaşamınız cehenneme döndü. Cehennem, 
bütünlüğümüzü yitirdiğimizde yaşadığımızdır. Cehennemde iseniz 
kaybettikleriniz önünüzdedir, Cennette iseniz kazanımlarınız önünüzdedir. 

Her şeyin hakkını vererek yaşamak, iç dünyamızda bütünlüğümüzü 
korumamızın gerekliliğidir. Ama rabbi ilkesinden ve hak olan amaçtan uzak 
ayrıca rabbi sıfatıyla bilinç evinde kendini bulamamışlar için bilinç evlerinde 
yıkım ile bütünlüğünü yitirmek kaçınılmaz sondur. İnsan rabbi sıfatıyla bilinç 
evinde dengesini yani bütünlüğünü bulur ve rabbi sıfatıyla hak ve rıza ilkesiyle 
gerçekleşen davranışların sonucuyla da uyumlu bir karakter edinir. İç 
dünyanızda dengenizi/ bütünlüğünüzü rabbiniz sıfatında bulursunuz, hak ve 
hakikate göre beliren amaçta ilkeli eylemlerde bulunduğunuz sürece kendi 
hakkınızı değil, hakkaniyeti ilkesi ile herkesin hakkını gözeterek uyumlu 
ilişkilerde bulunursunuz. Böylece kişiliğinde sağlam olan bir karakter 
edinebilirsiniz. Kendi iç bütünlüğümüzü bulduk ama başkalarının hakkını 
gözeterek yapılan edimlerle de bir daha bize karşılığı olumsuz biçimde 
dönmemek üzere bütünlüğümüzü koruruz. Yani karmada da bütünlüğünü 
koruyacak edimlerde bulun. Kendi üzerinizde hakkınızı buldunuz ama 
zekâtınızı verin. Sizin üzerinizde emeği olanlarla uyumlu ilişkilerde haklarını 
verin ki bütünlüğünüz devam etsin. Çünkü insan insanla ilişkide vardır. 
Başkalarının hakkını, bütünlüğünü gözetmezsen senin de bütünlüğün 
sonunda yok olur. İlişkilerinizde hakkaniyetli olmayı hiçbir zaman unutmayın.   

257

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



Surenin bağlayıcı ilkesi bütünlüktür, içsel bütünlük edinimidir, içsel bütünlüğü 
edinmeyen Allah’a tanık olamaz yakinde gelemez. Kendisiyle çarpışan, 
kendisiyle başkalılıkta bulunan, kendi derdinde olan, kendi nesnesi ile 
bütünlük bulan, rahatında olan Allah’a nasıl tanık olsun. Böylesi kendi 
rahatının kaygısındadır. Derdi Allah değil ki derdine derdi derman olsun. 

Fil ile Kureyş suresi birbirini tamamlayan sure gibidirler, bilinçte sıfat ve 
meleke işlevinde bütünlüğü koruyan Allah idi, bu surede de insana “üst 
bellekte bütünlüğünü, amacına beni alarak hak üzeri yaşayarak benimle koru” 
denilmektedir. Fil suresinde evi ben koruyorum diyordu, Kureyş’te ise üst 
bellekte de bütünlüğü benimle bul denilmektedir.  

Fil suresinde bütünlüğü koruyan Hakk’tır, ama Kureyş suresinde de katılımcı 
olarak insanın üst belleğinden de bütünlüğünü korumasını ister, ama hangi 
nokta da? Hakikati ilahi, kendisine bağlı olarak korunmasını ister.  

Surenin toplumsal düzeyde insanın ticaret ve aile bağları ile bütünlendiği 
anlamını da içermesi tefsir bağlamında sureyi okumak adına önemlidir. 
Ekonomik ilişkiler insanları kültürel olarak ta bütünler, insan olarak tür olarak 
bütünlemeyi sağlar. Günümüze bakın en basiti insanlar birbirleriyle alış 
verişte nasıl bütünleniyor. Sure tevil anlamı ile değil ama tefsir anlamıyla 
bakıldığında bu anlamı da içerir. Bunun dâhilinde kahraman, sporcu, sanat ve 
sanat eserinde ve kültürel birçok aktivite de insanlık karakterler üzerinden 
bütünlenir ve birlikte yaşamanın ortak noktalarını edinirler. 

Kureyş kavramı, dilde kimlik edinimiyle insanlığın ortak neden ve ortak 
kültürel ilişkilerinde bilinçte bütünlendiklerini de anlamak adına önemlidir. 
İnsanın bilincinde dilde gerçekleşen bir bütünlenme var… Ama neyde? 
Kimlikte bütünlenme oluyor. İnsanın yaşam ilişkilerinde, ticarette vs insanlık 
çıtası altında bütünlenme gerçekleşiyor, ama insanın kendinde ki 
bütünlenmesi tamamen dilde, anlam ve değerler edinimi ile 
gerçekleşmektedir. Her karakter beliriminde değerler ile bütünlük ediniriz ve 
her kimlik edindiğimizde de anlamda bütünleriz. Değerler belirimi olan 
karakterde kalpte bütünlük bulan insan anlam yüklemi ile beliren kimlikte 
usta, üst bellekte bütünlük edinir.  

Nesnel biçimler dünyasını yaşamak bizim amacımız değil, bizim amacımız 
tinde neyi yaşıyorsak onun bilincinde olmak. Zaten nedenimizde bu, Allah’ın 
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kaderini yaşamak! Kaderimiz burada dünyayı yaşamak değil, maneviyatta 
derdimiz olan Allah’ı yaşamak, hak olanı yaşamaktır.  Surede Allah, “benim 
kaderimde yaşamanız gereken benim. Dünyayı/ doğayı yaşamayı bırakın. 
Dünya doğa zemininde ne edindiyseniz, onlar üzerinden yaşamanız gereken 
benim” demektedir.  Bu da “beytin rabbine kulluk et” ayetini anlamlı 
kılınmasıdır. Surede size Kureyş’i anlatmıyor… Kureyş ile anlamlı kılınan, belli 
bir yaşam biçimi ve zihniyete haiz olan kavmin yapısal durumudur. Ebu Leheb, 
Nemrut, İbrahim vb kimlikler üzerinden de karakterleri anlamlı kılmakta. 
Kur’an’da karakterler üzerinden beliren değerlere göre hangi ahlakta 
yaşamamız gerektiğinin aklını edinmekteyiz. Evrenseline bağlı değerleri 
kişiselleştirmeden, nesnelliğe ve kişilere indirgemeden yaşarsak eğer cenneti, 
yaşamazsak eğer cehennemi bulacağımız kaçınılmaz olan sondur.  

Surede size her türlü konforu veren ve sizleri toplumsal yaşamda ortak 
değerler ile bütünleyen Allah “Kulum ben seninleydim. Sen kiminleydin? 
Yaptığın salih amellerle niye kendi üzerine dönerek beni görmedin?  Beytin 
rabbi olan bana dön ve sana verdiklerimle beni unutma” demektedir.  

Kureyş suresi ile görmekteyiz ki; insan, geçmiş vb nedenlerine ve yaşamda 
bulacağı anlamlarına göre anlamlı kılınmaktan öte, ereğine bağlı olarak 
edinmesi gereken değerler ile yaşamına anlam katmalıdır. Elbette ki doğa 
zemininde yaşananlar, insanlar ile gerçekleşen geçmiş yaşam deneyimleri, 
insanın karakter seçimlerinde ve kişilik davranışlarında belirleyicidir… Ama 
insanın üzerinde bulunan Rabbine karşı kulluk bilincinde olarak tinsel 
sorumluluklarını yerine getirmesi gerekli olandır… Rabbini değer edinerek, 
Rabbi sıfatı doğrultusunda karakter edinimi ve kişilik davranışlarında 
bulunması, insan olma niteliği edinilmesi için gerekli olandır.  

Sadece geçmiş yaşamına vb. nedenlerine göre değerlendirilecek her insan, 
eksik ve yanlış değerlendirilir. İnsan söz konusu ise insanın ereğe bağlı 
değerlendirilmesi ve tinde nerede olduğu görülmesi gerekendir. Böylece 
insanı tinsel ereğinde bütünlenip bütünlenmediğine göre değerlendirmek 
insanın geleceği adına, insanı sağlıklı bir biçimde değerlendirmeye olanak 
verir. 

Demem o ki insan; doğa, diğer insanlar, aile, kültür, medeniyet ilişkisinde, 
ayrıca tarih ve mitsel bağlarına bağlı olarak anlamlı kılınabilir. Bununla 
beraber anlam arayışında olan insana, nedenlerine bağlı olarak da anlam 
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yüklenebilinir ve anlam bulması sağlanabilinir… Ama bu çalışmalar insanı; 
gerçekliğine bağlı olarak anlamlı kılmak ve hakiki insan olma niteliğinde 
karakterde bütüncül, kişilik davranışlarında tutarlı olan sağlıklı bir insan olarak 
görmekten yana yetersizdir.  

Çünkü insan; her şeyden önce, geleceğe odaklı olan ve anlam edindiğini amaç 
edinimi doğrultusunda değer niteliğinde önünde bulması üzeri geleceğe 
odaklı yaşar. Bu doğrultuda geleceğe doğru insanı sevk edecek değer 
niteliğinde anlamlar bulması, sağlıklı bir insan olmak adına önemlidir. İnsan 
değer üreten ve ürettiği değerler içinde kendini bulmaya çalışan bir yaratılışa 
sahiptir. Bu bağlamda insanın, rabbi olan Allah ile tinde değerler edinerek, 
ereğinde bütünlenen bir karakter yapısında kişilik davranışlarında bulunması 
olması gerekendir. 

İnsan içinde doğdukları ile değil de kendinde doğduğu rabbi sıfatı ile anlam ve 
değer ediniminde olarak geleceğe tinde edindiği değerler ile yönelmelidir. 
Böylece insan, ereğine bağlı olarak sağlık/ bütüncül olduğu bir psikolojik 
yapıda yaşam olanağı bulur. Bu bağlamda insanın rüyalarının dahi geçmiş ve 
kültür öğelerine bağlı neden odaklı olmaktan daha çok, erek itibarı ile gelecek 
ve değer odaklı yorumlanması önemlidir.  

Önemli olan ise meta değerlerden daha çok, tinde değerler ile insanın erek 
belirimi doğrultusunda yaşam hedefine göre yaşam biçimi edinmesidir. 
Anlamlar ve anlamlar doğrultusunda dünya görüşü edinebiliriz ama bunlar 
her türlü koşul ve ihtiyaç belirimine göre değişebilir/ yitirilebilinir… Ama tinde 
değişmez olanlara göre yaşam biçimi edinmek, evrensel değerlerin yaşam 
alanlarında yaşam biçimi olarak gerçekleştirilmesi, selamete bağlı olarak 
sağlıklı bir yaşam edinmenin gereğidir.  Bu bağlamda suredeki “… Evin 
Rabbine kulluk etsinler” ayeti önemlidir.      

01.11.2015 
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107- MAUN SURESİ 

 

Surede riya işaret edilmekte ve insanın ilkeli olması, hayatta duruş göstermesi 
istenmektedir. Maun suresinde de üç zamanlı anlatım görülmekte. 

“Dini yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o yetimi itip, kakar”; acıklı bir 
durum ifade ediliyor. Siyerden baktığınızda Resulullah itilip, kakılıyor ama 
surede Resulullah değil yetim deniliyor. Böylece yetim karakterinde görünüş 
bulan üzerinden dininde yetim kalan anlamlı kılınmakta. Bu bağlamda din 
kavramı ile sureye bakıldığında, anlayışlarında sığ ve ahlak düzeyinde de yoz 
olan toplumlarda, evrensele bağlı değer ediniminin ne kadar zor olduğu da 
ifade edilmektedir. 

Yetim demek acziyette dibe vurmak, kimsesi olmamak ve çaresiz kalmak 
demektir. Günümüzde bu ayetleri şöyle yorumlayanlarda oluyor, din yetim 
kaldı. Allah’ın dini yetim kalır mı, Allah varken din yetim kalır mı? Dini 
sebebiyle insan, sığ ve yoz toplumlarda çaresiz, yalnız ve aciz kalması 
sebebiyle yetimdir… Dininde yetimidir. Sığ ve yoz olan toplum bireylerinde 
menfaatler ağır bastığında başkası ile varoluşun hakkı olarak insani değerleri 
hakları gözetmekle edimlerinde gerçekleştirmesi beklenemez. Bunun içindir ki 
üçüncü ayette “Yoksulu doyurmaya teşvik etmez” denilmektedir. 

“Namaz kılanların vay haline, onlar namazlarından gafillerdir, onlar gösteriş 
yaparlar ” dördüncü, beşinci ve altıncı ayetlerde riya sahipleri anlamlı 
kılınmakta. Gösterişte bulunmak ve yaptığı işin anlam ve değerini bilmeden 
yaparken eyleminin idrakinde bulunmamak insanı amaçtan yoksun ve tinde 
sığ yapar. Amaca bağlı olarak yapılan her edim, amaca sevk olmanın 
namazıdır ki böylesi namazda amaçta edinilecek olan, ereğinde yaşanılmış 
olunsun. Bu bağlamda namaz ile nefsi emmareyi zapt ettiğimiz ve doğa 
zemininde doğaya aşkın, tinde yükseliş bulmanın edimleri anlamlı kılınır. 
Böylece surede, yaptığımız işlerin, bilincinde olarak nefsi emmaremiz haz 
alacak diye değil, olması gerektiği için yapılması gerektiğinin aklını 
edinmekteyiz. Namazda önemli olan kıbledir. Bunun içindir ki bu ayetler ile 
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işlerinizde kıblenizi şaşırmayın, kendi nefsiniz için değil Hakk için, hakkıyla 
edimlerde bulunun denilmektedir.  

Bu bağlamda “yardımı engellerler” denilen ayet ile sure okunduğunda; kıblesi 
hazları ve menfaatleri olanların tinde sığ ve yoz kalmaları sebebiyle nitelikli bir 
yaşam edinemedikleri de anlamlı kılınmaktadır. Sonuç itibarı ile tinde verimsiz 
olanların “vay hâline” denilmektedir. 

Surede amaca bağlı olarak edimlerinin bilincinde, kıblesi, hazları (gösterişte 
bulunanlar) ve menfaatleri (yardımı engellerler) değil, hak ve hakikat olan, 
dinini gerçekleştirecek insan dolaylı olarak anlamlı kılınmaktadır.   Bu 
bağlamda sure idrak ilkesi ile okunmalıdır. Surede muhatap alınan ise herkesi 
kendi gibi bilen, ihlâs sebebiyle başkalılık bilincini edinememiş olan bilinçte 
bulunan insandır. 

Bu konu önemlidir. Dinini halis niyetle yaşayan hakiki her insan; menfaatten, 
riyadan ve nefsi emmare düzeyinde gerçekleşen fevri olan tavır ve 
davranışlardan yoksunlaşır… Hakikat bilinci elde etmiş olarak da haklar üzeri 
yaşar. Her şeyi Hakk’tan bilerek hüsnü zan ile olumlu görmeye çalışır. İnsani 
ilişkilerinde de herkesi kendi gibi bilmesi doğrultusunda, diğer insanlara karşı 
başkası bilincinde bakmayı bir nebze aşmış olur.  

Böylesi bir durumda insan dikkatli olmalıdır. Hazreti Ali’nin “Herkes kendi gibi 
bilir” dediği ifadesi önem arz eder. Kötü insan, başkalılıkta herkesi kendi gibi 
bilir ama hakiki insan iyilik ve doğruluğunda herkesi kendi gibi bilerek 
başkalılığa aşkın bakışım kazanmıştır. Bu sebepten olsa gerek ki surede, 
başkalılığı yitirmiş değil başkalılığa aşkın duran insana, insan tinindeki 
çeşitlilikteki ilişkilerde farklılıklarda belirimin ve nefsi emmarenin gerçekliği 
sebebiyle; herkesi kendin gibi bilme, her türlü ihanete ve darbeye maruz 
kalabilirsin dersi de verilmektedir. Herkesi kendiniz gibi bilmeyin denilmekte; 
sırlarınızı paylaşırsınız, gönlünüzü, evinizi açarsınız, bir de bakarsınız ki çok 
güvendiğiniz ikramlarda bulunduğunuz çıyanın teki çıkar.  

Sure idrak ilkesi ile okunmalıdır ama olan biten olay ve olgularda 
gerçekleşenlerin iç yüzlerinin idrak edilmesi gerektiğinin aklı ile de 
okunmalıdır. Her şeyi olduğu gibi görmeyin. Ben yolda giderken herkesi Hızır 
biliyordum, meğerse çoğu hınzırmış. Bir gün bir tanesini Hızır bilmiştim. 
Abdullah babanın yanına gittim. Oğlum o hınzırdır dedi. Yani her gördüğünüzü 
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Hızır bilmeyin. Evet, her geceyi kadir gecesi bilin, her gördüğünüzü Hızır bilin, 
bu hüsnü zan edinilmesi için söylenilmiş bir sözdür… Ama insan yaşamında 
nefsi emmare denilen ve ona bağlı olarak gerçeklik kazanan zaaflarda var. 
Hızır derken hınzır çıkar karşınıza sizi ezer geçer, imanınızdan bile olabilirsiniz. 
Niye? Size verdikleri dünyevi zarar ve sıkıntı sebebiyle, kişinin zaafları 
üzerinden olanı değerlendirmek yerine dini ve Allah’ı suçlarsınız.  

Surede muhatap, herkesi kendi gibi bilen temiz kalpli iman ehlidir. Surede 
muhataba, herkesi kendin gibi bilme… Herkesi kendin gibi bilirsen eğer acı 
tecrübelerle herkesin senin gibi olmadığını anlarsın denilmektedir. Acı 
tecrübeler ise bize, ikinci defa aynı hataya düşmememiz gerektiğinin bilincini 
verirler. Surede mümine,  tecrübe ettiklerin üzeri idrak edersin mesajı da 
verilir, bizden istenen ise amaca bağlı ilkeli edimler ile duruş sahibi 
olmamızdır ve riyakâr değil, riyasız bir şekilde eylemlerimizde bulunmamızdır.  

Namaz ne? Her yere şablon gibi oturtacağınız bir tabir yapayım. Namaz 
kıblesinde bütünleyen eylemler bütünüdür. Bir kıbleniz var, edimleriniz 
kıblenizde sizi bütünlüyorsa namazdasınızdır.  Şimdi bu namaz tabiri ile 
sanatçıyı, âlimi ve amaca bağlı gerçekleşen her türlü işinizi vb. Değerlendirin. 
Bu namaz tabiri ile yaptığımız Kur’an derslerini de değerlendirin.  

Neden biz buraya geliyoruz? İlmimizde bütünlenelim, hak ve hakikati ilim 
sıfatından edindiklerimizle müşahede edelim diye biz buraya geliyoruz. Eğer 
burada ilimde bütünlenmiyor ve hak olana tanık olamıyorsak namazımız 
gerçek değil. Bu durumda Maun suresinin neresindeyiz? Ya riyanın ya da 
kendisinden haz almasının (gösteriş) betimlendiği ayetlerde seyir 
ediyoruzdur. Bir de haset veya kişisel menfaatler varsa eğer sohbet namazını 
bozanlardan oluruz.  

Vaktin birinde rüyamda bir şey görmüştüm, efendiye koşa koşa gitmiştim ama 
söyleyememiş anlatamamıştım. Sohbetten kalkarken azarlarcasına baktı 
“oğlum bir daha buraya şov yapmak için gelme” dedi. Tamam dedim anladım. 
Maun’u öyle yaşatmıştı Allah razı olsun. Sureleri ilkeleri ile okuduğunuzda 
yaşamın her alanında gerçekleştiklerini görürsünüz ve sizi tinde doğru olanı 
yaşamanın zevkine erdirirler.  

Surede son dört ayette riya tasvir edilir, ikiyüzlülük diye anlamlı 
kılabileceğimiz riya münafıklığın nişanıdır. Surenin ilk üç ayeti ile de inkâr 
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tasvir edilir. Müminden istenense inkârın ve riyakârlığın bilincinde bulunarak 
herkesi kendi gibi bilmemesidir. Böylece eşrefi mahlûk olarak insanın hakikate 
ve haklara bağlı olarak hayat duruşu edinmesi mümkün olur. Surede insandan 
istenen de yaşam duruşu olan hakiki insan olmasıdır… Samimiyetsiz münafık 
ve küfürde duran inkâr ehli olan kâfir olması değil. 

Sureyi insanın ferdiyetinde anlamlı kılacak olan ise, yetim kavramıdır ki bu 
yetim kavramını anlamamız gerekir. Yetim kavramı için yukarıda ifade 
ettiklerime bağlı olarak belirteyim ki hakikat ile karşılaşan ve bu bağlamda 
aslına seyri sefer eden yani iç âleme kendine yolculuk eden, kendini 
keşfetmeye yönelen insan, dışarıdan kendisini himaye edecek kimse 
kalmayınca tinde yetimdir. Allah kendisi için murat ettiği kulunu kimsesiz 
bırakır. Hazreti Allah bir hadisi kutside “sevdiğimde, kulumun bütün kapılarını 
kapatırım. Bir tek kendi kapımı açık bırakırım” -yetim bırakırım- diyor. Kapılar 
kapanırken insanın yüzüne, itilip kakılmalarda ve sonuçta da çatışkının 
bağrında kendinizi bulursunuz.  

Bu yola girmiş olup da itilip kakılmayan yoktur. Söylemeye gerek yok, tek tek 
anlatabilirim itilip kakılmalarınızı. Hiç kimse size destek çıkabiliyor mu, bir 
tanesi el uzatabiliyor mu? Kapılarınız kapandığında olanı yaşamaktasınız. 
Tinde yetimlik ne vakit biter? Hak ve hakikate bağlı olarak bilinçlendiğiniz ve 
iç dünyanızda rabbiniz sıfatıyla kıyam ettiğinizde hakkı ile yaşamaya 
başladığınızda yetimliğiniz biter. 

“Yetimi itip kakar” ayetini itip kakan fail üzerinden anlamaktayız. “yetimi itip 
kakar”, deyince itip kakmaya sebep olan üzerinden düşünmekteyiz. Sebep 
olana aşkın düşünün! Faili mutlak olan Allah ile olanı tevhitte anlamaya 
çalışın! Tinde yetim olan sizi, itip kakan Allah’tır, böylesi durumda size  
“Benimle ayağa kalk” demektedir.  Bakınız; surede “İtip kakar” denilen özne 
belirsizdir.  Faili mutlak olandan baktığınızda itip kakanın Allah olduğunu 
görürsünüz. Surede evrensele kıyasen tinde olumsuz kıpıda gerçekleşenler 
anlamlı kılınmakta. Böylesi olumsuz kıpıda gerçekleşenler dahi Allah’tandır. 
Neden? Sizler zorlukta, sıkıntıda tecrübe edinesiniz, rabbiniz Allah’a 
sığınasınız, O’nunla tinde kıyam edesiniz diye. Bu anlamda surede betimlenen 
kötülüğün, insanın evrensel değerler edinmesini ve tinde rabbi ile kıyam 
etmesinin gereği olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Birinci, ikinci ve üçüncü 
ayetler bu bağlamda okunduğunda Allah ile anlaşılmalıdırlar. Dördüncü 
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ayetten yedinci ayete kadar ise Allah ile tinde kıyam etmek istemeye direnen 
insan anlamlı kılınır.     

Dövüldünüz, küfre maruz kaldınız, sıkıntıya düştünüz; Allah yapıyor, “benimle 
ayağa kalk” diyor. Resullullah O’nunla ayağa kalkmamış mıdır? Sebepten 
okumayın, sonucundan okuyun, ilkesinden okuyun. Eğer mümin için itilip 
kakılma varsa, ilkesine bağlı olarak sonuç itibarı ile Hakk ile ayağa kalkışı da 
söz konusu olacaktır… Böylede olmuş değil mi, böylede olmakta değil mi? 
Hepimizde olduğu gibi. Öyle de olmadı mı? Sonuçta rabbiniz ile duruş sahibi 
olmadınız mı?  

Surede hayatın gerçekleri üzeri değerleri doğrultusunda yaşam mücadelesi 
vermesi gereken insana, iç dünyanda uyanışın tamam olabilir ama dış 
dünyadaki gerçekleri de göz ardı etmeden yaşa denilmek istenir. Ayrıca 
belirteyim ki tinde yetim kalanı, sebebi olarak ilk tartaklayanda mürşitlerdir. 
Ola ki talip mücadelesinde rabbi ile ayağa kalkar. İtilip kakılmadan hakiki insan 
olunmuyor. 

Surede başka bir anlamıyla da “yetimsin, biliyoruz” denilmekte ama “Hakk ile 
ayağa kalk, tavizin olmasın. Duruşun olsun” denilmekte. 

İnsan rabbi sıfatı ile kendisini terbiye edecek kimse kalmayınca yetimdir. Nefsi 
emmaresi ve rabbi olan Allah ile tek başına kalır. Bakınız!.. Sureyi, iç 
dünyanızda nasıl gerçekleşmekte olduğunu anlamlı kılmaya çalışmaktayım. 
Kendi iç dünyanıza dönün!.. Siz yetimken nefsi emmareniz; hazlar, arzular ve 
menfaatlerle, bencilce irade belirimleri doğrultusunda sizi itip kakmaya 
başlar. Vesveseler ve boş vehimler de bunu tamamlar. Dünyayı size cazip 
kılar; inkâra ve küfre gidecek yol çok,  Allah esirgesin. İnsan nefsi emmaresi ve 
rabbi olan Allah ile tek başına kalır. Kendini bulacağı dışarıdan bir dayanağı 
kalmayınca nefsi emmaresi inkârda durur ve insanın rabbi ile kendini bulacağı 
edimlerden mahrum kılacak haz, heves ve menfaatlere sevk eder. Yani sizi 
iter kakar… Ama hakikatinden bakarsanız eğer bunu yapan yine Hakk. Niye? 
İnsan kendindeki içsel çatışkıda üzerindeki rabbi sıfatı ile ilkesine bağlı olarak 
kıyam etsin diye.  

Namazı kıblesinde bütünleten eylemler diye tarif ettik ama şimdi bu çatışkının 
içinde namazı nasıl kılarsın? Namazından taviz verme diyor. Seni hak ve 
hakikat ile bütünlüğe taşıyacak kıblenden taviz verme denilmekte. Kureyş 
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suresinde edindikleri ile bütünlük kazananlar anlatılmıştı. Edindikleri ile 
bütünlüğü kazananlar Maun suresinde edindiklerinde kendilerini yitirenler 
olarak önümüze çıkıyor… Ama rabbin kendisi ile de ayağa kalmanın yolu, 
yöntemi de gösteriliyor. Ne diyor?.. “Ben seni bu yöntemle tinde ayağa 
kaldırıyorum” diyor.  

Yöntem demek gerçekleşme sürecinin sonucunda hep aynı sonucu edinmek 
demektir. Yöntemde edinilen gerçektir ve tinde yükselmenin rabbi ile 
uyanışın böylesi bir gerçekliği var. Biraz önce bazı arkadaşları işaret ederek 
yetimlikte yaşananları konuştum. İşaret etmem şundandı, demek ki hepinizin 
tinde yaşadığı ortak şeyler. Aynı yolda ilkesine bağlı olarak benzer ve ortak 
durumlar yaşıyorsak, hepimiz aynı yöntemle Hakk’a yükselmekteyiz demektir. 
Bu da gerçekliliği herkes üzerinde kanıtlanabilecek bir şey.  Yani böyle 
yaşıyorsanız, sonuç olarakta bunu ediniyorsanız demek ki Maun suresi bir 
yöntem olarak önünüze çıkıyor, kadim bilgelikte gerçekliği görülebilinecek 
olan bir yöntem. Çünkü yöntem gerçekliği ifade eder.  

İnsan rabbi olan Allah ile kendini bulursa eğer, nefsi emmaresi inkârda ve 
küfürde durur demiştik. Nefsi emmare insanı rabbi ile kendisini bulacağı 
edimlerden mahrum kılacak olan haz, heves ve menfaatlere, irade 
beliriminde bulunarak sevk eder. Söz konusu menfaatler olursa eğer, inkârda 
durmak yerine insanı riyaya, münafıklığa sevk eder. Bir inkâr tarafı var birde 
münafıklık tarafı var; yaşanan acı tecrübeler sebebiyle insanı inkâra sevk eder 
ama menfaatler söz konusu ise insanı riyaya sevk eder. Kim sevk ediyor? 
İçgüdülerimiz ile nefsi emaremiz sevk ediyor. İçgüdüler zaten onun potansiyel 
hali. Neyle karakter buluyor? Bedende hazlar, kalpte hevesler, akılda 
menfaatlerle. Söz konusu menfaatler olursa eğer inkârda durmak yerine 
insanı riyaya münafıklığa sevk eder. Bu durumda kendisi için inkârın yararlı 
olmadığı, münafıklık daha faydalı olacağının bilincindedir. 

Surede nefsi emmareyi iyi tanı ve giydiği elbiselere dikkat et.  Hem kendinde 
hem de dışarıda iyi tanı, giydiği elbiselere dikkat et denilmektedir. Önemli 
olan elbisesi değil, hak ve hakikate örten takındığı tavır ve davranışlardır. 
Nefsi emmare davranışlarında görünür. Nefsi emmareyi tanı, ona ayak 
uydurma ve samimi olarak yaptığın salih amellerle mahrum kalma. Yani 
hüsranda olanlardan olma. Kimden mahrum? Allah’tan mahrum kalma. 
Rabbin sıfatı ile hak üzeri yaşamaktan mahrum kalma. Zılli tecellide yine 
Hakk’ı yaşarsın ama menfaatler, hevesler, hazlar üzeri yaşadığın için zılda 
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kalırsın, gölgeler vadisinde kalırsın. Zıl demek gölge demek, uzantılarında 
kalırsın. Bütün gölgelerin uzantısı altında yaşarsın. Yani dışa dönük yaşarsın, 
içe dönük değil. Ve içte kendiliğini bulmuş olarak dışa dönerek gölgelere 
yönelmiş olmazsın. 

O seni hınzırlığı ile hak ve hakikatten mahrum kılar. Geçen hafta “Nefsini bilen 
rabbini bilir” hadisi zikredilmişti. Nefsini bilen onun ne kadar hınzır olduğunu 
da bilir. Maun suresi o hadisin bu bağlamda anlamıdır. Ama o hadisin ilahi 
bağlamda anlamı ihlâstadır. Yani “rabbini bilmek” rabbi ile kendini bilmektir” 

“Nefsini bilen rabbini bilir” hadisi surenin özeti gibidir. Nefsi emmaresini rabbi 
ile bilen onun Hızır değil hınzır olduğunu bilir. Nefsini bilen ise rabbi rahmeti 
ile arı ve Kuddus olarak sakınmadan veren olduğu içindir ki nefsi emmaresi ile 
O’nu daha iyi tanır, niye daha iyi tanır? Çünkü onun kötülüğü üzerinden 
rabbinin ne kadar iyi ve güzel, Kuddus olduğunu bilir. Bir insan nefsinin ne 
kadar hınzır olduğunu kötü olduğunu görürse üzerinde rabbi olan Allah bir o 
kadar güzel olarak kuluna görünür. Ben buna tanığım, kendi nefsimi iyi 
biliyorum. Çünkü insan ne vakit iyiye, doğru olana meyletse iyiye ve doğru 
olana itirazı, kötülüğe meyli de kendinde bulur. Aziz Pavlus “Ne zaman bir 
iyilik bulsam kötülüğü de beraberinde buldum…” diyor. Doğru olan 
meylettiğinizde kötü olana da meyil içinizde uyanmıştır. Bir sonraki surelerde 
hasedi konuşacağız. Birinde çok güzel veya kıymetli bir şey gördünüz haset 
içinizde hemen uyanır, o hasetle aynı anda kendi üzerinize dönün; nefsi 
emmarenin, içinizdeki canavarın resmini çekersiniz. Allah hepimizi şerrinden 
esirgesin. Nefsi emmaresini bilen Allah’tan uzak kılan olduğunu biliyor ve 
yaptığı eylemlerin Allah’ta karşılığı yoktur. Ama sonu cehennemdir.  

Nefsi emmaresini rabbi ile bilen onun Hızır değil, hınzır olduğunu bilir. Nefsini 
bilen ise rabbini rahmeti ile arı ve Kuddus olarak sakınmadan veren olduğu 
içindir ki nefsi emmaresi ile O’nu daha iyi tanır.  

Bütün sıfatı tecellilerine bakınız; rabb mürebbi, ikisinin arasında git gel. Maun 
suresine bu anlamda bakıldığında sakın tinde mahrum kalanlardan olma 
beyanı ile Allah’ın insanın iç seyahatinde insana rehberlik ettiğini 
görmekteyiz. Bu bağlamda Maun suresinde “Beni gör, itip kakan benim. 
Kıblesinden, amacından uzak, salih amellerde bulunmayan, kendi aslına 
düşman olan nefsi emmareni bırak ve bana gel ” denilmektedir.  
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Kureyş suresinde ne içiyorsanız ne yiyorsanız ben veriyorum diyordu, 
yaşadıklarınız bendendir denilmekteydi. Erenler “Kahrına da eyvallah lütfuna 
da eyvallah” diyerek Kureyş ve Maun surelerinden edinilecek dersi 
özetlemişler. Kureyş’le ve Maun’la okuyun bunu. Bu sözü şablon gibi alın, 
Maun’u bir tarafına koyun Kureyş’i bir tarafına koyun. Kureyş’te lütfunu 
sergiledi Maun’da kahrını sergiledi. Maun suresine bu anlamla bakıldığında 
sakın tinde mahrum kalanlardan olma diyerek, Allah’ın insana iç seyahatinde 
rehberlik ettiğini görmekteyiz.  

Kureyş suresinde dünya seyahatin de rehber olan Allah, Maun suresinde de 
tinde manevi seyahatinde insana rehberdir. Bu bağlamda Kureyş ve Maun 
birbirlerini tamamlarlar. Maun’da hangi psikolojik hâlde ve nefsi emmare 
durumunda bulunursan bulun; seni dünyaya indirecek değil, tinde de seni 
rabbin olan Allah’a yükseltecek, yakin kılacak edimlerde bulunun denilir. Salih 
amelleri de hakkıyla samimi bir niyet ile O’nu ve kendisine taşıyan dinini inkâr 
etmeden gerçekleştirin mesajı da verilir. Yani kıblenle bütünlen. Namazını 
hakkıyla kıl. İnsan olarak daim namazda bulunmak gerekir. “Kulum ben 
seninleydim sen kiminleydin” hadisi kutsisini bu anlamda unutmamak gerekir. 
Daim salâtta olmak her işinde rabbi sıfatı ile Allah’ı hakkınca yaşamak 
demektir. 

Namazı hakkıyla kılmak yaşamın her alanında geçerli olan bir durumdur. Bir 
işe girdiniz hedef belirimi ile beraber işinizle bütünleşmezseniz o işte başarılı 
olamazsınız.  

Tinde sınırsızca yaşam varken insanı nefsi emaresiyle kendini sadece dünya ile 
sınırlaması kendini rabbinden mahrum bırakmasından başka bir şey değildir. 
Mahrum kavramına bu bağlamda özellikle kullanmaktayım diyerek not 
düşmüş. Mahrum yani haram edilmiş, sınırlanmış. Bakın haram diyoruz değil 
mi? Sınırları çizilmiş. Bu yeme sana yasak, yasak diyoruz ama sınırları kılınmış 
anlamındadır. Burada kendini sınırladığın şeylere dikkat et, kendini nefsanî 
şeylerden sınırla ama tinde sınırlama. Ama kendini tinde sınırlıyorsan 
mahrum bırakıyorsan yaşam ilişkilerinde sana haram edilen helal olmuş olur, 
Allah esirgesin. 

Tinde sınırsızca yaşam varken insanın nefsi emmaresiyle kendini sadece 
dünya ile sınırlaması, kendini rabbinden mahrum bırakmasından başka bir şey 
değildir. Mahrum kavramını bu bağlamda özellikle kullanılmaktadır. 
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Haramdan türetilen sınırlanmış, yoksun kalmış anlamında bir kavram olarak 
Maun suresini anlamak adına önemlidir.  Zaten çevremizde Maun süresine 
yüklenen anlamda yaşayan birçok insana tanığızdır. Kureyş’te bütünlüğünü 
elindekilerle bulan insan, Maunda güvenilmez samimiyetsiz, riyakâr ve 
menfaatleriyle iş gören olarak anlamlı kılınır. Nedenini dışarıda bulanlar 
nedenini dışarıda bulurken de edindikleriyle benlik sahibi olanlara 
güvenilmez. Buradaki edindiklerinden kastım dünyevi edinilenlerdir. Hazreti 
Resul “mümin müminin kardeşidir” diyor. Mümin mümine güvenebilir, tinde 
kendini bulamayan, şeytanından emin olunamayanlara güvenilmez. 
Maneviyatta mümin müminin kardeşidir. Allah’tan başkada kimsemiz yoktur.  

Abdullah baba rüştüne ermeyi şöyle tarif ederdi. Rüşt derken kendi ile ayağa 
kalkan ve yaşayan anlamında şöyle derdi, “oğlum el ipiyle kuyuya inilmez. 
Kendi işini kendin görecek kapasiteye çıkacaksın.  Sıfatı ilahinle ayağa 
kalkacaksın ve kendi işini kendin göreceksin.” Hakikaten öyledir. İş verirsin 
geri dönmek zorundasın.  Kendi yaptığın gibi olmaz. Namazını kendin 
kılacaksın! Başkasına sorumluluğunu verirsen vekâletini verirsen o işi hakkıyla 
yapmayabilir, ya vazifeni, işini kendin yapacaksın ya da başında duracaksın. 
İşini, vazifeni kendin yapacaksın, bütünlüğe sonuçta kendin ereceksin.  Yoksa 
yarım kalır. Ondan sonrada niye bu işi böyle yaptınız demek hakkına sahip 
değilsiniz.   

Kureyş’te bütünlüğü elindekilerle bulan insan, Maun’da güvenilmez 
samimiyetsiz ve riyakâr olarak menfaatleriyle iş gören olarak anlamlı kılınır. 
Bu surelere dikkat edilecek olursa Fil suresinin tefsiri gibidirler. Bu sureyle 
münafık anlamlı kılınırsa eğer, iç dünyasında bütünlüğünü edinmemiş olan 
anlaşılır. Münafık iç dünyasında bütünlüğünü elde edememiştir. Kendi 
menfaatleriyle iş görüyor, rabbi sıfatı ile ilkesinde, ereğinde sıfatlarında 
bütünlenen değildir. Dışarıdan bakıldığında ilkesinde bütünleşecek 
eylemlerde bulunan bir insan gibi görünmekte ama içerden bakıyorsun niyeti 
kötü. Kâfir ise dış dünya ile edindiklerinde menfaatleri üzeri bütünlüğünü 
edinmiş olandır ama sonuçta ise tinde bütünlüğünü bulmamış olarak dünyevi 
bütünlüğünü yitirecek olan insan demektir.  

Surede salât, (namaz diye çevrilen) kıblesinde bütünlenmenin aracı olan 
eylem olarak anlamlı kılınmıştır. Bu anlamda salâtını hakkıyla eda 
etmeyenlerin kıbleden uzak, bütünlükten uzak oldukları ifade edilmek 
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istenmektedir. Maun’da bütünlüğünü bozacak durumlardan uzak ol, ciddi ve 
hakkı ile ereğe bağlı edimler ile bütünlüğünü koru da denilmektedir.  

Fil suresinde hüsnü mutlak, Kureyş suresinde Sıtkı mutlak, Maun’da hayri 
mutlak olan Allah’a tanığız. Fil suresinde, hüsnü mutlaktır niye? Çünkü Allah 
ile güzel olan insan, güzelliğinde korunması gereken ve korunacak olandır. 
Kötülüğün kendisinde bir karşılığı olmayan hüsnü mutlak Fil suresinde anlamlı 
kılınmıştır. Kureyş suresinde sıtkı mutlak; geri dönün, işlerinizde doğru olun 
deniliyor. Maun’da ise kötülüğü kendinde olumsuzlayan ve bir amaca bağlı 
olarak gerçekleştiren hayri mutlak; ben Hayrı Mutlak’ım diyor, öyle ise 
yardımı kesmeyin deniliyor.  

Bu konuyu İbrahim’den okuyun, müşrik birisi İbrahim’in sofrasında kendi 
putunun ismini anmış. Hz İbrahim’de onun yemeğini önünden almış.  Allah’da 
ben ki rahmanım diyor senelerdir bana küfrederdi ben yemeğini rızkını 
kesmem, sen bir ismimi anmadı diye mi kulumun rızkını kestin diyor.  Yani sen 
tevhitten mahrum mu kaldın diyor. Yani vermekten, benden mahrum mu 
kalıyorsun manasında okuyun. Çünkü İbrahim’in rızkı kesmesi rabbinin 
Rahman sıfatından mahrum kalmasıdır. Verme niteliğine haiz eylem ile 
iştirakçi değildir. Rahmet tavrından mahrum olarak eyleminde bütünlüğünü 
yitiyor. Bütünlüğünü elde etmenin gerekliliğini yitiriyor. O sırada verse; gönlü, 
vicdanı rahat olacak, içsel bütünlüğü devam edecek. Allah’tan söz geldi, içsel 
bütünlüğü ikinci defa bozuldu. Neden?  Vicdanında rahatsız oldu. Keşke 
verseydim diyor, arkasına düşüyor, hatası sebebiyle af diliyor.  Müşrik iman 
ediyor, kendisi de rahatlıyor. Eğer arkasından koşmasaydı bütünlüğü hala 
bozulmuş olarak devam edecekti. Özür nelere kadir! Özür bütünlüğü 
getiriyor. Bir teşekkür dahi sevgi ile beraber insana bütünlük getirmez mi? 
  

Fil suresinde hüsnü mutlak, Kureyş suresinde sıtkı mutlak, Maun’da hayri 
mutlak olan Allah’a tanığız. Fil suresinde kötülüğün karşılığı olmadığına ve 
bilincin bütünlüğünün Allah’ın kudretinde gerçekleştiğine tanığız, Kureyş’te 
bütünlüğünü üst bellekte edinmesi gereken insana tanığız. Yani nedeni ne ise 
onun için yaşaması gereken ve Allah’a sadık olması gereken insana tanığız. 
Maun’da da üst bellekte bütünlüğünü yitiren insanın, olmaması gerekeni 
yapmaması gerektiği dersinin bilinçlenmesine sebep olduğunu görmekteyiz. 
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Maun’da insana “her iş benim kudret dairemde gerçekleşirken, dikkatli ol! 
Yaşanan her türlü olumsuz görülen tavır ve davranışlar benimle uyanmanın 
dersi için gerçekleşmektedir” denilmektedir. Zaten Maun suresinde olmaması 
gereken üzerinden olması gerekenin dersi verilmekte değil midir?   
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108- KEVSER SURESİ 

 

Son sureler bizi tamamen bütünlüğe taşıyor ve bütünlüğü anlamlı kılıyorlar. 
Sure bahşetme ilkesiyle okunmalıdır. Bununla beraber surenin temel bağlayıcı 
ilkesi bahşedilenle süreklilik bulmaktır. Maun’da sürekliliği olmayan insanı 
konuşuyor. Elinin altındaki edindikleriyle var olan insanın mahrum 
bırakılacağının vurgusu var ama Kevser suresinde bunu “Sana soyu kesik 
diyenin soyu kesiktir” ifadesi ile anlamlandırıyor.  

Sure söylevinde mucizedir. “İnnâ a’ taynâ kel-kevser fe-salli li-rabbike venhar 
inne Şânı eke hüvel ebter.” Okunduğunda da “rabbike” ifadesinin haricinde 
sadece sonda, “ebter” denildiğinde sure vurgu kazanarak dudak hareketinde 
kesme olması ile bitirilir. Rabbike ifadesi ile anlamaktayız ki insan rabbinde 
sonlanarak kendini bulan ve devamlılık kazanandır. Sonda “ebter” denilirken 
de soyu kesiklik, devamsızlık, yeni kuşağa taşınmamak sert bir ifade ile 
anlamlı kılınmaktadır. Muhammed ismini dahi zikretmiyor hem ifade etmek 
istenen kişi ile sınırlanmasın hem de mim harfi ile surede anlatılmak istenen 
söylevinde dahi kesintiye sebep olmasın. Bir de evrenseli var, niye; 
Muhammed ismini zikrederse ifade edilen anlam sınırlandırılmış olacak.  

Sure sürekliliğin nasıl elde edileceğini anlamlı kılar. Misal ne diyor? Namazını 
kıl, kurbanını kes. Namazını kılarsan kurbanını da kesersen süreklisin denilmek 
isteniyor. Kendi nefsini kurban edeceksin, kıblende seni bütünleştirecek 
eylemlerde olursan sürekliliğini devam ettirirsin diyor. Sen hak hakikat ile 
kıblende bütünlenirsen zaten doğdun diyor. Seninle de kim bütünlenirse 
Muhammediyette senin devamın olan ev halkın olarak soyundur. Bu biçimde 
sureyi okursanız ehli beytle sınırlamamış olarak evrensinde sureyi anlamaya 
başlarsınız. Böyle olduğunda sure ifadesi ile herkesi kapsayıcı oluyor.  

Sure genelde Fatma annemize atfen okunur, Kevser odur, doğrudur. O 
surenin nüzul sebebi, biçime geliş nedenidir ama ifade edilmek istenenin 
ereğinde anlam bulmasının nüzul sebebi değildir. Kur’an’ı kişiler üzerinden 
okursanız evrensel ifadesinden uzak okursunuz. İndirgemeci olarak okumuş 
olursunuz. Böylesi okumaların doğruluk payı vardı ama böylesi okumalar ile 
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Kur’an sınırlandırılarak anlamda sığlaştırılır. Bu da Kur’an’ı hakkıyla zevk 
edilmesine engeldir. Çünkü sizi de kapsayıcı olarak muhatap almayan bir 
kitabı içselleştiremezsiniz. Siz Fatma olarak Kevser değilseniz surenin 
muhatabı da değilsinizdir. Öyle ise bin dört yüz senedir Kur’an bize ne anlam 
veriyor ki? Evrensellinden uzak okuduğumuz için de bin dört yüz sene 
öncesinde kalan ruhu ile bizlere bir anlam veremez. Kevserden uzak okumuş 
oluruz. Kevser’i kendinde bulmadıktan sonra ne anlamı var ki? Evet, Fatma 
annemizin bir ismi de bu kevserdir, sure kişisel anlamda Fatma üzerinden 
biçim kazanmıştır… Ama Fatma’nın kendisi ve Efendimiz Muhammed Mustafa 
ile sınırlandırılmış değildir. Böyle olsaydı İsimleri surede özellikle ifade 
edilirlerdi.  

Kevser her ne kadar soydan bahşedilen bilgi aktarımı olarak Fatma’yla anlamlı 
kılınsa da surenin genel anlamıyla “Ümmetimin âlimleri varisçilerimdir” hadisi 
şerifiyle, hak ve hakikate bağlı olarak ilminde yetkin âlimler ve hâlinde sağlam 
arifler ile anlamlı kılınmalıdır. Diyor ya âlimler mirasçılarımdır. Ümmet ama 
gerçek olarak ümmeti kastediyorum. Benim ümmetim yalan söylemez diye 
kriterini koymuş. Konulmuş kriterlere göre kim yaşıyorsa işte odur ümmet. Bu 
bağlamda surede geçen Kevser soydan değil ama ilimden, irfandan, ahlaktan, 
nurundan yana Muhammediyetin devamlılığını sağlayacak sohbettir/ 
muhabbettir ve sohbette yetişen kevserin gözü olan insanlardır. 

Sohbet, irfan cennetinden akan Kevser denilen bir pınardır. Kim ki bu 
pınardan kana kana içer sohbet havzası olan Kevser olur. Sohbet İlminin, yeni 
edinilen lezzeti süt ( ilmi ledün), içeriğinin zevkini edinmek bal, rahatlatması 
su (acziyete düştüğünüzde anlam vermesi rahatlatması) ve duygusunu 
bulmakta şarap (aşk) olarak anlamlı kılınır. Hak sohbetinde insan, anlamını ve 
duygusunu bulduğu değerler ile şafi esması gereği kötülükten arı olarak 
bütünlüğünü bulur. Sohbeti Kevser yapanda budur. Şafi esması bütünleyendi.  

Kevser’e varan ve içenin gözünden Allah için aşk ile akan yaşlar, Allah’a yakın 
kılan, insanın içini temizleyen kevserden içtiğinin işaretidir. İki damla gözyaşı 
kevserden içinildiğinin işaretidir. Sohbette değer olarak beliren anlamların, 
sizde karşılığı olduğunun belirimi olan iki damla gözyaşı dahi gözlerinizden 
akmıyorsa… Allah aşkıyla şarabı tahura dan (Tahir kılan içecek) içmiyorsanız 
kevserden nasibiniz yok demektir. Allah için gözyaşı akıtmayanın kevserden 
nasibi yoktur. Neden?..  Duygusunu edinecek dedik değil mi? Duygunun en 
şiddetli biçimde dışa vurumu nedir? İki damla gözyaşıdır. Sohbette ilim, 
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değerler üretimine sebep olduğu gibi değerler de ilmi hakkı ile içeriğine bağlı 
olarak edinmeye sebep olur.   

Ahirete gidiyoruz, efendimiz kevserin başında duruyor, bizi orda karşılayacak, 
bize kevserden verecek, bizde içeceğiz… Biz de içsel temizliğimizi (hak ve 
hakikatten beri bırakan hâllerin bizdeki izlerinden arındıran) edinmiş, zevk ile 
rahata kavuşmuş olarak cennete gireceğiz. Böyledir ama anlattığım süreci 
dünya yaşamında yaşamadıysanız ve cenneti burada edinmediysen orda nasıl 
bulacaksın? Burada iki damla gözyaşı akıtmadıysan orada kevseri bulamazsın. 
Orada sırayı beklersin. Eğer burada cennetinizi kevserden içerek edindiyseniz, 
Muhammediyetten nasipli/ doğmuş olarak kevserin gözü olan dağıtıcılardan 
olursunuz. Bu anlam da Kevser dünyada herkes için karşılığını bulabileceği 
gerçekliği olandır. Ali misali, kevser ile beraberseniz kabınız aldığınca hizmette 
kevseri anlamlı kılan olursunuz, kevserden edindiklerini paylaştıkça da zevk 
eden olursunuz. Muhammed misali ise hizmette kevseri sunarken, özünüzden 
akanı içenlerden olursunuz.     

Konuşan dilinizden irfan ve hak sohbeti ile Allah zuhur etti mi Kevser sizden 
taşıyor demektir. Muhammediyet sizden görünüyor demektir. Bize buyrulan 
şu idi: “Muhammedin evladı Muhammet’tir”. Maneviyatta böyledir; kimden 
besleniyorsanız ondan doğarsınız ve ona ne verilmişse size de o yeni bir 
tarzda verilmiştir.  

Kevser’e varan ve içenin gözünden akan yaşlar kulu Allah’a yakin kılar. Aşkı 
ilahiyle ağlamayanın kevserden nasibi yoktur, Allah’a da zevkinde yakinlik 
bulamaz. Sohbet ve ağlamak Allah’ın kuluna ihsanıdır. İndirilen bir şeydir, 
dışarıdan verilen bir şey değildir. Sen istesen de istemesen de yüreğinden 
gelendir. O dışarıdan gelen bir şey ile ağlamış olarak bulduğun değildir. Allah 
aşkı için, O’nun sevdiklerinin aşkı için, kendiliğinden gelen bir şeydir.  

Ruh, ilahi aşkı kendinde bulduğunda sevdiği ile güzellikte, insan doğar. İç 
dünyasında sevdiği ile doğan, dış dünyasında sevdiğinin başkalıkta duruşunu 
yitirir. Aynı olan başkası diye görülür mü?   

Güzel bir hikâye anlatırlar; geçmiş zamanın birinde, bir grup insan Hüseyin 
sevgisinden konuşuyorlar. Simit satıcısı olan bir sevgili de orada simit satıyor. 
Simitçi, simitçi diye bağırırken onları rahatsız ettiğinin farkında değil. Sese, 
sohbete odaklanamadığı için dayanamayan “burada sohbet edilmekte” 
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diyerek simitçiyi uyarır. Simitçi “ne konuşuyorsunuz?”  “Hasan, Hüseyin’i 
konuşuyoruz demişler. “Öylemi..” diyen simitçi,  canını bağrından sökecek 
içtenlikte aşk ile “ya Hüseyinnn… diyerek canını Allah’a teslim etmiş. Aşk bir 
ihsandır, dedikodusu ağızlara çalınan bir baldır. 

Muhammediyetten aşk ile doğmadan Cenabı Hakk’ın zatına hakkıyla 
eremezsiniz ve zatını hakkıyla bilemezsiniz. Müşaade demiyorum Cenabı 
Hakk’ın dışına çıkamazsınız ki zatını müşahede edebilesiniz. Sadece kendisini 
öz şahsınız olarak bulabilirsiniz.  

İnsanı nefsi emmaresinden yana arî kılarak özgürleştirecek, rabbiyle 
muhabbete kavuşturacak, gönüllerde baki kılacak ayrıca insanın 
nurlanmasıyla da ölümsüzlüğü edinmesine sebep verecek olan abı hayat 
denilen pınar Kevser pınarıdır.  Kevser pınarı, irfan ile elde edilin, insanın iç 
dünyasında Hakk’ın subiti sıfatları ve melekelerinde bütünleyen ayrıca insanın 
hak esmalar ile davranışlarında uyum bularak dış dünya ile de 
bütünlenmesine sebep pınarıdır. O pınardan içmeden Hakk’ın zatına kolayca 
erdirtecek bir yol da bulunamaz, insan terbiyesini bularak da kendinde olanı 
açığa çıkaramaz. Bakın hüsranda demek, insan örtünmüştür demektir. İnsan, 
örtüsünden ise kevserden içerek kurtulur. Kendinde olan aşikâr olur, 
ölümsüzlüğü de Allah ile bulur. Kevserden içen, kendi dışında değil kendinde 
öz varlığı ile sürekliliği bulur. Sürekli olan kim; Allah… Süreksiz olan ne; Dış 
dünya nesneleri! Surede biz sana kevseri verdik denilirken biz sana sürekliliği 
verdik ve seninle beraber olupta senden doğanlara da sürekliliği verdik 
denilmektedir. 

Önemli olan soydaki değil tindeki sürekliliktir.  Bunu maneviyat olarakta 
düşünün. Hazreti Resul Salmanı Farisi için ne demiştir: “yolumdan gelen ehli 
beytimdir” Güzel bir hikâye vardır. Yezidin, Zeynel abidin ile Zeynep annemizi 
himaye ettiği zamanlar ikinci Muaviyenin çocukluk zamanlarıdır. İkinci 
Muaviye Zeynel Abidin ile arkadaşlık yapmakta olduğu bir vakit, babası 
şatafat içinde bir seferden geliyor. Muaviye diyor ki: “Bak benim babamın 
ordusunun sesleri geliyor”. O esnada ezanlar okunuyor ve şatafat kesiliyor. 
İmam Zeynel Abidin “Bak diyor benim ceddimin ezanı okunuyor, o 
okunduğunda senin babanın şatafatı bitti. Bu kıyamete kadar ilelebettir” 
diyor. Halen fikirleri, nesneleri üzerinden yaşanmaya devam eden değerleri 
canlıdır. Nesneleri üzerinden de canlı kılınmaya devam edilmekte değil 
midir?. Peki, Yezidin şatafatı dünya sahnesinde silinip giderken tarih 
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sahnesinde ise ibret olmadı mı? Kendisi hakkında Allah neye hükmetmiş ise 
şu an onu yaşamakta, bizler hüküm verecek olanlar değiliz ama tinde 
değerlere kıyasen Yezidin karakterine bağlı olarak bulunduğu mertebeyi de 
ibret mahiyetinde görmekten mesul insanlarız. 

Önemli olan soydaki değil tindeki sürekliliktir. İmam Zeynel Abidin’in 
ifadesine dikkat edilecek olunursa; ceddinden daha çok tinde değer olarak 
beliren, değer olanın duygusunu yaşamanın nesnesi ve tinde sürekliliğe sebep 
nesnelerden olan ezan önem gösterir. Ezandan daha da önemli olan ise 
tindeki değerleri edinmenin idollü olan değer olarak işaret edilen İmam 
Zeynel’in ceddim dediği hazreti Resuldür. Değer nesne ve özneleri, tinde 
değer ve anlamın duygusunu edinmenin gerekliliği oldukları kadar tinde 
sürekliliğin mümkün olmasının da gerekliliğidirler.  

Değerlerin anlam kazandığı kevser havzası olan âlimlerin sohbetin istifade 
etmekle Muhammediyetten istifade etmek mümkün olur. Yaptığımız bu 
Kur’an çalışması dahi kevserden bir lütuftur. Kimi zaman süt içtik, kimi zaman 
bal yedik zevklendik, kimi zaman duygusuna kapıldık değil mi? Bu durumda 
kevserden istifade edilirken namazda olmak ve insanın nefsi isteklerini kurban 
etmesi, sonuç itibariyle de rabbi sıfatı ile Allah’a yakin gelmesine sebeptir.  

Surede namazı kıl ve kurban kes deniliyor. Namaz ile hak ve hakikate ayak 
uydurun, eylemlerinizle onda bütünlenin ve bilincinde olarak bakmayı 
öğrenin denilmekte. Kurban kes ifadesi ile de nefsi emarenizden kaynaklanan 
istençlerinizden feragat edin de denilmektedir. Sohbette namaz, anlam ve 
değerlerin duygusunda bütünlenerek erekte beliren ile bütünlenmektir. İç 
dünyanızda içselleştirdiğiniz/ bütünlendiğiniz değerlere ve anlamlara bağlı 
edim ve üretimler ile de eylemde bütünlük edinirsiniz, bu da nefsinizin 
haklarından feragat ile kurban kesmenizdir… Ve rabbinizi ilkeli edimlerinizde 
yaşayarak O’na yakin gelmenizin sebebi olur. Duygusu ve anlam içeriği ile 
içselleştirilen sohbette ile iç dünyanızda yürürsünüz, sohbet sizde yürüyordur 
ve siz onunla beraber yürürsünüz. Eskiler buna “ders almak” derlerdi.  

Maun’da kendini Allah’tan mahrum kılma denilen insana, Kevser ile rabbin 
sıfatıyla tinde Allah’tan besleneceksin ve besleyeceksin denilmektedir. Böylesi 
lütufta dikkat edilmesi gerekense dış dünyaya bağlı kılacak her türlü olay ve 
odaktan uzaklaşılması, kaale alınmamasıdır. Ya da nefsi emmarenin değişken 
hallere karşı kontrol edilmesi ve insanı rabbinden uzak kılacak irade ve 
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duyguları kurbiyet için kurban etmesidir. Haklı dahi olsa hakkını talep 
etmemesidir. Böylesi kurban ettikleriniz sizin, dünyevi yüklerinizden 
kurtararak tinde sürekli bir yürüyüş edinmenizi sağlar. 

Tarik ehlinde, Allah’ın bahşettiklerine karşı şükür namazı kılmak veya kurban 
kesmekle fakir fukarayı doyurmak bu sureyle ahlak edinilen bir durumdur. 
Genellikle ehlullah, Cenabı Hakk’ın kendilerine verdiği ihsanlar sebebi ile hem 
şükür namazı kıllarlardı hem de kurban keserlerdi. 

Kevser suresinde Kevser ile müjdelenen insana tanığız. Müjde kevserdir. 
Evliyaullaha tinde bir müjde verildiğinde şükür namazı ve kurban kesmeleri de 
adet edinilmiş bir durumdur. 

Kevser’i Fatma, namaz kılmayı Hasan, kurban kesmeyi Hüseyin efendilerimiz 
üzerinden anlamlı kılan da olmuştur. Sureyi kişilere indirgeyerek tinsel kılmak, 
tinde çocukluk mertebesi için uygun olsa da sureyi yani metni, evrenselinden 
de bir o kadar uzak kılmaktadır. Mitsel olan, evrenselliğiyle sureyi veya soyut 
ifadeler taşıyan bir metni anlamak adına düşüncenin ilk evresi olsa da, 
hikmetine/ asıl kastedilene okuyucuyu örtmekteyse sakıncalıdır… Bu 
durumda mitsel olan gerekliliğini yitirir. Gereklidir ama seni hakikatten 
hikmetten uzak kılıyor ise bir o kadar da sakıncalıdır. Bu da insanlığın tinsel 
çocukluk devresinde değil ama rüştüne ererken geçerli olan bir durumdur.  

Günümüzde mitsel olan ile yaşam biçimi edinen ve siyasi olan dünya 
görüşlerine kadar mitsel olanı yaşam alanlarına taşıyan birçok din, mezhep ve 
tarik vardır. Bu bağlamda Kevser suresini mitine bağlı olarak anlamlı kılan, 
böylece siyasi duruşlarına alet eden mezhep ve tarik ehlinin de bulunduğunu 
bilmekteyiz. Böylesi değer üretimleri üzeri edinimlerde bulunmak 
ötekileşmeyi kaçınılmaz kılmıştır. Şeriat ehli Muhammed Mustafa’yı, Şiiler ve 
Aleviler de ehli beyti bu bağlamda kültür ve siyasetlerinin bir parçası 
kılmışlardır. 

Önemli olan ise surelerin dilde beliren kavramlarına, yaşam da görmemize 
sebep ilkelerine göre kritik ederek okuyabilmemizdir. Zaten felsefi olanda 
bunu gerektirir. Yani hikmet sevgisinin de bunu gerekli kılması kaçınılmazdır. 

Kureyş suresinde rabbiyle iç dünyasında bütünlüğü istenen insan, Kevser’de 
ise hayati ilişkilerinde Allah ile uyumlu bütünlüğünü koruması istenen olur. 
Bunu da Kevser suresi üzerinden net olarak anlamaktayız. Müşriklerden biri 
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nebi ile dalga geçiyor, ona ebter, soyu kesik diyor. Empati yapın! Size birisi 
böyle demiş olsun. Bu bizde Anadolu kadınlarımızın daha çok yaşadığı bir 
durumdur. Ne kadar kötü bir durumdur! Erkek egemen toplumlar da kadın 
veya erkek olsun fark etmez; çocuğu olmamak veya erkek çocuğunun 
olmaması abartılan tutum ve davranışlara sebeptir.  

Bu bağlamda surede, toplumsal kabullere göre eksikliğini bulduğunuz 
durumlara göre aşağılayıcı olan karşılaştığınız her türlü tutum ve davranış ne 
olursa olsun, dışarıdan bir müdahilin olsa dahi namazını koru ve nefsini 
kurban et denilmektedir. Namazını kıl/ bırakma ve haklı dahi olsa nefsin 
kurban et kendisini. Sizin bütünlüğünüzü bozacak her türlü tutum ve 
davranışa karşı, ereğe bağlı bütünlüğün korunmasının gerekliliği ve ereğe 
varımda kurban edilmesi gereken neler ise feragat edilerek kurban edilmesi 
gerekildiğini bu sureden öğrenmekteyiz. Sizi zorlayacak çok fazla insan ile 
karşılaşırsınız, zaten sure onun için geliyor. Surede “sen bütünlüğünü koru 
(namazını bırakma) hakkın bile olsa sen feragat et (kurban kes)” 
denilmektedir.  

Tinde yolcu olan insanın, kendisini yeren ve sıkıntıya düşürenler ile alakadar 
olmamasıyla ilahi amacından, yani misyonundan kopmaması ve iç 
dünyasındaki rabbi ile bulduğu bütünlüğünü korunması gerektiği surede 
anlamlı kılınmıştır. Surede muhatap alınan bilinç evrensel değerlerde 
bütünlenmiş ve bütünlüğünü koruması gereken bilinç tipidir. Bu bilince 
buyrulan ise “seni zamansızlar ile zamansız kılacağız, imkanlar ve devirlerde 
seni süreksiz kılmayacağız” dır. Hakikaten de siyer ile sonrasına bakıldığında 
Resulü Ekrem her devirde anılan ve Muhammediyet denilen karakter 
mertebesi ile yaşanılan değil midir? Bu bağlamda evrenseller ile zamana aşkın 
değil de doğadaki süreksizliğe aşkın olarak zamansızlığı (tindeki ilkesel 
sürekliliği) bulan, edinilecek/ yaşanılacak karakter olarak devamlı 
kılınmaktadır.  

Surede ifade bulan salât ile rabbine yönel ve kurban ile de nefsi emmarenin 
dürtülerini haklı dahi olsan ilkeye ve tinde amaca bağlı olarak aş denilmek 
istenir. Er sohbetlerinde bu durum “nefsine bir şiş sok” ifadesiyle anlamlı 
kılınır. Kevseri nüzul sebebiyle okuduğunuzda, ne olursan olsun ne ile karşı 
karşıya kalırsan kal önemli değil, nefsinden yana haklısındır ama onu kurban 
et ve bütünlüğünü bozma yani namazını bırakma denilir. Bunun hayatta 
karşılığı, doğayı ve doğada olan biteni esma tecellisi ile anlamlı kılan insanın 
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zorunlu yaşadıklarında esmayı talim ederken, rabbi ile bulduğu bütünlüğü ne 
olursa olsun bozmaması… Ve evrenseline/ esmasına bağlı olarak olması 
gerekeni yaparken nefsini kurban etmesi ile aşkında duran Rabbi ile kendini 
kurbiyette, selamette, baki bulmasıdır.  

01.11.2015 
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109- KAFİRUN SURESİ 

 

Kafirun suresi çok önemlidir, muhteşem bir suredir. Üç zamanlı hitabı 
ifadesinde içeriyor. Birinci ve ikinci ayetlerde diyor ki: “De ki; ey kâfirler sizin 
ibadet etmekte olduklarınıza ben ibadet etmem.” Bu ayetlerle beraber başka 
bir şeyde ifade edilmekte; kültürel zaman olarak insanın tinde edindikleri de 
anlamlı kılınmakta… Ama hangi tin? Zılli tin. Üçüncü ayette de “Benim ibadet 
ettiğime sizde ibadet edecek değilsiniz” ifadesi ile günde anlamlı kılınana 
tanığız. Günde anlamlı kılınan ise zamansızlar/ ilkeler ile anda duranın, mabud 
olarak imanın ve usun öznesi olarak zaman algısında görünüş bulmasıdır. 
Dördüncü, beşinci ayetlerde de “Sizin ibadet ediklerinize ben ibadet edecek 
değilim” ve “Sizde benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz” denilirken, 
gelecek zamanın ifadede belirdiğini görmekteyiz.  

Bu durumda surede üç zamanlı konuşulduğuna yani surenin bengide görünüş 
bulduğunu görmekteyiz. Bununla beraber altıncı ayette “Sizin dininiz size 
benim dinim banadır” denilirken net bir biçimde güne dönüldüğünü de 
görmekteyiz. Bu ifade ile de ereğe bağlı ilkesellikte yolların ayrıştığını, 
sınırların çizildiğini görmekteyiz.  

Bu sure ile beraber neden Tanrıya göre biçim kazanan din, erek tanrıya göre 
biçim kazanır. Başlangıçta gizilde duran neden Tanrı, sonuçta aşikâr olarak 
yönelinen erek Tanrı beliriminde, insanlık tininde din olgusunda görünüş 
bulmaktadır. Artık din, neden Tanrı bilincinin edinilmesi ile aşkın Tanrı’nın 
erek olarak belirimine göre yaşanılandır.  

Bu sure sınır ilkesiyle okunur. Sınırları çizmek demek ayrışmak demektir. 
Ayrışmak demek ise kendinde olanı açığa çıkarmak ve farklılıklarına göre 
belirim kazanmaktır. Kendi olanla eylemleri ve üst bellekte kendilik bilincinin 
edinilmesi ile bütünlenmiş olan kendinde olanı açığa çıkarıyor. O’nunla duruş 
sahibi olmakta. Diğer surelerde genelde neden ilkesi ve erek ilkesine göre 
duruş sahibi olacak insana tanık olmaktaydık. Bu surede neden ve erek 
ilkesinin bilincinde duruş sahibi olan insana tanığız.  
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Sure hak söz gerçekleşirken -din edinilirken- tarafların belirişinde kulun taraf 
olduğunu gösterme ve sınırlarının bilincinde olma ilkesiyle okunmalıdır. 
Surede insandan istenen ise ilkesine bağlı duruş sahibi olmasıdır. Surenin 
bağlayıcı ve karakterini gösteren temel ilkesi değerler sorunudur. Sınırlar 
varsa, ayrışma vardır, ayrışmanın olduğu durumlarda da değerler sorunu 
zaten ortaya çıkıyor. “Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem” dendiğinde 
kültürel zamanı geçmiş zaman olarak kapsayıcı bir ifade kullanılmakta. Çünkü 
ibadet ettikleri, onların kültürel yaşam geçmişlerinde değerler olarak 
edindikleri, kültüründen gelenlerdir. Bu durumda tinde gerçek olan/ Allah, 
nesnesine indirgemeci kültürde doğan insan -batılda olan- üzerinden kendini 
gerçeklik algısı oluşturarak dilde görünüşe taşımakta/ kendinde gerçekliği 
tanıklıkta gerçek kılmakta… 

Kültürel zaman, kültür değerlerine bağlı olarak değerlerin tinde yaşamın 
nesneleri olduğu, üretilen değer nesneleri içinde yaşanılması ile edinilen, 
üretilen değerler ile ussal düzeyde belirimleri olan sezgisel düzeyde yaşanılan 
içsel zamandır. Kültürel zaman, değer nesnelerin insanda içselleştirilmesi ve 
içsel olarak duygusunda/ hâlinde yaşanmaları doğrultusunda insanın insanla 
olan ilişkileri üzerinden insandan insana nakil edilenler ile edinilen, geçmişin 
günde yaşandığı zaman algısıdır.  

Doğada zaman us belirimi olarak zaten vardır ama doğada zamanı algılamak, 
doğa nesnelerine ve onların birbirleri ile olan ilişkilerine bağlı olarak us 
aracılığı ile doğada olanın edinilmesidir. Tinde zaman belirimi kıpılarından 
olan kültürel zaman ise tin nesnelerinin/ değer nesnelerinin duyguları 
üzerinden sezgisinde yaşanılan ve insanın insana aktardıkları ile sonrandan 
edinilendir. Kur’an’da her iki zaman durumu da ayetlerde anlamlı kılınmıştır. 
“Allah katında ayların sayısı on ikidir” vb ayetler ayrıca Kafirun suresindeki 
kültürel zamanı anlamlı kılan ve “biz atamızdan böyle görmedik” gibi ayetler 
buna örnek olarak gösterilebilir.  

Surede kültürel zamanın kâfirler üzerinden anlatılması böylesi zaman 
beliriminin sadece batılda -hak ve hakikati örten- haksız değer yükleminde 
edinilenler doğrultusunda yaşayan insanlar için geçerli olduğu zannını 
uyandırmamalıdır. Surede ki “sizin taptıklarınıza tapacakta değilim” gelecek 
zaman belirimi olan ayet ve “sizin dininiz size benim dinim banadır”  değerler 
belirimi olan ayetle anlaşılması gereken; değer edinimiyle gerçekleşen tinde 
zaman belirimi doğrultusunda kültürel zamanında edinildiğidir. Bin dört yüz 
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seneden beri dinde değer olarak üretilenlerle, İslam yaşam biçimlerinde ortak 
kültür belirimleri ile beraber kültürel zamanın edinildiğini de görmekteyiz. 

Kültürel zaman, doğa zemininde değer üreten ve ürettiği değer nesnelerinin 
içinde yaşayan ve değer nesnelerini duygusu ile beraber aktarabilen yaşam 
formlarında görülecek bir olgudur. Bu bağlamda doğada cinler ve insanları 
örnek verebiliriz.  

Surede kâfir karakteriyle ifade edilen batıl üzeri değerler edinerek görünüş 
bulan insanlar ve kendi aslıyla değer bulmuş ve evrenseline bağlı olarak 
yeniden değer üretebilen insanın karşı karşıya kalmasına tanığız. Bu da surede 
değerler sorununu görmemize sebeptir.  

Yollar/ dinler, yaşam biçimi ve dünya görüşü olarak belirdi mi Nasr suresi 
kaçınılmaz olarak önümüze gelir. Yani bundan sonraki sure zorunlu olarak 
önümüze çıkacak olandır. Surelerin bu biçimde zorunlu bir akışı var, kişisel 
tercihler sebebiyle ashabı kiram tarafından sıralanmış olduğunun zannında 
bulunmak Allah’ın ilminden ve kudretinden gafil olunduğunu gösterir. 
İlkesiyle sürecinde bir metni okuduğunuzda, birçok neden sebebiyle kişisel 
bakmıyorsanız eğer, akıl ile ona sadece eşlik edersiniz. Sürecinde takip edilen 
her okumanın kendisinde, bir sonra gelecek olan anlatıma, zekânızın keskinliği 
ve ustaki yeterliliğiniz kadarı ile kendiliğinden -öncesi ile önceden- tanık 
olabilirsiniz. Kur’an bu anlamda muhteşemdir. Rabbimin insanlığa lütuf ettiği 
zevk edilmesi gereken bir mucizedir.  

Yollar yaşam biçimi ve dünya görüşü olarak belirdi mi Nasr suresi kaçınılmaz 
olarak tecelli ettirilir. Çünkü farklılıklarıyla beliren yollar, arayışta olan 
insanların tercihlerine sunulur ve seçeneklere göre kabuller başlar. Nedenlere 
bağlı olarak edinilen yaşam yolu, ereğe bağlı olarak edinilen din olma niteliği 
kazanır. Evrensellere göre biçimlenen ve Allah’a insanı yükselten Allah dini, 
batıl olan dinler içinde sonu aydınlık olan yol olarak görülür. İnsanların 
kabulleri doğrultusunda -bölük bölük- edinilecek olan din olur… Ama değerler 
sorunu sebebiyle karşıt ilişkiler sonucunda ötekileşen insanlar arasında çatışkı 
da kaçınılmaz olarak görülür. Buna hem insanlık hem de İslam tarihinde 
tanığız.  

Maun suresinde insanın değerlere bağlı olarak eylemlerinde karakter sahibi 
olduğu olumsuz örnekleri üzerinden anlamlı kılınmaktadır. Mümine ise 
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herkesi kendi gibi bilmemesi gerektiğinin dersi verilmekteydi. Kevser de ise 
her türlü olumsuz tutum ve davranış karşısında insanın bütünlüğünü olayları 
kişiselleştirmemesi ile koruması gerektiği anlamlı kılınmaktadır. Kafirun’da ise 
evrensel değerlere bağlı olarak edinilen olumlu karakter sahibine, Kevser’den 
farklı olarak karşıt belirimdeki insanlara değerleri ile kendini ifade etmesi 
gerektiği anlamlı kılınmaktadır. Bu da anlam beliriminde başkasılaşan, 
değerler belirimi ile de ötekileşen insanların, karşıt beliriminde gerçekleşen 
ilişkilerinde duruşlarını göstermeleri için gereklidir… Ayrıca hak belirimi olan 
sınırlarda bütünlüklerini edinmeleri ve kendilerini batıl olandan korumaları 
gerektiği anlamlı kılınmaktadır. Hak belirimi sınırlarınız olmaz ise hak ve 
hakikate bağlı edindiğiniz değerler yaşantısında değerleriniz sebebiyle, her an 
farklı değer sahipleri tarafından saldırıya açık ve savunmasız olursunuz. 
Kafirun’da ki kendini ifade etme davranışının kişisel olmadığını, değerlerin hak 
beliriminde görülmeleri için gerekli olduğunu görmekteyiz. Surenin başında ki 
“de ki” ifadesi bunu anlamlı kılar ama Kevser suresinde “de ki” ifadesini 
görememekteyiz.  

Kendimizi ifade etmekten korkarız. İç dünyamızda kendi gerçeğimizi/ 
değerlerimizi yaşıyoruzdur… Ama karşı karşıya kaldığımız, çatışkıya sebep 
olabilecek durumlarda kendimizi ifade etmekte zorlanırız. İç dünyamızda ne 
ile kendimizi bulmaktaysak, onu ifade etmek zorlaşır. Surede “iç dünyanda 
neysen onu, hak belirimi olan sınırlarını belirleyerek olduğun gibi yaşa” 
denilmektedir.  “Allah size verdiklerinin üzerinizde görünmesini ister” hadis-i 
şerifi bir bağlamda farklı bir açıdan da anlamlı kılmak gerekir.  

Surenin genel üslubu dikkate alındığında, tinine bağlı beliren dünya 
görüşünde ilkeli duruşunu göster, kendini saklama, aşikâr et anlamlı 
kılınmaktadır. Bu bağlamda surede, korkak, pısırık olma, cesaretli ol, anlamını 
da içerir. Bu yol korkakların yolu değildir. İlkesinde ve kararlarında tutarlı 
yaşayan kendini ifade edenlerin yoludur. Neden? Çünkü korku ile yaşayanlar 
kendilerini gerçekleştiremezler. İlkeli edim ve üretimlerde kendilerini 
keşfedemezler. Kendilerini sıfatlarına ve melekelerine bağlı olarak 
gerçekleştiremeyenler ayrıca hak ve hakikate göre esma talimindeyken 
kendini keşfedemeyenler, hak sahibi olarak sağlam bir karakterde Allah’ı 
hakkıyla yaşayamazlar. Bu yol korkakların yolu değildir! Çünkü korkaklar kendi 
iç dünyalarında kapalı kalırlar. Haklar belirimi olan sınırlara bağlı olarak edim 
ve üretimlerde rablerini bulmaktan yoksundurlar, değerler üretemezler. Bu 
bağlamda sure de “de ki” denilirken “korkma” da denilmektedir. Burada 
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bahsettiğim korku; Kafirun suresinde işaret edilen farklı değer belirimleri 
sebebiyle insanın insandan korkusudur. İnsanın tinini yaşamasına engel 
olacak olan korkudan bahsetmekteyim. 

Elbette ki korku çocukluk devresinde eğitimin/ terbiye edilmenin gereği 
olarak ve birçok nedenden dolayı gereklidir ama Rabbimizi bulmaya, 
kendimizi keşfetmeye engel ise gereğini yitirir. Çünkü korku insanın hak ve 
hakikat bilinci ile rüştüne ermesinin engellerindendir. Çünkü insan, 
korktuğunun gölgesi altında iken kendisini bulmasına imkân yoktur. 
Korktuklarının gölgesinden kurtulanlar, kendilerini asıllarına bağlı olarak 
hakkıyla yaşarlar. Elbette ki evrenseline bağlı olarak doğru ve iyi olan iseler 
akıbetlerinden de korkmalarına gerek yoktur. Çünkü doğru olan ve ahretine 
iyilik eken sonunda güzellik biçecektir. 

Surenin başındaki “de ki” ile sure okunmalıdır diye bir not almışım. “Buyur ki” 
denilmekte, kime buyuruyorsun? Maneviyat yolcusu isen evvela nefsine 
buyuracaksın, bundan sonra eğer hak belirimlerine göre ayrışman/ayrılman 
gereken birileri varsa onlara da buyuracaksın. “Benim halim bu, olduğum gibi, 
olduğum gibi insanım” diyeceksin. İşte o vakit kavga daha da büyür. Ben 
denedim, kendimi ifade ettiğim gün bütün kılıçlar çekilmişti. 

Kafirun’a geldiğinizde, surelerin evrenselliğinden dolayı ortak ilke sebebiyle 
aynı olan durumları hepimiz farklı biçimlerde yaşayabiliyoruz. Bu sana bana 
ait bir şey değildir. Evrenseldir.  Evrenselleri yaşamaya geçtiğinde bir de 
bakıyorsun ki sende tezahür eden başkasında da tezahür etmiş. Bu neyi 
gösteriyor, 1- Yalnız olmadığınızı gösteriyor. 2- Sizinle sınırlı olmadığını 
gösteriyor. O zaman haddini biliyorsun, bizimde istidadımız bu diyorsun. Seni 
istidadına taşır. Hakkın olandan razı olmaya kanaat etmeye taşır. Bu kişinin 
içsel huzur bulması adına önemlidir. 

“De ki” ifadelerini evvela kendi nefsinize okuyun. Bundan sonra “de ki” ile 
surede ilkesine bağlı olarak ne kastediliyorsa, âlemde karşılığını yaşadınız mı 
yaşamadınız mı, anlamında bilinçlenmeniz adına kendi nefsinize buyurun. 
Nefsinize buyurduğunuzda da Hakk’ın dili olmanız ile sureyi evvela 
kendinizde, hitap muhatap ilişkisinde gerçekleştirmiş/ yaşamış olursunuz. 
Hitap eden siz ve hitabın muhatabı ise nefsi emmarenizdir. 
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Nefsi emmarenize ve nefsi emmare sahiplerine, evrensele ve hakikate bağlı 
olarak olması gereken ne ise onu yaparak ve ifade ederek hayır demesini de 
öğrenmek yolun zaruri gerekliliğindendir. Surede nefsi emmarenize de ve 
sizde uyanan içgüdülere/ olumsuz dürtülere de hayır demesini bilerek dur 
demeyi öğrenin denilmektedir. Her evet demenizde durumlar daha da 
zorlaşır. “Gelen vurur, giden vurur” derler ya… Bir duruşunuz olsun deniliyor. 
Duruşunuz olmaz ise içerden nefsi emmareniz, dışarıdan da bâtıl zihniyet, 
kötülüğü de ahlak edinenler hak değerleri hakkıyla yaşamanıza engeldirler/ 
engellerler. Böyle olunca da iç ve dış kaynaklı kavgalarımızı bitirip rabbimiz 
olan Allah’a varmamıza ve O’nu hakkı ile yaşamamıza imkân ve vakit 
bulamayız. Sınırlarınızı çizmezseniz hak beliriminde olarak tininizde 
derinleşme olanağı bulamazsınız. Karşıtınızda duranlar için, üzerine galip 
olmaya çalıştıkları varlık nesnesi olursunuz veya değerlerinizin pazarlık 
konusu edilmesine kapı aralamış olarak değerlerinizin içinin boşaltılmasına 
sebep verecek algı operasyonlarına sebep vermiş olursunuz. Bunu da hem 
kendi nefsi emmareniz hem de kendi dışınızda değerlerinize düşman olanlar 
üzerinden yaşayabilirsiniz. Sınırlarınızı çizerseniz onların âlemi ayrı, sizin 
âleminiz ayrı olur. O vakit, sizi Allah’a daha yakin kılacak çalışmalara fırsat 
bulup, değerlerde yaşamaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yani enerjinizi 
sizin için gereksiz olana değil, sizin için gerekli olana kullanma olanağı elde 
edersiniz.  

Sure dış kaynaklı kavgaların ve iç kaynaklı mücadelenin hak ve hakikat 
cephesinde durarak bitirilmesinin mesajını taşır. Çünkü surede ortak 
değerlerde buluşamadıklarınızla, çatışkıda bulun değil, ayrışın mesajı var. 
Savaş denilmiyor, ayrış deniliyor. 

Ali efendinin güzel bir hikâyesi vardı, dedi ki: “Ev ile değerler noktasında 
kavgalıyız. Efendimin yanına gittim. Ricada bulundum. Müsaade ederseniz 
Bursa’ya taşınayım dedim. Efendide ‘evlat zamanı değil’ dedi. Bir daha 
gittiğimde içimden söyledim, ricada bulundum. Efendi ‘evlat şimdi gereği yok’ 
dedi. Aradan zaman geçti. Dayanamıyorum, evde kavga çok büyük, kendimi 
ifade ediyorum anlayan yok. Bursa’lı samimi bir arkadaştan rica ettim, babaya 
söyler misin, nazın geçer belki seni dinler. Birde nazı deneyelim dedim. 
Baba’nın yandaydık dedi ki; ‘evlat senin âlemin ayrı onların âlemi ayrı’ dedi.  

Bakınız hikâyeye Kafirun nasıl, yaşarken gerçekleşiyor. Ayrılmak kavga dövüş 
etmek anlamına gelmiyor. Ayrılmak haklar belirimi olan sınırlarınızı çizmek 
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anlamına geliyor. Sınırlarınızı çizerseniz kimse size gelip musallat olmaz, olsa 
da sizde karşılık bulmaz, kendilerini bulamazlar. En sonunda sizi değerlerinizle 
beraber algılarlar veya olduğunuz gibi sizi kabul ederler. Kabul etmezlerse 
eğer nefsinizde mücadele ve karşıtlarınızla çatışkı kaçınılmazdır.  

Bunu bizler de yaşadık. Benim ailem, beni böylesi olduğum gibi kabul etmeyi 
öğrendi. Beraberce ortak yaşadığımız, bizi biz eden değerlerime onlar 
karışmazlar ben de onlara karışmıyorum. Eğer sınırlarınızdan taviziniz varsa 
orada siz bitersiniz. Çünkü sizde bir açık gördükleri anda bittiniz, artık yol 
edinirler. Aynı anda sizi, değerlerinizi yitirmeye sevk edecek eylemlere iterler.  

Sure dış kaynaklı kavgaların bitirilmesi mesajını verir. Bu Kevser’de de 
istenendir. Dedi ya, “Senle dalga geçene ne bakıyorsun soyu kesik olan odur/ 
onlardır. Biz sana kevseri verdik, sen boş ver onları. Benden gelen acı dahi 
olsa, sen onları değil; beni gör. Dikkatini dağıtmasın onlar. Gel benimle zevk 
et. Acıda/ sıkıntıda dahi bulunsan! Küfür ehlinin seninle dalga geçmeleri veya 
itibarsız kılmaya çalışmaları dahi olsa, seni alakadar etmesin. Böylesi tavır ve 
davranışları kişiselleştirerek benden mahrum kalma. Sen kıblene, amacına 
odaklan ve seni kıblene taşıyacak edimlerde bulun yeter. Kafirun’da da 
“haklar belirimi olan sınırlarını göster ki kendinde beni istidadın gereği 
hakkınca yaşayabilesin” denilmek istenerek, kulun gününde kendine dönmesi 
ve ilkeli duruş sahibi olması sağlanır. 

Surede, nefsi emmaresi ile dava edindiğini ve eksikliğini hissettiği yitiklerini 
aşmayanın, rabbiyle bilinçlenmesinin zor olduğu anlamlı kılınır. Böylesi zor 
olanı aşmazsak Hileyi rabbanide kalırız. Sebeplerde kalırsınız denilmektedir. 
Hileyi aşın, rabbinizi görün. Rabbinizi görmekten ve O’na ermekten mahrum 
kalmayın. İnsanın kendisini hor görende, yerende aklı kalır. İnsan sınırlarını 
bulmamışsa, ilişkiler haklar göz ardı edilerek devam ediyordur. O vakit insan 
kendisini değerlerini yaşayamadığı sebebiyle yitirmeye başlar. İnsan kimler ile 
oturup kalkıyorsa, hak belirimi sınırları yoksa eğer onlara benzemeye başlar.  

Sure çatışkıda kendini bulan imanlı insanın, gerçekle bilinçlenmesi 
gerektiğinin anlayışını da verir. Mademki çatışkı insan tininde kaçınılmaz 
olandır, imanlı insanın dünya görüşü, itikatine bağlı olarak gelişen yaşam 
biçimde görünür. Böylece hak olana kıyasen batıl olan ile ayrışmak kaçınılmaz 
olandır.  
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İnsan, doğada ve tinde gerçekleşenlerin Allah’tan olduğunun bilincine ve 
ereğinde murat üzeri gerçekleştiği bilgisine vakıf olursa eğer; kendi dışında 
duranlara zorlayıcı olmak yerine, kendi nefsi üzerine döner. Bu bağlamda 
sure, zorlayıcı olunacak ise eğer imanlı insanın evvela kendi nefsi emmaresine 
buyurucu yani “de ki” demekle beraber cebbar ve malik olması gerektiğinin 
anlamını da içerir.  

Dinde zorlama yoktur, çünkü din kalbidir. Herkesin tercihlerine bağlı olarak 
edindiğidir. Bu bağlamda sure, tercih ilkesine göre de okunmalıdır. Bunun için 
diyor ki: “Sen onların üzerine zorlayıcı değilsin”. Sizin dininiz size derken, 
zorbalık ve zulümde bulunun denilmekte değil, sadece ayrışın denilmektedir. 
Bu bağlamda sureye baktığınızda, kişilerin edindikleri değerler ile ötekileştiği 
diğer insanlara değerlerini dayatma hakkına sahip olmadığını da görmekteyiz. 
İlk önce kendi nefsinize cebbar olun, malik olun, ondan sonra dışarısı sizi 
ilgilendirsin. Eskiler güzel söylemişler; önce kendi yakanıza yapışın demişler. 
Ne yaşıyorsanız, önceden yaptıklarınız sebebiyledir. Öyle ise kendi nefsinize 
bakın, önce kendi geçmişinize bakınız ve ne yaşıyorsanız sizi bir yere taşıması 
içindir. Öyle ise sonradan kazandıklarınız olarak önünüzde bulacaklarınıza 
bakınız, başkası diye gördüklerinize değil. Maun suresinde ne demiştik, itip 
kakan anlamlandırılmıştı, itilip kakılmaya sebep olanımı göreceğiz, sebep olan 
üzerinden kendisiyle/ sıfatları ile ayağa kalkılmasını isteyen, gerçekte kulu itip 
kakan Allah’ımı göreceğiz? Böyle olduğunda anlayışınız değişir, yaşadıklarınıza 
bakış açınız değişir.  

“De ki nefsi emmarene, ben senin ve senin gibi olan, hevalarını ilah edinenler 
gibi meta değerlere tapmam. Sen ve senin gibi olanlar da ilkeler üzeri tinde 
değer olarak gözüken rabbime ibadet etmezsiniz”, surenin insanın kendi 
üzerinden okunmasıdır.  

Nefsiniz Allah’a ibadet etmek istemez, hak belirimi sınırlarda gerçekleşecek 
olan ilkeler gereği tutum ve davranışlar ile boyunduruk altına girmek istemez.  
Sabahleyin namaza kalkıyorum, yahu kalkmak istemiyor, nefsim kalkmıyor. 
Rahatına düşkün, azıcık daha yat hâli ağır basıyor, boyunduruk altına girmek 
istemiyor. Zaten namazı duydu mu çıldırıyor. Oruç tutacak tansiyon, şeker vs. 
evhamlarını sıralıyor… İyilik yapacaksın, boş ver sana mı kaldı, yardım edecek 
başkası yok mu, sana lazım ve benzeri ne cambazlıklar yapar. 
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İçgüdüler dış dünya ile ilişkiye girmek ve iç dünyayı içselleştirmenin, tinde 
yeni bir başlangıç bulmanın ilk belirim kıpılarındandır. Böyle olsa da terbiye 
edilmesi ve helallere taşınması zorunluluğu vardır. Çünkü terbiye edilmemiş 
olan nefsi emmare ile evrensel değerlerin duyarlılıkta yaşanması söz konusu 
değildir, ilkelerin edimlerde görüleceği sağlam bir karakter edinimi de 
mümkün olmaz. Eğer bu gereklilik sebebiyle nefsinizi rabbi ile kendini 
bulacağı terbiyeye taşımazsanız, yani cebbar melik olmazsanız, âlemle 
ilişkilerinizi haklar belirimi olan sınırlarda helallere taşımazsanız, dışa dönük 
olarak üzerinizde gölgelerin uzantılarını bulursunuz. Gölgelerde kaybolur, 
dünya girdabında yok olursunuz. 

İnsanın nefsi emmaresi kâfirdir. Kim ki onun şerrinden emin olacak düzeye 
gelir, Kafirun suresi yaşamında görünüş bulmuştur. Yusuf’un dilinden Allah’ın 
buyurduğu gibi, “O hep kötülüğü emreder”. Yusuf’un nebi ne demişti “Ben 
biliyorum ki nefsim hep kötülüğü emreder, ben onu haklı çıkarmak için değil 
hakkı ortaya çıkarmak için davacıyım” diyor. Nefsi emmare katışıksız kötülük 
üzerine yaratılmıştır. Allah ona hayrın kokusunu vermemiştir. Ve insanın 
içinde canavar gibi durur. İnsan nefsi emmare değildir. Bu âleme ilk 
geldiğinde saf katışıksız bebek gibidir. İnsan ne zaman menfaatleri, hazları, 
hevesleri bulur kendinde… Bu durumda katışıksız kötülük kesilir. Kendinde iyi 
olan örtünür ve fıtri güzelliğini yitirdiği hüsrandadır.  

İnsan ne vakit bebeklikte gibi içgüdüleri vahyin iradede belirimi olarak 
kendinde bulur, tamamen helallere taşınır, aşkla kevserden içer, hak belirimi 
sınırlar (yani üst yapı kurumları/ değerler) edinir o vakit temizlenmiştir. 
Kevserden içmeden onun temizlenmesine imkân yoktur. Ne zaman kevserden 
içer sadece ilkeler üzeri hareket eder, temizlenenlerin edindiği cennete gir 
denilir. Kevserden içmeden cennete girme yok. Yani gönlünüz cennete mekân 
olmaz. 

Kafirun suresinde üç zamanlı konuşulması çok önemlidir. Surenin ifade 
üslubunda şimdiki ve gelecek zamana işaret edilmesi, surenin ilkesiyle 
bakıldığında önemlidir. İnsanların taptıklarıyla ifade edilen ise kültürel zaman 
olarak geçmiş zamanın işaret edilmesidir.  Gerçekten de kültürel zamanın 
(medeniyet ve uygarlık kurulmuş olsa da) gölgesinde yaşıyoruzdur. Töre ve 
ananelerin gölgesi insanı bırakmaz. İnsan değerler üretip de yeni nesillere 
bıraktığında ve her yeni kuşak geçmiş değer nesneleri içinde yaşadığında 
kültürel zamanı edinmektedir.  
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İnsan anlam üreten ayrıca anlam, irade ve duygusuna bağlı olarak değer 
üretendir. Nesnesine bağlı olarak üretilen her değer insanlıkta kabulüne göre 
kültürel zaman eklemlenir… Ve her yeni değer üretimi sebebiyle insan 
kültürel zaman içinde kendini bulur. Kültür nesnelerinin gölgesi altında yaşar. 
İnsanlık tininde önemli olan üretilen değerlerin evrenseline bağlı olarak 
üretilip üretilmediğidir. 

Kendi yaşantınıza bakın; kültür nesnelerinin gölgesinde, ortak yaşanan ve her 
insanın karakter belirimlerine göre farklılıklarda/ renkliliklerde/ göreceli 
algılanarak zevk edilen kültürel zamanda yaşamakta değil miyiz? Modern 
yaşam kültür nesnelerinde bizi her ne kadar koparsa da yeniden değerler 
üreten insan, yeni değer nesneleri üzerinden geçmişine kimlik belirimleri ile 
bağlı olarak kültürel zamanda yaşamakta değil mi? Buna rağmen 
modernizeme direnen yaşam biçimlerinde kültürel zamanda yaşama tanık 
olmak daha kolaydır. Anadolu’ya, Asya’ya Afrika’ya gidildiğinde ne demek 
istediğim daha net anlaşılır. Böyle olsa da tininde gelişen ve gelişimin önünde 
duramayan insan, yeni kültür nesneleri edinerek değer bildikleri ile kültürel 
zaman içinde kültürel zamanı fark etmeden yaşar.  

Geçmiş günde yaşanırken edinilecek yeni değerler ile geleceğe adım atmak 
insan için sürekli kılınmıştır. Modern insan kültürel zamanı unuttu. Yeni 
değerler ile geçmiş değerleri birbirinden ayırarak, insanın tininde kendisini 
konumlandıramayacağı boşluğa attı. Boşluğa atılan insan dayanak arayışında 
doğal olarak nesnellikte kendini yitiren karakter belirimlerinde hak ve 
hakikate kâfir/örtünen olmuştur… Ve kendisine dışsal kalan değer nesneleri 
ile de yeni kültürel zamana geçmiştir. Yani kültürel zamandan insan, değerler 
üretmeyi bırakmadan çıkamaz. Buda insanın fıtratı sebebiyle mümkün olacak 
bir durum değildir.  

Kültürel zaman da önemli olan bir durumda, geçmiş kültür nesnelerinin insan 
emeği olarak bütün insanlığın değerleri olmaları sebebiyle ortak kültürel 
zaman nesneleri olmalarıdır. Evrenseline bağlı üretilen her kültür nesnesi ile 
insan, tinde ilkelere yükselmenin araçlarını da edinmiş olur… İç dünyasında da 
hakiki dayanaklar edinmesi ile tininde ürettikleri ile yükselirken kendini bulur. 
Böylesi insan, nesnellikte kendini yitiren değil öznellikte kendini bulan ve her 
değer nesnesini kendini keşfetmenin aracı olarak hakkı ile içselleştirir ve 
nesnesinde öznelliğini/ hak olan tinselliğini yitirenlere duruşunu göstermek 
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zorunda kalır. İnsanlık tininde nesnellikte öznelliğini yitirenlerin çokluğu 
sebebiyle de işi zordur.   

Bununla beraber belirteyim ki, her değer beliriminin insan için ortak yaşam 
biçimleri oluşturmasına sebep olması ideolojilerin doğmasına sebeptir. Her 
ideoloji kendi kültür değerlerini üreterek ortak değerlerde birlik sağlamaya 
çalışır. Böyle olsa da idealleri sebebiyle çok yönlü değil de doğrultusal bakan 
ideoloji sahiplerinin, insanı geçmişinden kopararak, birbirine insani ilişkilerde 
eklemlenen evrensel değerler olarak beliren kültür nesnelerini yok etmeye 
hakkı yoktur.  

Bununla beraber evrenseline bağlı olarak üretilen her değer, nesnesinde 
kendini yitiren insanların kabulleneceği bir gelişim açılımı olarak görülmez. 
Çünkü rutin yaşanan kültürel zamanda bulunan herkes, alışkanlıkları, zaafları 
vb sebebiyle yanaşmaz ve karşıt durmaya hazır nefer gibi gözcü kesilir. Bu 
durumda yeni değer üretimleri ile kültür edinimi kaçınılmaz olur… Kültürler 
arası ayrışım ve farklılıklar insan tininin, hem renklenişi, hem gelişimi, hem de 
tinde asıl olana yükselişin gereğidir… Ayrışımda beliren başkasılaşma, 
ötekileşme, yabancılaşma üzeri karşıt ilişkilerde veya çeşitlilikteki farklılıklarda 
ideasına bağlı gerçekleşen insani ilişkiler üzerinden insan, tinde kendini 
gerçekleştirirken görünüş bulur. 

Tinde zaman, doğadaki zamanın ussal belirimi üzeri öznellikte yaşanmasıdır. 
İnsan için zaman öznelliğini yaşamasıdır. Kültürel zaman, tinsel zamanın 
yaşam nesneleri üzerinden belirimidir.  

Değerler, zamansızların/ ilkelerin insan tininde görünüş bulmasıdır, 
karakterlerle yaşam alanına taşınırlar, kültür nesneleri üzerinden de yaşam 
biçimleri oluşumuna sebeptirler. Önemli olan ise kültür nesnelerinde 
kendiliğin yitirilmeden yaşanmasıdır. İnsan kültür nesnelerinde/ değer 
nesnelerinde kendiliğini nefsi emmaresi sebebiyle ve zanları ile yitirir… 
Hakkının dışında değer yükleminde bulunmak gerçek olandan insanı 
uzaklaştırır. Böylesi durumda insan; zamanının dirisini, her zamanın dirisini 
bulmak, O’nu hakkıyla yaşamak yerine, karakter belirimi üzerinden ürettiği 
değerlerle ya kendisini zan ve hevaları ile ilahlaştırır ya da edindiği değer 
nesnelerini putlaştırır.    
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Maneviyatta da böylesi durumlara rastlanır. Öyle efendiler var ki bizden sonra 
evladım kimse gelmeyecek, bizim ölümüze rabıta yap der, ölüye rabıta olsa Hz 
Resulallah’a edilir. Rabıta demek sevgi demek, bağ kurmak demek, tabii ki 
sevgimiz rabıtamız var ama hiçbir zaman zahiri varken batından himmet 
beklenmez. Aşikârda olanı bulmayan gizilde durandan ne kadar beslenebilir 
ki? Abdullah Baba bunu şöyle derdi. “Evladım zahir her zaman batından bir 
kademe öndedir. Makamı onlarınkinden küçük olsa da öndedir” Çünkü 
zahirde olan o. Hakk onda tezahür ediyor. Günde tezahür ediyor. Günü 
belirleyen onun üzerinde belirliyor. Bunun içindir ki geçmişte kalana rabıta 
edilmez. Hala dergâhta Efendim Şah Muhammed’e rabıta eden insanlar var.  

Bunları anlatmamın sebebi böylesi durumlarda hikmeti ilahiden, günün 
gerçeğinden, Allah’ın her devirde görünüşünün gerçekliğinden mahrum 
kalınmasıdır. Gün devam eder, hep devam eder. Kamil insan her devirde 
vardır. Ama beklediğimiz gibi midir? Hayır! Tinde hep yenilenen insan 
geçmişine göre yeni bir yapısallıkta, yeni bir görünüşe taşındığından dolayı,  
kâmil insan da elbette ki beklediğimiz gibi değildir.  

Kültürel değerler tinde olanın yaşama taşınması/ hakkı ile yaşanması içindir… 
Tinde olanı yaşamaya engel ve sınırlayıcı olduklarında ayrıca hak ve hakikate 
bilinçte örtünmeye/ kâfir olmaya sebep olduklarında kültür putları olarak 
görülürler. 

Mevlana der ki: “Bugünkü Ahmet benim, dünkü değil. Anka kuşu benim, leş 
eti yiyen değil. Ey cancağızım yeni şeyler söylemek lazım.” Bu ifade ile 
anlatmak istediğim geride kalmayacağız… Hak ve hakikate bağlı edinilen 
geçmiş değerlerimiz ile beraber kendi küllerimizden yeniden doğarak 
tinimizde evrenseller ile Rabbimize yükselerek yaşayacağız.  

Nice insan zamanın dirisini/ her zamanın dirisini bulmak yerine kültürel 
zamanda kültür putlarına (tapınılan kimlikler, değer üreten Mevlana, 
Muhiddin Arabi gibi karakterler ve benzeri değerler) bağlı olarak geçmişin 
hapishanesinde kilitli kalmıştır/ geride kalmıştır. Hz. Hüseyin vakasında hala 
kalınmış olduğu gibi, günü bulamıyoruz, yarını bulamıyoruz, hikmeti üzeri 
görünen her zamanın dirisinden kendimizi mahrum kılıyoruz. Elbette ki 
geçmiş insanlık değerlerine saygılı olacağız ve onlardan istifade edeceğiz ama 
edindiklerimizle güne ve kendimize dönmez isek; geçmişin gölgesi altında 
insanlığımızın hakkını veremeyiz/ rabbimizi hakkıyla yaşayamayız. Geçmişin 
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gölgesi altında kalmak, geçmişte edinilmiş değerlerin de hakkını vermekten 
yana bizi aciz kılar. 

Geçmişin edinilen değerleri elbet ki kendilerinde değerdiler/ değerdirler ama 
onların kendilerinin dışında gerçekleşen haklarının dışındaki değer yüklemleri 
onları kültür putları yaparlar.  

Hazreti Mevlana elbette ki bir değerdi/ değerdir ama onu kültür putu 
edinmek ve onunla geçmişte kalmamıza sebeptir. Elbette ki Mustafa Kemal 
de kendinde bir değerdi/değerdir ama insanları ona yakıştırdıkları Atatürk 
kimliği ile beraber tarih içinde kültür putu kılınmıştır. Kültür putları edinerek 
geçmişte yaşayan ve insanlık tininde geride kalmaya mahkûm olanlar ile 
yeniden, yenilenmiş olarak değerler edinimi imkânsız değildir ama zordur. 
Özellikle soya bağlı beliren kimlikte kültür putu edinen Yahudiler, Mesih 
karakterinde değer edinen değerini putlaştıran Hıristiyanlar, değer edindiğini 
kendi dışında bırakan sureten sünneti putlaştıran Sünniler, tarihsel vakıayı 
değer edindikleri putları ile aşamayan Aleviler, Şiiler, Caferiler bu bağlamda 
tez konusudurlar. 

Kültür putları onlar ile beraber edinilen değerleri muhafaza etmenin 
gereğidirler ama zamanın ruhu olan yenilenen değerler ile gelişmenin önünde 
engelseler gerekliliğini yitirirler… Ayrıca kendiliğin yitirildiği kültür nesneleri 
olarak cesaretle, evrensel değerlere bağlı olarak aşılması gerekirler.  

Surede iç dünyasında rabbiyle dengesini bulan, dış dünyadaki ilişkilerinde 
ilkesine bağlı duruş sahibi olan, bütünlüğünü ereğe bağlı olarak ta bulmuş 
insana tanığız. İlkeniz Allah ise “Bana seni gerek seni” demekte iseniz erekte 
bütünlenirsiniz, başka şeylere odaklanıldığınızda da erek/amaç ile edinilecek 
olan bütünlüğünüz bozulur. 

İlkesi ile duruşu olan, karakter beliriminde ilkesi ile bütünlenmiştir. Daha 
önceleri de erek/ amaç bizi bütünler demiştik. Hak olan değerler ile ortak 
işbirliğinde bulunmak, hem yol kardeşlerimizle eylemde birlik hem de iç 
dünyamızda ilkeye bağlı olarak karakterde bütünlük bulmamız adına 
önemlidir. Surede batıl olan ile aramıza mesafe konulması istenilirken, hak ve 
hakikate bağlı olarak ta ilişkilerde bulunulması dolaylı olarak tavsiye 
edilmektedir. Anlatılanların bütünüyle belirtmek gerekir ki sure, insanlık 
tininde beliren, çatışkıya doğru insanı götüren, değerler sorunuyla anlam 
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bulunur. Meta değerler, tinsel değerler ve nesnesinde kendiliğin yitirildiği 
değerler sebebiyle insan, ötekileştiği ve yabancılaştığı insanlar ile ayrışmayı ve 
sonuç itibarı ile de çatışmayı kaçınılmazı olarak bulur. 

Kur’an’da “Âdem’e esmaları öğretti/ talim ettirdi” denilirken anlam olarak 
içeriğin değer düzeyinde edinilmesi ile doğa nesnelerinin insanda 
içselleştirildiği anlamlı kılınır. Âdem’e “esmaları söyle” denilirken de 
gerçeğine/ içeriğine/ evrenseline bağlı olarak doğa nesnelerine anlam ver 
denilmiştir. Bu da Âlim esmasına bağlı olarak muallim karakteri üzerinden 
görünüş bulan Allah’ın, insana her daim esmaları talim ettirmesi anlamını 
içerir. Ayete evrenselinden bakıldığında; her daim insanın, değer edinimi ve 
anlam verimi ile doğa nesnelerini evrensel içeriklerine bağlı olarak biçime 
aşkın tinsel kılmasının ve içselleştirmesinin, insanın insan ile olan ilişkisinde de 
zorunlu kılındığını görmekteyiz. Âlim, muallim ve talim kavram üçlüsünden de 
anlamak gerek ki âlimin belirdiği muallim olmadan anlam edinilmesi ile değer 
edinimi mümkün değildir. Ayet ile anlamaktayız ki insan, kendisinde âlim 
esması ile rabbi olan Allah’ın kendisine yetileri üzerinden muallim olmasıyla 
anlam edinimi, anlamlı kıldığıyla değerler edinimi ve edindiği değerlerle de 
yargılarda/ hükümlerde fıtratına uygun olarak insan olma sürecinde bulunur. 
İnsan öğrenirken değer edinen, öğretirken de edindiklerini değerli kılandır.  

“Talim ettirdi” denilirken; insana dışsal duran anlamlı kılınanın, değer olarak 
içselleştirilmesi, tinsel yaşam alanına taşınması anlamlı kılınır.  Esmaları söyle, 
anlam ver demektir… Kendine dışsal görünenin anlamlarını içeriklerini ifade 
et demektir… Dile getir, ifade et demektir. Bu da insanın din ve felsefe 
sürecine neden girdiğini de anlamlı kılar. Kur’an’da anlatılan, cennette 
gerçekleşen Âdem’in yaratılış mitinde, insanın hem doğa zemininde 
cevherlere bağlı olarak hem de tinde nur olan cevhere ve söze bağlı olarak 
halk edildiğine tanığız. Yaratılış miti, insanın doğa zemininde gerçekleşen 
aslına bağlı olarak anlam ve değer edinerek iç dünyada tinde halk edilmesini 
anlamlı kılar ki bu her daim böyle gerçekleşmekte değil midir?    

Âdemiyet olarak insanlık anlam buluşu ve anlam verişiyle uslamlamalar 
(bilinçlenme) sürecinde edindiği anlamları; sezgide anlayışa, anlam nesnesinin 
duygusunda canlandırmaya, usta kavramlarla ilkeye, hayali ile de ideali olana 
ve irade ve yargıda bulunması ile değerlere niteliksel düzeyde dönüştürür ve 
kendinde anlamlı kıldığını içselleştirilir. Bu bağlamda insanın anlamlı kıldığını 
değer edinerek içselleştirmesi kendisini tininde spekülatif/ kurgul kılar. İnsan 
294

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



doğası gereği iç dünyasında spekülatiftir, önemli olan ise hangi değerler ile 
insanın bir iç dünya edindiğidir.   

İnsanın kendiliğine dışsal edindiği anlam (duygusu/ içeriği edinilmeyenin 
anlaşılmasına imkan yoktur), değer olduğunda vicdanda nefsi emmareyi 
sınırlayıcı, duygusunda karakter edinimine sebep olarak kişiliği geliştirici, 
ilkesine bağlı olarak sıfat belirimlerinde edinilen karakterin ifade edildiği 
kimlik beliriminde de üst yapı kurumları edinilmesi ile sınırlar edindirir. Anlam 
doğada farklılıklar ile beliren, tinde sınırlar edindiren olarak sonuçta duygusu 
ile karakterde, usta da kimlik beliriminde insanın bütünlenmesine sebeptir. 
Anlamın nesnesi ne ise o nesneye verdiğiniz değerle bakıyorsunuzdur. 
Kendinizde duygusu ile içselleştirdiğiniz, yargı ve irade üzeri yüklemlerde 
bulunduğunuz, hayalde de ideale taşıdığınız ve ilkesi ile gördüğünüz, ne ise 
ona; sizde edindiği değerle bakıyorsunuzdur. Anlam nesnesinin kendiliğine 
bakmıyorsunuz. Edindiğiniz anlam ve değer ile ona bakıyorsunuz ve 
görüyorsunuzdur.  

Değer olan anlam, vicdan edinimine sebeptir. Vicdan, insanın haklar üzeri 
yaşamsal sınırlar edinirken ilkeye/gerçek olana bağlı olarak olumlu karakter 
edinimine sebeptir. Vicdan, usun haklar zemininde kalpte/bilinçte görünüş 
bulduğu melekedir. Anlamın duygusu ve vicdan ile karakterde canlandırılarak 
içselleştirilen, usta ise kimlikte içerilen değerler, bilinci yapılandırıcı aidiyet ve 
sorumluluklar edinmeye sebeptirler. Kimlik, karakter olarak edinilenin 
nesnesine bağlı olarak değil, öznesine bağlı olarak usta anlamlı kılınması ve 
ifade edilmesidir.  

Başta idea olan anlam -yani anlam potansiyelde idea idi- kendinde gerçek ve 
kendinde değerdi. Anlam ne zamanki söz (logos) ve nesnesine bağlı olarak 
açığa çıkarıldı ve içselleştirilerek bilinçte yer edindi, değer olarak edinilen, 
usta da ilke olarak beliren oldu. Yaratılış mitinde anlamlı kılınan da buydu. 
İnsan ilkesine bağlı değerler ile yaşam biçimi edindiğinde, değerler idealler 
olur, amaca bağlı olarak erek beliriminde görülürler. Böyle bir anlam edinme 
ve değer edinme sürecimiz var. Edinilen anlam, süreçte değerlere, sonuçta ise 
karakter belirimi üzeri kimlik edinimine dönüşmüş olarak özneldir ve insanın 
tinde halk edilmesine sebeptir.  

Nedenlere bağlı anlam edinilirken, ereğe bağlı olarak da anlamın değer 
niteliği kazanması söz konusudur. Değerler içselleştirilirken 
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öznelleştirildiğinde ise insan tininin yaşam alanına aittirler. İnsan olarak 
hepimizde değerler özne değil, özneldirler. Muhammet dediğimizde bin dört 
yüz yıl önceki Muhammedi değil, bizde değer olarak duygusu ile canlı olanı 
hissetmez miyiz? Parayı düşünün! Parayı kâğıt parçası olarak göreniniz var 
mı? Ona, insanın temel ihtiyaçlarına bağlı olarak gerçekleşen ilişkilerinde 
bağlayıcı ve ilişkileri kolay kılan nesne olarak değil de, duygusuna bağlı olarak 
öznelleştirdiğiniz değer olarak bakıyorsunuzdur. Kâğıt parçası olarak yırtanınız 
var mı? Öznelleştirmişiz, bir anlam yüklemişiz, yüklediğimiz anlamın duygusu 
ile hayallerle, melekelerimizle içselleştirmişiz ve ideal olan olarak önümüzde 
duruyor.  

Nedenlere bağlı olarak anlam üreten insan; ürettiği anlamları, ereğine bağlı 
olarak değer niteliğinde önünde bulur. Allah‘ta da böyle değil midir? Allah 
nedenine bağlı anlamlı kıldığını, ereğine bağlı olarak değer hükmünde 
değerlendirmekte değil midir? Yukarısı ile bağıntılı olarak da belirteyim ki; 
Allah için değer niteliğinde bulunanlar,  özne olarak kendiliği değil, tavırsal 
düzeyde görünüş bulan öznel belirimleridirler.  

Ayrıca belirteyim ki; Allah, zihnimiz aracılığı ile ürettiğimiz değildir… Bazıları 
insan zihninin, aklının bir uydurmasıdır derler. Böyle değil. Zaten varlık 
belirimleri bulunan ve kendinde varlık olan Allah elbet ki vardır. O’na inanmak 
veya inanmamak bunu değiştirmez, inançlar sadece bir tercih meselesidir. 
Cenab-ı Hakk dahi bizi kendisine anlam verdirterek ve ereğinde yönelen 
kılarak değere taşıtmıyor mu? Kulluk bilinci üzerinden kendisini var 
kıldırtmıyor mu? Hangi nokta da? Allah olarak, zat olarak değil, ilah olarak 
değil. Neden Tanrı olarak her şeyi O’nunla anlamlı kılarız ama erek Tanrı 
olarak, bilincimizin önünde duran değer olması ile O’na yönelmez miyiz?  

Allah kimliğinde kendisini bize göstermiyor mu? Değer olarak onatmıyor mu? 
Veya karakter tavrında kimlik beliriminde olarak kendisini tinde görünüşe 
taşımıyor mu? Bizler tevhidin gereği olarak sebeplere aşkın kimlik beliriminde 
O’nu müşahede etmekte değil miyiz? Kimlik ereğinde değer olarak görünüş 
bulmaktır… Ve kimliğin hakkı ile onanması değer niteliğinde kabulüdür.  

Kur’an’a bakın; Allah, Rahman, Rahim vs. kimlik belirimi olan esmalar 
zikredilir. Bu bağlamda muhteşem bir ayet vardır; “İster Allah de bana, ister 
rahman de! Nasıl gelirsen gel”  Yeter ki değerini edinmiş olarak bana gel. Ben 
sende değer olarak kabul görmüş olarak bulunayım ve o şekilde bana gel. 
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Hangi esma ile beni zikrettiğin önemli değil. O zikrettiğin esmayı içselleştirmiş, 
beni değer olarak görmen ile gel bana diyor. Seni kabul edeceğim diyor. 
Zikrinize amellerinize değil, hangi niyetle bakıyor ve hangi değerle içeriğine 
bağlı olarak O’nu görmekteyseniz, ona bakar. İnancımızın öznesi olarak da 
bizdeki duygusuna bağlı olunmasıyla, sıfatları ile bildiğimiz kadarı ile O’nu 
değerde müşahede etmekteyizdir.   

İnsan vicdanda, haklara bağlı olarak yaşamsal sınırlar edinir… Kişiliğini 
belirleyici olan, bilincini yapılandırıcı aidiyet ve sorumluluklar edinmeye sebep 
kimlik belirimin de görünür olur. Başta ideasına bağlı anlam edinimi, süreçte 
değer edinimine döner, sonuçta ise kimlik edinimi ile beraber anlam, değer 
belirimiyle içselleştirilmiş olarak öznelleşir. Böylece insan anlam ve değer 
bağıntılılığında değerler zemininde karakter ve karakterin bilincini edindiği 
ussallıkta/ kimlikte logos yani söz ile ruh zemininde bilinçte halk edilir. Yani 
değerlerden, anlamlardan bahsediyorsanız insanın yaradılışında inşa 
edilişinden bahsediyorsunuzdur. 

Bu halk edilişte yaşam koşulları (yaşam koşulları doğada zorunluluklar 
sebebiyle beliren temel ihtiyaçlar, insani ilişkilerde beliren 
koşullandırmalardır) ve rabbi sıfatı gereği farklılıklar nedeniyle çeşitlilikte 
beliren karakterler kimlikte ayrıca anlam verme ve anlam edinimindeki 
çeşitlilik ve çeşitlilikte beliren detaylar değer edinimde çeşitliliğe sebeptir. 
Yani insanın yaşadığı koşullar, bulunduğu ortam, rabbi sıfatıyla üzerinde 
rabbinin tezahür etmesindeki çeşitlilik sebebiyle anlam vermeler ve değer 
ediniminde de çeşitlilik beliriyor. Bunun içindir ki ayrışma ve çatışkı zorunlu 
gerçekleşiyor.  

İnsan tinindeki böylesi çeşitlilik; fikirler, menfaatler, aidiyetler ve 
sorumluluklar sebebiyle, iradeler sonucu gerçekleşen karşıt belirimler 
doğrultusunda, hak ihlalleri sonucunda çatışkıya döner. Herkesin değerleri, 
aidiyetleri ve sorumlulukları belirler, karşıt fikirler ve menfaatler oluştuğunda 
ise iradeye bağlı olarak çatışkı zemini edinilmiş olunur. Hak ihlalleri 
gerçekleştiğinde çatışkı kaçınılmaz sondur. Kafirun suresinde çatışkının 
öncesinde, sürecinde ve sonrasında gerçekleşebilecek haklar belirimi olan 
sınırlar edinimi anlamlı kılınır.  

İnsanın tininde çatışkı, değerlere bağlı karakter ve değerlerin haklar olma 
niteliği kazanması ile de kimlik edinimine sebeptir… Ayrıca çatışkı, tinde 
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olması gerekenin dersini alırken gerçekleşen kişilik gelişiminin, üretim 
nesneleri ile de doğada ilerlemenin ve doğadan iç dünyaya yükselişinin gereği 
olarak insanlık tininde görünür.  

Karakterleri düşünün, sanatçı, sağlıkçı, baba, anne, evlat, melek, şeytan, kâfir, 
mümin, vb nasıl görünüşe çıkıyor? Anlam verme ve ereğe/ amaca bağlı değer 
edinimiyle görünüşe çıkıyor… Örneğin; Baba, nedene bağlı olarak kavram 
içeriği ile anlam bularak ve işaret ettiği karakterin önümüzde duran değer 
olması itibarı ile görünüş bulur. Sıfatına bağlı olarak yükleminde bulunulan 
anlam ve değer ile baba bir karakter olarak görülmekte… Bu karakterde 
görünen özne, karakterin duygusuna (nişanına/ hâline) bağlı olarak rabbi 
sıfatı ile babalık edimlerinde belirgin kişilik tavırlarında görülür. Karakterin 
kişiliğe yansımaları var… Ama kişilikle karakter aynı şey değildir. Karakterlere 
bağlı olarak kişinin, edindiği anlam ve değerlerle, rabbi sıfatı ile kendisini 
tutum ve davranışlarda göstermesi kişilikte görünüş bulmasıdır. Karakter, 
anlam ve değerin duygusuna bağlı olarak öznellikte benliğin biçimlenmesidir; 
kişilik ise anlam ve değer nesneleri üzerinden tutum ve davranışlarda 
bulunmaktır.    

Buraya kadar anlam, değer, karakter, kişilik ve kimlik beliriminde bilinçte 
doğan insan ve insanın tinde çatışkıyı bulmasına tanık olduk. Tevhid için 
özellikle bilmemiz gereken ise sıfatlarına bağlı olarak esma tavrında bulunan 
Allah’a, karakterlerin ilkeye bağlı edimleri üzerinden tanık olmaktayız.  
Babada Rabb, annede Mürebbi, dostlukta Mevla, doktorda Şafi, sanatçıda 
Musavvir, öğretmende Âlim –Hadi, şeytanda Mudill -Muzill, ve benzeri 
karakter esma tecellilerindeki bağıntılığı örnek gösterebiliriz. Bununla beraber 
belirtmek gerekir ki karakterler ilkesine bağlı olarak duygusu edinildiğinde ve 
kişiliğe baskın görüldüklerinde hak edilirler.  

Eğitmenlik, annelik, babalık, şeytanlık vb karakter belirimi hak edildiğinde 
karakter sahibinde esmaları ile Allah görünüyordur. Böyle olsa da anlam ve 
değer nesnesine bağlı olarak edinilen tutum ve davranışlarda görülen kişilik, 
karakterin hak edilen sıfat belirimine göre olumlu veya olumsuz olarak kişinin 
galip karakterine baskın gelmekte ise kişi yeni bir karakterde kendini bulur.  

Her karakterin belirimine sebep bulunulan mekân, tercihler ve koşullara göre 
insan, her an karakter geçişlerinde yaşar.  Geçmiş ve yeni karakter arasında 
kişilikte anlam ve değer nesneleri ile uyumlu ilişkide bulunulması karakterin 
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sağlamlığı ve insanın ruh sağlığı için önemlidir. Karakter geçişlerinde anlam ve 
değer nesnelerine bağlı olarak kişilikte uyumlu ilişkiler gerçekleşmez ise kişi, 
karakterler arası git gel yaşar.  

Sure bu bağlamda kişinin kendisi üzerinden okunursa eğer; tinde kendini 
bulmaya çalışan kişi; Rabbinin hakkıyla üzerinde görünmesi ve hak edilecek 
sağlam bir karakter için, kendinde gerçekleşen git gelleri bitirmek zorundadır. 
Bu da kendiliğin yitirildiği anlam ve değer nesneleri üzerinden beliren kişiliğin 
terki ile mümkündür. Böylesi kişilik terk edildiğinde edinilen karaktere bağlı 
olarak anlam ve değer nesneleri hakları dışında değil hakkıyla görülür ve 
hakkıyla yaşam alanında yerlerini almaya başlamaları ile yeni kişilik belirimine 
sebeptirler.  

Karakterler/ şahsiyetler bilinci yapılandıran üst yapı kurumu olduklarında 
bilinç, esmayı ilahinin görünüş mabedi/ evi olur. Bu görünüşe sebep ise 
karakterin, bilince yapısallığında zemin olmasıdır. Biliyoruz ki karakterler 
esmada görünüşün belirleyici öğeleridir. Kişilikte ise belirleyici olan nefsi 
emmaredir. Kişilik edinilen karaktere göre biçim kazandığında karakterin 
hakkı verilmiş olur. Karakter nefsi emmareyle kişilik edinimine göre bencillikte 
biçim kazanırsa eğer münafık, kâfir, şeytan, iblis vb karakterler insan tininde 
görünür olur. Bu da anlam ve değer nesnelerin gölgesinde esmaların görünüş 
bulmasına sebeptir ki buna eskiler zılli tecelli demişlerdir.  

İnsanın tininde çatışkı, edinilen anlam ve değerlerin ruhta öznelliğe taşınması 
yerine, nefsi emmare ile kişiselleştirilmesi sebebiyle gerçekleşir. Bencilce 
sahiplendiklerimizle gerçek sahibi unutmuşuzdur. Kendimizi unutmuşuzdur. 
Kafirun suresi, kendini hak ile bulan ayrıca hak ve hakikat uğruna, sahiplendiği 
her şeyi kaybetmeyi göze alması gereken insanın suresidir. İnsan iç 
dünyasında düşüncede çelişki, nefsinde mücadele, dışarıda da gerçekleşen 
çatışkıyı; hak ve hakikate bağlı olarak bilinçlenmediği ayrıca asılların/ 
zamansızların/ ilkelerin belirimine sebep karakter ediniminde kişilikte 
bütünlenmediği surece aşamaz.  

Böylesi bütünlükte kendiliğini yaşayan insan için evrenseller, önündeki ilkeler 
olarak yaşam alanına eylemlerde taşınmadığı surece bütünlüğün korunması 
zorlaşır. Hakikate bağlı olarak haklar çerçevesinde ereğinde ilkelerin/ 
esmaların görünüş bulacağı edimlerin, üretimlerin, amaçlar çerçevesinde 
yaşamda görünüş bulması gerçekleştiğinde, ferdi yaşanan genele rahmettir. 
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Hak ve hakikate dair ferdi yaşanan, edim ve üretimlerde görünüş bulursa eğer 
umumiyete rahmet olur. Hizmetinde olan kişiye de kendini kendinde 
gerçekleşenlerle tanımasının ve kendini hakkı ile yaşamasının rahmeti olur. 
Kul kendinde rahimden beslenirken rahmaniyette görünüş bulur. Gizilde 
yaşanan aşikârda görünüş bulur. Bu da gizilde yaşananın hakkını, edim ve 
üretimlerde gerçekleşirlerken vermektir. Her insanın kendinde olanı 
gerçekleştirmesinin insan olarak sorumluluğu fıtratına yüklenmiştir. Bu da 
insanda vicdan uyandığında bilinci edinilendir. Vicdan, insanı ilkelerden 
sorumlu kılınmasına sebep melekesidir.  

Evrensel değerler nesnesine bağlı olarak kişiselleştirilirse; belli grup veya 
toplulukların menfaatleri düşünüldüğünde süper egoda ve özellikle siyaset 
alanında da kendini gösteren bir durum olur. Bu surede işlenmek istenende 
budur. Surede “sizin” ifadesi ile işaret edilen süper ego aslında kültür 
nesneleri üzerinden edinilen olarak anlamlı kılınmaktadır. Bu bağlamda 
sureye siyerden nüzul sebebiyle bakıldığında, evrenseline bağlı olarak edinilen 
dini değerlerin, menfaatlere bağlı yapılan/ yapılacak olan siyasete alet 
edinilmesi, menfaat niyeti ile yapılacak olan her türlü teklifin ret edilmesi 
gerektiğinde anlamlı kılındığı görülecektir.  

Bununla beraber nefsi emmareyle kişiselleştirilen değerler, ruhta kişisel 
kılınan ve hak ve hakikate yükseltici olan değil, meta değerler olarak görülür. 
Meta değerler, insanın nesnesinde kendini yitirdiği değerlerdir. Böylesi 
değerlerde insan beşerdir, İnsan değil. Onlara “iki ayaklı derlerdi” insan değil. 
Surede metaları ile nesnesine bağlı edinilen değerler değil, evrensel olarak 
öznelliğe bağlı tinde yükseltici değerler ile düşünen ve duruşu olan bilinç 
tipine sahip olması gereken bir insana tanığız. Böylesi bilinç tipinde insan, 
tininde değerleriyle duruş sahibiyken sınırlarını çizerek fikri çatışkıda 
bulunulurken kavgadan ve savaştan uzak karşıtıyla kesişen yollarını ayrıştırır. 
Bu korkaklık belirtisi olarak sorundan kaçış değil, ussal olarak her şeyin 
hikmetiyle gerçekleştiğinin bilincinde olarak kişinin yaşam enerjisini gereksiz 
tartışma ve çatışkılardan kendini uzak tutarak olması gerekene yükselmesi 
adına gerekli olandır.  

Hak belirimi olan sınırlarını gözetmeyen, rüzgârda yalpalayan yaprak misali 
kontrolünü kaybeder ve sonuç itibariyle zaaflarına yenik, tinde değersiz olana 
meğiliyle kendiliğini yitirmeye açık pozisyonda durur. Hak belirimi sınırlarınızı 
çizmeniz, sınırlarınızı yitirmemeniz gerektiği anlamlı kılınıyor. Tinde anlam ve 
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değer yitirmeye maruz kalmamanız için sınır belirimin gerekli olduğu ifade 
edilmekte. Bu sebeple Kafirun suresinde tinde hak sınırlarını gözet ve 
ilişkilerinde mesafeni koru, gerekirse yaşam biçimi olarak da yollarını ayır 
denilmektedir. 

İlkesine bağlı olarak tinde karakter edinen sıfatlarında bütünlükte iş 
görmektedir… Tutum ve davranışlarıyla kişilik beliriminde uyumlu birisi olarak 
ilişkilerinde de aynı ideali paylaşan insanlar ile bütünlenir. Aynı değerleri 
paylaşanlarla amaçta ve organize işlerinde de bütünlenilir. Ortak değerleriniz 
bulunmayanlar ile hak ihlalleri olmadığı sürece birlikte yaşayabilirsiniz ama 
usta ilkede -  amaçta, duygusunda, sevgide, yaşamda ortak işlerde birlik 
olmanız, menfaatler söz konusu değilse eğer çok zordur.  

Surede önemli olan bir içerikte; evrenselinde/ ideasında gerçek olana/ değer 
olanın hak belirimine yani ilkeye bağlı gerçekleşmesine göre değer edinilmesi 
gerektiğidir. Burayı şöyle anlayım: Kevser suresi kendinde bir değerdi ama 
Fatma’ya indirgediğinizde bin dört yüz sene öncesine nesnesine 
indirgiyorsunuz. Böylece gerçek değerinden yoksun okuyorsunuz. Yani 
kendinde değer olan eylemde gerçekleştiğinde/ dışlaştığında hak ediniminde 
de değer olarak görünüş bulur. Bu bağlamda görünüş bulan ile değerler 
edinilmesi gerekir… Ki kişi emeği ile hak beliriminde değer edinmelidir. Kendi 
dışında üretilen ve sonradan edindiği değerlere yabancıdır, yabancı olmasa 
dahi evrenselinin duygusundan uzak tinde yitik durur. Kendi dışında 
gerçekleşen/ gerçekleşmiş olan ürün olarak değer veya karakter ve kimlik 
beliriminde görülen değerlerin gölgesi altında kendini bulamamış çocuk 
durur. Elindekileri yitirdiğinde, tinde değer bildiklerini de yitiren olur. 

 İdeada aslında evrenselinde değer olan hak belirimine göre değer 
edinilmelidir. Bu bağlamda önemli olan hakikatin haklar üzerinde belirimine 
göre tinde değer edinimidir. Meta değer edinimi de tinde değer ediniminin ön 
ayağıdır. Yani batıl olmadan hak tezahür etmez. Batıl üzerinden hak görünür 
olur. Elbette ki batıl vardır, batıla bağlı değer edinimi de gerçekleşmektedir. 
Hepimizde olduğu gibi çocukluğumuzdan itibaren dünyaya ait meta değerler 
üzeri nice hayallerimiz vardır. Ne vakit hak ve hakikate göre tin ediniyorsunuz, 
tininizde edimlerinize bağlı olarak görünmeye başlıyorsunuz, bunların tinde 
değer edinmenizin aracı olduğunun da farkına varırsınız. Tinde içerik 
kazanmanızın güzel bir iç dünya edinmenizin aracıydılar. Tinde değer 
edinmekse o aracı kendi iç dünyanızda yok etmeye dayalıdır. Böyle ise eğer 
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kendinizde nefsi emarenizle çatışkı başlar. O çatışkı içinde hak değerlerle 
sınırlarınızı edinirseniz kurtuluş yakındır, fetih sizi beklemektedir (Nasr suresi 
sizi bekler). 

Karakterler yani şahsiyet edinmekteyiz, karakterin ilkesine bağlı olarak ifade 
edilmesi ile kimlikler edinmekteyiz. Kendinde karakter ifadeye taşındığında 
kimlik oluyor. Karakter beliriminde, kimlikte ifade ettiğimiz tipler görünüş 
buluyor. Mesela; kendinizde müminsiniz ama onu ifadeye taşıdığınızda ya da 
onanmaya gidildiğinde mümin ifadesinde kimliğiniz olmaktadır. Karakter 
hangi anlam ve değerlere bağlı olarak beliriyorsa üzerinde galip esma üzeri 
edimlerinde Allah kendini görünüşe taşıyor… Ve bir karakterde, nedeni olan 
ve ereğinde görünecek olan birçok esma gerçekleşirken görünüş buluyor. Bir 
babada kaç tane esma tecelli ediyor değil mi? Baba nedeninde Rabb ereğinde 
Hafız değil midir? Sanatçı nedeninde Musavvir ereğinde Halik, Hüsn ve Şafi 
değil midir? Hekim/ doktor nedeninde Şafi ereğinde Selam değil midir? 
Filozof nedeninde hekim ereğinde hâkim değil midir?  

Her karakter sahibinin, neden esma ve erek esma sürecinde benliği 
karakterde biçim alırken; birçok esmayı da neden ve erek esmalarına bağlı 
olarak yaşadığına tanık olunur. Surede de nedeninde Habir, ereğinde Âlim 
olan nebi karakterine, dini gereğinde İslam kimliği ile tanığız. Duygusuna bağlı 
olarak içselleştirilen karakter, ifade de kimlik niteliği kazanır.  Ayrıca 
belirteyim ki surede, “de ki” denilerek hitap edilen nebi karakteri üzerinden 
muhatap alınan ise okuyucudur.  

Neden içkindedir, erek ise edim ve üretimlerde dışlaşarak, nedende olanın 
görünüş bulduğu yükselinen/ aşkında duran değerdir. Neden esmaya 
kendinde değer olarak içkinizdir, erek esmayı edim ve üretimlerimiz 
üzerinden yükseldiğimiz değer olarak ediniriz. Bir karakter, neden ve erek 
esma belirimlerine göre duygusunda biçim kazanır… İfadesinde üstlenildiği 
kimlik belirimine göre ise karakterin, aidiyetler belirimi doğrultusunda 
gelişiminde, icraatları, ödevleri, dersleri, sorumlulukları oluşur.  

Böylece karakter, iç dünyada aidiyetlerimize bağlı olarak kişilikte 
bütünlenmenin ve dış dünyada da nereye ait olduğumuzun bilincinde olarak 
ereğe bağlı hareket etmemizin bilinç zemini olur. Her karakterin neden ve 
ereğe bağlı gerçekleştiğini bilirsek; karakter sahibinin, kendinde olmak kaydı 
ile evrenselinde hak sahibi olarak tutum ve davranışlarda bulunduğuna tanık 
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olunur.  Şeytan karakterinde dahi, nedeni ve ereğine bağlı olarak evrenseli 
dâhilinde kendinde hak sahibi olduğuna tanık olunur… Ama kendinde hak 
sahibi olmak demek, insanlık genelinde bağlayıcı biçimde evrenselinde hak 
sahibi olunduğu anlamına gelmez. Bu da her karakterin diğer karakterler ile, 
önceden olan ve sonradan edinilen haklar doğrultusunda beliren sınırları 
dâhilinde gerçeklik alanına taşındığı anlamına gelir. Karakterde haklar ile 
tutumlarda belirgin olan sınırlar, davranışların görünmesine sebep karakterin 
görünüş bulduğu eşiktir. Bu bağlamda Kafirun suresinde karakter 
belirimlerinin eşik sınırlarına da tanık olmaktayız.  

Delilik denilen ise karakterlerin üst yapı kurumu olarak içeriklerinin 
yitirilmesiyle kişinin hak belirimi olan eşik sınırları olmadan davranışlarda 
bulunmasıdır… Ayrıca içerikleri yitirilen karakterlerde, tutumsuzca hakkı 
olmadan içeriği boş kimliklere bağlı olarak bağımsızca gezmesidir. Genel 
olarak delilikte değer algısı yoktur, pek azda olabilir veya çokça değer 
yüklenilmiş olanda takıntılı olarak gel git yaşanılıyor da olabilir. Sureye bu 
bağlamda bakıldığında karşıtlık gösteren değer algılarında ortaya çıkan en 
bilindik durum, karşıt değer algısında bulunan yenilikçi olanın delilikle 
suçlanışıdır. Surede değerin edim veya üretimlerde iş görmesi ile duygusunda 
edinilen karakter sahibi yenilikçinin, hak belirimine göre tutumu ile 
belirginleşen sınırlarda davranış sahibi olduğu veya olacağı ile deli olmadığını 
da görmekteyiz. Hazreti Resule hayatı ile bakıldığında veya diğer nebilere de 
bakıldığında görülecek olan ilk durum halkları tarafından değer yargıları ile 
baktıklarından sebep, anlaşılmaz görüldüklerinden dolayı olsa gerek ki 
delilikle suçlanmış olmalarıdır. Bu sure hak ve hakikat ehlinin delilikten muaf 
olduklarını anlamlı kılması adına önemlidir.  

Bu durum özellikle sanatçı kimliğinde karakter edinenleri de ilgilendirir. 
Çünkü sanat doğa zemininde doğaya aşkın tin üretimidir ki halkının sanat 
algısı içinde yenilikçi olarak çıkan ve zamansız olanı eserde ifadeye taşıyan her 
sanatçı, duyular ile değer nesnelerinde kendini yitirmiş insanlar gözünde deli 
gibi görülmeye mahkûmdur. Yaşamın nesnel gerçekliğine bağlı olarak sebep 
sonuç ilişkilerine göre gerçekliği ölçülerde ve indirgemeci olan koşullarda 
anlamlı kılan herkes için sanat anlaşılmaz durur. Sanatsal içerik zamansızların 
duygusunda edinilerek esere yansıtılandır. Zamansızların duygusundan 
mahrum olanlardan sanatın anlaşılması beklenemez. Bu bağlamda sureyi 
sanatçı karakterini evrenseline bağlı olarak edinmiş kimlik sahibinin, nesneler 
dünyasında zamansızların ruhunu yitirmişlere verebileceği bir şey olmadığı da 
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anlamlı kılınmaktadır. Böyle ise eğer sanatçıya karakterini hak etmek ve 
kimliğini edinmek için tek bir yaşam şıkkı düşer o da surede anlamlı 
kılınmıştır… “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” 

Bununla beraber sanatçının hak ve hakikate göre bir perdesi vardır ki bu da 
sanatçıyı hakikatin çocuğu (Allah’ın çocuğu değil Rabbi sıfatı ile ondan 
beslenirken hakkı olan sıfat beliriminin sanatçıyı örtük kılması, çocukluk 
safhasında bulunmak anlamını taşır.) kılar. Bu bağlamda bir şair için, hazreti 
Resul’ün “Cebrail’in kanatları değmiş” hadisi manidardır. Metin 
Bobaroğlu’nun da dediği gibi “Sanatta ilham vahiye kardeştir”.  Sanatçı 
zamansızların duygusunda yaşarken zamansızlarda kendini yitirir. Bu da sanat 
eseri vermesinin gereğidir ama hak belirimi olan sınırlarında tutumu ile değer 
olan eseri sunarken, sanat eseri nesnesinin cazibesinde kaldığı için ve 
zamansızların duygusunda kaldığı için hakikate örtük kalır. Sanatçı 
zamansızların duygusunda kendinde doğaçlama ile gerçekleşenlere kendini 
bırakmışken rabbi sıfatı ile Allah’ı yaşar ama kendi olan Allah’a örtüktür… Ve 
gerçek sanatçı olan eser sahibi de odur. Yani sanatçı hak belirimine göre 
sanatında hakikate örtük kaldığı içindir ki hakikatin eli olarak verdiğinde çocuk 
kalandır. 

Böyle olsa da şu duyular âleminde (dış dünya) zamansızları hissetmemize ve 
yaşam alanına taşımamıza sebep olan onlardır… Onlar tinde hak olana yakın 
kılan, nesnel dünyanın kurbanlarıdır. Adak taşı olan nesneler dünyasında, 
hakikate, şuurunda olmadan kendilerini zamansızların duygusu ile sunan 
kurbanlardır. Kabul gördükleri de verdikleri eserden belli olur. Eser verirken 
dirilen ve eseri ile ölü kalpleri dirilten sanatçı, kendinde şehit esmasını hak 
edendir. Çünkü sanat eyleminin sonunda kendi iradesi olmadan verdiği 
eserinde hakikate yakın gelmiştir ve hakikate şahittir. Sanatın bu safhasında 
sanatçı sanatı ile rüştünü bulur. 

Bu bağlamda sanatçı, zamansızlarda kendini yitiren ve hakikatten gafil olan 
ortak kimlikteki diğer sanatçılardan farklı olarak “Ben sizin taptıklarınıza 
tapmam… Tapacakta değilim” ifadesi ile kendini bulmuş olur. Yaptığı işe 
sürecinde tanıktır ve nasıl gerçekleştiğini/ kimle gerçekleştiğini biliyordur. 
Kurban oluşu ile de biliyordur ki kendisine mal edebileceği bir eseri yoktur. 
Belki, yaşadığı sıfatın hakkı üzeri sorumluluk bilincinde olarak eseri, kimliğinin 
hakkı adına sahiplenir. Bunun dışında eseri bencilce kendine mal eden 
sanatında hevası sebebiyle kendini ilahlaştıran müşriktir. Eser nesnesinde 
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kendini yitiren, eseri yücelten sanatçı ise hakikatten koptuğu ve örtük olduğu 
için kâfirdir.  

Günümüzde; nesnel gerçekliğe bağlı olarak olay ve olguları, doğa zemininde 
gerçekleşebilecek olan sebep sonuç ilişkilerinde anlamlı kılan, her şeyi 
ölçüsünde idrak etmeye çalışanlar da vardır. Doğada iş görmek için gerekli 
olan bu okuma biçiminde nesnelliği mutlaklaştıran insan, yaşamın anlamını 
edinmekten mahrum, ruhunu yitirir… Ve doğaya içkin öznellikten mahrum 
olarak, bu tür okumalar sonucunda insan, hakikate kör kâfirdir. Böylesi 
durumda sanat, bu gibi insanların ihtiyacı olan tinin habercisidir. Bu gibi 
insanların dünya görüşleri altında ezilen halkın sığınağıdır. Bu durumda sanat 
sadece güzel sanatlar ile akademik bir disiplin olarak insanlık tininde yer 
almamalı… Hayatın her kolunda yaşama anlam katan, tinselliği edinmeye 
sebep eylem olarak görülmeli.  

Bu bağlamda sanata bakıldığında insanlığın her safhasında aklın ön plana 
çıktığı devirlerde daha çok geliştiği görülür. Antik Yunan’da felsefe, Roma’da 
yönetim, Avrupa’da nesnel gerçekliğe bağlı olarak edinilen akılcılığın öne 
geçtiği dönemler örnek olarak görülebilinir. Selçuklu, Osmanlı ve benzeri 
yönetim devirlerinde ise tasavvufi akımlar ile yaşam öğeleri sanatsal düzeyde 
algılanan ve yaşamda kültür nesneleri olarak yerini alması sebebiyle görsel 
sanatlardan daha çok duyusal sanatlar gelişmiştir.  

Nesnel biçimselliğe rağbetin olduğu safhalarda görsel sanatların, hakikate 
rağbetin olduğu safhalarda ise duyusal sanatların öne çıkması bu bağlamda 
önemlidir. Hıristiyanlarda daha çok görsel, Yahudilerde ise daha çok duyusal 
sanatların öncelikli görülmesi de çarpıcıdır. Hak olan görsellikte tasvir 
edilebilinir ama hakikat, sözelde tasvir edilirken duygusu duyumda 
verilebilinendir… Ayrıca hak olanın duygusu hakkı ile görselliğe aşkın sözelde 
aktarılabilinir. Bu bağlamda görsel sanat duyusal sanata ihtiyaç duyar. Bu 
durumda da sinema sanata kurtarıcı gelmiştir.  

Sanat,  her türlü ideolojinin ve nesnelliğin gölgesinde bulunulurken güneşe 
uzanabilmenin tinsel eylemidir. Sanat ürünün ise tinimizi hatırlatan, 
yaşamımızı tinsellikte anlamlı kılacak olan olması gerekir. Bu bağlamda 
sanatçının, nesnel biçimsellikte hazları, hevesleri, zanları ile aslını yitirmiş 
insanlığa, duruş sahibi olarak nebiliğin izinde, tenselliği değil de tinselliği 
hatırlatması gerekir. Zaten evrensel değerlere bağlı olarak edinilen her 
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karakter hakkı ile yaşandığında, nebilerin izinde insan kendine, rabbini hakkı 
ile yaşadığı yol edinir/ yol bulur. 

Sanatçı, duyu nesnelerini sanatının nesneleri kılan değil, iç dünyadaki tinin 
nesnelerini sanatının nesneleri kılandır. Böyle olsa da sanatçı da insandır, 
insan oluşu ile elbette ki dünya görüşü de olacaktır. Dünya görüşünü elbette 
ki sanatında gösterecektir. Sanatçının dünya görüşü sanatının önüne 
kişiselleştirmesi ile geçerse eğer tinde edinilen ürün, nesnellikte biçim 
kazanırken ideolojiye indirgenmiş olarak hakikate insanı örter. Hakikat ise 
ideolojiler ile örtünemeyecek kadar gerçektir/ zamansızdır/ evrenseldir. Her 
türlü ideolojideki taassup, sanatçıda dahi görülse; sanatçı sanatı ile beraber 
evrenselden uzak cazibesini yitirmiş olarak surede belirgin bir biçimde ifade 
edilen kâfir karakterinde bulunur. 

Sanat; güzellik ilkesinde, nedeninde Musavvir, ereğinde Halik ve Şafi 
esmalarına bağlı olarak ürün verme sürecinde zamansızlara uğrarken verilen 
ürün ile zamansızlığa/ ana taşınmaktır. Evrenseline bağlı estetik olan her 
ürün, hangi zamanda verilmiş olunursa olunsun insanı, nesnelliğe aşkın 
zamansızlığa taşıyacak olan cazibesindeki etkisi ölçüsünce eser 
kıymetindedir… Duygusunu insanda her devirde canlı kılabilen eser, 
zamansızlığı hak eden şaheserdir. 

Sanat, kültür yayılımcılığı için silah olarak kullanılmamalıdır ama her kültür 
sanatı ile başka kültürlere evrensele bağlı değerlerini eklemleyebilir. Değer 
algısı, sanat ile güzellik kazanır. Sanatta öz değerler hakkıyla sunulduğunda 
sanat, eseri ile evrenseldir, insanlıkta karşılık buldukça evrensele bağlı değer 
algısını pekinleştirir. Bununla beraber menfaate bağlı algı oluşturmak için 
kullanılmakta ise insanın karşısında en savunmasız kaldığı silahtır. Sanat, 
diyalektiği, diyalektikte gerçekleşen çatışkıyı bitirmek için değil, diyalektiğe, 
çatışkıya aşkın yaşamanın gereği olarak insan tininde görülür/ görülmesi de 
gerekendir. 

İnsan bir ciheti ile de değer varlığıdır ve algı oluşturarak değer yitimi ile 
beraber kültür yitimine sebep verecek her türlü silah olarak kullanılan 
sanatsal etkinliğe dikkat etmelidir. Çünkü bir kuşak sonra kültürünü yitirmiş 
ve yeni kültürel değerler ile değer algısında ve değer yargılarında bulunacak 
olan kuşak ile bir önceki kuşağın değer yargılarındaki fark sebebiyle haklar 
belirimi olan sınırlar uçurumlar gibi tehlike gösterir. Değer yargılarına bağlı 
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olarak beliren değer algısı sonuçta tutum ve davranışlarda çatışkıya sebep 
verecek biçimde gerçekleşmekte ise değerler sorunu görünür olur. Böylesi 
değer sorununun yaşandığı durumda geçmişin evrensele bağlı öz değerleri ile 
değer yargısında bulunanlar için acı dahi olsa yeni kuşak ile yollarını ayırması 
kaçınılmazdır. Yeni kuşak evrenseline bağlı öz değerler edinmekte ise eğer 
evrenselden uzak geçmiş kültür insanları ile kuşaklar arası ayrılığa kendinde 
tanık olur.  

Bu bağlamda belirteyim ki Kafirun suresini bir filozof, bir mutasavvıf, bir bilim 
adamı üzerinden de karakter ilkelerine bağlı olarak okuyabiliriz. Bu sure hak 
ve hakikatin görünüşüne sebep edim ve üretimlerde bulunacak veya bulunan 
her idealistin tini ile kendini görebileceği suredir. Çünkü bir yönü ile de surede 
idealist karakter muhatap alınarak “de ki” denilerek hitap edilmektedir.    

Kafirun suresinde önemli bir içerikte, neye göre değer edinmemiz gerektiği 
bilincini edinmemizdir. Hak olana göre mi batıl olana göre mi değer 
edineceğiz? Surede hak olana göre değer edinen insan üzerinden hak olana 
göre değer edinmemiz gerektiği de anlamlı kılınmaktadır.  

Usta kimlik, kalpte karakter edimi söz konusu iken, vicdan ile de karaktere 
bağlı olarak kişilik gelişimi söz konusu olur. Mesela; evlenmeden, baba 
olmadan öncesi insanın kişiliği ile evlendikten veya baba olduktan sonraki 
kişiliği arasında olumlu biçimde fark vardır… Ama insanların istese de 
istemese de nefsi emmare sebebiyle, zaafları vardır. Bunun içindir ki 
kişiliğinde zaafları doğrultusunda açığa çıkan bencillikte, karaktere baskın 
olarak gerçekleşen tutum ve davranışlar ile tinde güzel olan olumlu da diye 
bileceğimiz karakterin yitimi gerçekleşir… Geriye kuru bir kimlik yani içeriği 
boşalmış olan, ruhu yitirilmiş/ duygusu yitirilmiş olan nesnesine sıkıştırılmış 
bir kimlik kalır. Mesela, baba karakteri üzerinden konuşursak; hani deriz ya 
benim babam böyleydi niye böyle yaptı. Ya hu!.. Babanın kimlik olarak 
karakteri kişilikteki zaafları sebebiyle yitirilmiş ise eğer geriye kalan, 
karakterde ölü olan baba kimliğinde görünenden başka bir şey değildir. 

Kişilikteki zaaflarla karakterin kendisi karıştırılmamalı. Bu bağlamda 
baktığınızda baba kimlikte her zaman babadır ama kişiliğinde zaafları ve 
zayıflıkları sebebiyle baba karakterinin duygusunu yitirmiş olabilir. Bu durum 
sanatçı, sağlıkçı veya bir peygamberde de gerçekleşebilir. Peygamberlik bir 
karakter belirimidir. Bunu âdemden hateme kadar biliyoruz. Kurtarıcı Musa 
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karakteri, tinde yükseltici/ bütünleyici İsa şafi ve Mesih karakteri vb her 
peygamberde bir karakter görülür. Karakter belirimi öznenin kendi 
potansiyelinde olan ne ise hangi sıfatsa onun çıkması içindir. Eylemlerinde 
üretimlerinde görünüş bulması içindir.  

Eylem ve üretimlerinde, karakter beliriminde usta kimlik edinimi söz konusu 
ki bu bağlayıcı bir durumdur. Çünkü usta kimliklerde üst yapı kurumları 
ediniyoruz, ortak bir bilinç ediniyoruz. Ortak bilincin kendisinde kişilik, 
evrensele bağlı olarak olumlu düzeyde gelişim buluyor. Baba karakterinin 
bağlayıcı olduğu sıfatı düşünün, bir babanın yapmaması gereken şeyi ortak 
değerde bilinç edinen toplum yargılamıyor mu? Bu bağlamda sureye 
bakıldığında yargılayıcı olan bilinç tipinde muhatap alınanlar (kâfirler) 
üzerinden tinde gelişime sebep olacak biçimde hitap edildiği görülür.  

Değerler ayrıca değer sorunu olarak önümüze bu biçimde çıkmaya 
başladığında, kişilikte menfaatlere bağlı ve kimlikte fikirlere dayalı olarak 
karşıt ilişkilerde haklar belirimi sınırlar edinmeye sebeptir. 

İfade etmek istediğimi tam olarak belirteyim: Kafirun suresinde deniliyor ki, 
değerler sorunu insanın kaçınılmazıdır. Evet, insan anlam arayışındadır, anlam 
verme ve değer edinme sürecinde karakterler edinir ve kimliklerde kendini 
ifade eder. Karakter ve kimlik edinimi ile beraber hak belirimi sınırlarında 
yaşarken tininde yükselen ve kişiliğinde terbiye edilirken gelişendir. İnsan, 
koca bir dünya olarak inşa edilmekte, insanlık tarihinden beri inşası sürmekte 
ve inşa edilmeye de devam edilmekte… Hala bitmeyen inşa sürecinin her 
safhasında varlık nedeni ve erekte kendisine döndüğünde tamlığını Rabbi olan 
Allah ile bulacak olandır.  

İnsanlık olarak bakın, inşa devam etmekte. Fert olarak gelişimine bakın, 
bebeklikten yetmiş yedisine kadar inşa ediliyor. Hususi olarak bakın, miraç ile 
Hakk’a yükselen kendiliğini bulan, ciraçta da Rabbi ile okumalarında zevk 
edinen, edim ve üretimlerinde değer edinen, karakter ve kimlik belirimlerinde 
Allah’ı esma tecellisinde hakkı ile yaşayandır. İç dünyasında kendinde 
derinleşirken kendisinde Allah’a varılandır. İnsan, başta inşa edilen, süreçte 
inşasında süreklilik bulan ve sonuçta ise inşa ederken inşa edilen olur… 
İnsanın kendisini ve insanlığı tanıyabilmesi için tinsel gelişim sürecinde tanık 
olabileceği bir varlık olduğunu anlamış olması gerekir. 
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Burada kastetmek istediğim; insan olup biten bir varlık değildir. Beşer olup 
biten bir varlık, olmuş bitmişe aittir. Çünkü nesnesi dışarıdadır, nesnesi 
dışarıda iken olup bitende yaşamaktadır. Ama insan, olup bitende yaşamaz. 
Anlamda yaşar, değerde yaşar, zamana aşkın yaşayandır, anda olandır, 
manada kendini bulacak olandır… 

İlkeleri hakkı ile hakiki olarak duygusunda yaşayandır. İyilik dışarıda 
bulacağınız bir şey midir? Siz yaşadığınızda zevkinde bulacağınızdır, dışarıda 
karşılığını görürsünüz. Güzellik de kendinizde bulacağınızdır, dışarıda 
yansımasını görürsünüz. Doğruluk da kendinizde bulacağınızdır, dışarıda ussal 
olarak eylemlerde tanık olacağınızdır. Bu bağlamda baktığınızda, güzellik 
zevke aittir, doğruluk usa aittir, iyilik kalbe aittir, vicdana ait bir şeydir. İyilik 
öyle akılla yapılabilecek bir şey değil, vicdanınızla kalbinizle yapacağınızdır, 
ihlâsla gerekleşecek olandır. İyilik, ihlâsın duygusunda ve vicdanın ile olması 
gerekenin doğru olduğunun bilinci ile kalbi olarak gerçekleşecek olandır. 
Vicdanınız ve usunuzla olması gerekeni yaşadığıızda doğruluk belirir ve Doğru 
olana vicdanın bulduğu sükûnda usta tanık olursunuz. Güzel olana ise zevkle 
ruhunuzda tanıksınızdır. İnsan kendi için iyi, doğru ve güzel olanı hakkaniyet 
ilkesi ile aşmadığı sürece hak ve hakikatten yana zevk edinemez. 

Özellikle belirtmek gerekirse; ilkenin duygusu/ içerik olarak hâli, kuvvet olarak 
yoğunluğu ile dirimseldir –özneldir… Bedende kimyasal etkisinde hissedilir 
ama nurdaki kuvvet etkileşiminde ruhta yaşanandır. 

Tine bağlı edinilen değerler, metaya bağlı edinilen değerler, insanda çatışkıyı 
kaçınılmaz kılar… Ve sure diyor ki; enerjini boş yere fazla harcama, onlar meta 
değerlerden taviz verecek değil, senin nefsi emmaren de kendi kötülüğünden 
taviz verecek değil. Sen o vakit kendi tinsel değerlerinde, üst yapı kurumların 
ile vicdanın doğrultusunda yaşa! Yani ussal olarak üst yapı kurumlarında, 
vicdanında da ilkelere bağlı olarak yaşa, onlarla arana sınır çek!..  

İnsan tininde çatışkı ve mücadele kaçınılmazdır. Bundan sebepten ne kadar 
şerli ile aranıza sınır çekerseniz çekiniz, mesafe koysanız da fark etmez, şerli o 
kadar musallat olur. Siz nefsinize o kadar sınırlar belirlersiniz, o nefsiniz gelir 
size yinede musallat olur. Sınırları bilmez, sınırları hiçe sayarak, sonuçları 
itibarı ile başınıza bela olacak işlere sizi sevk ederek, başınıza musallat olur… 
Siz şerliye dersiniz; “Ben senden uzağım, senin âlemin ayrı benim ki ayrı… Sen 
benim iç dünyama, yaşam biçimime karışma… Bende senin iç dünyana ve 
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yaşam biçimine karışmayayım”. Anlamaz, gelir size çatar, işlerinize müdahil 
olur, karışır. Değerlerine dokunur, ayrılık hak olur. Şerdir, gelir hayatına 
dokunur, çatışkı hak olur. 

Fikirler iç dünyamıza, menfaatler dış dünyamıza aittir. Menfaatler kişiye galip 
geldiğinde ne olur? Çatışkı kaçınılmaz olur, o vakit birinin galip gelmesi 
gerekir. Yani galip güç olması gerekir, fikri, gücü, iradesi ile galip olan, siyasi 
olarak da hem yaşam alanı yönetiminde hem de dünya görüşü ile galip güç 
olması gerekir. Bu meseleye sürecinden baktığınızda siyasete kadar uzar. Yani 
değerler sorunu siyaset alanında son noktaya gelir. İnsan tinde çeşitliliği 
sebebiyle ya evrensel hukuk zemininde ve ortak değerlerde farklı iç dünyalar 
sahibi olarak hak belirimleri olan sınırlarda birlikte yaşamayı öğrenir ya da 
dünya görüşünde zorlayıcı ve menfaatler sebebiyle zulüm eden, çatışkının 
sebebi zalim olarak Hakk’ı sonunda adalet kılıcı ile karşısında bulur. Kimdir o 
kılıç? Kim ki hak ile hüküm verir ve hükmü uygular, adaletin kılıcı odur. Allah 
kuluna hakkını kulu eli ile verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir.  

Kafirun suresine kendi iç disiplinindeki hitap muhatap ilişkisinde beliren 
içerdiği anlam itibarı ile dikkat edilecek olunursa eğer; toplumsal yaşamda 
taraf olunana göre demokratik bir talep ve duruşa tanık olunur. Bu durumda 
sure demokrasi bilincini de içeren bir üslupta görünür olur. Daha iyi bir 
yönetim biçimi bulunmadığı sürece Kafirun suresinde idraki verilen demokrasi 
kazanımını yitirmemek ve hukuk ile daha da kuvvetli kılmak vazifemiz 
olmalıdır.  

Dünya görüşünde ortak değerlerimiz olabilir ama menfaatlerimiz ayrıdır. 
Menfaatlerimizde ortak olabiliriz ama farklı dünya görüşlerinde bulunabiliriz. 
Hukuk zemininde demokrasi ortak değerimiz olarak birlikte yaşamanın 
fırsatıdır. Topluluklarda menfaatlere bağlı ortak akıl edinilebilinir ama 
toplumda hukuk olmadan ortak aklın edinilmesi gerçekleşmez. Toplumda 
yaşıyorsak haklar belirimine göre sınırlar edinerek yaşayan insanlarızdır… 
İnsan sınırlarda yaşayandır.  

Hukuk, sürdürebilir/ öngörülebilinir toplumsal yaşamın nedeni olan ortak aklı 
iken, toplumun üst kimliğini belirleyen dünya görüşü de ereğe/ amaca/ 
ülküye bağlı ortak akıl ediniminin gereği olarak görülür. Toplumda hukuk ile 
yaşamsal zemin edinen insanlık, tinde yükselişe ve yayılıma da zemin edinmiş 
olur.  
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Bu bağlamda demokrasi, halkın değerlerini haklar belirimine göre güvence 
altına alınmasının gereği olan hukuk zemininde, farklı dünya görüşünde olan 
insanların birlikte yaşayabileceği sürdürebilir ve öngörülebilinir bir toplumsal 
yaşam edinmenin gereğidir. Demokrasi bir ideoloji olmaktan daha çok 
halkların değerlerine göre beliren haklarından yana taleplerinin ifade edildiği 
ve hak edinimine göre de sükûneti getirecek olandır. Demokraside önemli 
olan bir konuda toplumun tercih ettiğine göre layık olduğu yönetimi de 
bulmasıdır.    

Demokrasiyi antik Yunan filozoflarının bir icadı olarak görmek yerine, insan 
usu üzerinden insanlığa anlam vermeyi ve değer üretmeyi nasip eden 
Allah’tan bir hediye olarak görmek gerekir. Demokrasi, İnsanın saltanat 
yönetimindeki çocukluk devresinden kurtulup, yönetimde kendi tercihini 
bulduğu yetişkinlik devresine geçmesidir. Hak ve hakikate bağlı olarak 
insanlığın genelinde Hakim olması gereken yönetim biçimi olması, bütün 
insanlığın kazanımı olur.  

Kültür, medeniyet ve uygarlık algısı değerler algısıdır. Kültür, değerlerin kültür 
karakterlerine bağlı olarak yaşam alanına taşınmasıdır. Kültür, tarih içinde 
eklemlenen değerler içinde doğarken edinilendir. Medeniyet, değerlerin 
insan yaşamını özlük haklara göre yapısal kılınması ile içinde yaşanılan, 
kurumlara bağlı olarak gerçeklik kazanan kurallar ve yasalar ile biçimlenen 
insanlık yaşam biçimidir. Medeniyet ortak değerlerle hukuk zemininde, 
kurumların işletilmesi ile sonradan inşa edilmesi ile edinilendir. Uygarlık ise 
medeniyet zemininde verilen eserler ile kalıcı ortak değerlerin edinildiği, 
ortak ilkeler ile geleceğe adım atıldığı medeniyetin üst çıtasıdır. Kültürde 
karakterlerle ferdi olan, medeniyette de kurumlarla ortak yaşam alanında 
özlük haklar ile gerçekleşen geleceğe yürüyüş, uygarlıkta ise ortak ülkü ve 
ilkelerin hayata taşındığı kurumlar ile geneli bağlayıcı olarak ortak kimlikte 
gerçekleşir.   

Kültürde karakterler, medeniyette kurumlara ve özlük haklarda beliren 
kimliklere yerini bırakırlar. Uygarlıkta ise kültür ve medeniyet zemininde 
toplumun genelini bağlayan ortak değerler ile üretilen üst / ortak kimlikler 
görünür. Kültür, değer üreten insanın kaçınılmazıdır. Medeniyet ortak 
yaşamda üretilenler değerler ile içinde yaşanılan ve sonradan edinilendir. 
Uygarlık ise insanın değer edinimindeki sürekliliği sebebiyle kalıcı olmayan 
ama edinilmesi de ortak ülkü ve ilkelerde buluşulmasının zorluğu sebebiyle 
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bir o kadar zor üretilendir. İnsan kültürde doğar, özlük haklar ile ortak yaşam 
alanında medeniyet edinir ama uygarlığı; yönetimi, felsefesi, sanatı, dini, 
ekonomisi, kurumları,  ortak ülkü ve ortak ilkeleri vb her türlü üretim ile 
edindiği ortak kalıcı değerleri ile edinilen ortak kimliklere bağlı olarak üretmek 
zorundadır. Kültürde karakterler, medeniyette kurumlar ve uygarlıkta ise 
geneli bağlayan ortak kimlik, belirleyici özellik olarak görülür. Medenileşen 
insan uygarlık kurma/ uygarlığını üretme yolundadır. 

Kültür doğa zemininde, medeniyet kültür zemininde, uygarlık ise medeniyet 
zemininde inşa edilir. Böylesi inşada insan değer nesnelerinde kaybolmaz ise 
eğer kendini yeniden keşfederek özgün değer üretimine fırsat bulur. Rabbi 
sıfatına bağlı olarak emeği/ çabası doğrultusunda üretimde bulunamayanlar, 
değer nesnelerinin gölgesi altında ya tüketicidir ya da taklitçidir. Bu da 
özgünlükte yeniden değer üretiminin ilk evresi olsa da insanı önceden 
üretilen değerler nesnelerinin gölgesinde bırakır. Mühim olan, uygarlık 
zemininde var olmuş insanlığa üretilen uygarlığın gölgesi altında kalmadan 
yeni değerler katabilmektir.  

Kültür, medeniyet, uygarlık değer nesneleri beraber yaşamanın ortak değer 
ve emekleridir ama put olurlar ise aşılması gerekirler. Putperestlik, kendiliğin/ 
insanlığın, nesnesinde yitirilmesidir. Değer nesnesinin, hakkı dışında yaşam 
alanında ve iç dünyada gereksiz yer işgal etmesidir. Haklar üzeri yaşam 
zorbalığı kaldırır. Hakkı dışında yaşanılanların hakkınca yaşama taşınması ise 
insanı evrensel olana daha yakin kılar. Putlaştırılan ortak değer nesnelerinde 
kendimizi/ insanlığımızı yitirmemek için evrenseline bağlı olarak 
gerçekleştirilecek olunan edim ve özgün üretimler ile tinde yükselmek şarttır. 
Sure, anlatılan bağlamda değer sorunun insan yaşamında beliren karşıt değer 
(hak ve batıl) ilişkisinde sorunsal bir durum olarak belirdiğini görmemiz adına 
önemlidir. 

Zaman içinde yeni edinilen değerlerinde eklemlenmesi ile insan, farklı değer 
algılarında bulunarak yaşadığı değerler ile hak belirimi sınırlar edinerek yaşar. 
Değer algıları değiştikçe bir önceki değer algılarına göre insan, yeni edindiği 
değer algılarına göre devirler edinir. Her devrin insanı bulunduğu devri, değer 
algılarının oluşturduğu karakterlere göre yaşar. Burada problem olacak olan 
ise zamanın ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden değerler üretilirken geçmiş 
devrin değerleri sebebiyle, geçmiş devirde yaşarken geride kalan insanlar ile 
yeni devrin insanın, yeni ve geçmiş değerlerin sorun olması ile 
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anlaşamamalarıdır. Bu da insanlar arasında farklılık gösteren değerler 
sebebiyle dil zemininde iletişim kopukluğu doğurur. Bu bağlamda ortak dilde 
birbirlerine kendilerini,  değer kabullerine göre ifade edemedikleri için iletişim 
kopukluğu yaşayan insanlığa, surenin tevili itibarı ile tanığız.  

Kabule bağlı edinilen karşıt belirime sebep değerler doğrultusunda iletişim 
kopukluğu, insanın her safhasında/ devrinde görülür. Özellikle yetişkinler ve 
ergenler arasında çokça görülen bir durumdur. Devir olarak değer algısı ifade 
etmede farklı dil ve iletişim biçimleri edinmeye sebepken, hak belirimi sınırlar 
edinmek insanın kaçınılmazı olur. Her devrin insanı bir önceki devrin insanı ve 
değerleri içinden çıkarken, tinini yaşamakta zorlanır ve yeni bir devire (yani 
değer algılarının istediği gibi biçimlendiği, yaşam alanlarına taşındığı bir 
devire) kendisini taşımanın edim ve üretimlerinde kendini bulur. Bu mana da 
altıncı ayet önemlidir. Bilindik olan ise insanın yeni edindiği değerleri 
yaşayacağı, kendini bulduğu, kişilerle beraber olacağı ortamlara taşınmasıdır.   

Yeni edinilen ve geride bırakan değerler sebebiyle kuşakların çatışması 
kaçınılmazdır. Bununla beraber toplumsal algıda değer olarak görülene göre 
farklı değer yargılarına sahip toplulukların arasında da ötekileşme ve 
birbirlerinin tinsel ve maddi dünyalarına hak ihlalleri ile dokunulduğunda 
nefret etme ve çatışma kaçınılmazdır.  

İnsanın devirler ve kuşaklar çatışmasını aşması için, her devrin ortak değerleri 
olan evrenseller/ zamansızlar ile değer edinilmesi şarttır. Bundan dolayı 
geçmiş neslin yeni nesle zamansızlar ile değerler edindirmesi ve evrensel 
değerlere bağlı olarak sorumluluklar yüklemesi gerekir. Bu da evrenseller ile 
edinilen değerlerin, sorumluluklara bağlı olarak ilkeler doğrultusunda edim ve 
üretimler üzerinden gerçeklik kazanan güzel ahlak beliriminde görülmelerine 
sebeptir.  

Ahlak ferdi yaşanandır, evrenseline bağlı olarak umumiyeti bağlayıcı 
olduğunda, insanı hak belirimi sınırlarda edim ve üretimlerde bulunmasına 
sebep olduğunda etik olandır. Etik olan, evrenseline bağlı ahlaki kuralların 
toplumsal yaşamda ortak değer ve ortak bilinçte karşılık bularak işletiliyor 
olmasıdır. İnsana, etiğe bağlı olarak bırakılacak en güzel miras da Hazreti 
Nebinin dediği gibi güzel ahlaktır. Güzel ahlak insanın, rabbi sıfatı ile 
karakterde dengesini bulması/ bütünlenmesi, hak ve hakkaniyet ilkesine göre 
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de uyumlu ilişkilerde bulunması ile nesnellikten tinselliğe/ zamansızlara 
yükselmesinin, aşkında yaşamasının gereğidir. 

Metin Bobaroğlu’nun da dediği gibi “hakikat zamansızdır”. Evet, hakikat 
zamansızdır ve hak belirimleri üzerinden zamanda görünür olur. Bu bağlamda 
hak belirimi olan evrensel değerler üzeri insanlık; siyaset alanında yaptırım 
gücü olan kurumlar edinerek, menfaatleri değil ama hak ve hakkaniyet 
ilkelerine bağlı olarak insanlığı gözetecek yapısallığı edinmelidir. Bu da 
menfaatlere değil de insanlığa duyarlı insanların menfaat sahiplerine ilkeli 
duruşları ile mümkündür.  

Her devir kendi zamanındaki koşullara ve değer algılarına göre okunmalı ve 
algılanmalıdır. Her devir insanı da ön görülü olarak gelecekte oluşabilecek 
değer algılarına açık olmalı… Yeni kuşağı kabulleri geniş olacak şekilde 
yetiştirmelidir. “Çocukların zamana göre yetişmesi” demek zamandaki değer 
yargılarına göre yetiştirmek demektir. Bir devrin değer algısına göre suç 
olmayan yeni devrin algısına göre suç olabilir ve cezayı hak edecek kanun 
yaptırımı dahi olabilir. Bu sebepten geçmiş, bulunulan zaman ve gelecekte 
oluşabilecek değer algılarını değerlendirebilecek akıl ve evrensel değerler 
ışığında kabul edebilecek kalp sahibi olmamız gerektiği gibi böylesi yeni 
nesiller yetiştirmek gerekir ki değerler sorunu ile yüzleşmeyelim. Bununda 
insan tinindeki değerler edinimi çeşitliliğine bağlı olarak bu gün veya yakın bir 
gelecekte mümkün olduğunu öngörmekten yana uzağız. Neden!.. Meta 
değerler/ menfaatler ve tinde değerler/  evrenseline bağlı idealler olduğu 
surece değerler sorunu, insanlığın kendinde aşması gereken sorunu olarak 
her devirde önüne çıkacaktır. 

Önemli olan ise evrensel değerlere bağlı olarak insanın, her türlü alanda 
anlam edinimi ve ürün verimi gerçekleşirken yeni değer ediniminde 
yenilenebilmesidir, kendini güncelleyebilmesidir. Hak ve hakikate bağlı 
edinilen yeni değerler, niyetlere bağlı olarak yaşam alanlarına taşınırken 
önemli olan, hangi niyet üzeri yaşandıklarıdır. Niyet güzel ve hak içinse 
akıbette güzeldir/ güzel olacaktır.  

İnsanın değer edinimindeki çeşitlilik sebebiyle insan tininin bir gerçeği olan 
değerler sorunu, surede de dikkat çekilen bir durumdur. Doğa zemininde 
ilerleyen insanlıktan bahsetmekteysek; değerler sorununun gerçekliği ile 
yüzleşmek gerekir. Yaşamda sorunsal olan bu durum ile hak belirimlerine 
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göre nasıl bir ortak yaşam edineceğimizi; düşünmemiz/ menfaatler değil 
insanlık ilkesine bağlı olarak hayata geçirmemiz ve yaşanan zamanın ihtiyaç 
ve koşullarına göre tinde evrenseline bağlı yeniden üreterek yapılandırmamız 
gerekir. Böyle değilse eğer insanlığın süreç varlığı olduğunu ve tininde 
değerler edinimi ile her durum ve koşula rağmen yenilendiğinden habersiz ve 
öngörülü olmaktan yana basiretsiz oluruz.  

Elbette ki menfaatler olacaktır, olması da gerekir. Menfaatler olmaz ise doğa 
zemininde tinde ilerleyiş gerçekleşmez. Bununla beraber evrensel idealler de 
insan tininde görünmez ise eğer tinde yükseliş gerçekleşmez. İnsanlık tarihini 
yazanlar ise menfaat ve idealler sahibi insanlar değil midirler? Onların zaman 
içinde gelişen karşıt ilişki bağıntılığında insan, bir taraftan doğa zemininde 
üretim nesneleri ile ilerlerken, bir taraftan da tinde yükselişine zemin 
bulmakta değil mi? Bu da insan yaşamının/ tininin gerçeği değil midir? 
Böyledir diye de pes etmemiz gerekir mi? Hayır!.. İnsanlık mücadelemizi 
sonuna kadar vereceğiz. Menfaat sahipleri bilmese dahi biz bildiğimiz ile 
insanlığımızdan sorumlu olarak olması gerekeni yaparak yaşamaya devam 
edeceğiz. Bileceğiz ki ilkeler iş görür ve ilkeler ile hakikate bağlı olarak sonuç 
alacağız. Bu dünyada sonuç almaz isek kuracağımız dünyalarda sonuç alırız, o 
da olmadı iman ediyorum ki ahretimizde Allah ile sonuç alırız.  

Tinde zamansızlar/evrenseller ile yaşanılır, doğada ise zamansızlara bağlı 
dışlaşan hak belirimlerine göre yaşanılır. Öyle ise evvela haklara bağlı olarak 
evrensel bir hukuk edineceğiz ki zamansızlar hakkı ile zamanda yaşanılıyor 
olsunlar. 

İnsan yaşam biçimleri ile değer algısında yaşar… Dünya görüşü, yaşam 
biçimleri ediniminde belirleyicidir. İnsanın, doğa ve insanlar ile ilişkilerinde 
sürdürebilir yaşam biçimi edinmesi, insanların dünya görüşlerine saygılı olmak 
ile başlar. Böyledir ama ilkelerin yaşam alanına taşındığı, hak belirimi olan 
sınırların korunmasını sağlayan yasalardır/ hukuktur… Ve ilke belirimi hukuk 
yasaları ile değer algıları belirginleşir ve yaşam biçimleri güvence altına alınır. 
Böylece toplumsal yaşamda haklar zemininde değerler algısı ile sürdürebilinir 
bir yaşam edinilir. Böylece herkes yaşam biçimi olarak dininde ayrılmış olarak 
hukuk zemininde yaşayabilir. Bu bağlamda sure, hak belirimleri kendinde 
içeren hukuksal bir ifade taşır ki insani ilişkilerde sürdürebilinir bir yaşam için 
hukukun zorunluluğu da surede betimlenmiş olur. 
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Nebiler tarihinde ilkelerin biçimlendiği, hukuk yasalarının haklar olarak 
belirimi Musa ile anlamlı kılınır. Musa yasa koyucudur ama Musa da yasa 
henüz toplumsal düzeyde değer olarak algılanmaz. Yasanın değer olarak 
toplum zemininde erke yükseltilmesi Davut -iktidar ile gerçekleşir. Süleyman 
ile de –iktidarda- yasa, erk olarak belirleyici olan değer olmaktan daha çok 
toplumda beliren ihtiyaçlara göre olması gerekenin gerçekleşmesinin 
nesnesidir. Süleyman’da yasa hakkını bulmuş olarak toplumda olması gereken 
değer olarak içselleştirilmiştir. 

Böyledir; ama yasa, değerlerde bakışıma sebep olan değer yargısı niteliğini 
Yahya’da bulur. Tevrat Musa’ya inmiştir ama Yahya, Tevrat’ın nesnellikten 
tinsellik alanına yükseltildiği görünüşüdür. “Ona kitabı verdik” ayet ifadesi de 
bu anlamı içerir. Yasalar ile yaşam alanında selamet edinilir ama değer olarak 
yaşamsal nitelik kazandıklarında dışa dönük değer algısı oluşturduklarından 
sebebiyet öz kendiliğe dışsal duran bilinç tipini ortaya çıkarır.  Ayrıca dışa 
dönük nesnesine bağlı hak talepleri doğrultusunda hikmeti ilahiye insanı 
örtük kılar. Bu durumda İsa’nın gelmesi şart olur. Çünkü İsa, dışa dönüklükten 
öz kendiliğe ve nesnesine bağlı hak talebinden ise esma bilinci ile tevhid 
düzeyinde hikmeti ilahiye tanık olmaya davet etmiştir. Bu da hukuk 
zemininde Allah’ın ilkeleri ile insan üzerinden görünmesinin gereğidir. Bu 
bağlamda İsa, insanları hukukun nesnelliğine aşkın olarak ilkeleri, öz 
kendiliğin tavırları olarak yaşam alanında göstermelerine davet etmiştir. 
Yahya nesnelerine bağlı olarak yaşadığı kitaba davet etmişti ama İsa, ilkelerin 
nesnesine yani yasasına aşkın olarak kendiliğinden yaşanması gerektiğine 
davet etmiştir. Bu bağlamda İsa, ferdiyete/ kendiliğe ve İnsanın karakter 
beliriminde (havarilerini davet ettiği olgu) Allah ile kimlik bulmasına 
davetçidir.  

Hak olan tasvir edilebilinir ama hakikat tasvir edilmez, söz ile duygusunda 
edinilen hak belirimine göre karakter edinimi üzerinden yaşanır. Bu bağlamda 
Hıristiyanların en büyük eksikliği, hak belirimlerini tasvir etme değil hakikati 
İsa’ da tasvir etmeleri olmuştur.    

Yahya hukuk zemininde nesnelliğe bağlı olarak edinilen değerlerde, esmaların 
yaşama alanına taşınmasının temsilcisi iken İsa, öznelliğe bağlı olarak ilkelerin 
dolayımsız olarak kendiliğinden yaşanması gerektiğinin/ görünüşe taşınması 
gerektiğinin temsilcisidir. İsa’da ilke, usta anlamda değerdir ve tavırda 
kendiliğinden gösterilmesi gerekendir. Yahya’da ilke, nesnesine bağlı olarak 
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vicdanda değerdir ve haklar üzerinden yasanın gereği olarak gösterilmesi 
gerekir.  

Hazreti Resul’de ise ilke,  zatında değer olarak vardır. İlke; Yahya gibi vicdanda 
değer yargısı, İsa gibi de usta kavramına bağlı olarak içeriğin oluşturduğu 
değer algısı ile Muhammediyette görünüş bulur. İsa gibi içeriğin tavırda değer 
olarak karşılık bulması da vardır. Muhammediyette ilke, umumiyette karşılık 
bulduğunda, yasaların nesnelliğine aşkın olarak güzel ahlakta görünüş bulur. 
Bu durumda insani ilişkilerde ilkenin belirimine engel, direnç gösterildiğinde 
Yahya gibi ilkenin vicdanda değer yargısı olarak görünmesi söz konusu olur. 
İlke içeriğine bağlı olarak üst yapı kurumları olmaları sonucunda da İsa’daki 
gibi karakter belirimine sebeptir, evrensele bağlı karakter edinimi (havarilerde 
olduğu gibi adanmışlıkta değer belirimi) ise tinde yükselişe sebeptir.  

Muhammediyetteki en önemli özellik; karakter zemininde, karakter ve değere 
aşkın olarak hak belirimler üzerinden, mutlak olan öznenin/ Allah’ın insani 
ilişkilerde kendini görünüşe taşımasıdır. Bu İsa’da eksik bırakılmış olandı. 
İsa’da söz, ilkeye bağlı olarak değer oluşturur… Bu da öznellikte, ilkenin 
nesnelliğe aşkın olarak yaşanmasını olanaklı kılacak olan karakter 
belirimlerinin görünümüne sebeptir. Karakterin hak belirimine göre yani ilke 
bağlamında yetiler dâhilinde hakikati yaşaması ile karaktere aşkın hakikatin 
yaşanması iki farklı durumdur. 

İnsanlığın İsa safhası, ferdi hikmetin ilk görünüş basamaklarındandır. 
Muhammet Mustafa’da ise İsa’da ferdi olan, hak belirimlerine göre 
umumileştirilmiştir… Böylece insani ilişkilerde evrensellerin değerde belirdiği 
karakter belirimlerine göre tinsel olan hak değeri ile görünüşe çıkarılmıştır. 
Karakterler arası ilişkide yasa, evrensel değerlerin sürdürebilir olarak 
yaşanabilmesi için toplumda gerekli kılınmıştır. Hürmet/ rıza ile de karakterler 
arası bağ kuvvetli kılınmıştır.  

İsa kendisindeki Tanrı’nın krallığına/ öznelliğe/ özele/ velayete davet etmiştir. 
Muhammed Mustafa ise Tanrı’nın krallığını hem İsa gibi kendi üzerinden 
göstermiştir, hem de yeryüzünde gerçekleşenler üzerinden göstermiştir ve 
yeryüzünde de insan üzerinden insani ilişkiler ve hukuk ile umumiyette 
görünüşe taşımıştır. Bunun süreçte belirim olduğunu anlayabilmek için 
Musa’nın yasa getirdiği topluluğun evrensellere bağlı karakter ediniminden 
yoksun olduklarını ve dinsel değer olarak kültürel değerlerini yitirdiklerini 
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bilmek gerekir. Kültür ve yasalara bağlı olarak edinilen karakterler üzerinden 
topluluklar, edindikleri değerler ile toplum olurlar. 

İlmine vakıf âlimlerinde dediği gibi “Adalet ilkesi ile yapısal olan ve işletilen 
hukuk öngörülü bir hayat sunar”. Böyle olduğu içindir ki hukuk, geleceğin 
insanda değer olarak belirimini gerçek kılar. Bu bağlamda İsa imana bağlı bir 
hayat teklifinde bulunarak geleceği değer olarak sunmuştur… Ama 
Muhammet Mustafa hem imana bağlı ahret öngörüsü hem de hukuka bağlı 
akıbet öngörüsü sağlayan yaşam biçimi teklif ederek geleceğin değer olarak 
algılanmasını sağlamıştır. Zaten Kur’an aklında yaşananların sonuçlarından ve 
erekte edinileceklerin beyanı ile geleceğin değer olarak algılanmasını sağlayan 
ifade üslubuna tanık olmaktayız. Kur’an ile teklif ve vaat edilen geleceğin 
değer olarak algılanmasına sebep değil midir? Bütün dünya görüşleri de 
geleceğin değer olarak algılanmasına göre biçimlenir ve gerçekleştirilmeye 
çalışılır… Hukuksal bir zemin ve siyasi erk edinmedikleri sürece ya topluluk 
düzeyinde yaşanan ya da ütopya olmayı geçemeyen değer algısına sahip 
görüşler olurlar. Musa ile verilmek istenen ise geleceğin değer olarak 
algılanmasıdır. Kurtarıcı ve yasa getirici karakter belirimi ile de bu pek 
anlamlıdır. 

Anlatılanlar doğrultusunda belirtmek gerekir ki; Âdemden Hateme İslam, -
Muhammediyetle sonuçlanan- hakiki dünya görüşü ile geleceğin değer olarak 
algılanması sonucunda insana, dünyada selamın ve tinde huzurun teklif 
edilmesidir. Sonuçta İslam insana, hem inanç varlığı olması sebebiyle ahrette 
kurtuluş ve ereğinde Allah’a kavuşma, hem de akıbet olarak da tinde adalet 
(karmasında) ve dünyevi yaşamında hukuksal yapılanma ile geleceği 
öngörülür kılması ile geleceği değer olarak sunan en ideal yaşam biçiminin 
teklifidir. Sure bu doğrultuda geleceği değer olarak algılayan insanın 
değerlerinde edindiği bütünlükte, doğa zemininde zamanda olup bitenlere 
tinde duruşunu anlamlı kılması adına önemlidir.  

Öngörülen bir geleceğe bakış doğrultusunda, geleceğin değer olarak 
algılanması ile insan tininde karşılık gören gelecek bakışımı sonucunda, doğa 
zemininde olup bitmekte olanların, ilerisinde bulunularak önünde durulur. 
İnsan doğanın sonrasıdır ama gelecek olarak doğada olan bitenin ilerisine/ 
sonrasına yöneldiğinde, doğanın öncesi olur. Böylece geleceği eba vakt olarak 
günde yaşamaktaysa eğer; doğada olmuş bitmişte yaşarken, olan bitene aşkın 
olarak tinde yaşar. İnsan, eba vakt ise ibni vakt düzeyinde yaşayanların 
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zamansal düzeyde ilerisinde/ önünde olarak geleceği önceleyen ve öncelikli 
yaşayandır. 

Anlam yükleminde bulunmak, tinde değer yükleminde bulunmaktır. Kur’an’da 
görüyoruz ki nedenlere bağlı olarak mevcudata ve yaşanan her şeye anlam 
verilmekte ve anlam verilen ne ise ereğe bağlı olarak da değerinde 
zikredilmekte. Anlam, erek beliriminde değer niteliği kazanır ve insan tininde 
yerini alır. Nedenlere bağlı olarak anlam verilen, insanın ereğe bağlı olarak 
değer edindiğidir. Anlam sonuç itibarı ile değerde görünüş bulur. Bu bağlam 
da İslam/ Kur’an, hakiki nedenlere bağlı olarak neye göre doğa ve nesnelerine 
anlam yüklenilmesi ve ereğe bağlı olarak da neye göre değerler edinilmesi 
gerektiğinin bilincini veren olarak insana sahici dünya görüşü sunar.  

Nedenler ile anlam bulan insanın, ereklere göre değerler edinmesi sebebiyle 
bu mevzu önem arz eder. Çünkü değerler sorunu, nedenlere bağlı olarak 
beliren ereğe göre değer edinimlerdeki farklılıklar sebebiyle insan tininde 
görünüş bulur. İnsan nedeninde hak ve hakikate bağlı olarak ereğe taşıyıcı 
olan ile değer edinmelidir görüşünü İslam ile bulur. Bu bağlamda İslam sahici 
bir dünya görüşü sunar. Çünkü; sadece gerçeklik bağlamında nedenlere bağlı 
olarak edinilen anlamlar, öznel hakikat doğrultusunda ereğe bağlı görünüş 
bulan değerler olarak yaşama taşınmıyorlarsa, değer edinimin ön ayağında 
kalınmış demektir. Bu nedenle, nedenlere/ nesnesine bağlı gerçekleşen 
bilimsel gelişmelerin, insanlık tinine birçok katkısı olmasına rağmen ereğinde 
hakikate/ öznelliğe insanı örtük kılması veya örtük kıldığı sürece eksik 
kalmasını örnek gösterebiliriz.  

Geleceğin değer olarak algılanışının insandaki ruhsal karşılığı; selamet hissi, 
eminlik duygusu, umut görüsü, menfaat istenci ve yatırım eyleminde görünüş 
bulur. Umudun, eminliğin ve selametin olmadığı toplumsal yaşamlarda 
İslam’ın hayata gerçekliliği ile geçirilmediğini söylemek gerekir. Din/ ideoloji 
insana gelecek öngörüsü ile umut vermiyor, umut görüsü sunmuyorsa ve 
umut edilenin hakiki olduğunu göstererek umudu sürekli kılmıyorsa insan 
tarafından kabul görmemeye başlar. İslam geleceğe umut ile bakan insanların 
dinidir ve geleceğin insanlarının dinidir. “Allah var, dertte yok gamda yok!” 
Umudunu yitiren boşluğa düşer, insan Allah ile düştüğü boşluğu doldurabilir. 

İnsan; geleceği öngörerek değer olarak algıladığında, doğa zemininde olmuş 
bitmişte yaşadığı olan bitene, tininde yaşadığı ile aşkında olarak geleceğe 
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bakar. Böylece gelecek, insan tinde yerini almış olarak insanın önünde değer 
olarak durur. Bu bağlamda sure, hak beliriminde değer yargısında bulunan 
insanın, dünya görüşünü hakkı gereği yaşamak için, değer olarak önünde 
duran geleceği adına, hukuksal tavırda bulunduğunu da anlamlı kılar.  

İnsan doğa belirimlerine göre olmuş bitmişte yaşar. Olmuş bitmişte yaşıyoruz 
ifadesinden kastım; duyusal algıda hep önceden gerçekleşmiş olanların 
sonucunu yaşıyor olmamızdır. Sekiz dakika önceki güneşi, milyarlarca sene 
önceki bir yıldızı veya saniyeler önce olmuş bitmiş olan her ne ise duyular ile 
algıladığımızda yaşıyor olduğumuzu ifade etmek istedim. Bunlar ile beraber 
evrensel bilincin erkinde, önceden neye karar verildi ve hayata geçirildi ise 
sonuçta irademizde tahakkuk etmesi sebebiyle de önceden olanı yaşıyor 
olduğumuzu ifade etmek istedim. Bununla beraber belirteyim ki, insan 
tarihini/ geçmişini önüne aldığında da tarihi/ geçmişi, içinde yaşadığı olarak 
bulur… Ve bu durumda da olmuş bitmişte yaşar. İnsan için önemli olan ise 
geleceğe göre, olmuş bitmişe aşkın olarak günü yaşamasıdır. 

Nebileri, sürecinde anlatmamın sebebi ise nebilerin birbirilerinden 
üstünlükleri değil, değerlere bağlı olarak tinde gerçekleşen insan olma 
sürecinde safha safha disiplinli bir yürüyüşün olduğudur.  Yeni bir insanlık 
safhasına bilgi ve değer edinimi ile geçilirken yoz kalmak tarihte insanı geride 
bırakır. Bu bağlamda toplumların, evrensel değerleri barındıran mitleri ve 
tinde değerlere yükseltici sanat ile yeni kuşakların değer edinimini sağlamaları 
gerekir… Ama kültür putları edinmeden bunu gerçekleştirmeleri yeni gelenle 
yürüyebilmek için gereklidir. Bilim ile evrensel değerlerin yaşamsal 
gereklilikleri ispatında gösterilmelidir. Felsefi olan ile yani evrenseller/ 
zamansızlar, tinde değer olanlar ile kültür putları kırılmalı ve din ile güzel 
ahlakta insani olan ilkeler yeni nesillere değerler olarak duygusunda 
aktarılmalıdır. Böylece insanlığın hakkını insanca yaşamak ile değerini edinmiş 
olarak verebiliriz.    

Sure, değerlerinde bütünlenmiş karakter sahibi insanın, nesnesinde kendini 
yitirmiş, tinde geride kalmış insanlar ile arasına mesafe ve hak belirimi olan 
dokunulmazlarında sınırlar koymasını betimler. Değerler sorununun yaşamda 
sorunsal bir durum olarak görüldüğü de surede betimlenir. 

Bununla beraber sure; gerçekleşen her türlü olay ve olgunun hikmetinin, 
çeşitlilikte beliren farklılıklarda görünüş bulması gerçekliği sebebiyle insana, 
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kendini fazla yorma mesajını içerir… Ayrıca tinde kendini bulan insana, 
sendeki hak değer açığa çıkması için karşılaştığın durumlarda enerjini tüketme 
ve değerlerinde sorun yaşadığın insanlar ile arana mesafe koy mesajı verilir. 
Çünkü sure, her şey gerektiği için tahakkuk etmekte iken kaderi ilahiye 
müdahaleden yana acizsindir mesajını da kendinde barındırır. Her 
gerçekleşende, neden ereğe bağlı olarak açığa çıktıktan sonra ayrışmak/ 
ayrılmak olağandır. 

Sure tinde insanın anlam/ değerler edinimi ile bir iç dünya edinmesinin, doğa 
zemininde doğaya aşkın bir durum olarak spekülatif/ kurgul bir düzeyde 
gerçekleştiğinin aklını (tefsiri düzeyde)  edinmemiz adına da önemlidir.  

Sure, genel anlamda ilkesi ile okunduğunda kendisi ile alakadar yaşam 
alanlarını kapsayıcı olarak insanlık tinini -nedenler ve ereklere bağlı olunması 
ile nesnel gerçeklik zemininden tinsel gerçekliğe yükselmesi gerçeğini- 
betimlemesi sebebiyle Kur’an aklında dorukta görülebilecek surelerdendir. 
Beyyine suresinde evrensel değerler ile tinde yenilenmesi gereken insanı 
işlemiştik. Kafirun suresinde ise tinde yenilenmeyen insan ile tinde doğmuş/ 
yeni olan ile bilinçlenmiş insan arasındaki ilişkilerde görünen değerler sorunu 
işledik. Değerler sorunu hak belirimlerine göre meşruiyet sorunudur da.   

Hakikat her devirde yeniliğini değişmezliğine bağlı olarak koruyandır… Ve 
hakikat sahibi Allah, her devrin koşul ve ihtiyaçlarına göre haklar belirimi 
doğrultusunda yenilenen değerler üzeri yenilemesi gereken insan üzerinden, 
farklı sıfatlar ve evrensellerde, çatışkıya bağlı olarak kendini tinde görünüşe 
taşır. Eskilerin de dediği gibi; “hakikat değişmez, tavırları değişir”. Bize düşen 
ise her tavrında haklar üzeri beliriminde hakikate tanık olabilmek ve bu 
doğrultuda yaşamaktır.  

Değerler ile yaşamına anlam ve renklilik katan insan için değerler; insanı, 
evrenselinden uzak yozlaşmış kültürel bağlar ile geçmişe mahkûm kılan değil 
evrenseller ile edinilen ve tinde özgürleştirici olandırlar. Değerler; geleceğe 
doğru yürümenin insani zemini, insan olmanın gereğidirler/ şeref 
kaynağıdırlar. İlkeler ile yoğrulmuş insan için, ilkelerin toplumsal düzeyde 
görünüş bulduğu formu olan değerler yitirildiğinde, insanın hayata 
tutunacağı, değer olarak algıladığı anlam da yitirilmeye yüz tutar.  
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Evrensel değerler yitirildiğinde İnsan, insanlık onurunu yitirmiş olarak 
değersizleşir ve değerlerden yoksun, insan ile olan ilişkilerinden yana 
yalnızlığa mahkûm kılınır. Surede “Sizin dininiz size benim dinim banadır” 
denilirken; evrensel değerlerden yoksun insanlığın, doğada olmasa dahi tinde 
yalnızlaşmaya mahkûm kılındığını da görmekteyiz. Tinde yalnızlaşmak ya yeni 
değer edinimi sürecinde gerçekleşir ya da değer yoksunluğu sonucunda 
gerçekleşir. Değerlerden yoksunlaşan insanın tinde yalnızlığa mahkûmiyeti 
kaçınılmazdır… Gönüllerden atılışı kolaydır. İnsani değerlerden yoksunlaşan, 
muhabbetten uzak, gönülden ırak, hakikatten gafil kalır.  

İnsan evrensel değerler ile yaşam biçimi edindiğinde, özgürlüğün tadına 
varma olanağı edinebilir. Özgürlük; insanın bağlı kılındığı, içinde 
doğduklarından yana fevri olarak kopuş/ ayrılma içeriği doğrultusunda 
anlamlı kılınamayacak kadar ulvi bir erektir.  

İnsan, doğa karşısında bilimle özgürleşme olanağı edinmiştir… Ama, bilimle 
doğa zemininde doğaya karşı daha korunaklı ve daha rahat yaşam olanağı 
edinmek, insanın aciz yaratıldığı gerçeğini değiştirmez.  

İnsan, nefsi emmaresinden riyazet ve çile yolu ile koparak ruhunu bedenden 
yana özgürleştirebilir… Ama, ruhundan yana özgürleşmek toplum içinde 
beden ve nefsi emmare ile yaşamak gerektiği gerçeğini değiştirmez.  

İnsan, insani olmayan, evrenselden kopuk, batıl olan kültürel değerlerinden, 
kendisini geleceğe taşıyacak evrensele bağlı değerler edinerek tarihinden 
kopabilir… Ama, tarihten kopmak, tarihin ibretlik sayfalarının sonucu olan, 
karşı karşıya kalınan, sorunların gerçekliğini değiştirmez.  

İnsan, tarihi güne taşır ve muhafaza eder. Tarihi muhafaza etmek, değer 
edinilenler ile zemin edinerek geleceğe doğru ilerlemek için gereklidir… Ama, 
muhafaza edilen tarih; içinde yaşanılan, kendimizi mahkum kıldığımız tarih ise 
zamanın koşul ve ihtiyaçlarına göre yenilenerek geleceğe doğru yürümenin 
gerekli olduğu gerçeğini de görmemiz gerekir… Ve bu doğrultuda da tarihten 
değil, içinde yaşanılan tarihin gölgesinden kurtulmanın gerekli olduğu 
gerçeğini de görmemiz gerekir. 

İnsan, idealinde olanı yaşamayı özgürlüğün gereği ve ereği olarak görür. 
Bazen de olur ki idealde olan hayatın/ tinin gerçekleri ile bağıntılı veya 
alakadar olmayabilir. Bu durumda insan; idealde olanı -hakikatinde 
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gördüğünü-, insan fıtratının ve insan tininin gerçeklerine göre belirleyerek, 
haklar ve hadler üzeri yaşama taşıma olanağı edinmedikçe, ideali olanı 
özgürce yaşayamaz. Çünkü ideal olarak hakikatte karşılığı olan, hadler ve 
haklar üzeri tezahür eder. 

Her şeyden önce de bilmek gerekir ki insan kendine hak kılınmışlardan 
koparak değil, hak kılınmışları, mertebelerinin hakkı gereği değerinde 
yaşaması ile özgürlüğe doğru yürüyebilir. İnsan, özgürlüğü ise kendisine hak 
kılınmışları hakkı gereği yaşamasının sonucunda ve diğer insan ve doğa ile 
ilişkilerinde haklar üzeri beliren hadler doğrultusunda yaşarken geleceğinden 
yana; hem vicdanında, hem yaptırımı olan devlet hukukunda hem de ilahi 
hukuk nazarında kendisini, mesul ve mahkum kılacak sonuçları olan tutum ve 
davranışlardan yana korudukça özgürce bir yaşam bulacaktır.  

Her şeyi hakkı dışında yaşamaktan yana kendimizi özgür hissedebiliriz ama 
sonuçları öngörülemeyen yaşadıklarımızdan yana özgürce yaşadığımızı 
söyleyemeyiz. Özgürlük; zorunlu kılındığımız ve gerekli kılınan bağları 
koparmaktan öte, -zorunlu ve gerekli olan, ne ile bağlandık ise bağlı 
kılındıklarımızı evrenseline bağlı hak belirimlerine göre hadler üzeri 
yaşamanın sonucunda, gelecekte mesul ve mahkûm kılınacağımız tutum ve 
davranışlardan yana kaçınmak ile mümkündür. Bu da bazen olur ki zalimler ile 
yollarımızı ayırmak anlamına da gelebilir… Bu bağlamda sure ile anlamaktayız 
ki kendine zulmedenler ile öngörülü bir gelecek mümkün değil. Öyle ise 
öngörülü bir gelecek için, insan tininin gereği olan farklılıkları gözeterek, 
ayrışmanın da insana hak kılınmış olunduğunu bilmek gerekir.   

Zorunlu kılınmadığımız ve tinde gerekli olmayanlardan yana bağların 
koparılması, özgürlüğün gerekliliğindendir… Ama, yaratılış gereği doğa 
zemininde zorunlu kılınmışlar ve sonuçları itibarı ile tinde gerekli kılınmış 
evrenseller doğrultusunda hak belirimi olan hadler üzeri yaşamak gerekir. Bu 
doğrultuda yaşamayanlar ile amaçlara bağlı olarak ayrışmak kaçınılmaz 
sondur. Bu dahi olurken; insanın, Allah’ın hukukunu gözeterek insan 
hukukuna dikkat etmesi de erdemli yaşamak adına önemlidir. Yaşamda, 
dünya görüşlerimiz sebebiyle yollarımızın ayrı düşmesi, yaşam biçimlerimiz 
sebebiyle de farklılıklarda yaşamamız, birbirimize karşı zalim olmamızı 
gerektirmez. Bazen yollarımızı ayırmak, zalim olmanın önüne geçmek olur. 
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Özgürlük seçimlerimize bağlıdır. Bir daha söylemek gerekirse; gelecekte sizi 
mesul ve mahkum kılacak eylemlerde bulunmanız, o an için özgürlük olarak 
görülebilir ama, geleceğiniz adına söylemek gerekirse eğer; mahkum 
kılındıklarınızı yaşamaktasınızdır.  

Kur’an’da görmekteyiz ki; insanın geleceğinden yana kendisini mahkûm 
kılacağı tutum ve davranışlarda bulunmaması gerektiği öğütlenir. Günü yarına 
göre haklar ve hadler üzeri yaşamak, özgürce yaşamanın gereğidir. 
Nedenlerimiz, özgürce yaşamamızın belirimleri olsa da gelecek belirimine 
göre özgürlüğü öngörerek yaşamak olması gerekendir.  

Sure hak değerlerden yana seçimini yapan insanın, evrenseller değerler ile 
özgürlüğü tercih etmiş olması doğrultusunda yoluna devam ettiğini görmek 
adına önemlidir.  

Doğa zemininde tinde gerçekleşen her olay ve olgu, mutlak tindeki amaca/ 
murada bağlı olarak haklar ve hadler üzeri ereğinde gerçekleşirken, insanın 
hakları ve hadleri gözetmeden özgürlüğü bulması beklenemez. Haklar ve 
hadler üzeri yaşamak selameti getirir ki; selam, özgürlük kavramını İslam’da 
karşılayan kavramdır. Kavram olarak hürriyet her ne kadar özgürlük olarak 
karşılık görse de selamdan yoksun hürriyetten bahsedilemez. Bu bağlamda 
hürriyet; nedenlerine bağlı olarak insanın bağlarından kopması anlamına 
gelmekten daha çok, doğada zorunlu ve tinde gerekli kılınmış bağları, haklar 
ve hadler çerçevesinde selam edinerek yaşamak ile mümkündür. Bu da 
insanın, haklar çerçevesinde iradesinin hadlerini edinmesidir. İnsan için 
benliğinin biçim kazandığı karakter belirimi de bu doğrultuda hak olana göre 
görünüş bulur.        

Kur’an okumalarında dikkat edilecek bir konu da hangi usule/ yönteme göre 
okunması gerektiğidir. Bizim yapmaya çalıştığımız ise Kur’an’ı ilkesel 
bağlamda tevil ederek okuyabilmektir. Her sure evrenseldir, evrensel olduğu 
içindir ki yaşamın her alanında ilkesine bağlı olarak okunabilinir. Böylece, 
değişmezler/ evrenseller/ zamansızlar ile bulduğumuz eskimez anlam 
hazinesini, yeniden üretmiş olarak insanlığa kalıcı bir miras bırakabiliriz.  

Kur’an hakikaten mucizedir. Yani gerçekliği ile hak ve hakikate dair söyleviyle, 
insanı aciz bırakan kapsayıcı bir ifadeye sahiptir. Kur’an’da Allah, mecaz ile 
kendisini ifade ederken, idrakten aciz insana anlayış vererek, kendine tanık 
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kılmakta. İmanı ve aklı olmayanın böylesi bir mucizeye tanık olması da 
beklenemez. 

01.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325

Kur’an Mucizesi Dersleri 6





110- NASR SURESİ 

 

Sure hak sözü içselleştiren/ anlamı içselleştiren, içselleştirdiği ile yaşam 
mücadelesi veren insanın başarıya kavuşacağını özetler. Anlamına bağlı olarak 
ve irade yüklenerek içselleştirilenler değer olarak belirir. Hak ve hakikate bağlı 
değer edinerek, değerleriniz doğrultusunda mücadele ediyorsanız, tinde 
başarı sizin için kaçınılmazdır.  

Fil suresinde yılmamayı işaret etmiştik. Nasr suresinde de yılma 
denilmektedir… Ama iki yılma arasında ki fark; Fil suresinde bir kuvvet 
karşısında yılmamak, Nasr suresinde ise amacından yılmamak anlamlı kılınır. 
Fil suresinde çatışkının içindesin, çatışkının içinde kuvvet sahipleri var ve 
onların gücü seni korkuya bağlı olarak sakın yıldırmasın mesajı vardır. Nasr 
suresinde ise hizmet ederken sonuç alamamaktan sebebiyet amaçtan 
yılmamak anlamlı kılınmakta.  

Nasr suresinde; amaca bağlı olarak çaba gösteren, mücadele eden ama sonuç 
elde edemeyen insana, yılmaması gerektiği söylenmek istenendir… Ayrıca, 
Allah’ın yardımı doğrultusunda kolaylık verilmesi ile başarı, insana yakın 
kılınmıştır. Niyetin göründüğü eylemlerde mücadelesi verilen, 
gerçekleştirilmeye çalışılan amaca, insan en sonunda yetişecektir.  

Bir insan ilkesine bağlı olarak, ilkesi ile iç dünyasında bütünlenirse yani onu 
değer olarak edinirse o değer üzerinden âleme bakıp eylemlerde bulunursa, 
stratejik olarak da planlı ve karşılaştığı olaylarda da taktiksel olarak iş görürse 
sonuçta başarı kaçınılmazdır. Resulullah’ın hayatı bu surede özetlenmekte; 
yirmi üç sene. Allah’ın yardımı geldiğinde, fetihle müjdelenen ifadeleri tefsir 
olarak okuduğunda Resullah’ın hayatının özetlendiğini görürsünüz.  

Sure müjde ilkesi ile anlamlı olduğu kadar, uyarıyı da içeren bir suredir. Niye? 
Çünkü sonunda “Rabbine hamd et ve ondan mağfiret dile. Gerçekten O 
tövbeleri çok kabul edendir” denilmekte. Demek ki hizmetinde yıldığı, sonuç 
elde edemeyeceğini zannettiği bir anı var. Bu bağlam da hizmetten/ 
mücadeleden yılma uyarısı almaktadır. Bu bizlere de verilen bir mesajdır. 
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Sure motivasyon surelerindendir, daha önce okuduğumuz Duha ve İnşirah 
gibi. Fetihle müjdelenmek ve “Mağfiret dile. Gerçekten O tövbeleri çok kabul 
edendir” ayeti bunu anlamlı kılmakta. Yılmamak ilkesi ile okunmalıdır diye bir 
anlam vermişiz. İnsan nefsi emmaresi ve onun biçim aldığı şeytan ahlakında 
karakter edinen insanlarla çatışkısındaki mücadelesinde ve talep edenlere 
yaptığı hizmetinde kimi zaman yılar. Yılmak umutsuzluğa tabi olarak da insanı 
küfre sevk eder. Daha önce konuşmuştuk, umutsuzluk küfre sevk eder 
demiştik.  

Surede, mücadelende Allah sana yardımcıdır, rabbin sıfatı ile o yardımcındır 
ve hak düşünce ile batıla galip geleceksin anlamlı kılınır. Burada dikkat 
edilmesi gereken insanın insana galibiyetinden daha çok, düşüncenin galip 
gelmesidir. Bak Kafirun’da bizi ayrıştırmıştı, burada artık düşüncenin galip 
gelmesinden bahsediyor. Resulullah gitti ama düşüncesi hâlen devam ediyor. 
Galip gelen düşünce halen devam ediyor. Kişileştirmeyin dediğimiz 
durumlardan bir tanesi de bu. Kişiler gelir geçer, iki gözlüsü de tek gözlüsü de. 
Ama galip düşünce hâlen devam ediyor, hak olan devamlı olandır. Ve haklar 
üzerinden hakikat sahibi Allah, yani gerçekler üzerinden hakikat sahibi Allah 
hâlen kendini tezahür ettiriyor. 

Surede hizmetinde ve mücadelende Allah sana yardımcıdır rabbin sıfatı ile 
yardımcındır ve hak düşünce ile batıla galip geleceksin anlamlı kılınır. Burada 
dikkat edilmesi gereken insanın insana galibiyetinden daha çok düşüncenin 
galip gelmesidir dedik. Çünkü düşüncenin galip gelmesi fetihtir. İnsanın insanı 
zapt etmesi ise fetih değil insanın teslim alınmasıdır. İnsanın insana galip 
gelmesi insanın teslim alınmasıdır. Yani bir yere gittiniz, savaştınız, adamları 
teslim aldınız; bu fetih değildir. Fetih insanların gönüllerinin fethedilmesidir. 
İnsanları hak ve hakikate/ Hakk olana taşımanızla gerçekleşen bir olgudur.  

Kur’an serüvenine Fatiha’dan başladık, Nasr suresinde de fetihle müjdelendik. 
Fatiha’da bizi yola koydu, Nasr suresinde artık fetihle müjdeliyor. Daha yeni 
müjdeliyor, yani sona geldin başarıyı elde etmeye yakınsın denilmekte. 

İnsan insana savaşlarda galip gelebilir, düşüncesi ile galip gelmediği sürece 
fetih gerçekleşmez. İnsan nefsi emmaresine/ içgüdülerini bastırarak galip 
olabilir. Hak olan düşünceye göre ona biçim vermediği sürece ondan emin 
olamaz. Yani hâlen onu feth edememiş demektir. Helallerle sınırlamadığı, 
nefsini hak olana göre ikna etmediği, onu ilkelerle yüksek bir karakterde 
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biçimlendirmediği sürece, (yani mümin, müslim, baba, anne vb) ondan emin 
olamaz ve ona güvenmemelidir. Böylesi durumda kişi nefsini fethetmemiş 
sadece bastırmış olarak teslim almıştır. Bastırılan nefsi emmare her an 
patlamaya hazır bomba gibidir. Hani o Krişnanın hikâyesi gibi.  

Kralın birisi “ Ey Krişna ben nefsimi yeneceğim öfkemi yutacağım her şeyden 
kurtulacağım” demiş. Nasıl yapacaksın demiş, herkesten ayrılarak demiş. Kral 
bütün servetini bırakmış dağlara çıkmış, her şeyden uzaklaşmış. Seneler sonra 
geri dönmüş, Adam Krişnaya“ Krişnam ben öfkemi yuttum” demiş.  Krişna da 
“Nasıl yuttun” demiş ve yaptığı çalışmaları ve terbiye oluş sürecini anlatmış. 
Krişna  “öyle yutuluyor mu demiş”, başlamış adamın yumuşak karnını 
kaşımaya, en sonunda adam dayanamamış, “yuttuk dedik” ya demiş. “Hani 
yutmuştun!” diyen bir sesle kendine uyanmış. Bastırmak onu terbiye etmek 
anlamına gelmiyor. En sonunda bir yerde taşkınlık yapıyor. Yani bu fetih değil 
onu teslim almaktır ama zincirlerini kırdı mı yenildiniz ve o kadar çabada 
sonuç vermemiş olur.  

Hz. Resul “benim şeytanım mümindir” demekte. Nefsi emmaresi üstün 
karakterinde biçim kazanmış ki ondan emin olmuş.  

Sure; İslam’ın, insanların gönüllerine yerleşmesiyle değer olarak görülmesi 
sonucunda, az önce belirtilen ile düşünüldüğünde, Kafirun suresini 
tamamlayıcıdır. Veda haccından sonra gelen bir suredir ki orda zikrediliyor. 
Sure geldiğinde eshabı kiramdan biri “ya Resulullah, her hâlde bundan sonra 
sen Hakk’a yürüyeceksin” diyor. Abdullah isimli bir ashabı kiram, Resulullah 
“Ona iyi bakınız, onda çok ilim vardır” diyor. Çünkü doğruyu tespit etti, ilkeli 
baktı, olacağı öngördü. Demek ki ölüm, fetihin gerçekleştirilmiş olacağı 
anlamına da geliyor.  

Tinde ölüm bir kişinin nedenini hakkıyla yerine getirdiği anlamına geliyor. Yani 
kendinde olanı açtı, kendinde olanı sundu. Fetih açmaktı, yaymaktı değil mi? 
Kendine galip olan düşüncesini sundu, yaydı ve sonuçlandırdı. Demek ki feth 
etti. Böylesi fetih kişinin kendi varlığını, iç dünyasını fetihle gerçekleşecek 
olandır. Kendi varlığını fetheden insan, diğer insanların kendisine 
yönelmesiyle beraber iç dünyalarını/ gönüllerini feth edebilir. “Sana bölük 
bölük geldiklerinde” denilirken; insan kendini tam keşfettiğinde, nefsi 
emmaresi ulvi bir karakterde biçimlendiğinde, nedenini açığa çıkarttığında, 
âlemde bir güneş gibi aşikâr olduğunda, kendisine gelenlerle beraber 
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gönüllerine girmeleri ile fetihi bütün aşamalarından geçmiş olarak hak etmiş 
olur. 

Sure yukarıda anlatıldığı gibi anlamlı olsa da surenin birinci ayeti ile Allah’ın 
yardımı ve Allah’ın fethi geldiğinde anlamlı kılınır. Çünkü insanlık tininde fetih 
sahibi Allah’tır, kul değil. Burası çok önemli! Diyor ki Allah’ın yardımı ve fethi 
geldiğinde; kul fethetmez Allah fetheder. Biraz önce dedik ya kişiler geldi 
geçti, fetih halen devam ediyor. Hak galip düşünce devam etmekte, Rabbim 
insanların gönlünden, muhabbetlerine bağlı olarak kendisini hâlen tezahür 
ettirmekte. 

Çünkü insanlık tininde fetih sahibi Allah’tır, kul değil. Bu durum Fettah esması 
ile de anlaşılır olur. Allah'ı fettah olarak biliyorsanız kimse fetihte bulunmuyor 
demektir. Tevhitten okuyun, bütün sebepler dairesinde fettah O. Kendinde 
olanı nesnesine bağlı olarak açan ve gönüllere rabb sıfat belirimleriyle hüküm 
veren ve gönüllerde muhabbetle insanları kendisine sevk eden Fettah olan 
Allah’tır. Fethettiği ile kendisini görünüşe taşıyan Allah’tır. Tin de fetih Allah’ın 
kendisini görünüşe taşımasıdır. 

Birinci ayette Allah’ın Nasır ve Fettah esmaları ile zikredilmektedir. El Nasır; 
yardım eden. Fettah; feth edene açan, yayan, isteneni görünüşe taşıyan ve 
görünüşe taşınan demektir. 

Surede fetih iki anlamdadır. Bakın buraları çok önemli, fetihin anlam içeriği 
değişmekte. Çünkü size başka bir şeyi anlatıyor. Surede fetih, bizim bir yerleri 
feth etmemiz anlamında kullanılmamıştır. Allah’ın bizi fethetmesi; 
gönlümüzü, bizde olanları açması, kendinde olanı insan üzerinden 
gerçekleştirerek görünüşe taşımasıdır… Biraz önce peygamber üzerinden 
anlattığımı düşünün. Kendinde olanı tamamladı dedik. Allah’ın dışında bir şey 
var onu feth ediyoruz gibi anlamayın. Her şey varlığında gerçekleşirken fettah 
olan O. Kendinde olanı sıfatı ilahisi ve esmai ilahisi ile en yüksek düzeyde 
açıyor ve hak olanı galip düşünce kılıyor.  

Surede fetihten bahsedildiğinden dolayı insan için çatışkı kaçınılmaz olandır. 
Çünkü hak, batıl üzerinden açığa çıkarken değer edinilmesi ile galip olan 
düşünce olur ve böylesi durumda fetih gerçekleşmektedir. Böylesi durumda 
fethedenin karşısında duran, Fettah olanın varlığının dışında mı diye 
anlaşılırsa, değil. Kendinde başkalılık ve gerçekleştirdiği çatışkı olacak ki 
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kendisinin dışındaymış gibi duran birisi olacak ki kendinde olanı açabilsin, 
görünüşe taşıyabilsin. Bunu şöyle düşünün, Hz Mevlana’nın sözü; “ Ya Rabbi o 
kadar aşikârsın ki, nasıl saklanıyorsun ona şaşıyorum” birde diyor ki “Ya Rabbi 
hanesinde başkası gibi görünen senden ibarettir.” Hep başkalılıkta, öteki 
dediğimizle kendimizi var kılmaya çalışmaktayız. O başkası gibi görünüyor 
ama başkası değil, hep kendi ve öz kendiliğimizi kaçırıyoruz. İhlâs suresine 
gittiğimizde bu daha anlamlı olacak.  

Daha önceleri dediğimiz gibi mutlak tinde çatışkı yoktur, nedenlere ve ereğe 
bağlı hikmet üzeri çeşitlilik üzerinden öznelliğin görünüşe taşınması vardır. 
İnsan tininde beliren çatışkı, mutlak olanın haklar üzeri görünüşün gereğidir. 
Çatışkı, tinde hileyi rabbanidir. 

Surede fetih iki anlamdadır. Bunun birincisi; Allah’ın zatı ile kulun melekeleri 
üzeri sıfatları ve esma tavırları ile kulunu feth edişidir. Yani Allah’ın kulundan 
kendisini görünüşe taşıması fetihtir. Bu fetih, bütünlüğünü bulan kulda 
gerçekleşecek bir durumdur. Kafirunda artık bütünlüğünü bulmuş bir kul 
vardı. Nasr’da ise bütünlüğünü bulan kuldan fetih gerçekleşeceğinin ifadesi 
vardır. Bütünlüğü bulmayan insanda fetih gerçekleşmez. Kendisi çatışkıda 
olanın çatışkıda olmayanı anlamasına da imkân yoktur. Çatışkıda olan insan 
Allah’ın fethinden nasibi olmayan insandır. Çatışkıda olan insanın fetihi 
anlamasına imkân yok, fetihle Allah’a yükselmesine de imkân yok.  

Bütünlüğünü bulmayanlar için zaten fetihten bahsedilemez. Bu normal 
hayatın her alanında böyle değil midir? En basiti iş hayatınızdan tutun 
savaşlara kadar. Bütünlüğünü bulmamış toplumlar savaş kazanabilir mi? 
Moğolları düşünün, yabancı bir tarihçi Timur için diyor ki “Ordusu ile bir 
hareket edebilen ender hükümdarlardandır.” Ordusu ile bütün olan ender 
hükümdarlardan. Cengiz hanı, Fatih Sultan Mehmet’i düşünün, ordusu ile 
bütünlemiş… Ordusu ile bütünlenmeyen nasıl feth edebilir. Ordularında birlik 
olmasaydı ne olurdu? Kaybederlerdi ve tarih bütünlüğünü bulmamış orduların 
kaybettiği savaşlarla doludur. Daha önceki ayetlerden de biliyoruz. “Sen onları 
dışlarından bir görürsün, lakin onlar içlerinden darmadağınıktır” denilmiyor 
mu? Yani bütünlükleri yok denilmekteydi. Savaş alanından tutun iş hayatınıza 
kadar bu böyledir. Ortak çalışmaların tamamından tutun da kurumsal 
yapılanmalara ve kurumların ortak çalışmalarına kadar böyledir. Bütünlük 
yoksa eğer fetihte yoktur.  
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Bütünlüğünüzü bulmadıysanız hayatta başarı söz konusu değildir. 
Maneviyatta başarı ise hiç söz konusu değildir.  

İnsan acziyeti sebebi ile dışarıdan ya da içerden desteksiz yardımsız hiçbir şey 
başaramaz. Yani kendinde olanı gösteremez, ispata taşıyamaz, açamaz. Bu 
bağlamda fetih, aciz kaldığımızdan yana aldığımız destek ile edinmemiz 
gerekene yükseliş olarak anlam kazanır. Sure bu bağlamda acziyetten, eksik 
olunandan kurtuluşun da fetihe giden yolda gerekli olduğunun anlamını da 
kendinde içerir.  

Özet olarak surede; zor şartlar altında mücadele veren insana, başarının uzak 
görünmesi sebebiyle yılmaması gerektiği vurgulanır. Mücadelesiz başarı elde 
etmek, teslim almak anlamını içerir. Sende olanın açılımı ile sende olanın 
gerçekleşmesi ile Allah tarafından feth edilen sensin. Böylesi fethin sonucu ise 
insanlığın senin yedullah olman üzeri inşa edilişi ve insanlıkta bulunanın açığa 
çıkarılmasının fethidir. Bu da surede anlamlı kılınmış olunan ikinci fetihtir. 

Bakın iki türlü fetih var: Birincisi: Hakk’ın sizin üzerinizde fettah esması ile 
tezahürüdür. İkincisi: Sizin yedullah olmanız yani Allah’ın eli olmanız 
üzerinden halkın fethidir. Gönüllere sirayetin fethidir. Bir düşünce, değer 
olarak gönülleri feth ederek; gönüllerde olanı, hakiki olanı açarak daha yüksek 
bir değere insanı taşımıyorsa fetih o düşünce için gerçekleşmez. Fetih değeri 
taşımayan düşünceler, sonuçta zorbalık ve zulüme sebeptirler. 

Böylesi düşünceler batıl zanlardan yani gerçek olandan yoksun sanı ve 
tasarımdan ibarettirler. Taşıyıcıları zorbalar ise eğer, insan haklarının hiçe 
sayıldığı zulme tanık olunur. Cengiz hanın fetihlerini düşünün. O fetih değil, 
zorbalık. İnsanı üstün bir değere taşımışlığı var mı? Yok. Moğollara karşı nasıl 
yaşanılır bilincini, edinmeye sebep oldu. Nice insanın göç etmesi sebebiyle 
insanlığın düşüncede döllenmesine sebep oldu. Tarihin sayfaları dışında 
Moğollar silindi gitti. 

Fetih,  Allah’ın kulunu fethetmesi ve feth edilen kulun yedhullah oluşu ile de 
insanlık âleminin fethedilmesidir. Feth olan insanın kıble oluşu, yani kabul 
görüşü ile yönelinen insan olması sonucunda insandan Allah’ın görünüşüne 
tanık olunur. Böylesi insana olan muhabbet ile rabıta/ bağ kurma sonucunda 
nuru, fikri, ahlakı ile insan bütünlenir bütünlüğünü bulur ve kendindeki fetih 
başlamış olur. İnsanın kendi varlığını aslı ile fethetmesi başlar.  
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Kafirun’da kâfirlere karşı iç dünyası sağlam, ilkelerin değer kabul edilmesi ile 
bilincinde bütünlüğü edinen ve bütünlüğü korunan insana tanığız, Nasr 
suresinde ise ereğe amaca doğru mücadele veren, yorulmuş ve yılmış insanın 
bütünlüğünü koruması gerektiği mesajı verilir. Çünkü hak-el yakın yardım, 
ayn-el yakın tasarrufun görünüşe taşınması, beklenen fetihlerden olarak 
mücahidi yani tin savaşçısının elde edeceği sonuçtur.  

Nasr suresinde, miracını (tinde hakikate yükselişi) yaşamış ve sonuçta da 
halka yönelerek Allah’ın varlık alanında ciraçta  (insan dâhil bütün 
mevcudatta gerçekleşenleri haklar üzeri okuyan ve çoklukta da haklar üzeri 
ferdi olarak hakkaniyet ilkesi ile ilişkilerde bulmayı edinmiş bilinçte seyir 
eden) yaşayan insana tanığız.  Kur’an bu bilinçte bulunan insan için; Allah’ın 
varlık alanında gerçekleşenlerin zikredildiği (Kur’an için ne denilmekteydi “o 
zikirdir”) ve insan yaşamında edim ve üretimlerle zikrinde yaşanılan, fethe 
sebep olan kaynak kitaptır. Yaşam kitabıdır. “İnsan ile Kur’an ikiz kardeştir” 
hadisi şerifini bu bağlamda anlamak da gerekir.  

Kur’an’ın Muhammediyette ki tezahürü Nasr ve Tebbet suresi ile bitirilir. Nasr 
ve Tebbet suresinden sonra ehadiyete taşınılır. Böylece Ahmediyet tezahür 
eder. “Biz sana apaçık fetih verdik” denildiğinde Muhammediyette Ahmet’in 
fethini görüyoruz.  

Bütünlüğünü bulmadan insanın üzerinde Hakk’ın asli olarak hakkı ile birebir 
tezahürü söz konusu değildir. Sure de Rabbi sıfatı ile ilkede bütünsellik bulan 
ama amaçta bütünselliğini yitirmiş olana konuşuluyor. Amaçta bütünselliğini 
yitirme, tövbe et diyor. Tövbe geri dönmek, yönelmek demek. Amaçta 
bütünselliğini yitirme! Evet, sonuç almak hemen gerçekleşmeyebilir. Bir 
önceki surelerde ne diyordu; düşman ne kadar büyük olursa olsun 
karşılaştığın durumlarda bütünlüğünü yitirme. Burada ne diyor; amaç ne 
kadar uzun süre ile gerçekleşecekse gerçekleşsin önemli değil, sen amaçtan 
taviz verme! Bizlerin en çok hataya düştüğü ve yıldığı durum budur. Ani 
şeylerde, anlık olaylarda, günlük olaylarda mücadelemizi yerine getiririz, dağ 
gibi belalar olsa savaşırız… Ama uzun vadeli yürüyüşlerde, maratonlarda 
başlıyoruz düşmeye. Anlam ve değer yitimine doğru gidiyoruz.  

Anlam nedenler doğrultusunda edinildiği içindir ki anlam yitiminde 
nedensellik yitimi gerçekleşir. Değerler amaca/ ereğe bağlı edinildiği içindir ki 
değer yitiminde de ereksellik yitimi gerçekleşir. Anlam yitiminde anlamı 
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yitirilene, duygusunu yitirmeniz sebebiyle duyarsızlaşırsınız. Bu da sonuç 
itibarı ile anlam zemininde görüş/ bakışım bulan insanın zeminini yitirmesi 
sebebiyle, anlamsızlıkta kendisini, boşluk hissiyatında bulması anlamına gelir. 
Anlamı yitirilene karşı duyarsızlaşan insan için değer yitimi de kaçınılmazdır. 
Değer yitirmede ise aidiyet ve sorumluluklarınızı yitirirsiniz. Daha önce 
konuşmuştuk; bir insan değerlerini yitirirse aidiyet ve sorumlulukları yitirir. Bu 
durumda görülecek olan ise karakterde değerlerin de yitirilmiş olunmasıdır.  

Bir baba karakterini düşünün, evladına karşı aidiyet ve sorumlulukları var 
değil mi? Aidiyet ve sorumluluklarını yitiren baba, evlat değer yüklemini 
kaybetmiş olarak evladına evladı olarak bakmaz. Bakmaz çünkü baba 
karakterinin değerini yitirmiştir. Biyolojik olarak evladıdır ama evlat 
karakterinde görünene, evlat değerinde bakmıyordur. Yani değeri yitirilene 
duyarsız kalmak, değeri yetirilenin anlamını da yitirmek anlamına gelmez… 
Ama, anlamı yitirilen sonuç itibarı ile değer yitimini de beraberinde getirir. 
Çünkü anlam verdiklerimiz, ereğe/ amaca bağlı olarak değer niteliğinde 
önümüzde dururlar. Bu nedenle anlamı yitirilene, değer niteliğinde bakışımda 
bulunamayız. 

İnsan, tinde değerleri iç dünyasında edinmiş olarak yaşar, kavramda görünüş 
bulan karakter belirimleri üzerinden de değer olanı yaşam alanlarına taşır. 
Karakter, belirimi olan kavramda içselleştirildiğinde iç dünyada değer olarak 
edinilendir. Böylece tinde değerler, karakter beliriminde gizlenmiş olur. Baba 
karakterinde Rabb, sanatçı karakterinde Müsavvir esmasının gizlenmesi gibi… 
İlkeler karakterler üzerinden, karakterlerin bağlı olduğu ilkelerin hakkıyla 
yaşanması doğrultusunda görünüş bulur. Herkeste ilkeler fıtrat gereği 
potansiyeller olarak mevcuttur, değerler olarak edinilirler ama karakterler 
hak edilirler.  

Karakter zemininde, değer algısına bağlı olarak karakterin hak edildiği edim ve 
üretimler neticesinde kimlik ortaya çıkar. Değer yitiminde anlam yitirilmese 
de karakterlerin içeriği boşalmıştır ve karakterlerin insanda değer karşılığı yok 
olmuştur. Bu durumda edinilen kimliğin de içeriği boşaltılmış olunur. Bu 
duruma farklı bir açıdan bakarsak eğer; insan iç dünya varlığı olarak, bulduğu 
anlamlar ışığında, ürettiği değerler doğrultusunda tinde yaşar.  

Bu bağlamda tinini yitirmek demek; insan için, anlam ve değer yitiminde 
bulunulması demektir. Tinini bu bağlamda yitiren insan için, dış dünya anlam 
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ve değer taşımaz. İnsan tinini yitirdiğini nasıl anlar? Diyecek olursanız… İnsan, 
tinde değerler ile uyanan vicdanı doğrultusunda ve kalbi olarak duyduğu 
muhabbet doğrultusunda değerlerine duyarlı olduğu ölçüde, tinini yitirip 
yitirmediğini anlayabilir.  

Anlam yitirilmesi, kavramsal içeriğin yitirilmesi ile alakadardır. Bakış değil, 
görüş, kavramın içeriği ile gerçekleşir. İçerik; insanda erek doğrultusunda –
istenç doğrultusunda beliren amaç üzeri değer olarak- içselleştirilmemiş ise 
sonuçta anlam yitimi –içeriğine bağlı olarak bilinene duyarsızlık- 
kaçınılmazdır.  

Bu durumda dış dünyada olup bitmekte olanlar tamamıyla anlamsız gelir… 
İnsan, kendi iç dünyasında da bildiğine duyarsızlaşması sebebiyle kendisini 
boşlukta hisseder. Aslında o sırada boşa düşmediniz, ruhunuzla 
bakıyorsunuz… Bir değer olarak anlam ifade etmesi gereken dışa tutunma 
nesnenizi, duyarsızlaşmanız sebebiyle yitirmişsinizdir.  

İnsan anlam yitirdiğinde boşluğa düşmesi, bildiğine karşı duyarsızlaşmıştır… 
Ve ruhu ile anlam arayışında olarak ruhta kendiliği ile bakar… Ama içerikte 
anlamın yitirilmesi/ anlam kaybının olması –yani içeriği unutmak- ile içeriği 
doğrultusunda bilinene karşı duyarsız kalınması birbirine karıştırılmamalıdır. 
İnsan bazen olur ki bildiğini unutur ve boş bir ifade ile bakış sahibi olabilir... 
Ama bu anlam yitirmesi, içeriğin unutulması ile alakadar bir durumdur; 
bilinene karşı insanın, duyarsız kalması doğrultusunda anlam yitirmesi ile 
karıştırılmamalıdır.  

İçeriği unutulan doğrultusunda anlam kaybında bulunmak, öz kendiliğinizi 
deneyimlemeniz için de bir fırsattır. Anlamını hatırlamadığınıza, içeriğinden 
yoksun olduğunuz içindir ki bakarsınız ama göremezsiniz, görerek 
hissedemezsiniz… Boş bir ifade ile bakarsınız. Bu durumda bakarken, özne 
olduğunuzun bilincinde olsanız; ruhta kendiliğinizi yaşadığınızı da fark etmiş 
olursunuz. İnsan, anlamın içeriğini unuttuğunda, esmaya, sıfata aşkın öz 
kendiliğine erer ve öz kendiliği ile bakışımdadır. O’nunla bulacağı öz güven, 
kaynağına bağlı olarak varoluşunu yeniden anlamlı kılmasının dayanağı olması 
gerekir.  

Anlam içeriği doğrultusunda görüş gerçekleşmez ise iradeye ve tercihlere 
bağlı olarak değer edinimi sürecine giremezsiniz. Doğal olarak da değerler 

335

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



edinmediğinizden dolayı değer yitiminde seyir edersiniz. Çünkü anlamını 
yitirdiğiniz şeylere karşı, aidiyet ve sahiplenmeler hissetmezsiniz, 
duyarsızlaşırsınız… Ve siz duyarsızlaştığınızda –yani boşluğa düştüğünüzde- 
hayat anlamsız gelir. Hayat sizde anlamını yitirirse; hayatta amacınızı –amaca 
bağlı olarak edindiğiniz değerleri-  yitirirseniz hayat size hiçbir şey ifade 
etmez… Sonuçta; eylemler ve üretimden de beri kalarak insanlığınızdan beri 
kalırsınız… Bu durumda da insanlığınızın inşası da yarıda kalmış olur. 

Böyle olsa da her anlam yitimi sebebiyle değer yitimi gerçekleşecektir diye bir 
kaide de yoktur. Değerler kültürde ve toplumsal yaşantıda beliren karakterler 
üzerinden edinilirken duygusuna bağlı olarak dirimseldirler. Ayrıca kültür ve 
medeniyet zemininde edim ve üretimler üzeri uygarlık kurulumuna sebep 
olmaları dolayısıyla belirtmek gerekir ki nesnesine bağlı olarak da gerçek 
kılındıkları toplumsal tinde canlı oldukları için; tinsel alan olarak içinde 
yaşanılandırlar. Bu sebepten dolayı anlam yitiminin olduğu durumlarda değer 
yitimi gerçekleşecektir diye bir kaide yoktur. Böyle olsa da inanca ve amaca 
bağlı anlam edinimlerinde insan,  kişisel tercihler sebebiyle farklı ve 
birbirlerine benzemez anlam edinimlerinde bulunur. Yani insan edindiği 
değerlere göre iyi bir insan olabilir ama Allah’ın varlığına iman etmeyebilir, 
inanmamayı tercih edebilir. Böylesi durumda ortak evrensel değerler 
insanların beraber yaşayabilmelerinin bağlayıcı ilkeleri olmalıdırlar. Böyle 
olmaz ise eğer; değerlere bağlı ön yargılarımız, ayrıca yeni değer ve anlam 
edinimlerimizdeki tercihlerimiz sebebiyle insanlık tininde farklı anlam 
edinimlerinde başkasılaşma, değerlerde ötekileşme ve karşıt ilişkide çatışkı 
kaçınılmaz olur.  

Anlam her ne kadar duyular ile tanık olduğumuz dış dünyayı 
içselleştirmemizin/ iç dünyamıza tinsel alana taşımamızın gereği olarak 
görünüş bulsa da sonuçta başkalılığı da -kendinden farklı oluşu da- 
beraberinde anlamlı kılar. Duyusal, sezgisel, duygusal ve ussal olarak 
başkalılıkta anlam edinimi tinde varoluşun gereğidir.  

Anlam yitimi anlamın içeriği olarak duygusunun, değer yitimi ise karakterin 
sıfatına bağlı olarak edinilen duygusunun ayrıca değerlerin şekillendiği kültür, 
medeniyet ve uygarlık nesnelerinin sıradanlaşması sebebiyle yitirilmesi ile 
alakadardır. Duygusu yitirilenin fethinden bahsedilemeyeceği içindir ki bu 
konu Nasr suresi ile bağıntılı olarak önem arz eder. Çünkü gerçeğe bağlı 
anlamlarda ve evrensele bağlı değerlerde dirimsel olarak tinde bütünlüğünü 
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bulamayanlar için ilahiyatta kendiliğini bulmanın fethi gerçekleşmez… Ayrıca 
insanlık tinine, gerçeğe bağlı yeni anlam edinimleriyle bulunulan zamanın 
koşullarına göre yenilenecek veya yeniden üretilecek olan değerler ile 
özgünce katkıda bulunulamaz. Bu sebepten, insanlığı evrensellerin görünüş 
bulduğu yeni bir tinsel devire taşımanın fethi de gerçekleşemez. Bu 
anlattıklarım da Nasr suresinin birinci ve ikinci ayetlerinin tevil özetidir.   

Siyer ile dikkat edilecek olunursa eğer bu anlattıklarım daha anlamlı olur. 
Çünkü Resulü Ekrem ile beraber hak ve hakikate bağlı edinilen anlamlar, tinde 
edim ve tinde üretimlerde değer niteliğini edinmişlerdir. Risalet ile evrensele 
bağlı edinilen değerlere göre yeniden biçimlenen toplumsal yaşam, uygarlık 
kurulumuna doğru İslam kimliğinde tinde yükselmenin zemini olmuştur. 
Zamanın koşullarına göre beliren kült olan kültür edinmeye sebep yani 
yapılandırıcı olan değerler edinimi, tinde yeni bir insanlık evresine geçişin 
devrim belirimi olmuştur. Suredeki ikinci ayet ile bu anlamlı kılınmaktadır.  

Bu devrimden insanlığın nasibi ise son nebi ile beraber tinde aracı olanlar ile 
değil, aracısız olarak insanlığın, mücadele üzerinden yeniden ürettikleri ile 
hak ve hakikate göre tininde inşasına olanak bulmasıdır. Yani insanlığın 
çocukluk devresinden çıkıp yetişkinlik devresine girmesinin kapısı 
aralanmıştır… Ki buna da son nebiden sonra insanlık tarihinde gerçekleşenler 
ile tanık olmaktayız.   

Bu ifade de dikkat edilecek olan ise insan değil insanlık kavramını kullanıyor 
olmamdır. Çünkü insan insanlık içinde mürebbisiz olarak yetişkinliğini 
bulmaktan yana acizdir… Ama insanlık çatısı altında birbirini galip sıfatları ile 
tinde tamamlayan insanlar, yaşam mücadelesinde değerler belirimi olan 
kültür, medeniyet ve uygarlık kurulumunun içinde ortak tinde görünür olurlar 
(âlemi nasut). Bundan böyle insanlar galip sıfatları üzeri birbirlerini 
tamamlarlarken insanlık çatısı altında ortak tinde, kendilerini Rableri olan 
Allah’ı yaşarken bulurlar. Bu herkesin bilincinde olduğu bir durum olmamakla 
beraber insanlığın bunun bilincinde olacağı vakit elbette ki olacaktır.  

Böylece insanlık kendine dışsal olan ikilikte bulduğu bir tanrı anlayışından 
kurtulmuş olarak aracısız, öz kendiliği ile ve rabbi sıfatı ile kendini bulmuş 
olarak yaşar ve bütün yaşamı bu hakikate göre biçimlendirerek anlamlı ve 
değerli kılar.  
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İnsan nedenlere bağlı olarak anlamlar edinir, ereğe bağlı olarak edindiği 
anlamlara değer yükleminde bulunur. Anlamını edindiklerimizi anlam 
içeriğine bağlı olarak görürüz… Ama, anlam değer niteliği kazandığında 
anlamını edindiklerimizi tinde spekülatif olarak görürüz.  

Değer edinimi, olanı ve olup bitmekte olanı tinde anlamlı kılmaktır. Böylesi 
yetişkinliğe varana kadar insanın kendini keşfetmesi sürecinde mürebbisiz 
olmasına imkân yoktur. Çünkü insanın duygusuna bağlı olarak evrenseline 
bağlı ilk edineceği değerler, kıblesi olan mürebbisinden tahakkuk edecektir.    

Hak ve hakikate bağlı olarak kendini tanıyamayanlar, anlam ve değerlere bağlı 
olarak gerçekleşen edim ve üretimler üzerinden beliren ilkelerde kendilerini 
gerçekleştiremezler… Rabb sıfatı/ esmayı has ile özgünlüklerini bulamazlar ve 
insanlık tinine gölgeleri ile katkıda bulunmanın dışında asli bir biçimde katkıda 
bulunamazlar... Rüştlerini bulamayanlar zamanlarının yitik çocuklarıdırlar. Bu 
bağlamda zamanın tinini belirleyen -doğada zaman zemininde tinsel zamanın 
belirleyicisi (eba vakti) olan-  galip karakterin temsilcisine bölük bölük gelecek 
olan da tinin yitik çocuklarıdır (ibni vakt). 

Uzun süreli mücadele ve hizmette insan, anlam yitimi sebebiyle amacından 
yılar… Amaç anlamını yitirir. Böylesi durumda insana Nasr suresi ile “Elbette ki 
sana yardım edeceğiz, yaşamına anlam katacağız ama kendin ile doğrularak 
müjdelendiğin fethe doğru ilerle” de denilir. Böylece insanın iç dünyasında 
edindiği değerlerin motive edici gücüyle beraber öz güven ile geleceğe doğru 
Rabbi sıfatı ile adım atması istenir. Bu da Rabbine geri dönüş olarak tövbedir. 
Bu anlattıklarım da üçüncü ayetin tevil anlamının özetidir. 

Sureye genel ifade üslubu ile bakıldığında, değerlerini yitiren değil uzun süreli 
mücadele ve hizmetinde sıradanlaşan yaşamında yılmış olan, ayrıca ereğe 
bağlı olarak amacında anlamını yitiren insanın muhatap alındığı görülür. 

Nasr ile Muhammediyet biter, İhlâs ile de Ahmediyet başlar. Dış dünyada 
Muhammed, iç dünyasında sonuçta edindiği Ahmet’tir. Bunu şöylece 
düşünün, peygamberimizden biraz daha da ileri düşünün, Habibim diyor 
enbiyanın ahvalini senden kıldım ama evliyanın ahvali bendendir. Yani 
enbiyanın ahvalini senin üzerinden gerçekleştirdiğim sıfatlara bağlı kıldım 
ama evliyanın ahvali benim kendi sıfatlarıma bağlı olarak gerçekleştirdiğim 
neyse, tavırlarım neyse ona bağlı kıldım denilmekte. Bunun içindir ki 
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evliyaullah dairesine Resulullah’ın Muhammediyet mertebesi sebebiyle 
müdahil olamadığı durumlar vardır. Enbiya dairesine müdahil olduğu 
durumlar var. İrşad noktasında müdahil olduğu birçok durum var. Ama 
ehlullahın iç dünyasında Allah ile yaşamına müdahil olmadığı bir gerçektir. 
Çünkü herkes Rabbi sıfatı ile Allah’ı aracısı olmadan kendi ile bulur, nebi ile 
değil. Kulu ile Allah arasına böylesi bir mertebede hiç kimse giremez. Bu 
“evliyanın ahvali bendendir” demektir. Bunu İsmail Emre’den bir doğuşatla 
anlatayım; 
Benim âdemi şaşırtan, 
Benim onu aşağıya indiren 
Yusuf ben, Kenan ilinde duran ben…  
Bugün benim Emre’de karar kılan.  
 
Bugün benim Emre’de karar kılan diyen birisi var, Emre değil. Emre diyor ki;  
“bu doğuş/ nefes verildiğinde böylesi nasıl söylenir diyerek bir ay tövbe ettim. 
Sonra beni uyardılar, meğerse Emre değilmiş söyleyen. Bir ay tövbe ettiğime 
tövbe ettim”. Müjdelenen fetih gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş! Allah kulunu 
feth etmiş, kendine aşikâr ediyor. Gönüllere o fetih üzerinden görünüyor ve 
Emre’ye sevk ettiği insanları gönüllerinde fethediyor. Nasr suresini 
okuyorsanız fetihi bu anlam ile anlamlı kılmanız gerekir. Kahr olduğunuzda, 
yokluğunuza erdiğinizde öz varlığınız ile kıyam edersiniz ve O’nun tezahür 
mahalisinizdir.       

Bir hikâye daha anlatayım. Rivayet olur ki Muhiddin İhya efendinin 
talebelerinden birisi senelerce hizmet ediyor. Garip yılmış. Kendini yokluyor 
harikulade bir şey de göremiyor. Bir gün deniz kenarında bir şeyler 
edinememenin verdiği ezikle dertli dertli yürürken “efendinin yanına gidip 
geliyoruz. Bir şey de nasip olmadı” diyerek düşünmekteymiş. Dalgın ya… Bir 
uyandırıyorlar ki deniz üzerinde yürüyor. Fetih gerçekleşmiş haberi yok ama 
cennetin fethi olmuş, Allah’ın fethinde değil, ihlâsta değil, sıfatı ilahi tecelli 
ediyor. Böylesi fetih Nasr suresinde “Allah’ın yardımı geldiğinde” ifadesi ile 
anlamlı kılınmıştır.  

Espri olsun diye bir tane daha anlatayım. Derler ki Alaâddin Hadi’nin,(Şah 
Muhammed Pir babamın babası, yetiştiricisi) dervişlerinden bir tanesi 
senelerce yanında hizmet ediyor. Garibin teki, çokta saf… Saf dediğim aptal 
değil, temiz insan yani dünyalıkta nefsi emmaresi ile kirlenmemiş olan insan. 
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Dünyalıkta nefsi emmare ile kirlenmemiş olana saf derler ama günümüzde 
aptal diyorlar. Efendi hazretleri bir gün diyor ki “evlat filanca adreste bir 
emanetimiz var, emanetimizi al getir”. Derviş diyor ki; “ben o adresi bilmem” 
Efendi de diyor ki “şu eşeği al, o seni götürür”.  

Eşekle beraber yola çıkıyorlar ama derviş nasıl bulacağım diyerek sesli bir 
biçimde düşünüyor. Eşek dile geliyor; “merak etme ben daha önce oraya 
gitmiştim, seni oraya götürürüm” diyor. Derviş eşeği takip ediyor ama içine de 
bir kurt düşüyor. “Senelerdir ben bu yoldayım eşek bile benden ilerde diyor, 
bak eşek bile dile gelmiş konuşuyor. Ben yolu bile çıkartamadım. Bu yol bana 
boş” diyor. Emaneti getirdiğinde efendiye diyor ki; “bu yolu bırakacağım, eşek 
bile benden ileride, bu yol bana boş” diyor. Hazreti Pir dervişlerine dönüyor 
“içinizde eşekle konuşan var mı?” diyor. Kimseden ses çıkmıyor. Derviş o 
esnada kendine dönüyor. Hatasını anlıyor. İnsan bazen himmete gark olur 
ama haberi bile olmaz. 

Nasr suresini o derviş üzerinden okuyun; “yılma, geri rabbine dön ve tövbe 
et” denilmiyor mu? 

Anlamı hikâyeye bağlı olarak aktarmak, konuyu sezgide anlaşılır kıldığı gibi 
anlamı duygularda canlı kılarak içselleştirmeye de olanak verir. Bununla 
beraber arı kavramlar ile konunun kavranmaya çalışılması düşüncede edinilen 
tinsel aşkınlıkta zamansızlar ile yürümeye olanak verir. Yaşam ve yaşananlar 
gerçeğe bağlı olarak ilkeler ile doğaya aşkın tinsellikte anlamlı kılınırlar… 
Bütünde yaşananlar, evrenseline bağlı doğru yargılarda hakları olan 
değerlerinde zevk edilirler.  

Unutmadan belirteyim ki; insan irade ettiğini talep eder. Önemli olan ise talep 
ettiğini gerçekleştirme sürecinde bulunarak, edim ve üretimlerde 
bulunmasıdır. Böylece irade ettiğini rabbi sıfatına bağlı olarak 
gerçekleştirirken, çocukluk devresinden de kurtulma olanağı bulmuş olur. 
Çocuk kendi dışında bulduğu mürebbisinden talep eder ve talep ettiği 
gerçekleştiğinde sevinir. Yetişkin ise irade eder ve irade ettiğini, üzerinde 
galip olan rabbi sıfatı ile gerçekleştirdiğinde sevinir. İrade ettiğini 
gerçekleştirmek, yetişkin olarak fethe hak kazanma olanağını insana verir. 
Gönülleri, insanlığı feth edecek kişinin, evvela irade ettiklerini 
gerçekleştirirken kendisini feth etmesi gerekir.     

01.11.2015 
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111- TEBBET SURESİ 

 

Tebbet kurumak/ kurutmak anlamına geliyor. Diyor ya “Ebu Leheb’in iki eli 
kurusun”. Şimdi Ebu Leheb’in ne işi var burada? Azazil’in ne işi varsa Ebu 
Leheb’inde o işi var. Firavunun ne işi varsa, Nemrud’un ne işi varsa Ebu 
Leheb’inde kendine görev olarak bulduğu karakter ne ise onun için Kur’an’da 
anılmıştır. Bir karakteri söylüyor size. O karakter üzerinden bakalım bize ne 
anlatacak… 

Sure hak olana karşı mücadele verenlerin sonunda başarısız olacaklarını 
özetler. Evet, siz hak mücadelenizi veriyorsunuz -yani fetih gerçekleşiyor- 
nefsiniz en sonunda mağlup olacak. Ve sizinle mücadele edenler kimlerse 
onlarda sonunda mağlup olacaklardır. Hakk’tan, tininden/ maneviyatından 
taviz vermeyenler en sonunda başarıya ulaşırlar. Birileri ile mücadele 
veriyorlardır diye başarıya ulaşıyorlardır. Birileriyle mücadele vermezse zaten 
başarıya ulaşmaz. Sizinle mücadele edenlerse sonunda başarısız olacaklardır. 
Bu mücadele nefsi emmarenizle olabilir, yanınızda bulunan veya bulunacak 
olan dava arkadaşlarınızla da olabilir, karşınızda duracak ailenizle de olabilir 
fark etmez, sonunda başarısız olunur. 

Nasr suresinde fetih ile müjdelenen mücadele eden imanlı insanı gördük. 
Nasr suresinde yardım/ himmet vardı ama fetihin de müjdesi vardı. Fetih 
müjdesinden sonra bir fetih daha göremedik ama göreceğiz. Fetih ile 
müjdeleniyor insan, bu çok önemli. “Allah’ın yardımı geldiğinde, insanlar 
bölük bölük Allah’ın dinine girdiğinde” denilmekte. Bölük bölük gelen insanlar 
üzerinden fetih tam gerçekleşecektir ama hâlen olacağa ait işaret edilen fetih 
ifadesi var. Nasr da müjdelenen fetih her ne kadar halkın, gönüllerin fethi olsa 
da İhlâs suresi ile insanın kendi iç dünyasını Zatı ilahi ile fethi de 
müjdelenendir. Biraz önce sıfatı ilahide fetihi anlattık, ihlâsa vardığınızda “kul 
hüvallahü ehada” vardığınızda, işte o vakit tam fetih olacaktır. 

Geçen hafta çok girift bir olay anlatmıştık; maneviyatta kişinin kendi varlık 
gerçekliği üzeri yaşadıklarına, karşısında gerçekleşen olay ve olgular 
üzerinden ayna olunması ile geri kendi üzerine dönmesinin üzerinden ders 
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verilir demiştik. Maneviyatta ders, kişinin iç dünyasında yaşadığı hâller 
üzerinden yaşayacağı veya yaşadıkları olayların kendisine ayna olması 
üzerinden kendisine ders verilerek hakikate yükseltilmesi -tanık olması ve hak 
olan ile bilinçlendirilmesi anlamını taşır. Ders böyle gerçekleşiyor. Hani Musa 
ile Hızır’ın ilişkisi gibi, Hızır öyle işler yapıyor ki Musa’nın geçmişinde karşılığı 
var. Öyle işler yapıyor ki o işlerin kendisinde kendisini de anlatması var. 
Kendisini de ifade ediyor “ben böyle Hızır oldum” demekte. Yani o çocuğu 
öldürürken ben nefsi emmaremi öldürdüm anlamındadır.  Ben daha çocukken 
onun boynunu vurdum der. Yıkık duvarı inşa ederken, “akıl ve ruh yetimimle 
kendi edimlerimle, edindiklerimle ve değerlerimle inşa ettiğim bilinç 
duvarlarımın altında varlık hazinesini kendimde bulanım demiştir. Böylece 
Musa’ya gönülde akıl ve ruh ile bulması gereken varlık hazinesi için yapılması 
gerekeni işaret eder. 

Bunu ayet olarak söyleyeyim  “Biz birine hayır verdiysek bolca da hikmet 
vermişizdir.” Bu şu demek yaptığınız eylemler ve üretimler üzerinden hikmeti 
bulabiliyorsunuz ve inşa ediliyorsunuz. Hızır bunu net anlamlandırıyor ve 
“Allah’ın malik olduğu deryada, ben kendime varlık vermeden yaşarım” 
demekte bulunuyor. Hani gemiyi görünüşünde viraneye çevirmişti ya, sen de 
böyle olduğunda Hızır’sın demiş bulunmakta. Musa’nın geçmişinde yaşadığı 
sandık ile Nil de yolculuk sonucunda Firavun’unun hanesinde himaye 
edilmesi, gençliğinde birini öldürmesi ve karşılık beklemeden Şuayb’ın 
kızlarına yardımcı olması olaylarına istinaden Hızır, yaptıkları ile Musa’ya ayna 
tutmuştur. Ayna tuttuğu olaylar üzerinden Musa’ya kendisini de ifade etmiş 
oluyor. Hızır’a talipti ya, talep edene talep ettiği ile görünürler, yaşadıklarına 
ayna olan ve hak ve hakikate taşıyacak olan yaşayacakları ile bilinçte 
yükseltirler/ şuuruna erdirirler. O ne istiyorsa ona gösterilmiştir ama 
gösterilene tanık olmak ve vakıf olmak istidat, kabiliyet ve basiret gerektirir. 

Nasr suresinde fetih ile müjdelenen mücadele eden imanlı insan, kendisine 
sıkıntı veren nefsi emmaresi ve onun aynası misali iblislerin sonuç 
alamayacaklarının müjdesini Tebbet suresinde bulur. Bu bir müjdedir aslında. 
Mücadelesini kaybedene bakın, başarısızlığı aklınıza getirin, filmlerden tutun 
da kendi hayatınıza kadar. Sizdeki ilk tepki nasıl olur? Kızgınlık ve öfke ve öfke 
bütün elinizi kurutur. Hem iç dünyanızı kurutur hem dış dünyada ki işlerinizi 
kurutur. Öfkede bulunan insan, iç dünyasında akıl ve vicdan melekelerine 
göre hareket etmez, dış dünyasında da yapılması gereken ne varsa onları da 
yapmaz, iki eli kurumuştur. Hem iç dünya eli hem de dış dünya eli 
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kurumuştur. Hem sağ eli hem de sol eli kurumuştur. Elinin altındakileri 
kullanamaz olarak yitirdiğinde elleri zaten kurumuştur. 

Nefsi emmarenin aynası misali iblislerin sonuç alamayacakları müjdesini ve 
yaptıkları zulmün karşılığını bulacaklarını Tebbet suresinde bulmaktayız. 
Korkmadan ilerle diyor, yol insanı, bazen nefsi emmaresi sebebiyle korkar, 
düşer miyim, kalkar mıyım, yolda takılı kalır mıyım? Seven insan için bu yolun 
böylesi korkuları da vardır. Surede böylesi yol insanına, “Hadi yoluna devam 
et, sonuç senindir, nefsi emmarenin değil” de denilmektedir. 

Mücadelesini kaybedecek iblisler ise kendisini besleyenlerin yani dava 
eşlerinin (birbirlerini aklen besleyen insanlar olur) bağları ile kaybedenlerden 
olarak yenilginin öfke ateşinde bulurlar kendilerini.  

Hurma liflerinden bağlayacağız demek, aynı ortak davayı güdenlerin ortak 
fikirlerde eşleşmeleri demektir. Çünkü hurma eşli bir meyvedir, böylece aynı 
ortak davada birbirini besleyen insanlara işaret edilmiştir. Ortak bir biçimde 
hareket ettiğiniz ve aklınızda olanı besleyenler sebebi ile başarısız olduysanız 
ve kaybettiyseniz öfke kaçınılmaz olarak gönülde doğar. Birbirlerine karşı öfke 
ile birbirlerine bağlı kılınırlar ve öfke ile cehennemi bulurlar. Ben tanık oldum 
öyle insanlara. Birbirlerini sebep görerek, bir amaca bağlı olarak hizmet 
ediyorlar ama amaç batıl. Sonuçta başarısızlığa uğradıklarında birbirlerinin 
günah keçisi olmaktalar. Dava eşlerine bağlı olarak yenilginin öfke ateşinde 
bulurlar kendilerini. Bu da beşinci ayetin anlamıdır.  

Tebbet suresi, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ayetler “Ebu 
Leheb’in iki eli kurusun, helak olsun. Kurudu da. Malı ve kazandıkları 
kendisine bir yarar sağlamadı. Alevli bir ateşe girecektir. Ve karısı da odun 
hamalı olarak. Boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğa halde” 
Birbirlerinin hamalı, taşıyıcıları olmuşlardır anlamlı kılınmaktadır. 

Surede geçen “iki elin kurusun” tabiri nefsi emmarenin, dünyevi ve iç 
dünyasına ait vicdan ve akıl basiretinden yoksunluğunu ve bu melekelerden 
beslenişinin bitirilişi anlamına gelir. Sure Nasr ile beraber okunduğunda “Ey 
yılmakta olan kişi yılma! Sonunda zafer senindir. Seninle mücadele edenlerin 
sonu bir eser bırakmadan yok olup gitmektir.” Eli kurusun diyor ya, yani bir 
düşünce bırakamıyor, bir fikir bırakamıyor galip gelecek hiçbir şey 

343

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



bırakamıyor. Kendiside sonunda galip değil zillete düşmekte. Sizde iz 
bırakacak olan içgüdüleriniz değildir.  

Burası çok önemli… Dünyada yedi milyar insan yaşıyor ve şuana kadar da 
milyarlarca insan geldi kim hatırlıyor? Nefsi emmareleri ile yaşadılar gittiler, iz 
bırakan oldu mu, ilkeli yaşayarak iz bırakanları hatırlıyoruz. Diğerleri sadece 
ibret konusu olan karakterler olmakta. Onları ibret ile anmaktayız ama 
diğerlerini iftiharla anıyoruz. Kişiler değil karakterler ibret konusu oldu mu 
dedikodu olmaz. Çünkü Allah dedikodu yapmaz, ibret gösterir.  

Sizde iz bırakacak olan içgüdüler değil ilkelere bağlı olarak hakkıyla 
ürettiklerinizdir. Siz ilkelerle iş gördüğünüzde düşmanınıza galip 
geleceksinizdir. Sizinle mücadele edenlerin kaybetmelerinin verdiği öfkede 
kızgınlıklarına da tanık olacaksınızdır. Onların geçici saltanatı sizi aldatmasın.  

Surede iki elin kurusun ifadesi; insanın aklı maaşta basiretini yitirmesi yani 
öngörürsüz olması, zekâ melekesinin yitirilmesi, Allah’a rabbi sıfatı ile yakin 
kılan vicdanın körelmesi anlamını da içerir. Böylesi durumda mücadelesinde 
bulunan ne ise sonuçta edinilmemiş olarak başarısızlığa sebeptir. Böylesi 
mücadelede bulunanlar ise kaybetmeye mahkûm kılınır.  

Tebbet suresinde edinilecek olan bir anlam da Nasr suresinde müjdelenilen 
fetihin, başarısızlığa uğrayan düşman üzerinden edinilecek olmasıdır. 

Tebbet suresi kaybedecek olanların suresi olması ayrıca Nasr’dan sonra 
gelmesi sebebiyle de tinde olumlu ve olumsuz sonuçları görmek adına 
önemlidir. Nasr suresi ile beraber okuyunuz, Nasr suresinde olumlu sonuçtan 
ve Tebbet suresinde ise olumsuz sonuçtan bahis edilmekte değil mi? İkisi 
beraber okuduğunda tinde kazanan ve tinde kaybeden net olarak anlamlı 
kılınmış olunmakta. 

Verilenler yitirildiğinde edinilenler de yitirilir. Böylesi durumda öfke fazlasıyla 
agresif olmaya sebep olduğunda ve krizler şeklinde kalıcı olduğunda,  insanın 
iç dünyasında kalıcı ateş olur. İnsanı ilahi sıfata bağlı olan karakterini de yok 
eden ateşi olur. Hiç öfke nöbetine tutulan insan gördünüz mü, başarısızlıkları 
sebebi ile eli kurur. İki elide kurur, tutamaz, eli ayağı titrer. Hem içerden olanı 
ifadeye taşıyamaz hem de dışarıda işini yapamaz. Kendi kendini helak eder. 
Hani derler ya keskin sirke küpüne zarar verir, kendi kabına zarar verir. Emin 
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olun ki maneviyatta keşfiniz olsa, öfke ateşinden cinnet geçiren ve deli olan 
Ebu Lehebi görürdünüz.  Öfkeden kendisini hırpalar biçimde görürdünüz. 

Verilenler yitirildiğinde edinilenlerde yitirilir. Yani dışarıda yitirdikleriniz 
olduğu gibi iç dünyanızda da edindikleriniz yitirilir. Böylesi durumda öfke, 
öfkeye sebep olanlarla beraber beslenen insanın iç dünyasında kalıcı 
olduğunda karakteri de yok eden ateşi olur. Böylesi ateş ile insan neyi varsa 
yakan misali kaybeder. “Keskin sirke kabına zarar verir” ve “öfke ile kalkan 
zararla oturur” atasözlerini Tebbet suresini anlamak adına söyleyebiliriz. 

İlk tepkiyi Resullulah’a veren kimdir? “Bula bula seni mi buldu” diyerek 
öfkelenen Ebu Leheb değil midir? O öfkesinin içinde boğulmuştur, Kur’an’da 
da öfkenin görünüş bulduğu karakteri temsil eder. Öfkede baba, anne, devlet, 
arkadaş karakterlerinin yok olduğunu da görmekteyiz. En basiti arkadaş diye 
bir karakteriniz var dostunuz var, birbirinizi beslediğiniz durumlarda öfke çıktı, 
kâbus oldu ateş oldu içiniz. Ne anne, ne baba, ne evlat kalır, değerlerinde 
görülen karakterlere bakışım yitirilir. Değerler alaşağı edilir. Karakterde 
beliren değerler aynı anda yitirilir. Bunu herkes yaşıyor. 

Bütünlükten bahsediyorduk ya; öfkede bütünlük her açıdan biter. Düşünün, 
öfkeyi aklınıza getirin!.. Sonuç, yalnızlık ve yalnızlığa sebep düşüncede 
beslenilmeye devam edilen kişilere bağlı olarak kişinin kendisinin dahi 
dayanamadığı sıkıntıda acı çekmesidir.  

Karakter yoksunluğu ve kişilik zayıflığı ve bunların sonuçları surede Ebu Leheb 
ve karısı üzerinden betimlenir. Bakın bu çok önemli, karakter yoksunluğu. 
Çünkü öfke karakter yoksunluğuna ve kişilik zayıflığına insanı sürükler. Ebu 
Leheb amcalığını, amca karakterini yitirdi ama Hamza amcalığını yitirmedi, 
Hamza öldüğünde Resulullah hüngür hüngür ağlıyordu. Son söylediğim şey 
sureyi tamamıyla anlamlandırıyor. Karakter yoksunluğu, kişilik zayıflığı ve 
sonuçları surede Ebu Leheb ve karısı üzerinden betimlenir.  Öfkenin sonuçları 
ile ilgili öfkenizi yutunuz denilmiştir. Efendim çok söylerdi “evladım öfkenizi 
yutunuz” derdi. 

Nefsi emmaresinden dolayı öfkelenen insandan nur zuhur etmez, meleklerde 
üzerine inmez. Çok basit bir hikâye anlatayım. Sıddık efendimiz bir gün nebi 
efendimizin yanında duruyor. Hazreti Sıddık’a bir insan gelip kızıyor, küfür 
ediyor, Resulullah’ta gülüyor. Adam geliyor Hz. Sıddık’a kırıcı ifadelerde 
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bulunuyor, mübarekte gülüyor. Hazreti Eba Bekir’i Sıddık’ta adama bir şey 
söylemiyor. Bir, iki, üç, dört derken, insanın bir sınırı var, tabi ki öfkeleniyor ve 
kızıyor ama Resulullah’ta üzülüyor. Sırtını hafiften dönüyor. “Ya Resulullah ne 
kusur işledim” diyor. Hani Hz Sıddık adama hak ettiği cevabı veriyor ya, Kevser 
suresinde bize ne denilmişti; hakkın dahi olsa hak talebinde bulunma, eğer 
yolda yürüyorsan, bütünlüğünü bozma. Olanın hikmetine vakıf isen öfke gibi 
olumsuz duygusal tepkilerde bulunarak bütünlüğünü de bozma. Sonuçta 
Hazreti Nebi hazreti Eba Bekire ne diyor: “o sana musallatken melekler sana 
inmiş sakalınla oynuyorlardı. Ne zamanki sen öfkelendin onlar senden gitti. 
Ben buna üzüldüm.”  

Maneviyat hakkıyla yaşandığında, öylesi kolay, bir yaşam biçimi değil. Edinilen 
karakterlerin hakkını vererek yaşamak gerekir. Ebu Leheb’in öfke karakterini 
değil de evrensel değerlerin tahakkuk ederken görünüş bulduğu, karakterleri 
yaşamanın hakkını vermek gerekir.    

Bu konuştuklarımızdan sonra sure için değer ve karakter yitimi ilkelerince 
okunması gerekir demek yerinde olur.  

İnsanlıkta değerler karakterlerde belirir ve karakterler üzerinden kimlikte 
insan kendini Rabbi sıfatı ile bütünlükte bulabilir. Nesnelerinde parçalanmış 
insan, anlam ve irade yükledikleri ile değerler edinirken bulunduğu veya 
bulunacağı olumlu karakterin (baba, anne, dede, mürşit, öğretmen vb) 
hakkını vermediği sürece huzuru ve yaşam sevincini bulacak değildir. Böylesi 
durumda insan değerlere örtünmüş olumsuz karakterlerde (şeytan, iblis, cani, 
psikopat, zalim vb) kendisi bulur. Tinde karakter belirimi değerlerin görünüş 
bulmasının gereğidir.  

İnsan nefsi emmare varlığı olmaktan daha çok tin varlığıdır. Söz ile gönülde 
halk edilen ve hak olana göre sınırlar edinerek edim ve üretimlerde kendini 
bulacak olandır. Nefsi emmare, doğa zemininde insanın yürümesinin/ 
ilerlemesin ayrıca tinde çatışkıya sebep olması ile insanın sınırlar edinmesi ve 
olması gerekenin bilincini edinerek aslına yükselişinin/ tinde gelişiminin 
nesnesi olarak gerekli kılınandır. Nefsi emmarede zaaflar ve saplantılar 
edinenler için değer verdiklerini ve yaratılışında bulduğu ediklerini yitirmek 
kaçınılmaz sondur.     

01.11.2015 
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112 - İHLÂS SURESİ 

 

Kevser’den içmeyen cenneti yani sıfat ve esması gereği karakter ediniminde 
bütünlenemez ve kişiliğine bağlı uyum bulamaz ve ihlâs olmadan da 
ahadiyete varım gerçekleşemez.  Kevser içilirse karakterde bütünlenme ve 
kişilikte uyum vardır ama Kevser içilmezse eğer uyum oluşmaz. Karakter iç 
dünyamızda bütünlük bulmamız, kişilik de ilişkilerimizde uyum bulmamız 
içindir. İnsan karakterde bütünlük ve kişiliği ile de uyum içinde bulunmazsa 
hayatı yani kendi iç dünyası cehenneme döner. 

Cehennem bütünlüğümüzü ve uyumlu ilişkilerimizi yitirdiğimizin sonucu 
olarak edindiğimizdir. Cennet ise bütünlüğümüzü ve uyumlu ilişkiler 
edinmemizin sonucunda bulacağımız huzur ve selamet durumudur. 

Ahadiyet yaşanmadan da eşsiz, denksiz, rab sıfatıyla şah, melik olunamaz. Nur 
deryasında kendiliğini bulmayan ilahlığı anlayamaz. İhlâs suresi insanı tininde 
çok zorlayıcı bir suredir. İmanı gaybi düzeyinde ilmen yakin rahat anlaşılır. 
Felsefi olarak sureler içinde en yetkin olandır. Tamamen kavramsaldır ve 
Allah’ın şahsı tanımlanır. Sadece bir yerinde betimleme vardır, doğrulmamış, 
doğurmamıştır. Buraya da zaman ıtlakı koyduğu için betimleye girer. Böyle 
olsa da zamansal düzeyde belirimin anlamlı kılınması sebebiyle felsefi olarak 
kavramsal tanımlamaya tanığızdır.  

Bakın! “O Allah’tır ki Ehad’tır” yani tektir, “O Samet’tir.” Bakın! Sadece 
kavram konuşuyor. Zaman ve mekân üstü konuşuyor. Buraya bir zaman ıtlakı 
lazım ki bilincimizde nesnesine bağlı olarak O’nu iyice idrak edebilelim. Bunun 
içindir ki doğrulmamış ve doğurmamıştır diyerek zaman ıtlakı koyuyor. Bir tek 
bu ifade de kavramsal düzeyde tanımlamaya bağlı olarak betimleme yapıyor 
ama zaman içeriğini de eklemiş olarak tamamen arı felsefe yapıyor. Hemen 
arkasındanda “bir dengi de yoktur” ifadesi ile nesnesine yönelik tanımlamaya 
giderek sureyi kendi içinde anlaşılır kılan bütünlüğe taşıyor. Bu sure arı felsefe 
ilkesi ile bakıldığında Kur’an’ın doruğudur. Tamamen arı kavramlarla, ilkelerle 
bir tanımlamadır ve tanımlaması zaman mefhumunu da içeren bir 
tanımlamadır. Her güne, geçmiş ve gelecek üzerinden bir tanımlama getiriyor. 
Kendine, evvelde de vardım bundan sonrada varım (doğrulmamış), benden 
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bir şey zuhur ederken doğmaz ben onu halk edenim ve ben doğmuş bir varlık 
değilim diyor.  

Bu surede evveli ben, ahiri ben olan, her daim kendiliğinden bir şey 
kaybetmeyen ve şahsında sadece kendi olan bir varlıktan bahsediliyor.   

“Deki O Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O’na muhtaçtır.” Çünkü 
cevher olarak O’nunla varsanız O’na muhtaçsınız. Hani cebren demiştik. 
Zorunlu olarak yasalarla ve töze bağlı olarak yaşıyorsunuz. Mutlak şahıs, özne 
sahibi kendi olduğundan dolayı, ayrıca öznel olarak O’nun tavırlarında zorunlu 
olarak O’nu yaşıyorsunuz. Samed, nedeni nesnesinde değil, yalnızca kendinde 
olandır. Her nesne nedenini O’nunla bulmakta olduğu içindir ki zorunlu olarak 
Samed olandır. Var oluş O’na bağlı. Yasalar ve ilkelere bağlı olarak rahmet 
tavrında mahlûkatın bütün ihtiyaçlarını karşılayanda O. Beslenişimiz dahi 
O’ndan dolayı gerçekleşiyor. Sadece kendiyle var olan Hayy ve Kayyum, ayrıca 
her şeyin kendisi ile var olduğu varlığa Samed denir. Bu biçimde Samed’i 
anlarsanız daha doğru olur.  

Ehad dendiğinde, sadece kendiyle var olan ifade edilir. O Allah’ ki tektir. 
Samed, her ne ki kendindendir sadece kendisi ile vardır demektir. 
Doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Doğrulmamış demek; zaman ile kayıt 
altında olan değil, varlığının zamansal başlangıcı olmayan anlamına gelir. 
İmkânlara göre zaman kaydı altında bulunmadığı içindir ki kendinden bir şey 
yitirmeden var olan olduğu içindir ki zamansız olandır. Kendinde doğurmadığı 
içindir ki yani kendi dışında olan bir şeyi yüklenmekten münezzeh olan eril 
olduğu için ayrıca halk ederken halk ettiğini varlığının mutlakiyeti/ sonsuzluğu 
sebebiyle kendi dışında bırakmadığı içindir ki imkâna bağlı mevcut olanları 
doğurmamış olandır. 

Zamanın başlangıcı ve sonu varlık olarak O’na bağlıdır. Kendisi halk etmeye 
başladığı an, zaman mefhumu çıkıyor ortaya, altını çizmek isterim halk etmeye 
başladığında zaman mefhumu çıkıyor ortaya. Halk etme eylemi hiçbir zaman 
doğurma eylemi değildir. Doğurma eylemi bir şeyi yüklenme eylemidir. 
Dışında bir şey yok ki kendisi onu yüklensin, onu kendinden çıkarsın! Bizatihi 
kendisi kaynak olarak kendinden halk ediyor. Onun için doğurmamıştır diyor. 
Eğer kendi dışında bir şey olsaydı ve onu yüklenseydi bu kavramı kullanmazdı, 
başkasıyla halk ettim derdi. 
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O vakit Olympos’un tanrılarına benzerdi. Tanrılar ürerler ama O’nda üreme, 
kendini soya bağlı devam ettirmek diye bir şey yok. Ama ahadiyeti bulan Allah 
ile beraber Olympos dağına oturur.  Bu sure öyle bir suredir, insana öyle bir 
kapı açar ki kendiliğini Hakk ile bulan, altını çizerek belirteyim ki kendi 
ilahlığıyla gider Olympos dağına oturur demiyorum! Allah ile gider Olympos 
dağına oturur. Yani tanrısal yetkinlik kazanır. Gerekirse tepesine gerekirse 
aşağısına oturur, fark etmez ama oturur. Aynı melekler gibi. Meleklerden de 
aşkın nitelikte, insanı kâmil olarak ulular meclisinde oturur. Artık nurdan 
yaratılmıştan bahsediyoruz. Bedende, dört dünyevi unsur ile yaratılmışlıktan 
değil. Dünya kâmilin yanında bir damla olan yaratılıştan. Olympos cennetse 
eğer arşı ala denilen doruğunda oturmaktan bahsetmekteyiz. Allah’ı arşı istiva 
eden olarak düşünürseniz eğer bu konu daha anlamlı olacaktır. Cennetten 
sonra, cennette de sıfatlarına bağlı olarak görülen peygamberlerin yani arşın 
sakinlerinin Tanrısal yetiler ile donatılmışların hikâyesi başlıyor. Bu sure 
yaşama sirayet ettiği zaman çok zorlayıcı bir suredir. Bu sadece yaşayan 
ariflere ait bir şey değil, herkese ait ve anlatırsak herkese ait olacak, çünkü 
kendini tanımlayarak anlatmış. Öz kendiliğe varım gerçekleştiğinde, insan nur 
ile halk edildiğinde hüviyeti Hakk olarak kendini bulduğunda bilincin Olympos 
tepesinde Tanrısallığı kendinde bulur. Sure de Ben böyle bir varlığım diyor 
ama şahsına varandan da ben böyle bir varlığım demektedir, anlaşılmalıdır.  

Sonunda ki dengi yoktur demek, halk ettikten sonra kullanılan bir kavramdır. 
Âleme yönelindiğinde ifade bulan ve içerik kazanan bir söylevdir. Sende ne 
zaman ki dengi olmayanı buldun, O’na erdin o vakit dengin yoktur. Sen O’nda 
uyandıysan, O sende kendisini tanımlayarak ifade etmeye başladıysa eğer “Bu 
gün benim Emre’de karar kılan” gibi, bak Olympos dağına oturmuşsundur, 
şimşekler elinde, elinde ki şimşekler dilinden çakıyordur. Dünya kâmilin 
yanında bir damladır. Abdulkadir Geylani’den ne demekte; “Evliyanın 
boyunları ayağımın altındadır”, Ebu Bekir Sıddık ne diyor; “Resulullah’ın 
ayağını dünyada başını arşı âlâda gördüm” Niyazi Mısri’den ne diyor 
“Niyazi’nin dilinden, çağırırım dost dost.” Yunus’tan ne diyor; “ Ete kemiğe 
büründüm, Yunus diye göründüm”.   

Nur deryasında kendiliği bulamayan ilahlığı anlayamaz, ehadiyet suresini 
yaşayan yani burada ilah deyince çok, çok ilahlar gibi bir şey anlamayın. Allah 
ile rabliğini bulur, Rabbi sıfatıyla ayağa kalkar, Allah’tan bağımsız olarak değil! 
Zaten söylüyor Samet, doğmamış/ doğrulmamış, doğurmamış olan. 
Kendinden çıkaran ama başkasından yüklenerek değil bizatihi mevcut 
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kıldığının üstünde bulunarak kendinde dışlaştıran. Başkasından yüklenmediği 
gibi mevcut kıldığını muhit olduğu içindir ki kendi dışına da atmıyor, üzerinde 
hazır ve nazır bulunmakta. Böyle olduğu içindir ki doğurmamıştır ifadesi ile 
ürettiğine bağlı olarak kendini sıfatlandırarak tanımlıyor. Anneniz sizi 
doğurduğunda dışarı çıktınız, Allah sizi kendinden dışarı atmıyor ki doğurmuş 
olsun. Doğurmuş ifadesi, O’na hakikatinden yana örtük bir bilincin kast ettiği 
bir zorlamadan ibaret olur. Surede “doğurmamıştır” ifadesi bana zanlarınızla 
gelmeyin anlamını da içerir. 

Evlat edindi diye itibar eden kimseler her zaman yanılgıya düşmüşlerdir. 
Surenin bu ifadesinde itiraz vardır. İsa’ya, Uzeyr’e, Ali efendimize, tarikat 
ehlinden Muhammed efendimize yakıştırılanlara itiraz veya kişileri 
putlaştırmaya karşı bir itiraz. Burada anlatmak istediğim kişilerin 
putlaştırılmamasıdır. Allah’ın kişiler üzerinden ilahlık sıfatlarıyla görünüşü ve 
ilahlık beliriminde sadece O’nun müşahede edilmesi ve O’nun hakkıyla 
yaşanmasıdır. Siz putlaştırmalardayken sizde ilah olanı, hakkını vererek nasıl 
yaşayabilirsiniz? O’nun dengi biri de olmadı ayetini de put pereslikten beri, 
insanın kendi olanı hakkı gereği yaşaması doğrultusunda da okunması gerekir. 
Böylece sure evrenseline bağlı olarak insan yaşamına tinde derinlik 
kazandırması ile tahakkuk edecektir.  

Sure İslam metafiziğinin ruhudur. İslam metafiziğin, Şahıs varlık olarak varlık 
felsefesinin doruğudur. Felsefi tanımlama olarak ta öyledir.  

Metafizik derken fizik ötesi manasında bir şey anlatmıyorum. Zatihi fizik… 
Surede nur olan bir varlığın kendiliğini neden varlık/töz olarak tanımlamasını 
da içermektedir. Fiziği olmayanın varlığından bahsedilemez. Fizik deyince de 
nesnelerin görünüş biçimi olarak fizik değil! Nur olarak, günümüzde enerji 
diyorlar. Zatihi O’nun kendiliğini anlatan yani nurun doğası gereği değişmez 
niteliğini anlamlı kılan bir sureyle karşı karşıyayız.  

Kendisi nurdur demiştik! O varlık olarak nur olan kendini tanımlıyor. Ben nur 
olarak doğmadım, doğurmadım. Ben sadece nur olarak hep var olandım/ 
olanım ve nur olarak başka nur sahibi yok. Nurunda yek vücud, tek olan 
benim ve nur sahibi olan başka bir varlık dengim yok. Enerji tektir, herkes o 
enerjiden beslenir ve o enerjiyle vardır. O enerji doğurmuyor, mevcut kıldığını 
kendi dışına atmıyor ve başka birinden mevcut kılacağını yüklenmiyor. O her 
şeyin asli cevheri ve şahıs kendiliği ile de mevcut kıldığının üzerinde aşkında 
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durandır. Surede tamamen özsel olan öznel kendiliğin ifadesi olarak bir 
anlatım var, kendilik tanımlaması var. Özne ile nesneyi ayrıştırıyor. 

Metafizik denilince fizikten öte anlamı ile duyular âlemine aşkın, sezgisel 
olarak anlaşılabilinir, ussal olarak bilinebilinir/ kavramsal düzeyde 
kavranabilinir ve ruhsallıkta da keşfi olarak tanık olunabilinir olan anlamlı 
kılınırsa eğer sure İslam metafiziğinin ruhudur.  

Sure, şahıs varlık ve mutlakiyet ilkesiyle okunmalıdır. Bir önceki surelerle 
beraber İhlâs suresi okunduğunda; Allah ile öz kendiliğini bulan, nefsi 
emaresini aşağılarda hapsetmiş insan anlamlı kılınır. Ferdiliğinde rabbi sıfatını 
basamak edindikten sonra zatı ile Allah’ı kendiliği olarak bulan insan, 
biriciklikte tekliğini, nurda samediyetini bularak bedene ait olmadığını 
gördüğünde aslı itibarı ile doğrulmayan ve ilkesine bağlı olarak edim ve 
ürettikleri ile de doğurmayan olarak kendini bulur. Kendi iç dünyasında 
kendiliğine denk olan bir melekesi bulunmayan, ayrıca edim ve üretimlerinde 
görünüş bulan sıfat belirimleri ile de tamamlayıcı olan yetkinlikte dengi 
bulunmayan olarak kendini bulur.  

Melekeleri üzerinden artık tezahür edenle dengi olmayan olarak biriciktir. Her 
insan aslında böyledir ama surede hususiyette belirimi olacak olan bir 
durumun anlatımına da surenin “İhlâs” ismi ile tanık olmaktayızdır. Zaten 
ahadiyet ferdiyette bulunulacak bir durumdur, çoklukta edinilecek bir durum 
değildir. Bu bağlamda evliyaullaha da gittiğiniz zaman her biri biriciktir, her 
biri kendi rabbiyle ayaktadır, rabbiyle ehadiyetinin biricikliğini yaşar. Böyle 
olsa da bu durum vahit olanı Rabb sıfatıyla yaşantılamaktır. Ehadiyet 
suresinde ise insanın rabbiyle ayağa kalkışı anlatılmıyor, insanın rabbi sıfatı ile 
Zatı İlahi’nin kendiliğine varışı anlamlı kılınıyor. Var mı böyleleri? “Bu gün 
benim Emre’de karar kılan” dediği anda olduğunu görüyoruz. Daha da ilerisi 
var, nurda kişi tamamıyla sonradan edindiği nesnesine bağlı gerçekliği olan 
kimliğinden yana aşk ile kahr edilir ve ruhuna Allah, nuruyla tecelli eder. 
Böylesi durumda kimlik silinir, öz kendilik ile başkalılıkta bulunulmadan 
bakılır.  

Hani, berzah âleminde kuş bakışı görüşler olur bilir misiniz? Rüyanızda 
uykuyla uyanıklık arası cesetsiz, ruh kendiliğiniz ile bakarsınız. Bazen de olur ki 
kendi cesedinize bakarsınız. Hani, orada bedeniniz yoktur ama varlık olarak siz 
varsınızdır. Hani, Halil, Halil kendiliğinden bakar, Sevgi, Sevgi kendiliğinden 
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bakar burada esmayı da kaldır, sıfat belirimini de kaldır. Bedensizlikte varlık 
olarak kim bakıyor? Tabiata ait bedeniniz olmadan! O durumda iken nur ile 
varsınız. Nasıl ki hücrelerinizi görmüyorsunuz, nuruda o esnada 
görmüyorsunuz. O durumda iken öz kendilik olarak sadece nur bakıyor. 
Nurun kendisinde dünya esmanızla bakıyorsunuz, esmayı ve sıfat belirimi 
olarak yüklü olduğunuz içerik olarak istidadı/ esmayı hassınızı da aşın; siz değil 
zatihi kendiliği kalıyor. Ruh dediğimiz şey esmayla kendilik kazanandır. İstidadı 
var. İstidat olarak ruhu ruh kılan esmayı hassıda kaldırın. Çünkü esma 
istidadıdır. Artık sadece istidatsız olan ve istidatlar üzerinden edimleri ile 
görünüş bulanın kendiliği vardır. İşte o sizsiniz gerçek olan kendilik odur 
başkası değil, sadece kendidir orada, kendini kendi dışına atamayan tek varlık. 
Biz kendimizi kendimizin dışında görüyoruz ya bazen, nesnemize bağlı olarak 
kendiliğimizden kendimizi öteliyoruz ve böylece kendi dışımıza çıkıyoruz, 
kendimize gayb oluyoruz. O’nun öyle bir derdi yok, hiçbir zamanda olmadı, 
nesnesinde kaybolmaz, biz ise nesnesinde kaybolanlarız. Bize de surede diyor 
ki nesnesinde kaybolamayanla var ol!  

Bunu Hz. Musa güzel anlamlandırır, huzuruna vardığı an diyor; “Ya Rabbi seni 
uyku uyuklama tutar mı?” Yani sen kendini yitirir misin demek istiyor. Rabb 
de diyor ki “Eğer beni uyku uyuklama tutsaydı, sen karşımda olamazdın”. 
O’nda şuursal olarak kendiliğini yitirme, varlıksal olarak da kendinde 
kaybetme gerçekleşmez. Var oluşta belli ölçülerde bir düzen içerisinde uyum 
ve denge içerisinde mükemmel bir biçimde gerçekleşenler ise bunun delilidir. 
Kur’an’ın tamamına bakın, aliyy bir benliğin konuştuğunu görürsünüz, 
kendiliğini yitirmeden konuşuyor, her mertebede tamamıyla benlik vurgusu, 
ilahlık vurgusu var ve hiçbir şekilde dejenere olmamış biçimiyle günümüze 
kadar gelmiş olmanın mucizesi ile önümüzde durmakta. 

Sure Allah’ın zatını, kendiliğini, kendi olmayı zati sıfat belirimleriyle anlamlı 
kılması sebebiyle önemlidir. İhlâs suresine ihlâs denilmesi itikat ile kabul 
edilse de edilmese de, hakikat bundan ibarettir. İhlâsla kabul edersen, sende 
de tezahür etmesi imkânını edinmiş olursun. O’nu anlayarak farkına 
varabilirsin ve O’na erebilirsin. İhlâs ismi hakikatin ihlâs ile kabul görmesini 
vurgulamak içindir. Bununla beraber temiz olan bir kalple/ ihlâs ile Allah’a 
erebileceğinden dolayı ihlâs ismi surenin hakkı olmuştur. Eğer siz ihlâslı 
olmazsanız, Allah’ı kendi üzerinizde bulamazsınız, kendiliğe taşınmanıza 
imkân bulamazsınız.  
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Surede insanın kendi dışında olan bir ilah anlamlı kılınmaz! Varlık olarak 
mutlakiyeti sebebiyle halk ettiğinde muhit sıfatıyla her şeyi kapsayıcı olduğu 
için insanın kendisinin dışında olmadığı ve Samed olduğu içindir ki kendisi 
dışında zatını bulamayacağı, halk ettiğinde her şeye içkin oluşuyla kendiliğini/ 
zatını, insanın yalnızca kendinde bulabileceği ehad olan anlamlı kılınır. Bunu 
bütün mevcudat üzerine de düşünebilirsiniz. Kendi dışına bırakmıyor, kendi 
dışınızda bulamazsınız. Kendiliğinizin dışında sıfatı ilahi olarak rablikte ilah 
beliriminde bulursunuz. Harekete bağlı tezahürlerinde bulursunuz. 
Nesnesinde değil, ama onlar ayettir demiştik. Kendiliğini/ zatını O’nun dışına 
atılmadığınız için ancak kendi üzerinizde bulursunuz.  

Zat-ı Hakk’ı anla zatındır senin. 

Hem sıfatı hep sıfatıdır senin 

Sen, seni bilmektir necatındır senin. 

Gayre bakma, sende iste sende bul. 

Niyazi Mısri 

 

Pir, dışında bulursun demiyor, zatındır senin demekte. 

O zat ki halk ettiğinde; sıfat, esma ve yasalarla iş görüşünde, halk ettiğine zatı 
ve kimlik belirimiyle aşkın olmasıyla yani ekberiyeti sebebiyle dengi olmayan 
surede anlamlı kılınır. Dengi yok ifadesi tamamıyla âleme dönük olarak ifade 
edilir. Bir dengi yok, olmadı. Hem zat olarak hem de yarattıklarında bir dengi 
yok. Niye; çünkü kendi dışına atmıyor, hepsinin zaten üzerinde sıfatı ilahisiyle 
Ekber duruyor. Ekber ama kendisinden büyüğü olmayan olarak Ekber! Her 
tecelli eden rab, sıfatına bağlı olarak görünüş bulurken, zaten kendisi rabb 
sıfatıyla rablik sıfatı beliriminde görülenin üzerinden kendini görünüşe 
taşımakta. Bunun içindir ki büyük ama Ekber olarak büyük, yani dışına 
çıkılamayan olduğu içindir ki kendinin dışında rabb belirimi sıfatına sahip olan 
biriside bulunmayandır. Tasavvufta bu mertebede Allah’a Rabbül Erbab denir. 
Kur’an’da bu mertebenin tanımlanmasını “O hâkimlerin Hakimidir” ifadesinde 
buluruz. 
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Bununla beraber surede; halk ettiğinde sıfat, esma ve yasalarda iş görüşünde, 
halk ettiğine zatı ve kimlik belirimiyle aşkın olmasıyla yani Ekberiyeti 
sebebiyle dengi olmayan anlamlı kılınır. Ayrıca cevher olan kendiyle halk 
ederken kendinden bir şey kaybetmeyendir. Zatı şuurundan ve varlığından bir 
şey kaybetmeyen mutlak eril olmasıyla dişil olmayan varlıktır. Kendisini 
kapsayacak ve yükleneceği biride bulunmayandır. Yani doğuran değil sıfat 
belirimi ile halk edendir/ kendinde dışlaştırandır. Nedeni kendi olan, nedeni 
kendinden olarak halk edendir. 

Kendini öteleyemeyen olduğundan dolayı sadece kendisiyle var olandır. 
Şahsında tekliği sebebiyle kendiliğinde olumsuzlanamayacak olandır. Mutlak 
olan bir tek odur. Suredeki “küfü ven ehad” ifadesi âlemlere yöneliş ve 
kendini beyan etme ifadesidir. 

Zaman mefhumunu kullandıktan sonra onunla beraber âleme yönelerek bir 
ifade de bulunuyor, ondan önce katışıksız olarak kendini tarif ediyor. Samet 
kavramı dahi âleme yönelik söylenen bir şey değil, tamamıyla kendi niteliği 
olarak söylenen bir esma. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığının bilincini verir. Bize 
maneviyatta Allah’a dua ederken “ya Elif ya Samet diye dua edin!” O’nun 
hoşuna gider denilmiştir.  

Samet kendiliği, kayyumiyeti işaret ediyor. Samet esması hem kayyumiyeti 
işaret eder, hem muhiti esmasını içerir hem de kendi varlık alanında 
gerçekleşenlere aşkın duran olma özelliğini taşıyan aliyy sıfatını da içeren bir 
esmadır. Bu bağlamda her şeyin üzerinde kendiliği ile kayyum ve her şeyin 
üzerinde diriliği ile duran kendiliği ifade eder.  

Nasr suresinde fetihle müjdelenen insan, sıfatlarıyla yardım edilen olarak 
fetihle müjdelendi amenna ama bir fetih daha var. Allah’ın kulunu fetih edişi/ 
yani kendini görünüşe taşıması ve insanda ideal olan olarak görünüşünün 
fetihi. Ayrıca insanların ereği olarak yöneldikleri insandan fettah olarak 
gönüllerde duran kendini açan fetih. İnsan, böylesi insana kendisinin bütün 
azalarını feth eden Allah’ın arşı olması sebebiyle yönelir. Böyle insan Allah’ın 
arşıdır amenna çünkü Hakk tezahür ediyor. Burada insanın kendisi Allah’ın 
görünüşü değil, insan üzerinden Allah’ın görünüşü söz konusu, Allah insandır 
ama istidat gereği beliren insanın kendisi Allah değildir. Bu iki ifade arasında 
çok fark var, bunun üzerine tefekkür edin, yapan çatan Hakk dedik ya, ne 
kaldı insana? Ağlatanda O, güldürende O. Bütün varlık sıfatlarımızda Hakk 
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tezahür ediyor. Adres olarak meleklere kimi göstermiş? İnsana, şeytana kimi 
gösteriyor? İnsanı… Adres insandır, gerisi boş.  

Böylesi insan, risaleti ile yol edinilendir. Pir demek yol edinilen demektir, siz 
onda bitmediğiniz sürece kendinizde olanı bulmanıza imkân yok. Aynanız 
sizde, kendinizde olanı uyandırmadığı sürece, kendiliğinizde uyanmanıza 
imkân yok. Burada kendisi dediğimiz başkası değil kendisi olanla 
uyanmadığınız sürece, sebepler dairesinde kendiliğine gaybta duran oluruz. 
Hani efendilerin üstünde tek ve bir olan efendi var demiştik, her efendide 
aynı efendi. Ayrı ayrı efendi yok, her biri üzerinde iş gören tek efendi. Bunun 
içindir ki halifelikte görünüşler farklı olsa da Allah’ın ardılı olmadığı içindir ki 
“ne gelen var ne giden” demiştik. Her gelen halifede, sıfat esma beliriminde, 
edim ve üretimler üzerinden tezahür eden yine kendisidir. Bu bağlamda bir 
dengi de yok ifadesinin anlaşılması gerekir. Eğer insan kendini bulmadıysa ayrı 
mevzu, halen zılda. Yani ya nesnenin, ya nesnellikte sebeplerin ya da 
putlaştırdığı kişilerin gölgesinde bulunmaktadır.  

Nasr suresinde fetihle müjdelenen insana, Allah, sıfat ve kudretiyle galiptir. 
Kulluk bilincinde bulunanın üzerinde muhabbete bağlı olarak kendiliğini, 
kulunun üzerinden dünyaya açışı ve onun üzerinden göstermesi fetihin gereği 
olmuştur.     

Bu da Fatiha suresinin Nas suresinde ve Kur’an’ın yaşanması sürecinde 
gerçekleşmesidir. Fatiha da yaptığınız dua, Nasr suresinde kabul oluyor ama 
Nas suresinde sonuçlanıyor. Böyle olsa da Nasr da ki fetih, İhlâs suresinde 
karşılığını bulur… Dua orada tamamıyla kabul ediliyor… Sıfatı ilahisi ile Hakk 
kendini açıyor ama rab sıfatıyla sizde kendini açışı, aşk ve ihlâsla 
taçlandığında, Hakk’a yükselmenin basamağı oluyor.  

Bütünlüğünü bulmayan fetihte bulunamaz, Rabb sıfatları ile tezahür eden 
Allah’ın tecelli mahalli olamaz. İhlâs suresi ile fetih dorukta yaşanır. Yardım 
(Nasr) olarak fetihin birinci ayağı, Allah’ın rabb sıfatıyla tavırları 
doğrultusunda üzerinde tezahürüdür. Nasr’da ki fetih, İhlâs suresinde 
karşılığını bulur; Felak ve Nas suresiyle sonuçlanır. Böylece Kur’an; Fatiha’da 
ki duanın kabulüyle, Nas suresinde kendi olana sığınmanın duasıyla 
bitirilmiştir. Kendinde Allah’a varmayandan, insanlığı gönülde inşa etmenin 
fethi beklenemez. İnsan inşa edilerek feth edilir. 
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Fatiha da ki dua, Nas suresindeki dua ile aynı değildir… Fatiha suresinde insan, 
nimet üzerinden kendi dışında duran Rabbül Âlemin olan Allah’a sığınır… Nas 
suresinde ise insanı kâmil mertebesinde bulunan insan, mürşidi kâmil 
makamında kendi üzerinde rabbi, maliki ve ilahı olan Allah’a sığınır. İhlâs 
suresinde dışında olmadığınız ve kendinizde bulabileceğiniz şahıs olan Allah’ı 
öğrendiniz. O’na yetiştiniz ise kendi dışınızda olan bir şeye nasıl ibadet 
edebilirsiniz ve yönelebilirsiniz? Buna imkân var mıdır? 

Kur’an’ın başı dua sonu da duadır. Dua ile tamamlanan Kur’an, kulun iradesi 
üzerinden Allah’ın iradesinin gerçekleştiği ilahi sözün yaşamda din olarak 
karşılık gördüğü kitap olarak anlamlı kılınır. Sonuçta Kur’an olan, insanların 
ereği ve insanlığın idealinde bulunan insanı kâmilsinizdir. Hizmete 
yönlendirilirseniz eğer; insanlara yaşam biçimi ve dünya görüşü ile risal ettiği 
ile yol olan Mürşidi Kâmilsinizdir… Kendiliğinizin bilincinde olarak, yasalar 
zemininde, ilkeler doğrultusunda rahmeti kendine ahlak edinmenin zevkinde 
yaşarsınız. Böylece rahmeti kendine rahmet olan olursunuz. 

İhlâs, Kuddüs esmasının insanda tecellisidir ki onunla Zatı Ehad’a erme kapısı 
aralanır. O kendiliğinde yani şahsıyla şey olmayandır. Burası çok önemli, 
tasavvuf tarihinde de tartışıla gelen bir konudur. Hz. Resulün bu konu 
hakkında net tabiri var. “Allah’ı şeyleştirmeyin, şey değildir” hadisi şerifi var. 
Ne zaman şey denilir, kimliğe büründüğü ve cüziler üzerinden göründüğü an 
şeylik belirimindedir. Zatıyla kendiliğiyle değil, ifade etme tabiriyle şey, zamir 
beliriminde görünüş bulan için kullanılır olur. Böyle olsa da özne nesne 
belirimlerindeki farklılık göz ardı edilmeden nesneye atfedilecek olan şey 
ifadesinin kimlik beliriminde dahi kullanılmaması dilde incelik adına önem arz 
eder. Kendiliğinde şahsıyla şey olmayan ama bütün şeylerin kendisiyle 
mevcudiyet bulduğu töz olarak neden ilke olan, cevher olarak halk eden O’na, 
kendi nedeni kendi dışında bulunmayan, nedeni yalnızca kendi olana Ehad 
denilir.  

“Habibim seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı.” Hadisi 
kutsisini de hatırlatmakta yarar vardır. Bir varlık kendiliğini, sonsuzluğunu, 
mutlakiyetini bu şekilde betimleyebilir. İhlâs suresi bu söylevin tamamıyla 
ilkelerde arı felsefe olarak ifade edilmesidir. Yukarıdaki hadisi kutsi ise ihlâs 
suresinin betimlenmesidir.  
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Mademki nedeni kendi dışında olmayan bir varlıktan söz ediyoruz o zaman 
O’nu nasıl bileceğiz, kendiyle bileceğiz! Başka alternatif yok. O’na vardığımız 
an, erdiğimiz demek daha doğru, O olursunuz ki O olmazsınız. Çünkü zaten 
Zatınızda O olduğunuz bir varlığı kendisi olmak ikinci bir durum olarak 
mümkün değildir. O makamda Allah olunmaz, olunmuyorsa kendinize tanık 
olursunuz. Zaten O’nu yaşıyorsunuz, yaşadığınız nasıl olasınız… Hakkınız 
gereği mutlak olanı yaşarken, O’nu yaşadığınızın şuuruna erersiniz.  Bu durum 
aynen “bir etme” gibidir. Allah’la bir olamazsınız, zaten O sizinle birdir. Yolda 
giderken çocuklara anlatılır, işte şimdi bir deryaya gidiyoruz damla olmuşuz, o 
deryaya gideceğiz, deryada derya ile bütünleneceğiz, bir olacağız. Kendimiz ve 
deryanın sadece su olduğunu göreceğiz. Deryanın dışında değiliz ki derya ya 
gidelim, bütün olduğumuzu görelim, O’nunla birleşerek bir olalım. Deryada 
uyanıyoruz, O’nun kendiliğiyle ne zaman uyanırsanız, o zaman O’nu O’nunla 
tanırsınız. Kendini kendi tanır denmiş. Hz. Ali efendimiz için Hz. Muhammed 
efendimize sormuşlar, “Efendim, zatı nasıldı” denilmiş, “zatını zatı bilir” 
demiş. Allah içinde aynı, ne zaman kendiliğiyle uyanırsınız işte o gün O’nu zatı 
ile bilmiş olursunuz.  

Yalnızca kendisiyle kendiliği bilinecek olan ehad olandır ki o da mutlak şahıs 
ve bütün mevcudatın öznesi/ Rabbül Âlemin olandır. İhlâs, ehad olana 
dışarıda değil, kişinin kendiliğinde ve nur deryasında öz kendiliği olarak 
ermesine sebep olan halin adıdır. “İhlâs kulumla aramda sırdır” denilmekte 
değil mi? Bu hâl ile Allah’a kendiliğinde erilliğinde ki aşk olmazsa bu hâl 
olmaz, bir insan kendiliğine kendisini yabancı ve dışsal kılan ne varsa onlardan 
yana cayır, cayır yanacak. Kendiliğine kendisini dışsal kılan ne varsa hepsinden 
arınacak,  o arınıştan sonra ancak ihlâs ile öyle bir temizlik kutsiyet bulur ki,  
orada yalnızca zatı ile kendiliğini bulan olabilir.  Başka yerde değil kendiliğinde 
bulabilir.  

Bu hâl ile kendiliğe erildiğinde Kudüs olan olur, saf, arı, başkası olmayan olur. 
“Ben ten değil, tenleri var eden tenlerde seyir edenim, cihanlar bilmez beni”. 
Bu doğuş ve birçok doğuş ehadiyetin Samed esması ile görünüş bulduğu 
nefeslerdir. “Niyazi’nin dilinden çağırırım dost, dost”. “Bu gün benim Emre’de 
karar kılan”. Samet sıfatı üzeri ehadiyetin ifade edilmesidir. “Evliyanın 
boyunları ayağımın altındadır”. Hakk tezahür ediyor bir betimleme yaparak, 
Yunus’tan da “ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm” demekte. Kişi 
mi söyler bunu? Hakk veli kulunun dili olunca böyle sözler hak olur.  
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Gülşen’i Raz’a soruyorlar  “Allah insandan konuşur mu?” o da “ağaçtan 
konuştuğuna iman ediyorsunuz da, insandan konuştuğuna mı iman 
etmiyorsunuz” diye cevap vermiş. Ben veli kulumun konuşan dili olurum 
diyor. Ayrıca “kâinatı halk ettim sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım” 
hadisi kutsisi de Allah’ı şahsında insanın kendi dışında bulamayacağını anlamlı 
kılması adına önemlidir. 

Nurda kendilik bambaşka bir şeydir bakın, insanın gönülde öz kendiliğini 
bulması amenna ama nurda kendiliğini bulması bambaşka bir şey. Bu bir 
mertebe, derecedir. Nurda kendiliğini bulmayan için, sıfatı ilahide de 
kendiliğini bulmasına imkân yok. Nurda kendiliğini bulacak ki sıfatı ilahisine 
bağlı olarak da Hakk kendisinde tezahür etsin. Bu tezahürde Allah diri olarak 
tezahür eder. Her zamanın dirisi, insanda diri olarak tezahür eder.  

Samet esmasıyla, mevcudat üzerinden ehadiyete, vahidiyete tanık olunur. 
Vahid esması âlemler üzerinden Rabbül Âlemin sıfatı ile görünüş bulur. 
Rabb’ül âleminin sıfat esması vahittir. Kimlikte belirim esması Allah’tır. O’nu 
sıfatlarında bütünleyen, mahlûkundan gayrı göstermeyen esması vahittir. 
Kendisine kimlik belirimi olarak Allah denilir.  

Kendiliğe, O’na dışsal tanık olamazsınız. Kendiliğine sadece kendiniz olma ile 
tanık olunabilinir. Kendisine erilmeden, tanıklık olunmuyor. Kendisi de 
olunmuyor. Mutlak olan olunmaz, O zaten sizdir. Onunla uyanmadan kendine 
tanıklık olunmuyor. Başka türlü değil, böylesi zatını bilen, kendini bilir. Bu 
mertebenin makamında nefsi emmare kalmadı. Kişi kendi ile kendini bildiği, 
kendiliğinin şuurundadır.  

Rabbiyle kendini bilmek ise sıfatında ve bağlayıcı esmasında Samet olan ile 
kendini bilmektir. Hani her şey Rabbi olarak O’na muhtaçtı ya! O’nu rabb 
sıfatıyla üzerimizde tecelli ederken kendimizi rabb sıfatı belirimi ile tanımamız 
gerçekleşir ama zatının kendiliğiyle değil!   

Sure arı tenzih içerir. Buna kavramsal olarak arı felsefe deniliyor. Din 
tenzihten ibarettir demiştik, bu sure dinde gaye edilen tenzihin en doruk 
noktasıdır. Felsefi olarak söylenirse, olumsuzlamanın olumsuzlanacağı yani 
sizin artık hiçbir şeyi tenzih edemeyeceğiniz, kendinizi artık tenzih etmek 
zorunda kaldığınız, istidada bağlı edindiklerinizle görünüş bulan kendinizi 
yitirmek zorunda kaldığınız ama öz kendiliğinizi olumsuzlamayacağınız 

358

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



makamı işaret eder.  Orada sadece katışıksız Allah vardır. Yani La ilahe illallah 
demediğiniz yerdir orası. Tenzihin sonudur demek, La ilahe illallah’ın bittiği, 
dinin bittiği yerdir. Emre’nin dediği gibi; başı dinsiz, sonu dinsiz… Dinsiz 
dediği, artık kendi dışında bağlayıcı bir şey yok. Yol tutacağı biri kalmadı, 
kendini yitirecek. Allah’ı olumsuzlayamazsınız, “Allah’a gittin mi Allah’ı 
olumsuzlayacaksın” derler. Yok, öyle bir şey, kendini yitirirsin orada, Allah 
kalır. Mutlağı nasıl olumsuzlarsın, mutlağın doğasına aykırı, yani felsefi ve 
mantık olarak da anlamsız bir ifade.  

Kişinin neliğini yitireceği mutlak özne olan Allah ile kendiliğini, sıfattan, 
esmadan bunların üzerinden edinilen bütünlükten de arı olarak bulunacağı 
makam surede anlamlı kılınır. Bu makam edinilince Olympos tepesinde 
oturmazsınız, tepesinin, tepesinde oturursunuz. Bu anlamda sure yaşamda 
erilecek bir makam bahsiyle gerçekleşirken hususidir, umumi değildir. Mutlak 
olanı ilmen yakin anlayabilmenin kavram kıpılarını vermesiyle de tefsire 
ihtiyaçlı ve umumidir, geneli de bağlar. Eğer Allah’ı zatı ile bilmek ve anlamak 
istiyorsan İhlâs suresini okuyun. Zatını ilmen yakin bilmek, sıfat ve esma 
beliriminde tavırlarında O’na aynel ve hakkel yakin tanık olmak ve kendi ile 
hakkel yakinden de yakin mertebesinde tanık olmak farklı durumlardır. 
Kendiliğine tanıklık O’na dışsal durmadan sadece kendiliğiyle gerçekleşen bir 
durumdur.  

Şahıs kendilikte biçimsizlik olağandır. Nicelikten yana biçimsiz olan, ilkeli 
tavırlarında ve üretimleri üzerinden karakter ve kişilik sahibi olarak hareket 
beliriminde tinde görünür olur. Hareket, içeriğe bağlı ilkede iradeye bağlı 
gerçekleşen öznelliğin belirimidir. Doğaya ait nesnel biçimsellikte ilke kabuk 
bağlamış, özne gizilde durur olmuş ve harekette bağlı sıfat ve esma 
beliriminde ürettikleri üzerinden görünür olmuştur. Doğada biçim kendiliğin 
perdesi/ hilesi olan, karakter ve kişiliğe bağlı olarak kimlikte görünüşün 
nesnesidir. İnsanın hakikate bağlı tin seyrinde önemli olan nesnel biçimselliğe 
içkin olan öz kendiliğe erilmesi ve O’nun kimlik beliriminde doğaya aşkın 
olmasına, ilkeye bağlı kimlik edinimi – güzel ahlak/ erdemler ile yetişilmesidir. 
İnsan için doğadaki nesnel biçimsellik ve ilkeye bağlı içerikte harekette 
gerçekleşen öznellik belirimi olan tindeki biçimsellik, gizilde durana ermenin, 
O’nu delilleri ile bilmenin, O’na hareket beliriminde tavırlarında tanık olmanın 
kıpılarıdır. 
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Şahısta kendilik, kendiliğin şuurunda olunan arı benliktir. Us zemininde 
gerçekleşen Ben ifadesi ise bilinçte, kimlik belirimi olarak aşkında kendini 
dilde görünüşe taşımaktır. Bu durum varlık olarak kendiliğin dilde ifade ile 
görünüş bulmasıdır. “bir dengi yok” ayeti tefsir düzeyinde bu anlamı da içerir. 
Şahısta kendilik şuurlu olma durumudur, bilinç zemininde gerçekleşen her 
türlü tavırda ise nesnesine aşkın olmanın idrakinde bulunulur. 

Kendiliğin özsel olan öznel niteliği, arı şuur ve dirilik içkinliğinde bakışım sahibi 
olarak şahıs olunmasıdır. Bu da nurun zorunlu ve arı niteliğidir.  

Ehadiyete varım sonucunda kendilik şuurunda uyanış gerçekleşir. Ehadiyette 
kendiliğin şuurunda olunmasının sonucunda edinilen bir durumda kişinin, 
kendi dışında, içinde, aşağısında, yukarısında, sağında ve solunda yön 
belirimlerine aşkın olarak yöneleceği birinin olmadığı bilincine ermesidir. Bu 
olumsuzlanamaz kendiliğin zorunlu sonucudur. Böylesi durumun sonucunda 
kişi kendini, sıfat belirimlerine bağlı olarak karakter ve kişilik beliriminde aslı 
ile edindiği kimlikte (hüviyeti Hakk) hakkıyla yaşama sürecine girer. Hakikati 
ilahiye yetişmek için yapılan ibadetler yerini kendiliğin hakkını verecek olan 
ilahi ahlak belirimi tavırlarda yaşamaya bırakır. 

İhlâs suresi, iç dünyasında karakter belirimi ile denge, dış dünyasında da 
kişiliğine bağlı olarak gerçekleşen uyumla bütünlüğünü bulan insan için bir 
dönüm noktasıdır. Ehadiyette uyanmayan sıfat ve esma tavırlarında bütünlük 
bulsa da kul ile Hakk ikiliğinde bulunmaya devam edebilir. Bu durumda ikilik 
var, tevhit var halen. Ehadiyet ise arı tenzihte bulunulan düzeydir ve bu 
düzeyde tevhit bitiyor. Ehadiyette uyanan için zatta ikilik biter. Böyle olsa da 
kulluk bilincinde âleme dönüldüğünde ibadetinde de bittiği mertebe olarak 
görülür. Her işte varlığının hakkı verilerek yaşanır.  

Geylani hazretlerinin Gavsiyye’sinde hazreti Allah “Bana varan geri ibadete 
dönerse müşriktir” diyor. Neden! Çünkü insan ikiliğe düşüyor, burada ibadet 
yok, sadece kendin için amel etmek vardır. İbadette size dışsal biri var O’na 
ibadet ederek ihsan ile yakin gelmeye çalışırsınız. Ahadiyette ise O’na 
ermişsinizdir. İhsan da yakin gelmeye çaba gösterilmekteydi. Allah için bir 
şeyler yapıyorsundur, orada ihsan biter. Rıza kalkar, tevhit bilinci kalkar, 
tenzih bilinci kalkar, makam sahibi o mertebede sadece kendi için yaşar. Hakk 
tezahür eder, bir iş olması gerektiği için yapılır, rahmet kendisine rahmet olur 
artık. Kişi yaptığı her işte, yaşadığı her durumda varlığının/ kendiliğinin hakkını 
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vermeye çalışır. Çünkü Nas ve Felak suresi ile geri kulluğa dönüş var. Zatı 
ehatta kimse kalmaz. Lütfi Filiz hazretlerinin dediği gibi, Allah, Allah’lığını 
kimseye vermez. -“Bak böyledir” diye zevkine baktırır. “Kendiliğini benimle 
tanı! Geri âleme dön bakalım” denilmiş olunur. Olympos dağında oturtur ama 
geri indirtir.  

Kulluk bilincine indirildiğinde ehadiyet gizilde durur. Samet olan, üzerinde 
vahit olarak edimlerde görülecek olan, rabbi sıfatıyla iş görecek olan için denk 
bulunmaz. Ferit’tir, biriciktir. Kendine özgündür, sıfatlarında özgürdür, 
gölgelerden kurtulmuştur, başkası olmaz artık kendidir. Kişi tamamıyla 
katışıksız/ Kuddüs kendidir. Nefsine bağlı değil, aslına bağlı, işte onlara “Hür” 
diyoruz. Yeryüzünde parmakla sayılacak kadar azdırlar, selam üzerlerine 
olsun.  

Sure umumi olarak değerlendirilirse eğer, zatıyla herkes biriciktir, benzersiz 
belirimi sebebiyle dengi yoktur anlamını da içerir.  

Bu mertebede ibadet haramdır,  çünkü ikilik kalkmıştır,  bu makam dilde ifade 
bulursa öz kendiliğin beyan edildiği “Ben” kavramıyla görünüş bulur. Ben 
kavramı ehadiyetin, kimlik belirimi olarak dilde ifade bulmasıdır. Sende olanı 
hakkıyla yaşamaya çalışıyorsun, kendinizde olana hizmetiniz hak oluyor. Kendi 
olanla hizmete dönüyorsunuz. O’nunla yaşıyorsunuz, hakkını veriyorsunuz. 
Hz. İsa ve Hz. Muhammed ikisinde de bu nitelik var. Birebir kendinde olanın 
hakkını vererek yaşar. Ferdi hikmet,  hüviyeti Hakk demek. Kimliğini Hakk ile 
bul, Hakk ile yaşa. Yukarda olan karşında duran birisi değil, sadece kendiliğini 
yaşa. İşte o zaman ihlâsı yaşama taşıdın. Ehadiyete vardın biricikliği buldun, 
âleme döndün kendi üzerinde o yaşadığın biricik olana, Hakk olana, istidat 
belirimi hak ile hakkıyla hizmet etmiş, yaşamış olursunuz, İhlâs o vakit yaşanır.  

Allah bizden razı olsun, cennetine koysun denilir ya! Amacımız cennet falan 
değil, ehadiyete varan için cennet mi kalır! Gönlü cennet olmuştur, kendisi 
cennet mekân olur. Tekrar edeyim ibadetin haram olduğu yer demek, hiç 
kimsenin ibadet etmediği gibi bir şey değil, ibadetin kıblesi değişir, ibadet 
Allah’a yakin gelmenin aracıydı. İbadet ehadiyetten sonra yaşadığın varlığın 
hakkını hakkınca yaşarken hakkını vermeye döner. Aşağılarda birine el uzatır 
olursunuz, kendinizi hizmette rahmete taşırsınız.   Rahmeti kendime farz 
kıldım diyor. 
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Sonuçta kendini ihlâs ile bütûnda bulan, ereğe bağlı ilkeli edimleri ile hizmette 
kendiliğine abidtir. Öz varlığından tinde beslenimin rahmetine garktır. Ayrıca 
normal rutin ibadetler, kendi olan rabbinin hakkı üzeri Hakk ile kendini 
bulanın iç dünyasında bütünlüğünü ve dış dünyasında ise hakkı gereği uyumlu 
ilişkilerinde kendisini korumak/ muhafaza etmek için yapılır. Felak ve Nas 
suresindeki sığınışın içerdiği bir anlamda budur. Dengi yoktur ifadesinin içeriği 
ile halka yönlendirilen aslına sığınışta kendini bulur. 

“Dengi yoktur” nasıl anlaşılacak; âleme döndüğünüz zaman açılır. Onun için 
ihlâs suresinde dengi yoktur demek, bu hâle kim varırsa zorunlu olarak âleme 
dönecek demektir. Kendinde dengi olmayana, biriciklikte tezahür edene tanık 
olması için. İnsan sonuç itibarı ile ya insanı kâmildir ya da hizmete dönene 
Mürşidi Kâmildir. Kendin de kalırsa, insanı kâmil. Hizmet için âleme dönerse 
mürşidi kâmildir.  

Bu mertebede ibadet haramdır,  çünkü ikilik kalkmıştır,  bu makam dilde ifade 
bulursa öz kendiliğin beyan edildiği “Ben” kavramıyla görünüş bulur. Ben 
neydi; arı bir soyutlamaydı ama kendini de olumlamaydı. Ben derken 
ehadiyetin dillendirilişi ile kendinizi ifade edersiniz, kendinizi dile getirirsiniz. 
Öz kendiliğinizin ismi azam olarak ben söylevinde kendisini ifade ettiğini 
düşünün. “Bu gün benim Emre’de karar kılan”. Öz kendilik dile geliyor ifade 
ediyor kendini. Hz. Musa sorar “Ya Rabb, kimden geliyorsun demekteler.” 
Rabb Allah Musa’ya “ Ben, ben olan benden geliyorum” de der.  Bakın burada 
Musa dahi ben olanı bilmiyor, ne zaman ben olan beni anlar, ben olan beni 
bulur, ben olan bende kendini neliğini yitirir, öz kendiliğiyle bakar işte o vakit 
ihlâsa ehadiyete geldi.  Ehad’tır kendiyle kendini bulmuş olan Samet’tir ve 
doğrulmamış ve doğurmayacak olandır. Sadece kendilik vardır ve âleme 
döndüğü zaman edim ve üretimlerde kendiliği ile gizilde durandır. 

Bir kaplanda, bir aslanda, bir melekte rab olan ilahlık tavırlarıyla görünen, 
insandan rab olan Allah’tır. Allah Hu Ekber. Kendinden daha büyüğü olmayan 
Ekber. Kalk aradan kalsın yaratan. Ben yerime halife yaratacağım demiş, insan 
yaratacağım dememiş, sizi istemiyor, kendini istiyor sizden. Hakkını ver, tadını 
çıkar. Zevk ile bil, zevk ile yaşa, çekme azap. Allah’tan mahrum kalanların 
sonu azaptır.  

Bu sure duyular âleminde yaşayan için soyut, hakikati yaşadığının bilincinde 
olan için ise somut ifadeler içerir.  Ama hakikati ilahiyi deneyimlemiş, hakikati 
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ilahide yaşayanlar için tamamen somuttur. Yaşamsal yani, sadece kavramsal 
değil, karşılığı var demektir. Samet’i biliyorsun, tanık oldun, yaşamadan hakkı 
ile bilmeye imkân yoktur. Hem yaşam deneyimimizden biliyoruz, hem 
keşiflerimizle biliyoruz, efendilerimizin gösterdikleriyle biliyoruz. Biliyoruz ki 
her sure yaşamsaldır. Yaşamımızda da karşılıkları vardır ve ehadiyet süresi de 
yaşamsaldır. Yaşayan için somut ifadeler içerir. Yaşamayan ise duyular 
âleminde ve nefsi emmarenin haz, heva ve menfaate ait iradelerinde 
kalındığından sebep küfründe kaldığı inkâr edeceği ifadeler olarak görür.  

İnsan asli itibariyle doğmamış, yaptıkları ve ürettikleri itibariyle de 
doğurmamış olarak kendini bulur. İnsan sonuçta Hakk ile asli varlığıyla 
uyanırsa doğmamış olduğunun bilinciyle uyanır. Ama edim ve üretimlere 
taşındığı an kendinden doğurmayan, O’nunla icat edendir.  

İhlâs suresiyle âlemlere döndürülen ahadiyet’ül cemdedir. Artık tamamıyla ev 
ednadadır, hani diyor ya iki yay arası, iki yay arasına geldiği zaman halen rabbi 
sıfatıyla bir tecelli vardır, daha da yakinde de kendisinde olana tanıklığı vardır. 
Kendisine dönüş vardır. Hazreti Resul “Rabbim öyle bir ilim verdi ki o sadece 
rabbimle aramdadır”, “öyle bir vaktim vardır ki büyük melekler dahi Allah ile 
arama giremez” diyor. Kıblesi ile bütünlenilen her salât durumunda kişi Rabbi 
olan Allah ile kendini bulur.   

Âdem’e secde et emri vardır ya! Rivayet o ki Azazil “Sen ki benden başkasına 
ibadet etmeyeceksin dedin ve benden söz aldın. Ben ki nasıl senin dışında 
birine secde ederim” diyerek gerekçesini sunmuş. Olanın Allah’ın dışında 
gerçekleştiğinin zannı ile hem öz kendiliğine hem de ademiyetteki gerçeğin 
tahakkuk etmesinden yana kendisini ikiliğin günahına düşürerek mahrum 
kalmıştır.  

Günah, kişinin Allah’a şuurunda örtünmeye sebep O’nu kendi dışına 
koymasıdır. Günah ile Allah’ı kendisinden öteleyen şuurunda O’na örtünmüş, 
bilincinde ikiliğe düşmüştür. Günahtan ilahi aşk ile arınan, ihlâs ile Allah’ı 
kendin olarak bulur.  

Malum, Azazil olayında günah ikiliğe düşülmesidir. Böylesi durumda Allah’a 
itiraz ve nefsini savunmak hak olarak görülür ki bu da aslından mahrumiyeti 
kaçınılmaz kılar.  Melekler ise nefslerinde arı oldukları için emrin gereğini 
yerine getirirler. Olay ademiyetin, nefsi emmaresi ve melekeleri üzerinden iç 
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dünyasında yaşayacağı ve galip gelen ile dış dünyada edimleri ve ürettikleri ile 
görüneceğinin trajedisini anlamlı kılması adına önemlidir. İhlâs suresine bu 
anlamla bakıldığında sure, insanın ikilikten/günahtan kurtulması gerektiğinin 
anlamını da içerir. Bu anlamla Kevser ile ihlâs okunduğunda, kişinin kendi 
nefsini emaresini kurban etmeden ve kıblesi ile bütün kılacak edimlerde 
bulunmadığı sürece Allah’a varımına ve mahrumiyetinin bitişinin söz konusu 
olmadığı görülür. 

İbadette melekler taşıyıcıdır, melekeleriniz üzerinden siz Hakk’a taşınırsınız. 
Doğru olduğunuz sürece de melekler üzerinize iniyordur. Ahadiyete eren ve 
kendisi doğru yol ve rahmet pınarı olana kimseye melekler inerlerken 
Allah’tan feyizlenirler. Ehadiyete eren beslenme kaynağıdır. Melekler size 
inerken sizden beslenirler ve sizinle Allah’a yükselirler. Tanrılar dağının 
eteklerinde insan imar edilmiş Hakk evi olarak meleklerin tavaf ettiği mescid 
olur. 

İhlâs suresi Allah’ın zatı ile kendini bulan insanı kâmilin suresidir de diyebiliriz. 
İnsanı kâmil tanrısallığı özünde nur ile var oluşunda bulan ve galip sıfatı ile 
tanrısallığı edimlerinde gösterendir. Halk etme mertebeleri olarak 
mevcudatın en doruk aşamasıdır. Bu mertebede Allah’a eren, Allah ile kendini 
bulur. Allah’a rabbi sıfatı ile de kendisi olarak tanıktır. Nas suresine gelen 
insanı kâmil kendisi olarak gördüğü Allah’ı insanlık inşasının her alanında ve 
safhasında da görür. 

İhlâs suresi, sadece kendi olan şahsın anlamlı kılınmasıdır. Şahıs kendi dışında 
başkası bulunmayan/ bulunamayacak olan kendiliktir. O zatının sıfatlarını 
(vücud, kıdem, beka…) varlığının zorunluluğu olarak bulandır… Zatının 
sıfatlarına bağlı olarak da gerçekleşen subiti sıfatlarında kendini görünüşe 
taşıyan, yasalar zemininde nesnel biçimsellik üzerinden de esma tavrı ile 
kendini eyleminde görünüşe taşıyandır.  

Subiti sıfatlar (hayat, ilim…) kendilik değildir, ama kendiliğin görünüş bulduğu 
evrenselleri, kendiliğin tinde esma tavırları ve ürettikleri üzerinden 
yükselişinin zemini, potansiyelini keşfedişinin açılımıdırlar. Esmalar ise 
harekette tavırsal/ karakteristik sınırlar edinilmesi ile kimlikte görünüş 
bulmanın gereği olarak şahsın, edimsel olan evrensel belirimleri, tinde içerik 
kazanımı olarak da varlığına anlam katışıdır. Kendinde sadece şahıs olan subiti 
sıfatlar zemininde esma tavırlarında bulunurken, yasaları/zorunlulukları 
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nesnel biçimselliğin görünüşünün zemini kılarak, ürettiği nesnelerine aşkın 
olarak kendini bulandır. Özne ile nesnesinin birliğini (vahidiyet) ifade etmek 
bir o kadar doğru olsa da nesnesinin öznenin kendisi olduğunu ifade etmek de 
bir o kadar öznenin bilgisinden yoksun olarak tinde yükseltici olmaktan daha 
çok indirgemeci bakışımda bulunmaya sebeptir.   

Bunları anlatmamın sebebi; öznelliğe bağlı ontoloji olmadan yaşamın ve 
yaşananların anlamını bulmanın mümkün olmayacağı ayrıca dilde gerçeğe 
bağlı ifade edinmeden de tinde yükselişe sebep olacak anlam derinliği 
kazanılmayacağından dolayıdır.  

Mutlak olan tektir, evrensel belirimleri de tekdirler. Özne olarak öz, sıfatları 
zemininde karakteristik davranışlarına göre eyleminde çeşitlenir ama 
çoğalmaz -sadece karakter beliriminde biçim edinerek veçheler kazanır-. 
Suredeki “Ahad, Samed” ve “dengi yoktur” kavramları bunun anlamlı 
kılınmasıdır. Nesnel biçimsellikteki ardın sıra çoğalış, bütünlükteki çokluk ve 
türlerdeki çeşitlenme ise özün çoğalışı değil, özün tavırlarda/ karakter 
belirimlerinde görünüş bulmasının nesnel gerekliliğidir.  

Ürün vermeden görünüş bulmak mümkün değildir ama ürün kendine içkin 
bulunan özün gizilde durmasına sebep perdeleniştir. Bu durumda ürünü, 
zatihi varlık olarak görmek yerine kendisi ile var olduğu öze yetiştirecek ve 
O’nu tanımamıza sebep verecek nesne olarak görmek gerekir. Öze bağlı her 
belirimi bulunduğu mertebeye göre anlamlı kılmak yerinde olur. Öz 
değişmezliğinde çoğalmayandır, tinsel tavırlarında çeşitlenendir. Özün yasalar 
zemininde nesnel çoklukta görünüş bulan ürünler vermesi; varlığında derinliği 
olduğundan dolayı varlığında derinlik değil tinde derinlik edinerek görünüş 
bulmasının gereğidir. Öze doğru yürünürken de ürün, dilde içerik olarak öze 
işinde tanık olmaya sebep delil olma niteliği kazanır.  

Şahıs kendiliğinde bilinmez olan değildir, bilinmez olsaydı eğer İhlâs suresi ile 
kendini ifade etmezdi. Bilmek ussaldır ve dil zemininde ikilikte, bilmenin 
nesnesi ile gerçekleşir. Bu bağlamda O’nu zati sıfatlarına bağlı olarak bilebiliriz 
ama kendiliğinde O’nu deneyimlemeden kendiliğini/ kendiliği idrak edemeyiz. 
Doğurmamak demek; kendine dışına koyarak dışlaştığı benzeri yok demektir. 
Bu bağlamda kendisini sıfat ve kimlik belirimlerinde değil, imkânlar ile 
sınırlanmış mahlûkat ile bilemeyiz demek daha doğru olur. Allah’ın sıfat ve 
esma belirimleri evrensel tekler olduğu içindir ki subiti sıfatlarına, külliler 
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olarak bağlayıcı olduklarından dolayı doğa nesneleri üzerinde tanık olabiliriz… 
Ayrıca esmalara ise doğadaki nesneler üzerinden gerçekleşen olaylarda tanık 
olabiliriz.  

Olay, ilkenin nesnesi üzerinden edimde dışlaşırken gerçekliğinin görünüşüne 
sebep oluştur. İlke bağlamında gerçek olan, nesnesi olarak beliren olguya 
aşkın eylemde görünüş bulur ki böylesi görünüş “oluş” olan olaydır. 

Bu bağlamda olgu (biçim ve içeriğin birliği) nesnel belirim iken olay ise 
nesnesine aşkın belirim olduğu içindir ki oluş; kavramsal olarak olgu-olay 
birliğinden daha çok, olguya aşkın görünüşe gelişi anlamlı kılar/ kılması da 
gerekir. Bu doğrultuda oluş denildiğinde; olayda görünüş bulan özne-nesne 
birliği anlaşılır olsa da özne-nesne birliğinden de sonuçta, öznenin nesnesi 
olduğu veya nesnesi ile kendiliğini bulduğu/ şahıs olduğu anlaşılmamalıdır. 
Özne nesnesi üzerinden oluşta iken kimlik belirimlerinde olarak kendini 
görünüşe taşır denilirse eğer bu makul olandır. Özne, nesnesine oluşta aşkın 
durur ve nesnesi özneyi şahıs olarak göstermekten yana acizdir. Olguya aşkın 
olay olarak oluşta özne, sıfat ve esma tavırlarında kimlik belirimlerinde 
görünüş bulur. Olgudaki -ilke bağlamında içeriğin oluşta açığa çıkması 
sonucunda, içeriği nesnesi ile bir görmek yerine, anlama/ öze taşıyıcı 
nesnesini, -ussal düzeyde gerçekleşen kavrayışta- geride bırakan aşkınlıkta 
görmek gerekir. Böylece ilke bağlamında içeriğin oluşta görünüş bulması 
sonucunda, içerik üzerinden de öznenin doğaya aşkın, tinde derinlik edinmiş 
olarak görünmesine tanık olmak ve içte de O’na yükselmek imkânı buluruz. 
Bu da sadece, kavramın olgusallığında gerçekleşen anlatımın oluş olması 
üzerinden mümkün olur. Oluş, varlıksal görünüşün gereği olarak bir sonuç 
olmaktan daha çok tinde yürüyüşün gereğidir. 

İhlâs suresi tinde derinde duran mutlak özneyi; doğaya, zatı ile içkin, hareket 
ve sıfat belirimleri ile aşkın, varlık olarak da her şeyi kapsayıcı olması 
içeriğinde tinde görünüşe taşıması adına önemlidir. Bu surede zatı ilahi “ben 
bilinmez veya görünmezim” dememekte, bilakis sıfatları ile kendini ifade 
ederken anlam içeriğine bağlı olarak kendisini dilde –tinde/ öznellikte- 
görünüşe taşımaktadır. Sure, nesnel biçimsel bir imge taşımadan kavramsal 
anlatımda olgusaldır… İçeriğin aktarıldığı anlatımındaki oluşta 
sonlandırılamayan anlam içeriği ile ucu açık olarak anlam genişliğinde tinde, 
idrake bağlı olarak yükseltici ve insanı hakikate dair görüş sahibi kılmaktadır.  
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Surede kâinattaki nesnel birliği anlamlı kılmak gibi bir durum olmasa da 
içerdiği anlam yoğunluğunda “Samed” ve “bir dengi de yoktur” ifadeleri ile bu 
anlama tefsir düzeyinde ulaşılabilinir. Böyle olsa da surede “Samed” ve “bir 
dengi de yoktur” ifadeleri ile zatı ile ahad ve halk ettiğine içkin, muhit ve aşkın 
Vahid olan mutlak şahıs anlamlı kılınmaktadır. Önemli olan kâinattaki 
bütünlüğün ifade edilmesi değil, surede mutlakiyet beliriminde görülen 
öznenin nesnel gerçekliğe içkin, muhid ve aşkın içeriklerde ifade edilmesidir. 
Mutlak gerçeklik yani hakikatten bahsetmekteysek eğer ihlâs suresi ile Allah 
bu konuya kendiliğini ifade ederek müdahildir. Çünkü surede mutlak gerçek 
olanın, nesne değil özne olduğu ifade edilmektedir. Mutlak özne ise hayatı 
gerçekliği ile anlayabilmemizin ve hakkıyla yaşayabilmemizin tek kaynağı/ 
dayanağıdır. Bu bağlamda sure bilginin dayanaksal mutlak zeminini 
edinmemiz ve yaşamı neye göre değil de kime göre yaşamamız gerektiğinin 
bilincini vermesi adına önem taşır. Sure İslam teolojisini anlamak adına ve 
bilgi bilim adına önemli bir yerde durur. 

Bununla beraber mutlak öznenin hakikat olması, nesnelliğe içkin değişmezler/ 
evrenseller üzeri hareketinde beliren tavırsal/ karakteristik olan davranışlarda 
kendisini görünüşe taşıması; surenin içerdiği anlamların özetidir. Bu özetten 
edinilmesi gereken ders ise hakikatte bağlı olarak haklar üzeri görünüşe gelen 
her türlü olay ve olguyu, öznenin kendisi değil, öznel olan tavırsal belirimler 
olarak görmeli ve parçalı/ indirgemeci düşünmeden anlamaya çalışmak 
gerekir. Çünkü sure bütünde görünecek değil de bütüne içkin bütûnda olanı 
anlamlı kılması adına önemlidir. 

01.11.2015 
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112–113- FELAK VE NAS 

SURESİ 

 

Öz kendilikle hizmete dönüldüğünde vahidiyet bilinci edinilmiştir. Kulluk 
bilinci rutin ilişkiler de hizmet için gerekli olarak gerçekleşir. Bu sebepten 
dolayı Felak ve Nas’ın gerçekleşmesi zaruridir. Kişi ehadiyetten vahidiyet 
sıfatıyla bu âleme indirildiği zaman her işini hakkıyla Hakk’ı yaşamak için 
yaparken Felak ve Nas kaçınılmazdır. Neden! Çünkü kişi artık açık 
pozisyondadır. Rabbi sıfatıyla strateji ve taktik üretiyor olsa da rabbi sıfatıyla 
tecellisinde zati ilahi edimlerinde tezahür etmekte olsa da beşeri insanlık 
tarafıyla da acziyeti sebebiyle beraber açık pozisyondadır. Bu da sıfat ve 
esmanın insan üzerinden gerçekleşmesi için gerekli olandır. İnsanın 
ilişkilerinde acziyeti ile savunmasız olması kendinde olanın edim ve 
üretimlerinde tezahür etmesinin gereğidir.  

Bu mertebede insanın algıları, anlayışı en yüksek seviyededir, kendiliğiyle 
hareket ediyordur, Hakk için yaşıyordur, hakkıyla yaşamak için yaşıyordur 
ama aslı itibarı ile değil beşeriyeti itibarı ile aciz ve savunmasızdır.  

İhlâs suresiyle beraber Kur’an tamamıyla bitirilir, hayata geri Felak ve Nas ile 
de döndürülen insan konuşulur olur. Son sure ile beraber (Nas suresi) aslı ile 
insanı kâmil olan hizmette mürşidi kâmilliktedir. Aciz ve savunmasızdır ama 
kendisi nurun, ilahi feyzin kaynağı/ gözü olarak tezahür mahalidir. Kendisine 
yönelenlere rabıtada açık ve onlara insanlık aynası olandır. Beşeri tarafıyla 
ilişkilerinde ve rabıtaya açık olması sebebiyle savunmasızdır. İlahi tarafıyla 
Olympos’ta oturur. Onun için insanların rabbine, malikine, ilahına sığınırım 
deniliyor ki bu ifade insanların kutbuna anlamını da içerir.  

Vesveseden, vesvese nedir? Günümüz tabiriyle söylesek, algı oluşturmaktır. 
Allah’tan/ öz kendilikten beni örtecek her türlü algı oluşturmasından, her 
türlü senin kudretini kullanarak üzerime büyü yapan şerli kişiden sığınırım 
sana. Ama dışında olan bir rabbe değil üzerinde tezahür eden, öz kendiliği 
olan rabbe sığınılıyordur. Kişi biliyordur ki O insanın kendisiyle de sınırlı olan 
ve insan ile kendini sınırlı kılan bir Rabb değildir.  
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Nas suresinde Allah, insanlık yaşam alanın her safhasında Rabb, Malik ve İlah 
sıfat belirimlerinde görünüş bulduğunu da anlamlı kılar. Rabb sıfatı ile rabbi 
olduğunu kendi yaşam alanının dışında bırakmayan ve Rabbi olduğunun 
üzerinde aşkında duran kimlik sahibi anlamlı kılınır. Rabb, Muhit, Aliyy 
esmalarının anlamlarını da içeren ve hükmü ile görünüş bulandır. Malik sıfatı 
ile yaşam alanında iradesi yerine gelen ve iradesini yerine getiren anlamlı 
kılınır. İlah sıfatı ile de kendi ile kendine yeten, nedeni sadece kendinde olan 
anlamlı kılınır. İlah, sıfatına bağlı olarak edim ve üretimde görünüş bulduğu 
karakterde galip kuvvet sahibi olandır. Bu bağlamda sıfat ve karakter belirimi 
ile de dengi ve benzeri olmayandır. Bu bağlamda Allah, her türlü sıfat ve 
karakter belirimi ile kimlikte görünüş bulurken kendisi dışında ilahlık sıfatına 
haiz olan bulunmayandır. Ayrıca her ilahlık beliriminde galip olduğu mutlak 
sıfatlarına bağlı olarak görünüş bulan kendisidir. 

Her Rabb beliriminde hüküm sahibi olan, iradesini yerine getiren güç sahibi 
Malik ve galip sıfat veya sıfatları ile de İlah olarak görülen Allah’tır. Rabb sıfatı 
nedenler, malik sıfatı erekler beliriminde görünüş bulur. İlahlık sıfatı ise 
neden ve ereğe bağlı gerçekleşen sıfat veya sıfatlarında galip olunmasının 
sonucunda görünüş bulur. Bu anlam içeriği ile insanlık âlemine bakıldığında 
neden ilkeler üzerinden hüküm sahibi Rabbe tanık olmak gerekir. Bununla 
beraber erek ilkelere bağlı olarak da güç sahibi, iş gören, iradesini yerine 
getiren Malike tanık olmak gerekir. Böylece nedenine bağlı erek beliriminde 
iradesinde galip olarak sıfatlarında beliren İlah’a tanık olmak gerekir. 

Felak suresinde “De ki; sabahın rabbine sığınırım” denilmekte. Hangi sabah? 
Doğada gerçekleşen sabah ve akşam… Tamam, ifadenin içerdiği anlam itibarı 
ile öyle bir tarafı var. Sabahın esenlik tarafı var, gecenin güvensizlik tarafı var. 
Geceleri, şerli insanların o şerli duygularının daha çok uyandığı, duygusal 
insanların duygularının daha çok yoğun olduğunu bilmekteyiz. İşin enteresan 
tarafı geceleri daha çok savunmasızız. Yatarken insanın kendisini koruyacak 
durumu yok ki! Geceyi simge olarak tine kıyasen dünyanın gece olması 
anlamında düşünün, o dünyanın gecesinde Hakk ile uyanmış, aslı olan öz 
kendiliği ile uyanmış, dünyalığını yitirerek uyanmış kişi zaten gecesinin 
sabahını bulmuştur. O gecesinin sabahında da Allah’a dua ediyordur “Ya 
Rabbi şu sabahı yitirmeyeyim, eğer nefsimle gecenin karanlığına dönersem, 
yani nefsimin üzerinde gölgelerin uzantısı varken, nefsi emmaremin 
hazlarıyla, hevesleriyle menfaatleriyle dünya ilişkisinde bulunurken seni 
yitirecek, kendiliğini yitirtecek şeylerden dolayı sana sığınırım. Bunu eğer 
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ehadiyetten değil de rabbi sıfatından okursanız; üzerimde göründüğün, 
kaderim olan Rabbi sıfatını örtecek, beni sana örtecek olan şeylerden sana 
sığınırım.” 

Üçüncü ayette “Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden”  denilmektedir. 
Avcıların hepsi gece ava çıkar. Gündüz avlananlarda vardır; insanlar ve cinler. 
Dikkatli olun, şerli düşüncelerin tamamı kendinizde yalnız başınıza kaldığınız 
zamanlar başlar. Bu nefsi emmaresi olanlar için söylenebilecek bir şey. Diyor 
ki “gecenin ve gündüzün melekeleri yer değiştirir” çünkü melekelerinize bağlı 
olarak siz değişiyorsunuz. Melekler yer değiştirdiği zaman, gündüzün 
melekleri ayrı, gecenin melekleri ayrı ama siz bunu insan üzerinden okuyun. 
Gece ve gündüz hormonlarınızın değişiyor. Gündüzün sizi aktif kılacak, 
algılarınızı kuvvetli kılacak hormonlar salgılanmaya başlıyor. Sizin hayatla 
bağlantınızı kuracak ilişkilere sevk edecek, aktif hormonlara yani aktiviteye 
sebep verecek hormonlar salınmakta, duygu ve duyguya bağlı olarak 
düşünceleriniz biraz daha yavaşlar. Düşünce demeyeyim de duygulanımlarınız 
biraz daha yavaşlar. 

En basiti aşktan düşünün, sabah aşkı yaşamanız ile akşam aşkı yaşamanız 
aynımıdır? Akşam yanar yanar bitersiniz, sabah uyandığınızda işinize 
gidersiniz. Hâl bile değişiyor, korkular da öyle değil midir? Sabah özgüvenli, 
akşam tek başınıza yatın bakayım, tırsarsınız. Evin yan odasında da anneniz ya 
da babanız yatıyordur ama fark etmez, odanızda tek başına iseniz korkarsınız, 
yani savunmasız kaldığınız her anda korkarsınız. 

Dördüncü ayette “Düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden” denilmekte. 
Allah onlardan uzak eylesin. Beşinci ayette de “Haset ettiği zaman hasetçinin 
şerrinden” denilmekte. Bu hasedi iyi anlayalım. Haset kadar büyük nazar yok. 
Kötü nitelikte irade yüklenen nazardır. Hasetçinin şerrinden diyor, hasetçi 
iflah olmaz, iflahta etmez. Hasedinden veya hasetli nazarından dolayı insan 
öldüreni bile vardır. 

İki tane şeytan yan yana konuşuyormuş. Kardeş bugün ne iş yaptın? Vallahi 
şunu yaptım, kardeş bende bunu yaptım. Vay demiş ne güzel işler yaptık, kötü 
bir işler yapmışlar. Vallahi bizden daha kötüsü var mıdır diye sormuşlar. İblis 
gelmiş o sırada, bir kardeşimiz var demiş. O kim demişler, filanca kadın demiş. 
Gidiyorlar, bakalım diyorlar bu kadının marifeti ne? Arkadaş diyorlar senin 
marifetin ne, bugün sen ne yaptık ki bu kadar kayda değer bir kötülük 
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yapmışsın. Diyor ki “yan tarafta bir komşum var, sütünü sağdığı, semiz mi 
semiz bir ineği var, içim akıyor” diyor, yani hasetten içi akıyor, her neyse “her 
günde sütün fazlasını bana getirir” bir taraftan da istifade ediyor. Diyor ki 
“ben dayanamıyordum” artık dualar etmiş hasedinden öldürtmüş ineği. “o 
ineğin öldüğü gün hasetçi kadının sevincinin olduğu gündür”. Haset insanı 
iflah ettirmez. Ben bu durumu yeğenimde görmüştüm, diğer yeğenimi 
sevmiştim. Adam üç gün yemekten kesilmişti, yani hasetten eridi. Neymiş, 
diğer yeğenimi sevmişim! Haset, böyle bir şey. Allah bize Nasip eylemesin. 
Haset kini getirir, haset nefreti getirir, bakın haset hala şeytanın secde 
etmemesini sağlar. Şeytanın secde etmemesi kıskançlıktandır. Hasetçinin 
şerrinden demek; en kötü biçimde beni senden uzak kılacak hâlden bizi uzak 
et demektir. Çünkü haset, hak ve hakikate kibir gibi kör eder. Bizi kendisine 
kör kılacak her türlü hâlden üzerimizde rabbimiz olan Allah’a sığınırız. 

Sığınmayı Nas suresinden de okuyayım; “De ki: Sığınırım! İnsanların Rabbine 
insanların Malikine insanların ilahına. O sinsi ve vesvesecinin şerrinden. O 
insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cinlerden gerekse insanlardan.”  
Kime sığınıyoruz? İnsanların rabbine, malikine, ilahına… Felak ve Nas’ın ikisini 
beraber okuyorum. Çünkü bu iki sure birbirinden ayrılmaz.  

Nas suresinde, insanlar üzerinde Rab, Malik, İlah sıfat belirimi ile iş gören 
Allah’a tanık olan insan, Allah’ı da Rab Malik ve ilah olarak kendi üzerinde 
bulur. Nefsi emmaresinde işlerini görürken içgüdülerinin araç olduğunun 
bilinci ile kendi dışında değil, insanlık ve kendi üzerinde bulunan Allah’ına yani 
öz kendiliğine sığınır. Kendi dışında olana değil öz kendiliğine sığınır. Felak ile 
kendiliğini aslı ile bulan insana dışarıdan gelecek tehlikelere karşı yani şerre 
karşı yardım edecek olan Rabbe sığınılır. Felak’ta dışarıdan gelecek olan 
tehlikeler, Nas’ta ise içerden gerçekleştirilebilinecek olan tehlikeler ifade 
edilir. Vesvese içeriden verilmeye çalışılır ama her türlü şer, haset hep 
dışarıdan gelebilecek olan tehlikelerdir. Felak suresinde hasetçi olarak ifade 
edileni nefsi emmaremiz olarak anlarsak eğer kendi nefsi emmaremizden 
Rabbimiz sıfatı ile Allah’a sığınırız. Nas suresinde ise hep kendiliğini aslı ile 
bulan insan, insanlarla olan ilişkileri sonucu rabıta sebebi ile onların olumsuz 
hâllerine de iç dünyasında açık –savunmasız olması sebebiyle üzerinde yardım 
edecek olan Rabbi, Maliki ve İlahı olan Allah’a sığınır. Yani aslına sığınır. 

Kamil kişi kısaca diyor ki; dışarıdan gelen tehlikeler, içeriden verilebilinecek 
olan hakikate örtünmeye sebep tehlikeler /şerler, Hakk’tan ve hak olandan 
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beri bırakacak olduklarından dolayı, üzerimde kudret sahibi hâkim olan 
Allah’a sığınırım. Günde uyanan hani diyor ya ”Sabahın rabbine sığınırım”. 
Yani ehadiyette uyanan, günde tininde aydınlanmış olarak kendini bulan, 
yaşam ilişkilerine taşındığı vakit, kendisini hakikati ilahiye örtecek şerden 
kendisi olan aslına sığınır. Şer olan, hak ve hakikati ilahiye kişiyi bilincinde 
örtendir. Şer başkalarının şerri olmaktan daha çok Hakk’ın yarattığı ve 
evrensellerde görünmesine sebep bir nedendir. Eyüp nebi ne diyor “Ya Rabbi 
Şeytan bana dokundu”.  Hz Resul ne diyor “Ya Rabbi senden sana sığınırım”. 
Allah izin vermeden Şeytan kâmile dokunamaz. Ama hangi sebepten olursa 
olsun fark etmez, farz edelim ki Eyüp’e dokunduğu gibi dokunmuş olunsun; 
bilmemiz gereken Allah’ın varlığı, bilgisi ve kudreti dışında böylesi bir 
dokunuşun gerçekleşmeyeceğidir. Tevhidin gereği olarak da şerre sebep 
şeytanı değil, olayların faili mutlak olarak kaynağı olan Allah’ı görmemiz ve şer 
üzerinden O’na sığınarak kendisine yol edinmemiz ve yükselmemiz gerekir. 
Bu iki surede de şerden sığınış, evrenseline bağlı olarak olması gerekenin 
yapılması bilincini de verir. Şer olması gerekeni gösterir ve olması gereken ise 
Hakk’ı hak üzeri hakkınca yaşamayı sağlar.  

Açık pozisyon/ savunmasız -acziyet dediğim, her an karşılaştığınız olaylarla 
ikinci bir tecrübe edinmenize, zatı ile bulduğunuz Hakk’ı rab sıfatları ile sizde 
tecelli ederken O’nu, nübüvvetinin nişanı altında ciraçta en kâmil biçimde 
hakkını vererek yaşamanıza sebeptir. Etkilenişi olmayanın, sıfatlarının hakkını 
vererek yani liyakatinde bulunarak Allah’ı hakkınca yaşamasından 
bahsedemeyiz. Kendinizin dışında olan bir varlığı değil, ikilikte tecrübe 
etmeye çalıştığınız bir varlığı değil, zaten yaşamış olduğunuz bir varlığı artık 
tecrübe ediyorsunuzdur. Bunun bilincinde olarak yaşıyorsunuzdur. Yaşarken 
hakkını vermek ve O’nunla bilinçlenmek miraçtan sonraki ikinci bir 
basamaktır. Evet, zata vardınız ama âlemlerdeki tezahüründe nasıl tezahür 
ettiğini artık kendi üzerinizde tecrübe ediyorsunuzdur. Bu ciracın doruğudur. 

Miraç Hakk’a yükseliştir, en yüksek doruğu Zatta kendiliğini bulmaktır. Hakk 
ile sebeplere inişte ev edna olunduğunda ciraç mertebeleri başlar. Ciracın 
âleme yönelik birinci ayağı her şeyde hakkın müşahedesini hakkı ile okumakla 
olur. Rabbiniz sıfatı ile hakkı ile okumalar yaparsınız. Yani Hakk’a tanık 
olursunuz. Ehadiyet üzeri ciraçta seyir etmekteyseniz yaşadıklarınızda 
Rabbiniz olan Allah’ı sadece hakkı ile yaşamaya çalışırsınız. Tanık olmak için 
yaptığınız okumalar amaç olmadığı için ikincil bir düzeyde gerçekleşir. Ciracın 
ikinci safhası yaşamla alakadardır. Tanık olmak, yakin gelmek ile alakadar 
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değildir. Çünkü zaten her şeyi hikmeti ile okumaktasınızdır ve zaten 
yakinsinizdir. Artık hakkını vermek için yaşıyorsunuzdur ve sizdeki her 
tezahürden zevk edersiniz. Ama hakkını verdiğiniz için O’nu hakkıyla 
yaşadığınız için zevk edersiniz. İbadet hakkı ile yaşamaya dönmüştür. 

Felak’ta mürşit olanın kendine dışsal gerçek efendiye sığınışına tanığızdır. 
Mürşidi kâmil olan ise kendinde olana, aslına sığınmaktadır. Bununla beraber 
belirtmek gerekir ki Felak suresiyle, bilincinde inşası tamamlanmış hak ve 
hakikat ile aydınlanan olarak güne, sebeplere, dünyaya; terbiye olmuş(terbiye 
olmuş demek rabbini bulmuş demek, rab sıfatı ile bütünlükte yaşayan 
demektir), hakkını bulmuş olarak nefsi emmaresi ile geri yönelen insan 
anlamlı kılınır. Nas suresi ile de insanlık âleminde insanlığın, kolektif bilinç 
edinimi ile organize oluşu sonucunda kurumsallaşması ile tinde yükselişine 
araçlar edinirken ortak bilinçte inşa edildiğini de görmekteyiz.  

Felak suresinde tekil bir anlatım vardır “şerrinden sığınırım” ama Nas 
suresinde “insanların Rabbine…” denilirken çoğul ifadeler görmekteyiz. 
Felak’ta birebir yaşananlar veya yaşanacak olan açık tehlikeler, Nas’ta ise 
çoklukta/ insanlıkta ilişkiler sonucunda görünecek olabilen gizil tehlikeler dile 
getirilmiş olunur.  

Ailede rab, devlette malik, sanatta ve yaşamda ayrıca İnsanı Kâmil üzerinde 
de ilah olan Allah ise insanın her durum ve tavrında bu sıfatlarla kendini izhar 
eden olarak görülür. Böyle olsa da insan karakterini belirleyen sıfatlar 
üzerinden ailede rab, devlette malik, sanatta ve yaşamda ayrıca İnsanı Kâmil 
üzerinde de ilah olan Allah görünür.  Böyle olsa da bu üç sıfat eylemde 
bağlayıcı olan temel sıfatlardır. Mesela; sanatta ilah sıfatı ile görülür ama 
hangi sıfatla sanat yapılıyorsa orada ilah sıfatı ile galiptir, malik sıfatı ile 
iradesi ereğinde gerçekleşen olarak hüküm verir Musavvir esması ile de Rab 
olarak görünür. Allah, insanın her durum ve tavrında bu sıfatlarıyla, (bakın bu 
üç sıfat bağlayıcı sıfattır) kendini izhar eden olarak görülür. İnsan, karakterini 
belirleyen sıfat ile rabbi, üzerinde irade belirimi ile ereğe sevk edici hüküm 
sahibi maliki ve her an bu iki sıfat belirimi üzeri bilinçte kendisini halk eden ve 
öz kendiliği olarak melekeleri üzeri kendisine galip ilahı olan Allah’a sığınır.  

İnsanlığın inşasında aile, devlet ve benzeri diğer etkinliklerimizde, üretim 
eylemlerimizde Rab, Malik ve İlah sıfatları ile görünen Allah’a çalışma ve 
çabalarımız sonucunda ermekte sığınırız. Yani yaşadığımız her sıfatımızda 
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emek gösterdiğimizle üzerimizde görülen bağlayıcı sıfatların tahakkuk etmesi 
ile Allah’a sığınmış oluruz. Bu sıfatlar ile Allah’a fiilde aşkın olduğuna da tanık 
olmaktayız. Yani yapan çatan O. Kimselerin yaptığı bir şey yok. Bu durumda 
erenlerin dediği gibi “Hakkıyla bil hakkıyla yaşa, zevk ile bil zevk ile yaşa, 
çekme azap.” 

Bazı mütefekkirler Nas suresini devlet üzerinden de okur ama hayatın her 
alanında görünebilecek bir sure. İnsanlar, toplumlar kendiliğini bulursa 
kimlikte, bir daha söylüyorum toplumlar kendiliğini kimlikte bulursa, 
kurumsallaşarakta devlet olurlarsa, devletin üzerinde Rab, Malik, İlah 
sıfatlarıyla ulûhiyet ve rububiyet belirimi ile zaten Allah görünmüş olur. Ailede 
de durum böyledir. Ailede de Hakk görünmüyor mu? Anne, baba 
karakterinden bakın. Allah, anne ve baba karakterleri üzerinden Rab, Malik ve 
İlah sıfatlarında terbiye eden mürebbi ve sığınılan Mevla değil midir? Ailede 
anne, baba ve evlat karakterleri üzerinden yaşananlarda ulûhiyet ve 
rububiyet tavırlarında görünen O değil midir? Baba biraz daha ulûhiyet, anne 
biraz daha rububiyet sıfatlarına yakın, o rububiyet sıfatlarına yakinlikte birisi 
Celal birisi Cemal, birbirlerini tamamlar. Hakikaten de eşlerde genelde 
birbirini tamamlama olur. 

Bu sureyi daha birçok alanda görebilirsiniz. İnsanların Rabbine, insanların 
Malikine ve insanların İlahına ifadesini hakkı ile anladığınızda. Bu ifadeyi 
devlette de okuyabilirisiniz, ailede de okuyabilirisiniz. İnsanın yaşam 
alanlarındaki birçok alanlarda okuyabilirisiniz. Derseniz ki sende ne ifade 
ediyor? Tefsirleri boş verin! Sure devlet, sanat, aile üzerinde tefsir edilebilir. 
Çünkü Rab, Malik ve İlah sıfatlarının içerdiği anlam üzeri hakkıyla her türlü 
düşünce alanında hakkı ile okumalar yapabilirsiniz.  

Böyle olsa da özellikle Nas suresi, İhlâs suresinden okuduktan sonra zatihi 
mürşidi kâmile işaret eder. İhlâs suresi ile İnsanı Kamil olunmuştur ama 
Felak’la görmekteyiz ki İnsanı Kâmil, dışarıdan gelen her türlü belaya açıktır, 
savunmasızdır. Kur’an gibi. Çünkü İnsan, Furkan olmuştur. Nas suresi ile de 
okunan/ Kur’an olmuştur, aşağıya sebeplere inmiştir, beşeriyete inmiştir. 
Felak ve Nas’ı Resullahın kendisinden biliyoruz. Büyünün kendisine tesir 
edişinden biliyoruz. “Senden sana sığınırım” demesinden biliyoruz. Resulullah 
Allah’ın koruması altında ama büyü tesir ediyor. Peki, niçin tesir ediyor? Hem 
örnek olsun hem de rabbi sıfatı ile çabası sonucunda kendi kendi ile ayağa 
kalkmayı öğrensin. Zatıyla kıyam etmişti ve Rabbi sıfatı ile bir daha ayağa 
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kalksın, kendinde olan ile bir daha kalksın diye. Buradaki kalkış O’na 
yükselmenin kalkışı değil, O’nunla yürümenin kalkışıdır. Bakın bir önceki 
kalkışlarımız hep O’na yükselmenin kalkışlarıdır. Hani O’nunla ayağa 
kalkacağız tabirlerini kullanıyorduk ama Nas’la Felak’la söylenen şey O’nunla 
yürümektir. O’nunla kalk ve O’nunla yürü!   

Çaba üzeri erdiğimize sığınırız. Sığınmak bir kaçıştır, ama böylesi sığınmak 
Rabbi olan Allah’a kaçıştır. Rüyanızda bir kaçma görürseniz, bilin ki Allah’a 
kaçıyorsunuzdur, yani sığınma. Bazıları kaçar… 

Kendiliğini bulan kul, kendi olana sığınır. Bir insan kendiliğini bulduysa başka 
birine sığınmaz, sağdan, soldan himmet istemez. Kendinde olandan, kendine 
varlık verenden himmet ister. Çünkü himmet varlık vermektir. Himmet 
verilenle ayağa kalkılır. Allah’tan himmet bekle, O’nunla ayağa kalk, başkası 
gibi duran örtülü biri veya birileriyle değil. Böyledir ama çabanız ile sığınırken 
O’na, Rab, Malik ve İlah sıfatları ile size, sizden tahakkuk eden sıfatları ile 
himmetçidir.  

O’nunla edimlerde bulunduğunun bilincinde olan, kendini O’nunla anlamlı 
kılar, yaşamını O’nunla anlamlı bulur ve kendini O’nun belirimi olan 
sıfatlarıyla keşfeder ve hakkını vererek, yaşayarak O’nda zevk eder. Böylesi 
kaçış pasif değil, aktif bir sığınmada gerçekleşir. Yani, Felak ve Nas’ı dilde 
okuduk ve böylece O’na sığındık; Felak ve Nas surelerinde anlamlı kılınan 
böylesi pasif bir sığınma değildir, çabada gerçekleşen aktif sığınma durumu 
anlamlı kılınır. Öyle ise üzerinde Rabbin olarak tezahür edeni eylemlerinde 
göster ve O’nun sıfatları ve esmaları sende tahakkuk ederken O’na sığınmış 
ol. 

Rabb ile hakkıyla yapılan her edim ve üretimde, gerçekleşen sıfat ve esmalarla 
Allah’a sığınmışsınızdır. Sizdeki Rab, Malik, İlah sıfatına ait her türlü belirim 
eylemlerde görünecektir ve o eylemlerle sizde Rab, Malik ve İlah olana 
sığınmışsınızdır.  

Önceki surelerde tevekkülü anlamlı kılmıştık. Sizde beliren evrenseller ile 
Allah’a teslim olmak tevekküldür. İslam’da Allah’a teslimiyette tevekkül 
etmenin pasif değil aksiyonel olduğunu belirtmiştik. Zaten sizde beliren 
edimde gerçekleşecek olan sıfatı ilahiye nefsi emmareniz müdahil olmadan 
eylemde gerçekleştirerek teslim olmanız, işinizde Allah’ı vekil edinmeniz 
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olarak O’na tevekkül etmeniz değil midir?   Teslimiyet ve tevekkül O’na 
yetişmek içindir. Neden ilkeyi eylemde ereğe taşımanın gereğidir. Şimdi ise 
tevekkül kendinde olana eylemde yetişmek için değil eylemde sığınışa 
dönmüştür. Bu sığınış, dilde ifade ile değil, ilkesel eylemin sonucunda karşılığı 
görülen bir sığınıştır. 

Senden bir şey doğuyor, ona teslim oluyorsun eylemde; tevekkül ettin. Şimdi 
bahsettiğimiz öyle bir şey değil, bunun daha ileri safhası. Cömertlik doğuyor, 
ona teslim oluyorsun, cömertlikle ayağa kalkıyorsun; böyle değil. Cömertlik 
gelir ve sizden cömertlik görülür, direkt cömertsindir. Olması gerekeni olduğu 
gibi yaşarsın ve bu yaşamışlığın sığınmadır.  O cömertlik artık sığınmadır. Bu 
ikinci söylediğim yükselmek için değildir, hakkını vermek, hakkıyla yaşamak 
içindir. 

Hakkı ile yapılan her edim ve üretim, Cenabı Hakk’ın belirim sıfatı ile Allah’a 
sığınıştır. Artık teslimiyet ve tevekkül, sığınış niteliği kazanmıştır. Başta ayağa 
kalkmak/ yetişmek için üzerimizde beliren, gerçekleşen sıfatlarına teslim 
oluşumuz söz konusu iken, sonuçta ise hakkını vermek için sığınışımız oluyor. 
Ama eylemlerde sığınıyoruz. 

Bu iki sure ile beraber Kur’an’da insanın tinde doğumu, doğum öncesi 
yaşadıkları, doğduktan sonra çatışkıda yaşadıkları, melekelerine bağlı olarak 
nesnel olgusallığa aşkın öznel olgusallıkta kendiliğini bulması ve sonuçta 
evrensellerde rahmet seyrinde olan Rabbi Allah ile kimlik edinmesine tanık 
olduk. Son iki sureyle beraber Kur’an ile yaşamak, deneyimledikleri ve nakil 
edinenler ile bilinçlenen ve insanlığa dönerek hizmet eden, insanlığı inşa eden 
insana tanık olduk. Birde gördük ki insan değilmiş inşa eden… İnsan olan ve 
insanlık perdesinde insanı inşa eden Rab, Malik, İlah vb sıfat belirimleri ile 
Allah imiş… Son sure ile bunu net bir biçimde anlamak gerek… 

İnşa eden, yapılandıran hiçbir zaman insan değil, insan üzerinde sıfatlarıyla 
tezahür eden Allah’ın kendisidir. Onun için diyor; İnsanların Rabbine… 
İnsanlar demekte çoğul kullanıyor, Rabbine derken ise tekil ifade görülmekte. 
Yapılandıran O! Siz bireysel olarak, ferdi olarak hüviyeti Hakk’a dönmüş dahi 
olsanız, sizin kişiliğinize ait bir şey değil. Kişisel bir şey değil, ilkesel ve ilke 
sahibi olan yapıyor işi. Bu da çokluktaki ilişkiler üzerinden vahit görünüş 
bulduğunu anlamlı kılar. Nas suresinde ortak töz sebebiyle çokluktaki vahdete 
tanığızdır ama ortak tözün mutlak şahıs olma niteliği sebebiyle de çokluktaki 
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ilişkilerde ilişkileri belirleyen evrensel sıfatları üzeri vahit olarak görünüşüne 
tanığızdır. Ehadiyete eren için ise Nas suresi vahit sıfatı ile çokluğa aşkın 
olmayı anlamlı kılar. Böylesi makamda her şey, varlığını hakkı ile yaşamanın 
vesilesidir. Böylesi insanlık safhasında insan, çoklukta duranlara el uzatan 
İnsanı Kâmil olarak mürşidi kâmildir. Bu safhada insan, birinin ardılı, temsilcisi, 
uzantısı değil, gölgesi altında da himaye edilende değildir. Bundan olsa gerek 
ki bu safhada insan kendi olana sığınmaktadır, başkalılıkta durana değil. Bu 
safhada insan kendine yabancı da değildir.  

Beşer, nefsi emmaresi, duyular âlemine bağlılığı ve kendine dışsal olanlar ile 
melekeleri aracılığıyla ilişkilerinde Allah’tan mahrumdu ve ayrılıktaydı. 
Allah’taydı ama bilincinde örtüktü ve ayrılıktaydı. Beşerden doğan insan ise 
ruhta nur ile kendiliğini nesnesine aşkın buluşuyla ayrıca sıfat ve esma 
tavırlarında aslı olan Allah ile kimlik edinimi ile Allah’tan mahrumiyeti bitmiş, 
O’na ermenin verdiği aşkınlıkta yaşar olmuştur. İnsanlığın inşasına 
hizmetteyken, erdiği ile iş görürken, her türlü şerre ve vesveseye açıkken 
kendisi olan ve kendi olana sığınır. Kendisi olan sadece kendi olana sığınır. 
İnsan âlemlere uzanan yedullahtır. Kim tutarsa o eli Allah’tan başkasını 
tevhidin gereği olarak göremez olur.  

İnsan yedullahtır. İnsanlıkta okuyun ve insanlıkta bulun, insanlığınızda okuyun 
ve insanlığınızda bulun. 

Daha önce şöyle bir ifadede bulunmuştuk. Âlemlerde Allah’ı bilirsiniz, İnsanı 
bulmadan Allah’ı bulamazsınız. Erenler Hakk’ın adresi insan demişler. Çünkü 
yarattığında hazır ve nazır olan, içkin bulunan ve aşkında duran Allah “Âdem’e 
secde et” demiş. Kendi üzerinize dönmezseniz, kâmil insanlarla ilkeli, manevi 
ilişkilerde bulunmazsanız insanlığınızın kadir kıymetine, tinde değerine 
ulaşamazsınız. Tarihinde yok, herkes yine bir kâmille bulmuştur.  

Kâmillik, kâmilliğini Olympos tepesinde oturarak (tahtlarında otururlar) 
göstermek değil. İnsanın, kendi olanı hizmette gösterme çabasında çıkar. 
Kâmilliği buldunuz amenna, hizmete dönmezseniz hakkı hakkıyla zaten 
bulamazsınız ve yaşayamazsınız. Hizmette rıza vardır ve sonuçta bizlik 
edinilendir. Olympos tepesine birisi daha çıkar. Beraber oturur sohbet eder, 
insani ilişkilerde tanık olunacak ve hakkıyla yaşanacak Allah’ı zevk edersiniz. 
Oraya rıza ile girilir, orada tekbirler getirilir ve Allah ile selam edinilir. 
Anlattıklarımız aslında bundan ibarettir. Sizde olanla, sizde olanın niteliklerini 
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çeşitlilikte beliren insani ilişkilerde farka yani müşahedeye çıkışında zevk eder 
ve yaşarsınız. Tek başına Olympos’ta otursan ne yapacaksın?  

İnsan Allah ile zatında ve bulduğu karakter üzeri kimlik belirimlerinde 
kâmilliği/ tamlığını bulabilir ama İnsan, insan ile ilişkilerinde hakkıyla hizmette 
iken sınırlarda kendini Allah ile bulan olarak kemâlatını/ olgunluğunu bulur. 
İnsan yetiştirirken de iç dünyasında genişlik ve derinlik kazanır.    

Abdullah Baba derdi; ‘İşi uzatıyoruz. İstesek size hemen her şeyi (tinde olanı) 
veririz. Ama gelen, gidenimiz olmaz, ne yapacağız burada! Hem çalış senin 
olsun başkasının gölgesi altında edindiğin olmasın’. İnsan, insanla olan ilişkisi 
üzerinden beslenir ve ilahi sıfatına bağlı olarak gerçekleştirdikleri ile 
zevktedir. Çünkü insanın insanla olan ilişkisi Allah’tan beslenişidir. İnsan ile 
olan ilişkide hem kâmil insan Rabbinden tinde beslenir, hem de kendiliğini 
bulmaya çalışanları Rab, Malik ve İlah sıfat belirimleri üzerinden tinde besler. 
Ne mutlu kâmil insanı bulanlara! Ne mutlu gerçek derviş olan talipleri bulana.  

Kur’an’ı bitiriyoruz. Kur’an bitmez, yeni bir aşamaya döndü. Bu sefer tersten 
okunur,  Nas’tan itibaren Fatiha’ya doğru okunur. Siz Kur’an’ı okurken Furkan 
olduğunuzda sizde Kur’an canlanmış olarak okunacak olandır. 

Bu sefer sizden okuyacaklar. Fatiha’yı okuyanlar, Nas’tan itibaren sizi 
okumaya çalışacaklar, yani el uzatanı okumaya çalışacaklar.  

İnsan âlemlere uzanan yedullahtır. Kim tutarsa o eli Allah’tan başkasını 
tevhidin gereği olarak göremez olur, dedik. Musa’nın nurdan yanar gibi 
görünen ağacı ne zaman tezahür etti; İsa yeryüzüne geldiği zaman. Ne zaman 
umumiyette görünür oldu; Muhammed Mustafa Kur’an indirildiğinde. Bunu 
Felak’ta okuyabilirsiniz. Felak’ı İsa’ya atfedin, Nas’ı Hz. Resulullah’a atfedin. 
Okuyanı kimdi büyüye karşı; nübüvveti ve velayeti Hz. İsa gibi olan, Hz. Ali idi. 
Kur’an’ı ilkelerin betimlediği örnek yaşamları ile görünüş bulan insanlar 
üzerinden okursanız hikâyesine bağlı olarak daha rahat anlarsınız. Tabi ki 
hikâyesinde kalmamak ve evrensel içeriğine bağlı olarak sizdeki ve bütün 
insanlıktaki tezahürlerini görmek şartı ile okumalısınız.  

Felak, hizmeti hakkıyla yaşayan tenzihteki mürşide işaret eder. Nas ise kendini 
yitirmiş, neliğini yitirmiş, Allah ile iş gören, hizmet eden, yedullah (Allah eli) 
olan mürşidi kâmilin suresidir. Kendiliğini Allah’ın zatıyla bulan, kendisini 
Allah’ın sıfatları ile keşfeden İnsanı Kâmil’in suresidir. Bu sureyle idrak edilir ki 

379

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



Hakk’tan ayrı olarak ‘ne gelen var, ne giden’ Hak ve hakikatte kendi aslının 
şuuruna ermek ve bu şuur üzeri yaşamak var. Yani uyanış İhlâs suresini 
yaşayan için kaçınılmaz olandır.  

Felak’ta, kişi nur ile sıfatı ilahisini bulduğunda sabahını bulmuştur. Gününü/ 
dünyasını güneşini bulmuş olarak da aydınlatır. Tinde aydınlığını bulan; 
dünyanın gecesinde, gölgelerin karanlığında, bilinmeze götüren nefsi 
emmaresinin şerrinden ve nefsinin şerri ile hareket edenlerden hayırla/ 
olması gerekenle Rabbi olan Allah’a sığınır. Surede dış etkenlerden olumsuz 
etkilenen veya etkilenecek olanın neye ve kimlere dikkat etmesi gerektiği de 
anlamlı kılınır. Neye dikkat edeceğiz? Geceye dikkat edeceksiniz, üfleyenlere 
dikkat edeceksiniz, hasetçiye dikkat edeceğiz. Yani yolda kâmil olduysanız 
bunun üçüne dikkat edin. Bunlar yıkıcıdır, koca gökdeleni bile yıkarlar… Göğe 
inmiş çıkmış gök delenler var ya! O gök delenleri bile yıkarlar. Hased adamı 
bitirir. Bunlara dikkat edin ve kaçının…  

Nefsi emmaresini uyandıracak, kişiyi bilmeze sevk edecek, karanlık 
gölgelerden, üfürükçülerden, hasetten kaçınız. Kendisi ile nurlandığınız ve 
aydınlığınızı bulduğunuz Rabbinize sığının. İnsanlar ile gerçekleşen insani 
ilişkilerinizde de sığının; Rabb sıfatı ile nedenler zemininde kendi dışında 
bırakmayana, Malik sıfatı ile iradesini ereğinde gerçekleştiren hüküm sahibine 
ve İlah sıfatı ile de sıfatlarını gerçekleştirirken galip ve Ekber olana. Dışında 
bırakmayan, iradesini gerçekleştiren ve her daim galip olanı yaşarken 
gerçekleştirdiklerinde başkası gibi gözükse de başkası değildir. Rab sıfat 
belirimleri ile kendi üzerinizde bulacağınızdır.  
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SONUÇ 

 

Muhammediyet Nasr ve Tebbet süresinde bitiyor. Kur’an İhlâs süresi 
sonucunda da hatmedilmiştir. Felak ve Nas süreleri ile okunacak Kur’an olan 
Furkan olandır. Furkan da ise sıfat esma tavırları ile ilahlıkta görülen, 
delilleriyle kendisini gösteren ve karakterlere bağlı olarak beliren kimlikte 
ifade edilen Allah’a tanık olunur. O mevcudat deryasında sığınılan Mevla 
limanıdır.  

Bu limanda bilgi aracısız dile getirilir, muhatabına yönelindiğinde Cebrail 
kanatlarını germiştir. Burası çok önemli, Kur’an’ı Cebrail getiriyor. Bu makama 
erdiğinizde, muhataba yönelindiğinde, muhatap alınan kimse erecek olandır. 
Kur’an tersten okunur dedik, sizden, sığınılandan okunmaya başlanır. 
Muhatabına yönelindiğinde Cebrail kanatlarını germiştir. Kulluk bilincine geri 
dönülür ve sizden aracısız olarak hak ve hakikatin bilgisi dile getirilir. Bu da 
sıfatlara bağlı olarak özgün bir ifadede Allah’ın kendisini dilde beyan etmesi 
ve hakkı ile yaşam nesneleri üzerinden tanımlaması anlamına gelir. Cebrail 
olup da düşünce kanatlarını geren ve çırpılan düşünce kanatlarında 
dolayımsız bilgi aktaransınızdır. Artık kul ile Allah arasında gelen giden olarak 
bilgi aktaran olmadığı gibi, bütün edim ve üretimlerde Allah ilahlık sıfatlarıyla 
nesnesine malik, iş gören Rab olarak görünendir. Yani sizden artık yaptığınız 
edim ve üretimlerde Cenab-ı Hakk olduğu gibi görünendir. Cebrail’den ilerisi 
ise sadece şahsında kendin olmaktır.  

Evliyaullah sözünde ne demiş; “Ya Rabbi evliyanı bulanlar seni buluyor, onları 
bulmayanlar görmeyenler seni nereden buluyor, nereden biliyor?” İnsanı 
bulmadan Allah’ı bulmak yok.  

Kur’an dersleri sürecinde hakikati ilahiye kıyasen; doğa, tin, çatışkı, iniş, 
sürükleniş, yükseliş, kendini melekeleri ve zatı ile keşfetme, edim ve 
üretimlerde (her edim üretime ve her üretim de tüketime sebeptir.)hakkınca 
hakikati yaşamayı anlamlı kıldık. Anlam verdiklerimiz ile değerler edinerek 
güzel ahlak ve kimlik ediniminde bütünlüğümüzü bulmak… (bu bütünlüğünü 
bulmak bu hafta işlediğimiz konuydu, Kur’an’da bütünlüğümüzü buluyoruz) 
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Ayrıca edinilen kimliğin hakkını, hizmette vererek yaşamak, Kur’an ile bize 
öğretilendir. 

Yaptığımız çalışma ile tasavvufta slogan sözlerden olan ‘İnsan Allah’tadır, 
kendinden kendine bir yoldur’ ‘kendinden kendine’ veya ‘Allah insanda’ gibi 
ifadeleri slogan olmaktan çıkartıp, içerikleri ile anlamlı kılma çabasında da 
bulunmuş olduk. Yaptığımız çalışmayla bu sloganları da anlamlı kıldık. 
Sloganlar bir nevi çocukların ağzındaki sakız gibidir, tekrarlanır… ‘Kendinden 
kendine bir yoldur’, ‘Allah insandadır’ Tamam da, nasıl insanda, sen bunu bir 
anlat bana… Kendinden kendine olduğu doğru da, nasıl bir kendinden 
kendine… Yukarıdan aşağıya bir kendinden kendine mi, içeriden dışarıya bir 
kendinden kendine mi? Kendinden kendinenin nasıl aşamaları var, nasıl iniş - 
gelişler ve yükselişleri var, bilmiyoruz ama Kur’an’da bunlar tek tek anlatılıyor. 
Buna da tanık olduk.  

Kur’an’da Muhammediyetin muhatap alınışı Nas ve Tebbet ile biter. İhlâs ile 
muhatap alınan mertebe Muhammediyetten yükselinen Ahmediyettir. Nas ve 
Felak ile muhatap alınan ise Ahmediyettir. Ama umumiyeti bağlarsa, 
hususiyetti aşıp umumiyeti bağlarsa, herkesi bağlar. Yani normal bir insana da 
hasetçiden, şerliden, üfürükçüden, karanlığın şerrinden Allah’a sığın diyor, 
normal bir insana da… Senin rabbin olduğu gibi bütün insanların rabbi 
Allah’tır deniliyor. Nas süresi bize yalnız olmadığımızın bilincini de verir. 
Beşeri anlatmıyor, insanı anlatıyor. Bu çok önemli, beşer üzerinde de hâkim 
olan Allah’tır. Sen Ahadiyette kendini bulduysan, bil ki senin gibi nice bulan 
vardır. Yani senin üzerinde Malik, senin üzerinde İlah, senin üzerinde Rabb, 
amenna. Ama senin gibi kendini bulanlar üzerinde Rab, Malik ve İlah olan yine 
Allah’tır. O zaman haddini bil, sınırlarını bil! Abdulkadir Geylani’ye bir 
sarhoşun dediği gibi; “Seni öyle yaratmaya kadir olan Allah, beni de senin gibi 
yaratmaya kadirdir” Öyle ise haddimizi biliriz.  

Ben derdim ki eskiden, bunu hep söylüyorum, ben zannederdim ki yolda 
giderken, nur deryasında bir tek ben yalnızca yatıyorum, ben kalkıyorum. 
Bilmiyordum ki, benim gibi nicesi yatıyor, nicesi kalkıyor. Görünce sınırımızı 
bildik, yalnız olmadığımızı da gördük öyle kendimize geldik. Abdullah Baba 
derdi; Yunus balığa sormuş, senden daha büyüğü var mı derya da? Balık 
Yunus’u yutacak kadar büyükmüş ya… Diyor ki; ‘Sığ sularda yüzüyorum, 
derinlere gitmeye korkuyorum’. Yani kimler var, kimler… 
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Bir de sakın, kültürden aldığınız, geçmişten aldığınız öznelliği nesnelliğe 
indirgeyen ayrıca sığ olan bilgilerle Kur’an okumaya çalışmayın. Kişilerle, 
tarihle, indirgemeci olarak okumaya çalışmayın. Çünkü Kur’an’daki ‘de ki’ nin 
muhatabı olamazsınız. ‘De ki’ de kime de ki? Birinci ‘de ki’ nefsinize, ikinci ‘de 
ki’ artık hizmete soyunan insanın, ‘de ki’ dediği noktalarda kim muhatapsa 
onlara. Nefsinize ‘de ki’ derken aslında ‘de ki’ diyen sizden ‘de ki’ diyorsa, 
sizden muhatap alıyordur.  

Kur’an bittiğinde, yukarıda aşağıda bir yer kalmaz, sağda solda bir yer kalmaz. 
O’na döner, an da yaşarsınız, âleme uzandığınızda da zamanda yaşar ve 
zamanda görülürsünüz. Ahadiyete erdiğinizde O’na, ana erersiniz ve zaman 
mefhumu ile mevcudatla kayıt altında değilsinizdir. Öz kendilikte insanı 
mevcudat ile kayıtlı kılan zaman yitirilir. Zaman nesnesine bağlı olarak 
yaşanandır. Zamana döndüğünüzde, o zamanlar hangi yasalar üzeri iş 
görüyorsanız, ne yapıyorsanız, kendinizde olan öz kendiliğe, anda yaşanana 
sığınırsınız ve O’nunla bulunduğunuz zamanda yaşamaya çalışırsınız. Ve bilin 
ki O; öz kendilik, her vaktin dirisi olarak her zamana aşkın ve her zamanda 
kendini açandır.  

Bir daha söylüyorum; kendisi zaman ve mekân üstüdür ama zaman ve 
mekânda kendi sıfatlarını ve tavırlarını gösterendir. Yani zaman ile nesnesine 
bağlı belirimle kayıtlı olan değildir. Zaman ile kayıtlı değildir demek; 
süreksizlikte görülen değil süreklilikte yaşayan demektir. Zamanda her şey 
yitirilir. Ama o kendini yitiren bir varlık değil ki… Zaman dediğin kayıt altında 
olmaktır. Zaman dediğin ussaldır, kayıt altında olmaktır. İmkânlarda kayıt 
altında bulunan her şey süreksizdir ama O süreksiz değil ki… Sürekli olan bir 
varlık! Süreksiz olan şeyler için zamanda imkâna bağlı olarak varoluş geçerli, 
sürekli olan için ise zaman kendisini sıfat ve esmaları ile gerçek kıldığı 
hareketteki belirimidir. Zaman O’nun hareket belirimi olarak her eyleminde 
kendini yaşamasıdır. Dehre bakın… Bütün sıfatlarıyla O görünür… Ne diyor; 
“Dehre küfür ediyorlar, bilmezler ki dehr de tezahür eden benim.” Kendiliğim 
demiyor, dehr benim diyor, ‘benim ifadesi çok önemli… Benim kavramı, 
kendini dışlaştırdığı sıfat belirimi üzeri nesnesine bağlı olarak kendiliğin 
kendine dışsal ifade edilmesidir. 

Zaman denilen kendini sıfatlarında gerçek kılarken tavırlarda yaşamaktır. 
Nesnesine bağlı olarak insan ve doğa ile ilişkilerde kulluk bilincine döndürülür. 
Olympos dağından beşeriyete indiriyor; ama artık beşer değil, gönülde 
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insansınız… Sizi gören beşer görür, önemli değil siz Kur’an’ı yaşayın. Kim ki 
talep eder, el uzatır elini tutarsınız. Abdullah Baba derdi ki; yavrum çayımızı 
beğendilerse çay içeriz…  

Yalnız kalmamaya bakın… İnsan insanla bilinir, insan insanla zevk edilir, insan 
insanla bulunur ve insan, insan üzerinden kendiliğini keşfetmeye başlar… 
Maneviyatta zevk edecekseniz evvela insanı bulacaksınız.  

Son süre Mürşidi Kâmil süresidir, geri dönüş süresidir. Dengi yoktur dedik ya, 
mürşidi kâmil olarak döndü ama fettah sıfatı ile döndü. Âlemleri fetheden, 
gönülleri fetheden, çünkü her âlem kendinde kapalıdır. Kapalı yaratmıştır. 
“Gizli bir hazineyim” diyor… Her âlem biçimde görünüşü ile kendine kapalıdır, 
hazineden nasibini kendinde gizler, varoluş sürecinde de kendinde gizil olanı 
aşikâr eder. Her âlem bir insandır ve insandan tezahür eder, her insan bir 
âlemdir ilahi hazineden nasibini kendinde gizler ve hazineye kapalıdır. O 
Mürşidi Kâmil ki kapalı olanları açacak olandır. Gaybın anahtarları, hazinenin 
anahtarları Allah’taydı ya, mürşidi kâmilden Allah görünür, tek tek ve 
peyderpey hazinesini açar insandan. İnsanı açar ve kendini görünüşe taşır. Bu 
işin ilginç yönü Fettah olanın Rab, Malik ve İlah sıfatlarına haiz olması gerekir.   
Fetih varoluş sürecinin sonunda zaman da görünüş bulmaktır. Peyderpey 
Kur’an indiriliyor, peyderpey insandan kendi varlık hakikatini açmaya başlıyor. 
Bir de öyle okudunuz mu? Hamd olsun…  

İnsanlık tarihine bakın, peyderpey insan üzerinden her bir insanın çalışmaları 
üzerinden kendi varlığının güzelliğini açmıyor mu? Filozoflar, sanatçılar, 
peygamberler, fizikçiler… Her birinde bir sıfatı ilahisini öne çıkartmıyor mu? 
Her birinde bir sıfatı ilahisi üzeri görünmüyor mu? Gizilde duran kendini 
dışlaştırırken görünüş buldukça fettahtır. Bunu da insan, ya nesnesine bağlı 
okuduğundan dolayı bilmiyordur ya da hakikatine bağlı okuduğundan dolayı 
biliyordur ve bilincinde olarak yaşıyordur. 

Siz hakikatten baktığınızda, hepsinin bir sıfatı ilahiye bağlı olarak 
bilinçlendiğini ve iş gördüğüne tanık olursunuz. Âlemlerde kapalı duran, 
kendini insan üzerinden açar ve âlemleri de fethettirir/ fetheder. Bilin ki fetih 
daha yeni başlamıştır. Kur’an’la beraber ve artık dönem değişmiştir, bireylerin 
sıfatlarına bağlı olarak Hakk’a yükseliş ve ferdiyetini, onunla bulma devridir. 
Hüviyeti Hakk olduğunun bilincinde yaşama devridir. Böyle olsa da ferdiyet 
bilinci dâhilinde insanın biz olmaya doğru sevk edildiği/ edileceği bir dönemde 
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yaşamaktayız. İnsan kemalatı bizlikte buldu mu, “Yeryüzüne halife 
yaratacağım ayetin” hükmünü kaldırılır… İnsan sonsuzluğa kanatlarını açar ve 
uçar. Nasıl ki tinde, Allah’a seyir eden insana beden dar gelir. İnsanlığa da 
dünya dar gelir. Yeni ufuklara yönelmek kaçınılmazdır. Bunun işaretlerini de 
uzay projeleri ile görmekteyiz.  

Özet olarak yaşanan bir kitap olan Kur’an’ı anlamlı kılarsak: Kur’an, varlık alanı 
dediğimiz, Allah’ın varlık alanında, gerçekleşen olayların zikre taşınışıdır. 
Kur’an’da zikri yapılan ile bütün kâinatın özeti ve Allah’ın tinde tezahürü olan 
insanın, varlık safhaları sürecinde nerede kalıp kalmadığının bilincine ermeye 
çalıştık. Yaşamımıza da ne kadar sirayet ediyorsa, nerede kaldığımızın 
bilincine ermeye çalıştık. Firavunda mı kaldık, Musa’da mı kaldık, İsa’da mı 
kaldık, yoksa Hakk’a mı taşındık? Kur’an’la insan ikiz kardeştir gibi tasavvufta 
da slogan olmuş ifadelerin içeriği ile Kur’an’ı anlamaya çalıştık. Toplumsal 
olarak da haksızca yaşamayı tercih eden, belirgin özellikleri ile karakterize 
olmuş toplumsal bilinci temsil eden kavimlerin hangisinde yaşamakta 
olduğumuzu görmeye çalıştık.  

Özellikle Kur’an çalışmasını talep eden arkadaşlar; çalışma sürecinde 
yaşadıklarınıza dikkat ettiyseniz eğer her haftanın suresi ne ise ona bağlı ilke 
gereği belalar ve hayırları yaşamışızdır. O surenin belaları ve hayırları, yani 
Firavun’ları veya Musaları ile sınanmışsınızdır. Nankörlük varsa, nankörlük ile 
güzellik var ise güzellik ile sizleri yoklamıştır. Kur’an haftasında sofrasında 
yaşadığımız bir kitap oldu, yani her sure veya da o hafta işleyeceğimiz sureler, 
haftasında yaşayacağımız soframız oldu. O sofrada ne yediysek o hafta… 
Yaşantınızda var karşılığı… Demek ki yaşanılan… Bunun sebebi şu; Rabbimden 
size bir lütuftur! Niçin; onun yaşanan bir kitap olduğunun bilincinde olarak 
tecrübe ettiklerinizle idrak etmeniz,  Allah’a yaşamınızda tanık olmanız için...  

Yaşadıkça, deneyimledikçe bilinecektir. Çünkü bu kitap, hüviyet ve ahlak 
kitabıdır. Allah’ın ahlakı var, Allah’a inanıp inanmamaya göre belirlenen ahlak 
tipleri var, karakterler var değil mi? Yani ahlakıyla beliren karakterler var. O 
karakter belirimlerine göre biz Kur’an’ın neresindeyiz? Kur’an karakterlerin 
hangisinin belirimi üzerinden, yaptığı eylemleri üzerinden kimlik ediniyoruz. 
Firavun’un kimliğini mi ediniyoruz veya biraz önce anlamlı kıldığımız öfkeyi 
karakteri edinmiş Ebu Leheb’in kimliğini mi ediniyoruz? Yani öfke karakteri 
Ebu Leheb,   Kendi kendini yaktı… “Bula bula seni mi buldu?”  Nebiyi 
aşağıladığı günün haddi hesabı yok: Evinde öfkesinden köpürmüştü… Bir insan 
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kıskançlıktan hasetten köpürür mü? Evet; o öfkede evinde köpürmüştür. O 
köpürme kendisine zarar verdi, başkasına vermedi. O akıl kimler tarafından 
besleniyorsa, beraber olduğu ile ne yaşadılarsa… “Hurma lifinden 
bağlanmıştır” diyor, zincirlerden bağlanmıştır demiyor. “Hurma lifinden 
bağlanmış bir bağla beraber” cehenneme odun oldu, Allah bizleri esirgesin…   

Sonuçta, varlık alanında ne gerçekleşiyorsa, Kur’an’da zikir edilmektedir. 
Kur’an insanın varlık aynasıdır. Önemli olansa yaşama taşınarak okunmasıdır. 
Sizde yaşanırken Furkan, talep eden muhatap tarafından okunduğunda ise 
Kur’an’dır. Yaşayana aşk olsun…  

Muhammed Mustafa’dan örnek… Kendisi yaşamına taşıdığında Furkan’dı, 
yani hak ve hakikat doğrultusunda yaşadığının anlamı ile yaşadıklarının 
bilincinde olandı. Yaşadıkları ile de bilinçlendi. Söz ile ne şevk tokatları yedi, 
biliyoruz değil mi? Âmâya yüzünü ekşittiğinde, inşallah demediğinde, 
gönlünde olanı biz biliyoruz denildiğinde, eşleriyle olan ilişkilerinde ve helal ve 
haramlara kadar uyarıldıkları ile… Özel hayatını didik didik etti… Neredeyse 
konuşmadık özeli kalmadı. Bir de kendisi o kadar naif ve latif bir insan ki! 
Kendisinin yaşadıkları üzerinden özeline ait olanı düşünün nasıl söyleyecek? 

“Benim çektiğimi kimse çekmedi” diyor. Kur’an hem gelişiyle ağırdır, hem 
yaşama taşınmasıyla ağır… “Ve senin yükünü kaldırdık” diyor ya… Yani kolay 
getirdik, alıştırdık seni diyor. 

Selam efendimize olsun, onun yüzü suyu hürmetinedir, onun sevgisini 
bulmadan, zata erecek hiçbir kişi yoktur. Muhammed Mustafa mertebesi ile 
Zati İlahiye erilir. Nasr süresine varmadan, Muhammed Mustafa’nın 
mertebesine gelmeden, O’nun nuruyla, O’nun hakikatiyle dolmadan, hiçbir 
insan Zati İlahiye, ahadiyete varamaz. Buna imkân kılınmamıştır. 
Muhammediyet dediğimiz, Muhammed efendimizle görünüş bulan 
evrenseldir. Hz. Muhammed âlemini değişmiştir ama Muhammediyet devam 
etmektedir. Muhammediyet; Hakkı hakkıyla erdemler üzeri insanlık 
ilişkilerinde sürecinde yaşamak ve sonuç itibarı ile de şahsında kişinin Allah ile 
kendisini bulduğu ve ilişkilerinde de Hakk’ın kendisini kimlik beliriminde 
görünüşe taşıdığı karakter belirimidir. Bu mertebe her an Hakk ile diridir ve 
bu mertebeden Hakk edimlerinde ve ürettikleri üzerinden kimlik sahibi olarak 
görünüş bulur. Bu mertebenin sevgisini bulamayan ve bu mertebeden 
doğmayanın Zati İlahiye ermesine ve İhlâs suresine kadar gelmesine imkân 
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yoktur. Bunun içindir ki Allah’a duacıyız, Allah onun sevgisini gönlümüze ihsan 
eyler inşallah!  

Onun sevgisi olmadan, aşkı olmadan Zata ermek yok, Kim der ki, hüviyeti 
Hakk’ı biriciklikte, rab sıfatıyla da edinebiliriz, doğrudur… Her peygamber 
rabbi sıfatıyla Allah’ı bulmuş ama ben bulmak istemiyorum... Niye? Her 
peygamber diyor ki; Ya Rabbi bizi onun ümmetinden eyle! Ya peygamberler 
dahi böyle derken, ben ne diye peygamberle ve onların sıfatlarına bağlı olarak 
bulayım ki veya meleklerle olayım ki, Muhammet Mustafa dururken! 
Muhammediyet Allah’ın zatı ile kendini bulma her işi tevhidin hakkı üzeri zevk 
etme yolu olarak kestirme yoldur. Vallahi, o kadar uğraşmaya gerek yok… 
Âdem’den Hatem’e gideceğime, Hatem’ de bütününü zevk ederim. Yani 
Muhammed Mustafa mertebesinden mertebeleri zevk edersin, oradan da 
nasibin varsa eğer Hakk’a taşınırsın. Yani her iş Allah’ta başlar ve Allah’ta 
bitiyorken mertebeler ve kişilerle, sınırlar üzerinden tavırlarda görüşe gelen 
ve tininde sınırsız olan Allah’a zannımızca sınırlanmamak gerekir.  

Bu ifade ettiklerim, diğer nebileri sıfatları gereği zevk etmemek anlamına 
gelmez. Zaten Hatemi Nebiye uğradığınızda, diğer nebileri de zevk etmek 
zorunda kalırsınız. Burada anlatmak istediğim; Resulü Ekrem’i kıble alarak, 
sıfatlarda ve nedenlerde fazla oyalanmadan Allah’ın zatına doğru yol 
tutmamız gerektiğidir.      

Sen Muhammed Mustafa’ya varırsan eğer bütün peygamberat, silsileyi âliye 
olarak, senin insanlık bereket zincirin/ elin olmaları ve bağlı kılındığın kemalat 
halkaları olarak zaten sende tezahür ederler. El uzatırlar… Bunun için 
demişler: bire hizmet, binden himmet… Muhammed Mustafa’ya hizmet yani 
insanı kâmile hizmet etmek, Allah’a hizmet kabulünde bin yerden himmet 
getirir. Enbiya, evliya, her yerden size himmet ederler. Aşkın ifadesi ile 
söylersek eğer rabbi sıfatı ile kişinin sadece Allah’a hizmeti, her kişi ve her 
yerden himmet bulmasına sebeptir.   

Bunun için hazırı bulana Hızır gerekmez demişler. Artık şu Hızır sevdasından, 
bu himmet etsinden bıkın, kurtulun; kendi ayağınızla kalkın, kendi işinizi de 
kendiniz yapmasını öğrenin. Hep çocuk veya ergen kalacak değiliz. 

‘Efendi himmet...’ Yok, öyle bir şey, daha beter ederler.  Vallahi ben efendiyi 
buldum, başıma gelmeyen kalmadı… Ondan önce iyiydim, sonrasında ise ne iş 
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kaldı, ne aş kaldı, hiçbir şey kalmadı… Ailenin akıllısı, delisi olmuştu… Ama, 
insanın, aciz düşülen yerde, çaba doğrultusunda Rabbi ile ayağa kalkacağını 
da birinci elden tecrübe etmekteydim.  

Daha beter ederler şu demek; amaç Hakk’a varmak ise sizi rahmetten keserler 
mi? ‘Efendi iş’ derseniz dikkat edin daha beter olmayasınız. Himmet 
isteyeceğinize kendi işinizi kendiniz görün. Ola ki çok zorda kalınmış bir durum 
olsun, böyle ise eğer istişare ve himmet zaten haktır.  Muhabbetteyken sakın 
dile getirmeyin. Kendi işinizi kendiniz görün. Bir gün dahi efendiye şu işe mi 
gireyim, şöyle mi yapayım diye sormamışım. Çünkü zaten yapılması gerekeni 
biliyorum, yapılması gereken ne ise yapacaksınız. Çünkü derdiniz Allah ise 
dünya işlerinde ve sıkıntılarında yapılması gerekeni yapar ve muhabbette dile 
getirmezsiniz/ beklentilerde bulunmazsınız. 

Kafirun suresi ile kendi nefsinize de sınırlarınızı çizin. Kendi nefsi emarenize 
ait isteklerinizi bir köşeye bırakın ve hak ile batılı birbirine karıştırmayın. 
Dünyada ki yapmanız gerekenlerle maneviyatta yapılması gerekenleri 
birbirine karıştırmayın. Evet, dünyadaki yaptıklarımız üzerinden elbette ki 
Allah tezahür ediyordur. İlişkileriniz ve ürettikleriniz sonucunda üzerinizde 
sıfatlarınıza bağlı olarak Cenab-ı Hakk tezahür eder ama nefsi emarenize bağlı 
olarak beklentiler üzeri dünyevi ve tinsel olanı, hak ile de batılı birbirine 
karıştırmayın. Çünkü yapılması gereken hak işlerde nasıl davranmanız 
gerekiyorsa ve ne yapılması gerekiyorsa sadece olması gerekeni yapınız. Ben 
bilincindeydim, Allah biliyor. Bir işten çıkardım, başka bir işe girerdim, bir gün 
dahi babaya dünyevi ihtiyaçlar sebebiyle yaptıklarımı veya maneviyattan 
dolayı yaşadıklarımı anlatmazdım. Kimseyi de ilgilendirmezdi, beni de 
ilgilendirmezdi. Çünkü orada Allah’tan yana ne deniliyor, beni ilgilendiren 
oydu. İşi oraya taşımak marifet değil ki! Burada sadece işi örnek veriyorum. 
Bunun gibi nice olay/ yaşadıklarınız vardır. 

Oğlum askere gidecek, şehit olur mu? Olsun, daha ne olsun ki! Bebeğim öldü, 
ah, vah; sana şefaatçi olacak, daha ne olsun. Sen akıbete göre yaşayan 
Müslüman mısın ki! Evlenemedik, evde kaldık diyenlere kadar birçok örnek 
verilebilinir. Bizleri çöpçatan yapmaya çalışanına kadar, birçok örnek var. Kala 
kala bunlara mı kaldık! Bir Allah de bakalım, ne olacak! 

Allah’tan yana ne denilecek bizim derdimiz bu, senelerden beri derdimiz bu…  
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İnsanlar şunu yapıyor, bunu yapıyor, yapsınlar. Zaten size rahmeti ilahi olarak 
verileni yapıyorlar. Deneyimler ile bilinçlenmeniz için, kendi sıfatlarınızla 
ayağa kalkmanız için yapılanlarda Hakk’ı mı göreceğiz yoksa küfre mi 
düşeceğiz. İnsan derdini paylaşır, o ayrı… Hak ile batılı, maneviyat ile dünyevi 
beklentilerini birbirine karıştırmamalıdır. Dünya işinin karıştırılmaması 
dediğim, genelde yanlış anlaşılıyor. “Dünyada hak tezahür ederken nasıl 
karıştırmayacağız” denilmekte. Elbette ki dünyada Hakk’ın tezahürüne tanık 
olacağız ama beklentilerde olarak iş görmeyeceğiz. Gerekli olanı yapın, 
beklentilerde olarak iş görmeyin…  

Eğer beklentilerde iseniz, nerede kaldı Nasr, nerede kaldı Kafirun, nerede 
kaldı Fil süresi, kendi başına ayağa kalkmak, Rabbin sıfatında bütünlük bulmak 
nerede kaldı? Nerede kaldı İnşirah, nerede kaldı Duhan? Yani rüştünü bulmak 
nerede kaldı? Çocuk… Halen dışında belirimlerde, bir şeylerin isteğinde, 
beklentisinde iş görüyor.  

Kendin kalk, yapılması gerekeni yap, zaten Allah’u azimüşşan kapı açacaktır. 
Diyor ki; “Her zorlukta bir kolaylık vardır”, ardından bir daha “Her zorlukta bir 
kolaylık vardır” denilmekte. İki defa uyararak söylüyor. Yani dışında bekleme 
diyor, zaten bunu sana kolaylık için verdim. Niye; İlahi sıfatına yükselmen için 
ilahi sıfatını hakkıyla yaşayabilmen için, çare olsun diye zorluk verilmekte. 
Zorluk yolun gerçeği. Ama biz ne yapıyoruz zorlukta; ya elimi tutsana, beni 
kaldırsana, bak batıyorum vb… Bat ki çıkasın. Bataklık neyi tutarsa geri atar 
sonunda. Önemli olan bataklıktan kirli çıkmamak! Allah’ın elini tutarsanız, 
Kevser’den içerseniz doya doya, kirli çıkmazsınız. 

Özette bulunursak… 

Kur’an’dan bize tecrübe kalan ise Kur’an’ın makamlar makamı, mertebeler 
mertebesi olduğunun bilincini edinmemizdir. Bununla beraber Kur’an 
kavramlarının içeriğini hakkıyla/ gerçekliğine bağlı olarak anlamlı kılmaya 
çalıştık. Kavramlar gerçeğe bağlı evrenselinde anlamlı kılındığında felsefidirler 
ve bizler felsefi alanda Kur’an’ı nasıl anlamamız gerektiği bilincini edindik. 
Şafi, adalet, hak, salât, zekât ve benzeri kavramların içeriğini evrenselinde 
anlamlı bularak, bunu yapmaya çalıştık. Evrenselin, karşıt ilişkide tavır ve 
davranışlarında görünüşe taşındığı karakterleri –insanlığın ilk karakter 
örnekleri / arketipleri (tipolojik olan)- üzerinden de Kur’an ile Allah’ı anlamaya 
çalışırken yaşama ait dersler aldık. Allah’ın –mutlak olanın- sıfat, esma 
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tavırlarına ve fizik yasalarına göre beliren varlık mertebeleri üzerinden 
hakikatine bağlı olarak düşünce alanımızı genişletmemiz gerektiğini de 
öğrendik. En önemlisi ise Allah’ı zatı, kimlik beliriminin nesnesi olan ilkeli 
edimleri ve ürettikleri üzerinden gerçekleşenlerde, nerede bulunduğumuzu 
anlamaya ve kendimizi tanımaya çalıştık. Kur’an’da beyan edileni, Hak ve 
hakikate göre tevil yaptık ve tevile bağlı olarak da tefsir/ yorumlarda 
bulunmuş olduk. Yani Kur’an’ı evrenselinde anlamaya ve yaşamımızda da 
görmeye çalıştık. 

Kur’an’da sureler mertebelerdir. Surelerin ilkesinde yaşama taşınması sureyi 
makam yapar. Mertebe düzey olarak nesnel algılanandır. Makam ise 
mertebeler zemininde yaşanan, öznel olan ve değişmezleri ile yaşanandır. 
Kur’an’da karakterler ise kişilikler üzerinden ifade edilen edinebileceğimiz/ 
yaşayabileceğimiz, değişmezlerinde ifade edilen makamlardır. Bu da bizlere 
Kur’an’ın zamansız kılındığını gösterdi. Yani Kur’an, her devrin kitabı olarak 
insanın uzağında olanı değil, kendiliğinde olanı/ yaşamında karşılığı olanı 
anlamlı kılması ile tindeki ve doğadaki yabancılığımızı kaldıran kitap oldu.  

İnsan dünyaya geldiğinde doğaya yabancıdır. Doğada kendini keşfederken 
tine yabancı kalır. Değer üreterek tindeki yabancılığını kaldırmaya çalışır… 
Ama önemli olan hak ve hakikate göre tinde kendimizi bularak tindeki 
yabancılığın yitirilmesidir. Bu noktada Kur’an ile bize, ilahi sıfat ve esma 
belirimleri ile Allah rehber olmuştur. Doğadaki ve tindeki yabancılığımızı da 
akıl, iman ve vicdan sıfatları ile Kur’an’dan edindiğimiz değerler ve değer 
yargıları ile bulduk… Ve gördük ki her iş hakkı ile gerçekleşirken hakikatin 
görünüşüne sebep hikmet üzeri gerçekleşmekte. Biz de payımıza düşen ile 
hakikati hakkımız kadarı ile yaşamanın zevkini edinmemiz gerektiğinin 
bilincini edindik… Bunu da Allah’ta gerçekleşenlere kayıtsız olmamamız ve 
güzel ahlakta erdemli bir yaşamda gerçekleştirmek gerektiğini de öğrendik. 
Özellikle Kur’an’da kimlik durumuna göre zikredilen tiplerin, insanlık tininde 
değişmez karakter belirimleri olduklarını gördük.  

Mikro ve makro nesnelliğinde bir dünya görüşü edinmek yerine, nesnelliğe 
aşkın tinde değerler ile yaşamı anlamlı kılmaya ve geleceği değer olarak 
algılayarak nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini edinmeye çalıştık. Bizdeki 
dünya görüşü, dış dünya zemininde beliren bütüne aşkın olarak iç dünyada 
kendiliğin bilincinde bulunarak, hak belirimlerine göre hukuk zemininde 
hakkaniyet ilkesine bağlı yaşanılmasıdır… Ve varlıkta/ Allah’ta 
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gerçekleşenlerin, ilkesine bağlı olarak gerçekliğinde algılanmasıdır. Bu da 
hüsnü zan ile iman, irfan, akıl ve vicdan ile gerçekleşebilecek olandır.       

Başta, kendisine varılacak, bize dışsal duran bir rab olarak yoluna çıktığımız 
Allah; sonuçta, özvarlığımız, kendilik olarak üzerimizde tezahür eden ve geri 
kendisine sığındığımız ama sözde değil, O’ndan edindiğimiz sıfat, esma 
tavırlarıyla eylemde olarak geri O’na sığındığımız ve rüştümüzü, 
özgürlüğümüzü başkası ile değil de kendisi ile bulduğumuz, Allah’ımızdır. O, 
her ne kadar neden Tanrı olarak inancımızın öznesi ve her şeyi kendisi ile 
anlamlı kıldığımız olsa da erek Tanrı da olduğundan, kendisine varmayı amaç 
edindiğimiz değer olarak yaşadığımız Tanrı olması sebebiyle yaşamımızı 
değerli kılan imanımızın öznesidir. Artık kimliğimiz O’nun kimliğidir, varlığımız 
O’nun varlığıdır. Yani size ait bir şey yoktur. Bir de bakıyorsunuz hakikaten de 
kimseye ait bir şey yok. Malik-ül mülk benim diyor. Evrensel sıfat ve esmalar 
kendisininken ve mutlak Zat da olduğuna göre, geriye ne kaldı? Kazası 
kaderimiz olan Allah’ı yaşadığımızın bilincini de böylece edinmiş olduk. Bu 
durumda beden, servet, kariyer vb olguların “benim olduğu” ifade edilerek 
şirkte hoyratça yaşanabilinir mi? Elbette ki hayır! 

Kur’an’ı anlamaya çalıştığımız bu çalışmada; insanın amacının, amacına bağlı 
olarak değerlerinin ne olması gerektiğini görmekteyiz. Daha önceleri de 
dediğimiz gibi “nedenler doğrultusunda edinilen anlamlar amaca/ ereğe bağlı 
olarak değer niteliği kazanırlar. İnsan değerler varlığıdır, değer edindikleri ile 
yaşar.  

Kur’an’da gördüğümüz kadarı ile nedenler dâhilinde ereğe/ amaca bağlı 
olarak sonuçlar üzerinden konuşulurken insanın neleri değer edindiği ve hangi 
değerler doğrultusunda yaşaması gerektiği ifade edilir. Bu bağlamda da kâinat 
değil, insanın kendisi muhatap alınandır. Bu nedenle bilimlerin konu alanı 
olan kâinat, nesnelerine bağlı olarak nicel ve nitel –kategorileri/ değişmezleri- 
düzeylerde anlamlı kılınmaz, insan muhataptır; insan anlamlı kılınır. İnsanın 
da evrensel değerler üzerinden kâinatı anlamlı kılmasından daha çok evrensel 
değerler üzerinden kâinatı yaşaması gerektiği vurgulanır. Kur’an’da kâinat, 
değişmezlerine göre değil, tinde değerlere göre anlam kazanır ve tinde 
değerler ile tinde nitelik edinmiş insan için yaşamın, tinde yükseliş ve derinlik 
bulmasının zemini olarak anlam kazanır. 

391

Kur’an Mucizesi Dersleri 6



Amaç sorusu, değerler sorusudur. Amaç sorunsalı ise değerler sorunsalıdır. 
Kur’an ile insan anlamlı kılınırken, hangi değerler üzeri insan yaşarsa, tinde 
yaşadığı değerlere göre tinde değer olarak görünüş bulacağı ifade edilir. 

Demem o ki: Kur’an’da değerlere bağlı olarak insan anlamlı kılınırken ve 
insanın hangi değerlere göre yaşaması gerektiğinin aklı verilirken; Kur’an, 
değerler kitabı olarak bilincimizin önünde durur. Kâinat zemininde, kâinatın 
nesneleri üzerinden edinilen her türlü bilgi, insanın edindiği değerleri ile 
dünya görüşü edinmesinin nesneleri olurlar. Edinilen dünya görüşlerinin 
sınırları, Kur’an ile Allah/ öznellik ve evrensel değerler ile biçimlendirilir… Ve 
insana sonuçlara göre yaşaması gerektiğinin aklı da verilerek sınırlar belirgin 
kılınır. Kur’an’ı her ne kadar ahlak, tevhit ve karakter belirimlerine göre kimlik 
ilkesi ile okumamız gerekse de bu ilkeler ile okumamıza en büyük neden 
değerler olduğundan; Kur’an’ın, insan değerler varlığı olduğu içindir ki 
değerler ilkesi ile okunması gerekir.  

Bu bağlamda böylesi ilahi bir metnin, doğa nesneleri üzerinden edinilmiş 
bilgideki yeni gelişimlere göre değerlendirilmesi hak olur. Ama yapılacak 
yorumların/ değerlendirmelerin de Kur’an’dan amaç edinilen ile ifade 
edilmek istenenin ilkeleri dışında olarak yapılması haksızca bir davranış olur 
ve haksızca tutumlara sebep olunabilir. Bu durumda Kur’an’a yorum 
getirenlerin, Kur’an ilkeleri doğrultusunda Kur’an’dan amaç edilenden ne ise 
amaçtan ve ilkeden yoksun olarak Kur’an üzerine yargılarda bulunmaları, 
yorum bilgisinden uzak fevri bir davranıştır. Bilimsel olarakta, felsefi olarakta 
etik değildir.  

Bir konu veya metni anlamlı kılmak için kavram düzeyinde görülen ilkelerine 
ve maksadına vakıf olmak şarttır. İlkelerine ve maksatlarına vakıf olmadığımız 
bir metni veya konuyu, kendimize göre anlamlı kılmaya çalışmak veya 
eleştirisinde bulunmak dedikodusunu yapmaktan başka bir şey değildir. 
Anlamlı kılmaya çalışmak, gerçeğe yürümenin gerekliliğidir ama haksızca 
eleştirisini yapmak, insanın tinde kendini sınırlı kılması anlamına gelir. Öze 
sınır vurmadan; her tezahürü, hakkı gereği ile anlamak, anlamlı kılmaya 
çalışmak ve eleştirisini yapmak insan olmanın, etik olmanın gereğidir. Hak 
olan çeşitlilikte tavırları üzeri kendisini görünüşe taşırken, insanın haksızca 
fevri olması ile anlam ve değerleri doğrultusunda gerçekleşen dünya görüşü 
sebebiyle belli tavırlarda kendini hak olandan yana sınırlaması kendine 
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zulmüdür. Zulüm eden ise kendine zulüm eder, başkasına değil. Hak olan her 
daim sonuç itibarı ile galip gelecek olandır. 

Doğa felsefesinin uzantısı olarak bilim, dış dünyada ve iç dünyada olup 
bitmekte olan yaşananları nedenlerine bağlı olarak anlamlı kılmaya 
çalışmaktır. Sonuç verilerine göre de bilmenin nesnesi, varlık gerçekliği ile 
bilinmeye çalışılır. Felsefe de bilme nesnelerini, bilimin yasası ile bildiğini, 
kavramlarla ilkesi ile anlamlı kılma ve tanımlama görevini üstlenmiştir. Sadece 
nesnel olgusallıkta nesnesinde kalarak bilim ve felsefe çalışması yapmak 
hakikatten uzak hak belirimlerine göre anlam arayışında bulunmak olur. 
Bilimde anlamı edinilen, ideale/ amaca bağlı olarak üretim nesnesi olduğunda 
insan yaşamında meta değer olarak görülür. Felsefede de anlamlı kılınan/ 
anlamlı kılınmaya çalışılan ise amaca bağlı olarak yorumlanırsa eğer anlam, 
dünya görüşü/ ideoloji edinmeye sebep değer niteliği yüklenmiş olarak 
görünüş bulur. 

Dinde ise nedenlere bağlı anlam, faili mutlak olan mutlak özneye bağlı olarak 
vahiy, hatır, ilham, keşif ile edinilir. Edinilen her anlam, erekte duran mutlak 
özneyi anlamlı kıldıkça ve O’na erdirmeye araç olduğu sürece insan 
yaşamında değer olarak görülür. Bu bağlamda Kur’an yazılı metin olarak 
evrenselinde okunduğunda, nedenler doğrultusunda, sonuçlar üzerinden 
gerçekleşen anlatımı ve ereğe doğru taşıyıcı ifadeleri ile tinde değerleri 
gösterir. İnsanın da tinde değer edinimi ve üretimi ile değer varlığı olmasının 
hakkını vererek yaşaması istenendir. Kur’an’da erekten, sonuçlardan 
bahsedildiği içindir ki değer algısı üzeri muhataba göre hitap görülür. 
Kur’an’ın aklını değer ilkesi ile okunduğumuzda daha net göreceğizdir. 

Değerler, öznel/ tinsel olduğu içindir ki Kur’an’da insana, mitler dâhil olmak 
üzere hitap-muhatap ilişkisi üzerinden ifade edilirler. İnsan, değerler ile 
yaşamına, ereğe/ amaca bağlı olarak neden bulur. Bu bağlamda her insan 
Kur’an’ı, değerler ilkesi ve alt ilkeleri ile beraber okumalıdır.  

Kur’an’da “Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür” denilmektedir. Bu ayet 
değerler ilkesi ile anlam kazandığında Kur’an’ın bir cümlelik özeti gibidir. 
İnsanın niyeti; iradesi ve fikri doğrultusunda amele sevk edici, amel üzerinden 
görünen ve sonuç itibarı ile amele değer yükleminde bulunmasıdır. Bu ayette; 
her amel, yüklendiği değere göre karşılık görecektir, ifade edilmiş olunur.  
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İnsan niyetlerde ve amellerde var oluş tavırlarında bulunur, var oluşunu 
görünüşe taşır. Nedenlere bağlı anlamlı kıldığı her şeyi, niyetinde ereğine/ 
amacına bağlı olarak değere taşır ve değerler edinerek yaşar. Edindiği 
değerler ile bir iç dünya kurulur. Bu doğrultuda dış dünya nesneleri de 
değerlerine bağlı olarak anlam kazanır. Böylece yaşam değerler ile anlamlı 
kılınarak yaşanandır.  

İnsan değerler edinen ve değerlere göre yaşayan olduğu içindir ki değerler 
bağlamında nelere göre yaşadığı ve yaşaması gerektiği Kur’an’da anlamlı 
kılınandır. Niyet ve ameller ile de geleceğe doğru değer yükleminde 
bulunarak yaşamaktadır. Böylece insan, değerler varlığı olarak doğa 
zemininde tininde görünüş bulur. Bu bağlamda insanın kâle alındığı Kur’an’ın, 
değerler ilkesinde ifadeye haiz olması tinin gereğidir. Kur’an; bilmenin nesnesi 
olarak anlamlı kılınmaya çalışılan dış dünyayı, bilimsel bir göz ile tanımlamaya 
çalışılan bir kitap olmaktan daha çok tinde değerler ile değerler referans 
alınarak olan bitenin anlamlı kılındığı bir kitaptır. Bu bağlamda kendisinde 
işaret edilen doğa nesnelerinin özelliklerine ait bir anlatım yerine, kendisinde 
anlamlı kılınan değerlere bağlı olarak yaşam edinen insandır.  

Bu sebep ile Kur’an çalışması yaparken ereğe bağlı felsefe yapmış bulunduk… 
Ama ereğe bağlı olarak amaç ile görünüş bulan değerler, değerler sorunu, 
değerlere bağlı olarak gerçekleşen benzeri konularda, felsefi olan bir alanda 
çalışmamızı gerçekleştirdik. Kur’an’ı hakkı ile anlamak istiyorsak değerler 
konusuna yabancı kalmamamız gerekir. Özellikle değerler sonucunda 
gerçekleşen ahlak edinimi, karakter ve kimlik belirimini de Kur’an’ın başlıca 
temel ilkeleri olarak ele alıp, Kur’an okumalarında bu iki ilkeye de dikkat 
etmek gerekir. 

Bu çalışma ile beraber; bilgi edinmenin ne kadar önemli olduğunu bir daha 
görsek de edinilen bilginin değer niteliği kazanması ile beraber hangi 
doğrultuda yaşanması gerektiğinin/ yaşam alanlarına taşınması gerektiğinin 
de çok önemli olduğunu gördük.  

Özellikle belirteyim ki; Kur’an çalışmamızda, hakkınca kullanılması gereken 
meta değerler ve hakkı gereği yaşanması gereken tinde değerler ile hak 
belirimi olan hadler doğrultusunda yaşanması gerektiğini, özgürlüğün gereği 
olarak görmekteyiz. Kur’an’da özgürlük; hakkınca kullanılması gereken meta 
değerler ve hakkınca yaşanması gereken tinde değerler doğrultusunda 
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hakikati, haklar belirimi olan hadler gereği yaşamaya anlam katan bir dip not 
düşmekten ibarettir.  

İnsan özgürlük idealini, Allah’ın hakikate bağlı olarak haklar ve hadler 
belirimine göre yaşamadığı sürece edinecek de değildir. Özgürlükte önemli 
olan ise sonuçta insanı mesul ve mahkûm kılacak her türlü tutum ve 
davranıştan korunmaktır. Böylece gerçek bir özgürlükten bahsedilebilinir. 
Nefsi emmare doğrultusunda bireysel ve toplumsal düzeylerde yaşananlar, 
erdemler ile kritik edildiğinde, gelecekte utanç ve pişmanlık içinde vicdanda 
kendimizi bulmaya neden olabilir. 

Önemli olan, erekte görünen ideal olanı/ hakikati, yaşamın gerçeklerine göre 
hak belirimi olan hadler üzeri yaşayabilmektir. Bunu gerçekleştiren her insan 
özgürce tinini yaşamaktadır. Kur’an’da özgürlük; ideal olan olmaktan daha 
çok -hak belirimleri doğrultusunda görünüş bulan hakikati- ideal olanı 
yaşamanın sonucu olarak görülen, düşülmüş bir dip nottur. Bu durumda; hak 
ve hadler beliriminde bulunarak kişiliğinde tutarlı olan, karakter tavırlarında 
bütünlüğünü koruyan, karakter geçişlerinde/ tavırlarında bulunan Allah’ın 
örnek alınması insan için önemlidir.  

İnsanın aciz halk edilmesi, zaafları ve ölüm gerçeği ile karşı karşıya olması, 
iktidar ve güç arayışında bulunmasına sebeptir. Bundan dolayı da hukuk 
(şeriat), özgürlüğün gereği olarak ön koşulmuş olandır… Ve değerlere bağlı 
yaşam edinmenin de zeminidir.  

Kur’an ve İslam bağlamında özellikle belirteyim ki; Türkiye siyasi tarihinde 
yaşananların sonucu olarak son on senede, cumhuriyet ve demokrasi 
zemininde İslam’ın yaşanabilinirliği denenmektedir. Bize Kur’an’da dil ile 
üflenen ruh ile edindiğimiz bilinçle de görmekteyiz ki; bu da, insan ve İslam 
olma doğrultusunda, Hakk’tan edinilen kimlikle yetişkin insanlar olmamız 
adına önemlidir. Tarihinde denenmemiş olana tanık olmak da şahsen beni 
heyecanlı kılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İslam, toplumsal 
yaşamın belirleyici olan etnik kimliği idi… Siyasi olarak özellikle demokrasi 
zemininde yaşanılması öngörülür olan ve amaç edinilen değildi. 
Demokrasinin, ruhu itibarı ile İslam’a uygun olduğunu da belirtmekte de yarar 
vardır. Daha gelişmiş, kardeşçe ve insanca yaşamaya olanak verecek bir 
demokrasi temennisi ile Allah’a duacıyım.           
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Sonuçta insandan istenen; gölgesiz olmasıdır. Muhammed efendimiz için 
söylenen gölgesizlik mertebesi var; yani nefsi emmare ile gölgeler vadisine, 
sebepler, imkânlar dairesine ve kendinize dışsal başkasılıkta duranlara 
himmet istenci ile ihtiyaçlarınız sebebi ile uzantınız olmasın… Sizden istenen 
kendi sıfatlarınızla ayağa kalkışınızdır. Tabi ki insanlığın birbirleriyle 
ilişkilerinde, ayağa kalkışı söz konusu ama ahadiyete varan gölgesizdir, 
uzantısı olmadığı için gölgesizdir denilmiştir. Kendinde olanla ayaktadır, 
kendinde olanla iş görüyordur ve kendinde olanla iş görürken, kendine 
sığınmıştır artık… Bunun içindir ki sığınma, Nas ve Felak süresi ile tevekkülün 
en üst doruğuna taşınmasıdır. Pasif değil aktif olarak gerçekleşen, 
eylemlerinizde gösterdiğiniz sıfatların tavırsal görünüşleri üzerinden sığınıştır. 
Kabul gören de budur. Kendini bulan, kendi dışında aramaz. Artık gölgesizdir… 

Size ait hiçbir şey kalmasın, kişisel değil… Onun için kişiselleştirmeyin. Bakın 
bu dokuz aydan beridir yaptığımız çalışma kişisel bir durum değil, onun için 
kişiselleştirmeyin. Hakikati olup bitmekte olanlar üzerinden hakkıyla 
yaşayarak bu yaşamı bitirin. Nöbetinizi tutmuş olursunuz. Ne sıfat üzeri 
yaratıldıysanız, nöbetinizi tutmuş olursunuz, hakkıyla yaşamanın zevkine 
varırsınız. Bakın; İhlâs da ibadete dönmek müşrikliktir. Çünkü karşındaki birine 
ibadet ediyorsundur. Ama artık ibadeti, ibadet aklıyla değil, hizmete çevir, 
rahmete çevir. Yani olması gerekeni, olması gerektiği için yap, sende tezahür 
edeni hakkıyla yaşaman gerektiği için, hakkını vererek yaşa. İşte o zaman 
ibadet hakkıyla taçlanmış olur.  

Bu durumda ibadetin ismi ibadet değildir. Çünkü sana dışsal duran birine 
vardırtacak bir eylem olma niteliğinden, vardığın öz kendiliğini, hakkıyla 
yaşama niteliğini kazanmıştır. Böylece ismi rahmet olur. Hizmet değil 
rahmet… Çünkü hizmette de kendi dışında olanı kıble edinmişlik vardır. 
Rahmette önemli olan ise hikmet gereği amaca bağlı yaşananı, insanın öz 
kendiliğine bağlı olarak nesnesine aşkın yaşayabilmesidir. Rahmette; öz 
kendiliği, ilkesine bağlı tavırlarında dolayımsız olarak sadece yaşamak vardır. 
Böyle olunca insan kendini hissetmeye sebep sükûneti edinir.   

Rahmeti kendine farz kılmıştı; senin yaptığın eylemlerde Hakk’ı hakkınca, 
vardığın varlığı hakkıyla hakkınca yaşaman rahmettir sana. Ne mutlu sana… O 
zaman hor görmezsin… Yaşadığı varlığı/ Allah’ı hakkınca yaşamaya çalışan 
nicesi var. Bu sebeple ‘gök kubbemin altında sırdır’ diyor. Nerden bileceğiz, 
kötü bir evde olsa nereden bileceğiz. Bişri Hafi ve benzeri gibiler, daha nicesi… 
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Onun için kimden ne çıkacak, kimdir,  onda nasıl bir aslan yatar, kimler var, 
kimlerde neler var, Gönüllerinde hangi hazineler saklı bilmiyoruz ki… Allah’a 
hamil kulken kimi horlayabiliriz. Derviş Yunus “Yaratılanı hoş gördük 
yaratandan ötürü” dememiş mi?  Onun için hor görme hakkımız da yok. 
İnsanı hor görmeyin,  özellikle insanı hor görmeyin.  

Bu çalışma ile edindiğimiz önemli bir durum da bir şeyi kendi gerçekliğine 
bağlı olarak anlamlı kılmanın; doğa ve tindeki karşılıklarına göre sürecinde ve 
bütününde görerek mümkün olduğunun idrakini edinmemizdir. Ferdi olarak 
zevkinde okuduğumuz Kur’an’ı, ilkelerine bağlı olarak hikmetinde/ evrensel 
düzeyde görünüş bulduğu açılımlarında okumaya çalıştık. Derslerimizin 
başlangıcında ifadesi gereği kimlikler dediğimiz mümin, münkir müslim, 
müşrik ve benzeri olguların karakterler olduğunun idrakini edindik. Bu da 
sürecinde takip edilenle bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere 
göstermesi adına önemlidir.  

Çalışma boyunca ilahi kelamıyla Allah’ı takip ettik. Kur’an’a göre kendimizi 
bulmaya, tanımaya ve yaşadıklarımıza anlam vermeye çalıştık. Hayatta farklı 
nedenleri olan insanlar iken Kur’an ile ortak bir zemin edindik… Allah’ı ve 
yaratılışımızı anlamaya çalıştığımız ortak amacımız ile anlayışta, ahlakta ve 
yaşam biçimimizde birbirimizi gölgede bırakmayacak biçimde birlik bulduk.  

Özellikle belirtmeliyim ki, ahreti akıbet olarak burada nasıl yaşadığımız 
üzerinde çok durduk. Özellikle bilmemiz gereken bir durum da aşağı olan 
dünya hayatında yaşananları, yaşanması gerekenleri anlamlı kılarken, asıllar 
âlemindeki ahret yaşamını da unutmamamız gerektiğidir. Önemli olan burada 
edindiklerimizle ahrette neler yaşayabileceğimizin bilinci ile burada olması 
gerekenleri yaparak yaşayabilmemizdir.  

Dileğim; dünyanın gerçeklerine göre akılcı davranırken, imanımızın gereği 
olarak da ahret yaşantısına dikkat ederek yaşamaktır. Allah olan kıblemizi 
şaşırmadan, günü Allah’a göre yaşayabilmektir. Ana kıblemizi unutmuş olarak 
geleceğe olmazlar ile bakmak günü kaçırmamıza sebep olabilir. Kimi vakit bir 
kurtarıcı beklerken, kimi vakit de dışarıdan yardım beklerken olması gerek 
yapılması gerekenlerden uzak, gerçeği ötelemiş olarak günü kaçırabiliriz. 
İnsan olarak da ahret önümüzde dururken; fırsat olarak bize sunulan günü 
kaçırmak gibi bir lüksümüzün olmadığını da belirtmek gerekir. 
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Yaptığımız çalışma ile de her hangi bir konuyu (özgürlük, adalet, ilkeler, hak, 
hakikat vb), anlamlı kılan ayetler ile Kur’an’ı okumaya çalışmaktan öte; sure 
sürecinde Kur’an’ı, tefsirden daha çok tevil gereği okumaya çalıştık. Sadece 
tefsir etmeye kalksaydık eğer; daha kapsamlı olarak betimlemeler ışığında 
Kur’an okumaları yapmış olurduk. 

Kur’an çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bir konu da dildir. Dil ile; hak ve 
hakikat anlamlı kılınabilir, yaşam alanlarında hak ve hakikati görmemiz 
gerçekleşebilir, hak ve hakikate bağlı olarak ideal olana göre yaşam biçimi 
edinebilinir… Dil us belirimidir… Ve dil ile, doğada ve tinde gerçek olan, 
yeniden üretmenin sonucunda değer niteliği kazanır. Doğada ve tinde gerçek 
olan, ifadede gerçek kılınsa da insan yaşamında yeniden üretilmesi üzeri 
gerçekleştirilirken, değer olma niteliğinde gerçek olan olarak insan bilincinin 
önünde durur. Böyle olsa da hakikati yaşamak ile hakikati dilde ifade etmek 
birbirine karıştırılmamalıdır. Dil, iletişim vasıtası olmaktan daha çok, ussal 
belirimdir. Nedenlere göre anlam ediniminin ussal belirim olmaktan daha çok 
da ereğe bağlı değer edinimi ile beraber tinselliğin belirimi olarak insanın, 
tinde yaşamasının gerekli yapı harcıdır/ aracıdır. Bu bağlamda Kur’an’ı; doğa 
ve nesnelerini anlamlı kılan bir kitap olmaktan daha çok, tinsel yaşamı 
amaçlara bağlı olarak yapılandıran, değerler edinimi ile insanı spekülatif 
bakışıma sahip kıldıran, tinselliğin kitabı olarak görmek yerinde olur.   

Kur’an kelam olarak dilde, hak ve hakikatin ifade edilişi ile hadler üzeri 
yaşanması gerektiğinin beyanıdır. Yaşanmayan Kur’an, dilde ifade edilenleri 
ile bilinen ama değer olarak amaca alınmamış, yaşamaktan yana yoksun 
kalınmış bir kitap olarak elimizin altında durur. Önemli olan ise Kur’an’ın 
elimizin altındaki kitap olmasından daha çok beyan ettikleri ile yaşanan ve 
yaşamın her alanında karşılıkları görünen kitap olarak değerinde görülmesi ve 
yaşanmasıdır. Yaşadığınız da göreceğiniz ise Kur’an’ın, sadece teorik değil 
pratik olarak da yaşamda karşılığı olanların zikri olduğudur. Demem o ki 
gerçek olanın yaşanması, ifade edilmesi kadar da gereklidir/ önemlidir. 

Kur’an’da en dikkat edilmesi gereken ilke değerlerdir. Nedenlere bağlı olarak 
edinilen anlamların amaca/ ereğe bağlı olarak değer niteliği kazanması 
prensibi doğrultusunda Kur’an; kanaatim o ki gerçek değerinde daha iyi 
anlaşılacaktır. 
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Nedenlere bağlı olarak erek sonucu ile tinde değer niteliği kazanılması, kader 
konusunu da farklı bir açıdan anlamlı kılar. Her mevcut, ilahi amaca bağlı 
olarak nedeni doğrultusunda yüklendiği değeri ile içerik ve biçim kazanmış 
olarak, kadere/ ölçüye ait olgusallıkta görünüş bulur… Her mevcut, yüklendiği 
değer ölçüsünde de içerik olarak kendinde bulunan anlamı,  dışlaşmasına 
uygun kıvam niteliğindeki biçimi üzerinden, eylem dairesinde bulunduğu 
ölçüde yaşar.  

Doğada biçim; içeriğin, ereğine bağlı olarak ölçü zemininde, eylem dairesinde 
görünüşünün gereğidir. Her eylem, nedenlere bağlı olarak içeriğin değerinde 
görünmesinin gereğidir… Ama eylemde görünüşe taşınan içeriğin, değer 
nitelenmesine haiz olarak görünüş bulması içindir ki karşılığı olabilecek içeriğe 
haiz yeni bir biçim ile ölçülendirilmesi/ değerlendirilmesi şarttır.  Bundan 
dolayıdır ki tinde nedenlere bağlı olarak eylemde yaşanan her içerik, amaca/ 
ereğe bağlı yüklendiği değerin ölçüsünde tinde karşılık göreceği asli biçim ile 
de karşılık görmüş olarak değer nitelenmesinde yeniden biçim kazanır (“nasıl 
yaşarsanız öyle haşr olacaksınız” hadisi şerif). Böylece eylemde değer 
nitelenmesinde bulunanı, değer karşılığı olan ile kıyaslandığında, 
eşleştirildiğinde, hesabı görüldüğünde gerçekte hangi değerde yaşanmış 
olduğunu ölçülendirmek gerçekleşir. Bu bağlamda hukuk, insanın tinde 
yaşadıklarını, meşruiyet ilkesi doğrultusunda ölçülendirmenin gereği olarak 
görünüş bulur.  

Doğada biçimsellik zemininde ereğinde görünen her mevcut, hem 
materyaline, yasasına vb. durumlara bağlı olarak ölçülendirme -matematik ile 
anlamlı kılınır hem de kavramlar ile yerindelik, gereklilik ve ilkesine bağlı 
olarak nedenleri doğrultusunda anlamlı kılınır.  

Doğa nesneleri insan için, tinde kullanabilinir kılındıkları ölçüde de değer 
nitelenmesi ile anlam yüklenmiş olurlar. Kullanabilinir kılınan her nesne ise; 
değer karşılığı olarak belirlenmiş değer belirimi olan nesnesi ile karşılık 
görerek, insani ilişkilerin nesnesi ve insan ilişkilerinin devamlılığı adına 
önemlidir… Ve insan ilişkilerinde, değer nitelemesi ile iktisadi düzeyde 
ölçülendirilmiş olarak yerini alır ve tüketim nesnesi olması dolayısı ile 
değerdir. Böylece insan yaşamında, nedenlere bağlı ve amaca bağlı olarak iki 
düzeyde beliren ölçülendirmeye -matematiğe tanık olunur. Bu durumda doğa 
nesnelerine bağlı olarak sayısal veri alımı ve amaca bağlı olarak da sayısal 
düzeyde değer nitelendirilmesinde bulunulması, tinde ilkeler ile 
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gerçekleşecek bir yaşamın nesnesi olmadıkça, insan için doğada ilerlemenin 
gereğinin dışında bir anlam ifade etmez ve etmemelidir. 

İnsan için tinde ölçülendirme, doğa nesnelerinin, insanın ihtiyaç ve arzularına 
göre karşılık görmesi üzeri gerçekleştirilir. Bu, tinde nedenlere bağlı olarak 
ölçülendirmenin gereğidir. Bu ölçülendirme her ne kadar amaç içerse de, bu 
değer nitelenmesinde belirleyici olan, insanın doğasının, nefsi emmaresinin 
baskın gelmesidir. Bu değer nitelenmesinde insan, tinde nesnesine aşkın 
olmaktan daha çok, nesnesini, kendisini bağlı kıldığı değer olarak önünde 
bulur. İnsan için tinde ölçülendirmede önemli olan ise doğa nesnelerini, 
ilkeleri yaşamanın nesnesi kılarak, hakkı olan değer nitelemesinde bulunarak, 
nesnesine aşkın tinde yaşam edinilmesidir.  

İnsan, niyete bağlı olarak içerik yükleminde bulunarak, değer yükleminde 
bulunduğunu ya önünde bulandır ya da aşkında bulunarak tinde yaşam 
nesnesi kılandır. Tin nesnesine değer nitelemesinde bulunmak, hangi düzeyde 
olursa olsun; eylemin, gerçekleşmesine neden olan irade ve neden olan 
duygusuna bağlı olarak yüklendiği değer, karşılık göreceği değer nitelemesi ile 
ölçülendirilir. 

Nedenlere bağlı olarak edinilen anlamların, amaca/ ereğe bağlı olarak değer 
niteliği kazanması prensibi ile anlaşılacak olan o dur ki; matematikten 
iktisada, doğa bilimlerinden bilim tekniğe, psikolojiden psikanalize, 
sosyolojiden siyasete kadar vb. birçok alanda neden ve ereğe bağlı olarak 
bilimin yeniden anlamlı kılınması gerektiğidir. Böylece ilkesine ve yasasına 
bağlı olarak gerçekleşenleri neden ve erek bağıntısında anlamlı kılarken, ortak 
ilkeler ve amaç doğrultusunda ilimler arası disiplini edinmeyi de olanaklı 
kılabiliriz. Mutlak ilkeler, varlıkta tavırsal çeşitlilik olarak göründüğünden 
dolayı birbirlerini ötelemezler. Bu da mutlak ilkeler ile ilimler arası disiplinin 
zemini olmalıdır. Böylesi olduğunda ilimler ile edinilecek olan, Allah’ın 
varlığında tavır çeşitliliğinde yaşandığı daha net biçimde anlaşılacaktır. 

Kur’an ile edindiğimiz en önemli dersimiz ise; değerler zemininde insanın 
tinde yaratıldığı ve insanın sonuçları/ ereği öngörerek tinde değerler 
doğrultusunda yaşaması gerektiğidir.  

Bir daha söylemek gerekirse: Kur’an; değerler zemininde ahlak, karakter ve 
kimlik (hüviyet) belirimleri doğrultusunda okunması gereken bir kitaptır. 
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Allah’ın hem kendisini hem de doğa zemininde tinde halk ettiği insanı anlamlı 
kıldığı bir kitaptan; kâinata ait doğadaki gerçekleri anlatması beklenemez. 
Zaten doğadaki gerçekler Allah’ın hakikatini anlamlı kılmak adına ayetler 
olarak beyan edilir ve bu doğrultuda araştırma konusu olarak insana işaret 
edilir.  

Kâinat, doğa kitabı olarak zaten yazılmış iken bilimsel bir dil ile onu anlamlı 
kılmak, insanı nesnel gerçekliğe sevk etmekten öteye gitmez. Kur’an ile 
amaçlanan ise tinde insanı öznel gerçekliğe sevk ederek, insanın ereğinde 
bulacağı Allah’a göre yaşaması ve olan biteni bu doğrultuda anlamlı 
kılmasıdır. Bu durumda olan ise doğadaki nedenlere bağlı olarak insan 
yaşamının anlamlı kılınması değil, tinde erek bağlamında değer edilene göre 
insan yaşamının anlamlı kılınmasıdır. Kur’an’da yapılan, tinde ereğe göre 
insanın, hem ferdi hem toplumsal yaşam düzeylerinde anlamlı kılınarak, 
sonuç ve değerler itibarı ile neye göre yaşaması gerektiğidir.   

Bitirdik, hepinize teşekkürü bir borç bilmekteyim. Bu çalışmaya sebep 
oldunuz, Allah sizden razı ve sonradan katılan arkadaşlarımızdan razı olur 
inşallah… Ama beraber başladığımız çalışma sonuçta bitti, Allah’ta duamızı 
kabul etmiş oldu.  Hakkıyla bitirelim dedik, hakikaten de hakkıyla bitirdik. 
Hamd olsun. İnşallah Allah’ın lütfu ihsanıyla yazı çalışmaları da biter, nice 
dostumuza arkadaşımıza da yetişir. Varsa bir hatamız ve eksiğimiz Rabbim 
Allah af eder ve gelecek olanlara hatamızı düzelttirir ve eksiklerimizi de 
tamamlattırır inşallah. Zevk edenler hata aramaz, düzeltir ve tamamlar. 

Dışınızda kıbleniz –takip ettiğiniz- insan olsun ki insanlıkta Allah’a tanık 
olabilesiniz. Hizmetiniz insanlığınıza, insanlığa olursa eğer rahmeti eylem ve 
üretimlerinizde bulursunuz. İçinizde/ özünüzde kıbleniz Allah olsun ki bütün 
melekelerinizle iç dünyanızda O’na yükselmeye olanak bulabilesiniz. Dış 
dünyada da O’na tavırlarında tanık olabilesiniz. Bilmelisiniz ki öz kendiliğinizi 
dışta değil, içte/ şahıs olarak bulabilirsiniz.  

Takip etmek istediğiniz mi var? Allah yeter! Cehennemi mi istersiniz? Nefsi 
emmare yeter! Özgürlük mü dilersiniz? Hukuk yeter! Bilmek mi istersiniz? Akıl 
yeter! Selamet mi istersiniz. Rıza yeter! Güzel akıbet mi istersiniz? Vicdan 
yeter! Özgünlük mü stersiniz? Ardıl olmadığınız kendilik yeter! Yaşam anlamı 
mı istersiniz? Rahmet etmek yeter! Mutluluk mu istersiniz? İnsanı bulmak, 
insanca yaşamak yeter!  
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Aciz, çaresiz, insan ayağa kalkar mı?  Gönlünde boşluk, sevgi ile dolar. 
Bilmediği kendini, dışarıda arar. Önünde kâbusları bilmezliğe dalar.  

İnsan, ayağa kalkar mı? Sonsuza açılan kapı, bir yere kadar dolar. Dışında 
bulmadığını, kendinde arar. Emekle kaybolur kâbuslar, elbet kalkar.  

İnsan, ayağa kalkar mı? Gönlünde Allah, insan kendine bakar. Bilmediği kendi 
idi kendine bakar. Rahmet tavrında hizmete bakar. Kur’an dedikleri ayna, 
kendinden akar.  

İnsan ayağa kalkar mı? Kendini bulduğunda, kendi ile kalkar. Destek ile değil 
özü ile kalkar. Hizmetinde Rabbi ile kalkar. Gönüllere indikçe kendi ile kalkar.  

İnsan ayağa kalkar mı? Geçmişin ayak izleri ile bu güne bakar. Günü yaşarken 
yarına bakar. Yeni olan ile rahmete bakar. Gelecek gelmeden bu günde yaşar. 
Geleceğe uzanan el olur yaşar. Kendini bulduğu gün, kendini yaşar.  

İnsan ayağa kalkar mı? Başkası değil kendini yaşar. Dünü değil hak olanı yaşar, 
geleceği değil hakikati yaşar. Her daim olan ile kendini yaşar. Aşkında durur 
rahmet olur taşar. 

İnsan ayağa kalkar mı? Nesneler değişir, kendini yaşar. Değerler değişir, hakkı 
ile haddinde yaşar, Değişmeyen/ diri ile kendini yaşar. 

İnsan!.. Böylesi ayağa kalkar. 

Bizler; günde yaşananlar ile dünün önünde duranlar değiliz. Dünde 
yaşananların takipçisi olarak bugünün yaşandığının bilinci ile yarına 
bakanlarız. Dün dünde kaldı demekten uzak, dün ile bu güne bakanlarız. 
Dünün tecrübeleri ile bugün yaşananları ilkelerinde görüp, yarını öngörerek 
yarına el uzatanlarız. Dün de kaybolmak, bugün de kaybolmak hakkımız değil 
ki hadsizlik yapalım. Yok saymadan geçmişin güzel anılarını, acı tecrübelerini; 
bugün de her şeye rağmen insan olduğumuzun bilinci ile insanlığımızı yaşarız.  

Evrensele bağlı, değişmez değerler nasıl yok sayılabilir ki? İnsanın zaafları, 
görmezden gelinebilinir mi? Dünü bıraktık demek ile dün geride kalır mı? 
Dünü bıraktık demek ile bugün hakkı ile yaşanabilinir mi? Bugünü, dün 
denilen geçmişin aynasında da görmeden, yarınlara yürünebilinir mi?  
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Her açıdan görmeyi öğrenmek gerek. Dünü, bugünü ve yarını üç yüz altmış 
derece açı ile merkezine/ değişmezlerine bağlı olarak görüp yarına taşınmak 
gerek. 

İnsan tutunmak ister yeni olana. Yeni ile unuttuğu geçmiş, yaşayacağı 
geleceği. Gelecek böylesi dururken önünde, geçmişe kayıtsız kalınır mı? 
Geçmiş, arkanda değil, önünde de değil, yanında dursun!.. Arkanda durursa, 
bugüne bakamazsın. Önünde durursa, yarına bakamazsın. Yanında dursun!.. 
Yanında her durduğunda tutunacak dalların olsun! Kopartacağın dalları da 
bulursun! Yitirmeden kendini yarınlara kavuşursun. Dünden sonra 
(modernizm ile kast edilen), şimdiden öte(postmodernizm ile kast edilen) 
bugüne kavuşursun. Yeter ki tutunacak hak değerlerin olsun. Yarına da 
umudun olsun. 

Dün de, dünden sonra da, şimdiden öte de unutma ki önemli olan, kendine 
kavuşmandır. İnsanlığın ayak izleri değerlerin olsun. Kendini bulmanın gereği 
olsun. Sen kendini bulduğunda insanlığa ekleyeceğin güzelliğin olsun. 

Böylesi yaşarken, erekte duran, sonuçta görünen; dün yaşanılana, bugün 
olana, değerinde anlam katmana sebep olsun. Yarın ile hak olan değerler ile 
düne ve bugüne bakmayı öğren!.. Öğren ki; olması gereken, yaşadığın olsun. 
Her zamanın dirisi, bugün de sende görünür olsun. Dünden sonrada, şimdiden 
ötede;  hakikati ile ereğinde yaşamayı, olması gerekende -hak üzeri- bulursun. 
Yarına da aşkın, günü yaşarsın. Dün ile de güne uzanırsın… Zamanın 
nesnelerinde kaybolmadan özvarlığından uzanırsın. Kuralsız değil hakkınca 
uzanırsın.  

Nesnelere aşkın kendini yaşarken, yarından da öte kendini yaşarsın. 
Hakikatte, zamanlara aşkın kendini yaşarsın. İnsanlık piramidinin tepesinde 
yaşarsın. Haddince, hakkınca, Allah’ı yaşarsın.   

Nedenler anlam bulmamıza, süreç gerçekleşmeye, erek ise gerçekleşecek 
olanı gösterir. Nedenler ile anlamak, süreçte gerçekleşene tanık olmak 
dâhilinde, ereğe bağlı her değer edinimi ile nedenleri ve süreçte 
gerçekleşenleri, sonuçta görülecek olan değerlere göre anlamlı kılmak ve 
olması gerekene tanık olarak olması gerekeni yaşamak, Kur’an’dan 
edindiğimiz en önemli derstir.  
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Başka kültür ve medeniyet sahiplerinin değer algıları ve değer yargılarına göre 
kendimizi değerlendirmek yerine, kendi kültür ve medeniyetimizin kaynağına 
dönerek edineceğimiz ruh ile bulacağımız özgüven doğrultusunda evvela 
kıyam etmek gerekir. Böylece başkaları ile kendilerini değerlendiren ve 
başkalarına öykünen çocuk olmaktan kurtulup, hak olan değerlerimize göre 
neye öncelik vererek yaşamamız gerektiğini bilen yetişkin insanlar olmamız 
gerekir.  

Bilinmelidir ki; bilim nedenlere ve sonuçlara bağlı olarak anlam üretir… İnsan 
için vicdan zemininde tinde değer üretmek ve tinde değerler doğrultusunda 
dünya görüşü ve yaşam biçimi edinmek, itikat ve iman doğrultusunda 
gerçekleşir. İnsan, tinde değerler edinmediği sürece, bilim ile anlam üretmesi 
ve doğada meta değerler edinmesi varoluşunu anlamlı kılmaya 
yetmeyecektir. Bu durumda insan, kendinden yana mutmainliği de bulucu 
değildir. İnsan, yaratılış nedeni doğrultusunda ereğe/ amaca bağlı olarak 
değerler düzeyinde anlam edinmedikçe, iç dünyasında duyarsız kaldığı bir 
yaşam ile karşı karşıyadır.   

Önemli olan tinde ereğe bağlı olarak iman etmek, adil olmak, ilim öğrenmek, 
edindiklerinden israf etmeden nitelikli bir biçimde infak edebilmektir. Ve 
benzeri durumlar ile de bilmekteyiz ki insana böylesi zorunlu kılınanlar, 
insanın yetişkin bir insan olmasının gereğidir. İnsana farz/ zorunlu kılınanlar, 
insanı sınırlayıcı olmaktan öte, insanca yaşamasının gereğidir… İnsanın tinde 
amaca bağlı olarak tinde değerlerde yaşamasının gereğidir.  

Bilim ile doğanın sınırlarını zorlarız ve sırlarını çözeriz… İnsan bilimi ile de 
insanı anlamak istersek eğer; evvela, insanın iman etme ihtiyacında bulunan –
kendine tinde dayanak arayan-, nedenlere bağlı olarak anlam üreten, vicdanlı 
olması gereken –sonuçlara göre yaşaması gereken- ve amaçlarına bağlı olarak 
değer üreten bir varlık olduğunu görmemiz gerekir. Böylece Kur’an ışığında 
insanı daha rahat anlayabiliriz. Bu anlamda insanı tinde anlamaya olanaklı 
kılacak insan bilimi ile de insana; neyi, kimi nasıl yaşadığının aynasını çanak 
tutarak, en doğru biçimde kendisini kendisine gösterme olanağı bulabiliriz.  

Doğaya ait insanı anlamlı kılmak o kadar zor olmasa gerek… Ama, doğa 
zemininde tine ait insanı anlamlı kılmak, insanlık tarihi ışığından bakarsak 
eğer zor görülmektedir. Böyle olmasına rağmen; nedenlere ve sonuçlara bağlı 
anlam üreten insanın, amaca bağlı olarak değer üreten insan olması ile 
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değerler doğrultusunda anlamlı kılınması önemlidir. Kur’an’da yapılan da 
tinde değerlere göre insanın anlamlı kılınması değil midir? İnsan anlamlı 
kılınacak ise eğer, ilkelere bağlı olarak edinilen değerler doğrultusunda 
karakter ve kimlik belirimlerinde tutum ve davranışlarda bulunana tanık 
olacağızdır.  

Bununla beraber; edindiği değerlere bağlı olarak ananeler doğrultusunda töre 
zemininde kültür üreten ve hukuk zemininde medeniyet üreten insana, 
ürettiği içinde yaşayan olması ile tanık olacağızdır. İnsanı tanırsak eğer Allah’ı 
tanımamız kolaylaşacaktır. İnsanı tanıyamaz isek eğer Allah’ı da tanımaktan 
uzak, insanlığımızın katili olacağımız kesindir. Bunu da öngörmek için, kâhin 
veya nebi olmaya gerek yoktur. 

İçinde doğdukları ile büyür insan… Kendinde doğmadıkça kendine yabancıdır 
insan… Kendine ayna olması gereken ürettiklerine saplanır insan. Emeği ile, 
salih amelleri ile kendine uyanacaktır insan.   

Allah, tinde değerdir… Değerler, haklar ve hadler gereği yaşanmadığında 
yitirilirler. Yitirilen değerlerden yana insan, tinden aşağılara düşer… Tinde 
değer olanı yitirdiğinde, kendi nedenini de yitirmiş olarak değerinden düşer. 
Tinde değerler, amaca bağlı edinilirler ve insanın, insanca yaşamasının gereği 
olan hadler edinmesine sebeptirler. Tinde değerler ile insan, aşağılardan 
yücelere yükselme olanağını bulur… Kendine dışsal ötelerde aradığı Allah’ı, 
Rabbi olarak yaşama olanağı da bulur… Hak olan tinde değerler ile yaşadıkça 
insan, kendini öz varlığı ile bulur. 

Rabbim Allah’tır ki hak değerinden yana kendisini; hakkı ile bilmekten ve 
hakkı gereği yaşamaktan yana bizleri yoksun bırakmasın!.. Değerinde 
yaşanan, güzelliğinde yaşanandır… Rabbim Allah’tır ki; bizleri güzelliğinden 
mahrum etmesin! 

Muhabbetle.           
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