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

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

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

Önsözünde şöyle diyor: 

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

“Bu kitap bir Kur’an tevili çalışmasıdır.  

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

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

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

Yaşayan Kur’an olmamız duası ile… 





13- RAD SURESİ 

 

Bismillahhirrahmanirahim; 

Bu haftaki suremiz Rad… Yusuf suresini geçen hafta zevk etmiştik. Yusuf 
suresi tamamıyla mit olan bir sure ve mit olan bir sureden sonra içinde mit 
olmayan bir sure getiriyor. Rad suresinde mit yoktur, bazı betimlemeler vardır 
ama mit yoktur, hikâye anlatmaz. Mitler bir çocukluk devresi gibidir. Ama Rad 
suresinde böyle bir şey yok, direkt her şeyi hakkıyla anlatmaya çalışır. Zaten 
ilk ayetinde “kitabın ayetleridir” diyor, “sana Rabbinden indirilen haktır, 
gerçektir” diyor ve gerçeği anlamlandırmaya çalışıyor.  

On iki sure Yusuf ile tamamlandı. Kur’an-ı azimüşşan da 12’den 18. sureye 
kadar olan sureler âlemler kuşağını toparlamaktadır. Âlemler kuşağı insandır. 
İnsanı iyice toparlar. 6’ya Enam suresine kadar Allah-ı azimüşşan insana 
tohum ekti; neden, ereği, ne yaptığı, ne ettiğinin bilincini toparladı. 12’ye 
kadar bunu tafsilatıyla açar, 18’e kadar âlem, insan, Allah ilişkisinde hepsini 
iyice yayar ve insan tamamıyla bir âlemler kuşağı olur. Yani özet bir varlık 
olur. Bunu bilincine taşır, bilincine taşırken şuuruna taşır, biraz sonra 
konuşacağımız şeylerde zaten bu net görünür. Onun için biraz detaya gireyim, 
daha net anlaşılır. 

Mesela, Rad suresindeki kâinat üzerinden verilen bütün örnekler ‘Neden 
Tanrı’ya ait örneklerdir. Kendisini bütün âlemin nedeni olarak gösterir. 
İbrahim suresine gidin, ilk başlarda ayetlerde kâinat ayetleri gitmez. Zaten bu 
kitabın açık ayetleridir, açık kitabın ayetleridir dediği anda kâinattır o. Yani 
kâinat ayetleri üzerinden kendini konuşuyordur. Ve işin enteresan tarafı, 
İbrahim’e gittiğiniz zaman, insancıl ilkeyi konuşur; her şeyi sizin için yarattık, 
her şeyin nedeni sensin… İnsandır, bütün âlem insan içindir. Günümüzde 
insancıl ilke vardır, şu düzen insanın varoluşu için diyorlar. Böyle bir ortam o 
kadar muhteşem, muazzam bir ortam ki, sadece insan öyle bir ortamda 
ortaya çıkabiliyor. Dünyadaki eko denge vesaire hepsi inanılmaz derecede 
insan için olduğu net anlamlandırılır. İnsan için olduğu, insanın kendisinde 
toparlandığının da vurgusu var.  
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Sizin için olması iki türlüdür… Bir, insanın varoluşu için demektir. İki, insanın 
kendi iradesi içindir; kullanabilir kılıyor melekeleri açılsın diye… Halife diye 
yaratmış ya ve o sebepten dolayı. İbrahim suresindeki bütün ayetlere gittiğin 
zaman insan için bir iki nokta görürsünüz. Bir, insanın varoluşu açığa çıksın 
diye, yani yaşamsal olarak… İki, insanın potansiyel sıfatları açığa çıksın diye 
insan içindir. Üçüncü aşamada ise bütün âlemi kullanabilir kılar, hemen 
arkasından bir sure daha gelir Hicr suresi, Hicr suresine gittiğin zaman 
düzende konuşur. 

Kur’an’ı hiç bilmeyen bir insan farklı sureler okur -bizde bilmiyoruz da 
bildirdiği kadar veyahut da sevk ettirdiği kadar- bir ayeti okur burada 
kâinattan konuşuyor, burada da kâinattan konuşuyor hep aynı ayetler ya 
yeter, başka bir şey yok mu der. İlkesinden okuduğunuz zaman hep aynı 
ayetleri konuşmuyor. Orada farklı farklı iradeler, farklı farklı ilkelerle o ayetleri 
konuşuyor. Güneşten örnek veriyor, yıldızdan örnek veriyor ama başka bir 
sureden baktığın zaman, ben yıldızları, felekleri senin için yaptım diyor 
mesela; bak ilkeyi değiştiriyor, kıbleyi değiştiriyor.  

Mesela Rad suresinde “neden tanrı” iken, her şeyin nedeni olarak 
yaratmışken, İbrahim suresinde diyor ki ama kâinatın amacı senin için… 
Tamam, nedeni benim, ama amacı senin için diyor. İnsan için. Ereğinde 
gösteriyor. 

Peki, insan niçin? Allah için! Allah için olduğunu Hicr suresinde bir parça bize 
açıyor. Oradaki ayetlerde Allah için olan bir insanın nasıl o düzenin içinde var 
olması gerektiğini ve ereğe bağlı olarak nasıl yaşaması gerektiğinin vurgusunu 
yapar. Hicr suresinde bunu net görürsünüz. Çünkü amel ve niyete bakar Hicr 
suresinde… Ama öyle bir düzenim var ki o düzenin içinde amellerin ve 
niyetlerin bana göre değilse gözünüzün yaşına bakmam diyor. Yani amaca, 
program doğrultusunda yaşayacak insan. Nedeni çünkü O! Yani niçin 
amaçlandıysa, niçin yaratıldıysa nedeni neyse… Ya âlemler içkinliğinde 
âlemleri yaşarken o doğrultuda yaşayacak yâda yok olup gidecek. Çünkü 
nedeni doğrultusunda yaşamayan varlık yok olur. Yani ya nedeni yaşayacaksın 
yâda yok olup gideceksin. 

Hemen arkasında Nahl suresi vardır, yine âlemleri konuşur ama bu sefer Nahl 
suresinde emeği konuşur. Emekle arınmayı konuşur, emekle yükselmeyi 
konuşur, emekle potansiyellerin açılmasını konuşur. Yine kâinatı 
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konuşuyordur, kâinattan örnekler veriyordur, arı ile “görmez misiniz” der yine 
örnekler verir. Arı emekçidir ya, “kalbine vahy ettik” der. Arı gibi saf olursanız, 
size iner ve siz eylemleriniz üzerinden inen bir varlığı görürsünüz, kendinizde 
şahit olursunsunuz. Arı eylemlerinde tanıktır Hakk’a ve sizin için şifadır diyor 
ondan çıkan. Aynı şekilde bütün eylemlerinizde saf niyetle ürettiğiniz her şey 
size şifadır, baldır, zevktir, muhabbettir. 

İsra’ya gittiğiniz zaman âlemler kuşağı ilim olarak anlatılır size. Mesela bu 
surede de ilim vardır ama bu surede “neden tanrı” olarak ilimler vardır. Ama 
İsra’ya gittiğin zaman İsra detaylı olarak insan üzerinden ilimlere geçirir.  

Ama 18. sure Kehf suresine geldiğin zaman, bütün ilimler artık 
içselleştirilmiştir, insan bilince taşınmıştır. Bilgi işlevseldir kâinatta, durağan 
bir şey değildir; her zaman bilgi işlem vardır ve insanda artık bilgi işlevseldir. 
Şuurundadır, şuuruna ermenin getirdiği bir bilgi vardır; nedene bağlı ilim, 
ereğe bağlı ilim, özgün olarak kullanılması, metalara bağlı olarak ilmin 
kullanılması, işlevsel oluşu, ilkeye bağlı olarak kullanılması… Ama sonuçta 
istenen şuurdur. Bilinçte işlenir amenna, her zaman işlevseldir orada. Ama 
önemli olan işlevsel olanın şuuruna varmak, edindiğinin şuuruna ermek ve 
Kehf suresinde bunu verdi, âlemler kuşağını toparlayacak 18. surede. 

İnsan âlemler kuşağıdır, bütün kâinatın nedeni insandır, kâinatın miracı 
insanadır, insanın miracı Allah’a dır ve insan âlemin noktalı virgülüdür. 
Noktası değildir, yani sonu değildir, noktalı virgülüdür ve insan bir süreç 
varlığıdır. Yani öyle olmuş bitmiş değil, sürecinde inşa olan… Ve sürecinde inşa 
ediyor bizi. Bütün ayetlerde Kur’an bizi sürecinde inşaya götürdü. Ve 
amacımız ne? Kur’an’ın gösterdiği çıtalarla insan olmak! Ve insan olurken 
ikinci bir çıta, Allah’a göre ne kadar insan olduk ne kadar olamadık… Çıtamız 
Allah çünkü! Ne kadar yaşayabiliyoruz Allah’ı, ne kadar yaşayamıyoruz, ilim 
sahibini? Ariflik düzeyinde O’nu idrak, irfan düzeyinde idraki, âlimlik 
düzeyinde ispatında bilinci, filozof düzeyinde Onu anlamlı kılmak mesela… 

Rad suresine buradan geçeyim. 12 den 18 sureye kadar aslında âlemler kuşağı 
olan insanı toparlayacağız. Bütün âlemlerde Allah, insan, kâinat ilişkisi… 
Kâinat üzerinden anlatımlar, O’nun insan üzerinde tevhide taşınması ve 
tevhide taşınırken insanın Allah’ın bilincine gelmesi ve ona göre nasıl yaşayıp, 
yaşamadığı. Zaten bütün Kur’an ayetlerine baktığınız zaman O’nun bilincine 
taşınıp, idrak edilip edilmemesi, kabul edilip edilmemesi, insan yaşamları ve 
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kimliklerini anlatıyor. Burada çok önemli bir şey daha var Rad suresi ile 
beraber, bizim basiret kazanmamızı her şeyi hakkıyla görmemizi istiyor. 

Rad suresi basiret ilkesiyle okunur, nedeni basiret ilkesi, ama basiret ilkesi 
neyle çıkar, neyle görülür, neyle oluşur? Bilgiyle oluşur, yani bildiğinize 
tanıksınızdır, bildiğinizde basirsinizdir. Yani bir şeyi biliyorsanız onu 
görüyorsunuzdur, bilmediğiniz şeyi göremezsiniz imkânı yok. 

Ve Rad suresini tamamıyla okuduğunuz zaman ilim suresi olduğunuzu da 
görürsünüz, ama nedene bağlı ilimdir. Ereği de işaret eden ilimdir ama. Rad 
suresinde buna tanığız. Kâinat örneklerine gittiğiniz zaman “nedeni Tanrı 
olan, Allah olan” ayetleri görürsünüz; “Görmekte olduğunuz gökleri direksiz 
yaratan” yükselten, “sonra arşı istiva eden” akılları istiva eden, “güneşi ve ayı 
emrine boyun eğdiren Allah’tır.” Ama diğer surelere gittiğin zaman öyle 
konuşmuyor, bunların hepsini sizin için yaptım diyor, muhteşem.  

İnsan aklının şahit olduğu iki nokta vardır.  

İlk önce Ariflik ile âlimliğin bir tanımını yapayım;  

Arif kişi sezgileriyle beraber özne olana tanıktır. Yani ilkesel olana, 
eylemlerinde ilke üzeri tavırda olana tanıktır. Arifler Hakk’a tanıktır. Tevhit 
ehlidirler ve ilkeye tanıktırlar, esmalarıyla ürün verenin ürünlerine değil, 
ürünü üzerinde görünene tanıktırlar. 

Âlim kişi nesnesine tanıktır, maluma tabiidir… Arif gerçeğe ilkelerde tanıktır, 
âlim nesnesinde tanıktır ve ispat ister, âlimde ispat vardır.  

Filozof ise yasalara bağlı olarak, hakkı –gerçeği- anlamlı kılandır. İspat gibi bir 
derdi yoktur, anlamlı kılmaya çalışır. Eğer filozofun ispatı varsa o zaman o 
filozof değildir âlimdir. Bir şeyi ispat etmeye çalışıyorsa ve ispatlıyorsa âlimdir. 
Kavramlarıyla anlamlı kılmaya çalışıyor o filozoftur. Ama arif keşfiyle tanık 
olandır. Anlamlı kılacak diye bir şey yoktur. Ariflik biraz daha anlattığı şeylerde 
anlayışı açabilmesi için ya mitseldir, ya örneklerledir. Çünkü ilkeyi örneklerle 
surete getirip anlatabilirsiniz, başka türlü yapamazsınız. Yani Allah’ı 
anlamlandırmak isterseniz örnekle yapabilirsiniz, betimlemelerle 
yapabilirsiniz ama filozof illa betimlemeler yapacak diye bir kaide yok. Sadece 
kavramlarla anlamlı kılabilir yani arı felsefe dediğimiz şey… Ama âlim kişi, 

4

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



nedenine ve sebeplerine, sonuçlarına bağlı olarak, nesnesini, nesne üzerinden 
yaşanan gerçekliliği anlamlı kılacaktır ve genelde yasaya bağlıdır. 

Âlimin gerçeği yasadır. Arifin gerçeği ilkelerdir. Filozofun gerçeği kavramlardır 
ve anlayıştır, bilme nesnesini hakkı ile tanıtlamadır. Bir şeyi 
anlamlandırabiliyorsa o filozoftur. Anlamlı kılıyorsa, yani hakkı ile kavramları 
ile anlayabiliyorsa ve anlamlı kılabiliyorsa o gerçektir. Ama gerçek bir daha 
söylüyorum teorik tarafı olduğu gibi pratik tarafından da görünmesi gereken 
şeydir. Mantığın gerekliliği de budur. Yani bir şeyi biz burada konuşuyorsak, 
onun yaşamda gerçekliliği var mı, yok mu? Ona da bakmamız lazım, biz de 
gerçekliliği var mı, yok mu; varsa bizim için gerçektir. Yoksa gerçek değildir. 
Ha başka birinin gerçeği olabilir ama bizim gerçeğimiz değildir.  

Yaşamda tanık olduğunuz, sizin gerçeğinizdir; bunu hiçbir zaman unutmayın. 
Rad suresinde bir şekilde betimlemeye giriyor ama betimlemenin haricinde 
tamamıyla anlayışımıza hitap eder. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın kendisi kendisine 
tanıklık istiyor. Kimi zamanda âlimlik tarafımıza hitap ederek “görmez misin 
direksiz yaratıyoruz” diyor. 1400 sene önce göklerin direksiz olduğunu, kütle 
çekim kuvvetini bilen var mı? Kütle çekim kuvvetini konuşuyor. Âlim aklıyla 
bakarsan kütle çekim kuvvetini konuşuyor, havanın kendisinin yoğunluğuna 
göre gökler 7 kat bir şekilde duruyor. İşin enteresan tarafı, o gaz yoğunlukları 
her birinin bir katmanı vardır; “direksiz yarattık.”  

Hadi o gökleri bıraktık, felekler… İç göklere gidelim direksiz, kütle çekim 
kuvveti, manyetizma ve tutan benim diyor. Ayrı bir varlık değil üzerlerinde 
olan bir varlık, nurun kendisi yapıyor bu işi. Neden tanrının kendisi nur 
demiştik başka ayetlere gitmeden önce.  

Neden tanrı olarak kendini anlatıyor ve ilim sıfatı üzeri âlim olarak anlatıyor. 
Çünkü bir varlık bilecek ki yaratacak, bilmeyen bir varlık yaratabilir mi? 
Görüleni, görülmeyeni de bilendir. Yani âlemleri de gaybı da bilendir. Bu üç, 
dört türlü yorumlanabilir, bakın Allah’ın Âlim esmasından bahsediyoruz.  

1- Görüleni bilir; yani duyular âlemini biliyor şekil, şemalı, fenomenlerin 
hepsini biliyor.  

2- Görülmeyeni de biliyor, görünmeyen dediğimiz bizim gözümüzle 
görmediğimiz âlemler anlamına gelir.  
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Bir daha girelim ayetin kendisine… Görüleni bilir derken, eylemler üzerinden 
ilkelerle zuhur edeni bilir, ilkeler üzeri ne tecelli ediyorsa bilir, tecelli edeni 
değil de zuhur ediyorsa onu bilir. Her formun arkasında yatan gizilde duranı 
iyi bilir, eylemlerinde görüneni bilir. Bu şu demek, formun yani görünen 
biçimin kendi özünde ne varsa ilke olarak onu da bilir. Yani her varlığın neden 
olarak hangi ilke üzerinde olduğunu da bilendir. Biraz daha ileri gidin, 
eylemlerde zuhur eden kendi varlığının hakikatini de bilir ve her varlığın kendi 
üzerinde potansiyellerini belirleyen olarak nasıl tecelli ettiğinin bilincindedir.  

 

Bir daha söyleyeyim, âlim aklıyla sebep sonuca göre ispatı olan aklın ne 
biliyorsa hepsinin bilgisi bendedir diyor, ilkeler düzeyinde, ariflerin aklı üzeri 
bildikleri, tanık oldukları ne varsa hepsinin bilgisi yine bendedir diyor. İstersen 
bunu anlamlı kılın filozof aklıyla, hepsinin bilgisi bende vardır diyor. 

Bey baba bunu şöyle derdi; oğlum, Allah biliyorsa, âlim ise biz neyi biliyoruz? 
Tekten bakın, kimsenin bir şey bildiği yok, ne bildirirse onu biliyoruz başka bir 
şey yok, ne gösterirse onu görüyoruz başka bir şey yok… Ve tamamıyla bilgi 
olarak görüşün olduğunu gösterir. Bakın nedenlere bağlı olarak görüşünün 
olduğunu gösterir.  

Geçenlerde Canan ablanın babası bir hastalık geçirdi, emboli attı, adam 
tamamıyla kavramlarını yitiriyor. Evlat, şu, bu, kavram algısı yitiriliyor. Doktor 
konuşuyor algılamıyor, bakın algılayış yok! Tamamıyla bilgi ile algılıyoruz, 
kavramlarla algılıyoruz. Bir sonraki İbrahim suresinde söz ve genel anlamıyla 
dili konuşacağız. Dilin kendisi insanı var kılıyor. İnsan olabilmek için önce dil 
sahibi olmak lazım, yoksa sadece melek. Bebek gelirken kendisi melektir, ne 
zaman ki hevaları başlıyor, dil oluşuyor o zaman insanlık sıfatını edinmeye 
başlıyor.  

Aynı zamanda ayetlerde mekanik bir doğadan bahsetmiyor. Göz açıp 
kapayıncaya kadar bir şimşek çakar ve gök gürültüsü dahi Rabbine hamd eder 
diyor, meleklerde O’nu azametinden dolayı hamd eder… Tamamıyla organik 
bir doğadan ve şuurlu bir doğadan bahsediyoruz.  

Cenab-ı Hakk neyi var ettiyse ona kendinden de bir ruh vererek canlı kılmıştır 
ve formu itibariyle, biçimi itibariyle… Her varlık bir şuura sahiptir, fıtrat 
itibariyle. Yani yaratılışıyla şuura sahiptir ve her varlık Hakk’ın zikrindedir. Bu 
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zikir iki türlüdür; bilinçli ve bilinçsiz… “Göklerde ve yerlerde bulunanlarda, 
onların gölgelerinde sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde ederler” 
ayeti buna örnektir.  

Rad suresinin başında tamamıyla bir serimleme yapıyor, bütün kâinatta 
doğada bir çeşitlemenin olduğunu görüyoruz. Hiçbir zaman doğada zıtlık 
yoktur. İşlevselliğinde, ilişkilerinde, organik ilişkinin kendisinde bütünsel ve 
amaca bağlı olarak tamamıyla kolektif bir bilinç ve kolektif bir eylemden 
bahsediyoruz. Amaca bağlı olduğunuz zaman kolektif bir eylemde 
bulunursunuz. Şimdi biz burada kolektif bir eylemde değil miyiz amaca bağlı 
olarak? Amaca bağlı olarak eylemlerimizi yekvücut yaparız, namazda da öyle 
değil midir? Eylemler amaca bağlı olarak yekvücuttur. Neden ilkesinden 
baktığımızda tamamıyla bir serilmeden bahseder… Hiçbir zaman bir zıtlıktan 
bahsetmez, çiftlerden bahsediyor.  

Zıtlık ne zaman başlıyor? Gerçeğe aykırı davranışlarda, gerçeği kabul edip 
etmeyişte, insanda başlatıyor. Bakın bir ayette diyor ki, “Kâfirlerin seni 
yalanlamalarına şaşırıyorsun. Şaşılacak şey, biz toprak olduğumuz zaman 
yeniden mi yaratılacağız demeleridir. Kâinatta görmüyor musunuz her şeyi 
yok ettikten sonra yeniden yaratıyorum.”  

Bakın kâfirlerin istediği ikinci bir istek daha var, inanmadıkları bir şeyi söyleyip 
ve mucize istiyorlar, mucize demek aciz bırakan ispat demektir. Yani bizleri 
akılımızda, şuurumuzda, bilincimizde aciz bırakacak bir ispat getir, “onlar 
mucize gelse dahi iman edecek değillerdir. Kâinatın kendisini görmüyorlar 
mı?” diyor. Mucize mi istiyorlar, yaşamın kendisi bir mucize. Mucize mi 
istiyorlar, kitap ehli olmayan bir kavimsiniz! Kitap, yazılı metinleri yok, bir tane 
gösteremezsiniz, şiirler yazarlar duvarlara asarlar başka bir şeyleri yok, kitap 
iniyor… Yani bilince hitap eden ve sürecinde hitap eden, peyder peyder 
indirdiğimiz dediği, hitap eden bir kitap geliyor kendilerine. Kitap yazısı yok! 
Yani bir bilinçle karşı karşıyasınız diyor, bu sizin için mucize değil midir? 
Muhteşem bir şey… 

Kur’an’ın kendisini mucize olarak gösterişi var, kendi kelamı ki Allah’ı 
Azimüşşan altından kalkmamızı nasip eder inşallah. Ayağa kalkmak… Çünkü 
gerçekten zor bir hizmet, o kadar grift detaylar var ki, o detaylarıyla 
ilişkilendirip, ayetleri iç içe alıp, onları bir güzel alıp, o ilke ile beraber 
örtüştürmek, o ilkenin hiç eksiğini bırakmadan yürümek o kadar kolay bir şey 
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değil. Bazen aklım donuyor, bu kadar bilgiyi nasıl sunabilirim diyorum. Mesela 
biraz önceki Rad suresinin ana fikrindeki o hali unutmuşum, Ya Rabbi ne 
zaman getirirsin diye bakıyorum bir taraftan. İçerden getirdi de ondan sonra 
açıldı. Bakın birincisinde serimleme var ama hemen arkasından serimlemede 
insanla beraber karşıtlık var ediyor; insan tininde doğada karşıtlık beliriyor.  

Bakın doğa zemininde serimlemeler vardır, doğa zemini üzerinde çıkan 
insanda karşıtlık çıkar. Karşıtlık dediğimiz, çelişki dediğimiz insan tinine aittir. 
Ve insan tinindeki bu çatışkı gerekli olan bir şeydir, olması gerekendir, çünkü 
ilkeler başka türlü görünmezler. Birisi bilecek ki âlim olan görsün, birisi fakir 
olacak ki gani olan gözüksün, birisi mazlum olacak ki merhamet sahibi 
görünsün, birisi günah işleyecek ki Tevvab, Settar olan, gafur olan görünsün. 

İlkelerle baktığınız zaman Allah’ı Azimüşşan kendisini görünüşe taşımasını o 
karşıtlılık ilişkisinde görünür olur. Doğada karşıtlık yoktur, eril, dişi olarak 
gördüğümüz şeyler, büyük, küçük olarak dediğimiz şeyler sadece izafidir. İzafi 
olarak karşıtı gördüğümüz şeylerdir, yoksa bir serimelemenin farklılıklarıdır, o 
farklılıklarda algı oluşur, başka türlü değil. Yani duyularımıza hitap eder ve 
doğayı burada kaile almıyor. Onun için İbrahim suresinde nedenin kendisi 
olduğunu söylüyor. İbrahim suresinde ilkesinde amacının, bütün kâinattaki 
serimlemenin çeşitliliğin insan için olduğunun vurgusu var. Muhteşem bir şey 
ve hemen arkasından gidiyoruz, onlarla alakadar olan karşıtların çıktığını 
görüyoruz; inkâr edenler ve inkâr etmelerinin gerekçeleri. Tamam, bir söz 
geldi, söze itibar için diyor bizi aciz bırakacak bir şekilde ispat getir. Bak 
tamamıyla âlim aklı, ispat istiyor; bir şeyin gerçeği ne?  

Galileo geldi dünya yuvarlak dedi. İspat et, bakın âlim aklı ispat ister. Arif aklı 
ispat istemez iman ister ve imanı doğrultusunda onun keşfi olarak 
görünmesini istenir. Keşfi olarak görebilmemiz sezgilerimize bağlıdır. Çünkü 
iman onaylamak demektir. Bakın iman eminden gelir ve onaylamaktır. Bir 
şeye iman ediyorsanız onaylıyorsunuz, iman ettiğinizi onaylarsınız, şüpheniz 
yoktur. İman edenler zaten onuyorlar, Allah’ı kabul etmişler. Lakin işlerin O’na 
nasıl ait olup olmadığının şuuruna sahip değiller. Bir ayet bunu net anlatıyor; 
“bütün işler Allah’a aittir.”  

Bakın müminler Allah’a iman ediyor lakin münafıklar, müşrikler bunlara 
inanılmaz eziyet ediyor ve bunlar niye iman etmiyor? Allah bu kadar kudret 
sahibi iken yani bütün kâinattın nedeni O iken niçin insan iman etmiyor. Sizin 
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aklınıza gelmez mi? Benimkine de gelmiyor da Kur’an söylediği zaman geliyor. 
Bende iman saftır, olduğu gibi iman ederim, ehli birisi dese ki şurada olsun 
şöyle bir şey olsun desin direk iman ederim. Yeter ki ona güvenim olsun. 
Allah’tan öyle bir saflık vermişler, saf dediğim ezik, mezik saflığı değil, birisi 
ehliyse direk imanım vardır; orada bir şüphe bulmam.  

Bir gün Mehmet Genç’le İTÜ’de bir yere gidiyoruz. Bir park gördüm çocuk 
parkı, dedim Mehmet abi, İTÜ de çocuk parkı ne arar? Öztürk Can diye bir 
kardeşimiz var, 45–50 yaşında. Dedi Öztürk Can çocukluğunda oynasın diye 
yapmışlar. Ben iman ederek baktım, hiç düşünmüyorum o sırada, Mehmet 
Genç söylüyor çünkü… Şöyle bir baktım Mehmet Genç bir koptu gülmeye 
başladı. Bizi işletiyor musun abi! Hiç aklıma gelmiyor Öztürk Can 55 yaşında, 
İTÜ 55 sene önce var mıydı? Yok muydu? Hiç aklımdan geçmiyor, ya o kadar 
saf. Ehlisi söyledi mi iman ederim direk. Şaka yapmış, yapmamış hiç 
umurumda değil sonradan aklım onun üzerine çalışır.  

Allah’a iman ediyoruz ama içlerinde Allah’a iman edip etmeme şüphesine 
düşeriz ve burada tevekkülde koyuyor onun için. Bu surede secde, Hak ile 
batılın ayrılması, zikir. Secde, zikir, tevekkül çok önemsiyor. Bu ayette ibadet 
için bizim mümin olarak sıfatımızın gösterilmesi için üç tane şey söylüyor; 
secde, zikir ve tevekkül.  

İlk önce akli gideceğiz, ondan sonra kalbi olan tarafına gelelim. Müminlere 
söylüyor, karşıtlık insanda çıktı, doğada karşıtlık yoktur altını çiziyorum, bizim 
karşıt olarak gördüğümüz şeyler yasalarla aşılmıştır. Doğada yasalar işler ve 
yasalar aşılmıştır. Zaten diyor her şeyi hak üzeri yarattık, yasalar üzeri yarattık 
ve ilkeler üzeri yarattım, potansiyellerinde ilkeler… Hepsinin düzen ve 
dengede açığa çıkmasının sebebi yasalardır. 

İki gerçeklilik; ilkelere bağlı gerçeklilik, yasalara bağlı gerçeklilik… Daha önce 
konuştuğumuz için üzerinde durmuyorum, nedenine bağlı olarak, ereğine 
bağlı olarak, yasalar nedendir ilkeler erektir her zaman. Potansiyellerimizde 
vardırlar ama erek olarak açığa çıkması gerek.  

Her varlık fıtratı gereği yaşadığı içindir ki,  

1. Yasalar sebebiyle secdedir,  
2. Fıtratı gereği ilkesi sebebiyle yaşadığı için zorunlu olarak secdedir. 

İsteyerek veya istemeyerek yaşarlar diyor, secdedir diyorlar.  
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3. Cenab-ı Hakk’ın lütfü ihsanı ile amaca bağlı olarak eylemde oldukları 
için bilerek veya bilmeyerek secdededirler. Allah’ın bir ereği var, bir 
amacı var yine secdededirler, erekleri, muradı neyse ona doğru 
kolektif olarak hareket ederler, bilerek veyahut da bilmeyerek. İnsan 
için ya mesela istese de, istemese de hep secdedir.  

4. İsteyerek secdededir ki, kabul edenlerin/ edilenlerin secdesidir ve 
onu tevekküle söyler, zikirle söyler. 
 

Buraya geçmeyecektim ama devam edeyim; hakla batıl… Diyor ki , “bilmezler 
mi bütün işler Allah’a aittir” hemen arkasından söylüyor “o müminler 
bilmiyorlar mı ki Allah dileseydi herkesi bir ümmet yapardı”. Çeşitlilik de 
serimleme vardır. Ama ilkeler karşıtlarda açığa çıkar. Potansiyeller açılırken 
çeşitlilik de bunun farkına varamazsınız, imkân yok, onun için kâinatta en 
yüksek şuura eren insandır.  

Her varlık fıtratı doğrultusunda Allah’ı zikreder, gök gürültüsü dahi zikir 
ediyor. Her varlık fıtratı doğrultusunda ilahi sıfatını yaşarken zikir eder, başka 
bir sıfat zaten umurunda değil, O potansiyel için yaratılmamış o. Ama insan 
kendi sıfatı, kendi potansiyelinin dışında farkına varma gayesindedir; bu 
yaşamı niye yaşıyorum, bunlar niçin var… Bakın kabul edip-etmeme veyahut 
da kendi menfaatlerine göre ilişkilerinde birbirlerini kabul edip-etmeme, 
ortak ilişkilerinde karşıtlar oluşturma, aynı şeyleri isterken çatışmaların 
çıkması. İki kişi aynı toprağı, bir tane hatunu, bir tane erkeği isterken kavga 
etmiyor mu? Bak, aynı istekler örtüşmediği zaman kavga çıkıyor, çatışma 
çıkıyor. Çatışma insandadır. Çelişki insanda var oluyor.  

İnsan tininde çatışkı var ama mutlak tinde yok. Mutlak tinde- yani Allah’ın 
tininde- ve hepsinin zemini olan ve ereğinde görünen her şeyi bir amaca bağlı 
olarak açığa çıkarttığı ve işlettiği için bu işler Allah’a aittir. Nedenlerine, 
ilkelerine ve ereğine bağlı olarak mutlak tinde çatışkının olmadığını söylüyor o 
ayette. “Bütün işler Allah’a aittir, o müminler bilmiyorlar mı ki, herkesi 
isteseydi bir ümmet ederdi” yani Allah için çatışkı yok, hepsinin bir sebebi var.  

 

O zaman ne diyor: her şeyi hakkınca gör, basiret. İlmini edin ve gerçekliliği gör 
demektir bu. Ve bir ayet bunu tam muhteşem yapıyor, “Hak geldi, batıl zail 
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oldu” Bir su akar, rahmeti ilahi, o su aktığı zaman vadilerde bir sel olur diyor, 
bakın metaforları müthiş kullanır. Kâinat insan ilişkisindeki metaforlar 
müthiştir. Mesela bu ayeti bitireyim ondan sonra başka bir metafor daha 
kullanıyor.  

İlk önce şu ayetti tamamlayım, Hak geldi batıl zail olduğunun içeriğini 
doldurduğu bir ayet. Ne diyor, “O, gökten su indirdi de dereler kendi 
ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya 
yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle 
köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp 
gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.” 
“Hak geldi batıl zail oldu” Bakın batıl izafi bir şeydir, arazi bir şey, gelip geçici, 
nedeni kendine değil diyor. Her şeyin nedeni benim diyor, onu açığa 
çıkartıyorum. Ama niçin; ilkeler görünsün diye, ben görüneyim diye ve her 
şeyi hakkıyla ilerlemeye tabii tutsun diye.  

Eğer çelişki ve çatışma olmazsa insanoğlunda ilerleme olmaz. Bunu da tarihsel 
vakalarda görüyoruz ve o çatışkı ve çelişkilerde her zaman batılda duranlar 
yok oluyor ve yeni bulunan güzel olan şeylerle hak olan gerçek olanla insan 
ilerliyor. Adalet sıfatına bağlı olarak toplumsal kolektif bir bilinç edinme ile 
beraber gerçek olanla ilerlenmiyor mu? Bütün insanlık tarihini kastediyorum 
ama son iki yüz yıl, inanılmaz şiddetli bir şekilde bunu bize gösterdi. Gerçeğin 
bilgisiyle insanoğlunun çatışmaları, çatışkıları, kavgaları inanılmaz. Yıkımlarla 
beraber, nasıl insanoğlunu sıçrattı. Keşfedilen şeyler, gerçeğe göre yeni yeni 
yaşam biçimleri edinmeler ve ona göre detaylı bir şekilde inkârlar, detaylı 
şekilde iman edenler, kendi inançlarını detaylandıranlar, bir yerlerle dayanak 
edinenler. 

Kur’an-ı azimüşşan da en çok kullanılan kavramlardan, kimliklerden bir tanesi 
müşrikler demiştik. Müşriklik; Allah’ın dışında dayanak edinmek, Allah’ın 
hakikatinin dışında dayanak edinmek demiştik. Ve Allah’a tevekkül edin, 
başka bir yerde dayanak aramayın diyor. Bu kadar neden, bu kadar sebep 
göstermişken ve kişiler diyor… Yani iman ediyorsanız! Bakın iman edene 
söylüyor artık. Çünkü ne dedi; o müminler bilmiyorlar mı ve her şeyi hakkıyla 
yapıyorum ve hakkıyla görün. Hakkıyla görmeyi anladık. Mademki her şey 
Allah’tan! İbrahim Hakkının güzel bir sözü vardı, “Mevla’m neylerse güzel 
eyler” O metaforu bir daha kullanayım diyor ya” o üzerinde bir köpük olur, 
sizin yaptığınız şeylerde de olur alırsınız üzerinden faydalı olan kalır” diyor. 

11

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



Batıl öyle bir şey, gelip geçişi bir şey diyor, mutlak bir şey değil. Ama biz ne 
yapıyoruz, sebepler dairesinde batıl olan çatışkılarımıza takılıyoruz. Oradaki 
gerçekliği, tecellileri göremiyoruz, yani olmasını gerekeni göremiyoruz. Niye 
bunlar iman etmiyor, niye bunlar böyle… 

 Bir gün Ahmet abi şöyle bir şey söylemişti. “Efendim bir tanesi diyor ki 
kıyamet kopacakmış, kıyamet kopmadan önce insan olanı” Hani Şirince 
olayları vardı hatırlar mısınız? “Dualite kalkacak şu kalkacak”. Ya Ahmet abi 
dedim dualite kalkarsa insan kalkar, ikilik kalkarsa insan kalkar, ilerleyiş biter 
ve halen ilerleyiş devam ediyorsa adam ne söylediğini bilmiyor, insanlığı 
bilmiyor, hakkı ile daha göremiyor. Bir batılın yok olması demek, inkârın yok 
olması demek; batılın yok olması demek zulmün yok olması demek… Hakkın 
idrake taşınamayacağı anlamı taşır ki o zaman insan nedenini yitirir. 

“Gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim” “İnsanı halife diye yarattım” yani beni 
eylemlerinde göstersinler diye yarattım. Yani halifelik nişanının açığa çıkması, 
ibadetle çıkar çünkü. Bana yakın gelsinler diye yarattım, çünkü yakın geldikçe 
bilirsiniz ve eylemlerinizde de ilkesi üzeri yaşadığınız zaman halifesisinizdir.  

İbadet hem bilmekliği, hem de halifeliği içinde barındırmıştır. Sizi yakin kılan 
ibadettir. İbadet nedir; Allah için yapılandır. Ve potansiyel olarak sizi ereğe 
yetiştiriyorsa o nedeni hakkıyla yaptığınız bir şeydir. Eğer sizi yakin getiriyorsa 
ve yakınlığında tanıksanız o ibadettir. Allah ü Ekber Allah’ın huzurundasınız, 
Allah’ın huzurunda değilseniz o namaz değildir. Bazılarımız günümüzde diyor 
ritüel bunlar filan… Ya ritüel zaten kimlik edinmek demek, bundan daha 
müthiş bir şey var mı?  

Kimlik edinirken kişi zaten Allah’a yakin geliyor. Bir bilgi edinimi var, bilgi 
edinimini neye göre yapıyoruz, ölçmeye, biçmeye göre yapıyoruz. Pozitivist 
bir Allah’tan bahsediyor, her şey Allah katında ölçü iledir diyor ki zaten her 
şey Allah katındadır, Allah’ın katının dışında bir yer mi var? Nahl suresine 
doğru gittiğimiz zaman bu daha netleşir, İbrahim suresinde daha da netleşir, 
muhteşemdir. 

Bu nokta da bir ayet daha vardı onu da açıklayım, 12. ayet “O sizi korku, ümit 
içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutlar meydana getirendir”. İnsan ne zaman 
düşünmeye başlar; korku ve ümitte. Ümitle, hayallerle düşünürsünüz, 
korktuğunuz zaman ne yapacağım diye sebepler ararsınız ve şimşeği çaktırır; 
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bir fikir gelir. Şimşeği çaktırdıktan sonra, yani fikir geldikten sonra onu 
ilişkilendirmeye başlarsınız. İlişkilendirirken zorlanırsınız, bulutlar toplanır 
hani, bulutlar zahmet demektir. Toparlanır sizi kabz eder ve bir rahmet iner 
ondan sonra, rahatlarsınız. Ne zaman ki ilişkilendirdiniz size gelen fikri, işte o 
zaman rahatlarsınız; ha bu böyleymiş dersin. Bu hafta boyunca bu sureyi 
ilişkilendiren, çok düşünenler için söylüyorum, ilişkilendirirken zorlanan 
olmadı mı, bulutlar toparlandı, gönlünüz ağırlaştı ya böyle miydi, şöyle miydi, 
ya bu kadar ağır olur mu? Vallahi bende oluyor. Emin olun bir sureyi burada 
çalışmak için en az 5 defa okuyorum nerdeyse. Ola ki bir hata yapmayayım 
diye. Bilmediğim bir şey değil ha, bir defa okusam belki yetecek, ola ki hata 
yapmayayım diye. Bir ayet geliyor, ben bu ayeti nasıl es geçmişim daha önce 
dediğim yerler bile çıkıyor. Bu sefer onları nasıl ilişkilendireceğim diye şimşek 
çakıyor, fikir geliyor, ya bunun burada ne işi var dediğim başka yerlerde 
ilişkilendiriyorsun tak ondan sonra oturuyor. Sanki puzzellar var ya puzzellar 
oturuyor, resim önüne çıkıyor; oh diyorsun, ya Rabbi şükür! Yap-boz değil, 
ama yap-boz gibi bir şey yani.  

Ama anlatmak istediğim fikrin kendisini değil, bir fikrin dahi nasıl oluştuğunu, 
düşüncenin nasıl oluştuğunu, kâinattaki örneği ile bir metafor bir örnek 
vererek size açıklıyor. Kur’an’da her şey vardır diyor ya, misalleri ile şunuyla, 
bunuyla emin olun hepsini okursunuz, yeter ki ilkesiyle okuyun.  

Ve diyor ki, “görüleni de, görülmeyeni de bilir” detaylarıyla açıklanabilir, 
“sizde sözü gizleyen ve onu açığa vuran geceleyin gizleyen ile gündüzün vuran 
eşittir” Yani her şeyi bilendir aslında fark etmiyor diyor. Ama diyor iman 
etmeyenlerin hepsi aynıdır, fark etmez. Her şeyi niçin yarattıysa onları 
hakikatiyle bilir. Birinci ayetle ikinci ayeti beraber okunduğu zaman anlamı 
çıkıyor, her şeyi biliyor, açığa çıkartsan da, saklasan da; iman etsen de, 
etmesen de, şöyle etsen de, böyle etsen de, sebeplerle, nedenlerle, ereğine 
bağlı olarak her şeyi bilen bir Tanrı’dan bahsediyoruz. Ya Allah şöyle 
biliyormuş, böyle biliyormuş… O işin detayı. Birisi insan üzerinden biliniyor, 
yok Rabb sıfatıyla bilir, yok Allah sıfatıyla bilmez. Ya Rabb sıfatıyla biliyorsa, 
Rabbi sıfatıyla zaten Allah olduğu için biliyor yine Allah’ın kendisi biliyor, yani 
her şeyi bilen bir Allah var orayı bir alın. Ama nasıl bildi? O ayrı. Nuru ile bilir 
zaten, yarattığı için zaten nasıl bildiğini biliyor, bir şeyin nedeni kendi ise, 
bakın;  
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1. Siz bir şeyi yaparken yaptığınız şeyin nedeni siz olduğunuz için bilmez 
misiniz? Niçin yaratığınızı bilmez misiniz?  

2. Ereğinde ne çıkardığını bilmez misiniz?  
3. Ürünü verdikten sonra, ürün her zaman yaratıcının önündedir, her 

şeyiyle bilir. Ben bu pastayı yaptım, pastayı niçin yaptığımı, niçin 
yapmadığımı, ürün önümde olduğu için bilmem mi? Bitti.  

O her şeyi bilir. Allah’ın Alim Esması, muhteşem bir şey.  

Rad suresinde bize vurgulanan şey şu, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince 
yapan bir varlık var. Ve yerli yerince yaparken her şey olması gerektiği için 
oluyor. Hakk ne yaparsa güzel eyler dediği nokta. O zaman hakkıyla görün, 
basiret sahibi olun diyor. Yani biraz tevekkül edin, fikir edinin, her şeyi 
hakkıyla görmeye çalışın ve hakkıyla görürken de bütün varlıklar secdedir 
diyor. Sizde bilerek ereğine bağlı olarak secdeye gelin ve bu secden Allah’ı 
zikirdir. “Müminlerin kalbi Allah’ın zikriyle mutmain olur” diyor. Bakın bize 
böyle bir anlayış getirdikten sonra mümini kaile alıyor artık. Artık sure de 
müminler kaile alınıyor, iman ediyor, eminiz. İşlerinde Allah’a tanık olduk 
amenna, her şeyi yerli yerince yapıyormuş amenna, sana diyor ki kalpler 
sadece Allah’ın zikriyle mutmain olur. O zaman diyor, ilkeye göre yaşa, 
eylemlerinde Cenab-ı Hakk’ın zikri ile ol. Yani her eylemin bir ilkeye bağlıdır, o 
ilkenin de o eylemde dışlaşmasıdır. Yani cömertlik, merhametlik, rahmaniyet, 
rahimlik hepsi ilkeye bağlı değil midir?  

Tamamıyla epistemolojiye aittir. Birinci süreç hep bilgi edinimi ve bilgi 
ediniminde basiret sahibi olmamızın bilincini veriyor. Ama bilgi edinirken, 
ikinci bir süreç daha geliyor; edindiğiniz bilgiyi içselleştirerek edimlerde 
bulunmak. Bütün mahlûkat bilerek, bilmeyerek secde eder; onun vurgusu 
üzerine sende secdede dur ve zikri ilahiye de bulun eylemlerinde ikincisi.  

Birincisi zikir şudur, lafız ile zikretmek… Ya Rabbi… İsmini zikrettiğinizi 
çağırırsınız, birincisinde çağır beni diyor. İkincisinde çağırdığın sana gelecek 
ya, o zaman eylemlerinde bulun. Cömertliğin için ya Kerim, ya Kerim diyorsun 
ama Kerim sana gelsin diyorsan önce Kerim ol, ver ki versin. Ya merhamet, ya 
merhamet diyorsun, Allah’ı çağırıyorsun merhametinle. Merhamet diyorsun, 
o zaman sende merhamet sahibi ol ki gelsin. Davet ediyorsunuz, o zaman 
eylemlerinizde de davet edin, her eylem ibadet olacaksa… İbadet davet 
demektir aynı zamanda.  
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Yaptığınız zikirler sizi kalben mutmain ettirir, coşturur lâfzî olanlar… Eylemi 
olanlarda mutmain eder. Bir iyilik yaparken, bir yetimi çocuğu severken, 
Vedud Esması tecelli ederken, yardıma ihtiyaç birine yardım ederken 
mutmain olursunuz, rahatlarsınız, dünya yükünü attınız diye. Emin olun ve 
orada bir sıfatı yaşıyorsunuz diye rahatlarsınız ve mutmain olursunuz.  

Peki, mutmain olmadığınız yer ne zamandır?  

Yanlış yaptığınız zamandır, tatmin olmadığınız… Tatminsizlik nasıl bir şey, 
eksik bıraktınız; niye böyle yaptın, eksik yaptın bu işi böyle yapman 
gerekiyordu… Veyahut da yanlış yaptın. “Kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle 
mutmain olur.” 

Üçüncü bir zikir daha vardır; fikir… Fikri zaten burada metafor kullanarak 
konuşuyor, Allah için tefekkür edin ve tefekkürle Allah-u Azimüşşan’a yakın 
gelin. İlmen yakın, aynel yakın, Hakkel yakın, müşahede edin, basiret sahibi 
olun. Bütün sure fikir üzerine kurulmuştur. Aslında zikri ile mutmain olur 
dediği yer, bütün o biraz önce konuştuğumuz hani basiret sahibi olun, hakkı 
ile görün dediğimiz yer fikirle gerçekleşecek bir şey. Fikir edin ki Allah’a tanık 
olun hakkıyla demektir o, fikir en büyük zikirdir. Onun için fikir edin.  

Hiçbir zaman anlatmadığımdır, sadece birkaç arkadaşa anlattığım bir şeydir. 
Ama sakın benim üzerime almayın, sonuçta size verdiğim ders üzerinden alın. 
Ders şuydu, bir gün Cenab-ı Hakk’ın Elif, Lam, Mim bakın burada, Elif, Lam, 
Mim Ra’ lar konuşuyor, bundan sonraki surelerin bir kaçında Mim kalkıyor 
artık, çünkü Mim’de mimlenişler var. Mimlenişlerden konuşuyor. Mim 
ayetinin olduğu yerde Cenab-ı Hakk tamamıyla belirleyicidir. Ama mimin 
olmadığı yerlerde belirleyicilik yoktur. Mimin olduğu yerde nokta vardır her 
zaman ama, mimin olmadığı yerde noktalı virgül vardır, hep bir devamlılık 
vardır. Burada belirleyici olan dondurtuyor seni, böyle böyle olacaksın diyor, 
belirliyor. Ama diğerlerinde belirlemiyor artık böyle ak diyor, mim-in olmadığı 
yerde/ surede ak diyor demektir. O orada suredeki ayetler akar zaten ve 
sizden akıcı olmanız istenir. Artık eylemlerinde bulun, gerektiği gibi yaşa 
muhteşemdir o noktada.  
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Bir şey daha vardı unuttum ha fikir etmek, bir gün oturuyorum babamın 
zamanları efendiye gidip geliyorum, Elif, Mim, Lam, Ra bu ayetleri 
düşünüyorum, düşünürken pat diye gözüm kaydı, aynı anda Cenab-ı Hakk’ın 
huzurundayım; Hiçbir kulum bu şekilde yanıma gelmemişti dedi. Uyandım 
birden bire, o basiret halinden, o görüşten, o keşiften tak… Allah Allah dedim, 
Rabbim niye böyle söyledi. Benim Rabbim huzuruna bakın, Elif, Lam, Mim, Ra 
‘yı düşünmemle çıkmam önemli değil, orada aldığım ders şuydu, o sırada 
düşünce ile Rabbime vardım. Düşünce ile Rabbime vardım. Rabbim beni 
muhatap aldı, bazen sırlı olarak söylediğim şey şu, düşünce ile Allah’a 
yürürsünüz, Allah’ la beraber yürürsünüz. Kulum düşündüğünde manasını 
veren benimdir diyor, yeter ki ilkeli, hakkıyla düşünün yeter ki ispatıyla, 
gerçekliliğiyle, mantığıyla düşünün, sizi Cenab-ı Hakk’a taşıyacaktır istinasız.  

İster filozof olun, ister âlim olun, ister arif olun, gerçeğe bağlı düşünüyorsanız 
sizi hakikate taşır. Bir noktadan bir noktaya taşır, öyle bir yere gelirsiniz ki en 
sonunda pat böyle kala kalırsınız, ha bunun arkasında başka bir gerçeklilik 
yatıyor diye… Ve doğanın arkasındaki gerçekliliğin, kendisi olduğunu söylüyor. 
Doğada çeşitlilik vardır, Öz’e bağlı olarak çeşitlilik vardır, hiçbir zaman zıtlık 
yoktur, farklılıklar vardır. Ama insan tinine geldiğiniz zaman karşılıklı çelişki, 
çatışkı, çarpışma hepsi çıkıyor. Ama mutlak tine geldiğiniz zaman mutlak tin 
sahibi maneviyat sahibi diyor ki, hiçbir çatışkı yok, hiçbir kavga yok, dövüş 
yok, bir amaca bağlı olarak her şeyi ben yapıyorum! O zaman diyor her şeyi 
hakkıyla görmeye çalış, çünkü her şey olması gerektiği için oluyor diyor. 
Olması gerektiği için baktığımız anda neye, neyle bakıyorsan işte o zaman her 
şeyi hakkıyla görürsünüz, rahatlarsınız; kalpler sadece Allah’ın zikriyle 
mutmain olur.  

Bu fikriyatla baktığınız anda yani her şeyi yerli yerince görmenin fikirliyle artık 
bakmaya başladığınız anda, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, şunun kaşı 
böyleymiş, Recep baba gelmiş, öbürü niye gelmiş, falan, filan derdiniz olmaz. 
Çünkü yerli yerince yapan bir Rab var, o zaman siz ne yaparsınız? Ama sizi 
yalnız bırakmıyor gene, eylemlerinde tefekkür ederek ol. Burada çok 
kaydıraklı bir yer var, dervişlerin genelde yaşadığı bir şeydir. Ya efendim şimdi 
dediniz ki, her şey Allah’tan, her şeyi hakkıyla görelim, insan burada kendi 
üzerinde çeker hemen; o zaman bu yaptığımız kötü şeyde Allah’tan! 
Tamamda sonuçlarına razı isen o zaman o’da Allah’tan… Onu da söylüyor 
bakın iki defa cennet ve cehennemlerden bahseder surenin başlangıçlarında, 
birde sonlarına doğru bahseder. Arada bir açılım yapar, ondan sonra bir daha 
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cennet, cehennem. Akıbet olarak dünyanın sonu onların olacaktır dediği bir 
şey var, gerçeğe göre yaşarsan sonuçta muzaffer olacak sizsinizdir. Bilgiye 
göre, gerçeğin bilgisine göre yaşarsanız muzaffer olan siz olursunuz.  

Başıma gelmedik olay kalmadı, bir anımda dahi tavizim olmamıştır. Sülaleyle 
kavga ettim, dünya ile kavga ettim, kendimle kavga ettim, kavgamın haddi 
hesabı yok, çarpışmamın hattı hesabı yok, bir gün dahi tavizim olmadı. Fakat 
şimdi hepsi süt liman, zafer benim. Herkes beni hakkınca görüyor, hakkınca 
yaşamaya çalışıyor, annem, babam artık evladım diye bakıyor dokunmuyorlar 
bana, sülale de artık bu böyledir diyor dokunmuyor. Yanıma gelen dostlar 
artık böylemidir, şöyle midir, herkes kendince kendisiyle çarpışıyor, ben 
onlarla çarpışmıyorum. Eskiden dervişlerle de çarpışırdım niye bunu böyle 
yaptı? Böyle yapması gerekiyor mu? Artık onlarla da çarpışmıyorum, herkes 
istidadınca alıyor çünkü. Şöyle olsunlar, böyle olsunlar, yok onlara göre 
olsunlar. Herkes fıtratına göredir. Sana bana göre değildir. O zaman biz hakkı 
olanı söylüyoruz, herkes fıtratına göre ne alıyorsa o’dur. Rad suresi bunu net 
veriyor. 

Üçüncü önemli bir şey daha var, bakın bilgiyi evvela ediniriz, yani bilginin 
velayetini alırız, amenna. Ama bilgi sonuçta ne yapar; ilkesel edimlerde olana 
tanıklık getirdi, nesnel olana tanıklık getirdi, niçin olduğunu getiriyor, nedeni 
Tanrı… Ereğinde, sonuçta insan için… İbrahim suresinde iyice işleyeceğiz belki, 
ereği olana doğru bir götürüşü var. Tanıklık istiyor, “gizli bir hazineydim 
bilinmeyi istedim” Ama sonuçta istediği bir şey daha var, edimlerde 
bulunmamızı istiyor, tevekkül. Çünkü O ilkesel hareket ediyor! Sizi doğa 
zemininde yarattım, birçok çatışkılar var ama o çatışkılar sizin ilkesel 
edimlerde bulunmamız içindir bir. İki, “onlar Rahmanı inkâr ediyorlar” bakın 
ilk defa kendi kimliğinden bahsediyor doğa zemini üzerinden. Ürün verdiğiniz 
zaman kimlik sahibi olursunuz, edimlerde bulunduğunuz zaman ve edimler 
üzerinden ürün verirken kimlik sahibi olursunuz.  

Bir sanatçısınız, sanat ürünü verdiğiniz zaman sanatçıdır denilir size. Âşık 
Veysel Şatıroğlu’na demişler, âşık demişler. Niye; ürün vermiş çünkü. Ben 
veremiyorum, veremeyince de âşık olamıyorsun. O sözünden gelmiyor çünkü, 
dilinden gelmiyor çünkü… Ablam yemek yapmış, aşçılık, ürünü verdikten 
sonra aşçı ama. Ne kadar iyi aşçı, kötü aşçı onu biraz sonra analiz edeceğiz. 
Ama niyet güzel, elini bile yakmış, olsun, ne sıkıntılarla yapmış onu da 
bilmiyoruz. Çünkü börekte gözüküyor, sarmal, sarmal olmuş, böyle kat kat. 
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Bakın her şey konuşuyor! Her şey! Buraya getirilen bütün ikramlar da dâhil, 
giyiminizden, konuşmanıza kadar iç halinizin yansımaları var. Bütün kâinatta 
öyledir. Allah’ın kendisini bak, özde olanı kendisini yansıtır hepsi. Bir sıfatına, 
oradaki tavrına… Yeter ki okumasını bilelim. 

Ve burada bizden istenen okumak! Bilgiyi edinme, okuma, fikir edinme, fikir 
edinirken Cenab-ı Hakk’a yakin gelme birinci süreç bu. Lakin bizden istediği 
bir şey var, edimlerinizi bana göre yapın; “O müminler ki, Allah’a tevekkül 
ederler” 

Tevekkülün iki şıkkı vardır. İşlerinizde iman dolusunuzdur, başınıza bir şey 
gelmiştir; ya Rabbi başıma bir şey geldi. Tevekkül vekil… Vekilden geliyor, 
kendinizi Allah’a ısmarladınız orada. Ama bir de işini ısmarlamak var, bir şey 
yapıyorsunuz, yaptığınız şey Allah’a bağlı olarak… “Onlar sebat ederler ve 
tevekkül ederler” işinizde tutarlı olacaksınız, eylemlerinizde Allah’a tevekkül 
edeceksiniz. Bu şu demek, Allah’ı Azimüşşan sizin üzerinden tecelli edecek; 
merhamet sıfatı ise merhamet… Tevekkül edin yani eylemlerinizde gösterin 
ve Allah’a tevekkül edin, çünkü size merhametle bakacak. Cömertlik 
bekliyorsunuz o zaman tevekkül edin, işinizde sebat edin, eylemlerinizde 
cömert olun, Allah’ta size cömert olacaktır. İlim bekliyorsunuz dimi, Alim 
Esması, o zaman fikir edin, bakın işinizde fikir edin, o zaman Alim esmasıyla 
size hem görünecek, hem de sizi Alim kılacaktır, bu böyle bir şey, 
evrensellerdir. O potansiyelinizde olan hangi eylemlerle açığa çıkıyorsa, o 
eylemleri yerine getirmeden o sıfatı bulamıyoruz. Ve onun kimliğini de 
edinemiyoruz.  

Birincisi eylemde bulunacaksın, eyleminde tanık olacaksın, sonuçta eyleminde 
sana verilirken de tanık olacaksın, sonuçta onu edindiğin zamanda onunla 
beraber kimlik sahibi olacaksın. Burada ne yapıyor, doğa üzerinden genel 
Rahmet ve yasalar zemininde genel bir Rahmet konuşuyor. Onlar Rahmanı 
inkâr ediyorlar, Rahman kim o kim diyor. Bak doğaya iman ediyorlar, ama 
doğa üzerinden genel Rahmetinde görüneni inkâr ediyorlar. Bütün doğa 
üzerinde Rahman sıfatıyla Allah’ın iş görmesidir ki Rahman sıfatıyla görür. Ne 
zaman insan kendini Rahim sıfatıyla görür. Her varlık kendi sıfatı için hususen 
iş yaparken bireyselliğinde, ferdiyetinde Rahim dairesindedir. Her varlığa 
ferdiyet yüklüyoruz, çünkü her varlık ferdidir. Resulullah’ın hayatından da 
biliyoruz, kendi tecrübelerimden de biliyorum, çok bir tane değil, iki tane 
değil, Allah biliyor. 
18

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



Konya’ya gittik. Bir gece rüyamda, rüyada değildi yakazaydı, bir baktım ışıl ışıl 
bir taş var, yarısı siyah, yarısı beyaz dedim ya Rabbi bu taş ne? Hayatımda 
görmediğim bir şey. Dua ediyor ya Rabbi beni ona kavuştur, dedim ben sana 
nasıl kavuşacağım, seni nerede bulacağım, ne yapacağım? Ya Rabbi dedim, 
madem öyle beni de ona kavuştur. Ertesi gün Konya’ya gidiyoruz, Mevlana’yı 
ziyaret ettik. Dedim şuradan hediyelik eşya alayım, bir baktım taş orada 
duruyor tak dedim yakaladım. Ondan önce düşünüyorum bu taşlarla Ahmet 
abi uğraşıyor, olsa olsa ona sorarım böyle taşlar nerede bulunur diye… Ama 
kafam öyle düşünmüyor. Allah gösterdiyse, duada ettirdiyse, önüne getirir 
boş ver tevekkül et. O sırada düşünemiyor bak, duaya tevekkül et, dua ettin, 
yaptığınız şeylere tevekkül et. Eylemini yap, ara, önüne çıkartır. Ama bir 
taraftan da, her tarafta taşı arıyorum, ama duanın eylemini yapıyorum. Yani 
zengin et diyorsun ama zenginlik eylemini yapmıyorsun; o zaman olmaz. Birde 
alırken pazarlık ediyorum… Ahmak kafa taşı bulmuşsun bir de pazarlık mı 
yapıyorsun dedim. İçimden diyorum ama ha tamam boş ver dedim. Düşünün 
yani, bir taş dahi konuşuyor, ruhu var; onların içinde size ab-ı hayat 
aktarıyoruz diyoruz, her birinin kendisine ait enerjisi, nefesi var. Dağlar, yerler 
konuşuyordu Resulullah’la diyor. Kütük dahi inlemiş bilirsiniz hikâyesi var. 
Kütük ya bildiğimiz cansız diyoruz. Hani Kâbe taş duvardır, vallahi canlı girin 
oturun bir de keşfiniz varsa oturun konuşun, vallahi muhteşem şey. 

Organik bir doğadan bahsediyoruz ama canlı bir doğa, Allah ile canlı bir doğa; 
diri sıfatı ile canlı. Ama burada canlılığından daha çok, onların canlılığına değil, 
onlar üzerinden iş görene tanık olmamız isteniyor, “gizli bir hazineydim 
bilinmeyi istedim” . 

Bize bir sıfat daha getiriyor, ölümü çok kullanıyor burada mesela; “Biz 
öldükten sonramı…” Ölüm aslında yapıcı bir şey, bütün hayatımızı etkileyen 
bir şey… Bazıları şöyle der; ya boş versene, hayat bu kadar öldükten sonra ne 
göreceğiz ki? O zaman vur patlasın, çal oynasın, yani gün bugündür yaşa 
gününü… İman ediyorsanız, bunu diyemiyorsunuz. Bilincinizi yapılandırıcı bir 
şeydir. Ölüm ya keyfiyet noktasında ya da ilkeler doğrultusunda yaşama 
noktasında vicdanınızı uyandırır. Bunun sonunda hesap var, bunun sonunda 
kitap var, bunun sonunda yeniden diriliş var, hadi bununda sonunda zaten 
ölüm yok. Devri alem değiştirme var, don değiştirme var, emin ol ayetlere 
dikkatli ve gizil olarak gittiğiniz zaman birincisinde ne söylüyor, akıbet yurdu 
onlarındır diyor mesela. Dünya yurdunun sonu ne kadar güzeldir diyor, selam 
olsun onlara. Oralarda biraz sır var. Gidip gelenler var ya onlar içindir. Burada 
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önemli bir şey daha var, gidip gelenlerin işareti olduğu gibi başka bir şey daha 
var; sulha erenler… Eğer gerçeğin bilgisine göre yaşadınız ve gerçeğin bilgisine 
göre eylemlerde bulunuyorsanız, ilahi sıfatlar üzere yaşıyor, halifetullah iseniz 
-yani bilinmeyi istedim, halife yarattım- ve kalbiniz mutmain ise, fikir 
ediyorsunuz, Allah’a da yakınsınız amenna, Ona tanıksınız amenna; Salihler… 
Salih kavramı sulh kavramından gelir bakın, sulha erenler, dünya yurdunun 
sonu onlarındır.  

Yani veliler, Allah’ın bir sıfatıyla var olanlar, hangi sıfatıyla varsalar, birçok 
sıfatı ile de olabilirler, birçok kuvvetleriyle de olabilir; âlemin toparlanışına ait 
olanlar, Allah’ın nurunu üzerinde taşıyanlar ve Allah’ın bir sıfatını hususen ve 
birkaç sıfatını hususen gösterenler… Artık o ebedi yurt neresidir o zaman? 
Dünya yurdudur ama aynı zamanda gönül yurdudur. Salihlerin yurdu… “Girin 
cennete” dünya yurdunun sonu… Bakın bambaşka bir şeyden bahsediyorum, 
kâinat üzerinden, dünya üzerinden konuştu, dünya bütün kâinatın özetidir. 
Dünya yurdunun sonu neresidir? İnsanın gönlüdür. Girin gönül yurduna 
mutmain olarak, sulha ermiş olarak… Allah’ın zikriyle mutmain olurlar, 
cennetlerini bulurlar demektir. Bir tek cennette mutmain olursunuz, 
dünyalıkta hiçbir zaman mutmain olan yoktur. Bir tane adam gösterin bana 
mutluluk gösterin onda, hırsı, gelip geçici mutlulukları vardır, ama hiçbir 
zaman mutmain değildir. Mutlulukları vardır ama mutmain olmazlar, hırsla, 
şehvetle, tamahla, öfkeyle hiçbir zaman mutluluğu bulamazlar.  

Mutmain olanın her türlü nefs hali nötr olmuştur. Yok olmuştur demiyorum, 
sadece ilahi sıfatları yaşarken Cenab-ı Hakk’a tanıklık vardır. Mutmain olan 
kişi kimi yaşıyorsa hem O’na tanıktır, hem de neyi yaşıyorsa ona tanıktır. 
Çünkü “ancak Allah ile kalpler mutmain” oluyordur. Allah’ını kendinde 
bulmuştur. Gönül yurdunda bulmuştur ve kurtuluşa ermiştir. Kiminle 
kurtuluşa erer? Allah ile. Özgürlük, halen üstü kapalı, daha hürriyeti tam 
tanımlamıyor. Kaç ayet, sureden beri hala hürriyet hürriyet diye gidiyoruz ve 
hürriyeti kaç açıdan açıyoruz ve halen daha “hürsünüz” demiyor. 

Ölüm insanoğlunu beşeriyetten, insana taşıyacak ilk yapısal şeydir. Bilinç için 
ama! İlk üst yapı kurumlarından bir tanesidir. Ne zaman ki insan, insanlığını 
bulur ölüm korkusuyla akıbet ve ahiretin farkına gelir. Genelde gençlik 
yaşlarında, keyfiyette, gün gündür, o zaman yaşa derken bunun sonu başka, o 
zaman akıbete göre yaşayım bilincine gelir. Onun için bizi akıbete göre 
öldürür. Birincisi; cennet, cehennemle akıbet olarak gönül’e taşınmamız 
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gerektiğinin bilincini verir. İkinci, cennet cehennemler ise ahret olarak nereye 
taşındığımızın bilincini verir. Kâinattaki yapılan şeylerin hepsinin insanda 
karşılığı vardır dedik, metaforlar olarak kullanıyor, yaptığımız şeylerin karşılığı 
da ahrette akıbetle biçim kazanacaktır. Onu bir parça açıyor burada. Diğer 
sureler de daha net açacaktır. 

Rad suresinde hakkıyla gör, hakkıyla yaşa ve hakkıyla yaşarken hakka taşın 
ayetlerini görüyoruz. Hiçbir mit yoktur, tamamıyla akli, kalbi ve anlayışa hitap 
ediyor, filozofik bir anlatım vardır. Ondan sonra İbrahim a.s ile başlayarak 
peygamber efendilerimizin dualarını anlatır, hikâye bile değil, dualarını ilk 
başta veriyor, hikâyelerini daha sonra verecek.  

Rad suresinin son ayetinde, kâfir olanlar sen resul olarak gönderilmiş değilsin 
derler. “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah, yanında kitap bilgisi olan 
yeter” Yani Cebrail’de yeter, kitap bilgisini edinmişlerde yeter. Biz bile yeteriz 
şu anda kitap bizde de var, bizde yeteriz. O zaman akıbette gelecekleri için de 
söylüyor. Cebrail içinde söylüyor, o sırada iman edipte kitabın bilgisini 
edinmişler, her şeyi hakkıyla yapmanın bilgisini edinmişler. Kitabın bilgisi kim 
burada? Kitabın bilgisi, kâinat bilgisi… Kitabın bilgisi ne; Kur’an’ın bilgisini ve 
aklını edinenler. Kâinatın bilgisini edindiğiniz zaman sonuçta yapacağınız tek 
şey iman etmektir. 

Mehmet Genç dedi ki; felsefe ile uğraştım, onla uğraştım, bunla uğraştım… En 
son Metin babanın sohbetlerine katılmış. ‘Sen burada felsefe ayağı çekerken 
bize başka bir şeyler öğretiyorsun’ demiş. İmanı yok değil ama iman dairesine 
girmiyor. Ama ondan sonra özellikle amaç olarak giriyor, hayat biçimi olarak 
giriyor, daha önce hayat biçimi değil, zorunlu olarak hayret ve hayranlığını 
uyandıracak şeylerle karşı karşıya kalıyor. Ondan sonra diyor, bu başka bir yol, 
ondan sonra bütün hayatını ona göre yapılandırıyor.  

 

Öyle bir hale gelir ki insan, en sonunda iman etmek zorunda kalır. Şu kâinatın 
muazzamlığında, iş görücülüğünde, düzen ve dengede hayret ve hayranlık 
duymaması ya ahmaklıktır, ya aptallıktır. Bu sure bize diyor ki, ahmaklardan, 
aptallardan olmayın, basiret sahibi olun ve uyanık olun. Çünkü basiret sahibi 
olmak uyanık olmak demek… Neyle; bilgiye, gerçeğin bilgisiyle… Allah’a tanık 
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olun ve bütün işlerin yerli yerince olduğunu bilin. Bütün kâinatında canlı 
olduğunu bilin ve her şeye hakkıyla yaklaşın.  

Bir karınca sürüsünü helak eden Davut a.s’a demiş ya; “beni zikir eden bir 
ümmeti mi helak ettin sen” Her varlık Cenab-ı Hakk’ın fıtratıyla ve verdiği 
şuuru ölçüsünde Cenab-ı Hakk’a zikirdedir. Kâbe’de kırlangıçların tavaf 
ettiğine şahit oldum, şaşırıp kalmıştım. İlk defa kırlangıçları görmüştüm daha 
öncekilerde görmemiştim, tavaf ediyorlardı. Muhteşem bir görüntüydü. Bizim 
gibi aynı dönüyorlardı. Acaba bir defa mı yapacaklar dedim. 

— Cinlerde dönüyor… 

Cinler tersine dönüyor. Biz insanlar sağdan sola, cinler soldan sağa dönerler… 

 Rad suresinde bize her şey canlıdır ve her şeye hakkıyla yaklaşın, hakkıyla 
yaşayın, hakkıyla davranışlarda bulunun dendi. Rad suresi gerçeği gözetir bu 
noktada…  

Allah’ın selamı üzerimize olsun, inşallah Rad suresini hakikatiyle yaşarız.  

Rad suresinde her ne kadar âlimlik ile füyuzat almamızı, feyzi mukaddesten 
yani kâinattan feyiz almamızı gösterirken ama bir taraftan da arif olarak 
bakmamızı ister. Çünkü Allah’ı sadece arifler görür. İman ile görürsünüz yani, 
çünkü âlim sebebe bakar, nedene bakar; arif kişi zata bakar, şahsa bakar, o 
eylemde şahıs görür. Mesela bu rızık senindir, “Elhamdülillah” bu arifin 
söylemidir. Âlim derki ne, bu, bu, bu, şundan geldi, bu bundan geldi, o ondan 
oldu, şöyle olacak, böyle olacak… Ama arif onun sonuçta kendisinde görme 
olacağını, hepsinin Hakk’a döndüğünü, her birinin üzerinde, eyleminde 
Cenab-ı Hakk’ın tecelli ettiğini, Kur’an’dan kendisine sebeplerle değil, 
sebepler üzerinden kendisinin konuştuğunu, yani sebeplerin göründüğü değil, 
sebepler üzerinden kendisinin göründüğünü, kul kelamıyla hep gösterir.  

Evet, bu noktadan baktığımız zaman Allah’ın lütfu ihsanıyla bizi arifliğe 
davettir aynı zamanda. Âlim bilincine hitap eder ama bizi arif olarak ister. Ha 
bu şekilde anlamlı kılmak istersen filozofta kesin derya. Bunu anlamlandır, 
kendinde hakkınca anlamdır sureyi derseniz o zaman filozof olmamızı da ister 
bu surede.  
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Ondan sonra İbrahim’e gidiyoruz. Rahim, İbrahim, şimdi Rahman ya isim, 
İbrahim, Abraham… Hususi tecelli, insanın hususi tecellisi… Kâinatta her 
varlığın bireysel olarak, ferdi olarak yaratılışı onun Rahimiyetidir. Allah ona 
hususi varlık vermiştir. Ama genel dairede Allah ona rahmandır. Size Rahman 
dışsaldır. Bakın burada önemli bir şey daha var, kimlik ettiğini söylüyor, ürün 
üzerinden Rahman oluyor! Kâinat ürünü üzerinden kendisini Rahman 
kimliğiyle tanımlıyor bize… Hakikaten de ürün üzerinden kimlik edinilir başka 
türlü edinilmez. Edinimlerimiz ürün üzerinden oluyor… İbrahim’e gidince artık 
amaca bağlı olarak neyin ne olduğunu gösteriyor.  

 

14.05.2015 
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14- İBRAHİM SURESİ 

 

İbrahim suresinin ilkesi; söz... Söz ilkesi ile beraberde oluşturulmak istenen 
insanda tevhid bilincidir ve tevhid bilinciyle bilinçlenmesidir. Sonuçta 
istenende budur aslında. Bir önceki Rad suresiyle beraber işlersek aslında 
kâinatta çelişki yok demiştik; kâinattaki bilgiyi kategorilere göre ediniriz, 
nesnel olarak bakarız, indirgemeci olarak yerel olarak bakarız. Yani belirli bir 
noktaya sisteme indirgeriz, ondan sonra ölçüp biçerek kâinattan bilgi ediniriz. 
Deney, gözleme bağlı olarak kâinattan bilgi ediniriz. Kâinatta tinsel bilgiyi tam 
edinemiyoruz.  

Kâinatı kullanım ve üretim bilgisini ediniyoruz, tinsel bilgi ahlaki bilgi olarak 
sonuçta kendini gösterir ama tinsel bilgi üretilen üzerinden de görünen bir 
bilgidir. Onun için Hakk ürettikleri üzerinden kendini tinsel olarak Rahman 
sıfatıyla sıfatlandırıyor ve insanda bunu sıfatlandırdığı zaman olması gereken 
de budur aslında… Çünkü evrenselinde olan insanda da öyle zuhur eder. 
Allah’ta varsa insanda da zuhur eder. İnsan da ürettiği üzerinden sıfat 
kazanıyor, kimlik kazanıyor. İlk kimliğini burada Rahman olarak gösterdi doğa 
üzerinden. Doğada çelişki yoktur, insan tininde çelişki vardır, mutlak tinde ise 
çelişki yoktur. Bütün çelişkiler o mutlak tindeki sıfatların potansiyelinin açığa 
çıkması içindir demiştik. Yani her şey olması gerektiği için oluyor ve insan 
tininde gördüğümüz diyalektik, ilkelerin ortaya açığa çıkması içindir, bu da 
“halife yarattım” istencinin yerine gelmesidir.  

Bu şekilde tinsel bilgi edinilirken insan aynı zamanda doğaya karşıda olan 
birbiriyle çatışkılardan sebebiyet zaferler kazanmaya başlıyor. Çünkü doğayı 
kullanım bilgisi insanlara üstün gelmenin bilgisi oluyor aynı zamanda… Bir 
taraftan doğayla ilişki, bir taraftan tiniyle olan kendi manevi ilişkilerinde, bir 
taraftan insanoğlu gerçek bilgiyle beraber kurtuluşa doğru gidiyor. Neyden; 
doğadan kurtuluş… Ne zaman mutlak tinin bilgisini ediniyorsunuz o zaman 
bütün insani çatışkıların ve durumların halinden kurtuluşa eriyorsunuz. 
Mutmaine doğru gidersiniz ve insandan burada istenen nedir; sebattır, 
sabırdır.  
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Sabır tutarlı olmaktır ve tevekkel Allah, bütün karşılaştığın işlerde Allah’a 
teslim olacaksın. Çünkü niçin geldiğini bilmiyorsun o sırada, ereğini amacını 
bilmiyorsun; neylerse güzel eyler! İkincisi eylemlerinizde Hakk’a tevekkül 
edeceksiniz teslim olacaksınız. Çünkü eylemlerinizin karşılığını görerek 
yaparsınız, ereğine bağlı olarak… Yani merhametliyseniz merhametli olarak 
karşılık göreceksiniz, adaletliyseniz adaletli olarak karşılık göreceksiniz. Onun 
için Rad suresi karmayı da en güzel şekilde özetler ama içerik itibariyle.  

Basiretin temelidir demiştik. Peki, bilgiyi nasıl ediniriz? Akılla kâinatı işletiriz. 
Bilgiyi neyle ediniriz; Dille. Çünkü dil ussal belirimdir. Usun görüngüsüdür ama 
dil aynı zamanda iradenin görüngüsüdür, öznenin görüngüsüdür. Dilin kendisi 
üzerinden görünüş bulur akıl, irade ve özne yani şahıs. Eğer bir insan 
konuşuyorsa orada irade vardır, akıl vardır, o kişinin kendisi o dilde 
görünüyordur.  

İbrahim suresinin tamamı Kur’an’ın ruhu gibidir. Mesela İbrahim suresinde 
Mim harfi yok. Elif, Lam, Ra ile başlıyor. Dilin kendisiyle insan zaten akıcı bir 
varlık, hiçbir zaman mimlenmez dilde. Bilgide bildiğinizle mimlenirsiniz, 
bildiğinizi mimlersiniz, belirlersiniz, noktalarsınız. Bilgi noktalamaktır aynı 
zamanda. Elif, Lam, Ra diyor. Dildeki akışta ve insanın üzerinden var oluşunda 
hiçbir zaman mimleniş yoktur, devamlılığı vardır. Onun için âlemin noktalı 
virgülüdür dedik, İbrahim suresinde bu net anlatılır, her şeyin insan için 
olduğunun… Rad suresinde neden tanrıya ve her şeyin Allah için olduğuna 
vakıf olduk. Ama İbrahim suresinde anlatılana baktığımız zaman “güneşi sizin 
için bir emre koyan” “size rızıklar veren” insan için olduğunun, her şeyin 
amacının insan olduğunun bilincine geliyoruz. Lakin diyor ki “rablerinin 
izniyle” bakın, izin vermezse olmuyor. Nereden biliyoruz; herkesi bir ümmet 
etmiyor! Niye; diyalektiğin kendisi sebebiyle, ilkelerin açığa çıkması 
sebebiyle… Diyalektik nasıl aşılır? İlkelerle aşılır. Bütün çelişkiler ve çatışkılar 
mutlak olan ilkeyle aşılabilir, bunu Rad suresinde öğrendik.  

“İnsanları karanlıktan aydınlığa, her şeye galip, övgüye layık Allah’ın yoluna 
çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır” bak, tamamen tevhid. Tevhide 
taşımak için karanlıktan aydınlığa indirdiğimiz bir kitap diyor. Kitap bilgi 
demektir, bir kitabı okurken müessiri -eser sahibi olanın- bilgisini 
okuyorsunuzdur.  
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Kitabın kendisi nedir? Söz ile biçim kazanmıştır. Sözün kendisi genel ifadeyle 
dildir ve dilin kendisi insan yaşantısında kolektif bir bilinçte ve irade üzeri 
edinir. Onun için ilk konuştuğu peygamber Musa’dır. Çünkü Musa iradenin 
peygamberiydi, iradeyle beraber kolektif bilinç edinmenin ve bu bilinçte dil 
edinmenin de peygamberidir.  

En yüksek düzeyde dili de nerde ediniyoruz; kolektif bilinçte… Ortak yaşam 
olarak yasalarda ediniyoruz. Yasalarla edindiğimiz dil, yasalarla edindiğimiz 
bilinç… Bakın, dil biçimlendirir. Kâinatı akılla işletiriz, dil ile içselleştiririz. 
Bütün makro kozmos, mikro kozmos olarak dilde insanda içselleşir.  

Kâinat dersin, kitap dersin vs. Bakın hepsi sizin içindir! Kâinatı akılla işletiriz 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda, kolektif bilinç de edindiğimizde iradenin 
görüngüsü olur, dili kullanırız bir irade ama ortak yaşamak için yine yasalara 
ihtiyaç var. Yasalar dediğimiz üst yapı kurumlarıdır ve dilin sonucudur. Size 
diyor ki “kul hakkına riayet et” bakın dil, Kur’an’ı indirmiş dil. Biz söze itibar 
ediyoruz, Kur’an diye bize indirilen söz değil mi? Düşünün peygamber gelmiş 
diyor ki, “Allah bana dedi ki” bakın sadece söz… Kişi Allah’a tanık değil, 
peygamberin sözüne itibar ederek iman ediyor. Gönlünde de imanı varsa 
zaten söze direkt itibar ediyor. Sözün karşılıklarını görmeye başlarsa doğada, 
kâinatta, işte o zaman tam iman etmeye başlıyor. İmanı gaybi yani “onlar” 
diyor “Allah’ı ve meleklerini görmeden iman ederler” İmanı şuhud ise ikinci 
basamaktır; bizatihi Hakk’a ayn- el yakin, Hakk’el yakin şahit olmaktır; kendi 
üzerinde ve âlemler üzerinde tanık olmaktır.  

Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman, Hakk insanın kendisi için olduğunun 
bilincini verir ve bu bilinçle de insanı tanık kılar. “Bak” der “bütün âlem senin 
için,” çünkü sende özetleniyor, sen noktalı virgül olarak kendinde dil ile 
içselleştirirken onu, evvela akılla ihtiyaçların doğrultusunda isimlendirirken, 
dille içselleştirirken, aynı zamanda bilgi edinirken, bütün kâinatı kendinde 
içselleştiriyorsun; bak, yine senin için. Senin içinken hem düzenin kendisinde 
insanın belirimi hem de insanın fıtratıyla kâinatla olan bağlantısında, doğa 
zemininde hem ihtiyaçları sebebiyle irade noktası, hem de üst yapı kurumları 
edinmesiyle beraber, dili ile bilgi edinme sürecinde, ortak yaşamın kendisinde 
dil edinilir ve Musa onun içindir.  

Hz. İbrahim’e gittiğimiz zaman İbrahim ilkelerin peygamberidir. Musa 
peygamberle dil üst yapı kurumu olarak en yüksek seviyeye çıkar; tevhid dili. 

27

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



“Karanlıktan aydınlığa çıkartman için sana sözü verdik” diyor. Ama karanlıktan 
aydınlığa çıkmak için evvela disiplin ve şeriat – hukuk- lazım, çünkü kâinatta 
hukuk var. Hukukun biçimlenmesi lazım ki ortak –kolektif- bilinçte yaşam 
edinilsin ve o sadece dille gerçekleşir. 

İnsan söz varlığıdır, söz ile ona ruh üflenir. Evet, ruh olarak ruhumuz 
üflenmiştir, tin olarak ruhumuz vardır. Ama tin sadece ruh demek değil, ruh 
sizde potansiyeldir. O potansiyellerin ilkesel olarak olması sizde tindir. Aynı 
zamanda eylemlerinizde ve ürettiklerinizde o potansiyellerin açılması tininizi 
yaşamanızdır, tininizi edinmenizdir. O potansiyeller üzerinden edimleriniz ve 
ürettikleriniz açığa çıkarken kendi bilincinizin üzerinize dönüşünüz, sizi 
tamamıyla tinsel bir varlık kılar. Öznel bir varlık kılar, çünkü tin özneldir.  

“Allah’ın yoluna çıkarmak için sana indirdiğimiz bir kitaptır” diyor ayette. 
Allah’ın yolunda Allah’a tanıklık vardır. Bunu Hud suresinde öğrenmiştik. 

Dil insanın belirleyici sıfatıdır ve form olarak en yüksek melekemizdir. Çünkü 
akıl melekemizde belirliyor, akıl potansiyelimiz var. Peki, neyle işletiyoruz; Dil. 
Dil ile kendini ifade etme, üretebilme… İlim, bilgi tamamen dile bağlıdır ve 
tarihsel olarak insana bırakılan ne vardır? Dil ile beraber bilgiden başka bir şey 
bırakılmamıştır. Dil iradenin, usun belirimidir; dil öznenin görüngüsüdür, 
özneye tanık olursunuz.  

“Kur’an ile insan ikiz kardeştir” dediği zaman kendimize ayna görüyoruz ama 
bir hadiste buyuruyor resul “Allah ile konuşmak isteyen Kur’an okusun”. 
Okusun demek Allah’a dil eyleminde tanık olsun demek. Musa nerde tanıktı? 
“Ya Rabbi bana görün” dedi kelam sıfatıyla konuşuyordu, konuşurken kelam 
sıfatı ile Allah’a tanık oluyordu.  

Dil size tevhit de iseniz aşkın bir bakış getirir, değilseniz indirgemeci bir bakış 
getirir. Menfaatlerle beraber sizi indirger; ama iradeyle, aşkın olarak ilkesel 
bakarsanız İbrahim gibi, sizi yükseltir. Ve dille yükselişte iki kapı vardır. Dildeki 
yürüyüş için süreklilikte gerekli bir şeydir, bir fikir oluşur, o fikrin devamlılığı 
vardır. İki kapı İshak ve İsmail gibi sürekliliği olması gerekir. Orada soy olarak 
gördüğümüz şey aslında bir fikrin devamlılığıdır.  

İshak ve İsmail’le bahsedilen, İbrahim fikrinin ilkeselliğinin temsil ettiği 
tevhiddir. Hani diyor “Atan İbrahim gibi hanif din üzeri ol” . Ama hak ilkesine 
bağlı olarak, tevhid ilkesine bağlı olarak dini kast ediyorum, onun devamlılığı 
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lazım, temsilcileri lazım. İshak ile İsmail onu temsil eder. Tevhidin iki 
yüzüdürler. İshak sebeplere bağlı olarak hakkı müşahede eder âleme bakar, 
aynı Rad suresini okuyup bakmamız gibi. İsmail ilkeler üzeri bakar ve yaşar. 
Sanki birisi Mescidi Aksa’ nın sonucunda ulaşacağı yerdir, diğeri ise Mescidi 
Haram’ın sonucunda ulaşacağı yerdir. Mescidi Haram namazgâhı ilahidir, 
oraya Hakk ilkeleri ile iner. Ama Mescidi Aksa inilen yer değil, yükselinen 
yerdir, miraçta geçer.  

Âlem bize basamak olursa ilkeleri ve yasalarıyla, Hakk’a ulaşmamıza araçtır; o 
İshak koludur. Onun için yolda bakılır gelene, bunu İshak koluyla mı yoksa 
İsmail koluyla mı yürütelim diye. Yani ayetler insin mi, ayetlere yükselsin mi… 
Kâinata bağlı olan ayetlerle Hakka mı yükselsin, yoksa söze, ilkelere ait 
ayetlerle Hakk’a gönlünde mi yükselsin? Onun için İshak ve İsmail’i kullanıyor. 
İbrahim’de her ikisi var lakin ereğe bağlı yaşantı tam oluşmamış. Akıbet olarak 
ne olacağını İbrahim biliyor, ama erekte neler murat edilip edilmiyor, 
bilmiyor. Çünkü Musa ve İbrahim ikisi de halen neden peygamberidir. İshak 
tamamen neden peygamberidir, hiç erek yoktur onda, sonuçları bilir ama 
hiçbir zaman akıbet olarak sonucu görmez. Yahudilerde akıbet ahret olarak, 
başımıza şu gelecek bu gelecek gibi bir kaygıları yok. Çünkü nedene bağlı bir 
kavimler ereğe bağlı değil. Bizler ereğe bağlı bir kavimiz, zihniyetiz. Kavim 
derken zihniyeti kast ediyorum, millet kast ediyorum. İslam ereğe bağlı 
yaşamdır. Rad suresinde ibadet eden kişiler üzerinden Allah’a iman 
konuşuluyor, akıbete göre yaşam ve salih ameller konuşulur; İslam. 

Allah’a iman, akıbete göre yaşam sizi sınırlar. Allah’a iman sizi O’nun 
hakikatine ve hakikatine göre hak olana tanıklığa doğru götürür, O’nun için 
yaşamaya doğru götürür tevhid ilkesi… Bununla beraber bu ilkenin sizde 
yaşama geçişi; akıbete göre yaşam, sınırlar edinmek ve bu sınırlarla salih amel 
işlemek. Çünkü sınır size sorumluluk getirir. İnsan sorumluluk varlığıdır, 
akıbeti biliyorsanız, ölüm ve sonrasını biliyorsanız... Tanık değilsiniz ama gaybi 
olarak biliyorsunuz, farz edin tanıksınız da o zaman; akıbete göre yaşam. Bu 
imanla alakadardır sadece. Merhamet üzeri yaşarsan merhamet bulursun, o 
zaman korkmana gerek yok. Ben neyle karşılaşacağımın bilincini yaşamımda 
gördüysem, tarihte de örnekleri varsa ona göre yaşarım… Bir söz, yaşamsalsa 
ve onu tarihte de görüyorsanız sözün gerçekliliğini anlarsınız.  

İbrahim suresinde sözünün gerçekliğini diğer kavimlerin helak edilişinde 
gösteriyor ve diyor ki “siz amaca göre yaşamazsanız sizleri giderir yenilerini 
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getiririm”. İnsandan murat edilen amaca göre yaşamdır, nedenlere sebeplere 
göre yaşam değil. Tevhit de zaten sebepleri aşmaktır ve İbrahim suresinde 
tamamıyla rahman dairesinde rahimiyet itibariyle… Rad suresinde bir 
rahmaniyet edindik.  

İbrahim suresinde dil ile var edilen bir insandan bahsediyoruz ve o insanın dil 
ile var edilirken dilinin Hakk’a bağlı edinilmesinden bahsediyor. Seni 
karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için ve Hakk’ın yoluna tevhid dinine hanif 
dinine, O’na tanıklığa, O’na doğru götürecek bir dil ile geldik diyor. Bakın “O 
Allah ki göklerde ve yerde” derken, “de ki” derken size konuşur, muhatap alır 
sizi! Bunun farkına geldiğiniz anda bütün âlemden size konuşandır. Eğer 
tevhid diliyle bilinçlenirseniz, bilinciniz yapılanırsa, bütün varlık âleminde 
O’nun sıfatlarına tanık olursunuz. Rad suresiyle ürettikleri üzerinden, 
eylemleri üzerinden kendisine tanıklığı anladık. Diliniz o şekilde biçimlenirse 
sebeplere odaklanmazsınız, sebebi görmezsiniz. Rızık önünüze geldiğinde el 
Rezzak olan Allah’ı görürsünüz veya Rahman dairesinde olan bir işte Rahman 
böyle yaptı dersiniz yâda size hususi latiflikten ikram geldiği zaman Rabbim 
Rahimdir dersiniz, bir cömertlikle karşılaşırsanız rabbimin cömertliği dersiniz. 
Kerim olan Allah’tır, başınıza bir iş geldi ya Rabb sen beni af eyle dersiniz, af 
ettiğini söylerler sana; affedildin. Nasıl, ne zaman yaptığının kefaretini 
verecek bir şey yaşadın; rabbim beni affetti dersin. Büyük yâda küçük 
hatanızın ne zaman kefaretini verirsiniz, affettik derler. Biraz daha eğer 
keşfiniz varsa söylerler direk, tövbeni kabul ettik derler.  

Dil üzerinde ilk defa tevhitte yapılan şey dua değildir, şükürdür. Duada tevhit 
vardır. Tevhit, her şeyi Hakk görmek değil, her şey üzerinde aşkın olana 
müşahit olmak demektir. Ben Gönül’e bakıyorum, Gönül Allah değil ama 
Gönül’de sıfatları üzerinden görünen Hakk’tır. Sıfatlarına tanıklıktır ve sıfatlar 
eylemlerde görünür. Rezzak, Kerim, cömert vb Esmayı Hüsna eylemde 
görülür. Sadece Hayy esması hariç, dirilik nura bağlıdır eyleme bağlı değildir. 
Nurun kendisi de zaten hep eylemdedir yani nurun kendisi diridir ve her 
zamanda canlı olarak eylemdedir. Kayyum esması mesela oda eyleme bağlıdır 
ama kendisi eylemiyle zaten kayyumdur. Bazı zati bazı esmaları (Nur, Zat vb.) 
nitelik düzeyinde harekette belirimleri olsa da hareketin esma ile nitelenmesi 
üzeri göremeye bilirsiniz ama diğer bütün esmalarının hepsinin eylemde 
görünüşe gelmesi vardır. Bakın, ürün veriyor, hareket, eylem var. Basir görme 
eylemi var, Semi duyma eylemi var, Kerim verme eylemi var, rahman rahim 
ilişki eylemleri var, Kelim konuşma eylemi var, Kadir yani kudret sahibi olma, 
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üstün gelme, takdir edilme eylemi var. Aziz bir şeyin sonucunda yine aziz 
olma eylemi var, Azim hep eylemde sonuca ulaştırma var. Bütün Esmayı 
Hüsna’ya gidin hep eylemler sonucu… Ya neden esmadır ya nedeni 
sonucunda, sonuçta çıkacak esmadır; yani erekte belirecek esmadır. Ve 
bizden istenen burada duada tevhid vardır. Tevhid dediğim Hakk’a ait dua 
ediyorsun sebeplere dua etmiyorsun. Toprak, şu, bu, bana ver demiyorsun, 
hepsini aşkın olarak Allah’ı kaile alıyorsun; Ya Rabbi ihtiyaca düştüm… 
İbrahim’in duasında görüyorsunuz zaten. 

Hemen arkasından bir şey daha söylüyor “şükredenlerden olurlar inşallah” 
diyor. Ortak iki kavram var, iki peygamberin dilinde; nankörlük ve şükür. İlk 
tevhid şükürdedir. Nimeti ilahi önünüze geldiği zaman siz nimetin kendisini 
değil, Veren’ in kendisini tasdik ettiğiniz zaman tevhid’desinizdir; ya Rabb 
veren sensin! Bu tamamıyla Ariflikle alakadar… Tevhid dili Ariflik dilidir âlimlik 
dili değil. Âlim nedene bağlıdır, arif ise eylemlerinde ilkesi ile görünen varlığa 
bir bakışı vardır ve muhteşemdir bu noktada.  

Bakın şükrün kendisi ile tevhid dili başlar, kavramlarla beraber üretici ve 
edimlerle kimlik bulmanın bizatihi esmalarla beraber düşüncenizde tanıklıkta 
tevhide gideriz. Sadece kimlik sahibini konuşuruz, eylemleri üzerinden, 
nimetleri üzerinden, sebepleri üzerinden… Şükrediyoruz ve “Allah’ın 
nimetlerini bitiremezsiniz” diyor zaten. 

Tevhidin peygamberleri üzerinden konuşuyor; Musa ve İbrahim. İbrahim’de 
ilkelerle Hakk’a tanıklığa doğru gideriz. Musa’yla kolektif bilinçte yasalarla 
bilinçlendiğimizde artık o eyleminde iş görene tanık olmaya başlarız. Çünkü 
Musa yasalar üzeri Hakk’ın iş gördüğü bilinçle bakıyordu. Bir nevi âlim gibidir, 
nedenlere bakarak nedenler üzerinden Hakk’a tanıktır. Ama İbrahim ilkeler 
üzeri bakar, nedenler üzerinden ilkeleri görmüştür. Güneşi Rabb edinmiştir, 
ayı Rabb edinmiştir sonra hepsinden vazgeçmiştir. Kâinat üzerindeki eylemleri 
üzerinden Hakk’a tanık olmuştur ve bütün her şeyi O’nun verdiği ve yaptığı 
bilinciyle hareket etmiştir. Her iş Allah’a aittir ya, bunun bilincini edinen 
İbrahim’dir. “Benim Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor. Sende batıdan 
yükseltir misin?” diyor, İbrahim’i onun için anıyor. İsmail’e gidin o bunun 
doruğudur; hem kendi hem bütün kâinatın kendi üzerinde Hakk’ın zatıyla 
olduğunun bilinciyle bakar. İshak sebep sonuç ilişkilerine, menfaatlerine 
bakar ve sonucunda güler, sebepler dairesinde şükreder. İshak’ı konuşurken 
“sana âlim bir evlat verdik” der. İsmail konuşulurken demez, çünkü İsmail 

31

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



ariftir. Onun için Hz. Resul diyor ya Rabbi “İbrahim’in soyuna verdiğin gibi” 
İsmail noktasından değil, İshak kolundan gelen eşyanın sırrını öğret diyor. Yani 
sebepler dairesinde de Seni görebileyim, Seni zevk edebileyim… Hz. Resul hiç 
sebepler dairesinde görmedi ki! İsmail kolu olarak İsmail-i uzantısı ve sonucu, 
erek noktası olarak sebepler üzerinde değil ilkeler üzerinden tavırda olana 
müşahitti.  

Doksan dokuz esmayı düşünün Allah’ın sıfatlarıyla sıfatlanın, esmalarıyla 
esmalanın, ahlakıyla ahlaklanın… Hem edimsel olarak eylemlerinizde hem 
kâinatta, O’nun tavırlarına tanık olun. Bizim dinimiz tamamıyla 
Muhammediyette, ceminde… Tafsilatında değil, cemiyetinde tamamen esma 
yaşantısıdır. Esma bilinciyle Hakk’ı müşahede etmektir, bütün yaşam alanına 
O’nu yaymaktır. Tafsilatında İshak kolunu da alır; bütün âlem üzerinde sebep 
sonuç ilişkilerine göre, buna da ciraç denir. Miracında Hakk’ı ilkelerle 
hüviyetine tanıklık… Ama sebep sonuç ilişkisinde Hakk’ın tecellisine de 
tanığızdır. Fizik, kimya, bütün pozitif bilimlerin getirileriyle her şeyin üzerinde 
Hakk’ın iş gördüğünün bilinci… Çünkü her şey varlıkta dönüyor, başka bir 
yerde olmuyor ki başka bir varlığa şahit olalım. Başka bir varlık derken Hakk’ı 
kast ediyorum. Kendisinin dışına çıkılamayan, dışında olunamayan varlık… 
Bizden istenen dilin disiplin edinişi… Sebeplere bağlı olarak değil, hakikate 
bağlı olarak disipline edilişi…  

Müşriklik Hakk’ın dışında dayanak edinmek, diline bakın; şu babam böyle 
verdi, annem şöyle yaptı… Allah var mı, yok! Bakın Allah ile aralarına koyun 
şimdi; Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben her şeyi yaparım… Kendi 
de girdi araya! Evlatlarım var, çoluk çocuğum, soyum sopum böyledir… 
“Soyuyla övünen ahmaktır” der Hz. Ali. Bir türlü kendi üzerine dönmez kişi. 
Hakikatine bağlı olarak nimete şükür yok, burada nankörlük var. Sebeplere 
bağlı olduğunuz her şey müşrikliğe taşır sizi ve müşrikliğe taşırken o kimlikte 
kişi nankördür. Nedir nankörlük; size yapılanın tasdik edilmemesidir, “onlar 
nankörlerdendir” der. Ama Hz. İbrahim bilincinde nankörlerde olacak, 
şükredenlerde olacak. Onun için “ola ki şükredenlerden olurlarda 
nankörlerden olmazlar” diyor ve “siz rabbinizin hangi nimetini 
yalanlayacaksınız” der. “Şükretmez misiniz” “ola ki şükredersiniz” Musa da ne 
diyordu; çok enteresan; “Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük 
etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir” Nankörlük, aslında sırtını dönmek 
demektir. Şükretmekse yüzü ile bakmak demektir. Sırtını dönmek yerine 
yüzünü dönmek, ona şükretmek, Allah’a sırtınızı dönmeyin diyor. Ona göre dil 
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edinin, dil ile mademki insan var oluyor, o zaman dilde de şükrü etmeli… 
Allah’a dili ile yönelmeli ve dili ile Hakk’a bakmalı ve şahit olmalı…  

Kendisinde dilin ne olduğunu söylüyor, sözün ne anlama geldiğini tarif ediyor. 
Allah katında söz hükümdür diyor. Hakikaten de bütün âleme bakın, Allah 
katında sözün hüküm olduğunu görürsünüz; ol der, olur. Kelimullah, Allah’ın 
kelamı, ol deyince olur. Hepsi Allah’ın bir kelamı, sözüdür. O kelam üzerinden 
Allah’ı okumaya çalışıyoruz. Kur’an’a gidin, ayet delil demek. Delil demek akla 
hitap demek, ayetleri okuyup ona tanık olmaya çalışıyoruz; yazılı sözü 
itibariyle, yazılı olanında pratik yaşamda karşılıkları itibariyle… Hem insan 
yaşamı ve doğada ki karşılıkları ile… Ve tutarsızlık görmüyorsunuz. 

Sözün doğruluğunu nereden görürsünüz? Tutarsız olmayacak, geçmişte 
karşılığı olacak… Sözü deneyimleriz, yaşarız, gelecekte de karşılığını görürüz. 
Merhamet sahibi değilsindir, dalga geçersin birisiyle, O’da diyor ki dalga 
geçme… Senle dalga geçildiği zaman sözün karşılığını görürsün! Cömertsindir, 
birine dar gününde yardım etmişsindir; dersin ‘Ya Rab, sende dar günümde 
bana yardım et’ bir bakarsın kapı açılır; demek ki söz doğruymuş! Yaşantıda 
karşılığı çıkıyor ve sözün gerçekliliğini geçmişte arayın diyor; nice kavim 
gönderdim. Eğer bu sözün gerçekliğine ayak uydurur yaşantınıza almazsanız 
yani sözü içselleştirmez, dilinize yansıtmazsanız yenisini getiririm… İnsanın 
bilinçlenmesi, yapısal olarak bilincinde üst yapı kurumlarının oluşması ve 
bilinçlenip yaşam alanları edinmesi tamamıyla dile bağlıdır. Tanrı, devlet, aile 
bak, hep dil, üst yapı kurumlarını konuşuyorum, tümelleri konuşuyoruz. 
Esmaları konuşalım; Rahman, Rahim, azap elim, acı veren, Nasir yardım 
eden… Bunları bilinçli olarak, üst yapı kurumları olarak alın kendinize… 
Mesela Yunus’un sözünden örnek vereyim “Ya Rabbi, sen kerim iken ben 
gidip kimden isteyeyim” Bak, üst yapı kurumu olarak almış kendine. Sen 
kerim iken başka bir dayanaktan mı gidip isteyeyim…  

Burada önemli olan bir şey daha konuşacağım belki bu sureyle de çok 
alakadar. Her surede Resulullah efendimiz şamar oğlanı gibi tokat yediğini 
görüyoruz, bu söylevlerinde onun bilinçlendirmesiyle alakadar bir şey 
olduğunu görüyoruz. Yetim psikolojisini bilen var mı? Yetim demek; her an 
kendine dayanak arayan kişi demektir. Yetim olan var mıdır bilmiyorum. 
Kendine dayanak arar, kendine çare arar, sığınacak bir liman arar. Bütün 
surelerde dikkatli bakın, yetim psikolojisi… Anne yok, baba yok, dayanaklar 
yok, en temel yetiştirici dayanakları yok. Her an sıkıştığı yerde dayanak arar. 
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Mesela ‘Âmâ geldiğinde, yüzünü ekşitti’ niye? Dayanak arıyor birinde, ‘sen 
kimin iman edip etmeyeceğini nerden bileceksin?’ diyor mesela. Veya diğer 
surelere gidin, aynı psikolojiyle hitap ediyor; sen niye dayanak arıyorsun, 
dayanak benim diyor. Rad suresinin sonundaki “kâfir olanlar, sen resul olarak 
gönderilmiş bir kimse değilsin” derler. Sen dayanak arıyorsun değil mi? De ki 
“benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter” ve “kitabın bilgisi olan yeter”, 
yani dayanağını değiştiriyor, yetimlik psikolojisinden kurtarıyor, her şeyi 
hakkıyla gören kemalat yürüyüşünde olan bir insan çıkartıyor.  

Ve hakikate düşen yetimdir.  

Bir insan seyr-ü seferinde hakikate düşerse yetimdir. Hakikate düşmek şu 
demek; sizi Allah var ediyorken, anne, baba, şu, bu biter. Ereğinde de şöyle 
diyor; ebeveynlerinizin sizi tanımadığı sizinde ebeveynlerinizi tanımadığı bir 
günden Allah’a sığının. Bak gittiler güme… Allah ile baş başa kaldınız. Anne, 
baba, şu, bu, hepsi araç oldu. ‘Meşgale olsun diye verdik’ diyor zaten, yani 
gün geçsin, ilerleyiş olsun diye de verdik diyor. Hepsi gitti, ama o kadar çok 
sahipleniyoruz ki dayanak ediniyoruz.  

Hakikate düştüğünüz anda yetimsinizdir ve kendinize dayanak ararsınız, 
sözünüze dayanak ararsınız, birinin desteklemesini istersiniz veya 
yaşantınızda karşılıklarının görülmesini istersiniz. Dayanak ararsınız… Yahu 
diyor bırak… Dayanağın benim ve benden taviz vermeden dayanağın ben 
olarak yaşa. Bu şu demek bakın; kıyamı bizatihi, benimle ayağa kalk. “Bende 
sizin gibi beşerim” diyor, Eşrefi mahlûk…  

Kıyam-ı bizatihi, Allah ile ayağa kalk.  

Özgürlüğün başka bir basamağı Allah ile ayağa kalkmak. Hürriyet hiç 
bitmiyor… Takdiri ilahi, kıyam-ı bizatihi… Ama buna sebep veren ne? Dil… 
Evvela sözü alacaksınız, bilgiyi alacaksınız, onu içselleştireceksiniz. Neyle? 
Sevgi ile demiştik, iman ile demiştik, yaşamda karşılıklarını görerek, akıl ile 
işleterek, geçmişte karşılıklarını tecrübelerini bilmiş olarak… Tarihte yaşanmış 
vakaları var bunun. Erenleri anlatıyorlar, tarihte varmış, kimler kimler… 
Demek ki olabiliyormuş, günümüzde de olabilir anlamına geliyor. Tarihte 
musibetler yaşanmış, şunlar yaşanmış, bunlar yaşanmış, o zaman sizin de 
yaşayacağınız anlamına geliyor. Yani erenler şöyle yaşamış, ‘geçmişlerin 
başlarından geçmeyeceğini zannetmiyor musunuz?’ diyor, geçmişte tecrübesi 
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var, o zaman sizde yaşayacaksınız. Millet olarak bakalım; eğer ortak dilimizde, 
çünkü ortak dil demek; ortak bilinç demektir, kolektif bilinç demektir. Ve 
ortak dil demek kolektif eylemlerde bulunmak demektir. Neye göre; amaca 
göre! Bakın, bireysel olarak hiçbir zaman kolektif olarak yaşamayız, herkes 
kendi için yaşar. Doğru mu doğru? Ama amaca bağlı olarak kolektif yaşarız. 
Askeriye, vatan, millet… Vatanı ne zaman olur; yaşarız vatanın içinde, 
yaşarken hiçbir zaman vatan aklımıza gelmez, ne zaman savaş olur; Vatan! 
Aynı ülkü de kolektif harekette bulunuruz. İman, müminler müminlerin 
kardeşidir. Kolektif hareket ederler, hiç haberleri bile olmaz belki de… Hepsi 
iyilik için, hepsi Allah için ve hepsi birbiri için vardır.  

Kolektif bilinç, amaçlar… Amaç bizi birler demiştim, hem eylemlerimizi hem 
sıfatlarımızı hem de ülküde bizi Hakk’a taşır, aşkınsallığa taşır. Ve kimlik 
edinmek zaten aşkınsal bir bilinç edinmek demektir. Neye; sebeplere… O 
kimliğin oluşması her türlü duruma ve o bilinçle bakarsınız. Mesela Rahman… 
Rahman sıfatı sizde tecelli ettiği zaman, herkese aynı nazarla bakma 
bilincinde bakarsınız. Rahim sıfatı tecelli ettiği zaman hususi olarak bakarsınız, 
kardeşiniz dahi olsa iman etmiyorsa böyle bakarsınız, küfür gibi gelir size… 
Ama yedi kat yabancı iman ile bakar yanınızda, kardeşinizdir sanki size, hiç 
yabancı değilsinizdir. Aynı amaç sizi birler o sırada, aynı ülkü aynı ortak nokta, 
sizi sıfatta birler, eylemlerinizde de birler. Filancanın ihtiyacı varmış, şöyle 
yapalım… Ortak bir çalışma yapıyoruz, kolektif bilinç değil mi, kolektif de bir 
eylem yapıyoruz. Hepimiz aynı sureye her hafta çalışıyoruz ve çalıştıktan 
sonra hepimiz aynı hafta onun daha derinlikli incelemeye, belki içine girmeye 
çalışıyoruz. Ama kolektif bir hareket, tek başına olan bir şey değil. Bu şu 
demek, kolektif yürürüz. Musa a.s. bize o bilinci veriyor. İbrahim as. Bireysel, 
özellikle konuşuyor.  

İlkelerde bireysel yürürsünüz ama Musa a.s. İle beraber kolektif olarak bir 
bilinçte yürümeye başlarsınız. Çünkü kolektif bilincin ortaya çıkmasının ilk 
örneğidir. Ondan önce Yusuf da var, ekonomi ile beraber insanları bir tutuyor. 
Kıtlık oldu farz et, Mısır’da kim kalırdı, herkes göç ederdi. Çünkü zenginleşen 
yerlere göç edilir, bereketinin olduğu yerlere göç edilir. Orta Asya’dan niye 
çıktı ki Türkler, bereketli olaydı çıkmazlardı, bereketsiz kılıyor ki çıkıyorlar, 
yoksa burada oturulmazdı. Allah lafzı diyemezdiniz, Orta Asya’da başka nasıl 
Allah lafzı diyorlarsa öyle Allah denilirdi, oranın şartları oranın durumuna 
göre.  
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Şimdi toparlayayım; burada bizden istenen şey, söz ile bilinçlenen insanın, söz 
ile yapısallık kazananın bilincinde tevhid; tevhid dili edinerek bilinçlenmesi ve 
yapısal bilinçliliğinde us yani şuurlanması ve hayata o şekilde başlaması, 
hayatını yapılandırmasını istenir. Ve ilk yapılandırmasından sonra ortaya 
çıkacak şey, şükürdür.  

Tevhid bilinci ile biçimlenmiş kişini, yaptığı ilk eylem, şükürdür, tasdiktir. 
Sebepleri değil, sebeplere aşkın olanı, getireni, götüreni tasdik eder. ‘Ya Rabbi 
rızkımız veren sensin, hamdu senalar olsun.’ İki sene önce gittiğim Umreden 
ne istediysem vermiş, ‘Ya Rabbi bu Umrem sana lütfü ihsanıyla bir şükür’ 
demiştim. Çünkü ne istediysem vermiştir. Daha önce vermişti de şükretmedik 
mi, ettik… Ve diyor “siz ne kadar az şükrediyorsunuz.” Rabbimin nimetlerini 
saysan bitmez. Aldığımız nefesten tut, şu andaki sohbete kadar, buradaki 
yediğimiz yiyecekleri boş verelim, bunlar bizim yine var olmamız için… Bize 
verdiği anlayış kadar büyük bir nimet yok.  

Ve dil sizde neye sebep verir? Dil olmasa ne olur, dil olursa ne olur? Tevhid 
dili itibariyle düşünün. Bakın dil olmasa “zihinleri bomboş olarak kendilerine 
bile dönüp bakmaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar” 
diyor surenin sonlarında… Alzehimer’ı bilir misiniz? Sözün yitimidir; abi, 
kardeş, oğul… Hafızanın yitirilmesini bilir misiniz? Canan ablanın geçenlerde 
babası emboli geçirdi beyninden. Hafızasını, sözü yitirdi, ne söyleniyorsa 
anlamıyor, ne söylenirse… Bebek gibi… Bebekliğe döndü. İnsanlığını yitirmedi 
bakın, ama bebekliğine döndü. O insanlığını bebeklikte buldu. Ama gerçek 
insan olarak, dilde insan olarak insanlığını yitirdi o sırada. “Zihinleri bomboş 
bakar kalırlar” diyor, korku anlarında da öyle değil midir? Dehşet verici 
anlarda da öyle değil midir? Aynı anda zihnimiz bir boşalır, böyle anlamsız 
bakarız ve aklımızda koşarız, bir anlam ararız, bir neden ararız, bir dayanak 
ararız. Kıyamette olsun, nasıl olacağız?  

Bakın gerçekle, hakikatle dehşet verici bir şekilde karşı karşıya kaldığınız 
zaman ilk olan tepki korkudur. Dayanağınız eğer kuvvetli değilse, mutlak 
değilse, sağlam değilse, elinizden çıkar yani bilincinizde siliniverir. Aynı anda 
takdiri ilahi bomboş gözle bakar ve düşüncenizde bir şeyler ararız. ‘Koşarlar’ 
diyor, koşmak demek maneviyatta düşünmek demektir. Hani akşamleyin 
rüyamda yürüyordum, ertesi gün düşüneceğin anlamına gelir. Koşuyordum, 
çok hızlı koşuyordum, o zaman çok hızlı şekilde düşüneceksin anlamına gelir. 
Ama bir şeylere doğru yürüdüğüne işaret ediyor; bir şeyleri toparladığına 
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işaret ediyor. Muhteşemdir… Metaforlar inanılmaz güzel… Yani bu şekilde 
rüya tabirleriyle dahi örtüşen, kâinatta olan olguların maneviyat diliyle 
anlatıldığı başka bir yer yok. Varsa gelsinler öpeyim, ne İncil, ne Tevrat ne 
başka bir kitap veremez bunu. Değiştirilmiş halleriyle, eski halleriyle değil. 
Değiştirilmiş halleriyle veremez, imkân yok. ‘Rab dedi ki’ diye bir söz Allah’ta 
hiçbir zaman da olmadı… ‘De ki’ diye emri var, orada da‘De ki’ emri vardır. 
‘Rab dedi ki’… İsmail Emre’de bile yok. Direkt ağzından kendi söylüyor, ‘bugün 
benim Emre’de karar kılan…’ ‘Sadıklar iman eder bana’ diyor. Direk Allah’a 
tanıklık var burada, İsmail Emre kim oluyor orada… Üzerinde tecelli eden 
Hakk, ya Hakk’a tanık olacak, ya İsmail Emre’ye… İsmail Emre’ye tanık olduk 
mu gittik güme! Şirke düştük. Allah’a tanıksın, bak ‘söz’de, ‘söz’de Allah’a 
tanığız, ‘söz’de… ‘Bugün benim Emre’de karar kılan.’ Emre’ye mi tanık 
olacağız, Emre’de karar kılana mı tanık olacağız? Muhteşem, emin belde 
konuşuyor. Selamı üzerine olsun. Bir kişi sulh ile emin beldeye taşınırsa 
kendisi de emin belde olur. Ve yanına gelenleri de emin kılar. Mümin 
müminin emin beldesidir, birbirlerinden rahatsızlıkları olmaz, birbirlerinden 
şüpheleri olmaz. Allah şüpheye düşenlerden ettirmesin.  

Dil olmasa ne oluyor? Peki dil olursa ne oluyor? Tevhid diliyle, diyor ki; “yer 
başka bir yer, göklerde başka bir gökler haline getirildiğinde bir ve gücüne 
karşı durulamaz olan Allah’ın huzuruna çıkarıldıkları gün…” orada bitiyor. 
Şöyle okuyayım: yer başka bir yer, göklerde başka bir gök olduğunda diyeyim, 
ben diye çevireyim, bir ve gücüne karşı durulmaz Allah’ın huzuruna 
çıkarıldıkları gün… Ayeti kerime var, 48’inci ayet.  

Şu demek tevhid diline taşındığınız anda âlem değişir. Bilinci yapısallığa taşır. 
Ve siz aynı anda bu bilinçte değiştiğiniz anda, bütün âleme de o bilinçle 
bakıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey… Mesela bunu tasavvuf seyrü seferinde 
biraz daha böyle detaylara getireyim. Hani hiç iman etmeyenler için bir şey 
söylemiyorum. İman etmeyenler için ne var? İman etmeyenler için dünya var, 
yeryüzü var, daha çok menfaatlerle indirgemeci bir düşünce hali var. Ve 
pozitif bilimlerin tamamına girdiğimiz zaman indirgemeci olarak bizim 
önümüze sunarlar. İsteseler de istemeseler de yani sebepler ve yasalarla 
beraber her şeyi yasalara indirgerler, o noktada sonuçlara indirir sonuçlar 
üzerinden bize konuşurlar. 

Peki, menfaat insanına bakın, her şeyini menfaatine indirgemez mi? Nefsini 
indirgemez mi? Sen benim için ne yaptın? Ben seni seviyorum, sen beni nasıl 
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seviyorsun, bir şey yaptın mı benim için? Bakın sevgiye… İndirgemeci! Sevgide 
indirgemecilik yoktur ki, sevgide yükselticilik vardır. Bir şey yaparken nefsi için 
yapmaz bir kişi, sevdiği için yapar sadece, sevdiği hoşnut olsun, razı olsun… 
“Niçin erken geldin ya Musa?” “Ya Rabbi sen hoşnut olasın” diye… Bak, 
sevgiye bak! Kendi nefsi için değil, yaratanı için, sevdiği için gelmiş, muhteşem 
bir şey.  

Velhasıl kelam, dil sizde değiştirip bilince sebep verse ne olur? Tasavvuf 
tarihinden örnek, vahdeti vücud tarihi diyeyim. Muhyiddin Arabî’yi 
konuşmuyorum burada, vücutçu gelenekte şöyle bir şey vardır; Her şey 
Allah’tır. Şimdi bu sözü aldığınız zaman her şeye nasıl bakarsınız? Vallahi ben 
yerden güneşe kadar her şeye sarılırım. Seven bir insan olsam, vallahi Allah 
ya, her şeye… Birisi de bana dedi ki ‘yer gök Allah’tır, neyi seversen Allah’tır’, 
vallahi toprağı öperim, koklarım, çiçekleri Allah diye severim. Bakın bilinciniz 
değişir diyorum. Ama değil, yer gök Allah değil kardeşim, hepsinin üzerinden 
tecelli eden Allah’tır. İlkeleri ve kimliği ile tanık olunduğu zaman, rahman, 
rahim, tam bir tevhid dili ile. Bu söylev tam bir tevhid dili değildir, çok 
kabadır, tevhid bile denilmez, o müşrikliğe girer, panteizme doğru gidiyor. 
Çünkü Allah var, bir de yanında, üzerinde kâinat var gibi bir şey, yani Allah 
kâinattır dediğin anda iş bitiyor zaten.  

Allah kâinat değildir… Kâinatın kendisinde kendi varlık sıfatlarını dışlaştırır. 
Bütün kainat, Allah’ın tavırlarında beliriminin belirlenim nesneleridir. Çünkü 
özne hep içerdedir. Bunu şöyle şöyleyim, siz içerdesiniz, siz beden misiniz? 
Değil, içeride bir özne bakıyor, şu gözlerden bir özne bakıyor, o beden değil, 
bedeni bıraktıktan sonra o özne yaşamaya devam ediyor.  

Kâinat yok olduktan sonra Allah’u Azimüşşan yine yaşar. O kâinat var 
olmadan önce de vardı, kıyamı bizatihi, kendiyle… Geçen haftalar zati sıfatları 
konuşmuştuk; kıyam, beka, vahdet… Muhalefetin havadisi konuşmuştuk; 
benzeri yok! Demek ki bunlar Allah’ı göstermiyor. Ha akli olarak işaret 
ediyorlar ama benzer olarak göstermiyorlar. Yani kâinatta Allah’ı 
göremezsiniz. Buradaki göremezsiniz dediğim biçimlerinde göremezsiniz. 
Onun için kâinata Allah diyemezsiniz. Ama kâinat üzerindeki eylemde kimlik 
sahibi olan Allah’ı okursunuz. Müessiri ürünlerinde okursunuz, eylemlerinde 
verdiği ürünler de okursunuz, müsavvir… 
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Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-
rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-
müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn. 
Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ 
fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm. 

(O, öyle bir Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni 
bilendir. O, Rahman ve Rahimdir. O. Öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiç 
bir ilah yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete 
kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, 
büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeyden 
münezzehtir. O, Yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel 
isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tesbih etmekte ve şanını 
yüceltmektedirler. O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.) 

Allah kâinattır demiyor ki, bu esmaların sahibidir diyor. O öyle bir Allah’tır ki 
şöyledir, şöyledir, şöyledir diyor. ‘Elhamdülillahirabbilâlemin ’ diyoruz, ‘Allah 
âlemler’ demiyoruz ki, tamamıyla tevhid dili.  

Tevhid dilinde indirgemecilik yoktur, yükselticilik vardır. Bir insan tevhid 
diliyle bilinçlendiği anda, yer değişir, başka bir yer olur. Ama hangi yer? Gönül 
yurdu…  

İndirgemeci bir bakışla nesne üzerinden Hakk’a bakmaz. Allah üzerinden 
bütün âlemlere bakar, sebepleri nesneleri görmez, araçları görmez, bir tek 
Cenab-ı Hakk’a tanıktır. Ve sen bu bilince erdiği zaman onları, geçmiş kalan 
bilinçlerin hepsini görürsünüz. ‘Ha bu burada kalmış’, hani diyor ya; bir de 
bakarsın ki, küfürde oldukları hali görürsün. Bu bilince erdiğiniz zaman, yer 
değiştiği zaman insanların nelere indirgemeci olduğunu, nelere saplandığını 
görürsünüz, menfaatleri ile nasıl sürüklendiklerini, anlayışlarıyla edindikleri, 
dilde ise nasıl indirgemeci baktıklarını görürsünüz.  

Tevhid indirgemeci bir düşünce açısına sahip değildir, hiçbir zaman. Sadece 
sizi yükseltir ve yer değişir göklere, göklerin bilinci ile bakarsınız. Sizler Hakk’ı, 
dünyada dünyanın tinde görünüşün nesnesini olması üzerinden seyran 
edersin. Suzitşi’nin hikâyesi var ya, derviş soruyor rahibine; efendi bu yola 
girmeden önce nasıldınız? Evladım diyor, taş taştı, toprak topraktı, su suydu. 
Sonra? Taş taşlıktan çıktı, yani her şey formunda görüyordu, biçiminde 
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görüyordum, yani menfaatler, şunlar bunlar ne ile bakıyorsam artık, 
görüyordum. Duyular âlemi yani. Sonra? Bak, duyular âleminden sonra; 
‘evladım, taş taşlıktan çıktı, toprak topraklıktan çıktı, su susuzluktan çıktı. Yani 
her şey o formundaki özündeki ilahi sıfatın hakikati üzeri görünmeye başladı; 
birinci basamak. İkinci basamak ne? Her şeyin üzerinde o formlar üzerinden 
tecelli eden, Cenab-ı Hakk’ı görmeye başlar. Üç, kendi üzerinden Hakk’ın 
tecellisine taşı, özünde esma-ı hassına göre tecelli eden… Fıtratın üzeri yasalar 
doğrultusunda tecelli ediyorsun. Bak doğa zemininde yasalarla secdedeyiz 
amenna, fıtratımız üzeri secdedeyiz zorunlu, esma-i hassımız üzeri secdedeyiz 
amenna, Allah emir vermiş, ereğinde de artık secdedeyiz, ona vakıf olacağız 
değil mi? Şimdi vakıf olduk, her şeyde Hakk tecelli ediyor, bizim üzerimizde 
dâhil, hepimizde. ‘Efendim diyor, sonra?’ Evladım diyor; taş taştı, toprak 
topraktı, su su oldu.  

Peki, ne değişti?  

Evladım diyor, ben değiştim, onlar yine aynıydı.  

Bunu en güzel anlatacak nedir biliyor musunuz? Aşktır… Bir insan âşık olduğu 
zaman bütün hayatının anlamı değişmez mi? Taş taşlıktan çıkar, toprak 
topraklıktan çıkar, her şeye bambaşka bir gözle bakar. Burada istenen Nuh 
peygamberi konuşmuyor, İbrahim ile Musa’yı konuşuyor. Birisi ilkelerle artık 
gören, potansiyelindeki ilkelerle artık bakabilen; diğeri ise ilkeleri artık üst 
yapı kurumu olmuş, yasalarla, toplumsal yaşantıya çevirmek isteyen bir 
peygamber. Ve bunu ne ile yapacak? Dil ile. Bakın peygamberi hiç kâle 
almıyoruz, peygambere geçelim ilk ayet peygamber üzerine geliyor. 
Efendimizle beraber bunu tam özetliyor. Bir taraftan İbrahim’i alın efendiye, 
bir taraftan Musa’yı alın efendimize ve ilk ayetler ne diyor? “Rablerinin izni ile 
insanları karanlıktan aydınlığa yani her şeye galip övgüye layık olan Allah’ın 
yoluna her şeye galip aziz ve övgüye layık olana” Övgüye layık dedin mi, her 
şey silindi zaten… Övgü sahibi kimdir demiştik, kimlik sahibi. Kimlik sahibi 
nedir demiştik; sebeplere, ürüne, edimlerine dahi aşkın olan ve kimliğinde 
bilinçli olarak iş gören! 

‘Ya Rabbi sana şükürler olsun’, dediğiniz anda, bir şeyde hem aynı zamanda 
hamd etmiyor muyuz? Veya onu bir şey de zikrettiğimiz an sebepleri değil, o 
sebepler üzerinde tecelli edeni zikrettiğimiz zaman hamd etmiş olmuyor 
muyuz? , 
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İbrahim a.s.’in güzel bir sözü vardır; “Benim Rabbim güneşi doğudan 
yükseltir.” Bakının, Güneş Rabbimdir demekte iken, güneşi doğudan 
yükseltiliyor diyor. Bakın işte bu hamddir. Hakkıyla zikirdir. Ne yaptı? Gerçek 
iş sahibini zikretti, bütün işler Allah’a aittir ya, o iş sahibini zikretti. O iş 
sahibini zikrettiğiniz zaman zaten övmüş oluyorsunuz. Ve övmek demek, 
bilmek demektir aynı zamanda.  

Bilginin sonucu zatını övmektir, imanda. Dünyada menfaatte kullanmaktır, 
imanda hamd’ e taşımaktır. Bilgi hamd e taşınır en sonunda; ama dünyada, 
işlerinde kullanıma taşınır en sonunda. Tevhid dili eğer edinilirse bilinç yani 
üst yapı kurumları edinilerek edinilirse ki Atan İbrahim gibi hanif din üzeri yani 
tevhid dini üzeri ol, tevhid bakışı ile bak deniyor. O zaman yer değişsin başka 
bir yer olsun, çölde dahi otursan, rahmeti ilahi ilesinizdir. Kurtlar içinde dahi 
olsanız, kuzu gibi kesilirsiniz, rahmeti ilahi ilesinizdir. Ne zaman ki tevhid diline 
vakıf olursunuz böyle olur. Rad suresi ile her şeyi hakkıyla gördünüz amenna, 
her şey hakkıyla oluyor ama tevhitle beraber, tevhid diliyle beraber her şeyin 
üzerinde iş gören, hakkıyla iş gören Allah’ı esmalarıyla, sıfatlarıyla tanıksınız. 
Bu da muhteşemdir.  

İki şeyden bahsediyor birisi şükür dedik, nankörlük dedik, ama bir şeyden 
daha bahsediyor, ‘Selam.’ “O ne güzel sözdür” diyor, ‘selam…’Selam, kalıcılık 
demek… Tevhid dili, kalıcı olana bağlıdır ve nesnelere indirgemeci dil her 
zaman gerçekliliğini en sonunda yitirecektir. İsteseniz de istemeseniz de, en 
sonunda insanoğlu tevhid dilini öğrenecektir. Allah demesinler, her şey 
varlıkta dönüyor desinler, fark etmez yani bir şekilde yitirilecektir. Hani şimdi 
pozitif bilimlerine bakıyoruz, şu atom şunu yapıyor, bu atom bunu yapıyor… 
Allah şu nuruyla şunu yapıyor, bu nuruyla bunu yapıyor, bitti… Tevhid dili 
böyle bir şey, nesneye indirgemez. Ve diyor ki “güzel söz güzel ağaca benzer 
ve o ağaç ki kökleri sağlam tutunmuş” Kökleri sağlam tutunmuş yani 
nedenleri sağlamdır. Rad suresinde nedenleri verdi zaten, neden tanrıyı 
koyduk ve yükseldiği zaman ereğine doğru gider değil mi? Bir taraftan meyve 
vermeye doğru gider, ereğine doğru çıkartıcıdır.  

Ve tevhid nedeni olan Allah’tan erek olan Allah’a taşır. İki kıpısı vardır. Bir; 
neden olan tanrının bilinci ile her şeye bakarsınız; er-Rezzak yani bunu buraya 
getiren Hakk, yediren içiren Hakk: neden Tanrı… Bu kadar işi, gücü yapan, hep 
neden tanrı… Sonuçları itibariyle de erek tanrıdan bakarsınız. Ve her işin 
sonucunda hangi sıfatlarla size zuhur edeceğinin bilinci ile bakarsınız tevhitte. 
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Merhamet sahibiyseniz merhamet sahibi olarak bakacaktır. Tevhid… 
Eylemlerinizin sonuçta karşılık görmesi… 

İbrahim suresinde şeytan vaadinin sonucunun hak olmadığını söyler; “benim 
vaadim yalandı” der.  

Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür peki neye göre ölçülür; ölçülendirmek 
demek kıyas etmek demek bir şeyin ölçüsü varsa o kıyas edilebilir bir şeydir. 
“Size kıyas ettireceğiz” akıl edilebilir olarak önünüze çıkartacağız diyor. Bu 
anlamda baktığımız zaman yaşadığımız her şeyin karşılığı vardır, yaşadığımız o 
karşılıklar ile de karşılaşacağız, hesaplaşacağız, yüzleşeceğiz bu istisnasızdır. 
Onların karşılıklarıyla içerik ve biçimleriyle karşılaştığınız zaman kendi 
üzerinize dönmek zorunda kalırsınız. Hesaplaşırız, ilk hesaplaşma yeri 
vicdandır o Hakk-el yakindir ayn- el yakinde mahşerde karşılaşacağız. Veya 
akıbet olarak dünyada hesaplaşacağız; sen biriyle alay edersen biride gelip 
seninle alay eder, alay etmenin yüzünü gösterirler sana; sen bu hal ile alay 
etmiştin, senle de öyle alay etiler diye… Hakk kıyas ediyor, ölçülendiriyor. Ne 
yaşarsanız karşılığı var. Allah ölçülendiriyor ama neyle? Nur ile mi, teraziyle 
mi; sevabın karşılığı ne, kötülüğün karşılığı ne? 

Yaptığınız şeyin içerik kuvvetince onun ilahi âlem de sıfat ve biçim karşılığı ne 
ise onu yükler ve var eder. Bir hadisi şerif söyleyeyim; “bir darda kalmış 
insana yardım ettiğiniz de onun mutluluğundan Allah bir melek yaratır ve o 
melek sizin için istiğfar eder” diyor. Onu sevindirdiniz diye yapılan bir eylem, 
bir kişinin mutluluğundan melek olarak tezahür ediyor ve karşılık görüyor 
bakın ölçülendirdi. Yaptığınız eylemin Hakk’a ulaşması için melek size aynı 
zamanda yaptığınız bir şeylerde varsa bağışlanmanız için dua ediyor. 
Karşılaştırıyor, ölçülendiriyor ve melek olarak birinde mutluluk tezahür ediyor 
ve mutluluk meleği olarak… O mutluluk meleği ya onda melekeydi ya o 
melekten size de nasip veriyor.  

Ne zaman ki birini mutlu ediyorsunuz o mutluluktan size de yansır ya o 
mutluluk meleği sizdedir artık bak ölçülendirdi yaptığın şeyin karşılığını verdi. 
Allah sevabını verecekti, sevabını verdi. Birini mutlu edersen sende mutlu 
olursun. Birine merhamet edersen sana da merhamet ederler.  

Ölçülendirir bunu surete büründürmüş veya içerik olarak vermiş… Yaptığınız 
iyilik, hangi sıfata bağlıysa o sıfatın hakkıyla sende içerik olarak melekûtunu 
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uyandırır. Onun ilahi âlemde suretiyle de karşılaşırsan bir taraftan sureti de 
biçim kazandırmış olarak ölçülendirmiştir artık.  

“Amelleriniz niyetlerinize bağlıdır” ölçülendirir demek biçim kazandırır, içerik 
verilir ve o içerik vereceği şeylerle de karşılaşırsınız demek.  

Sözün ve amelin karşılığı vardır. Söze, amele, niyetlere dikkat edin hepsinin 
karşılığı var, akıbete göre sözü konuşun. Bakın şeytan bile vaadinin hak 
olmadığını söylüyor. İnsanları ereğe, sonuçlara taşıyacak kelam eyleyin ki 
insanlara güzellik versin. “Öğüt veriyor” sözü, sonuca sevk edecek güzel şeyler 
anlatıyor anlamına gelir. 

Her zaman sonuçlara göre niyetlerde bulunun. Buda Allah’tan değil mi derler, 
evet Allah’tan, ama sonucu da Allah’tan. Sonuçlara göre niyette eylemde 
bulunun ve sonuçlara göre konuşun ki önünüze güzellik çıksın kurtuluş ancak 
böyle kazanılır. 

Söz karşılıksız kalmaz, söz kudret taşır, söz içeriğiyle beraber kudret taşır ve 
kudret taşımasıyla beraber, yükselticidir. Ne ile? Duygularla kudret taşır, iman 
ile kudret taşır ve iman ettiğiniz ve duygulandığınız müddetçe sizde iş görür. 
Ve sizden istenen bir şey vardır, onun için arkasından hemen Hicr suresi gelir 
ve sözün âlemde karşılığı olduğu gibi biçimsel olarak sözü ağaçla 
misallendiriyor. Aynı zamanda sonuçları itibariyle biçimsel olarak karşılığı 
olduğu gibi içerik olarak sizi eyleme sevk edici karşılıkları vardır.  

Bu sebepten dolayıdır ki evvela diyor ki tevhid diliyle içselleştirin, sözde 
kudret sahibi yani sözü içeriğini edinin. Kudret sahibi olan ama Hicr suresiyle 
de beraber sözün karşılığı vardır. Yaptığınız sözlerin iyi veya kötü karşılıkları 
var. Bunu zaten söylüyor; ne diyor; kötü sözü bilir misin diyor dayanağı 
olmayan, toprağı sağlam tutunmayan içi boş ağaca benzer gibi, sonunda yıkılır 
yani, hakikaten de batılın kendisi öyle değil midir? Hak olanın kendisi öyle 
değildir ama yükselir, sizi de yükselticidir.  

Ama Hicr suresine girdiğin zaman bambaşka bir şey getirecek, amellerin 
karşılığı vardır diyecek. Bakın burada cehennem şu bu derken sözün karşılığı 
üzerinden bir cehennem. Onlara irin vardır diyor içerler, bakın sözün öyle bir 
metafor kullanıyor ki muhteşem bir şeydir. Yanlış bildiğiniz bir şey var ve 
yanlış yol, doğru bir söz değil, batıla ait bir söz. Doğruyu öğrendiğiniz zaman 
ne olur biliyor musunuz? O söz böyle aşağıya sanki irin içiyormuş gibi olur. 
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Emin olun bir kişi yanlış bir şeyin bilgisinde ve ısrarındaysa doğrusuyla, 
hakikatiyle sonuçta karşı karşıya kaldığı zaman, o söz onda tiksindirici bir bir 
hal uyandırır, boğazında da düğümlenir. Ve o şekilde orada onlara hakikatle 
yüzleştiklerinde o sözlerini onlara irin olarak içireceğiz diyor. Ve buna 
yeryüzünde de tanık olabilirsiniz. Oradaki irini şöyle anlayın veya iftirayı 
anlayın; birine iftira atıldı, iftira edenin iftira ettiği -yüzsüz değilse ama- en 
sonunda açığa çıktı ve o kişiyle yüzleşti. O söylediği söz, şuradan aşağıya 
iniverir. İrin sonradan atılan pislik demektir vücuttan. O kendisi ne zaman ki 
yüzleşti, kendinde olan açığa çıktı, pisliği dimi ve onu yutar. Yani ne 
yapıyorsanız onun karşılığı var! Yaptığınız sözün karşılığı da ilahi âlemde, 
ahrette böyledir.  

Psikolojik olarak ise kişi yaptığı o kötü sözün, söylediği kötü sözün hakikati ile 
karşı karşıya kalması sonucunda yaşayacağı şey şurada düğümlenişidir ve 
sanki irin içiyormuş gibidir, başından aşağıya ateş düşer böyle. ‘Kaynar bir irin 
içireceğiz…’  

Bir insan iftira atılıp ta onun yaşadığı hale ben tanık oldum, kendi üzerimde 
tanık olmadım ama başkalarının üzerinde oldum, emin olun buradan itibaren 
yakar, başından itibaren bir yanış ve aşağıya doğru iner o, kendi sözünü yutar. 
Yutkunur ya hani orada, gerçekle karşı karşıya kaldığında emin olun öyle 
yutkunur o sözü, o sözü ona yutturur yani. Bir ağabeyimin güzel bir sözü 
vardı; ‘vallahi ne söylediysem hepsini yutturdu bana’ der. Bakın batıl olan 
şeylerin, hepsini yutturdu. Yutarken de böyle… Onu da metafor olarak bir 
örnekle özetliyor, enteresan bir şeydir.  

Hicr suresine gittiğiniz zaman orada da amellerinizin karşılığını bulacaksınız 
diyecek. Sözle içselleştirme, sözle bilinçlenme, sonuç amel… Çünkü söz sizde 
niyete, duygulara bürünür. Sonra, amele bürünür.  

Kâinatın tamamı bakın, bilgi ile beraber, söz ile beraber, akılda dil ile 
işletilmesinin sonucunda sizde dil ile içselleştirilir. İçselleştirmelerinin birçok 
argümanı vardır. İman, duygulanımlar vesaire… İçselleştirilir, 
içselleştirmesinin sonucunda niyetler ve eylemler artık dışlaşır. Ve bütün 
kâinat sizden dışsallaşır, bütün ülküler, Cenab-ı Hakk’ın kendisi dışlaşmaya 
başlar.  
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Eğer hakikate ve amaca göre hareket etmiyorsanız, hepsinin sizde mesuliyeti 
vardır. Evet, hakikate ve amaca göre hareket ediyorsanız, karşılığı vardır. 
Etmiyorsanız da karşılığı vardır. Hem sözün karşılığı var, hem eylemlerin 
karşılığı var. Onun için söze dikkat edin, söz kudret taşır ve karşılığı gelir sizi 
bulur. Benim yaşantımdan çok örnek verilir de Metin babadan bir örnek 
anlatayım;  

Metin baba dedi ki bir gün oturuyoruz dedi, erenlerin birisiyle oturuyoruz, 
gaza geldik dedi, ‘Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile 
avunurum, bana seni gerek seni’ diye patlattık dedi. Yanımızda da Melami 
şeyhlerinden bir tanesi vardı, yanımıza ziyarete gelirdi bazen, ‘evlat söyleme’ 
dedi. O sırada Türkiye de sayılı zenginlerdeniz diyor, hisse senetleri, mal, 
mülk, baba ticaret yapmış v.s… Eee sonra... Aradan zaman geçti, bir daha 
patlattım dedi ve babada o sırada yine oradaydı. ‘Evlat’ dedi ‘söyleme.’ 
Tamam dedik, anlamadık ama… Sonra dedi bir iş oldu, baba Hacca gitti, bütün 
mal varlığını üstüme yaptı. Bir yasa çıktı, bir şeyler oldu, bir mal varlığı 
kalmadı, o darbe vurmuş, bu darbe vurmuş, bir şeyler olmuş filan. En 
sonunda bir tane küçük dükkân vardı, onun kirasına muhtaç kaldık. Bir gün 
yine oturuyorduk ‘Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile 
avunurum, bana seni gerek seni’ Bak söze bak! Sözün karşılığı vardır, kudreti 
vardır, içeriği vardır, bir şey söylüyorsan sende yoksa karşılığını ister Cenab-ı 
Hakk. Efendi şöyle bir bakmış, ‘evlat’ demiş ‘şimdi söyleyebilirsin.’ Karşılığını 
veriyorsun demiş. Karşılığını ister, Allah diyorsunuz ya, gel bakayım… ‘İmtihan 
edilmeyeceğini mi zannediyorsun?’ Bu sözün karşılığını ver, der. Yani ne kadar 
Allah diyorsun bir göreyim bakayım.  

Bakın daha net anlamlı olması için bir kardeşimin üzerinden anlatayım. Bir 
gün rüyasında görünmüşüm, benim haberim yok, kim görünmüşse… Efendim 
dedi siz göründünüz bana dediniz ki ‘bana efendi deme, sen abi de.’ Dedi niye 
efendim. Ağır gelir, sözün karşılığı vardır, isterler. Abi de yan yana duralım, 
efendi dersen, o zaman efendiliğin karşılığını ister senden, ne kadar diyorsun 
gel bakayım, ama abi derse sahiplenir, yan yana gidilir yani. Ondan beri abi 
diyor. Bana düşse ne yapardım biliyor musunuz? Allah diyorum ya, varsın 
başım gitsin, sözün karşılığı baş vermekse ben başımı vereyim. O 
merhametinden dolayı söylemiş ayrı mevzu, ama takdiri ilahi biz Allah 
diyorsak, karşılığında baş alınacaksa benim başım feda olsun, sonuçta Allah 
varsa.  
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Bakın sözün karşılığı sonuçta görünecektir. Hani biraz önce kötü 
örneklerinden verdik, şimdi iyi örnekler; siz Allah deyin, Kur’an’ı içselleştirin, 
sonucu Allah’tır. Sonucu Allah’tır. Başka bir şey bulamazsınız emin olun. 
‘Allah’ın yoluna çıkartasın diye, karanlıktan aydınlığa çıkartasın diye sana 
tevhid diliyle hitap ediyoruz’ diyor. Ve tevhid dilini içselleştirin ve tevhid dili 
ile Cenab-ı Hakk’ı görüş sahibi olun ve tevhid diliyle yaşamınıza biçim verin ve 
sözün karşılığını göreceksiniz diyor. Yani ben size bir söz veriyorum, bu sözün 
karşılığını içselleştirdiyseniz bunun imtihanından geçeceksiniz, ama o sözün 
karşılığını sonuçta bulacaksınız. 

Kur’an çalışmasına düştük. Hepimiz dedik ki, tamam sonuna kadar 
götüreceğiz. Ben de dua ettim. Dedim ki; Ya Rab, bilirim ki sözün karşılığını 
istersin. Şu Kur’an çalışması bitsin, ondan sonra ver. Çünkü çalışma çok 
önemli bir çalışma, arada bizi silkelerse, birbirimiz zor buluruz. Elekten eler, 
bakalım hepiniz söz verdiniz, nereye kadar sürecek bu çalışma diye. Vallahi 
hepimizi elekten eler. Sonun da ya 2 kişi kalırız ya 3 kişi kalırız. Başımızdan 
gelmedik olay kalmaz. Kur’an çalışıyoruz ya, sözü çalışıyoruz. Sözün karşılığını 
isteyecek.  

Çünkü söz içerik taşır ve o içeriğin sende canlanmasını isteyecek. Ve 
eylemlerinde görünmesini isteyecek söylediğinin. O zaman dur diyecek. Ben 
de dedim ki Ya Rabbi önce bitirelim sonra bize ne yaparsan yap. Sözün 
karşılığını nasıl alırsın, sonramı alırsın, bize merhametle mi bakarsın 
bilmiyorum, ama sözün karşılığını inşallah sonra alırsın diye dua etmiştim. 
Bunu Kâbe de yaptım. Ya Rabbi dedim, Biz şunu bitirelim ondan sonra ne 
yaparsan yap, ben seni biliyorum çünkü. Allah’ı tanırsanız yaptığınız 
eylemlerde sonuçlarını öngörürsünüz. Gelecek öngörülemez değil. Bir iş 
yaparsınız sonuçlarını öngörürsünüz ve Ona göre de dua ediyoruz. İnşallah 
başımıza bir iş, kaza, bela gelmeden bu işimizi sonucuna vardırtırız. Rabbimin 
verdiği akıl, fikir, irfan ile beraber inşallah vardırtırız. 

İbrahim suresinde söz sahibi Allah’tır. Ve söz sahibi Allah’ı tevhid diliyle 
bilmemiz gerektiği, tevhid bilinciyle bilinçlenmemiz gerektiği ve yaşamımızı 
ona göre biçimlendirmemiz gerektiğini verilir. Ve onun sonucunda, Allah’u 
azimüşşanın lütfü ihsanıyla verilen nimetler üzerinden Cenab-ı Hakk’a 
şükretmemiz gerektiğinin bilinci verilir.  

 

46

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



Tevhitte şükür önceliklidir. Çünkü tevhitte şükür hep tasdiktir. Ne verirse 
versin tasdik ediyorsunuz. İster ilimden yana, ister irfandan yana, ister şu 
nimetlerden yana. Fatiha’daki “nimetine erdirdiklerinin yolu...” Nimet geniş 
bir dairedir. Dünya bir nimettir, gönül bir nimettir, göz bir nimettir, sıfatlar 
nimettir. İnsan olmak bir nimettir. Kur’an çalışmak büyük bir nimettir. İlim 
öğrenmek bir nimettir. Ve hepsi lütfü ihsandır. Yani ne geliyorsa O’ndan 
geldiğinin bilinciyle şükür…  

Ama bela gelirse şükretmeyin hamd edin. Çünkü şükür karşılığını ziyadesiyle 
vermek demektir aynı zamanda. Size karşılığını ziyadesiyle verir. Ama hamd 
etmek tanımak demektir. Ya Rabbi ben seni tanıdım, tamam, bir daha 
vermene gerek yok anlamına gelir. Bela geldi başınıza Ya Rabbi ben seni 
tanıyorum, hamdu senalar olsun demektir. Ya Rabbi ben seni tanıdım, 
biliyorum, maskeler arkasında yine bana göründün, maskeler arkasında ben 
seni yine tanıdım, seni hamd ediyorum. Eyvallah. Şükürde de tanıyorsunuz 
ama Ya Rabbi az geldi, biraz daha ver.  

Başınıza ne gelirse gelsin hamdı elden bırakmayın, ama nimetine şükredin. 
Ama diğer taraftan bela da olmasa nimet gelmiyor. Bir topraktan bir buğdayın 
çıkışı gibi, bir kıştan sonra bir güneşin gelişi, yaşadığımız şeyler hepsi zahmet, 
rahmetle olan bir şeydir. O zaman zahmetin kendisinin de bir rahmet 
olduğunu çok iyi biliriz. 

Şimdi toparlarsak, Musa A.S ile başlamasının nedeni bir daha altını çizerek 
söylüyorum, kolektif toplumsal yaşamda ortak bir kolektif bilinçte dil edinilir.  

Ama Allah’ta kolektif bilinçte dil edinilmez. Allah’ta söz hükümdür. Hüküm, 
Hâkim, hakem, hikmet hep aynı kökendendir. Ve hüküm âlemde tahakkuk 
eder ve mevcudatın kendisi olarak tahakkümde görülür. Söz biçim kazanıyor. 
İçeriği var sözün, ilke olarak içeriği var. Her mevcudun kendi özünde Cenab-ı 
Hakk’ın bir ilkesi söz olarak kendinde vardır. Yani ayan-ı sabitesi vardır. 
Tahakkümün kendi varlığıdır artık. Mevcudatıdır. Tahakkümün özünün 
görünüşü, o ilkenin görünüşü, onun hikmetini verir bize. Hikmet. Söz hikmete 
döndü. Hikmet ne zaman ortaya çıkar; muhatabı olduğu zaman ortaya çıkar. 
Muhatabı olmadan önce tahakkümdü o. Tahakküm. Yine hikmet var. İçinde. 
Hikmet diyorum. Hâkim, hüküm hep aynı kökten. Cenab-ı Hakk’ın sözü hüküm 
kazanıyor, Emri İlahi yasalar zemininde biçim kazanarak tahakküm kazanıyor. 
Yani biçimsellik kazanıyor. O biçimsellik yani tahakküm üzerinden ki o 
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biçimsellik o sözün açığa çıkmasının kıvamıdır. Her varlık kendisindeki sıfatın 
açığa çıkmasının kıvamında bulunur. Burada da söylüyor zaten; Güzel bir söz 
güzel bir ağaca benzer. Güzel bir sözün sonundaki tahakkümü güzel bir ağaç 
misalidir. Bunu biraz daha basitleştirirsek; yaptığımız zikirler için ilahi âleme 
bakın, hepsini ağaç olarak görürsünüz. İbrahim A.s “Ya evlad-ı Muhammed” 
diyor. “Ümmetine söyle” diyor “sübhanallahi, velhamdülillahi ve la ilahe 
illallahu vallahu vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” 
desin. Cennetin toprağı bereketlidir diyor. Ve hepsi ağaç olarak dikilir diyor. 

Peki, ağaçlar bize ne verir. Nefes almamızı sağlarlar, rahatlık ve esenlik 
verirler. Yaptığınız şeyler sonuç da size refah, huzur, selamet, sonra kendi 
sıfatlarınızın kalıcılığı olarak, melekûtunuzun kuvvetlenmesi olarak geri biçim 
kazanmış olarak sizde karşılık bulur. 

Mesela rüyanızda ulu ağaçların olduğu bir orman gördünüz. Demek ki 
düşüncesinde yetkin, sözlerinde yetkin, sonuçlarında yetkin, o kadar güzel 
şekilde fikirler edinmiş, Cenab-ı Hakk’ın nimetiyle nimetlenmiş bir kişiyle karşı 
karşıya kaldı. Yani ilmi kuvvetli, feraseti kuvvetli ama söze bağlı olarak... O 
sözler kendisinde sabitlenmiş, fikir edinmiş, bilinç edinmiş yani. Ormanı 
olması demek, bilinçli artık... Söz onda, artık karşılığı var, bilinç gelmiş. Aynı 
anda bir şeyle karşılaştığı zaman kendi ağaçları devreye giriyor. O kendi 
ağaçları devreye girince o sözler kendi bilincini oluşturan sözler, aynı anda o 
sözler ona göre değerlendiriliyor. Ve sözden oluşan ağaç melektir. İlahi 
âlemde ne varsa insanda tezahürü var demiştik. Melekût âlemindeki ağaç 
meleklerin tamamı, insanda sözler olarak biçime gelirler. Ve siz ne zamanki 
söz ile fikirleriniz ile Allah’u azimüşşanın lütfü ihsanıyla melekûtlar edinirsiniz, 
o sizlerde ağaçlar olarak görünecektir. Ahir âleme gittiğinizde bir ormanlığa 
girerseniz bu ormanlık senindir derlerse o ormanlık sizin söz âleminizdir. Bilinç 
âleminizdir. Bilinciniz ne kadar güzel sözlerle, tevhid sözleriyle biçimlendiyse o 
kadar yakin bir bilinçle bakarsınız. Bilinciniz ne kadar çürük, ne kadar içi boş, 
ne kadar karşılığı olmayan sözle (karşılığı derken gerçeğiyle, hakikatinde 
karşılığı olmayan söz) o da size takdiri ilahi karşılığı olarak irin, cehennem, 
kurak yer olarak gelecektir.  

Ahretinde öyle ama akıbet olarak dünyalık olarak da karşılığı var. Çok sağlam 
olarak edindiğiniz sözler, fikirler sizde bilinçli bir bakış getirir. Perspektifi bakış 
getirir. Size her ne geliyorsa edindiğiniz sözlere göre, edindiğiniz bilgiye göre 
onu yorumlar ve biçimlersiniz kendinizde. Bir yerlere yerleştirirsiniz, 
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bilinçaltında veya üstünde bir yerlere konumlandırırsınız. Ama bu hep dil ile 
olan bir şey. Dil boş değildir. Dil, içerik sahibidir, kudret taşır, kişiye yapısallık 
getirir bilincinde. Onun için dil deyip geçmeyin.  

Bizim amacımız onun için tevhid dili edinmektir. Nesnelere bağlı dil değil, 
tevhide ait dil. Kurtarıcı olan dil odur. Onun için diyoruz, “Allah’ın yoluna 
taşıyasın, karanlıklardan aydınlığa,” nesneye indirgenmiş dünyadan… Bir 
önceki surede ne yapıyordu, bu surede ne yapıyor; yer değişti, başka bir yer 
oldu. Yani maddeye ait dünyadan aydınlığa ait dünyaya taşınmamızın aracıdır 
dil. Yer değişti başka bir yer oldu. Ve siz artık ağaca ağaç olarak bakmazsınız. 
Siz artık kuşa kuş olarak bakmazsınız. Onların sizdeki karşılıkları olarak 
görmeye başlarsınız her şeyi. Siz de bir söz vardır, o söz sizde içselleşmiştir, 
sizde melekût, melekeniz olmuştur. Artık âlemde karşılaştığınız her şeyde 
sizdekinin aynasıdır. Bu şu demektir aynı zamanda. Ereğinde olanı, 
eylemlerinizde kendinize taşımanız demektir. Yani asıllar âleminde olan bir 
şey var. O asıllar âleminde olanı ilk söz ile içselleştirirsiniz. Ve âlemde -
gölgeler vadisinde- onların karşılıkları ile görürsünüz. Yani neyi 
içselleştiriyorsanız burada, âlemde karşılığı var. 

Bunu daha basit anlatayım. Emre diyor ki hastaneden çıktım, yolda 
yürüyordum. Bir baktım biri koltuğunun altında bir kadın kadını öpüp öpüp 
gidiyor; bir tanesi semer taşıyor; bir tanesi ipek kozalarını sırtında taşıyor, bir 
tanesi aklında bir şeyler taşıyor... Ya dedim bu ne? Bir tanesi sevdiğini 
düşünüyormuş kendi kendine düşüncesinde onunla konuşuyormuş. Bak 
düşüncesini biçim olarak görüyor holografik. Bir tanesi koza almış, akşam 
kozasına işemiş biri, ipekböcekleri gitmiş. Adamın aklı kozalarda... Diğerine 
sormuş, “üzerinde eğer var, bunun sebebi ne” demiş. Sorma efendi demiş 
bizim bir Arap atı var, derisi nerdeyse soyuldu, bir yeni eğer yaptırdım, beşe 
kadar yetiştirecekti adam hala getirmedi, aklım orda kaldı demiş.  

Bak söz âlemde karşılık taşıyor. İster hayalinizde, ister düşüncenizde âlemde 
karşılıkları var. Hayallerinizdekinin dahi âlemde karşılığı vardır. Adam sevdiği 
ile konuşuyor, kadını almış öpüyor, öpmek demek konuşmak demek çünkü. 
Eylemleriniz de karşılığı var hangi niyetle yaparsanız. Hani diyor ya; 
amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür. Ölçülür demesi aynı zamanda 
biçimlendirir demektir. Neye göre ölçülendiriyor? İnsanın bu soru aklına 
gelmez mi, benim geliyor. Rabbim amel ediyorum, sen ölçüyorsun, bunun 
terazisi nasıl bir terazidir diyorum. Diyor ki siz amel işlediğiniz zaman 
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niyetlerinize bakarım, o niyet içeriğiniz neyse, niyetlerinizi hangi kuvvetle, 
içtihatla onu yapıyorsanız ona göre âlemde ölçülendiririm, biçimlendiririm, 
karşılığını veririm diyor. Karşılığını vermek ölçülendirmek demektir. Bak senin 
ki böyle, kıyas yaptırtırım, aynalaştırırım. Akıbet olarak burada yüzleşiriz.  

İsmail Emre’nin unuttuğu bir şey var. Kendisi görüyordu ya onları ‘Her 
gördüğü kendisine de aynaydı.’ Kendisi de Rabbi ile konuşuyordu; Ya Rabbi 
bunların hali ne diye… Kendini taşıyordu aslında, Rab üzerinde tecelli 
ederken… Eğer taşıyordu değil mi, çünkü evdekiler ne yapıyor ne ediyor diye 
düşünüyordu, sırtına almıştı hepsini. İpek kozalarını taşıyordu; kendisi 
düşünceleri ile aklına bazı şeyler gelirken, fikriyatlar gelirken, kendinde olan 
şeyleri bir parça unutuyordu. Daha nice şeyleri... Aslında hepsi kendisinin 
düşünceleriydi. O söylediği şey o kişinin kendisine de aynadır. Orayı kaçırmış 
mübarek. O yüzden rüyalar bunu çok net anlatır.  

Bu yüzden bazen dostlara sakın rüyalarınızı kimseye anlatmayın derim. 
Rüyaların tamamı muhbirdir. Allah’ın lütfü ihsanı ile size hemen muhbirlik 
yaparlar. Neyiniz var neyiniz yok anlatırlar. Örneğin arkadaşının birisi 
rüyamda bir kasa elma yedim diyor. Aslında şehveti artmış haberi yok. Bir şey 
diyemedim. Gördüğü şeyin âlemde karşılığı var. Bu âlemde yaşayacağı, 
eyleminde yaşayacağı, melekûtunda yaşayacağı bir içeriği var. Mesela 
rüyamda ne zaman çilek yesem başım ağrır. Normalinde de yesem yine başım 
ağrır. İlahi âlemdeki karşılıklar doğada aynı şekilde tecelli eder. 
“Verdiklerimizin iyisinden güzelinden yiyiniz içiniz.” Yaşadığınız şeyler içsel 
olarak, söz, niyet, eylem olarak yaşadığınız şeylerin âlemde karşılıkları vardır. 
Amenna. Ama Allah’u azimüşşanın lütfü ihsanıyla âlemde batındadır, gaybi, 
bilinmez dediğimiz nokta. Bilinmez demek aslında duyularla bilinmez 
dediğimiz ama aklen bilinmez değil. Aklen bilinir olan, ilkeleriyle bilinir 
olandır, melekût âlemi, asıllar âlemi. Akılla makul, yani kabul ettiğimiz, akli 
olan âlemi biliyoruz. Bunlar varsa, gölgeler varsa asılları var. Asıllar âleminde 
ne varsa, hangi şeye işaret ediyorlarsa melekût, bu âlemdekilerden o işaret 
ettikleri özleri neyse, asılları neyse onu açığa çıkartırlar, dışlaştırırlar. Elma 
asıllar âleminde de şehvete işarettir, bu âlemde de şehvete işarettir. Âdem’le 
Havva konuşulurken dahi elma kullanılır. Bazıları buğday der, ama ağaç diyor 
buğday ot. 

Daha farklı bir şey anlatayım; örneğin Emre, keçi sesi duydum diyor. Keçi eti 
yedirmişler, içinde seslerini duydum diyor; bak karşılığı var. Aynı anda onu 
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insan etmeye kadar çaba gösteriyor. Size verdiklerimizden, iyisinden 
güzelinden yiyin diyor. Çünkü insanda karşılığı var. Hâli canlanacak. Diyor ki 
bana et yedirdiler. 40 gün keçi sesi kulaklarımdan gitmedi diyor. Meğerse keçi 
eti yedirmişler. 40 gün sonunda keçi etini insan yapmış. İlkeleriyle yaşayan 
insana çevirmiş yani. Hz. İnsana çevirmiş. 

İbrahim suresi bize dili anlatır, sözü anlatır. Sözün içeriği ile ilkelere bağlı 
olması gerektiğini, sözün mantıksal olması gerektiğini, sözün kolektif bilinç de 
dahi iş görmesi… Çünkü dil kolektif bilinç de insanda edinilir. Ama Hakk’ta söz 
hükümdür, kolektif bilinç de edinilmez. O hükmün içeriğinde ne varsa sözden 
sonra tahakküm olur, biçim kazanır, o biçim sonuç da biçimin üzerinden 
gerçekleşen eylemlerde özünde olan hüküm, içerik tahakküm ettiği biçimin 
üzerinden eylemlerde görünür, ismi hikmet olur. Hikme, hikmet. O hikmete 
vakıf oluruz olmayız ayrı mevzu.  

Nedenine bağlı hikmet demiştik, ereğine bağlı hikmet demiştik. Nedenine 
bağlı hikmetine vakıf olur, ereğinde nereye taşıyacak onu ona da tanık oluruz. 
Yani bir şeyle ilişkidesin, ilişkide olduğun şeyin sonuç da nedeni olarak sana 
neler sebep vereceğini, anlayışında nelere sebep verebileceğini, ama 
sonucunda o anlayış sonucu olan şeylerle neler yapabileceğinin bilincini de 
edinmek lazım. Çünkü bu bir süreçtir. Bilgi edinim süreci, söz ile ve dil ile onun 
sizde işlevselliği ve eylemlerinizde görünüşü ve âlemde karşılık görmesi.  

Söz içerik taşır, kuvvet taşır ve âlemde karşılık görür. Onun için sözlerimize 
dikkat etmemiz gerekir. Biriyle dalga geçersiniz sizinle dalga geçerler. 
Severseniz, sizi de gelir severler. Birisine merhamet ederseniz biride gelir size 
de merhamet eder sözüyle. Birine kırıcıysanız biride size gelir, kırıcı olur. Birini 
kusurlu görürseniz sözüyle, biri de gelir sizi kusurlu görür sözüyle. Onun için 
söze dikkat edin. Söz kudret taşır, o yüzden dile dikkat edin. İbrahim suresi 
bunu verir bize. Yüksek derecede anlayışlarımızın devamlılığını isteriz. Onun 
için takipçilerin olması gerekir. Fikriyat takipçileriyle vardır.  

İshak ile İsmail’i özellikle konuşuyor demiştim. İshak’la yani İbrahim’den sonra 
ilkelerle var olan… İbrahim ilkelerin padişahı, tevhidin padişahı, tevhid dilini 
bize getirendir. Bakın nesneye bağlı o kolektif bilinçten kurtulmuş İbrahim. 
Ama Musa ilkeye bağlı bir kolektif bilinç getiriyor; “Ola ki Rabbinizi 
tanırsınızda şükredersiniz. O’na yüz çeviren nankörlerden olmazsınız.” Yani 
içgüdülerine ayak uydurmuş, şu dünyanın kendisine sürüklenip gidenlerden 
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olmazsınız. İbrahim ne diyor; “Ola ki bizden, soyların içinde şükredenler 
çıkar.” Nankör olanlardan değil, Allah sırt dönenlerden değil, Rabbime yüz 
dönenlerden olsun. Ve Allahın lütfü ihsanı ile İshak demiştik sebepler 
dairesinde Hakka yürüyüştür. Ama İsmail sebepler dairesinde değil, ilkelerle 
bakar O, görür, ilk başında… Takdir-i İlahi, bilinç olarak saftır, potansiyel 
olarak, fıtri olarak ilkelere haizdir. İlkeler açıldıkça oraya iner. İçeriden dışarıya 
doğru iner, indikçe onunla bakarsınız, ilkelerle bakarsınız. İsmail sezgisel 
olarak düşünceye taşımadan, dolayımsız olarak ilkeleri yaşayandır. Hani 
başına bir iş geliyor; Rabbim öyle dilediyse öyledir diyor. Kesilecek, “Ya 
babacığım Rabbim mi diledi, öyleyse eyvallah, başım fedadır.” Olduğu gibi 
teslim olan yani ilkeleri eyleminde gösteren kişidir. Bir cömertlik mi yapacak 
olduğu gibi cömertlik yapar. Merhamet mi etmesi gerekiyor; merhamet 
geldiği zaman araya girmez, şöyleydi, böyleydi, niye merhamet edeyim falan 
filan demez. Cömertlik için beni kandırıyor muydu falan diye düşünmez, 
olduğu gibi yapar. İlkesi gereği ne gerekiyorsa yapar. Cömertlik ona iner, 
merhamet ona iner. Ama o kendini araya koymadan, şüphelerini araya 
koymadan olduğu gibi yapar. İsmail iniş mahalidir. Kurban olduğu zamanda 
Allah’ı kendinde bulandır. Bıçak Allah’ı kesmez diyendir. 

İshak iniş mahalli değil, yükseliş mahalidir. Sebepler dairesinde bulduğu 
menfaatlerle Rabbine şükreder. Rabbim sen verdin, şükürler olsun. 
Sebeplendirir, ilişkilendirir, sonuçlara varır. Ve sonuçlar üzerinden de Rabbine 
şükreder. Bunu sen verdin der sonuç da bana.  

Bakınız, yine tevhid dili var her ikisinde de. Birinde direk tevhid itibarı ile 
eyleme taşıyor, diğerinde de yaptığı eylemler sonucunda nimeti bulduğu 
zaman, nimet üzerinden şükrederek Cenab-ı Hakk’a tevhitte bulunuyor. Yani 
şundan kazandım, bundan kazandım yani Ben yaptım da kazandım diye değil. 
Hepsini Cenab-ı Hakk’a bağlayarak şükrediyor. Çünkü şükrettiğiniz zaman 
bütün fiiliyatın tamamını yaptığınız siz dahi olsanız, size de gelmiş olsa fark 
etmez hepsini Cenab-ı Hakk’a bağlarsanız ve tasdik etmiş olursunuz. Çünkü 
şükür tasdik demektir aynı zamanda. Birisi size bir şey verdi teşekkür ettiniz, 
yani tasdik ettiniz. Muhteşem.  

Nankörlük demek tasdik etmemek demek... Nankörlerden olmayın, müşrikler, 
münafıklar. Bakın Allah, iman ayrı bir şey, ama işlerinde O’nu tasdik etmek 
muhteşem. Müşrikler işlerinde tasdik etmiyor. Kâfir, zaten kabul etmiyor 
varlığını ki işinde de tasdik etsin. Münafık ikiyüzlü, git-gelli. Müşrik midir kâfir 
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midir belli değil zaten. Allah’a iman etmiyor, insanlara menfaat için iman 
ediyormuş diye görünüyor. Yani ne olduğu meçhul adamın… En kötüsü de o 
zaten.  

Bizden istenen tamamıyla tasdik... Ama öyle bir dil ki, bilinç öyle bir yapısallık 
kazanacak ki o dille sadece Hakk’ı tasdik edecek, sadece Hakk’ı hamd edecek 
ve sadece Hakk’a tanık olacak. Yer değişti başka bir yer oldu. O zaman 
dünyaya tanık olmazsınız, bütün eylemlerinde Cenab-ı Hakk’ın kendisine tanık 
olursunuz, bütün işlerinde. İşte yer değişti başka bir yer oldu. Göklere 
taşınmış olursunuz ki birde bakmışsınız Allah katında yaşıyorsunuz. Ve 
özgürlüğün başka bir basamağı; söz ile özgürlük.  

Bilinç ne zaman ki sözde tevhitle yapısallık kazanır ve o yapısallığı ile bakışım 
kazanır, kendisi için dünya yurdu Cenab-ı Hakk’ın katına taşınmış olarak 
görünür. Çünkü kişi bilincinde Cenab-ı Hakk’ın katına taşınmıştır. Artık dünya, 
dünya değildir onun için, Cenab-ı Hakk’ın tecelli mahalidir. Her an Cenab-ı 
Hakk’a tanık. Bedeni beden değildir artık onun için artık, Cenab-ı Hakk’ın 
tecelli mahalidir. Yer değişti başka bir yer oldu. Ve insan değişimi tamamıyla 
bilincinde bulur. Ve söz ile bilincinde değişir. İkinci değişim söz ile 
içselleştirdiğinde eylemde ve ürettiklerinde kazanışıdır. Ürettiklerinde 
kazanışında Nahl suresi, eylemlerindeki değişimlerinde Hicr suresi. 

Rad suresinde neden Tanrı olarak bütün kâinatı insanda bilgi ile beraber 
içselleştirdi. O bilgiyi dil ile bilgi edinerek içselleştiriyoruz, bütün kâinatı ve 
sözün kendisinin âlemde karşılığı olduğu için neye göre yaşamamızın 
gerektiğinin bilincini verdi. Gerçek bilgiye göre Rad suresinde nasıl yaşamamız 
gerektiğinin bilincini verdi. Hemen arkasından Hicr suresi ile beraber 
bambaşka bir âleme taşıyacak bizi. Eylemlerimizin karşılığının olduğunu, 
gerçeğe göre nasıl yaşamamızın gerektiğinin bilincini verecek ama orada 
âlemleri bu sefer düzen üzerinde okuyacak. 

Hicr suresinde diyor ki ‘’Onlara gökten bir kapı açsak oradan yukarı çıksalar 
yine de gözlerimiz boyandı bize büyü yapılmış derler.’’ Çünkü söz ile bilinç 
değişmemişse yine aynı bilinci taşıyorsa istediğin kadar yeni bir kapı göster, 
yeni bir kapı aç, yeni bir anlayış anlat istediğin kadar bambaşka bir dünyadan 
göster, aynı zihniyet diyor. Rad suresi de önemli ama İbrahim suresi bizim 
adımıza çok önemli. 
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Rad suresinde âlemle insan ilişkisinde kendisini anlamlandırıyordu, hak ve 
hakikate göre de yaşamamız gerektiğinin bilincini veriyor. Ama İbrahim 
suresinde bütün kâinatın insan için olduğunu, insanın amaç varlık olduğunu -
neden varlık değil- sonuç da bütün kâinattaki amacında insan olduğunu, 
meyvesi olarak insan olduğunu ve insan için her şeyin olduğunun bilincinin 
getiriyor. İbrahim suresindeki örneklerde var. Ve insanında söz ile hepsini 
içselleştirirken tevhid dili edinmesinin gerektiğinin bilincini veriyor bize. Ve o 
zaman zaten görüş sahibi olacağız. O zaman zaten o görüş sahibi, bilinç sahibi 
olarak Hakk’a tanık olacağız. O zaman zaten anlıyoruz, mesela kıyasını orda 
yapıyor; “Onlara gökten bir kapı açsak… Bize büyü yapılmış derler” Hicr 
suresinde… Çünkü bilinçleri orayı anlayacak ve o düzeye gelecek seviyede 
değil. Menfaatleri ile bakıyor, duyusal olarak bakıyor, ilkesel olarak bakmıyor. 
Bilinci yapılanmamış, tevhid bilincini edinmemiş, yani dille, tevhid diliyle 
edindiği bir şey yok. O insana ne anlatırsan anlat boş. Çünkü gördüğüne 
bakıyor, hevasına bakıyor, melekeleri ile ne duyumsuyorsa ona bakıyor. Ama 
tevhid bilinci ile melekeleri yapılandırmış, bilinci yapılandırılmış bir insana 
anlattığın anda aynı anda bakış değişiyor. Burada yaptığımız da aynı şeydir. Bir 
şeyi anlatıyoruz. O anlattığımızın açısı neyse, perspektifi neyse orda bir 
anlayışla bakmıyor muyuz? Yer değişti başka bir yer oldu. Her anlayışımızda 
yepyeni bir açıdan, yepyeni bir gökten bakmıyor muyuz? Kendi göğünüz, 
anlayış göğünüz değişiyor. Ve sebeplere aşkın bakıyorsunuz o sırada.  

İbrahim suresi ile bize verilen bilincin yapısallığıdır. İnsan için oldu, makro 
mikroda özümsendi, ama özümsenenin açılması lazım, gerçeğin bilgisine göre 
açılmasının gerektiği ve dil ile içselleştirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Çünkü 
bütün kâinatı dil ile işletir, dil ile içselleştiririz, akıl ile işletiriz, okuruz ve akıl ve 
dil ile eylemlerimiz sonucunda ürettiklerimizde, edinmelerimizden gösteririz. 
Ve en önemli olay kâinatı göstermek değil, Allah’ı göstermektir. Yani 
ürettiklerimizde… Böyle yaptım, kâinatın sonucu benim! Böyle değil. Allah’ın 
sonucuyuz. Kâinatın sonucu biziz. Ama biz sonuç da Allah’ın sonucuyuz. Evet, 
kâinat bizde bitiyor, ama Allah’ın sonucuyuz. Allah bizde görünüyor. O zaman 
O’na göre yaşamamız gerektiğinin bilincini veriyor. Nedenimiz Allah çünkü. 
Onun için eğer kâinat bizde sonlansaydı nokta olurduk. Allah bizde 
sonlandırdığı için kendini – burada sonlandırdığı için dediğim bizde başlıyor 
bizde bitiyor gibi anlaşılmasın!-  

Hz. Sıddık’ın sözüne gidelim. Resulullah Hakk’a yürüdüğü zaman Hz. Ömer ne 
diyor; ‘Kim ki Resulullah öldü der kafasını vururum.’ Hz. Sıddık ne diyor; ‘Kim 
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ki Muhammed’e iman ediyor bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah’a 
iman ediyor bilsin ki Allah ölmez.’ Muhammediyet ölmüyor ama. O bilinç 
ölmüyor. O şuura erdiğin zaman o şuurla bakıyorsun bütün âleme. Resulullah, 
emin olun sebepleri görmez. Sebepleri bilir amenna, ama sebepler üzerinden 
bakmaz, ilkesel olarak bakar. Sebeplerde baktığı anda hemen dayak yiyor; 
sebeplerden bakma diyor. Dayanak olarak sebepleri görme, senin üzerinde 
ben tecelli ederken dayanak olarak beni al ve bilincini o şekilde yapılandırarak 
bakmayı öğren. Şu hadisi şerif bunu özetliyor zaten; “Allah’ın sıfatları ile 
sıfatlanın, ahlakı ile ahlaklının.” Ama bir taraftan da şunu da işaret ediyor; 
sebepler ve nedenler dairesinden de sakın mahrum kalmayın. “Ya Rabbi 
eşyanın sırrını ver bana.” Çünkü o ilkelerin indiğidir, ilkelerle hüviyette kimlik 
kazanan idi. Sebepler dairesine göre değil. İbrahim’in kolunun İshak kolu 
sebepler dairesine göre Allah’a yükselendir. Musa, İsa… İsa son doruktur, 
İsa’da makam ve mertebe değişiyor. Süleyman, Davut… İnşallah diğer 
surelerde onlara geçeceğiz. 

İbrahim’in son ayeti; “Bu (Kur’an) kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir 
Tanrı olduğunu bilsinler”. Bakın tamamıyla dil. Bir ayet ama bir sözcük 
konuşuyor. Ama bir taraftan da bilincimizi yapılandıran bir sözcük… Diyor ki, 
“İşte bu Kur’an,” söz, işte bu söz “kendisiyle uyarılsınlar,” bilinçlensinler. 
“Allah’ın ancak tek bir Tanrı olduğunu bilsinler” dayanak edinsinler “ve akıl 
sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar,”yani iyice kendilerinin bilincini 
yapılandırsınlar, ona göre eylemlere sevk olsunlar. Çünkü öğüt demek 
eylemine sevk etmek demek… Bir kişi size öğüt veriyorsa hem bilincinizi 
yapılandırıyor hem de eyleme sevk ediyor diyor. Eyleme sevk olsunlar diye 
insanlara bir beyandır, aşikâr, yol göstericidir. Tamamıyla sizi bilinçlendirmek 
içindir diyor. İbrahim suresi insanın neyle bilinçlendiği neye göre yol gitmesi 
gerektiği ve söz ile bilinçlenirken söze dikkat edilmesi gerektiğinin aklını verir. 

Rad suresinde çok şey öğrendik. Ama İbrahim’de kendimizi öğrendik. Neye 
göre yaşamamız gerekiyor, söz olarak. Çünkü insan söz varlığıdır, sözle halk 
edilmektedir. Biz dil varlığıyız, dil ile halk ediliyoruz. O zaman dilimizi tevhid 
diline çevirmek zorundayız. 

Sebepler dilinden kurtulmak zorundayız ama kurtulamıyoruz. Başımıza bir iş 
geldi, bak sen şöyle yaptın, böyle yaptın aramıza koyuyoruz. Güzel bir şey 
geliyor, şu şöyle yaptı diyoruz. O öyle yapmadı, sana Allah ikram etti. 
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Elim olan Allah’tır, sana acıyı veren Allah idi, o değildi ki, sebeplere bağlıyoruz. 
Allah’ı görsek hamd etsek, tamam. Nimeti geldiği zaman şükür etsek, 
amenna… 

Tevhid dili ile bilinçlendiğinizde, her şeyi yerli yerince görmeye başladığınız 
zaman sebepler siliniyor zaten. Tevhid dili sebepleri görmez. Cenab-ı Hakk’ın 
eylemlerinde Cenab-ı Hakk’a tanıklık getirir ve bütün yaşadıklarınızda Cenab-ı 
Hakk’a tanık olmamızın bilincini getirir. Ama o dili edinmeniz lazım. 

Tevhid dili bambaşkadır. Tasavvuf tarihi dâhil, dilde rafine tarihidir ki bugüne 
kadar geldik. Rafine ola, ola... İşte şöyle yanlış yaptılar, değil hepsi bir süreçtir, 
ta ki bu gibi dili edinmeye kadar ve Kur’an’a geçtiğin zaman tevhitten hiçbir 
zaman taviz vermez. Tamamıyla tevhid dilidir. “Bu söz rabbinden sana 
karanlıklardan aydınlığa çıkartman içindir.” Ama Hakk’a bağlı, âlemde karşılığı 
olan bir sözdür. Yaşandığı zaman karşılıkları olan bir sözdür ve siz öğüt alıp da 
yaşamınıza yön veresiniz diye bir sözdür. 

Bakın ilk ayet ile son ayeti alt alta okuyalım tam anlaşılır. Birde hiçbir zaman 
unutmayın, ilahi metinlerde başlangıcından sonunu okurken, sondan da 
başlangıcı okurken anlam kayması olmaz, yani roman gibi değildir. Romanda 
başlangıcı okursun sonu vermez, sonu okursun başlangıcı vermez. Bu öyle 
değildir. İbrahim suresini bir tersinden okuyun, birde başından okuyun. Bir 
anlam kayması katiyen olmaz. Bütün sureleri okuyun, başından okuyun, 
sonundan okuyun anlam kayması olmaz. Üstelik size tersinden okuduğunuz 
zaman cevabını da vermiş olur. Hani size belirsiz gelen yerler sonradan 
açılıyor ya, açılırken cevapları ile gelmiş olur. Evvela cevaplar gelir sonradan 
soruları görürsünüz. Veya da sorunsal olan şeyleri görürsünüz.  

Mesela, 52 ve 51’i okuyalım; “İşte bu kendisi ile uyansınlar Allah’ın tek bir 
tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye 
insanlara bir bildiridir.” “Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için” 
neyle karşılığını kazanıyoruz evvela, sözle. Eylemlerle devam edecek o. 
“Karşılığını vermek için, kuşkusuz hesabı çabuk görendir” bak öğüdü 
almazsanız karşılığını çabuk veririm diyor.”O gün günahkârın zincire vurulmuş 
olduğunu görürsün, onların gömlekleri katrandandır, yüzleri de ateş 
bürümektedir”. Diye devam eder, bakın anlam kayması olmaz hiçbir zaman. 
Öğüdü almazsanız böyle böyle olur… Öğüdü alırsanız ne olur, onları 
açıklamaya başlar.  
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Kâbe’yi tavaf ediyordum, bu çalışma için dua edeyim dedim. Ya rabbi lütfü 
ihsan ile şu Kur’an çalışmasını güzel güzel bitiririz, başımıza da bir şey 
gelmeden dedim. Çünkü karşılığını ister. Karşılığını istemek ticaret manasında 
değil. Bir şey size geliyorsa onun içselleştirilmesi lazım. Aynı zamanda sizde 
eylemlerinizde görünmesi lazım… Kastetmek istediğim şu; Evvela 
potansiyellerinize işlenecek, melekûtunuzda işlenecek onun sizde yapısallık 
kazanması lazım, sonuçta eylemlerinizde görünmesi lazım. Ve bunu 
sağlayacak şeylerle karşı karşıya kalmanız lazım. Mesela Rad suresi 
konuşuyoruz, İstanbul’da fırtına olmuş, abimde gitmiş şimşekleri çekmiş 
mesela. Mekke’de bir tavaf ettim. Dedim ki Ya Rabbi ben yanlış dua ettim. Ya 
Rabbi, seni anlamak için bu çalışmayı yapıyoruz ve Kur’an’ı okurken seni 
anlamaya çalışıyoruz, sen bize kolay getir. Çünkü Kur’an’ın sahibi Allah’tır ve 
biz onu anlamaya çalışıyoruz, başka bir şey değil.  

Allah’ı anlamak gerçekten zor bir şey! Sadece diyalektiğin kendisinde olumsuz 
kıpıda kalan nice insan vardır. Yani zahmetler, kötülükler gibi olumsuz 
kıpısında kalan nice insanlar vardır. Olumlu kıpısında da kalıp hani hep 
tozpembe bakan insanlarda vardır. İkisinin ilişkisinde Hakk’ın zuhur ettiğini, 
ilkelerin zuhur ettiğini, hakikatin tezahür ettiğinin bilincine gelen çok 
enderdir. Yani büyük resimden, mutlak tinin kendisinden bakan çok azdır. Ya 
nesnelliğinde ya da öznelliğinde kalır ama mutlağından görmez. Ya sentez 
yapmaya çalışır ya kardeşim sentez yapılacak bir şey değil bu. Canlı bir şey, 
organik bir şey, şahıs üzerinden bakmak zorundasın. Yani iki tane artıyı alıp bir 
yapamazsın. Tevhid böyle bir şey değil. Bizatihi öznenin kendisinin 
eylemlerinde tanık olunmasıyla alakadar bir şeydir. Yani iki tane biri toplarsın 
bu tevhittir; Efendim şu ilmi, şu ilimle disiplin yaptım bu tevhittir! Tevhid 
böyle bir şey değil. 

Tevhid her şeyin üzerinde Hakk’ı müşahede etmektir. Her şey dediğim zaman, 
ilimler de girer, kâinat da girer. Her şeyin üzerinde Hakk’a tanık olabilmektir. 
Ferdidir. Filozof birine okuyorsunuz, hangi ilkesinden okudu ise, Rabbimde 
burada bu ilke ile görünmüş dersiniz. Arif birini okursunuz rabbimde burada 
bu ilke ile görünmüş diyorsunuz.  

Hayatta, yaşam ilişkilerinde hakkı okuyorsunuz. Önemli olan sebepleri değil, 
yazanları değil, çizenleri değil, orada Cenab-ı Hakk hangi ilke ile bir şeyler 
anlatıyorsa onu alın. 
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“Hikmet müminin kayıp hazinesidir. Nerede bulursanız onu alın.” Size düşen 
hikmeti almak… Araç olarak kimler verdi ise selam üzerine olsun. Biz meyveye 
bakarız. Meyveyi vermişler, amenna. 

Metin babayla felsefe dersleri çalışıyoruz. Bir gün sordum: “Pisagor kimdir? 
Bana anlatır mısınız?” Orada Turgut ağabey diye biri var. Meğer Pisagor’a 
âşıkmış, başladı anlatmaya ama nasıl anlatıyor, efendim hayatı şöyleymiş, 
şuraya girmiş… Kardeşim bana hayatını anlatma, onun bir meyvesi var, hayata 
ait bir sözü var, insanları değiştiren bir sözü var, insanlara ışık tutan bir sözü 
var. Hani diyor ya, “güzel söz güzel ağaca benzer güzel ağaç kalıcıdır.” Eğer 
Hakk’a bağlı ise herkes gelir meyvelerinden yer. Zaten meyve örneğini 
veriyor. Ya sen bana o ağacın özlerinden anlat. O ağacın kendisini bizatihi 
anlat, ben o ağacın yaşamını neyleyim. Sen o ağacın diktiğini bana ver, gerisini 
boş ver. Biz ağacın meyvesini, hakikatini istiyoruz. Adam kalkmış bize ağacı 
dikeni anlatıyor. Ağacı dikeninden bana ne, selamı üzerine olsun. Ne ağacı 
dikmiş? İnsanlık onun neyinden besleniyor?  

Bir Platon dediğimiz zaman, Platon’un yaşamını kaç kişi biliyor, ama Platon’un 
eserleri, meyvesi halen yeniliyor. Ya Aristo keza öyle… Muhammed Mustafa 
efendimiz milyarlarca insan halen ağacının meyvesini, yiyor, kendisini 
tanımasa bile. Ferdiyetini kim tanıyor? Hz. Ali efendimize soruyorlar. 
“Muhammed efendimiz nasıldı?” Şahsını şahsı tanır diyor. Yani O ol ki O’nu 
tanıyasın diyor. O olmadan şahsını nasıl tanırsın? Üzerinde dedikodu yaparsın. 
Bak yetim çocuk psikolojisini konuşuyoruz. Elimizden geldiğince belki bir 
ucundan da biz tanırız. 

Sonuçta geldiği kemalat, Azim Allah, ne kadar dayak yiyor değil mi? Ne kadar 
dayak yiyor demek, o kadar potansiyelleri açılıyor demek. Her uyarışı ile öğüt 
alışında kendisindeki bir potansiyelde bilincinde yapısallık kazanıyor ve o 
potansiyelleri ile bakıyor. Açılan eylemlerinde bilinçlendiği durumlarla bakıyor 
artık. 

Ve sonuçtaki kemalat’ında bizatihi Allah bakıyor. “Sen atmadın Allah attı.” 
Diyen, bakarken Hakkı gören, bambaşka bir açıdan bakıyor. Allah’ın selamı 
üzerine, himmeti üzerimizden eksik olmasın.  

Yarın Miraç Kandili… Beraat’ta hak ile hüviyet bulma halidir. Miraç’ta kimlik 
kazanılır. Hepinizin miracı kutlu olsun. Miraç asıllarında seyran, kendine 

58

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



seyrandır. Çünkü kendinde meleke, kâinatta melek olan asılları seyran etti, 
kuvveleri seyran etti, yani zekâ meleğinden düşünce meleğine kadar. Cebrail 
düşünce meleğidir. Sidre-i Münteha’ya kadar, kelam ağacına kadar… Kebirun 
melekleri, düşünce fikir meleklerine kadar ki kelebek şeklindedir. Kanatlarını 
çırptıkları zaman hangi fikriyat üzeri ise onu yayarlar, muhteşemdir. 

Kelam ağacı, söz, en son ağaçtır. İsa’ya gittiğimiz zaman kelam ağacını 
konuşacak. İlk önce Hicr’de eylem ve niyet. Ondan sonra emek, Nahl ile 
beraber emek; ondan sona İsra, en son Kehf’e kadar gideceğiz âlemler 
kuşağının bilinçte nasıl toparlandığını göreceğiz… 

Kâinatta neden Tanrı’yı anlatıyor, insan için olduğunu ereğinde anlatıyor. 
Sözün karşılığı olduğunu, eylemlerin karşılığı olduğunu, kâinatın bir düzen ve 
denge içinde olduğunu, bu düzen ve denge içinde yaşamamız gerektiğinin 
bilinci, üretmemiz gerektiğinin ve üretirken Hakk’ı bulmamız gerektiğinin 
bilinci… Ondan sonra hepsi ile beraber bilinçlendiğimizin ve şuuruna 
erdiğimizi getirir Kehf’te. Tamamıyla bütün âlemler Allah-insan-kâinat ilişkisi 
insanda özetlenecek ve insan âlemler kuşağı olacaktır. 

Dil ile bilinçlenmiş, eylemleri ile şuuruna ermiş, artık bilinçlendiğini hem 
yaşıyor, hem de ereğine bağlı olarak şuurunda yaşıyor. Nedenine, ereğine, 
nesnesine, öznesine, mutlak şahsa her şeyi olduğu gibi hakkıyla yaşayan bir 
bilince ermiş bir insana geçeceğiz inşallah, sure sure geçeceğiz. Ve ondan 
sonra tutacak kendisi Kur’an’ı tefsir edecektir. Kehf suresinden sonra gelen 
bütün surelerin tamamı Kur’an’ın tefsiridir.  

Kur’an 18. Surede biter. 18’den sonra tamamıyla ayrıntılara giriştir. Şu 
cehennem, bu cehennem şu cennetler, aklın değişimleri, hani yer değişti 
başka yer oldu nasıl oluyor, melekûtu biraz açmaya başlayacak, bizi açmaya 
başlayacak, Allah kendi sıfatlarını iyice açacak, muhteşem bir şey. İyice 
harmanlayacak, iyice yorumlayacak, bakalım ne çıkacak… 

Kur’an bambaşka bir şey… Sure dizgesi, bak dizisi değil, Sure dizgesi 
tamamıyla bambaşka bir sürece koyar insanı. Ki Yaşayabilirsek eğer! İnşallah 
Kur’an’ı bitirdikten sonra başımıza gelecekler gelir. Fazladan bir şey gelecekse 
bu ara, onun önünü kessin diyorum. 

Dünya hayatı zahmette yaşanandır. İnşallah küçük zahmetlerle Rabbim 
takdirde bulunur. Bazen Cenab-ı Hakk kullarına sevgi ve muhabbetle bakar ve 
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sevdiği kulunu kahr eder. Ezer geçer. “Gel seni istedim” diyor. O zaman eziyor 
geçiyor. Hamdı senalar olsun. Ve böyle bir sürece koyacak bizi inşallah. Kur’an 
katman katman çok girift, iç içe ve anlam bütünselliğinde çok konu içeriyor. O 
konuların her birini bağlamak, her birini aynı ilkede sürecin kendisinde 
görmek çok zor bir şey. 

İnsan söz ile insan oluyor ve bütün kâinatın içinde söz ile dil ile içselleştiriyor. 
Duyguları ile içselleştiriyor, bilgi ile akılla içselleştiriyor, en sonunda onu niyet 
ve eylemlerine doğru taşıyor. Yaşam biçimi ediniyor. 

Dili ilk öğrendiği yer temel ihtiyaçları ile beraber manevi ihtiyaçları ile beraber 
bilinçtir, yani toplumsal yaşantıdır. Toplumsal yaşantı varsa dil vardır. O 
zaman toplumsal yaşantı hangi dile göre biçim kazanmalıdır? Musa’nın diline 
göre, yani evrensel yasalara göre, Allah’ın istediğine göre “Onlar Allah’ın 
isteği üzerine yaşarlar” diye ayetler var. 

Peki, bireysel olarak nasıl biçimlenmeli? Tevhid dili ile, Hz. İbrahim’in ilk diline 
göre. İsa’da da doruğa çıkar tamamıyla esma tecellisi. “Ya rabbi sen eğer 
kullarına azap verirsen onlar senin kullarındır, yok eğer merhamet edersen, af 
edersen sen aziz ve hâkim olansın.” Yani sen eğer şöyle davranırsan şu 
sıfatlarına bürünürsün, böyle davranırsan bu sıfatlarında kimlik kazanırsın. 
Bakın tamamıyla tevhitten okuyor. Yani sen onlara deprem verirsin, bela 
verirsin diye sebepten okumuyor. Tamamıyla fiilinde kimliğe bürünmüş bir 
varlığı okuyor. Ama bu şekilde davranırsan bu şekilde kimlikte görünürsün, şu 
şekilde davranırsan şu şekilde bir kimlikte görünürsün diyor. Allah’ta kimlik 
çok, hüve… 

Kimlik çok derken, hınzır birinin aklına gelir. Bu şizoit mi? Zatın kendisi 
iradesinde, amacında, iradesinde tek hareket ediyor. Yani amaç belli, neden 
belli, amaç ve neden belli iken şizoitlik olmaz. Şizoitlik demek irade 
bölünmesi, kişilik bölünmesi demektir. Şizoit insanlara bakın, temelde 
iradeleri bölünmüştür. İrade bölündüğü için kişiliklerini bambaşka 
yapılandırırlar. Yani kişilik bölünmesi dediğimiz şey, iradelerindeki 
seçimlerindeki tercihleridir. Bir bakıyorsun böyle tercih ediyor, bir bakıyorsun, 
şöyle tercih ediyor; o şizoit, kişilik bölünüyor ama temelde irade bölünüyor. 
İradeye çözüm bulmadıkları sürece şizoitliği de çözüm bulamazlar, amaç yok. 
Kişiliği amaç tek vücutta tutar. 
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Nedenleri sorumlulukları ise, amacı gayesi doğru olan hak olan ise o kişi 
kişiliğinde bölünmez, bütünlüğe sahiptir. Yani bir taraftan sorumlulukları var, 
bir taraftan amaçları gayeleri var; o insanın kişiliği sağlamdır. Kıyam-ı bizatihi. 
Neden ve erek ilkelerine bağlı olarak kendi ile ayaktadır. Onda hastalık olmaz, 
yani bütünselliği bozulmaz. 

Onun için söz çok önemli. Musa ile kolektif bilinçte sorumluluklarımızı alırız. 
Çünkü Musa sorumluluklar getirir, iradeye sorumluluklar yükler. Yasanın 
gelmesi demesi sorumlulukların gelmesi demektir. Musa ile beraber 
sorumluluklar getiriyor. İbrahim ile beraber neden Tanrı, çünkü İbrahim 
neden Tanrı’ya bakmıştır. Ya Rabbi Kâinatın yaratıcısı kim? Güneş mi, Ay mı, 
yıldız mı? Neden Tanrı’ya bakıyor. Sonuçta yaptığı şeylerin karşılığını da bilen 
bir kişi ama ahret olarak bilen kişi, akıbet olarak tam ön göremiyor. Yani 
ereğine bağlı tam kavrayamıyor. Allah’ın ereğini göremiyor. Kendisinin 
yaptıklarının sonuçlarını ön görebiliyor. İbrahim suresinde yaptıklarının 
sonuçlarını öngören bir İbrahim’e tanığız. Ama daha önceki surelerde Cenab-ı 
Hakk’ın yaptıklarına ereğinde göremeyen bir İbrahim’e tanıktık. Hani melekler 
geldi, münakaşa etti onlarla diyor. Rabbim “bizimle münakaşa etti” diyor ya 
ayette. Rabbimin işlerinde ereğinde neyi murad ettiğini görmüyor. Rad 
suresiyle bizde onu uyandırdı, her şeyi hakkı ile görmemiz gerektiğinin 
bilincine getirdi. Olması gerekeni yaptırıyor ki her şey açığa çıksın. Hakk ile 
batıl, ancak hak ile batılın karşı karşıya gelmesi ile çıkar. İnsan tininde 
gerçekleşiyor bu. Yoksa iki tane maymun ağaçtaymış, hak ile batıl karşı karşıya 
gelmiş, olmuyor. Adamlar karşılıklı muz yer. Fıtratlarında ne ise onu yaşarlar.  

İlkeler o kadar yetkin tecelli ederler ki… Allah Rabbül Erbab’tır. Hepsinin 
üzerinde Rab’tir. Bir canavarı dahi merhamet sahibi yapan Allah’tır. 

Doğada merhamet yoktur, adalet yoktur demek yanlıştır. Doğada her şeyin 
haklar üzeri olması demek zaten adalettir. Doğada ilkeler işlemez, insanda 
ilkeler işler demek yanlıştır. İlkeler çeşitlilikte işler doğada, karşıtları yoktur. 
Olması gerektiği gibi… Hangi ilkeyi potansiyelinde barındırıyorsa, kıvamı 
müsaittir onun açılmasına, eyleminde onu gösterir. İnsanın yaşantısında 
menfaatlerine ait, ilkelerde karşıt görüşlerine ait çarpışmalar, çatışkılar, 
savaşlar çıkar. İnsanın kâinatta ilerlemesi, tinde gelişmesi için gerekli bir 
şeydir. Olmazsa olmaz. Ve hakkı o ilişkilerde kendini göstermesi için 
gereklidir. 
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Musa ile Firavun hikâyesini anlatırken orada onları anlatmıyor, ilkelerle tecelli 
eden kendisini anlatıyor. Ben ne zaman Musa kıssası hikâyesini dinlesem, 
orada iş gören, kızıl denizi yaran, dokuz mucizeyi veren, o şımaranlardan oldu 
diyen Rabbi dinliyorum, kendini gösteriyor konuşurken. Hızır’la Musa kıssasını 
işleyeceğiz. Hızır’la Musa kıssasını hiçbir zaman dinlememişimdir. Çok yorum 
yapmışımdır. En az otuzdan fazla yorum getirmişimdir, ama hepsinin sonunda 
ben biliyorum ki her zaman Hakk’a tanığızdır. Musa’da hangi tavrında ilkesi ile 
iş gören, Hızır’da iş gören... Ama sonuçta ikisinin hikâyesini anlatırken, ikisini 
hangi ilkede bıraktığını gösteren bir Tanrı’dır. Musa’yı hangi ilkede bırakan, 
Hızır’ı hangi ilkede bırakırken hangi ilkeye taşınmamız gerektiğinin bilincini 
veren bir Allah’ı görmüşüzdür sonuç itibarıyla. 

Hızır, Musa, Firavun hepsinin üzerinde kendisini anlatan bir Tanrı var, gerisi 
hikâye. 

İbrahim suresi tevhid bilinci edinmemizin suresidir. Rad suresinde tevhidin 
aklını bize getiriyor. Tanıklık, Cenab-ı Hakk’ın tanıklığı. Tanıklık tevhidi bize 
getirir zaten. Orada da tevhidi işliyor ama daha beyan etmiyor. İbrahim 
suresinde tevhidi tamamıyla işliyor ve sözde gerçeklik kazandığı dile getiriyor 
ve “Atan İbrahim gibi hanif din üzeri ol” bitti… Tamamıyla tevhid. 

Hanif dinin iki veçhesi var. Bir, tek tanrılı din. İkincisi bütün işlerinde kimliği 
üzeri O’na tanık olma. O işlere bizler dâhiliz. Üzerinizde yaşadığınız her şeyde 
nedenlerinize bağlı olarak ve sonuçlarına bağlı olarak ne yaşıyorsanız tevhid 
üzeredir, yani Allah’tandır. 

Hz. Cebrail düşünce meleğidir. Onun için ilk emri okudur. “Yaratan Rabbin ile 
oku” dediği kendisini söyledi. Çünkü kendisi okuyandır. Allah nasıl okuması 
gerektiğinin bilincini verir. Her Peygamber’e geldi, mesela İbrahim’in bu âlem 
üzerinden okuyarak Allah’a yükselişi. Resulullah’ın ilkelerin inişi ile ilkelerle 
bilinçlenerek okuyuşu, hepsi Allah’tandır. Rezzak olarak bakıyor, Adl olarak 
bakıyor... Âlemde hür ve âlemde tecelli edeni görüyor. İlkeler ona iniyor, o 
ilkeler görüş… Diğerlerinde ise sebep sonuç üzerinden ilkeler edinip, onunla 
görüş kazanması konusu. 

Onun için deseler ki İshak kolunu mu istersin, İsmail kolunu mu, evvela İsmail 
kolunu isterim, sonra İshak kolunu isterim. Çünkü İshak kolundan girerseniz, 
arada şüpheler olabilir. İsmail kolunda şüphe olmaz. Çünkü orada direk iniyor, 
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indiği için şüphe olmaz. Yani özünden fıtratından geliyor ve direk varlığına 
iniyor. Yani bilincinde fıtratında olanlar direk açığa çıkartıyor, iniş öyledir. 

Ama İshak kolunda sen çabalıyorsun, gösteriyorsun, gösterirken kendini oraya 
koyarsın, sebep-sonuçları oraya koyarsın. Yani müşriklikten kurtulmak çok 
zor… Savaşınız çok olur. Onu için o kadar Peygamber geldi. O kadar halkıyla 
savaştılar, çaba gösterdiler, bir türlü beceremediler. Musa’dan Musa’lığı 
almak yerine Firavun’luğu aldılar. Üzeyir’den Üzeyir’liği almak yerine kendi 
nefislerini aldılar. İsa’dan hakikati almak yerine Roma’nın keyfini, zevkini 
aldılar. Onların da bir kurtuluşu vardır elbet, vallahi bilmiyoruz. 

Hayatınızda sıkıntılar olabilir ama sıkıntılar amacınıza engel olmasın. Benim de 
sıkıntılarım var, ama şurada toplanıp da konuşmaya engel değil, olmamalı da. 
Onun için genelde yaşadığınız şeyleri maneviyatınızla karıştırmayın. Burada 
karıştırmayın dediğim yani size engel olmasın. Yoksa onların da size getirileri 
var manevi olarak. Karıştırdığınız anda aklınız onlarla doluyken buradaki ile 
yüzleşemezsiniz, içselleştiremezsiniz. 

Onun için Kur’an okurken bütün dünyadan soyunun hani abdest alın diyorlar 
ya, kafanızın hepsini boşaltın. Hani hadesten taharet diyorlar ya, hadesten 
taharet edinin, bir de necasetten de taharet edin amenna sonra açın, okuyun. 
Kıbleniz olsun yani, kıbleniz olursa bütün her şeyi atarsınız geriye onunla baş 
başa kalırsınız. Ben şurayı anlamadım… Anlama, ama okumaya devam et, 
açılacaktır bir yerde. Ama anlamadığını not et, anlamadığın yer, Allah’a 
sorudur. Size cevabı gelecektir. Buradan gelir, TV’den gelir, rüyadan gelir. 
İstisnasız cevabı gelir. 

Her şey Allah’ta başlar, Allah’ta biter. İnsan da Allah’ta başlar, Allah’ta bitmesi 
gerekir. Allah’ta bitenlerden olalım inşallah. 

Sözle bakış edinilir, sözle görürsünüz ve ne zaman dil tevhid dili olur, o dille 
Hakk’a yakın gelirsiniz. Niye, çünkü sebeplere bakmıyorsunuz. “Ya Rabbi el 
Rezzak sensin” rızkımızı sen verdin, bak rızık esması ile yakın geldin. Başınıza 
bir şey geldi. Mesela aşk verdi Kahır etti sizi. ‘Kahhar olan sensin Ya Rabbi’ o 
eylemde Hakk’a tanıksınız, yakınsınız, muhteşemdir. Sözün içeriği ile Allah’a 
yakınlık hiçbir şeyle olduğu gibi değildir. Muhteşem bir şeydir. 

Onun için tefekkür edin, düşünün ve söz ile içerik ile Allah’a yakın gelin. Ve 
her içerik size Hakk’a bakışım getirecektir. Ve yakin kılacaksın. Her bakışta 
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Hakk’ı görüşünüzde, eylemlerinde, o eylemlerinde ona yakınsınızdır, onun için 
İbrahim suresi çok önemli. 

Mesela İbrahim’in söylediği söz “Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor” dediği 
anda doğudan güneşi yükselten bir Rabbe tanık değil midir tevhid diliyle ve 
yakin değil mi bakışında, anlayışında… “Ya Rabbi bu nimetleri sen veriyorsun 
er Rezzak olan sensin sana hamdü senalar olsun” hem şükür ile rabbi tasdik 
etti, hem de nimeti üzerinde onun verdiği bilincine sahipsin. “Ya Rabbi bunları 
insana çeviren sensin.” Bak senin üzerinde iş gördüğünün yakinliğinin 
bilincindesin. 

“Ben gizli bir hazine idim bilinmeyi istedim” ne ile bilinecek? Dil ile. Onun için 
insanı dil varlığı kılmıştır. Dil ile biliyoruz, önemli olan ise dilin tevhid dili 
olması. Tevhid dili ile Allah’a yakin gelirsin ve Allah’a tanık olursunuz. 

Evet, bilgi ile Allah’a tanık olmamız gerektiğinin bilincini edindik ama nasıl bir 
bilgi ki o bilgi hangi dile işlenmesi gerekiyor ki Allah’a yetkin bir tanıklık 
getirsin; tevhid dili ile! 

Tevhid dili ile nesneye tanık değilsinizdir. Tevhid dili ile âlemlerin şahsına 
tanıksınızdır. Başka bir şey değil. 

 

14.05.2015 
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15- HİCR SURESİ 

 

İbrahim suresi, söz suresi; söz, dil suresidir. Dilde ne anlatılırsa anlatılsın, bir 
zemine bağlı olarak erekte ne varsa ereği işaret eder ve hüküm bağlamında, 
yargı bağlamında, anlamlandırmalar olur. Bir kavram, kendi içeriği 
doğrultusunda nedene bağlı içeriği doğrultusunda, ereğinde olan şeyi, 
içeriğinde göstermezse, eyleminde göstermezse görünmez. Ereği içeriğinin 
gösterişidir zaten. Kavram, ereğini içeriğinde gösterirse, o da algıda hüküm 
olarak, yargı olarak görünür. Bir kavramın kendisi bir zemin doğrultusunda 
ereğine bağlı olarak hüküm olarak bize görünür.  

En genel anlamıyla dilden konuşalım; Hak ne yapıyor… Âlemler kuşağıdır 
demiştik. Rad suresinden 13’ten 18’e kadar âlemler kuşağını, insanı toparlar 
demiştik. İnsan olmayı toparlar ve kâinat, insan ve Allah, tanrı ilişkisi 
üçlemesinde bütün ayetler toparlanmaya başlanır. Bir bakmışsın ki Rad 
suresinde bütün kâinat dillendirilir… Ne murad ediliyorsa ona göre 
anlamlandırmalar yapılır. Rad suresinde kâinatın dillendirilmesi ile Nahl 
suresinde kâinatın dillendirilmesi, İbrahim suresinde ya da Hicr suresinde 
kâinatın dillendirilmesi hiçbir zaman aynı zeminde gerçekleştirilmez. Doğa 
zeminindedir ama aynı ilke, aynı erek doğrultusunda gerçekleşmez. İlkeleri, 
erekleri farklıdır ve hüküm olarak bambaşka bir ifade olarak çıkar. Onun için 
Allah katında söz hükümdür, içeriğini gösterir. İçeriğinde ne varsa içeriğini 
gösterir. Ama bir zemin üzerinden ifade edilir, o zemin üzerinden erekte ne 
anlatılmak isteniyorsa o erekte anlatılmak istenen şey içeriktedir, 
potansiyelindedir kavramın ve ifadede o hüküm olarak çıkar. Bir ayet vardı 
onu da anlamlandırmış olduk aynı zamanda.  

Mesela: Rad’da doğa zemini üzerinden anlatımlar vardır ama neden bir tanrı 
anlatılır. İbrahim suresinde insancıl ilke olarak bütün doğa dillendirilir, her 
şeyi insan için var ettiğinin dillendirilmeleri yapılır kâinatta. Hicr’de de düzen 
ve denge üzeri anlatılır. İnsanda düzen ve denge, ahlakta karar bulur. Kâinatta 
denge, insanda karakterinde dengede tutarlılık, ilkesinde tutarlılık… Onu erek 
ancak bütünselleştirir ki dengesini bulsun. Amaç bizi bütüne taşır, dengeyi 
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sağlatır bizde. Ama ilişkilerimizde de eylemlerimizde de uyum içinde olmamız 
gerekir.  

Bunu anlamlandırdıktan sonra bir şeyi daha anlamlandırayım konumuza 
geçeceğim sonra. Mesela Nahl suresinde Er-Rezzak esması daha önde olmak 
itibari ile Vahid ve Rab esmalarına içkin olarak Cenab-ı Hakk emeği anlatır. 
Bütün kâinat emektir orada, insan da emeğin sonucudur ve insan, en büyük 
emek verdiğidir. Her şeyi onun için var ettiğini ve insana emek verdiğini dile 
getirir. Bunu bir ayetle net anlarsınız; “nankörlerden olmayın”. İnsan emeğe 
nankör olur bu çok nettir, bütün yaşantınızda tecrübeleriniz vardır. İnsanlara 
verirsiniz verirsiniz, yardım edersiniz, ilk aldığınız tecrübe nankörlük olur, size 
darbe vurulmuş olur, bir teşekkür bile edilmez. Nimet üzerinden nankörlük 
olur.  

Bizden istenen şükür; emeğe şükür, emeğe tasdik isterler. Diğer surelerde de 
vardı ama aynı zemin üzerinden farklı bir ilke açığa çıkıyordu, hüküm 
veriliyordu, yargılar oluşturuluyordu bizde.  

Söz; bilinç, bakış oluşturur, dil; bakış oluşturur, bunu hiçbir zaman unutmayın.  

Âlemde gerçek olan bilgi, insanda duyularla size dışsaldır ama duyularla 
estetik noktasında ilk içselleştirmeyi yaparsınız, duygulanımlarla beraber onu 
iyice içselleştirirsiniz, akılla işletirsiniz, dil ile tamamıyla içselleştirirsiniz ve 
eylemlere dökersiniz artık. Üretirsiniz ve ürettiğiniz her şeyin üzerinde de 
kimlik sahibi olmaya başlarız. Hak’ta da bizatihi öyledir; üretir, ürettiği 
üzerinden kimlik sahibidir. Rad suresinde “Rahman’ı inkâr ediyorlar” diyor. 
Üretiyor, ürettikten sonra doğada genel bir Rahmet tavrında ürettiği üzerinde 
kendisinin Rahman tavrında kimlik sahibi olduğunun vurgusu var.  

Şimdi demek istediğime getiriyorum; Söz, sizi bilinçlendirdiği için ve sözün 
kendisi de düşüncede en yüksek seviyeyi bulduğu için  -ki dil kâinatta 
yaratılmış en yüksek formdur-  dil ile Hakk’a varmak, dil ile yakin gelmek en 
yüksek derecede Hakk’la ilişkiye girmek sonucunda gerçekleşir. Dil sizi yakin 
getirir, yükseklere erdirtir, bakışınızı değiştirerek ‘yer değişti, başka bir yer 
oldu’ bambaşka bir alana taşır sizi. Onun için sakın düşünceyi ihmal etmeyin. 
Birçok ibadet yapabiliriz ama düşünceyi ihmal ettiğiniz zaman elinizdeki en 
yüksek aracı ihmal etmiş olursunuz, en yüksek argümanı ihmal etmiş 
olursunuz.  
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Dil bir taraftan sizi yükseltir, bir taraftan yakin getirir. Çünkü her bakış açısı 
dille kazanılır. 

Abdullah Baba’nın hikâyesi; ‘evladım Allah sana niye bu kadar uzak?’  

Allah biliyor ki aklımda o an için uzaktı… Ama dil ile uyarıyor, aynı anda bakış 
açın değişiyor. Allah her yerde!  

Yine söyledi niye bu kadar uzak? Ben hiç cevap vermiyorum, bi baktım “Allah 
özleri bilendir” birinin dilinden bana konuşuyor. Abdullah babayı Allah olarak 
görmüyorum ama o sırada eyleminde tezahür eden, sıfatında tezahür eden 
onun üzerinden Hakk’a tanığım, bak yakinlik. Ama dil üzerinden gerçekleşen 
yakinlik. “Ben veli kulumun konuşan dili olurum”. Musa “korkma ben 
âlemlerin Rabbiyim” ama bir taraftan da tırsıyorum…  

Yine söyledi evladım dedi Allah sana niye bu kadar uzak? “Biz size şah 
damarından daha yakınız” Bir baktım gözlerimden birisi bakıyor, tık dedi 
durdum.  

Hah dedi ‘bahçenin sahibi geldi.’ 

Öyle bir dil kullanıyor ki o dil size yakinlik getiriyor. Tevhid dili direkt 
yakinliktir esmalarla beraber konuşulduğu zaman. Tevhid dili İbrahim’de 
nedene bağlı… Allah’a sezgilerle yaklaşımda, her işi eyleminde Allah yapıyor 
noktasındaki yaklaşımında, her işi ve işinde Allah’a bağlama noktasında 
İbrahim’de biçim kazanır. “Benim Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor” diyor 
bak. Bütün eylemlerde Hakk’a tanığız ve dil eylemlerde biçim kazanır 
İbrahim’de… Ama İsa nebiyle kavramlaşır artık; her tavır bir isimle kavramlaşır 
ve kimliğinde tanık oluruz, ama dilde tanık olunur. Mesela er Rezzak; nimetin 
kendisini er Rezzak’ta görmeyiz ama nimetin sunumunda er-Rezzak’a 
tanığızdır. Dara düşersiniz Ed Dar; sizi dara sokan, El Elim; size acı veren ama 
aynı zamanda size kapı açar; Er Nasir, o kapıdan size bir fetih sunar ki; El Fetih 
o kalplerin fethi de olabilir, kendi kalbinizin fethi de olabilir ama gönüller 
âleminin fethi de olabilir. Esmalarıyla tanık olduğunuz zaman en yüksek 
derecede Hakk’a yakin gelmeye başlıyorsunuz. Yakinlikten bahsediyoruz, 
tevhid dilinden bahsediyoruz. Onun için İbrahim suresini es geçmeyin İbrahim 
suresi değişim ve dönüşümün suresidir. 
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Dil, yasalarla biçimlenirse sizi değiştirir, -Musa a.s.- Dil eğer ilkelerle, 
esmalarla biçimlenirse sizi dönüştürür ve esmalar, kavramlar bütüncül bir 
bakış getirir ve sizi bütüncül olarak değiştirir, bilincinizi yapılandırarak, 
çelişkileri aşarsınız. Tevhid dili çelişkileri aşmanın dilidir ve aşarsınız. Rad 
suresine bir daha uğrayalım burada; doğada çelişki yoktur demiştik. Her şeyi 
hikmetiyle görün diyordu. Çünkü her şeyin bir maksat üzere olması gerektiği 
için oluyor o zaman olması gerekene bak diyor sana. Bir çelişki, yanılgı, hata 
görme. Bizi de aldatan odur; büyük resimden görmek yerine insanlar arası 
çatışkılara, çelişkilere, kavgalara dövüşlere bakarız, insanların yaşadıkları 
yaşam biçimlerine bakarız ve kıyas edip niye böyle niye şöyle diye yargılarız. 
Yargılama diyor, olması gerekenin niçin olduğuna bak. Çünkü eğer çatışkı 
olmazsa ilkeler tezahür etmez. Fakir olmasa zengin nasıl olsun? Hepimiz 
zengin olsa çalışan kim olacak? Çalışmadan potansiyeller nasıl açılacak? Şer 
olmasa iyilik nasıl görünecek, şer olmasa bilgi nasıl açılacak? Her şey olması 
gerektiği için oluyor.  

Onun için doğa Hakk’ın ilahi sıfatlarını betimlediği alandır, insanın tini ise o 
doğa betimlemesinin üzerine sanki çekilmiş güzel rengarenk bir boya gibi 
tininin serimlemesidir, tavırlarda serimlenmesidir. Yani mutlak tinin insan 
tininde görünüşünün sebebidir. Yani doğa zemininde bütün tin betimlenirken, 
mutlak tin sahibi kendini, tinini betimlerken insan tininde o doğa zemininde 
bir serimleme yapar. Çünkü insan tininde inanılmaz biçimde ilkeler üzerinden 
tavırlarla beraber Hakk görünür. Doğada ayrı ayrı sıfatlanırken insanda 
bütünsellikle görünmeye başlıyor. O bütünsellikte görünen dil ile beni kavra, 
dil ile beni gör, tanık ol dil ile bana yüksel diyor İbrahim suresinde…  

Musa A.S getirdiği yasalarla yani şeriatla değişiriz ama ilkelerle, ilkeleri 
içselleştirmemizle ve ilkeleri hayatımıza sirayet ettirmemizle, geçirmemizle 
beraber bilincimizde dönüşürüz, yer değişir başka bir yer olur. Bakışımız 
değişir, tanık oluğumuz durumlar da değişir. Dünya dünya iken bize 
ibadethane olur, bir ara imtihan hane olur, bir bakarsın ilahi sıfatların tezahür 
ettiği mabet olur. Dünya dünya iken bir bakmışsın Hakk ile beraber 
yürüdüğün, beraber olduğun bir cennet mekân olur. Dünyada değilsinizdir 
artık, dünya zemininde yaşıyorsunuzdur, doğada yaşıyorsunuzdur, ama iç 
dünyada cennetinizde Allah ile berabersinizdir artık. İç dünyada nasıl 
yaşıyorsanız dış dünyaya da öyle bakarsınız, öyle algılarsınız. Değişim ve 
dönüşüm olmuştur, dünyadaki tezahürlerde de cennettesinizdir artık, çünkü 
cennette Allah görünecektir. Tüm tezahürlerinde Hakk’a eylemlerinde tanık 
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olursunuz. Bakın, görünüşlerde, biçimlerde, betimlemelerde değil tavırlarında 
kendini serilmemesinde tanık olursunuz. Sıkıldığınızda, duanızı kabul 
ettiğinde, sizi ferahlattığında hep Hakk’a tanıksınızdır. İman eden için 
böyledir, çünkü tanıklık imanla başlar. Söz, sizin tanıklığınızı derinleşmiş bir 
şekilde tinde maneviyatta yükselterek Hakk’a tanıklık sağlar.  

Lakin bu böyle ve ne demiştik; söz âlemde karşılık görür, biçim görür demiştik. 
Her sözün âlemde karşılık görünüşü vardır. Sözde mesuliyet vardır. Dil 
varlığıyız, dil varlığı olmamızla beraber İbrahim suresinde bize söylenen sözün 
mesuliyet içerdiğidir. Çünkü Allah sözünde ilkeli bir zemin üzerinde mantığı 
var, nedenleri var, nedenlerine bağlı ereği var. Ereğiyle beraber hükümde söz 
beliriyor Allah’ta. Bütün surelere gidin öyledir; bir zemin üzerinden anlatım 
yapar. İçeriğini ereğinde göstererek ve sonuçta eyleminde anlatımında 
göstermiş olarak bize ne anlatmak istediğini hüküm olarak gösterir. Yani ben 
böyle böyle yapıyorum diyor, şu nedenlerden dolayı. Şu amacımdan dolayı bu 
nedenleri var ediyorum, bu nedenlerden dolayı da sizlerin yaşamasını 
istiyorum diye vurguları vardır. Sonuçta söz, mesuliyet içerir Hakk’ta “ben 
rahmeti kendime farz kıldım” demesi gibi, sözde tutarlılık olduğu gibi bizde de 
istenen sözde tutarlılık ve mesuliyettir.  

İnsan mesuliyet varlığıdır aynı zamanda ne zamanki mesuliyetini alır ve sözün 
karşılıkları olduğunu bilir ve ona göre konuşur. Onun için sözlerinize dikkat 
edin diyor. Allah’ı şahit tuttuğunuz şeylerde dikkat edin. Bunu da geçen hafta 
örneklerle vermiştik. Metin Baba’nın hikâyesi, evlat söyleme demiş ya. Ne 
varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim aşkınla avunurum bana seni gerek seni. 
Hani efendi deme demiş ya. En basiti Allah diyoruz. Allah sözünün dahi 
mesuliyeti vardır, hakkını ister, içeriğini ister. Allah diyorsun o zaman 
içselleştir yaşamında, hakkını ver. Hakkını vermek zor. Emek istiyor yani, söz 
mesuliyet içerdiği için söze dikkat edin. Karşılığı var. Bunu daha basite 
indirgeyeyim; sözü içselleştiririz, gerçeğe ait sözü ilkeler olarak içselleştiririz, 
içselleştirmemizle beraber üst yapı kurumları ediniriz, üst yapıyla değerler 
ediniriz, değişiriz, değerler edinmemizle beraber dönüşmeye başlarız. Yani 
bilinç yapısallık kazanır. Musa A.S ile gelen süreçte, değerlere götüren 
süreçte, sözün bizde şeriat oluşturmasıyla bilinçlenirken tamamıyla değişiriz, 
çünkü yasalarla değişilir. Ama değerlerle, ilkeye bağlı değerlerle, dönüşülür. 
Eski değerlerinizle şu anki değerlerinizi kıyas ederseniz dönüştüğünüzü 
görürsünüz. Eski yasaları algılayışınızla şu anki yasalara bakışınızda, vicdani 
olarak bakışınızda, değiştiğinizi görürsünüz. Üst yapı kurumları vicdana hitap 
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eder, değerlerle vicdan oluşturur ama dönüştürür sizi, dönüştürür demek 
taşıyıcı olması demek. Ama bütünsel, tevhitsel bir bakışa taşır. Sözün nasıl ki 
yaptırımı vardır mesuliyeti itibariyle, aynı zamanda eylem ve amellerimizin de 
yaptırımı, karşılıkları vardır.  

 

Hemen arkasından Hicr suresi geliyor. Bugünkü konumuz Hicr suresi. 
Belirleyici ilkesi nedir? Amaç, yani emel, amel, gaye ve eylem... Kâinat 
anlatımlarına baktığınız zaman Hakk’ın bir gaye üzerine yarattığı vurgusu 
vardır ve diyor ki “her şeyi ben bir hak üzere yarattım.” Yani, her şeyi ilkeler 
ve yasalar üzerine yarattım, ama hak üzeri derken de aynı zamanda her şeyi 
ereğine göre yarattım, bir amacım, bir muradım var, bir gerçeklik var. Onun 
gerçekliğinin açığa çıkması… Gerçek sonuçta açığa çıkar, hiçbir zaman 
başlangıçta açığa çıkmaz. Bir evladınız oluyor, onun ne taşıdığını 
bilmiyorsunuz, onun varlık gerçekliliği sonuçta çıkmıyor mu? Bilimde de 
sonuçlar üzerinden konuşmaz mıyız? Sonuçlar, bilimi bilim yapmaz mı? 
Gerçek sonuçta belirlidir. Diyor ki benim bir amacım var ve bu amacım doğa 
betimlemesinde görünmüyor, insan tininde de insan karmaşalar içinde 
görmüyor. Ve ereğine bağlı olan şeyin bize, sonuçta çıkacağını söylüyor ve 
sonuçlara göre yaşamamızı istiyor. Bütün kâinatı bir amaç uğruna yarattığını 
ve bu amaç doğrultusunda yaratırken bir denge üzerine yarattığını ve her 
şeyin amacına bağlı olarak işletildiğinin vurgusu vardır.  

“Her şeyi bir miktar üzerine yaratırız.” Bir miktar… Bir amaç var, bir ölçü var 
demek, ölçü varsa kıyas var. Bize bir kıyas getiriliyorsa bir amaca, bir iradeye 
bağlı olarak bir kıyas getiriliyor. Her şeyin bir ölçü ve miktar üzerinde 
yaratılmış olduğunu, Hakk’ın orada amaçları güttüğünü söyler.  

Şeytandan bile bahsederken onun bile bir amacı var. Ama amaç öyle bir şey ki 
şeytanda konuşulduğu zaman nedene bağlı amaç… Ama Allah’ta konuşulduğu 
zaman ereğe bağlı amaç… Öyle bir fark var. Şeytan “Mademki onu kokuşmuş 
balçıktan yarattın, beni ise ateşten yarattın” diyor, nedenine bağlı olarak bir 
amaç sunuyor kendisi. Ne diyor; “o zaman kalplerinde bana yer ver. Onlara 
dünyayı süslendireceğim” diyor. Süslendireceğim demek örteceğim demek. 
Neyini örtecek; kalıcı gösterecek, zevkli ve aldatıcı gösterecek. Yani 
içgüdülerle inişteyken sürükleyecek bizi. Bazen olur ki tabiat bile süslü değil 
midir? Tabiatı da bize esenlik vermek için yarattığının durumlarını da anlatır; 
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göğü süsledik der. Aslında bunu derken, kendi varlık sonsuzluğunu da 
gizlediğini belirtir. Biz yıldızlara bakarken orada sonsuzluğuna hiç dalmayız, 
derinliğine dalmayız. Herkes yıldızlara bakar, gecenin karanlığına kimse 
bakmıyor. Süs örtmek, gizlemek demektir ama cazibe yaratır, başka bir alana 
çeker; yani algı oluşturmak. Şeytan diyor ki ben onlarda algı oluşturacağım, 
ama nedenlerine bağlı algı oluşturacağım diyor. Bütün yaşantımızda bizi ilahi 
erekten, kendi varlık nedenimizden mahrum bırakan… Allah’ın muradına göre 
bizden istenen neyse onun açığa çıkmasına engel olan nedenlerimizdir.  

Onun için Hicr suresinde bizden istenen şudur; nedene bağlı olarak 
eylemlerde bulunmayın; ereğe, sonuçlara bağlı olarak eylemlerde bulunun. 
Kanaatim o ki, Hicr suresinde sana yedi ve yedi defa tekrarlananı verdik; yani 
Sana Fatiha’yı ve Kur’an’ı verdik der; bu sonuçlardan konuşan kitap demek.  

Kur’an’da sonuçlardan konuşulur bunu artık gönlümüze, bilincimize 
yazalım, kulağımıza küpe yapalım.  

Fatiha ne? Sonucu amaç edinen ve o şekilde eylemlerde bulunmayı murad 
eden kişilerin duası var orada; “Ya Rabbi bizi nimete erdirdiklerinin yani 
sonuçlara vardırdığın, muradına erdirdiklerinin yolu üzerine eyle”. Verdiği 
örnek bile inanılmaz bir şey, bu ayetin burada ne işi var? Sonuçlardan 
konuşuyor ve sonuçlara göre hareket edilmesini istiyor Kur’an. İbrahim 
suresini bırakarak okumayın, İbrahim suresinde, söz demiştik, sözün sonuçları 
var demiştik. Eğer ereğe göre yaşamazsanız nedenlere göre yaşarsanız, kişisel, 
içgüdüsel nedenler, toplumsal nedenlere göre yaşarsanız o yola eremezsiniz. 
Burada toplumsal nedenler çok önemlidir, çünkü toplumsal nedenler 
bağlayıcıdır, çünkü insan toplumsal varlıktır. Onun için toplumsal nedenler 
doğrultusunda yaşarken ereğe bağlı yaşamaktan kopuyoruz. Onun için 
toplumsal olarak cezalandırılacağımızın ifadesini yapar.  

“Onlar cehenneme gireceklerdir yedi kapıdan”; kibrin, müşrikliğin, şirkin, 
zulmün kapısı. Kapı deyince cehennem kapısı gibi algılamayın, sizi Allah’a 
örtecek şeyler; öfkenin kapısı, kalbi olarak gönlünüzü cehenneme çeviren 
davranışlardır, o zaten bir kapıdır. Zaten bütün eylemlerimiz ilahiyata 
varmanın kapılarıdır, araçlarıdır, anahtarı gibi düşünün aynı zamanda. Kolektif 
bilinç içinde doğarız, kolektif bilinç üzerimizde belirleyicidir. Ama nedene 
bağlı olarak kolektif bilinç biçimlenmişse ereğe bağlı olarak biçimlenmemişse 
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kendi içinde nedenselliklerine bağlı olarak bütünsellikleri vardır, ama ereğe 
bağlı yürüyüşte bozukluklar içerir.  

Bir ayette “Sen onları birlik görürsün. Ama onlar içlerinde darmadağındır” 
diyor. Niye? Nedene bağlıdırlar. Lakin “Sen isteseydin onları 
bütünlendirmezdin” diyor. Ama ereğe bağlı olan, “biz onların kalplerine sevgi 
verdik” diyor, ashabı kiram için söyler. Amaca bağlı olarak da bütünlük verir, 
çünkü hepsi Allah için, peygamber için, cennet için varlar, bak amaç var. 
Kimisi cennet için şehit oluyor, kimisi peygamberin önüne et duvar oluyor, 
kimisi Allah için çarpışıyor, hep amaç var. Nedenlerin hepsi aşılmış, 
bırakmadıkları hiçbir şey yok. Bıraktıklarınız kadar erersiniz. Hicr suresinde bu 
müthiş anlatılıyor. Amaca bağlı olarak yaşam isteniyor. Eylem zorunludur, 
eğer söz varlığıysanız, dil varlığıysanız, söz içerik olarak sizde niyete bürünür 
iradeyle beraber, istençlerle beraber biçime bürünür. O biçim niyettir ve niyet 
kuvvet taşır sizi eyleme sevk eder. Eylemler, toplumsal olarak kolektif bilinçte 
nedenlere bağlı olarak -neden dediğim keyfi nedenler olabilir, içgüdüler, 
ihtiyaçlar doğrultusunda biçimlenmiş olabilir- koşullar doğrultusunda 
biçimlenmiş nedenlerimiz neyse bunları aş diyor. İlkelere bağlı olarak hepsini 
aş.  

İlkeler yaşama sirayet ettiği zaman ahlak ve/ya değerler olarak bizde karşılık 
buldukları zaman evvela sözdür. İlkeler, aklidirler; yaşamsal olarak hayatta 
karşılık gördükleri, deneyimlendikleri zaman üst yapı kurumları olmaya 
başlarlar. Ondan sonra, bizler onları içselleştirdiğimiz zaman duygularla 
değerler olurlar ve değerleri yaşamak amacımız olmalıdır.  

“Allah’ın ahlakıyla ahlaklanınız, sıfatlarıyla sıfatlanınız”. Nedenlerini aş, eylem 
zorunludur, o zaman eylemin amaca göre olsun, nedenlere göre değil, 
başlangıç nedenlerine göre değil.  

İnsanı nedenlerine göre okuyor; “biz insanı kurumuş bir balçıktan yarattık” 
diyor, “cini ise ateşten yarattık” diyor. Bu bağlamda baktığında nedenden 
konuşuyor. Ama nedenini aş diyor. Çünkü insan ne zaman ilkeler 
doğrultusunda yaşarsa kendi nedenini aşar, insan olur. Topraktan yaratılmış 
hali beşerdir, cininki de öyledir. Ne zamanki erdemlerle amaca bağlı olarak 
yaşar, insan, işte o zaman insan olur. İşte o zaman da zaten insanlığını bulmuş 
olarak Allah’a yakin gelmeye başlar.  
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Bu surenin tamamıyla ruhunu veren son ayetidir; “sen Rabbine hamd et ve 
tesbih eyle, secde edenler gibi secde et”. Ama buradaki secde daha önceki 
anlattığımız gibi bir secde değil. Yasalara bağlı olarak secde demiştik, fıtri 
olarak demiştik, potansiyelimiz olan esma-i hassın secdesi demiştik ama 
arada bir secde daha demiştik; ereğe bağlı olarak; zaten herkes zorunlu 
dönüyor. Zaten herkes ereğe bağlı olarak secde eder. Allah’ın bir muradı var, 
zaten o murada doğru gittiğimiz için isteyerek ya da istemeyerek secdedeyiz. 
“Sen Rabbine yakin gelene kadar ibadet et.” İbadet yakinlik getiriyor. Amaç 
yakinlik… Yani sen bana varana dek eylemlerde bulun. Ama yakin getirecek 
eylemlerde bulun. İlkelere bağlı olarak eylemlerde bulunmak Hakk’a yakinlik 
getirir. Hicr suresinde bunlar net görünüyor. 

Peygamber Efendimiz’ e iyi bakın her surede karşımıza çıkıyor, hep bir şeyle 
uyarılıyor. “Sen onların yaptıklarının nedenlerine bakma, zenginliğine vs. 
bakma. Allah sana yeter” diyor zaten. Amaçta olan O olsa yeter ve sen O’na 
yakin gelecek eylemlerde bulun.  

Şeytanı geçiyorum, çünkü nedenine bağlı olarak amaçlar ediniyor. 
Nedenlerine bağlı olarak amaç değil, Allah’a bağlı olarak, her şey Allah’ta 
başlar ve Allah’ta biter, o zaman amacımız Allah olacak ve Allah’a yetiştirecek 
eylemlerde bulunup hayatımıza yön vereceğiz.  

İki tane de Peygamberimiz var bu surede... İbrahim ve Lut... Kâinatı bir amaç 
uğrunda yarattım diyor tertip ve düzen içinde yarattım diyor ve buna ‘uyumlu 
ve ahenkli bir şekilde yaşayın’ ın işaretleri vardır. İbrahim’e melekler gider, 
müjde olarak gider; umut. Ama Lut’a gittikleri zaman korku uyandırırlar. 
Bundan önceki surede umut ve korkuyu anlatmıştım. Eğer siz amaca bağlı 
eylemlerde bulunursanız nedeniniz Hakk olarak, sonuçta Hakk size 
destekçidir. Evlatla müjdelenmesi demesi ona destek olunması demektir. 
Halilullah ya, dost dostun destekçisidir her alanda. Ona çocuğu veren…  

“Bu yaşımdan sonra çocuğum mu olacak” diyor. İnsan yaşlandığı zaman 
destek arar, hayatta dayanak, devamlılık arar. Söz sahibiyse sözünün 
devamlılığını arar. Onun duası vardı; “Ya Rabbi bu ilmi kim taşıyacak?” “Ona 
âlim bir evlat verdik” diyor ve kendisiyle beraber yürüyecek birini arar. İnsan 
aynı zamanda ünsiyet varlığıdır. Her zaman Hakk’la konuşulmaz bazen de 
yanındakiyle uyunur. Ama Hakk ile olan dostlarla uyunulsun inşallah ki 
yürüyüşümüz yine amaca bağlı olsun.  
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Ona müjde veriyor, müjde destek demek. “Biz ona İshak’ı müjdeledik” yani 
destek verdik ama diğerlerine korku veriyor. Oradaki çok enteresandır 
özellikle niye Lut kavmi? Çiftler üzere yarattık diyor ve çiftler üzere yaratışın 
dışında hareket ediyor. Cinsi sapkınlığın en uç noktası. Düzenin uyum ve 
dengenin kendisinde olandan tamamıyla eyleminde sapış! Doğada bulunan 
şeyleri menfaati doğrultusunda kullanırken tamamıyla olduğunun dışında 
kullananlar… O sizi amaçtan beri bırakır. Her ne ki doğada denge içindesin 
amaca bağlı olarak değil, kendi menfaatiniz, keyfiyetiniz ve sapkınlığınız üzere 
kullanıyorsanız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda o yönde hareket ediyorsanız 
sapıtmışsınızdır ve bu sizi duyarsızlığa götürür. Diyor ya taş yaptık hepsini, 
balçıklara döktü de taşlara çevirdik…  

Hemen arkasından Eyke halkını da söyler, onlar bir yol üzerindedirler diyor, 
devamlı olan bir zihniyetten bahsediyor. Yol üzerinde derken Eyke ve Lut halkı 
da Araplara göre bir yol üzerindeydiler, doğru, aynı zihniyet her an vardır. Bu 
gibi insanlara bakın maneviyata, amaca duyarsızlardır. Kâinatta dönen her 
şeyde Hakk’a duyarsız olmak, iman etmiyorum demektir aynı zamanda. Ben 
de Allah’a inanıyorum deseler de nedenlere bağlı olarak hareket edip 
amaçtan gafil oldukları için sapıtmışlardır.  

Hemen arkasından tamamıyla duyarsızlığı getirir ve orada Salih a.s ’ın 
kavminden bahsediyor; taşlardan evler yontarlardı, içlerine girerlerdi, 
kurtulacaklarını zannederlerdi. Duyarsızlığın had safhası; kendi bilinç evimize 
gireriz ve eylemlerde bulunmayız. Peygamberimizin inanılmaz bir sözü var, 
diyor ki; “Eğer zalimliği, zulmü sapkınlığı görürseniz gücünüz yetiyorsa karşılık 
verin eylemde bulunun, yetmiyorsa bir şey söyleyin, ona gücünü yetmiyorsa 
hiç yoksa güzel düşünün”, yanlarında durmayın ve güzel düşünün.  

Amacından sapmış insanlarda nedenler öndedir. Sevgilerinde bile öyledir, ben 
seni şunun için sevdim, yani sevdiği için var değildir, kendi nedenleri için 
vardır ve Hicr suresi bunu tamamıyla anlatıyor. Ne zamanki kendi bilinç 
evimize girer tamamıyla olan bitene duyarsız oluruz, orda kurtulacak da 
değiliz. Sonunda ya akıl hastası oluruz çünkü sapkınlıkların, duyarsızlıkla 
beraber en son getirdiği insani olan ilişkilerden, ilkelerden soyunmaktır. 
Nedenlerde kalırız kendi iç dünyamıza kapılır gideriz, daha sonra nevroz, 
depresyon gibi şeylerle karşı karşıya kalınır. Daha da beteri imansızlıkla 
beraber cehennemin dibidir. Ama buradaki bilinç bize bir kuyu olur ve 
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tamamıyla kendi bilinç kuyumuza düşeriz. Nedenler bir girdap olur onun 
içinde yok oluruz.  

Amaç bizi kendi nedenlerimizden kurtararak ilkeye doğru taşıyarak, 
nesnellikten taşıyarak geniş bir tinsel alana taşır. O alan da gönlün cennet 
mekânıdır. Hani selamet yurdu demişti ya bir önceki surede. Selamet… Gönül 
yurduna taşınırsınız ve daha rahat kabul edici bir şekilde olan her şeyi hakkıyla 
seyran edersiniz. Neden’lere bağlı olarak değil, amaca bağlı olarak yaşam 
öngörülür, amaç sizi bütünler, tinde ilerlemeye doğru götürür, yakinleştirir, 
derinleştirir, yükseltir. Söz ile ibadetlerle derinlik kazanmaya başlarsınız. Ama 
sadece nedenlerde kalışınız ayağınıza pranga olur. Nedenlerinde kalan bütün 
insanlara bakın nedenlerine dokunduğunuzda ne oluyor? Ya kavga 
ediyorsunuz. En yakınınız bile olsa size kırk kat yabancı gibi gelir. Bu benim 
yakınım mı diye bakarsınız. Ama ilkeler üzere hareket ediyorsanız zaten 
birbirinizin kardeşisiniz.  

Amaç bütünler dediği, kişiyi de bütünler, aynı zamanda toplumları da 
bütünler. Amaç, bütünler ve amaç kolektif eylemler getirir, ortak eylemlere 
döker bizi, burada olduğu gibi. Burada olmamız bir amaç, Kur’an’ın 
anlaşılması için, Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz ve ortak amaç doğrultusunda 
kolektif bir eylemde bulunuyoruz. Ama bütünleniyor burada, o bütünlüğe 
erdiğimiz zaman aynı anda, aynı gözle, aynı niyetle, aynı iradeyle, aynı 
anlayışla, aynı içerikte bakarız, biz de bütünleniriz. Aynı cennete girmişizdir o 
zaman.  

Yok, eğer sıkıyorsa, kendi nedenlerimizde kalmışsak dışarıda hala, buradan 
sıkılmaya başlar kişi. Şurada bir dizi vardı kaçırdık tüh; bizim kıza, oğlana 
yetişecektik tüh, o hastaydı tüh; dışarıdaki nedenler bizi bir girdaba koyuyor 
ve burayı sıkıyor. O zaman süslü gösterene aldanmış oluyoruz ve tağuttan 
Allah’a sığının. Tağut ayrı bir şeytan değil, azgınlığa sebep veren… Bazıları onu 
dünya olarak yorumlamış, dünya bir şeye sebep vermiyor sıfatı, fıtratı neyse 
onu yaşıyor, olduğu gibi Allah’ın amaçları neyse tecelliyi rabbani olarak neyi 
murad ediyorsa o doğrultuda varoluşlar sergilendiği betimleme yeridir.  

İnsanın kendi nefsi emaresidir tağut, azgınlığa sebep veren, hep kendi 
nedenleri doğrultusunda yaşayan. Azazil’ e gidin onu net görüyorsunuz; beni 
ateşten yarattın diyor; orada amacı göremiyor, amacı görse orda Âdem’le 
bütünleşecek, Âdem’de murad edilenden nasiplenecek. Ama kendini 
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tamamıyla ızdıraba atıyor, halen o ızdırapla yaşıyor, cennetten kovulmanın 
ızdırabı. Zenginken düşmenin acısı gibi… Bir zenginlikten bir fakirliğe düşüyor 
ve halen o öfkeyle insana kin kusuyor. Nedenler gözümüzü bürür, süsler, 
püsler bizi kör bir algıya sürükler, o kör algıda ne Hakk’ı görürüz ne ilkeleri 
görürüz. İlkeleri görmez iken, ilkeler üzere hareket etmezken ilke olduğumuz 
halimiz duyarsızlık, duyarsızlıkla birlikte kendi iç dünyamıza girişimiz veya o 
duyarsızlıkla beraber sapkınlıklara doğru gidişimiz. Amaçtan koparsak 
sapkınlıklara doğru gideriz, her şeyi kendi sapkınlıklarımız doğrultusunda 
kullanmaya çalışırız. Amaçtan koparsak tamamen duyarsız olur kendi iç 
dünyamızda kaybolur gideriz, ama nedenlere bağlı bir iç dünya. Nedenlere 
bağlı iç dünyamızda kendi nedenlerimiz neyse onlara da tapınırız ve onlardan 
kurtulmamız isteniyor. “Bıraktıklarınız kadar erersiniz” o noktada çok önemli. 
Hicr suresini bu şekilde anlarsak tamamdır.  

Özellikle bir daha söyleyeyim ki; doğada çelişki yoktur. Çünkü mutlak öze göre 
çelişki yoktur. Özvarlığın serimlemesi, betimlemesi vardır, tavırlarını insan 
tininde doğa zemininde serimler. İnsanın bütün yaşantısına bakın tavırlarını 
okursunuz. İnsanları gözünüzün önüne getirin ilk gelen şey suretler değildir, 
insan olarak bir form getirirsiniz, arkasından insanların davranışlarını 
getirirsiniz. Beş milyar insanı aklınıza getirebilir misiniz? Sadece insan olarak 
bir form ve onun eylemlerde bulunduğunu görürsünüz. Kâinata bakın insanın 
eyleminden başka bir şey göremiyorsunuz. Eylem zorunludur. 

Ama eylem neye göre olmalı? Amaca göre mi, nedenlere göre mi?  

Amaca göre olmalı ki bütünlüğe erelim kişilik olarak, karakter olarak ki 
bütünlüğe erelim insanlık olarak. Şu anki en büyük problem insanlarda ve 
devletlerde de nedenlerine göre dünya bakışları var ve o doğrultuda 
sömürmeye çalışıyorlar, o doğrultuda insanları nasıl kullanırız diye 
düşünüyorlar, devlet şirketler dâhil. Ama insanlık ülküsünden baksalar, aynı 
sofrada olduğumuz bilinciyle baksalar bambaşka bir dünya kurmaya başlarız. 
Bir süre insanoğlu öyle bir dünyayı da yaşayacaktır. Ama bu zamanlar değil.  

Bazılarının aklına gelebilir lokal olarak baktıklarında şu hayvanlarda şöyle, bir 
çelişki görünüyor, şöyle oluyor diye, cinler var mesela onlarda da var onun 
için not düştüğüm bir şeydi; Mutlak tine kıyasla doğa, öz varlığın yani 
Tanrı’nın ilkeleri, türlülük ve çiftler üzere betimlemesidir. İnsan tini ise doğa 
zemininde mutlak tinin tavırlarda serimlemesi olarak belirimidir. Doğada 
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görülecek her türlü fıtratlara bağlı mücadele, hayvanatta, cinlerde, kendi 
doğamız dâhil nerede görürseniz, karşıtlık ve çelişki olmaktan daha çok 
çeşitlilikte özvarlığın belirimidir, kendi sıfatlarını betimlemesidir. Bu da insan 
tinini insana yansıtacak olan ön görünüştür. Doğadaki bu şekil, şeyler, insanın 
kendi varlığında dönenlerin görünüşü içindir. Hayvanatta dönen şeyler, insana 
aynadır ve ön görünüştürler. Ama önemli olan insanın kendi üzerine dönerek 
insanda kendini görebilmesidir. İnsanın bir daha kendi üzerine dönerek 
özvarlığında kendiliğini görebilmesidir. Ki özvarlığının kendisi olduğunun 
bilincine vardığı zaman, insan insandır gerçekten ki ona İnsan-ı Kamil diyoruz, 
insan da demiyoruz.  

17.05.2015 
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16- NAHL SURESİ 

 

Rad suresinde sözün mesuliyeti vardır demiştik. Aynı zamanda ilimlerinde 
mesuliyeti vardır. Amaca bağlı olan, Allah için yapılan eylemlerin hiç birinde 
mesuliyet yoktur. “Yakin gelene kadar ibadet et” diyor; ibadet Allah için 
yapılandır. Allah için yapılan olduğu için, Allah için yapılandan mesuliyet 
yoktur. Birine gülümsüyorsunuz, yardım ettiniz, elini tuttunuz, ilminizi 
paylaşıyorsunuz Allah için, mesuliyeti yok. Ama ilmi nefsi için paylaşıyor, 
birine bir şey veriyor, ‘desinler ki’ diye; mesuliyeti var. Söz söylüyor kendi için, 
söz söylüyor Hakk için… Hakk için olanın değil, nefsi için olanın sorgu suali 
vardır. Nasıl ki söz mesuliyet içeriyor, sonucu itibariyle karşılık görüyor 
varlıkta, aynı zamanda eylemde mesuliyet içerir, karşılık görür varlıkta. Onun 
için eylemlerinize dikkat edin, mesuliyet sahibi olun diyor. Ama ilkeler 
bağlamında amaca bağlı olarak, erdemlere bağlı olarak yani ilkelere bağlı 
olarak yaşam biçimi edinin, kullanıp kullanmama değil. 

Ben çocukken düşünürdüm mahşeri düşünürdüm. Mahşer dediğimiz her 
şeyin ilkelerle yürünürken kıyas edinilen yerdir. Dünya dediğimiz her şeyin 
kullanılabilir olduğu alandır. Dünyada her şey kullanılır, dünya kullanılabilinir 
alandır, mekândır. Mahşer dediğimiz ilkelerle bilinç kazanmış ve yürünen 
mekândır. Sırat ise ilkelerle yürürken karşılaştığınız her türlü koşulda sebat 
üzeri yürüdüğünüz yoldur. İlkeleri referans alıyorsunuz üst yapı kurumlarınız 
oluyor bu doğrultu da yürüyorsanız sıratta yürüyorsunuzdur. Eğer 
yürüyemiyorsanız, üst değerlerinizde oluşmamışsa zaten ilkelere bağlı olarak 
sırattan düşersiniz. Yol yürüyemiyorsunuzdur. Din Allah’a aittir. Cennet 
denilen yer ilkelerle yürünürken edinilen mekândır. Cehennem dediğimiz 
ilkelerden yoksun sadece nedenlerine bağlı olup ayağımıza takılı olan 
prangalarla yaşayıp, atıldığımız dipsiz kuyudur. Kendi bilincimizin kuyusudur 
ve o kuyuya düşen zor kurtuluyor. Bütün psikolojik hastalıkların temeli de 
odur, nedenlerine bağlı olarak… Ne zaman ki amacına bağlı olursun o zaman 
nedenlerinizi aşarsınız zaten. 

Bakın İbrahim nasıl aştı? İbrahim bir Rab arıyordu. Onun içidir ki neden olarak 
aklın ürettiği her şeyden aşabildi. Güneş rab, toplum rab… Toplumsal bilinçte 
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tanrı olarak gördükleri bütün nedenleri de aşabildi, çünkü sürekli olanı 
arıyordu. Süreklilik ilkesine göre hepsini aşabildi. Demek istediğim mahşerde 
bunlar nasıl tartılır, neyle karşılık görür? İki kilo bir şey tartıyorsun, beş lira 
verip alıyorsun gibi ticaret yapıyorsun. Tamam da bizim terazi nasıl olacak, 
nasıl karşılık verip, ne ile ölçülendirilecek?  

“Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür” diyor; amel ve niyetlerimize göre 
ölçülüyormuş. Ama amel elbisesine niyetler büründüğü anda karşılık görüyor. 
Ama neye göre bu ölçü karşılık görüyor? Ölçülendirmek onu kıyasa getirmek, 
karşılık vermek, referans vermek demektir başka bir şeyle, amenna… Ne ile? 
Kafamı patlattım düşünmekten… En sonunda Allah’tan cevabı geldi.  

Kur’an’ın kendisinde sürekli anlatılır; her ne ki mesuliyet içeren şeyin ilahi 
âlemde arketipi olarak karşılığı vardır. O arketipi olan şeylerle karşı karşıya 
olacaksınız, ölçülendirileceksiniz! “Güzel bir söz güzel bir ağaca benzer” 
İbrahim efendimiz miraçta ne diyor; ya Muhammed ümmetine söyle “Sübhan 
Allah’u vel hamdüillahi ve La ilahe illallahu Vallahu Ekber vela Havle vela 
Kuvvete illa Billahil aliyyül azim” Bu sözü söylesinler. Cennet toprağı 
bereketlidir, her biri bir ağaç olur.  

Bakın bir söz karşılık görüyor, eylem karşılık görüyor. Eylem ne zina, zinayı 
hangi noktada yapıyor adam, içeriği ne; şehvet. Şehvetiyle beraber içeriği ne 
kadar kuvvetliyse ona göre biçim kazanıyor. İlahi âlemde aldığı suret kapkara 
bir yüz! Ne ile yaşıyorsanız onunla haşr olunacaksınız demek onunla 
ölçülendirileceksiniz demektir. İnsanın yaşadığı şeyler farkında olduğu şeyler 
değildir. Sonuçta karşılaştığı şeylerde yaşadığı şeylerin ne olduğunun farkına 
varacaktır. İyi bir şey yapıyorsunuz, mesela cennette köşk sahibi olmak 
istiyorsunuz sonuç itibariyle… Cennette nasıl köşk sahibi olunur; bir gönle 
girin her gönle girişinizde cennette köşkünüz vardır. Çünkü gönül cennettir, 
gönül yapın. evladınızın gönlünü yapıyorsunuz ve gönlüne girdiniz cennette 
bir köşkünüz var. İlkeli bir eylemde bulunuyorsunuz, ilahi âlemde karşılık 
görüyor ölçülendiriliyor yani. Sonuçta ölçülene gittiğiniz anda o eylemin 
karşılığı bu.  

Ama hangi niyet ve eylemle biçim kazandıysa ona göre karşılık görecek ilahi 
âlemde… Adamın aklı kurt, kurt dediğim haset kendini kemiriyor, kıskanıyor. 
Derler ya amma da kurtlu, haset… Emin olun ilahi âlemde de onun hali öyle 
gösterilir; kurtlar etrafını sarmış, kendini kemiriyor… Hakikaten de insan 
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hasette düştü mü nedenleriyle kendi kendini kemirmez mi, kendini tüketmez 
mi… Kendi düşünceleri kendine asalak olur ve kendi kendini tüketir.  

Onun için burada ne yapıyorsanız orada biçim ve içerik olarak oluyor. 
Eylemde biçim, sözde biçim… Sözü ne maksatla söylediniz, sözün içeriğini 
neyle doldurdunuz, eyleminizi ne maksatla yaptınız, hangi içerikle 
doldurdunuz… Ne maksatla yapıyorsanız o maksatla doldurduğunuz içeriğin 
karşılığını ilahi âlemde göreceksiniz. Bu net böyledir, Allah’ın ölçülendirmesi 
de budur.  

Bu noktada Nahl suresine dönelim ilahi âlemde teraziye konulduğu zaman- 
kardeşim bak senin iki kilo sevabın varmış buna karşılık sana cennet vs. 
vereceğiz, diye bir ölçülendirme yok. Zaten yapılan şeyler ilahi âlemde 
ölçülendirilmiş olarak belirleniyor. Cennet zaten hazır! Sadece siz cennetinizi 
genişletiyorsunuz, yapılandırıyorsunuz. Sizde gönül hazır değil mi? 
Eylemlerinizle gönlünüze biçim vermiyor musunuz? Tin olarak zaten 
potansiyeliniz var, tinsel bir varlıksınız; ama tinde derinliğiniz veya sığlığınız 
eylemlerinize ve sözle anlam kazandığınız içeriklere bağlıdır. Onun için 
amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür. Söz en yüksek eylemdir, bunu hiçbir 
zaman unutmayın. Onun için söze, düşüncelerinize dikkat edin iç âleminizi 
zengin, derin tutmaya çalışın. Yüksek ilkelerle düşüncelerde, yasalarla 
mantıksal düşüncelerde hep Hakk’ı düşünerek ve amaca bağlı eylemler 
yaparak her zaman yol tutun. O zaman gönül deryanız geniş olacaktır, burada 
geniş olduğu için ilahi âlemde de geniş olacaktır.  

Bunu bir ayetle söyleyeyim “önceden gönderdiklerinizi yanımızda 
bulacaksınız.” Hangi içeriklerle eylemlerde bulunduysanız o eylemlerin 
karşılığını yanımızda bulacaksınız. Hangi niyetle yaptıysanız eyleminizi, onları, 
karşılığını yanımızda ölçülendirilmiş olarak bulacaksınız. O da size kıyas 
getirecektir. Çünkü ölçü kıyas getirir ve ilkeler üzeri tinde kıyas, ilkenin biçim 
üzeri eylemde görünüşüyle alakadardır.  

Bunu bir meselle anlatayım. Adamın biri bir gün namaz kılarken çıplak bir 
adam görüp, namazını yarım bırakıp, çıplak olan adama kızmış. Sen niye böyle 
çıplak geziyorsun diye kızmış. Adamda niye bana kızıyorsun ki demiş sen 
kendine kızıyorsun demiş. Ben senin yarım bıraktığın yarım namazınım demiş. 
Eylemler biçim kazanıyor. Abdulkadir Geylani hazretleri bunu biraz örtülü 
anlatır; Allah için yaptığınız bütün ibadetler size himmet olarak geri gelir 
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yardımcı olurlar. Yaptığınız eylemler ilahi âlemde canlılık kazanıyor, 
dirimseldirler. Dirimsel oldukları için melekût yani yoğunluk, enerji 
yüklendikleri için canlıdırlar. Bunun gerçekliğini size Hz. Resul’den bir hadisle 
anlatayım; “acziyette olan mazlum bir insanı sevindirirseniz, onun 
mutluluğundan, sevindirmenizin karşılığı olan, mutluluğundan Allah bir melek 
yaratır” diyor. Onun mutluluk enerjisinden bir melek, bir kuvvet yaratılıyor, 
bir biçim veriliyor “ve o size istiğfar eder” diyor.  

Eylem sizin peşinizi bırakmıyor. Söz sizin peşinizi bırakmaz. Söylüyor zaten 
Kur’an’da “hepsiyle yüzleştireceğiz” diyor. Adalet sıfatından Allah’a sığının, 
çünkü her şeyle yüzleştirir. Burada ne yapıyorsanız kuvvet olarak yüklediğiniz 
irade ile beraber, biçim kazanır eylemde, sözde… Biçim ama artık o melekûtta 
da biçimdir. Asıllarında da biçimdir ve onla yüzleşeceksiniz, ölçülendirilmiştir 
artık o… Ne kadar irade ediyorsan kuvvetin o kadar yoğundur, o kadar kuvvet 
alanı oluşturuyorsundur, senin yaptığın eylemine bağlı olduğu içeriğe/ niyete 
göre biçim veriliyordur. Artık edimlerin sonucu olan, ilahi âlemde 
karşılaşacağın kuvvete haiz biçimler ile karşı karşıyasındır.  

Burada insan olmaya çalışıyoruz, kendi gönlümüzü biçimlendirmeye 
çalışıyoruz. O zaman neyle yapılandırıp biçimlendireceğiz; Söz ile 
yapılandırıyoruz. Ama neye göre demiştik; amaca bağlı olarak, ilkelere bağlı 
olarak yapılandırıyoruz. O zaman güzel bir gönlümüz olacak, ilahi âlemde 
akıbet olarak güzel, ahiret olarak da güzel bir yaşamla, tinselliği had safhada 
yaşadığımız bir yaşamla karşı karşıya kalacağız.  

Geçen hafta ne demiştik gönlünüzde merhamet var eylemde de merhameti 
gösterdiniz; şefkat. Gönülde merhamet eylemde şefkattir. Ne kadar içerik 
olarak merhametliysen, eyleminde de ne kadar şiddetliysen olması gerekeni 
yapıyorsan ona göre ilahi âlemde sana da merhamet edilir. Karşılık görürsün 
demek bu! Onun biçimselliğiyle karşı karşıya kalacağın yerde ahirettir. Akıbet 
olarak burada karşı karşıya kalırsın, ahiret olarak da senden tezahür eden 
biçimiyle de karşı karşıya kalırsın. Sen merhamet ettin bizde sana merhamet 
ediyoruz diye, birde bakarsın senin merhametinden yaratılmış şefkat meleği 
ile karşı karşıya kalırsın; gel diye elinden tutar, yukarıya çeker, seni kendi 
cennetine götürür sizi. Bu böyledir.  

İlahi âlem canlıdır ve her eyleminde biçim verir, biçimlere içerik verir. İçerik ve 
biçim onda bütündür, onun için bir biçime baktığınız zaman aynı zamanda 
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onun bir içeriği olduğunu da unutmayın. Allah’ın onun üzerinde bir muradı ve 
sıfatı olduğunu unutmayın. O zaman sizlerde eylemlerinizde bir şeyler 
üretirken içeriklerine dikkat edin. Niçin yaptığınıza dikkat edin, size 
ölçülendirilmiş kötü bir biçim olarak dönmesin. Hani yer yarılsaydı da içine 
girseydim dedikleri söz! Çünkü ne ürettiklerini görecekler. Azim Allah! 
Hakikatle karşı karşıya kalındığında, insan ne yaptığını gördüğünde o zaman 
bitti. Hakk.  

Nahl suresine dönelim, ne dedik; eylemlerimiz amaçlarımız doğrultusunda 
karşılık görüyor. Nedenlerimiz doğrultusunda karşılık görüyor, nedenlerimiz 
keyfi değil Hak nedenler olmalı ve amaç doğrultusunda yaşamalıyızdır. 
Nedenimiz Hakk. Amacımız Hakk. “Evveli Allah, ahiri Allah” neden ve erek 
ilişkisinde devamlı Hakk için yaşayacağız, ilkeler üzeri yaşayacağız. Çünkü tin 
varlığıyız, yeme içme için gelmedik buraya. Erkek kadın vs. bunlar doğamız 
gereği olması gereken şeyler, amenna. Ama bunun için gelmedik buraya… 
Üremek için, insan nüfusu için… Yine bir halife çıksın diye gerekli, olması 
gereken şeyler, ama olması gereken amaca göre yaşamaktır. Yaşamazsanız 
sonuçlarına katlanın diyor ve tarihide örnek gösteriyor; ilkelere göre 
yaşamamış, bir iç dünya edinmemişlerin algısını anlatıyor. Bilgi ile kolektif 
bilinç ile dünyanın nedenlere bağlı süsü ile algımız dünyaya bağlı kalıyor. 
Nefsimiz kendi nedeninin dışında mutlu olarak yaşıyor; “doğru mu” diyor. Bu 
şekilde yaşamayın, prangalarınızdan kurtulun, Hakk’a ilkeler ile beraber 
ilerleyin. İlkeler bizi Hakk’a yetiştirecek! Merhametli olursak merhamet sıfatı 
üzerinden Hakk’a yakın geliriz, cömert olursak cömert olan Hakk’a yakın 
geliriz. Rad suresi tamamıyla yakın olan bir rabbi anlatır bize.  

 Nahl suresine geçiyorum buradan surede temel ilke Rezzak esmasıdır. Allah 
ne rızk veriyorsa surede tek, tek sunar ve kendisinin Rezzak olduğunun 
beyanında bulunur. “Size binekler verdik, daha nicelerini vereceğiz.” 
Hakikaten de nicelerini veriyor. Daha neler çıkartırlar, bakalım, kanat verip te 
uçurturlarsa şaşmam. 

Evet, Nahl suresinde temel el Rezzak’tır ama Vahidiyet esmasıyla Rabb esması 
önceliklidir. Yani içerik olarak vurgulanan görülmese bile bu iki esmadır. Bu iki 
esmada madalyonun iki yüzü gibidir. Vahidiyet içkindir Rabb esmasıyla… 
Hakk, vahit esmasıyla her şeye içkin ve muhittir. Yani Vahit ile olanın dışına 
çıkamazsınız. Vahid’ den bahsediyorsak dışına çıkılamayandır. Rab’ ten 
bahsediyorsak mevcut kendi dışında bulamadığıdır, kendi dışının üzerinde 
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müşahede edemediğidir. Çünkü Rabb esması her mevcudun kendi üzerinde 
tecelli eder. Sizin esmayı hasınız nedir farz edelim benim Hayy ve Kayyum; 
Allah benim üzerimden bu esmalarla Rabb dır. Âlim ise âlim esmasıyla 
üzerinde Rab’ tir. Çünkü âlimin getirileri üzeri benim üzerimde maliktir.  

Nahl suresine gittiğiniz zaman bütün kâinatı konuşur ve Rabb esması üzeri el 
Rezzak olarak konuşur; yani sizlere veriyorum… Nasıl ki İbrahim suresinde 
insancıl ilkeydi bütün kâinatta, kâinatı insan için yarattığının vurgusu daha 
öndedir; Nahl suresinde de emekten bahseder. Çünkü üretim, emek 
demektir. Bütün kâinata emek verdiğini anlatır ve emeğine saygı duyulmasını 
ister. Emeğin, kendisinin emeği olduğunu ve başkalarına atıf edilmemesinin 
bilincini verir bize. Vahit olan benim, rabb olan benim, siz kalkıyorsunuz 
putlardan biliyorsunuz… Bize bereketi veren güneş veya doğada ki kuvvet 
olsun, Mars olsun, Venüs olsun… Ama net vurgusu var; Vahit olan benim, 
Rabb benim, üreten benim demekte. “Allah kuluna hakkını kulu eli ile verir. 
Bunu bilmeyen kuldan bilir.” Bu kelamı kibarı da bu bağlamda hatırlatmakta 
yarar vardır.  

Rabb esmasının ilk çıktığı yer neresidir; üretim nesnesi ne ise üreten özne, 
ürettiği nesneyi kendine değer olarak alır, emek olarak alır. Emek değerdir.  

Psikolojik olarak baktığınız zaman her ürettiğiniz şeye emeğiniz olarak 
bakarsınız ve değeriniz olarak görürsünüz. Ben çocukken resim yapardım, 
çöpten çizilmiş çocuk resimleri yapardım. Öyle güzel resim yapardım ki sonra 
bakardım, ne güzel resim olmuş derdim. Aslında beş para etmezdi ama emek 
harcıyorsun; değer... Değeri siz ediniyorsunuz, kendinizde değer değil; 
emeğiniz değer orada! Harcadığınız çaba, biçim verişiniz, üretişiniz, bir 
bütünsellik çıkartışınız. Çünkü ürün bütünsellik içerir. Ama neyin bütünselliği; 
hem içerik yüklemişsinizdir ona yaparken, hem de sonuçta bir ürün almış, 
sonuç elde etmişsinizdir. Ürün sonuçtur ve o sizin için bir değerdir. Sonuca 
ulaşmanın getirdiği bir değer… Herkeste olur, inkâr edecek bir şey yoktur; bir 
işi mükemmel yaptığınız zaman şöyle durup bakmaz mı insan; iyi yaptım! Ve 
ikinci bir hal daha yaşarsınız, ürettiğinizi sahiplenirsiniz; rabbisinizdir.  

Allah bunlar benim ürettiklerim, benim emeğim diyor ve üzerlerine Rabb 
benim diyor. Bir ayette geçer “O yerlerin ve göklerin malikidir” der “malik- ül 
mülk” olarak rab olduğunu söyler. Çünkü üretilen her nesnede hangi özne 
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üretiyorsa o özne onun üzerinde rab’lik iddiasındadır. Mülkiyetidir. Mülkiyet 
neyi getirir; rabliği, efendiliği getirir.  

Bir şey üretiyorsanız ürettiğiniz sizin için değerdir, değeriniz orada sizin 
mülkiyetiniz olarak içselleştirdiğiniz olur artık. Metin Bobaroğlu’nun dediği 
gibi insan ürettiğine tapınır. Ürettiğine “eli ile ettiklerine” diyor, çünkü değer 
ediniyor. Varlıkta olan kendinde de oluyor, esmalar da olan kendinde oluyor. 
Vahit ve rab; insanda şahsı ile biricikliğinde vahittir, rabb belirimi sıfat tavırları 
ile karakter bütünlüğünde; kendisinden başka ilah tanımaz… Nefsiyle 
ürettiğinde sahiplenir; rabbi benim der. Günümüzde çok olur, başkalarının 
ürettiğinden çalar toplarlar; ben ürettim derler. Çalınanın neden zoruna gider; 
emek harcadım der, emeğim var der, kardeşim emeğimi niye çalıyorsun der 
veya neden kullanıyorsun. Çünkü o benim değerimdi diyor.  

Değerine dokunduğunuz zaman insanın, adalet devreye giriyor. Onun için der 
“kısassa kısas yapın” 

Nahl suresinde kısas ayetini getirir; biri sizin değerlerinize dokunursa sizde 
onun değerlerine birebir mukabele edin diyor, daha fazlası değil! Çünkü Allah 
birebir karşılık veriyor, sizde o zaman birebir karşılık verin. Geçtiğimiz 
günlerde paylaşılmıştı; Davut peygamberi bir karınca ısırır da oda yaverlerine 
şunların yuvasını helak edin der. Allah nida etmiş ya “seni ısırdı diye mi Allah’ı 
zikreden bir mahlûkatı helak ettin” Onlarda Allah için bir değer, kendi 
mahlûkatı! Düşünün ki kullarını birisi helak ediyor ve haksız yere canı acıdı! 
Nedenine bağlı bak, amaca bağlı olarak değil. Amaca bağlı olarak bilir ki 
herkeste ilkeler tecelli ediyor. O zaman ilkelerin tecelli ettiğine dokunmaz. 
Hani demiş ya evladım kıra gidin, çiçek toplayın diye şeyh efendi demiş. Hepsi 
çiçek toplamış, biri hariç. Ona dönüp; evladım sen niye boş geldin? Efendim 
demiş siz bir sohbetinizde dediniz ki her şey de Allah tecelli eder, her şey 
üzerindeki rabbi zikreder. Ben onları zikirdeyken nasıl koparayım dedim. 

Nahl suresi bütün kâinatın canlı olduğunu, bütün kâinatın Allah’ın mülkü 
olduğunu, bir emek olduğunu ve Allah’ın emeği olarak değerleri olduğunu, 
değerleri olarak saygı gösterilmesi gerektiğini, seviyeli bir şekilde yaklaşmamız 
gerektiğini ve her şeyi yerli yerince yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. Er 
Rezzak olarak bize neyi veriyorsa onun dışında başka bir şeyi yapmamamız 
gerektiğini, tüketmememiz gerektiğinin bilincini verir. Tüketirken dikkat edin 
diyor. Surenin sonuna doğru “size helal kıldığımızdan tüketin” diyor. Ama 
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bunu yaparken de kâinattaki en büyük emeğinin insan olduğunu söyler, bütün 
kâinat insan için ya… Onu güzel vurgular ve insancıl ilkeyi yine koyar ve bütün 
emek senin için der. Bütün emek senin içinken kendi emeğine dikkat et, 
Allah’ın emeğine de dikkat et, kalkıp başkalarına yansıtma; emeği harcayan 
benim! Farz edin siz bir emek harcıyorsunuz bir müziğe; biri çıkıyor 
sahipleniyor; ben yaptım demez misiniz? Kardeşim niye yalan söylüyorsun, 
yapan benim! Bakın aynı şey…  

Allah emek harcıyor bütün kâinata, gidiyorsun diyorsun ki şu put yaptı, bu put 
yaptı… Surede söylüyor zaten “onlar diyor yaratılan, yaratan değil” diyor. 
“Yaratanla yaratılan bir olur mu? “ emek harcayanla emeği harcanmış olan bir 
olur mu?” Muhteşem bir şey… Değer edinildiği zaman Allah’ın değerlerine 
sakın dokunmayın. Hakkınız olmayanın dışında ki değerlere dokunmayın, ezer 
geçer. Her şey bir değerdir varlık katında ve hakkınca yaşanması gerektir. Size 
diyor helal kıldıklarımızdan dediği zaman o helal kıldıkları insan için, insan 
neslinin devamlılığı için her şeyi verdiğini de söyler. Lakin diyor zorda 
kalırsanız! Bize helal kıldıklarının hepsine dikkatli bakın; hep insan etmeye 
daha kolay çevirdiğimiz şeylerdir. Sizi insanlığınızdan çıkartacak şeyleri sakın 
yemeyin diyor ola ki zorda kalırsınız… Çünkü yediğiniz içtiğiniz her şeyin bir 
ruhu, bir içeriği vardır. Giydiğiniz şeylere kadar içeriklerini alırsınız. İsmail 
emre diyor ya; bana bir et yedirmişlerdi, kırk gün keçi sesinden kurtulamadım 
diyor. Kırk günde anca insan yapmış yani. Domuzu yasak kıldım diyor, şarabı 
yasak kıldım diyor. Bakın insan olmaktan sizi engelleyen şeyler, insani 
sıfatlarınızı en yetkin şekilde çıkartmanıza engel olacak şeyler…  

Toplumlar neyi çok tüketiyorlarsa o tükettikleri şeyin karakterleri üzerlerinde 
tecelli eder. İçeriklerini de üzerlerine alıyorlar, insanlaştıramazlarsa vay 
hallerine! Yani tükettiğiniz şeyi niteliksel olarak dönüştürüyor musunuz, 
dönüştürmüyor musunuz; amaca bağlı olarak tüketiyor musunuz; ilkesel 
amaca bağlı tükettiğiniz şeyi dönüştürüyor musunuz ve hakkını yâd ederek 
yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz, nankörlerden misiniz? Buradaki 
nankör; şundan bundan bilmek… Biri sana yardım ediyor, Allah’ı 
görmüyorsun, birisini görüyorsun. Yardım eden benim diyor, sen ne diye onu 
zannediyorsun. ‘Allah kuluna hakkını kulu eliyle verir, bunu bilmeyen cahil 
kuldan bilir.’ Kulu eliyle verir amenna, kulu gider kendi eliyle ettiklerinden 
bilir, putundan… Taş takar, bu taş bana çok faziletli geldi, bu taştandır… Veren 
Allah! Taş seni belki rahatlaştırır, belki senin adına dua etmiştir, belki senin 
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üzerinde ki bir şeyi üstüne almıştır. -ki alanlarda var onu söyleyeyim kefaret 
olarak taşlar inanılmaz canlı.- Demek istediğim onda da yapan Allah. 

Burada anlatılan vahit olan Allah’ın rabb sıfatıyla görünüşü… Rabb sıfatı bütün 
mevcudat üzerinde her birinin sıfatı üzerinde görünendir. Sıfat dediğim biçim 
olarak sıfat değil, ilkesel olarak sıfattır ve eylemleri üzerinden görünür. O 
zaman Hakk olarak beni atf edin ve nankörlerden olmayın. Nankörlerden 
olmayın dediği yer nimetine saygı duyun yani ondan olduğunun bilincinde 
olun ve bilincinde olduktan sonra ikinci kademe olarak şükrü getiriyor. Tasdik 
edin, kalben tasdik edin; aklen değil. Şükür kalben tasdiktir. ‘Bunları Allah 
veriyormuş…’ Bak tasdik ettik. ‘Ya rabbi şükürler olsun, sen veriyorsun’ içeriği 
dolu dolu yapın, içeriği boş olarak beni yâd etmeyin diyor. Samimi olun, hakiki 
olun diyor. Çünkü içerikte ne kadar samimi ve hakikiysen o kadarda 
insansınız. İçeriği boş olarak bunları Allah veriyor, Ya rabbi sana şükürler olsun 
demekle aynı şey değil. Birinde de Allah’ı tasdik ediyorsun, diğerinde de… 
Ama birinde içeriği dolu dolu kalbi olarak, tasdik edin, oraya iradenizi 
yükleyin, sevginizi yükleyin, Hakk’a mihnet duyulur, o mihneti yükleyin. 
Sizden istediği kendisinin emeğine karşı bir tasdik! İnsana en yüksek değeri 
veriyor ve en yüksek değerin de amacına bağlı olarak yaşanmasını istiyor. 
İnsan, değer… Üretirken değeri, hakkıyla, sahibi doğrultusunda yâd 
edeceksiniz. 

İnsanoğlunun ilk değer edinişi ne zamandır; üretim nesnesi ne zaman verir, 
işte o zaman… İlk değer edindiği ve kendi iç dünyasında da tinini yavaş yavaş 
açığa çıkıyor. Çünkü ürettiği şeyi bir ilkeye göre üretiyor, bir sıfata, bir niyete 
göre üretiyor; onun açığa çıkışıdır. Açığa çıktığı zaman zaten arındırır da 
kendini… Bir şeyi üretirken arınırsınızda, bir sıfata haiz olarak Allah’a yakınlık 
bulursunuz. Neyi örnek veriyor; arıyı… “O çeşitli yerlerden beslenir, bal üretir. 
Bal şifadır” Hakikaten bir insan arı gibi üretirse saf niyetle, sırf Allah için, sırf 
hizmet için bir şeyler üretirse üretirken kendisi arınır. Ürettiği kendisine 
şifadır. Ürettiği nokta da psikolojik olarak sağaltır, yaşadığı hangi sıfat üzeri 
üretiyorsa o sıfat üzerinden hizmet etmiş bulunurken o sıfatın bereketini elde 
eder, zevkini elde eder. Bal ilahiyattan zevk etmek demektir. Kendi sıfatı üzeri 
zevk eder. Resim yapıyorsunuz, sonunda şöyle bir bakmaz mısınız? Bal! 
İnsanın ürettiği kendine baldır. O ürünün tadına varmak kadar güzel bir şey 
yok. 
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Lakin burada bir problem çıkıyor; insan üretirken ürettiğini sahiplenir! Allah 
sahipleniyor ya, insanda halifesi olduğu için onun sıfatlarına haizdir, hamildir. 
İnsan halifedir, halife olduğuna hamildir. Allah bize emanet vermiştir. 
Emanet, eman dan gelir ama hamil olduğumuz yüklendiğimiz şeydir. Yani biri 
size bir taş bıraktı, ona hamil olmaz mısınız, onu yüklenmez misiniz? Kendinize 
hem bilinç olarak yüklenmişsiniz, hem size yük olarak verilmiştir o; ama hamil 
olursunuz, taşıyıcı olursunuz.  

Peki, insan neyi taşıyor? Halife olduğuna hamildir, Allah’ı taşıyor. Emanet 
olarak kendisini vermiştir. İhya baba bunu çok güzel söylüyor, selam üzerine 
olsun; ‘ya Rabbi sen kendini bize emanet ettin. Bizde seni sana emanet 
ediyoruz.’ Babam onu şöyle derdi; bizi bize bırakma. Nefsimize, nefsi emareye 
bırakma! 

Nahl suresinde tağut geçiyor, onun için “sakın, tağuta tapınmayın” Yani nefsi 
emarenize ayak uydurmayın, yoldan çıkartır. Kendinde sahiplenmeye 
başladığı zaman, değer olarak kendi menfaatini gütmeye başladığı zaman, 
hazlarına doğru gitmeye başladığı zaman sapkınlığa götürür. 

Değer edinin, ürettiklerinizi değer olarak görün, üretirken ilahi sıfatları 
yaşamanız noktasında değer edinmiş olun, ürettiğiniz nesneyi değer olarak 
edinmeyin. İnsan ürettiği nesne ne ise onu değer edinirken bırakamıyor. 
Mesela ilim öğrendik; aman kimse bilmesin, sadece biz bilelim! Değil, herkes 
bilsin… Adam en güzel resmini yapmıştır, ressamın resminden kopması kadar 
acı veren bir şey var mıdır? Gerçek bir ressamsa, sanatçıysa müzik dâhildir 
buna… Yapmış, üretmiş Rabb, Malik… Başka biri satın alacak, rabbi olacak; 
çocuğunu kaybetmiş kadar acı verir. Hiç üretip de elinizden alınan bir şey bilir 
misin, bunu gasp olarak düşünün. Değer verdiniz, ürettiniz…  

Burada değer edinilmesi gereken, ürünün kendisi değil. Ürettiğiniz üzerinden 
haiz olduğunuz, sıfatın açığa çıkması ve size zevk vermesidir. Şifa olmasıdır 
onun. Gerçek değerde Allah’tır. Hani bir önceki surede “hazinelerimizi 
peyderpey indiririz” eylemleriniz üzerinden, ürettiğiniz değerler üzerinden 
hazinesini indirecektir. Çalışmanıza bağlı olarak indirecektir. Hangi ilahi sıfata 
haizseniz, o sıfatlar üzeri eylemlerde bulunursunuz, o eylemler üzerinden 
ürettikleriniz nelerse, edimleriniz nelerse, o sırada değerler edinirsiniz. 
Gerçek değer sizdeki üretendir. Gerçek sahiplenendir. Onun için ürünü 
sahiplenmeyin. 
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Umredeyiz hoca anlatıyor Hz. Âdem için derler ki kabri ya Arafat’tadır ya da 
Kâbe’nin altındadır. Kâbe kendi zamanında yapıldıysa kendi nasıl altında 
oluyor? İbrahim zamanında yapıldıysa altında da olabilir. Bende Nur Göğü 
Seması kitabında Âdem’in şehit edildiğini, melekûtunda O’nu göklere 
yükselttiğini yazmışım. Lakin o sırada aklımda değil. Çünkü hiçbir zaman 
geçmişte yaptığım çalışmayı aklıma getirmem. Yani ürün verilir, ürün unutulur 
gidilir. Benim değil ki rabbimden geldi. Zevki yaptık, başka biride zevk 
edecekse gider bakar. O sırada yaşadığım zevk, bana kâfi. Çünkü o sırada ben 
nasibimi almışım, üretirken arınmışım, bütün dünyadan uzaklaşırken 
arınmışım, ilahi sıfatın tezahürü olurken arınmışım, ilahi sıfatıyla Hakk’a yakin 
gelmişim, yakin gelmenin zevkinde cenneti tatmışım. Daha ne olsun! Zevki 
ilahi! Tuba ağacından nasipleniyorum. Sabahattin sordu, yukarıya çekilmemiş 
miydi diye. Ya Sabahattin dedim o resim aklıma gelmiyor. Âdem göğe 
yukarıya çıkartılmış ama benim öyle bir şey yazıp yazmadığımdan haberim 
yok, ürün verilmiş gitmiş. Sahiplenmiyorsun. 

Ürünü, bencilliğe sebep verecek biçimde sahiplenmeyin. Elbette ki verilen 
ürünün sorumluluğunu üstlenmek için mesuliyet bilinci ile hareket etmek 
gerekir… Ama, kibir belirimi olan bencilikte ürünü sahiplenmemek gerekir.  

Geçen gün dostlara iki şey söylemiştim; Fakr ve hizmet. Bir insan fakr ve 
hizmet üzeri ise, yani ne verirseniz verin, ne yaparsanız yapın hep fakr üzeri 
olun. Sahiplenmeyin, uzantınız olmasın onlara karşı. Her zamanda amaca 
bağlı, ilkeye bağlı, erdemlere bağlı olarak hizmetinize devam edin. Bereket 
sizde sonsuzdur, devamlıdır, süreklidir. Selam üzerinizedir. Ne zamanki gelen 
berekete alay ederler -bereket geliyor, ürün geliyor, Kur’an geliyor alay 
ediyorlar ya, bir önceki surede alay ettikleri söyleniyordu- alay edenlerin 
bereketleri kesilir. Ürün üzerinde emek vardır, emekle dalga geçilmez. Kur’an 
bir emektir, 23 senede peyder pey indirdik diyor. O emek gelirken 
Resulullah’ın çektiğini kim biliyor. Hz Ömer vahiy gelirken ayağımı çektim 
diyor, öyle kuvvetli idi ki ayağımın kopacağını sandım diyor. Düşünün büyük 
bir emek ve biz bu emeği beleşten/ rahmetten anlamaya çalışıyoruz. Ne 
mutlu bize. 

Emeğe saygı, emeğin takdir edilişi, nankörlük edinilmemesi Cenab-ı Hakk’ın 
istediği şeyler. Başka yerlere atfedilmemesi, kullardan bilinmemesi, kul ile 
Allah arasına bu gibi şeylerin konulmaması, her zaman emeğin hakkının, 
sahibinin Allah olduğu, onun hangi emniyet üzeri yarattı ise o şekilde değerli 
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olduğunu, o değerlere saygı duymamız gerektiği, onlarla ilişkilerimizde 
dikkatli olmamız gerektiğini… Bütün kâinatın Allah’ın değerleri olduğunu ve 
dikkat etmemiz gerektiğinin bilincini elde ediyoruz. Bizden isten ve Nahl 
suresinde ki önemli olanda budur. En büyük emeğin biz olduğudur ve 
nankörlük etmememiz gerektiğidir. 

Diyor ki “sizi bir meniden yarattık, kalktın apaçıkta bir hasım kesildin”. Sizi 
bilmez olarak anne karnından çıkartan sonra gözler, kulaklar, kalpler 
verdikten sonra sizi bildirten Allah değil midir? Hakikaten de çocuk dünyaya 
geldiğinde ne biliyor ki? Kendisindeki potansiyel sıfatları, eylemleri üzerinden 
açığa çıkartırken her zaman Allah vermiyor mu? Ebeveynlerin üzerindeki 
sıfatlarıyla Cenab-ı Hakk onu yetiştirmiyor mu, Rab, mürebbi, Hadi esması ile. 
Evladım şöyle yap, böyle yap derken hadi esması ile tecelli etmiyor mu doğru 
yol esması ile. Onu sahiplenirken, şefkat merhamet sıfatları ile mürebbisi 
değil midir? Baba onun Rabbi değil midir sınırları koyarken. Bak bu evin sahibi 
benim efendisi benim, bu sınırlar içerisinde yaşarız derken, baba idolü evladı 
sınırlayan değil midir? Ya muhteşem bir şeydir. Ama babayı görme diyor, seni 
yetiştiren beni gör! Hakikatte herkes yetimdir demiştik. Beni gör diyor yetim, 
dayanak edinme başka yerlere, her yerde beni gör ve beni takdir et. Ve 
sonunda söyleyecek zaten. 

 “Sabret senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir, onlardan dolayı 
kederlenme, kurmakta oldukları tuzaklara kaygı duyma, çünkü Allah 
sakınanlar ve güzel amel edinenlerle beraberdir.”  

Yine kendisinin beraberliğini anlattı. Bakın Kur’an’da buraya kadar geldik, her 
surede bir tokat yiyişi var mübareğin. Yetim psikolojisinde dayanak aranır 
demiştik. Ve Kur’an’da diğer kitaplardaki gibi baba-oğul ilişkisi yoktur. Rab-kul 
ilişkisi vardır. Ve kul hizmetini ettiği zaman Rabbini kendi üzerinde bulur. Veya 
destekçisi olarak yanında bulur. 

Ne diyor? “Allah, takva sahipleri ve güzel ameller edenlerle beraberdir” yani 
ben senin destekçinim diyor ve aynı zamanda destekçi derken, ben senin 
dayanağınım, dostunum diyor. Nahl ve Hicr suresinin sonunda bize 
edinmemiz gereken ahlak, Allah azimüşşan dan başkasını dayanak 
edinmememiz gerektiği, kıblemizin O olması gerektiğidir. Sonuçta edindiğimiz 
şey Allah’a dost olmaktır. Çünkü bir varlık sizin üzerinizde sıfatları ile tecelli 
ediyorsa, sıfatları ile size dosttur. “Ya İbrahim sıfatların sıfatımdır” diyor. Ya 
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rabbi diyor, dostluğunun karşılığının nişanı nedir diyor. “Ya İbrahim sıfatların 
sıfatımdır, benim gözümle göreceksin, benim kulağımla duyacaksın”. Bak 
kendisi ile destekliyor, dost dostunu kendisi ile desteklemez mi, sıfatları ile... 

Ve Nahl suresinde bizden istenen El Rezzak esması ile okunur, ama sonuçta 
emek ilkesinde Rab ve Vahid esmaları ile Cenab-ı Hakk’a tanık olursunuz. 
Ürün verdiğinizde, verdiğiniz ürün üzerinden, verdiğiniz ürüne rab olursunuz. 
Ve her şeyin üzerinde kendisinin olduğunu, kendisinin değerleri olduğunu ve 
üzerinizde Rableri olduğunu… “Elhamdülillahi Rabb-ül Âlemin “ diyoruz ya, 
Rabbi olduğunu, ona göre yaşamamız gerektiğini yani nankörlük etmememiz 
gerektiğini, senden benden bilmememiz gerektiğini, her şeyi Hakk’tan 
bilmemiz gerektiğini, bütün işler Allah’a aittir sözü zaten net söylüyor. Nahl 
suresinde Allah’u Azimüşşan bunu söylüyor. 

Allah’ın istediği tek şey, bir taraftan kendisine nankörlük edilmemesi, tasdik 
edilmesi ama bir taraftan da kendisinin dayanak edilmesidir. Ayrıca amaca 
bağlı olarak kendisinde üretimde bulunarak/ bulunurken kendisinin 
sıfatlarının yaşanması istenir ki onu söylüyor; “ Takva sahipleri ve iyilik 
yapanlar ile Allah beraberdir.” 

Önce unuttuğum yeri tamamlayayım. İnsanda aynı şekilde değer edinir. Ve 
insan için, Allah şu iki misali örnek getirdi diyor. 

Nahl suresi 75. ayet “Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş 
bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak 
harcayan (hür) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu 
hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.” 

“Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile” Bakın ürettiği 
ya da üretmediği fark etmiyor ama nedeni kendi dışında olan, gücü 
yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle demek iradesi kendisinde değil, 
iradesini öz varlıktan bulmuyor. İradesini kendi dışında buluyor demektir. Köle 
iradesini kendi dışında bulan demektir. “Katımızdan kendisine verdiğimiz” 
yani gönlünden. Katı Allah’ın katıdır, gönül katıdır. İnsanın gönlü Allah’a 
yakınlık mahallidir. Yani günümüzde bilinç dedikleri şey… “katımızdan 
kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir 
kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı?” der. Bakın bu inanılmaz bir 
şey. Katımızdan kendisine hem bilgi verdiği, hem de üretim verdiği, 
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verdiklerini harcayabilen. Bu önemli bir şey… Evet, üreteceğiz, ürettiklerimizi 
sahiplenmeyeceğiz, paylaşacağız, gizli ya da aşikâr.  

Ne üretirseniz üretin, paylaşılmadığı surece sizin varlık sıfatınızın Rab olarak 
ortaya çıkmamasına sebeptir. Paylaşılan şey Rabliğin ortaya çıkışına sebeptir. 
Allah üretiyor, ürettiğinin üzerine Rab. Ama Rabliliğini kimse bilmiyor. Tasdik 
gerek. Paylaştığınız zaman tasdik edilir, bunu filanca kişi verdi, bu filanca 
kişinindi. Yani bir şeyi referans gösterip de, o referans gösterdiğiniz şeyin 
sahibini, aidiyetini, yerini belirlediğiniz anda hem onu takdir etmiş olursunuz 
hem ona teşekkür etmiş olursunuz, ayni zamanda da Rab sıfatı ile Cenab-ı 
Hakk sizden de görünmüş olur. İnsan mademki halifedir, Rab sıfatı ile 
paylaştığı zaman aşikâr olur. Yani üzerinde rab sıfatı, hangi sıfatı üzeri Rab ise 
Allah, yani Âlim olsun, Kayyum olsun, Hayy olsun hangi esması ile 
görünüyorsa, o esması ile ürettikleri sonucunda onu Rab sıfatı ile üzerinde 
göründüklerine tanık olunur. Burada ürün vermesek Cenab-ı Hakk’ın, hangi 
ilahi sıfatı ile tecelli ediyorsa, o ilahi sıfatına tanık olunabilir mi? Tek başına 
okunsaydı o tanıklığa sebep verilir mi? İmkân yok. Çünkü bütün kâinatta 
Rahman iken, hangi sıfatlarla tecelli ediyorsa ayrı ayrı -ki ayrı değildir- her 
birinde beliren ancak tanıklığa göredir.  

Ürünü harcamak onun için;  

1. Rahmeti ilahiyenin ilk ahlakı ile örtüşmektir. Çünkü Allah ilk 
yaratmıştır, halk etmiştir, verir yani. Veren el ile  örtüşür. Onun 
için Resulullah diyor ki, veren el alan elden üstündür. 

2. İlahi sıfat açığa çıkıyor, tanıklık noktasında.    

Bakın yine Allah dairesindesiniz, vahidiyet dairesindesiniz. Sizin üzerinizden 
bir şey üretirken yine Allah görünüyor. Sizin her ürettiğiniz şey Allah’ın ilahi 
sıfatı ile görünüşüdür. Onun için ürünü sakın sahiplenmeyin, harcayın ama 
sakın üç beş pahaya değerlerinizi satmayın diyor. Hakkı, hakikati ayetlerimizi 
satmayın diye ayet var. Yani üretilen nesne önemli değil, önemli olan o 
üretilen nesne üzerinden o kişinin edindiği ilkeyle, değerle, erdemdir. Neyi 
üretiyorsa… İyilik mi üretiyor, materyal bir şey mi üretiyor önemli değil. 
Önemli olan insanlık için, Allah için bir şey üretiyorsa, o ilahi sıfat açılırken, 
zevki o iken, kişinin ürettiği nesnenin kendisini değer edinip ona tapınması, 
onu Rab olarak sahiplenmesi; bu cimriliktir, Rab’lik değil. Üstelik malın kendisi 
üzerinde hüküm sahibidir.  
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Ama cömert, malın kendisine sahiptir. Kullanabiliyor çünkü. 

Farz edin, öyle değerli bir resim yaptık ki satmaya kıyamıyoruz, bir de 
saklıyoruz kimse görmesin… Benim! Koleksiyoncular bile öyle yapıyor. Ya 
Musavvir esması ile Allah tecelli etmiş... O sıfatın zevkini yaşamaktansa, o 
sıfatın tadını almışlıktansa, onu sahipleniyor, onu kendisine put ediniyor, 
değer ediniyor kendine. Ya bırak herkes görsün! Herkes sana değil, 
Musavvir’e tanık olsun. Ama illa altına imza atacağız. Tamam, referansı belli 
olsun, amenna. Günümüzde buna sorumluluk sebebi ile diyorlar, yani bunu 
ben yaptım, benim sorumluluğum altındadır manasında kullanılıyor. Ama 
genelde günümüzde insanlar kendilerini göstermek için kullanıyorlar. Kendisi 
imza atar, kendisi bakar ve kendisi ürettiği şeyi hakkıyla kullanmaz, kendisine 
Tanrı edinir, put edinir. “Hevasını ilah edineni görmedin mi?” aslında hevadır 
o. Bakın sahiplenir, hevadır o. Ne zaman paylaşım nesnesi yaparsanız, 
hevanızdan kurtulursunuz. 

Ürettiğiniz neyse, ürettiğiniz şeyi kendinizde heva olarak içselleştirmekten 
kurtulursunuz. Nedeni ve iradesi dışarıda olan bir köle olmaktan 
kurtulursunuz. Nedeni öz varlığı, iradesi kendinde olan, iradesi kendinde olan 
da rahmet sahibi olduğu için, ürettiği değerleri paylaştığı için siz de 
paylaşırsınız.  

Bizden ne istenmişti? Söz varlığı olmamız istenmişti. Bizden ne istenmişti? 
Amaca bağlı, erdemlere bağlı olarak eylem varlığı olmamız istenmişti. Doğru 
mu? 

Ve bizden ne istiyor? Üretirken değerler edinen bir varlık olmamız isteniyor.  

İlahi sıfat potansiyellerimiz açılırken ürünlerin kendisine hiçbir zaman paha 
vermememiz ve yaşadığımız ilahi sıfatları üç-beş pahaya satmamamız 
isteniyor. Çünkü her sattığımız şey, yani üretirken heva edindiğimiz şey, 
yaşadığımız ilahi sıfatı satış olur, unutmak olur. Buna dikkat edin. Bu sebepten 
dolayı ürettiğiniz sizde kibir oluşturmasın. Ürettiğiniz sizde heva oluşturmasın. 
Şöhret için değil, Allah için yapın. O zaman Cenab-ı Hakk sizden görünendir. 

Mal sizin malınız değil, vahidiyetten düşünürseniz işler Allah’ındır diyor. Fail-i 
mutlak! O zaman Allah’ın verdikleri ile üzerinizdeki tecellileriyle, O’nun 
üzerinizdeki emeği ile beraber kendinize de varlık vermeyin, sadece olduğu 
gibi yaşayın ki o bereket, o ilahi sıfatın devamlılığı, tecelliyatı, bereketi devam 
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etsin. Ne zaman ki ürettiğinizi sahiplenirsiniz, hevanızla değer alarak 
içselleştirirsiniz, o zaman bereketiniz kesilir. Niye üretemiyorum? Çünkü heva 
edindin. Ne zaman üretmeye devam edersin? Arzularından (hevalarından) 
soyun, dön Rabbine. Ne zaman Rabbine dönersin, ilahi sıfatlara kendini 
bırakırsın, şunun bunun için değil sadece Allah için, olması gerektiği için, o 
sıfatın hakkı ile yaşaman için… Olduğu gibi üretirsin. Bereket üzerinizden 
eksilmez. 

Bazen sohbete gidiyorum, ne konuşacağımı bilmiyorum. Şimdi gideceğiz, 
orada ne konuşacağım? Vallahi derdim bende aç, anlamda aç, ilahi sofra, 
önümüze ne çıkarsa yeriz. Vallahi saatlerce konuşurdum, 14 saat, 20 saat hiç 
durmadan.  

Nahl suresinde bize söylenen arı misali burada çok önemli. Bize işaret edilen 
şey, ürün verirken arınırsınız, ilahi sıfata taşınırsınız, ürün içgüdülerinizde 
beraber size vahiy getirir. 

Musavvir sıfatının, Aliy sıfatının, Rab sıfatının vahyini getirir. Ürün verirken 
nasiplenirsiniz Allah’tan. Vahyin kırk altı kapısı vardı. Rüyalar kapısı vardır. 
Ama ürün verirken de vahiy iner. Onun için eski erenler demişler ki “hizmet 
eden hizmet bulur” Neyin hizmetini; nefsine hizmet bulur. Mesela, bazen 
kelam ediyoruz. Kelam ederken bazen hiç duymadığım, hiç aklıma gelmeyen 
hiç de tarihte söylenmemiş şeyler bazen aynı anda şimşekler çakar, aynı anda 
dilime gelir. Daha önce ben bunlara tanık değildim derim. Çünkü o sırada 
ürün verirken geliyor. Ürün çıkarken senide bütünlüyor, anlayışını toparlıyor. 
Yanlış olabilir mi? Yok. Zaten bütünselliğin içinde seni bütünlediği için yanlış 
olmadığından eminsin. Bir de kaynağından emin olduğun için zaten rahatsın. 
Mesela adam eline sazı alıyor, doğaçlama çalıyor. Ürün verirken kendisi 
nasipleniyor. Mesela İsmail Emre’ye nefes geliyor. Diyor ki şunu okuyun ben 
de nasipleneyim. Çünkü nefesten haberi yok. Bazen de haberi oluyor, ayrı 
mevzu. Ama üzerine ayrıca düşüyor. Çünkü kendinden olmadığını biliyor. Bir 
gün bir doğuşat söylüyor. 30 gün tövbe ettim diyor. Sonra bana dediler ki “ o 
senden değil”. 30 gün tövbe ettiğime tövbe ettim diyor. Benden değilmiş 
diyor, araya nefsimi koydum bendenmiş diye diyor.  

Ürün verirken siz kalkarsınız aradan. Orada Rab hangi sıfatı ile üzerinizde Rab 
ise Cenab-ı Hakk’tır iş gören. Onun için eskiler güzel bir söz söyler “ya işin 
memurusunuz, ya işin amirisiniz”. İş Allah’ın işidir. Ama o işte ya amirsiniz, ya 
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memursunuz. Hizmetinizde o işi gören, yani sizin amirliğinizde ya da 
memurluğunuzda, kulluğunuzda üzerinizdeki Rab iş görürken, bir taraftan sizi 
arındırır. Bir taraftan sizi kendine yükseltir. Bir taraftan siz ondan 
beslenirsiniz. Hani peygamberler diyor ya “bizim mükâfatımız katındandır” 
hizmet ederken Allah’tan beslenenlerdir onlar. Bir taraftan ilahi sıfatlarla, 
irfan ile Allah’tan beslenirsiniz, bir taraftan da ürettikleriniz üzerinden değer 
edinirsiniz. İlahi sıfatlarla Rab’lik edinirsiniz. 

Yeter ki heva ile onu sahiplenmeyesiniz. Ürün heva ile sahiplenildiğinde 
putperestliğe doğru gider müşrikliğe kadar gider, ben yaptım. Bak yapan 
Allah’tı orada. Musavvir idi belki, belki âlim idi söyleyen, kelim idi dile gelen. 
Yok, ben konuştum. Ben biliyorum, ben yaptım, bitti. Koyduk araya. Onun için 
diyor beni hakkıyla yâd edin. Kendinizi araya koymayın. Nahl suresine bu net 
söyleniyor ve vahiy iner size. Hizmet ederken okursunuz, bilinçlenirsiniz.  

Sözde bilinçlenme, eylemde bilinçlenme, üretirken bilinçlenme. Üretirken 
geldiğiniz deneyimle ilahi sıfatınızdan yana bilinçlenirsiniz ve o 
bilinçlenmenizle eğer düşmeleriniz olursa, sürüklenmeleriniz olursa, heva 
edinirseniz ürettikleriniz üzerinden; ben, şu yaptı, bu yaptı; araya birilerini 
koydunuz. Bu canlı da olabilir, kuvvet de olabilir, cin, in, put da olabilir, önemli 
değil. Hepsi puttur. Biçimlendirdiniz, birilerinden bildiniz. İndirgediniz o sıfatı 
birilerine… Bir şeylere indirme diyor. Yapan benim, eden benim. İş sahibi 
benim, emek sahibi benim, değer sahibi benim diyor. Araya kendini ve 
başkalarını da koyma, bırak olduğu gibi aksın.  

Fakra er, yani arın hiçbir zaman sahiplenme, olduğu gibi senden akmaya 
devam etsin. Bak sende olsun ama sahiplenme, olduğu gibi senden aksın. 

Fakr ve hizmet bu ikisini Nahl suresinde sonuç ilke olarak edinirseniz bereketi 
ilahiye üzerinizde eksilmez, siz zaten âlemler kuşağı olmuşsunuzdur artık. 
Artık değerler üzeri ürün veriyorsunuzdur. Bütün kâinat sizden niteliksel 
değişime sebep verirken aynı zamanda sizin elinizden, dilinizden, 
eylemlerinizden, ürettiklerinizden niteliksel olarak dönüşüyordur. Tine 
dönüyordur. Doğada ürün artık sizde tine, ruhaniyetine, içeriğini dışarıya 
çıkartıyordur.  

Şu ayetler dilimizde içerikleri ile çıkmıyor mu? Ürün olmuyor mu? Ruf üflenir 
ve siz üretirken ruhlanırsınız, nefeslenirsiniz, rahatlarsınız, onun için üretin. 
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Nasıl üretirseniz üretin. Ne sıfatınız varsa üretin. Resim mi yapıyorsunuz, 
resim üretin. Hesap kitap mı yapıyorsunuz, hesap sahibi Allah’tır Hasip olarak, 
üretin, zevk verir. Matematikle mi, edebiyatla mı uğraşıyorsunuz, uğraşın. 
Normal çalışmayı mı seviyorsunuz, çalışın; üretin ama. En çok sevdiğim ve 
ürün verdiğim zamanlar ne zamanlardır biliyor musun? Konfeksiyon 
zamanlarım. Sadece çalışıyorum, hem dünyalık hem maneviyatlık, otomatik 
pilota kendimi bağlıyordum. Sadece ürün veriyordum. O ürün içerisinde ben 
bir bakıyorum aşağıdayım, bir bakıyorum yukarıdayım. Kâh bir bakıyordum 
melekût âleminde onlarla bunlarla, kâh bir bakıyorum efendilerle, kâh bir 
bakıyorum dervişlerle, yani kendi iç dünyamın zenginliklerinde habire 
üretiyordum. Ve ürettiklerimin hiçbirinde sahiplenmedim. Sahibi Allah’tır. 
Bereketin devamlılığı için söylüyorum. Kendisi sizin üzerinizde sahiplendi ise 
ona bir şey demem, hevanızla sahiplenirseniz bereketi kesilir. Fakr’dan 
soyunursunuz. 

Hani Resulullah Kırklar Meclisi’ne gitmiş Hz. Ali ile beraber: Kim O? “Ebu 
Muttalip’in yetim torunu.” Bak soy sop. “Allah’ın Resulü,” verilen makam, 
üzerinde tecelli eden makam. “Muhammed Mustafa” kültürden edindiği… 
Bak isim kültürden edinilendir, üründür. Her türlü ürünle kendine varlık 
verme diyor. Soy soptan gelensin, insan olarak bir ürün verme. Resulullah 
olarak makam olarak bir ürün verme. İsim, Allah’ın Peygamberi yine bir ürün. 
Allah sana vermeseydi olur muydu? Ne verdi ise sakın varlık verme. 

Fakr. Fakirlik övüncümdür. Yani varlığım yok. O zaman ne diyorlar; Bârek 
Allah. Bereket Allah’tandır. Sen kendine varlık vermediğin zaman bereket 
Allah’tandır. Üzerindeki Rabbin görünür çünkü bütün eylemlerinde, 
ürettiklerinde. 

Onun için Nahl suresinde en son bizden istenen “Allah onlarla beraberdir.” 
Takva sahipleri, sakınanlar, iyilik yapanlar, eylemlerinde devamlı olanlar. 
Sebat edenleri özellikle söylüyor zaten. Sebat nedir demiştik; hizmetinizde 
tutarlı olmak, Fakr ve hizmet ile. 

Hizmetin ilkesi ne? Allah için. Fakrın ilkesi ne? Sahipsizlik. Sahibiniz Allah 
olacak. Hiçbir şeyi sahiplenme, sahiplendiğiniz her şey uzantınız olur. Ona 
doğru uzarsınız, Hakk’a doğru uzamazsınız. O zaman gölgeniz olur. Siz gölgesiz 
olun, üzerinizde uzatan ve başkalarına gölge yapan, sizi gölge yapan Allah 
olsun. Ama siz başkalarına sakın uzamayın, gölge yapmayın. Ürünlerinizle 
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başka bir şeylere uzanmayın, gölgelik demek uzantısı olması demek. Sizin 
uzantınız olmasın. 

Buradaki kasttım fakr olun… Hiçbir şeyiniz yoksa gölgeniz yok demektir. 
Malınız var, bak, mala uzandınız… Bilincinizde uzantınız olmasın; evladım, 
çoluğum çocuğum, param pulum, sanatım, eserim, kariyerim, şöhretim… Hep 
bir uzantıları var bak. Arap’ım, Türk’üm, Kürd’üm, vay ne güzel bir kadınım, 
vay yakışıklı erkeğim, bakın uzantılarımız var. Hepsini es geç, aciz kuluz ya! 
Önce kul olmayı öğrenin, kulluk, kulluğun doruğu fakr’dır. Fakr iradesini 
kendinde bulur, ürettiği her şey üzerinden Cenab-ı Hakk tecelli eder, 
özgürlüğünü bireysel olarak bulmuştur. Özgürlüğünüzü bireysel olarak 
bulmuşsunuzdur, çünkü üzerinizde irade sahibi Allah’tır. Öz varlığınızdan 
irade buluyorsunuzdur. Ve Öz varlığınız üzerinden artık tavırlarıyla beraber 
ürün veriyordur. Yeter ki hizmet edin. 

‘Ya bana çok zor geliyor’ Tabi kapı zor açılır kardeşim. Kapıya kafanı 
vuracaksın böyle… Önce tık tıklatacaksın kibarca. Olmadı mı, azıcık 
zorlayacan. Yine mi olmuyor kafanı vuracan. Bak, bu kafayı kendim için 
istemedim senin için. Kafanı vuracan, kafanı vuracan derken kabalık değil; 
yani, başımı yoluna koydum kardeşim, ister al, ister alma! Kendinizi 
sunacaksınız, adanacaksınız, kapıyı zorlayacaksınız o zaman gönül kapısı açılır.  

Yok, eğer tam tersi, hevaları değerler edindiniz ise; “onlar cehennemin 
kapılarından girerler.” Bakın dikkatli bakın, bütün insanlığa dikkatli bakın, 
ürün veriliyor, verdikleri ürün üzerinden öfkeli değiller mi? Kibirli değiller mi? 
Vay sen benim güzelliğime ne dedin? Üründe Allah’ın ürünü, güzellik… Takdir. 
Sahiplenmiş. Büyüdü, bakım yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ya, onun için 
kendisi sanki güzel. Veya da başka bir şey şöhret olmuş, kendisi ürün veriyor, 
müzik, resim, sanat neyse artık veya da politikacı kendisi yapıyor. Ürün sahibi 
Allah’tır. 

İşin sahibi Allah’tır, biz ya amiriyiz, ya memuruyuz, vazifemizi yaparız. O 
zaman işin devamlılığı üzerimizde görünür, bereketi ilahi devam eder, Selam 
esmasıyla beraber devam eder, bunu hiçbir zaman unutmayın.  

Onun için Allah sebat edenlerle beraberdir, takva sahipleri ve iyilik 
sahipleriyle… Takva sahibi; korunanlar, sınırlananlar, değer edinenler, 
değerleri ile beraber üretenlerdir… İyilik üretenlerdir. Üreten insan iyidir, Âlim 
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esmasının iyisisiniz ürettiğiniz zaman, çünkü iyilik vermek demek. Âlim, 
kendinde Âlim miş… Âlim verdiği zaman Âlim olur. Bakın paylaştığı zaman, 
Âlim Esması görünür olur. Adam sanatçıymış, kendine yapmış… Paylaştığı 
zaman o ressam olur, müzisyen olur ama bakın paylaşırken kendi nefsi için 
değil, Allah için, efendisi için…  

İçin dediğime dikkat edin; “Ya Musa bugün benim için ne yaptın” ı hatırlayın, 
‘Yarabbi ibadet ettim, şunu yaptım’, “onu kendi nefsin için yaptın” yani 
arınman için. “Benim için ne yaptın?”, yani ben senin üzerinde Şafi olarak 
göründün mü? Bakın hizmet… Ben senin üzerinden Vedud olarak göründüm 
mü? Bir yetimi sevindirdin mi? diyor. Bir yetime Ben Vedud olarak göründüm 
mü? Bir hastaya Şafi olarak göründüm mü? Bir fakire Rezzak olarak göründüm 
mü? Bir mazluma El Adl olarak senin üzerinden göründüm mü? Bırak kendini, 
o sıfatı yaşa ve “Allah’a tevekkül ederler”, sen Rabbine tevekkül et, sen 
Rabbine teslim ol demektir. Yani üzerinde o sıfat geldiği zaman, o sıfata bırak 
kendini. O zaman akar, kapı açıldı demektir. Ama yok, tam tersi heva edindik, 
ürün ürettik, şöhretti, oydu, buydu; cehennemin kapılarından girerler. Öfke 
kapısı, kibir kapısı, bakın, kendi eylemleriyle cehenneme gidiyorlar. Eylemleri 
kapı oluyor, ne? Gönüllerini o şekilde yapılandırıyorlar, dipsiz bir kuyu, 
sonunda içinde bocalayacakları bir kuyu… Ellerinden alındığı zaman, 
ellerinden uzaklaştığı zaman, edindikleri zaman, edindikleri neyse hevaları 
doğrultusunda ellerinden alındığı zaman hevaları ile baş başa kalırlar. Yok ki 
artık ve içinden çıkılmaz bir sonuç.  

Nahl suresi hakikaten, bizim yaşantımızı disipline eder. Bu sefer sözde, 
eylemde ve sonuçları itibariyle hareketlerimizde, üründe nasıl davranmamız, 
nasıl yaşamımız gerekiyor noktasında dinimizi tamamıyla biçimlendiriyor. Yani 
bilincimizi yapılandırıyor ve hayatımızı, yaşamımızı da takdiri ilahi, tamamıyla 
yön veriyor, istikamet veriyor, ibremizi sağlam kılıyor. İbren Allah’tır, 
istikametin Allah’tır.  

Menzil olarak artık kabullerimiz Allah’a göredir. Kabullerimiz, değerlerimiz 
Allah’a göredir, o değerlerimize göre artık yapılandırılmış bir bilinç ve yaşam 
biçimiyle beraber Allah’a doğru gidiyoruzdur. Çünkü bilincinizi söz ile İbrahim 
suresi, Hicr suresi eylemler ile beraber yapılandırdı sizi, deneyimler… Söz, dil, 
eylemlerle beraber sizi bilinçlendirdi, yapılandırdı, amenna, tamamıyla bütün 
kâinat sizde içselleşti. Ama içselleşmesiyle beraber kâinatın tamamı niteliksel 
dönüşüme sebebiyet vermeniz lazım. Tine döndürmeniz lazım. Yani insan 
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yapmanız lazım. Yediğinizi, içtiğinizi, ürettiklerinizi Alim esmasına dökmeniz 
lazım, Musavvir esmasına dökmeniz lazım, görmeye dökmeniz lazım, bilmeye 
dökmeye lazım, ama Allah için…  

Ve O’nun için ne diyor; Bismillahirrahmanirrahim derken, Kur’an okurken, 
bütün Kitab-ı Mübin’ i okurken, insan okuyandır. Kur’an’ı okurken diyor; 
Euzübillahiminneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim de. Furkan ol yani, 
kovulmuş şeytandan Rahman Allah’a sığınırım. Yani hevalarınız doğrultusunda 
değil, nedenleriniz doğrultusunda değil, amaca bağlı olarak okuyun ve üretin. 
Hicr Suresi ile İbrahim Suresi tamamıyla bir bilinçlendirme ile bilinçte 
yapısallık kazanıyoruz. Ama Nahl suresiyle beraber üretim ve bütün kâinatın 
bizde niteliksel değişim ve dönüşümüne sebep veriyoruz.  

Lakin biz üretirken bütün kâinatı niteliksel, niceliksel olarak değiştirirken aynı 
zamanda bir şey daha oluyor, üretirken insan değişir ve dönüşür, bir daha 
söylüyorum, üretirken dönüşüm tam olur.  

Şimdi söz veriyoruz, hani sözü konuşuyoruz aynı anda, bilinciniz değişiyor, 
dönüşüm kazanıyorsunuz, eylemlerinizde de, iyi eylem yaptığınız zaman aynı 
anda zevke çıkıyorsunuz ve sevinç veriyor; gönlünüzü, hemen değiştiriyor ve 
bilincinizle yapılandırıyor. Yapmadığınız zaman vicdan yapıyor. Ürün vermeye 
başladığınız zaman aynı anda dönüşmeye başladınız; bütün kâinat sizi, siz 
bütün kâinata dönüşüm verirken, ilahi tine, bakın bütün kâinata kendinizde 
Allah’a doğru yükseltirken, görmeye, duymaya, Âlim sıfatına tinsel olarak 
yükseltirken, Musavvir sıfatına yükseltirken yani sizde dönüşürken nura, sizde 
dönüşürken, sizde tamamıyla dönüşüyorsunuz. İlahiyat kazanmaya 
başlıyorsunuz, insan olmaya başlıyorsunuz. Üreten insan, insan olur. Bunu 
hiçbir zaman unutmayın. 

Diğerlerinde –üretmeyende- hep edimler, eylemler dışarıdan belirleyicidir.  

Ama burada; artık üretiyor, ürettiğini de aynı anda da hevası ile 
sahiplenmiyor, harcıyor, paylaşıyor, Rahmet olarak kullanıyor, Allah için… 
Hür! Malı onu kullanmıyor, o malı kullanıyor, iradesi dışarıdan belirli değil, 
iradesi kendi özvarlığı tarafından belirli yani Rahmet üzerinden akıyor, 
bereket üzerinden akıyor ve siz artık dönüşmüşsünüzdür. Veren el 
olmuşsunuzdur.  

99

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



Veren el olmuşsunuz demek şu demek; yakın gelmişsinizdir, Allah sizin 
üzerinizdedir artık ve “Allah arıya vahiy etti” ve ‘Allah arı kadar saf olan insana 
üretirken vahiy etti’. Vahiy etmesiyle beraber, üretmesiyle beraber, kişi 
değişir, üretirken… Üretirken bulur, bereket devam eder, hangi sıfatı yaşıyor o 
sıfatın bereketi devam eder ve devam ederken O Rabb’ lik sıfatıyla Rabbine 
yakindir. Rabbine doğru dönüşür, “dönüşünüz yine banadır” diyor ya, 
dönüşür. Ürün vermeyen insan Hakk’a hakkıyla yetişemez.  

Bunun için eskiler demişler; Velayet mi, nübüvvet mi? Nübüvvet… Çünkü 
velayet eylemiyle, sözüyle Allah’a yakın gelenlerin yoludur. Nübüvvet 
eylemiyle, sözüyle yakın gelmiş ama artık ürün veren kişinin yoludur. Ürün 
verirken veren el Allah’ındır. Peygamber verirken Allah veriyordur, verirken 
de Allah’a tanıktı, severken de Allah’a tanıktı, Vedud Allah’tı çünkü… “Siz, 
eğer hastalıklardan, fakirliklerden şikayet ediyorsanız benden başka Rab 
arayın” çünkü üzerinde Rab olan Allah idi. Çünkü geliyor; ‘Ya Resulullah 
böyle”, diğeri geliyor “Ya Resulullah böyle”, ya diyor, “hakkıyla 
görmüyorsunuz”, “Allah sizin için veriyor, sevdiği için veriyor, sizi kendine 
arındırıyor”, eğer diyor “bunlardan şikayetçiyseniz benden başka Rabb 
arayın”. Bunu Rabb yerine efendi gibi başka kelimeleri çevirenlerde var, kabul 
edemedikleri için.  

Ürün veriyor, ürün vermesiyle üzerlerine Rab ve insan ne zaman ürün verirse 
risalet kazanmış olur ki, risal, resul, Allah’ın resulüdür. Ne zaman ürün verirse 
Allah’ın o sıfatının Resulü’ dür. O zaman Allah onun üzerinde görünüyordur 
çünkü. Onun için her nebi velidir ama her nebi Resul değildir. Ama her resul 
nebidir aynı zamanda. Habercidir, yaşamı haberdir, verdiği ürün haberdir. Ve 
bir daha altını çiziyorum, insan, insanlığını ve insanı kâmilliğini verdiği ürün 
üzerinden bilinçlenerek en yüksek seviyede bulur. Çünkü ilahiyatta, tinde 
dönüşüm ürün vermekle en doruk noktadadır. Ürün vermekle gerçekleşir ve 
bu nübüvvettir. Hangi sıfatın ürünü olursa olsun, mühendislik, kâinat 
tamamıyla mühendislik eseridir. O mühendisliğin üzerinden hem arınıyor, 
hem de tinde Allah’a yükseliyor, bir taraftan da kâinattı tinselleştirerek 
içselleştiriyor ve içselleştirmesi ile beraber, Hakk’a taşıyor ve ilahi sıfatlara 
ürün verirken yaşıyor.  

Maneviyatta doruğa çıkmaya başlarsınız, çünkü ürün verirken Allah’a kendi 
üzerinizde tanıksınızdır. Rableri onların üzerindedir ve direk vahiy ile 
irtibattasınızdır. Çünkü ürün verirken arınırken zaten Allah, size ne yapmanız 
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gerektiğini, olması gerekeni vahiy ediyordur. Hevanız yoktur orada, 
içgüdüleriniz yoktur orada, içgüdü en saf haline dönmüştür. Allah’ın 
hâkimiyetindedir ve Resulullah onun için güzel bir söz söylüyor; “nefsimi 
kudret elinde tutan Allah’a and olsun ki!” Artık Allah üzerinde hüküm 
sahibidir. Diğerlerinde değil mi? Elbette öbürlerinde de öyle, lakin örtülüler, 
şuurlarında örtülüler. 

Nahl suresinde bir tane daha örnek veriyor;. “O, adaletle emreden (irşad 
makamının sahibi olan) ve Sıratı Mustakîm üzerinde olan kimse ile eşit 
(müsavi) olabilir mi?” diyor. Yani “ilkeleri, erdemleri işaret edenle, 
anlamayan bir olur mu” diyor. Nefsi nedenleri, hevası doğrultusunda yaşayan, 
ürettiklerini dahi hevası doğrultusunda kendisine içselleştiren ile her şeyi hak 
için yapan veya adaleti gösteren bir olur mu diyor. Buradaki adalet, değerlere 
hakkınca yaklaşmak, her şeyi hakkıyla zevk etmek anlamındadır… Her şeyde 
bir değer varsa, her mevcudun kendi gerçekliliği üzerinde Allah değerliyse ve 
her mevcuda değer veriyorsa ilahi sıfatları gereği o zaman diyor, hakkıyla 
yaklaşın her şeye… Adaleti gözeten ve doğru yolu gösterenle, hiçbir şey 
anlamayan bir olur mu? Anlayışsızlık en dip noktada gösteriliyor. Adalet ve 
doğru yolda olmak en üst noktada gösteriliyor; bu bir. 

“Bir şeye muktedir olmayan (gücü yetmeyen), köle olan bir kul ve 
tarafımızdan güzel bir rızık ile rızıklandırdığımız böylece ondan gizli ve 
aşikâr infâk eden kimse; onlar, eşit (müsavi) olabilir mi?”  

Kendisine verdiklerimizle paylaşan ikinci, en önemlisi de burası; bizi insan 
yapar. Birincisi insanlık yolunda gidilen doğru olmak, adaletli olmak bizi 
velayet doğru götürecek, ama diğeri maneviyatımızda doruğa çıkartacak. 
Ürün veren insanız, risal eden insanız, Rabbimizi üzerimizde bulan insanız, 
sakın unutmayın. Ürün verdiğiniz sürece maneviyatta en yüksek doruklara 
varırsınız. Ürün vermediğiniz noktada sadece velayet olarak edinmeleriniz 
olur. Velayet mi? Nübüvvet mi? Nübüvvet üstündür her zaman. Çünkü 
nübüvvette zaten velayet vardır. Ama ürün verirken bilinçlenendir aynı 
zamanda, ürün verirken Rabbini kendi üzerinde bulandır, vahid olarak, 
kendine içkin olanı, kendisine muhit olanı, Rabbi olarak kendinde aşkın olarak 
bulur ve ona kul olarak hizmet ederken ve bir de bakar ki, kendisine hizmet 
ettiği kendisi üzerindeymiş. Bunun Hakk-el yakini bu. 
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Ayn-el yakini ne? Kâinatta ürün verilirken, ürüne dikkat edin, ürüne saygılı 
olun, değerdir, değer emektir, emek özgürleştiricidir. Allah da bakın tinin 
açılımı, serimlemesidir, insanda özgürleştiricidir. Bakın Cenab-ı Hakk’ın mutlak 
tininde ürün vermek, kendi varlık sıfatlarının eyleminde serimlemesidir. 
1)Ürün biçimsel ise sıfatlarının görünüşüne sebep betimlemesidir, ürün 
tavırsal ise serimlemesidir. Ama insanda, o vahidiyette yaşadığı için, insan 
üzerinde de Rabbi olarak hazır olduğu için, Allah ürün verirken Allah ile 
özgürleşir insan. Edinirken de özgürleşiyordu, sözde içerik kazanırken 
özgürleşiyordu, sözle hakikati edinirken, bilinçlenirken özgürleşiyoruz; 
doğadan özgürleşiyoruz iç dünyamızda özgürleşiyoruz. 2) Eylemlerimizde ilkeli 
iken doğanın zorunluluklarına aşkın özgürce bir yaşam buluyoruz, ilkeler 
üzerinden. Çünkü varlığın hakikati ile özgürce yaşıyoruz, zıtlaşmıyoruz. 3) 
Ürün verdiğinizde, hem doğaya karşı özgürleşirsiniz hem tinde özgürleşirsiniz. 
Allah için yapıyorsanız eğer mesuliyetiniz Hakk’a ait olduğu içindir ki 
akıbetinizde de ceza ve tutsaklıktan yana özgürleşiyorsunuzdur… İlahi 
sıfatlarla yaşamanın özgürlüğünü edinirsiniz. Ama yok hevalarla 
sahiplenirseniz mesuliyeti vardır, cezası vardır. Gel bakayım, sen bunları 
sahiplendin, gir bakayım cehennemin kapısından. Sen yaptığın, verdiğin 
ürünle kibirlendin, sen edindiğinle kibirlendin…  

İlk şeytanın haline bakın, “ben ki biliyorum”, hani ilmiyle kibirleniyor. “Sen, 
beni ateşten yarattın” dediği anda, zaten bilincinde olduğunu görüyor, 
kendisi… Bir bilgisi var ve bilgisi ile bir kibri var. ‘sen, beni ateşten…’ Burada 
kibir; ateşten yaratılış değil, ateşten yaratılışının bilgisi ile çıkan bir şey. 
Nedeni ateş ama ateşten yaratıldığının bilincinde, onun bilgisiyle kibirleniyor, 
onun için bilgi kibir getirir. Sağımızdaki, solumuzdaki birçok televizyonlardaki 
âlimlere bakın, kendilerinden daha iyi bilen yoktur. Kibirliler… “Her bilenden 
daha iyi bilen vardır” diyor.  

Ürün sizi tamamıyla dönüştürür Rabbinize çevirir. Niteliksel dönüşümdür ve 
mutlak tin sahibi, özne olarak, şahıs olarak, O Rab sıfatlarıyla üzerinizde 
görünür olur. Hangi sıfatıyla Rab’se üzerinize, malikse üzerinize, evvela o 
sıfatla okursunuz, edinirsiniz, ama ürün vermeye başladığınız anda artık sizin 
üzerinizde kendini gösteriyordur, özgürsünüzdür. Biz onlara hürler diyoruz. 
Yeter ki, hevasıyla sahiplenmesin, o zaman orada takılı kalır, şeytanına takıldı 
derler, mertebesinde kaldı derler. Ayağınıza bağ olmasın, sadece yürüyün. 
Kim ki orada “ben, ben” diyor verdiği üründe, “ben, ben” diyor orada hakikati 
görmüyor…  
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Ürün sonunda ne getirir? İnşallah bundan sonra belki onlara doğru gidiyoruz. 
Ürün sonunda kimlik getirir, hangi sıfatla üzerinizde Rab’se o sıfat üzerinden 
verdiğiniz ürün o sıfatın kimliğini getirir. Âlimse Âlim, Rahmansa Rahman, 
Rahimse Rahim, Muktedirse Muktedir, Azimse Azim, bakın hepsi bir ürün 
sonucunda görünen sıfatlardır. Azamsa Azam, Azimse Azim, Elemse Elem, Ed-
Darsa Et-dar, Nafi ise Nafi ama bir ürün üzerinden hepsi görünür.  

Şimdi, Allah sana acı verecek farz et, (Allah vermesin takdiri ilahi) konu örneği 
olsun. Verecekte neyle verecek, ürün üzerinden verecek yine. Ama niye; bir 
ürün çıksın diye… Yine verecek. Evet, Ed-Darr olur ama yine kendisini başka 
bir sıfatta kimlik bulsun diye onu verir, bir sıfat başka bir sıfata yükseltir sizi, 
bir bakmışsınız senin üzerinden Ed-Darr Esmasıyla tecelli ederken, bir 
bakmışsın o Ed-Darr açıyor seni El Âlim kılar seni, kendi sıfatıyla… 
Düşüncenizde zorlandığınız bir şey “Yarabbi zorlandım bunda, Darr olan 
sensin, ama kapıları açan En nasir’ de sensin, yardım edende sensin”, bir kapı 
açılır bir bakmışsın hiç anlamadığınız şey anlaşılır olmuş. El Âlim olarak size 
vahiy etmiştir artık.  

Adam resim yapıyor ne yapayım, filan, filanca için bir resim yapacağım 
olmuyor, gelmiyor, nasıl yapayım… Bırak kendini ya… Akar o… El Musavvir 
oldu, Musavvir olarak vahiy etti; bunu yap. Arındırdı, kendisine bal oldu, 
ürünü kendisine bal oldu. Bala, bal arısı da giriyor onu söyleyeyim; kendi 
yapıyor, kendi yiyor, arada bize de nasip oluyor. Bakın işin enteresan tarafı, 
paylaşıyor… Rahmeti ilahi ne diyor ona; insanların evlerine, damlarına git, 
yerleş; bal yap. İnsan için, bak emek insana! Muhteşem bir şey, paylaş diyor 
ürününü… Biz paylaşamıyoruz…  

Bütün kâinat ürününü paylaşıyor, biz paylaşamıyoruz, sahipleniyoruz, “benim, 
benim, benim…”, “Allah’ın, Allah’ın, Allah’ın” ı öğrenin. Yerlerin ve göklerin 
mülkü Allah’a aittir. Yani “sahip olan Allah’tır, siz sadece tadına varın” diyor, 
hakkıyla yaşayın. Hakkıyla yaşamak demek; her şeyi sıfatı gereği yaşamak 
demek ve her şeyi sıfatı gereği yaşamak demek; hiç bir şeyle kendini 
sınırlamadan yaşamak demek, heva edinmeden yaşamak demek, fakrda 
yaşamak demektir. Ne mutlu erenlere… 

Hizmet ve fakr madalyonun iki yüzü gibidir. Fakra erin, hizmet edin, takva 
sahibi olun, korunun ve sadece iyi amel yapın. Yani ilahi sıfatlar üzeri yaşayın. 
Âlim Esmasına hizmet edin, Kerim Esmasına hizmet edin, Rahman sıfatına 
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hizmet edin, herkese kucak açın, Allah için olanlara el atın. İlmiyle, canıyla, 
malıyla… Bir bakışıyla, şuraya gelen bir lokmayla, o kadar işinizi bırakıp buraya 
gelmenizle belki… Hakk’ın sizde tezahür ettiğini göreceksiniz, istisnasız.  

Bir kardeşim bir gün bana dedi, ya senelerden beri ediniyorum, ediniyorum, 
bir türlü çıkmıyor, bir türlü çıkmıyor ne yapacağım dedi. O’da hizmet istiyor 
yani! ‘Vakti, saati gelmeden olmaz’. Vakti saati geldi mi olur, evvela edin, 
biraz açıl, edin… Vakti, saati geldi. ‘Yahu diyor, saatlerce konuşuyorum’ ‘nasıl 
geçiyor bende anlamıyorum’ diyor. ‘Bana deseler ki, dört saat şurada 
oturacaksın konuşacaksın, konuşmam. Oturuyorum, bir soru, iki soru, on saat 
geçmiş haberim yok, birde öyle bilgiler geliyor ki, ya bunları biliyor muydum 
diyorum’ Unutuyormuş ya hani, hani edinemiyorum ya, aktaramıyorum ya, 
problem bu ya… Evvela edinin sonra zaten hizmet edersen, talep eden olursa, 
sen o hizmete soyunursan zaten senden akar. Ama hizmet etmezsen, boş ver 
senle kim uğraşacak, şu mu, bu mu, -enaniyet bak - o bereketin önünü 
kestiğin anda senden kalkar.  

Yine İhya babaya selam olsun, Allah’ın gönderdiği rızka burun kıvırana rızık 
geri gelmez diyor. Allah sizden akacakken bir sıfatıyla, ya şuna da verilir mi? 
Bunla da konuşulur mu? Şöyle de olur mu? Böyle de olur mu? Gitti güme… 
Allah suretlere bakmaz özlere bakar... Kim Allah diyorsa özünde, ona akar. 
Kim zaten talep ediyorsa, o sıfatın acizi demektir. Talep ettiği sıfatın, o talep 
ettiği sıfat kimde ise akacaktır. Akmazsa başka yerden aktırtır… O zaman 
hizmet eden biz olalım.  

Eskilerin güzel bir sözü var; yeğenim bana hatırlatmıştı hoşuma gitti. Eskiler 
derler ki; efendiye her zaman bir derviş hizmet eder, hizmet eden biz olalım 
diye bir söz var. Allah’a her zaman hizmete edecek kul bulunur, “sizleri giderir 
yerine getirir” diyor bak, o hizmet eden biz olalım. Talep ediyoruz!.. Ya Rabbi 
hizmetini talep ediyoruz başka bir şey değil… Madem ki halifeyiz, madem ki 
sana hamiliz, madem ki Sen bize kendini emanet ettin, hüviyetini, kimliğini, 
sıfatlarını, canını bize varlık vererek, bize emanet ettin, bizde sana 
muhabbbetle kendimizi ısmarlıyoruz, emanet ediyoruz, bizi bize/ nefsi 
emaremize bırakma, hizmetine soyunduk, adandık. Ne kadar kabul edersen… 

Üretime adandık. Birinci kurbanlık Allah’a yetişme, İsmail’in kurbanlığı Allah’a 
yetişmek içindir. İsa’nın kurbanlığı? İsa’nın kurbanlığını kimse bilmez, 
Meryem’in kurbanlığı hizmet içindir.’ Ya Rabbi sana adadım” diyor, hizmet 
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için... Birincisindeki kurbanlık; Allah’u azimüşşan’ a yetişmek, adanmak içindir. 
İsmail’in kurbanı Allah içindir, O’na adanır, hizmet değil. Meryem’in kurbanlığı 
hizmet içindir. Aynı miras Hz İsa’ ya da takdiri ilahi miras kalmıştır. İsa’nın 
kurbanlığı da ‘Yarabbi beni güzel bir şekilde kabul et” dedi. “Sana bütün 
varlığım feda olsun” dedi ve Allah kabul etti onu. Ve bütün varlığını Allah’u 
azimüşşan ona İslami hediye etmişti takdiri ilahi, selamı üzerine olsun, 
himmeti üzerimizden eksik olmasın.  

Hz Resulullah’ın kine git, oda kurbanlıktır, yetim ya, yetim demek, kurbanlık 
koç demek, başka bir şey değil, her yetim kurbanlık koçtur. Takdiri ilahi, 
hizmettir. Yemediği tokat kalmadı, kaça geldik, 16.ncı 17.ncı sureye mi geldik 
herhalde? Bir tek kendine kabul ediyor. Zatı ilahi kendine kabul ediyor İsmail 
gibi, ama İsa gibi de hizmetine kabul ediyor. İsa ile arasındaki tek fark şudur; 
Allah’ın lütfu ihsanı hizmeti geneledir ve umumiyetleştirir. Yani ilkeler İsa’da 
ferdidir, Muhammed Mustafa’da topluma yayılır. “Ya Rabbi sen böyleyken, 
böylesin…” bak ferdi olarak tanık, ilkelerle ferdi olarak tanıklık, hakikate 
tanıklık ferdi olarak Hz İsa’dadır. Onun için Muhyiddin Arabi, ferdi hikmeti 
İsa’da işleseydi daha iyi olurdu. Ama Resulullah Efendimizde hikmet 
umumidir, kendisi ferdiyette yaşar ama onu umumileştirmiştir. Allah’ın 
ahlakıyla aklan, sıfatları ile sıfatlan dediği zaman zaten umumileştiriyor.  

Onun için bana buyrulmuştu, şöyle buyrulmuştu; Muhammed Mustafa 
hakikate memur iken, şeriata düçâr oldu. Şeriata yakalandı, yani ilkeleri ferdi 
olarak söylemesi gereken şeriata düçâr olmak… İlkeleri, hakikati şeriat 
üzerinden vermek zorunda kaldı. Yani terbiye etmeden hakikat yaşanmaz. 
Yasalar olmadan toplum içinde hakikat özümsenmez. Şeriat, yasalar dediğimiz 
hakikatin toplum içerisinde özümsenmesinin temelidir, zeminidir. Adalet, 
müminlik, emniyet olmazsa ilkeleri nasıl yaşayacaksınız? Nasıl Musavvir 
olacak, nasıl paylaşacaksınız? Zenginlik olacak. Savaşta paylaşım daha iyidir de 
fazla bir şey paylaşamazsınız. Şu anda savaş olsa şu kitabın çalışması 
yapılabilinir miydi? Toplum içindeki şeriat; toplumun, insanın soyunun 
devamlılığı içindir… İlkelerin zemin kazanması ve insanın eylemleri üzerinden 
ve her türlü alanda üretimlerde bulunurken yaşantısında tezahür etmesi 
içindir. Onun için kendisi hakikate memur iken, hakikatin toplum üzerinden 
görünebilmesi için şeriata düçâr olmuştur. Şeriat olmazsa yani hukuk 
olmazsa, ilkeler tezahür etmez, zulmün olduğu yerde ilkeleri görebilir misiniz? 
Tamamıyla zülüm… Görebilir misiniz? İmkân yok, ama adalet eğer baskınsa 
orada zülüm olur ama adalet görünsün diye zülüm vardır. Daha nice şeyler…  
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Şimdi özetleyim, ürün verin ve her şeyi niteliksel olarak kendinizde değiştirin, 
değiştirirken zaten ilahi sıfatla Allah’la bütunluk kazanırsınız. Bütünlük 
demiyorum, bü-tun-luk kazanırsınız demek daha doğru. Tamamıyla varlığınız 
Hakk’a aittir artık. Eskiden de Hakk’a aitti, kendiniz araya koydunuz, ben 
yapıyorum, ben ediyorum, ben verdim, ben âlimim, bak hep kendimize… 
Gittin her tarafa abi siz âlimsiniz, hoca, hocam… Hoca deriz adamda üzerine 
alınır; hocayım tabi… Hoca demesen dayak yeriz belki. Eğitim verdikleri kişileri 
kapılarından kovan hoca tanıyorum. Ya sen o sıfatın hakkı için oradasın, eğer 
o sıfatın hakkını vermiyorsan orada durma yani o kimliği edinme orada. O 
kimliğin hakkı öğrenciye hizmet etmek. Oraya acziyeti ile gelmiş, zaten talep 
ediyor, hayatta tutunacağım bir şey olsun diye, bana meslek öğreteceksin, 
zanaat, ilim öğreteceksin… Adam o sıfatın hakkını vermiyorsa orada 
durmasın.  

Üretin ama hevanızla sahiplenmeden üretin, olduğu gibi aksın, iş de o zaman 
eser çıkar. Saf, katışıksız en mükemmel eserler, kendinizi, Rahman olan 
Allah’a Rahim sıfatında iç dünyanızda teslim olduğunuz zaman çıkar. Er 
Rahman genel dairede duran Allah’a iç dünyanızda Rabbiniz olarak 
bıraktığınız zaman çıkar… Muhteşemdir, ben çok denedim bunu; bir kitabı 
yazıyorum, kitabı yazmadan önce o konun ana hatlarını şıklandırırım. En az, 
20–30 tane şık yazarım, giriş böyle olacak, ortası böyle olacak, şu ilke 
üzerinden toparlanacak, sonra sona doğru böyle bir akış olacak, en sonunda 
da böyle vuruş olacak, çıkacaksın bu konun içinden. Allahu Ekber, 
Bismillahirrahmanirrahim başlarım. Vallahi ya hep öyle olmuştur, bir 
tanesinde de eksiksiz böyle olmamıştır dediğim bir şey yok. Başlarım, 
Bismillahirrahmanirrahim kendi iç dünyamda çekerim, oraya yazdığımda 
oluyor bazen, başlarım başlangıç benim istediğim gibi olmaz. Orta yine benim 
istediğim gibi olmaz, sonuç yine benim istediğim gibi olmaz. Sonuca geldiğim 
zaman ben artık bambaşka bir bilinçle bakıyorumdur. Yani bir bakıyorum ki 
başta istediğimiz bu, sonuçta çıkmış başka bir şey. Benim başta istediğim 
şeyden fevkalade, mükemmel bir şey çıkmış sonuçta. Ama sonuçta ben 
bambaşka bir bilinçle bakıyorum. Çünkü ürün verirken beni de aynı anda 
eğitiyor, besleniyordum oradan, muhteşemdir. Ha şimdi gel ondan sonra 
ürününü sahiplen…  

Mevlana’ya demişler; efendim okçuluk yapıyoruz, şurada bir okta siz atın. 
Şöyle bir çekmiş çat diye 12’den vurmuş. Efendim ne güzel attınız demiş, ben 
atmadım Allah attı demiş, bak hakkıyla yâd etti. Şimdi normal bir akıl, sığ bir 
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akıl bunu nasıl anlar; vay kendini Allah etti. Niye, doğruyu söyledi kardeşim, 
Hakk sahibi Allah’tır. Orada iş gören Allah’tır. Adam dedi zaten; ben 
okçuluktan ne anlarım, tuttum, çektim, attım. “Ben atmadım, ama Allah attı”  

İşlerinizde her doğru olan, mükemmeliyet zaten Allah’tan! Bir düşmeniz 
olursa o’da Allah’tandır, yine doğruyu bulmanız içindir. Onun için edinin, iç 
dünya kazanın, eylemlerinizle ve söz ile dil ile ilim ile bir iç dünya… Duygular 
ile bütün kâinatı içselleştirin. Bakın ne yapıyoruz duygularımızla, 
düşüncemizle, aklımızla işleterek, dil ile beraber, bir iç dünya ediniyoruz, üst 
yapı kurumları ediniyoruz, değerler ediniyoruz. Bütün kâinatı kendimize 
içselleştiriyoruz, ilkeleri kendimizde içselleştiriyoruz, potansiyellerimizi 
açıyoruz ilkeler olarak ve değerlerimizle beraber eylemlerimizle onları 
gösteriyoruz, amenna. Edimlerimizde hepsini gösteriyoruz diyeyim. Ama 
sonuçta ürün vermediğiniz sürece niteliksel dönüşümünüz tamamlanmaz. 
Hep yakinlik bulursunuz, ama olmayı bulamazsınız. Müsavvir e yakın gelmek 
ayrı bir şey, Müsavvir olmak ayrı bir şey, müsavvir olmuyorsunuz zaten bak 
altını çizeyim, Müsavvir olan sizdeydi ve sizden kendi esmasını 
gerçekleştirmektedir. Esmalar potansiyeliniz olarak tecellide sizdedirler ve 
eylemlerde sizden tezahür ederler… Ve sizden, esmanın gerçek sahibi iş 
görmektedir. Müsavvir yapıyor orada. El-Bedi, El-Rahim olarak O yapmakta 
olması gereken ne ise onu yapıyor.  

Huvallahulleziy la ilahe illa hu alimulgaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiym. 
Huvallahulleziy la ilahe illa hu elmelikul kuddusus selamul mu’minul 
muheyminul aziyzul cebbarul mütekebbir. Subhanallahi’amma yuşrikun. 
Huvallahu’l halikul-bariul musavviru lehul esma ul’l husna yusebbihu lehu ma 
fissemavati vel’ard. Ve huvel’azizulhakim  

O, öyle bir Allah’tır ki O’ndan başka bir ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni 
bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır. O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka 
hiçbir ilah yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, 
emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla 
yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları 
şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. 
En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını 
yüceltmektedirler. O, Galib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. 
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Halik-ül, Bari-ul, eşsiz ve benzersiz, Musavvir, sizin üzerinizden eşsiz ve 
benzersiz olarak yaratır ve biriciklik katar size. O zaman Allah’ın tadına 
varırsınız, o biriciklikte, o vahidiyet’de, o zaman anlarsınız. Ne zaman ürün 
verirseniz, Rabb esmasının üzerinizden tahakkuk etmesi ile biriciklikte 
verdiğiniz ürün üzerinden Hakk’a tanıksınızdır… Ve size verdiği üründe, 
değerde, peyderpey indirdiği hazinesinden nasiplenmektesinizdir. O hangi 
sıfatla üretiyorsa sizde, sizden bunu gerçekleştirmekte. İşte o zaman sizdeki 
vahidiyete tanık olursunuz. O biricikliğe tanık olursunuz ve o sizdir o sırada, 
ayrı değilsinizdir. Rabbiniz olarak da, aşkın olarak da sizde iş görüyordur. Ayrı 
gayriliğiniz yoktur, dışınızda bir Rab değildir, üzerinizde bir Rab’dir. Dönüş en 
doruk noktadır, kâmil insan olursunuz o noktada.  

Diğerler surelerde insan olma sürecindeydik ve insan olmaktaydık. Hicr 
süresine kadar insandık. Nahl süresiyle ile beraber Kamil insana geldik. Ürün 
veren insan, kamil insan olur. Çünkü kendi verdiği ürün ile kendi sıfatını artık 
açığa çıkartıyor; Resul olmuştur. Resul olan kâmil insandır ve artık o verilen 
ürün üzerinden Cenab-ı Hakk’a tanıklık vardır, birinci basamağı. Kendini de 
aradan, kulluk perdesi, tanıklık perdesi de kalktı; sadece Allah iş yapıyordur. 
‘Bugün benim Emreden karar kılan’ diye doğuşat çıkıyor. Abdulkadir Geylani 
bizatihi keza yine aynıydı. Mübarek diyor, ‘bütün velilerin boyunları ayağımın 
altındadır’ onu söyleyen Hakk idi, Abdulkadir Geylani değil. Söz, kelam çıktığı 
anda hüküm noktasında aynı anda iş görüyor. Hakk O’nun üzerinde dile 
getiriyor, ürün veriyor artık, yaptığı işlerde o yapıyor, Abdulkadir Geylani 
sadece zevkinde. O zaman Abdulkadir Geylani’yi, İsmail Emre’yi, Yunus 
Emre’yi, Muhammed Mustafa’yı selam üzerine, İbrahim’i Musa’yı mı 
göreceğiz, her birinin üzerinden, doğa zemininde, insan tini üzerine, kendini 
serimleyen, ürün üzerinden, kendi sıfatlarıyla, tavırlarıyla, kendini serimleyen 
Allah’ı mı göreceğiz? Mesele bu…  

Onun için diyor; Beni görün, hakkıyla hamd edin, şükredin araya başkalarını 
koymayın, putperest olmayın. 1400 yıl öncesine, 2000 yıl öncesine, 5000 yıl 
öncesine, İsa tanrı, Krişna tanrı, Üzeyir tanrı… Bizim tarikatçılar Efendimiz 
Muhammed Mustafa’yı da tanrı yapar, bazı gruplarımızda Ali efendimizi 
yapar. Ali tanrı, şeyh efendi tanrı, çoğaldı gittiler bunlar. Allah nerede? Araya 
koymayın diyor. Her birinin üzerinde seyran eyle ama her birinin üzerinde 
Hakk’ı seyran eyle. Her birinde bir sıfatla ürün veriyor çünkü. 
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Nahl suresi bizi insanı Kamile tanık olmamız, Hz. İnsana tanık olmamız ve Hz. 
İnsan olmamız için indirilmiştir dersek yeridir. Allah’ın selamı üzerimize olsun, 
bize yol gösteren efendilerimize de selam olsun. Bakın ahdü vefadan dolayı 
selam veriyoruz ama putlaştırmıyoruz. Selam veriyoruz putlaştırmıyoruz.
  

Kefh suresiyle de beraber geri bir dönüş yaparak hangi süreçlerden geçmiş 
olarak, biricik bir insan olmayı Nahl suresi ile öğrendik ama hangi süreçlerden 
geçerek, özgün insan olmaya doğru gidiyoruz? Kehf suresinde özgün insan 
olacağız. Kâmil insan olduk, ama kâmil insan olurken başkasının taklidi 
olabiliriz. Kendi sıfatımız başka birinin kademi altında olabilir, klonlanmış 
olabiliriz. Yani Muhammed Mustafa’nın klonlanmışı olabiliriz, İsa nebinin 
klonlanmışı olabiliriz. Biricikliğimizi bulduk, üzerimizdeki biricikliği de o kadem 
üzerinden bulduk; Muhammediyet üzerinden biriciklik bulduk, İsa üzerinden 
biriciklik bulduk. Yani hangi sıfata bağlıysak o sıfatın üzerimizde Rabbi olması 
üzerinden, tuttuk bir biricilik bulduk Nahl suresinde, Kamilliğimizi bulduk, 
insanlığımızı bulduk, kâmil insanlığımızı bulduk. Nasıl; artık olgunlaştık, artık 
meyve veriyoruz. Kamil insan, olgun insan, meyve veren insandır. Her varlık 
olgunlaştığı zaman meyvesini vermez mi? Meyvemizi verdik, amenna. İsra 
süresi ile meyveler verirken nasıl yükseleceğimizi belki göreceğiz. Kehf suresi 
özellikle burada çok önemli; özgün insan olunur burada. Özgün insan nasıl 
olunur göreceğiz. Onun için gelecek hafta gerçekten çok önemli ve Allah’ın 
lütfu ihsanıyla 16. cüzi bitirip 17. cüze geçmiş olacağız Allah’ın izniyle ve 
Kur’an’ın yarısını da bitirmiş olacağız, ondan sonra bir yol takip ederiz. 
İnşallah bakalım diğer sureler nasıl işlerse… 

 Tefekkürümüzde bu esmadandır, şu esmadandır diyerekten talim 
etmemiz bize bir şey getirebilir mi? 

Yapabilirsen ne mutlu… Çaba olmadan olmuyor… Kulluk dediğiniz hizmettir, 
çabadır, dervişlik dediğiniz hizmettir çabadır. İnsan kendi üzerinde olanın, 
kapısı olmalı. İnşirah’a doğru gidiyoruz, daha oraya çok var.  

Bakın Kehf süresine kadar tamamıyla Kur’an özetlenir. Kehf süresinden sonra 
tamamıyla Kur’an’da özet olarak ne söylendiyse, hepsini tek, tek açmaya 
başlar. Cennetler, cehennemler, kıyamet bahsi, vakit bahsi, nedir ne değildir, 
ölüm, bunun üzerine detaylı, detaylı anlatımlar başlar. İlkeleri, içerikleriyle 
doldurmaya başlar ki buna şahit olacağız, tanık olacağız inşallah. Ki Kur’an’ı bu 
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şekilde görürseniz de muhteşem bir şey olur, inanılmaz bir dizgisi vardır. Hani 
diyor ya, indirdik koruyacağız. Şimdi bazıları diyor; şöyle değiştirildi, böyle 
değiştirildi, o zaman sen Allah’a iman ediyor, Allah’ın sözüne iman 
etmiyorsun. Zaten, Nahl suresinde söylüyor; bir kısmı şöyledir, bir kısmı 
böyledir. Ya Allah’ın sözüne iman etmiyor musun, kudreti, azmi, her şey 
Allah’tandır diyeceksin, yapan çatan Allah’tır diyeceksin, bunu da nefsinden 
şunlar bunlar yaptı diyeceksin. Yok, öyle bir şey! Eski metinlerin tamamı 
gösteriyor ki değiştirilmemiş. Keşfimizle biliyoruz ki, değiştirilmemiş, erenlerin 
keşfiyle de biliyoruz ki, değiştirilmemiş.  

Efendi pir babam dedi ki; bir gün gençlik zamanımda babamın dervişlerinden 
bir tanesinin yemeğine gittik. Kur’an okundu yemekten önce, okuma yazma 
bilmeyen bir derviş Kur’an’ı kesti dedi; ‘kardeş, orayı yanlış okudun. Biz dedik 
ki, kardeş sen bilmezsin. İhvan; sen bilmezsin, okuma, yazma, Kur’an, nereden 
anladın? ‘Sen okurken başının üzerinde nurlar kesildi, ben anladım ki, sen 
orayı yanlış okudun.’ 

Bu bir derviş! Üstadı siz düşünün…  

Hz. Pire bir şey demiyorum zaten, hani herkes kendi babasını över filan ya… 
Ben övmek için söylemiyorum, hakkı yâd edilecek bir insan değil, o kadar 
büyük… Allah’ın selamı üzerine himmeti üzerimizden eksik olmasın. Hakkını 
yâd etmek için söylediğim bir söz, yoksa putlaştırmak adına dediğim bir şey 
değil. Bu bir derviş o kadar gelen eren var, o kadar gelen kişi var. Keşfimizle 
bildiğimiz o kadar çok şey var ki, özellerimiz, dilimize gelmiyor. Yani kudretten 
şüpheniz olmasın. Aldığınız zaman samimi olarak alın ve aldığınız zaman 
gönlünüze koyun, kulağınıza küpe yapın, aklınıza, başına taç yapın, o şekilde 
olun, emin olun, size bütün hazinesini açar. Senelerden beri, kafa yoruyorum 
emin olun, 12 – 13 yaşımdan beri, şu Kur’anı okuyup, okuyup, okuyup 
duruyorum, halen kafama takılan şeyleri sorarım, Ya Rabbi bu böyleydi? 
Seneler içinde bir bakmışım o sorum cevaplanmış. 

İlk takıldığım “biz” kavramıydı, yahu Rabbim tektir niye biz diyor derdim. 
Bazıları çıkardı, hacı, hoca derlerdi ki, tevazuundan falan, filan, ikna olmuyor 
burası, burası ikna olmuyor, kalbin mutmain olmuyor, kabul etmiyor. Seneler 
sonra melekûtu tek tek böyle görünce, bizliğin nasıl olduğunu görünce, 
eylemlerde bizliğin nasıl tecelli ettiğini görünce, Allah’ın onların üzerinde nasıl 
tecelli ettiğini görünce biz… Yani göklerde melekler, yerde erenler, o “biz” 
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olarak tezahür ettiğini görünce anladım. “Biz” ifadesi ile hepsini vahidiyetiyle 
kendine ait kılmakta. Rabb tavrı belirimi ile melekût üzerinde Rabb, erenler 
üzerinde Rabb, kâinat üzerinde Rabb, hepsi üzerinden “biz” diyor. “Biz” 
vahidiyetin dile gelişidir. “Ben” demek ahadiyetinde benliğin dile getirilişidir, 
“biz” demek vahidiyetinde Benliğe/ şahsa bağlı olarak birliğin dile gelişidir. 
Bunu anladıktan sonra dedim tamam. 

 Nahl suresinde onu söylüyor zaten, çünkü her birini kendinden 
dışsallaştırmadan sahipleniyor, biz diyor orada, ben olan biz diyor, vahidiyetin 
dile gelişidir. Ama burada kastetmek istediğim şuydu, ne sorduysak cevap 
veriyor, ne istediysek veriyor, sorun söyler, isteyin verir. Bir daha söylüyorum 
sorun söyler, aceleci olmayın ama ne zaman verirse verir, ne zaman isterse o 
zaman verir. Vakti saati o belirler ki merhametlidir kullarına ola ki zahmet 
çekmesinler. İsteyin verir, sorun söyler. Platonik bir aşkımız yok ki bizim, 
yukarıda bir Allah, seviyoruz karşılık vermiyor, filan yok. Yâriniz Allah ise 
karşılık verir. Valla… Sorun söyler valla ya, sorun söyler, isteyin verir. 

Allah’u azimüşşan yoldan bizi esirgemesin inşallah… 

Emin olun, çok merhametli, bir ayetle şöyle diyor; onlar eminler mi ki, 
boğazlarından tutulmalarından veyahut da hemen aynı anda belanın 
üzerlerine gelmelerine… Kudreti azimüşşan şöyle gırtlağımız tutsa çekse kim 
ne yapabilir? Hiçbir şey yapmasına gerek yok, hafiften diyor, zahmeti yavaş, 
yavaş versem diyor. Hafiften diyorum ufacık bir şey yerken tık diye bir şey 
takıldı gittik güme. Çok yaşadım ben, hele çocuklarda, bizim Ahmet’te annesi 
böyle ayağını tutuyor, tak, tak vuruyor aşağıya indiriyordu. Ben korkuyordum, 
tutuyor böyle küt, küt… Allah’tan biraz cesaretli ben yapamıyorum çünkü.  

O sırada bak, sana gönlüne vahiy eden seni o şekilde hareket ettiren yine 
kudreti azimüşşan. Vahiy dediğimiz zaman sadece gökten birine geliyor gibi 
anlamayın, eğer saf olursanız, saf gönle her an vahiy iner. Vahiy geldiği zaman 
sizi yönlendirir, hareket ettirir ve sizi eyleme sevk eder, zorunludur. Arıda 
görüyoruz bunu, bütün kâinatta görüyoruz, içgüdüsel olarak hareket eder, 
çünkü hepsine vahiy iniyor. Hepsine vahiy, ‘arıya vahiy etti’ diyor. Karıncaya 
da vahiy ediyor Allah… 

 Efendim, annenin şefkatinden kaynaklanıyor. 
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O şefkatle ama biraz önce kast ettiğim şeyle tam örtüştürürseniz tam oturur. 
Allah’ın merhamet sıfatı, oradaki şefkat sıfatı ile zaten Rabb üzerine ve şefkati 
vahiy olarak indiriyor oraya. 

 

Allah’ın lütfu ihsanı, her sıfat sizde uyandığı anda, o sıfatın, o potansiyelin 
sizde uyanması, uyandırılması, açığa çıkması zaten vahiydir. Onun eyleme 
dökülmesi, düşünceye dökülmesi, bilgiye dökülmesi bilgi olarak vahiydir 
sadece. Mesela şefkat geliyor, cesaret geliyor, o direk varlığınıza vahiydir. Ne 
yapmanız gerektiğini biliyorsunuz orada, muhteşem bir şeydir. Yani ilahi 
sıfatlardan bir tanesini gönlünüzde açılması, onun gönlünüzde sizi 
yönlendirmesi vahiydir. Vahiy geldiği zaman yönlendirir. Çünkü Allah katında 
söz hükümdür diyor, Allah katında söz hükümdür. Yani bir zemini vardır, bir 
ereği vardır ve o erek ve zemin içkinliğinde bağlayıcıdır ve yönlendir. Ne 
yaptı? Gönlünüze ne yapılması gerektiğinin bilgisi, sıfatı itibariyle uyandırıldı, 
Âlim Esmasıyla, Rahman Esmasıyla veya da şefkat veya da merhamet, indiği 
anda isteseniz de istemeseniz de ona ayak uydurursunuz. Çünkü melekûtuyla, 
kuvvetiyle uyanır. Her sıfatın kendine ait kuvveti vardır. O kuvvetle uyanır, o 
kuvvetle bakarsınız, o kuvvetle iş görürsünüz, o kuvvetle sevk olunursunuz 
yani vahiy indiği zaman sevk edicidir.  

Araya kendinizi koyarsanız, ben Rahman olmayacağım vb. Müsavvir 
esmasından bir akış gelmiş ya, sonra yaparım; gitti, bir daha gelirse aşk 
olsun… Araya kendinizi koyduğunuz anda sevk edici o sıfat, o rahmet, o 
bereketten beri olursunuz. Birine ikram bir şey edeceksiniz. Allah’u 
azimüşşanın hayır sıfatı üzerinizde tecelli edecek, yardım edeceksiniz birine, 
bir şey vereceksiniz vermediniz mi? Nefsiniz araya girer, verme şöyle olur, 
böyle olur, layık mıydı? O muydu? Bu muydu? Gitti güme… O sırada, geldiği 
anda teslim olun, ‘onlar Rablerine tevekkül ederler, işlerini ısmarlarlar, 
kendilerini de ısmarlarlar ve ne gerekiyorsa olması gerekeni yaparlar’. Vahiy 
geldiği zaman üzerinize olması gerekeni olduğu gibi yapın, bir daha ele 
geçmez. Onun için erenlerin güzel bir sözü var; namazın kazası olur, fırsatın 
kazası olmaz. Fırsat geldi mi, değerlendir… Yani vahiy üzerinize indimi, 
değerlendir, bir daha ele geçmez, geçmez… 
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O sırada kendinizi verin, yani raks edin, raksı seyredenlerden değil, raks 
edenlerden olun. Üzerinizden o sıfat tecelli etsin, buyursun, ne mutlu size o 
zaman… Ve bu bağlamda bizlik dairesine girersiniz. 

‘Ben’ demiştik ahadiyetin sözüdür, ‘biz’ vahidiyetin sözüdür ve sizde artık biz 
dairesine girmiş olursunuz. Ne zaman ürün verdiniz, ne zaman o ürün 
üzerinizden ilahi sıfatla Hakk göründü, Hakk’a taşındınız, o bizlik 
dairesindesiniz artık. “Biziz biz, elbet saf, saf dizilenler”, “melekler” diyor, 
“sadece secde ederler” diyor değil mi? Ayeti kerimede, “onlar secde eder” 
bizlik dairesinde, çünkü olduğu gibi yaptıkları eylemler Allah’ın eylemleridir, 
kudreti azimüşşan yapıyor. Gönüllerine ne inerse irade olarak ve kelam olarak 
ne inerse olduğu gibi yaparlar. O zaman melekler gibi olmaya çalışalım bir 
süre ki insanlığımızı, melekûtumuzla bulalım, İsra suresinde bir parça 
işleyeceğiz inşallah. 

Biricikliğimiz buluyoruz Nahl süresinde, Kehf’e doğru giderken 
özgünlüğümüzü bulacağız. Bir daha söylüyorum, ‘ben’ ahadiyetin, ‘biz’ 
vahidiyetin dile gelişidir. O zaman üzerinizdeki Rabbi sıfatıyla Allah 
azimüşşan’a ayak uydurun, inen vahiy ile iş görün, üretimde olun ve Cenab-ı 
Hakk’ın bizlik dairesine girin. Herkes ferdi olarak girer o daireye, girdiği zaman 
birde bakar ki, nedenleri, özleri Hakk olarak, özvarlıkları Hakk olarak ve öz 
varlığının amacı neyse, ona göre hepsi biz olmuştur. Yani amaca bağlı olarak 
hepsi hizmettedir. Onun için erenler birdir. Öz varlığa ait olarak birdirler. 
Nedenleri Hakk’tır, özvarlıklarında Hakk tecelli ediyordur, Hakk ile vardırlar, 
Hakk ile kaimdirler, Hakktan besleniyorlardır, ereğe bağlı olarak hepsi iş 
gördüklerinden sebebiyet bilerek veya bilmeyerek yani ereğe doğru 
gidişlerinde Allah’a secde ettiklerinden dolayı hepsi bizdirler, birdirler.  

Şöyle demek daha doğru; özleri itibariyle birdirler, sıfatları itibariyle bizdirler 
vahidiyet gereği, sıfatlar gereği bizdirler ve birliktedirler. Birbirlerinin 
aynalarıdırlar. Lakin bazen bazılarının sıfatı, bazılarının sıfatına baskın gelir, o 
sıfatta bazen çekişmeler olur, gel gitler olur, oluyor yani olmuyor değil, çok bir 
tane iki tane değil. 

Allah’ın selamı üzerlerine olsun, nimetleri üzerimizden eksik olmasın.  

17.05.2015 
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17- İSRA SURESİ 

 

Euzübillahimineşşeytanirracim  
Bismillahirrahmanirrahim.  
 

Kur’an Mucizesi ilk kitabımızda genelde bir ilkeye bağlı okumalarda 
bulunmuştuk. Bu çalışmalar ile de gördük ki bu, bizim bir eksiğimiz olarak 
önümüzde durmakta. Bu bir hata değil, eksiğimizdir. Kur’an okumalarında bir 
ilkeye bağlı olarak okumalarda bulunamıyoruz. Farklı destekleyici ilkelerde 
çıkıyor, o zaman o bize sürpriz oluyor. Çünkü bambaşka bir pencereden 
bakmamıza neden oluyor. Bazen bir neden ilkesinden bakıyoruz, neden 
dediğim orada belirleyici bir ilkeden bakıyoruz ama o belirleyici ilke bizi aynı 
zamanda başka bir yükseltici değere, yükseltici bir ilkeye taşıyor. Yani 
ereğinde de bağlayıcı bir ilkeye taşıyor. O zaman her şey net ortaya çıkıyor. 
Bazen bende şaşırıyorum bu ayeti nasıl es geçtim diye. Senelerdir Kur’an 
okuyorum, bakıyorsun o ayet o ilke ile bambaşka bir pencere açıyor. 

Geçen hafta Nahl suresini işlemiştik. Nahl suresi ile insanın ürettiğini 
konuştuk, yani bilgi artık üretime dönmüştür. Ve üretirken ilahi sıfatları 
yaşamaya dönmüştü. Çünkü insan üretimini bir ilahi sıfata bağlı olarak 
yapıyor. Âlim ise ilim üretir dimi. Teknik ise mühendislik ürünleri üretir. Yani 
doğa insanın elinde tamamıyla tinselliğe döner. İnsan üretirken bir taraftan 
ilahi sıfatları yaşıyor, yani potansiyelinde olanlar açığa çıkıyor üretim 
eylemlerinde ki her eylem zaten üretimdir, bunu hiçbir zaman unutmayın. 
Cenab-ı Hakk’ta her eylem bir üretim olduğu için, bizde Cenab-ı Hakk’ta 
olduğumuz içindir ki, her eylem bir üretimdir. Ya kardeşim ben tükürdüm bu 
da mı üretim. Evet, bu da üretim… Çünkü ilahi âlemde bir karşılığı vardır, o 
sıra da senin halinde bir şey üretilmiştir. Aslında sen o üretilmeye sebep 
verdiğin için üretilmiştir. Kötü bir söz söylemişsindir ilahi âlemde karşılığı 
vardır. Söz bağlayıcıdır demiştik, eylem bağlayıcıdır demiştik. Özellikle İsra 
suresinde eylemin nasıl bağlayıcı olduğunu söylüyor zaten. “Boyunlarına 
bağlamışızdır” diyor. Ayet meallerine bakarsanız bu ayetin böyle çevrilmesi 
haktır ama şöyle çevriliyor “ Biz onların amel kitaplarını boyunlarına bağladık” 
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Bu sığ bir anlatım. Amelleriniz nasıl boynunuza bağlanır; hafızanızla hıfz 
edersiniz, unutmazsınız. Boynunuza bağlamıştır, onlarla beraber yürürsünüz. 
İnsan geçmişi ile yürüyen tarih varlığıdır. Zaten tarih varlığı olduğunu bazı 
ayetlerde net söyler.  

Bir de Kur’an’da genelleme olan bütün ayetlerde geniş zaman kipini kullanır. 
Ne geçmiş, ne gelecek ne de o anki zamanı kullanmaz. Bu Kur’an’ın 
evrenselliği içindir. Evrensel olduğu için geniş zaman kipi ile konuşur, hiçbir 
zaman belirli bir zaman kipine indirgemez. İndirgemeciliği de sevmez.  

İsra suresine dikkatli bakarsanız insanın aynı zamanda zaman varlığı olduğunu 
da söylüyor. “Biz vakti ölçüp biçesiniz diye güneşi, ayları, günleri, geceyi 
gündüzü takdir ettik ki vakti belirleyesiniz.” İnsanın bir çok sıfat belirimine 
göre bir çok düzeyde zaman belirimleri olsa da iki tane zaman belirimi 
bağlayıcıdır. Bunlar; doğrusal zaman ve rasyonel zamandır. 

Rasyonel zamanda, belirli zaman kıpılarını ayrıştırırsınız, üretim yaparsınız, 
şunu yaparsınız, bunu yaparsınız, aklidir, ussaldır. Ama doğrusal zamanda 
yaşarsınız, zamanın psikolojik okudur. İsteseniz de istemeseniz de geleceğe 
doğru akarsınız, ama geçmişinizi önünüze alarak hep geleceğe doğru 
ilerlersiniz.  

İnsan zaman ve tarih varlığıdır. Tarih birikimleridir, tarih ile ileriye doğru 
bakar, ama zamandaki ussal belirlemelere göre üretir. Zamandaki ussal 
belirlemelere göre çalışır ve zamandaki ussal belirlemelere göre plan program 
ve proje yaparak ilerler. Bu hep böyledir. Kendi hayatınıza bakın ussal ve 
belirleyici olarak zamandan başka bir şey göremezsiniz. İnsan belirleyicidir. 
Zaman belirleyici noktadır ama dehri konuşmuyorum. Dehr genel zaman, o 
Cenab-ı Hakk’ın varlık hareketi, bize ussal olarak belirlediği zaman. Yani biz ne 
yapıyoruz, ayın kendi ekseni etrafında dönüşü, dünyanın kendi ekseni 
etrafında dönüşünü, dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü zaman olarak 
kendimize seçiyoruz. Başka bir sistemde olsaydık o dönemin uzay kütle 
ilişkilerine göre zamanımızı belirlerdik. 

İnsan bir yönü ile de zaman varlığıdır, bunu anlıyoruz. Ve tinini zamanla 
beraber edinmeye başlıyor. Bir daha söylüyorum. Zaman insan için ussaldır. 
Dehri kastetmiyorum. İnsanın vakit olarak belirlediği zamanı kastediyorum. 
Ussaldır belirlemeciliğe tabidir ve belirleyerek ileriye doğru gider. 
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Belirlemezse ileriye doğru gidişi olmaz. Yani belirleyecek ki hıfz edecek ve 
kendisine bir zaman ölçüsü verecek o zaman ölçüsü ile yürüyecek. Şuan bütün 
üretim nesnelerine bakın rasyonel zamandır. Şu zamanda şu kadar iş 
çıkartacaksın. İstatistiklerin tamamına bakın zaman istatistiği ile beraber hicr 
ederler. Mesela şu zaman aralığında şu oluyor. Sosyolojiyi ele alın, şu 
toplumlar şu zaman aralığında şu şekilde hareketlerde bulunuyor, şu zaman 
aralığında bu şekilde hareketlerde bulunuyor. Psikolojik olarak da öyledir. 
Aybaşları, ay sonları, dolunayın olduğu zamanlar, feleklerin değişimi o 
noktadaki insan psikolojisinde değişimlerine şahit olunabilir. Çok detaylı bir 
şekilde incelenirse, ama yine zaman aralıklarında çıkan bir şey olarak… 

 İnsan ussal düzeyde zaman varlığı. Zaten Dehr düzeyinde tamamıyla tin 
varlığıdır. Çünkü dehr ilahi tavırlarla anda yaşamaktır. Maksutta 
yaşayabilmektir. Maksuda taşınırsa dehrden bakar. Yani ussal olarak zaman 
belirlemelerinden çıkar, dehr de, anda yaşayan bir kişi olur. 

Üreten insan üretirken de dehrde bulunur. Çünkü ilahi sıfatlarına taşınır. 
Mesela sanatçı resim yapıyor. Orada şu vakitte bitireceğim diye bir zaman mı 
var? Zaman algısını unutur zaten. Sadece üretiyordur. O sırada o ilahi sıfatın 
hangisi baskın ise o sırada tasarladığı -ki sanatçı tasarlamaz ondan olduğu gibi 
akar- o sadece üzerindeki Hâlık esması ile yaratıcıya kendini bırakmıştır. 
Yaratan Hâlık ’tır. İsra suresi bizi bir parça oraya doğru götürecek. 
Ürettiklerinizi mal edinmeyin. Çünkü üreten Allah’tır. 

Nahl suresi bize üzerimizdeki hakikati, kâinattaki hakikati gösteriyordu. Yani 
Cenab-ı Hakk’ın varlığına tanıklık. Vahid ve rab esmaları gereği. 

İsra suresi ise bize neyi nasıl yaşamamız gerektiği, yani hakikatte yaşarken 
neye göre yaşamamız gerektiğinin referanslarını verir. Sonuçta içine girildiği 
zaman bir nevi bilgi suresidir. Artık bilgi neyi nasıl yaşamamız gerektiğinin 
bilincine getirir bizi. Ama neyi nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincinin, ilkesini 
verir bize. Neyi neye göre yaşayacaksın, hangi hakka göre yaşayacaksın, hangi 
ilkeye göre yaşayacaksınız bilinçlerini getirir. Sure bize neyin neyle yaşamamız 
gerektiğinin bilincini getiriyor. Bilgiyle yaşayacağız amenna, pozitif bilimler 
girer bunun içine siyaset bilimleri girer, sosyoloji girer bunun içine, tasavvuf 
alanı, maneviyat alanı, felsefe bunlar hepsi girer, lakin İsra’nın tamamında 
edindiğimiz bilgi neye göre yaşayacağımız bilinci şu ilkeye bağlı olarak verilir; 
oda Tenzih. 
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Din tenzihten ibarettir. Biraz zorlayacak olacak ama Teşbih dediğimiz 
uydurmadan ibarettir. Dinin tamamı tenzihtir. Teşbihin kendisi de tenzihtir. 
Ama hangi teşbih? Müteşabih ayetler vardır, Allah’ta teşbih yapıyor derseniz 
o başka bir alana gider. Bir şeyi anlatmak için alegorik olarak bir şeyle teşbih 
etmek ayrı bir şey. İlkesel olarak tasavvuftaki, maneviyatta kullandığımız 
teşbih kavramı çok farklı bir şey.  

Din sadece tenzihten ibarettir. Tenzih nezihten gelir. Temizleme, arınma, 
kendisinde olmayanı yakıştırmama, bir şeyi arı, duru varlık hakikati ne ise 
onunla bilmedir. Tenzih kavramı felsefe ile ilgilenenler arasında genellikle 
olumsuzlama ya da soyutlama gibi iki kavramda karşılık görür. Bizdeki tenzih 
bu iki kavramla karşılığını göstermez. Çünkü maneviyattaki tenzih bir şeyi 
olumsuzlama üzerinde kendini göstermez. Farz edelim insan; insan şu değil 
bu değil, bak olumsuzlamayarak insanı bulmaya çalışıyoruz. Fenomolojinin 
alanı bu. Soyutlama ile o öznenin varlık hakikatini bulmak. Ama bu 
tasavvuftaki tenzihe karşılık gelmez.  

Bunu da bazı felsefe ile alakadar kişiler genelde “LA” dan örnek alarak 
yapıyorlar. “LA”, bu değil, bu değil. La değil, illallah. İllallah dediğiniz anda 
bildiğiniz bir varlığın hakikati üzerinde zaten bir tenzihte bulunuyoruz. Bakın 
bu çok önemli bir şey. İnsan bu değil, bu değil. Tenzih değildir. O sadece 
soyutlamadır. Fenomoloji için, onun özvarlığını bulmak için yapılan bir 
yöntemsel bulgudur. Tenzihte olumsuzlamadan daha çok, sıfat belirimleri ile 
olumlama yaparken tanımak öncelikli yapılandır. Elbette ki sıfatları gereği 
olumladığımızı kendi olmadıklarından yana da olumsuzlamaktayızdır. Demem 
o ki bir doğa nesnesini bilmek için yapılan ile tinde olanı bilmeye çalışmak 
yeteli bir yöntem değildir. 

İsra suresinde Tenzih bize bir yöntem olarak veriliyor. Zaten bütün yaşam 
alanlarına sirayet ettiğini surede göreceksiniz. Hangi akıl üzere yapıldığını da 
göreceksiniz. Bilgi tanıklıktır demiştik. Tanık olduğunuz şeye neyle tanıksanız, 
zaten o sırada bütün âlemi soyutlarsınız ondan, hakikati ile tanık olduysanız. 
Ayten ablaya bütün sıfatları ile tanığım. O tanıklığım zaten onu, olmadığı 
bütün sıfatlardan yana soyutlamaktır. Maneviyattaki tenzih bizatihi tanık 
olmakla alakadardır. Tanık olduğuna hangi sıfatı ile tanıksan zaten o sıfatı 
sebebiyle, olmayan sıfatlarından da tenzih etmişsindir. Rabbimi tenzih ederim 
demek. Rabbime sıfatları ile tanık olurum demek. La yani Rabbim bu değil, bu 
değil gibidir bir şey değil. Zaten son ayetlere doğru bunu net anlatıyor. “İster 
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Allah de, ister Rahman de” diyor. Çünkü rahman olarak da tanık olduğun 
zaman rahman sıfatı ile olmadığı sıfatları zaten soyutluyorsun. 

Bakın tenzihin en yüksek doruğu esmalardır. Ayten dediğim anda, Ayten’ in 
varlık esması itibari ile bir taraftan Ayten ’i işaret eder, bir taraftan da Ayten’i 
olmadığı bütün sıfatlardan da tenzih eder. Ama burada teşbih ne? Ayten 
esmasının kendisidir. Yoksa Ayten in kendisi Ayten değildir ki, Ayten dedikleri 
Ayten dir, yeri belli olsun diye. İsim adrestir, o sıfatı hakikati ile ona tanık 
olmak içindir.  

“De ki; İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz olur, çünkü en 
güzel isimler ona aittir” Hani Hz İsa’yı konuşuyorduk, Maide suresinde Ya 
Rabbi sen böyle yaparsan böylesin, şöyle yaparsan şöylesin diyordu. Bakın 
tamamıyla tenzih, sebepleri ona yakıştırmıyor. Sebepleri yakıştırma gibi bir 
şey değil zaten, sebepler üzerinde hakikatiyle O’nu zikrediliyor. Zaten tenzih 
bilincini edindiğiniz anda Cenab-ı Hakk’ı hamd etmiş oluyorsunuz, hakkıyla 
görmüş, hakkıyla bilmiş oluyorsunuz. Onun için dinin tamamı tenzihtir. 

Tenzihin dinde; itikadı ve yaşamsal noktası vardır. İtikadı noktası ne; Allah’u 
Azimüşşan’a yakışmayan sıfatları yakıştırmayın. Onu, olmayan sıfatları 
yakıştırmayın noktasındadır. Bunu Nahl’da nasıl söylüyordu, “Allah’a örten 
kötü sıfatlar cehennemliklere aittir, aliyy olan –insanı tinde yükseltici- güzel 
sıfatlar Allah’a aittir”. Bu şu demektir aslında, üretime girdiğiniz zaman, o 
güzel sıfatlar üzerinizde tecelli ettiği zaman, zaten Allah’a ait sıfatları 
yaşıyorsunuz. Lakin üretilen her nesnenin üzerinde Rablik sıfatımız çıkar. 
Çünkü mülkiyet başlıyor. Ürettiğiniz üzerinde mülkiyet başlar demiştik 
hatırlıyorsanız, mülkiyetin başladığı anda Rablik başlar. Şimdi üreten oysa 
mülkiyet sizin mi, değil. Malik-ül mülk esması var dimi, tenzih edin; Malik-ül 
mülke, Allah’a tanık olduğunuz anda, Rablik esması ile orada hüküm verebilir 
misiniz, bu benimdir diyebilir misiniz? Sizden bir eser çıkmış o eseri ben 
yaptım diyebilir misiniz? Sadece tanık olursunuz yapıcıya. Kâh kâinat 
üzerindeki yapıcıya tanıksınız, kâh sizin eyleminiz üzerinde yapıcıya tanıksınız. 
Fark eden bir şey değil. Birisinde aynen yakın, diğerinde Hakkel yakın. Hakkel 
yakin olan önemlidir. Çünkü siz kendi rabbinize kendi üzerinizde tanıksınızdır 
artık. Eyleminizde tanıksınızdır, muhteşem bir şey. 

Tenzihin itikadi tarafı var demiştik, esmalar bunun en yüksek doruğudur, tanık 
kılar. Ama esmanın kendisi teşbihtir demiştik. 
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Yaşamsal olarak tecelli ettiği zaman, farz edin bir esmayı yaşıyorsunuz, o 
esmayı yaşarken o esmaya ait olmayan diğer bütün sıfatlardan tenzih 
oluyorsunuz ve o sıfatı hakkıyla yaşıyorsunuz. Arı duru bir şekilde 
tenzihtesiniz zaten, yani dehr’ e dâhilsiniz, an’a taşıdınız. 

Ve o eylemlerinizde hak tecelli ederken, eylemlerinizde teşbih 
ediyorsunuzdur. Rabbim burada dersiniz, mülkiyet sahibi Allah’tır. Malik-ül 
mülk Allah’tır, Rab Allah’tır. Rabbül âlemindir, sizin üzerinizde âlemlerin Rabbi 
olarak tecelli ederken O’na tanıksınızdır. Eylemlerinizde esmaların tecellisinde 
teşbih edersiniz. 

Bak bu ussal bir şey. Ne zamanki uyandınız, yaşayan O’dur ilkesi itibarı ile 
hayat diri sıfatı ile dirinin O olduğu bilinci ile uyandınız, sadece kendinizi 
bıraktınız, orada teşbih kalkar. Yapan eden O, kulluk perdesinden 
kalktığınızda, sadece O yapıyorken, ussal bilinçle ki us zamana aittir, ustaki 
her belirim zamana aittir. O sırada ussal algı sezgiye dönerse, yaptığınız 
eylemde zaten teşbih yapmazsınız. Bu hakkındır demezsiniz. Hakkındır demek 
Ariflik. Arifibillah olan an’da yaşar. Yani olduğu sıfatı ne ise o sıfatı hakkıyla 
yaşayandır/ yaşatandır. Tamamıyla tenzihdedir, katışıksızlıkta kendini yaşar. 
Teşbihin her düzeyinde ise teşbih edilen ve teşbih eden arasında beliren 
ikilikte ayrılık vardır. Tevhid vardır. Sen, ben vardır. 

Ama orada sadece öz varlık kendisi yapıyordur. “Bugün benim Emre’de karar 
kılan” sözü o noktadadır. Arifi billâh dediğimiz onlardır. Dehr’de yaşayanlar. 

Üretim toplumsaldır, üretime girdiğimizde ilk değerlerimizi orada alıyoruz 
demiştik. Mülkiyet, rablik, değer edinme ama İsra suresi ile hangi bilinçte 
değer edinmemizin bilinci verilir, o da tenzihtir. 

Tenzihin sonunda bizi ulaştıracağı nokta, bağlayıcı değerlere götürür. Tenzih 
suresi olarak okuduğunuzda zaten size söyleyecek. Bir, size yasak kıldığı 
şeylerin hepsi toplumsaldır. Değerler kültürü oluştururlar, ekini oluştururlar. 
Aslında kült’ün sözlük manası tapınma olarak çevrilir. Kült demek değer olan, 
kültür oluşturan şeydir. 

Nasıl bir değer oluşturmamızı istiyor? Tenzih bilincine göre değer edinmemizi 
ve tenzih bilincine göre toplumsal ilişkilerimizin kurgulanmasını istiyor ve ilk 
başladığı yer; ahde vefa olarak anne baba emeği… Emek üzerinden gidiyoruz, 
diğer ayetlere bakın cömertlik cimrilik, hep emek üzerinden. Yani 
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sahiplenmeyin, mal edinmeyin, hakkı yaşayın. Hemen arkasından geleceği 
belirleyici ayetler çıkıyor. Korkma, rızkından niye korkuyorsun gibi ayetler var. 
“Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın.” İnsanın geçim endişesi ne 
içindir; geleceği içindir. 

Emeği neye göre değerlendireceğiz? Yaşamımıza sirayet edecek ve o 
yaşamımızda kültür oluşturacak. Kültür değerlerler oluşturur. Değerler 
kültürde özümsenmiştir. İnsan kültür varlığıdır. İnsan kültür varlığı iken değer 
üreten olarak kültür varlığıdır ve neyle üretiyor? Bilgiyle. 

Rad suresinde kâinattan bilgi edinme sürecinde idi. Kendisi mikro kosmos 
olarak bütün kâinata içkindir. Usuyla, diliyle kâinatı belirledi, işletmeye 
başladı. İşlettiğinde ürün vermeye başladı. İlahi sıfatları yaşamaya başladı, 
tin’e yükseliyor. Tin’de derinleşmeye başlıyor. 

Lakin artık bilgi değer oldu. Toplumsal yaşantıda kültürde, bireysel yaşantıda 
tinde derinleşen bir varlık. Her ne kadar toplum bağlayıcı olsa da… Burada 
hem toplumu bağlayıcı şeyleri söylüyor kültür oluşturması noktasında, hem 
de çok enteresan bir şey daha söylüyor. “Birilerine azap vermek istersek 
onların evvela krallarına, iktidarlarına (mutrafilerine) göndeririz.” Neden? 
Çünkü hâkim olan galip düşünce ne ise ilk önce oraya hitap edersin.  

Orada belirleyici olan galip düşüncedir. Galip olan düşünce hakka dönmez ise 
o zaman helak ediliyorlar. Çünkü her şey galip düşünceye bağlıdır. Bütün 
toplum kültürel dahi olsa galip düşünceye bağlıdır, galip düşünce ne istiyorsa 
o olur. 

Bunu nerede görüyoruz? Firavun’un hikâyesinde “seni helak edilenlerden 
görüyorum” diyor Musa. Burada enteresan bir şey daha söylüyor Musa. Hani 
mal edinme fakra taşınmak dedik, fakr ile hizmet et demiştik, aslında o İsra 
suresinin konusu, biraz önce davranmışız.  

Mal edinmeme, fakra taşınma, benlik edinmeme. Burada benlik zaten zorunlu 
var. Burada kast ettiğim benlik, ürettiklerimiz üzerinden ekstra bir benlik 
edinme. Enaniyet, bencillik dediğim şey. Ne diyor. “Ben seni helak 
edilenlerden görmüşüm” diyor, mealen söylüyorum. “Sen biliyorsunuz ki bu 
güçler bende daha önce yoktu. Rabbimin olduğunu iyi biliyorsun” diye ayet 
var. 
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Kendisinin Allah’tan edindiği gücü sahiplenmiyor, mal edinmiyor ve kıyas 
getiriyor; daha önce bende yoktu! Bu güçlerin benim olduğuna dair bir bilgin 
yok. Zaten benim olmadığını da söylüyorum. Kendimi bu güçlerden yana 
tenzih ediyorum. Yani bu güçlerin sahibi Allah’tır, ben değil. Muhteşem bir 
şey. 

Yaşamsal dediğim taraf buraya giriyor. İnsan kültürel yaşantısında olması 
gerekenleri yaparsa, kötü sıfatlardan yana kendisini Allah’a örten sıfatlardan 
yana, hem eylemlerinde örtecek hem şuurunda örtecek olan sıfatlardan yana 
Allah’ı tenzih eder. Rabbini tenzih etmiş olur. 

İlmel yakin âlemde tenzih, hakka kötü sıfatları yakıştırmamak, yani olmadığı 
sıfatlara indirgememek. Hani “Rabbe kızları atfediyorlar, nereden biliyorlar.” 
Bak indirgiyorlar. “Musa Allah, Üzeyir Allah’ın oğlu, İsa Allah’ın oğlu, Krişna 
Allah, Ali Allah, Muhammed Mustafa Allah… Ya İsra suresi zaten 
indirgememizin gerektiğinin bilincini bile verir. 

Resulullah’a öyle sözler söylüyorlar ki, zamansız olarak bağlayıcı ilkenin 
kişilere indirgenmemesi gerektiğinin bilincini tamamıyla verir. Resulullah’a 
uyarıcı olarak anlattığı şeylere dikkatli bakın, orada zaten onu görüyorsunuz. 
Sakın sana verdiğimiz değerler dışında başkaları ile değerlendirme, az daha 
meyl edecektin diyor. Değerlerinden tavizin olmasın. Tenzihten tavizin 
olmasın. Çünkü az bir şey meyl ediyorsun demek, tenzihi bırakıyorsun 
demektir. 

Senin üzerindeki Rabbi nasıl bulacaksın? Tenzih olmadan üzerinizdeki Rabbi 
bulamazsınız. Adam 40 gün çileye giriyor. Niye? Âlemlerden tenzih ediyor. 
Tefekküründe her türlü kötü düşünceyi tenzih ediyor. Duygulanımlarını nötr 
ediyor. Nefsi emaresini içgüdülerini terbiye ediyor, rabbinden tenzih ediyor. 
Rahmeti ilahi hayır üzeredir. Hayır üzeri olanı tenzih ediyor. O zaman hayır 
kendisinde görünecektir. 

Derler ki erenin bir tanesi 40 gün çilehaneye girmiş. Çıkmış, bir güvercine el 
uzatmış. Güvercin kaçmış gitmiş. Daha olmadık demiş, bir daha çilehaneye 
girmiş, halen güvercine tedirginlik uyandırıyor. Halen nefsani içgüdüleri var 
demek. Güvercinler çok hassastır. 40 gün sonra çıkıyor, güvercine el uzatıyor. 
Güvercin kaçmıyor. Tamam, olduk diyor.  
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Tenzih İslam’da hem kültürel düzeyde yaşamsaldır, hem de bireysel düzeyde 
yaşamsaldır. Kültürel düzeyde yaşamsal olan tenzihi uygulamamız ilahi 
sıfatları yaşanması içindir zaten. Aile, toplum insanlar arasında en yüksek 
düzeyde ilahi sıfatların tecellisini sağlar. 

Bunu zaten surenin ileriki ayetlerinde net anlatır. “Şunu söyle: yeryüzünde 
yerleşmiş gezen melekler olsaydı, elbette onlara melek olan nebi 
gönderirdik.” İçinizden bir peygamber gönderdik vurgusu vardır, çünkü her 
varlık kendi cinsi, kendi türdeşi ne ise onunla birbirlerine ayna olarak, ilahi 
sıfatları veya varsa başka sıfatları kendilerine aynalaşarak kendi üzerine 
döner. “İnsan insanın aynasıdır” demeleri boşuna değildir. 

Bir adet daha var. Rabbim neyi nerede sonlandırırsa yine onunla açar. Yani 
insanda sonlandırdı ise yine insanı insanla açacak ve insanın üzerindeki 
tecelliyatı ancak insana ayna olabilir. Kâinatta hiçbir mahlûkat insan gibi 
üretken değildir. En basiti müziği düşünün, ben halen müziğe şaşarım, müthiş 
bir ritm ve hala üretiyorlar. Hele Sezen Aksu fabrika gibi çalışıyor. 

Üretim o kadar yükselecek ki, bu şu anlama da gelir, o kadar tininde 
derinleşecektir bütün mahlûkattan daha fazla olarak. Bunu da zaten Cenab-ı 
Hakk belirliyor. “Yeryüzüne halife diye yaratacağım.” Beni üzerinde yaşayacak 
bir varlık yaratacağım manasında.“Rableri onların üzerindedir” ayeti ile 
baktığınız zaman açıklar. İlahi sıfatları yaşamanız için üretmek kadar 
muhteşem bir şey yok. Neye göre üretken olacaksınız; asli değerlerinize göre, 
zılli değerlerinize göre değil. 

Onu için İsra suresinde ikisi net anlatılır. İster dünya malını isteyin, vereceğiz; 
ister ahireti isteyin, onu da vereceğiz diyor. 

Ama tenzih ile görüş sahibi olursanız! Tenzih görüştür, tanıklık getirir 
demiştik. Ancak arı duru olduğunuzda tanık olursunuz. Kafamızda dünya 
meşguliyetinde iken ilkelere nasıl tanık olabileceksiniz, büyük resimden nasıl 
bakabileceksiniz. İmkân yok. Onu suçlarsın, bunu suçlarsın, baktınız işin 
içinden çıkamıyorsunuz, Allah’ı suçlarsın. O zaman bunlar niye böyle oluyor 
dersin.  

Hikmetine vakıf olmak için ilkeli bakmak lazım. Arınmak lazım. Din tenzihten 
ibarettir. Bunun altını çiziyorum. Teşbih sadece ara bir kıpıdır. Tenzih 
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bilincinin iyice oturması içindir, en yüksek derecede Hakk’a varılması içindir. 
Esas olan tenzihtir. 

İlk başta Nuh aleyhisselamı konuşuyor. İnsan kendi kültüründe ilk dayanağı 
nedir? Soy soptur. Peki, Tevrat’ta dayanak olarak peygamberlerden baba 
olarak yer alanlardan biri Nuh’tu. Her ne kadar Hz. İbrahim’e bağlı olsa da… 
“Ey Nuh soyundan gelenler. Nuh şükrederdi.” Diyor. 

Bakın nimete şükredilmez, nimetin sahibine şükredilir. Verilen nimet 
üzerinden verene şükredersiniz. Şükürde tanıklık. Dinin ilk kıpısı, sezgisel. 
Yasalar nedir? Bağlayıcıdır. Yasalar bizi nelerden tenzih eder? Hem kült, insan 
soyunun kurulması, hem nefsi emaremizin sınırlandırılması hem de toplumsal 
yaşantıda kültüre doğru ilerlemesi için gerekli olan bir şeydir. 

Yasalar kültür edinmemizi tam sağlamaz, bizi sınırlar. Kültür değerlerle edinilir 
demiştik. Yasalar ne zamanki değer olur, içselleştirilir, artık kültürün bir 
parçası olur, töre olur. “Ve kitaba sıkı sıkı sarılın dedik.” Töre. Yani sizi 
sınırlayan, tenzih eden ayetlerdir. 

İsrailoğulları’ na ne yapıyor? Tenzihe göre yaşamazsanız, “kitabı tutmazsanız,” 
“sizi iki defa helak edeceğiz” diyor. Tenzih sizi nedeninize taşıyor. İnsan olma 
fıtratında nedeni ne ise ona taşıyor. Arı duru yapıyor. Yani sonradan aldığınız, 
biriktirdiğiniz her şeyden tenzih ederseniz kendinizi, zaten rabbinizi tenzih 
etmiş oluyorsunuz. Kendi üzerinizde Allah tecelli ediyor o zaman. Bunun da ilk 
başlangıcı ne? Duygusal olarak, sezgisel olarak bütün kâinatın Allah’tan 
olduğunun bilincine varmak. 

Bu da neyle olur? Duyguların gelgitlerinde, yükselişinde beden geminizde 
Cenab-ı Hakk’a aşkı muhabbetinizle olur. Her şeyi Hakk’tan bilirsiniz. Âşık 
insan her şeyi sevdiğinden bilir. 

İkincisi ne? Kendinizi sınırlarsınız. Âşıksınız ama nefsi emmareniz geri geldi ne 
yaparsınız? Cudi dağına oturduktan sonra hayatın zor şartları? Sınırlama, 
yasalar… Yasaları ne zaman içselleştirirsiniz, işte o zaman değişmeye 
başlarsın. İçselleştiremezseniz ne olur; toplumsal yaşantı sekteye uğrar. 

Konuştuğumuz İsrailoğulları değil, gecede yürümenin zorunluluğu. Yani 
Yahudi ırkını konuşmuyoruz, yürüyüşü konuşuyoruz. Gecede yürüyüşü, 
İsrailoğulları. 
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Biz gecede nasıl yürüyeceğiz? Evet, bilgiyi edindik. Tamam. Bilgiyi değere 
çeviriyoruz dedik. Değere çevirmeden önce bilgi hak olarak gerçek olarak 
önümüze gelir. Hak dediğimiz adaletin gerçekliği noktasında. Adaletin içeriğini 
dolduran bir hak kavramı daha var. O hakta, gerçekte olan nasibinizdir. Hak 
gerçek olan demektir. Hani hakkımı ver dedikleri şey nasibiniz olan şeydir. 
Hakkımı ver yani gerçekten olan nasibimi ver. 

Hangi gerçekten? Ereğe bağlı gerçeklilik, nesneye bağlı gerçeklilik, özneye 
bağlı gerçeklilik… Bir mürşidin yanına bir talipli gittiği zaman ne diyor, bana 
hakkımı ver diyor. Sana talip olacağım da, benim gerçekte nasibim ne ise onu 
ver diyor. 

Ya da kasaba gidiyorsun, er Rezzak esması üzerinden gerçekliliğimizi istiyoruz 
ama o da senden emeğinin karşılığını istiyor, ona para diyoruz. Para sosyal 
ilişkilerde devrimdir. Bakın her üretende hakla görün demiştik. Parayı hakkıyla 
kullanırsanız amenna yani aracında değer olarak kullan, put edinip gönlüne 
koyarsanız o zaman kâğıt parçası olduğunu unutmuşsunuz demektir. İnsan 
eliyle edindiğine tapınır, diyor. Para olsun, dünyalık olsun ama şu kalbinizde 
yeri olmasın, putun olmasın. İsra suresi bunu tek tek anlatır. “Ne elini fazla sık 
ne de elini fazla aç” bak hakkınca kullan emeğini. Emek kutsaldır, savrulacak 
bir şey değil. Sorumluluklar için, ailen için, ilkesel yaşantının devamlılığı için 
para gerekli ama kalbinizde yeri olmasın.  

Tenzih bilinci dinin temelidir, bir insan tenzihi anlarsa dindardır. Din kapısını o 
tutmuştur artık yürüyüşü oluyordur. Ama tenzihi değerlere taşımalı. Musa ile 
beraber tenzih oluşturmaya başlar. Çünkü nefsi emareden itibaren tenzih 
edilir ama Musa’da itikadi noktada tenzih var. 

Bu surede Hz. Muhammed’e gelen ilk yasak ne? Rabbini tenzih et diyor. 
“Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma” Rabbini tenzih et diyor, yani Allah’tan 
başka ilah yok, başka ilah tanıma, put tanıma. Bu ilah tanımanın içine parayı, 
çoluğu çocuğu eşinizi benliğinizin put edindiğin ne varsa hepsini koyun. Benlik 
nerede ilah olur? Kibirde ilah olur, hevalarınızda ilahlaşır.  

Ama bağlayıcı olan ilkelerdir. Hayatta, maneviyatta bağlayıcı olan ilkelerdir. 
Biz buraya yeme içme için, dünya nimeti için gelmedik ki. Dünya nimeti 
üzerinden Cenab-ı Hakk’ı bulmaya geldik. İlahı sıfatlarda tecelli edeni bulmaya 
geldik. Ki İsra suresinde bu net anlatılıyor.  
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Bu bağlamda baktığınızda bizden ilk istenen Allah’tan başka ilah olmadığının 
bilincinde olmak, Bak, bu ussal. Tenzih bilinci; bir, yasalarla; iki, değerlerle 
gerçekleşir. Bu bilinç sizi her şey Allah’tandır; şundan, bundan değil’ e taşır. 
Kişileri, benliği kendi yaptığınızı oraya koymuyorsunuz. Bütün eylemin Allah’a 
ait olduğu, faili mutlak Allah olduğunu, her şeyin Allah’tan olduğunun bilincini 
edinirseniz zaten ussal olarak O’na tanıksınız. 

Yaşamınıza muhabbetle aşk ile sirayet etti. Yasalarla kendinizi sınırladınız, 
rabbinize bir sıfat ile yakınlaştınız, amenna. Ama ne zaman ki yasalar, 
Hakk’tan olduğunun bilinci ile her şeyin Hakk’ta değer olduğunu yani yasaları 
değer edindiniz, aynı zamanda ilkeleri değer edindiniz -erdemler - ilkeler sizde 
içselleşir, değerler olur, artık iyisinizdir. İyi sizin için zorunlu bir şey; 
cömertsiniz artık cömertlik sizin için zorunlu bir şey olmuştur, yeme içme gibi 
olmuştur. 

Nasıl ki beden bu gıdalarla gıdalanıyor dünya nimet ile gıdalanıyor, ilkelerle 
ruhunuzda gıdalanıyorsunuz. “Kalpler yalnızca Allah’ın zikri ile mutmain olur.” 
Ayetine doğru gider. Bir hayır işlediğinizde, rabbiniz gönlünüzde bir sevinç 
yaratacak, işte o zaman ilkelerden gıdalanmaya başladığınız anda tenzihe 
geçmiş olursunuz. 

Ne zaman ki değer olurlar, içselleştirirler yani. Değer kültür yaratır, o kültürler 
beraber toplumsal yaşantı ile beraber, değer üst yapı kurumu olur. Üst yapı 
kurumu toplumsal yaşantıda edinilen bir şey. Değer bireyseldir. Ortak 
değerler üst yapı kurumu olur. 

Üst yapı kurumu olduğu zaman artık hem toplumsal yaşantıda hiyerarşi 
edinmiş olursunuz, emniyet edinmiş olursunuz, ilahi sıfatlar en yüksek 
derecede tecelli eder ama siz hem toplumsal olarak tenzihtesiniz, hem de 
bireysel olarak tenzihtesiniz. 

Onun için İsra suresinde hem toplumsal hem de bireysel düzeyde tenzih 
istenir. Çünkü insan insanın aynasıdır. Toplumsal düzeyde de insan insana 
ayna olsun. “Şunu söyle: yeryüzünde yerleşmiş gezen melekler olsaydı, 
elbette onlara melek olan nebi gönderirdik” diyor. İnsan insanda bulacak bazı 
değerlerini, öz varlığını. Ki hakikatinde birbirimize ayna değil miyiz? Hem 
olumlu, hem de olumsuz noktalarda birbirimize aynayız. 
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Farz edin ki biriyle alay ediyoruz, başka biri de sizinle alay ettiğinde alay 
edildiğinizin bilincini görmüyor muyuz? Bak alay ettim, alay edildi. Siz alay 
etseniz, gelip de bir maymunun sizinle alay edecek hali yok, o hayvandır 
dersiniz ama sizin gibi bilinçli, sizin seviyenizde birisi sizinle alay ettiğinde 
kendi üzerine dönebilirsiniz; ben niye yaptım diye. Bir zürafa gelip sizinle alay 
edebilir mi? 

Aynı seviyede olduğunuz şeylerde sizi yansıtacak birilerini görürsünüz. Ortak 
değerlerinizde ortak bir toplum oluşturursunuz. 

Ortak değerlerle ortak yaşadığınız yaşam alanı oluşturursunuz, o yaşam 
alanında özgürlüğünüzü bulursunuz. Tenzih bilinci değer üretme bilincidir. 
Her değerinize bakın, o değeriniz tenzihte olduğunuz durum değil midir? 
Birçok şeyi tenzih etmiyor musunuz? Kutsallarınıza bakın. Tenzih bilinci 
kutsalları çıkarır ortaya. Kutsallar değerleriniz olur. Kutsal, kutsiyetten geliyor, 
Allah Kudüs’tür. Kudüs demek arı, duru, bizatihi kendidir, katışığı yok demek. 
Altına bakır koyarlar, kutsiyeti gitti. Ne kadar karıştı, o kadar gitti. Allah diyor 
ki yanımda kimse yok, bana karışacak bir varlık yok diyor zat olarak. Kuddüs 
zat olarak budur. Sıfat olarak zaten bütün sıfatların sahibidir.  

Görme, duyma, bilme âlemde tektir bunlar. Hakk’a ait sıfatlar olarak… 
Yanında kimse yok ki bilme ayrı ve yeni bir şey olarak çıkmış olsun. Hepimiz 
görüyoruz ama görmemiz tektir. Yarasa ayrı görüyormuş, sesle, yani objeleri 
algılıyor; görüyor mu görüyor. Ses veya ışıkla görme var, ama ses denilen 
enerji, enerjiyle görüyor. Bizde ışık enerjisiyle görüyoruz, enerjinin 
düzeyleriyle alakalı, ama görmeyi sağlayan yine Hakk. Gören Allah.  

Sıfat sahibi, Kuddüs, işlerinde hep bir programı vardır, onda hiçbir katışık 
yoktur, ilkeler üzeridir. “Rahmeti kendime farz kıldım” der. Allah Kuddüs’ tür, 
hangi noktadan bakarsanız bakın. Nefsinizde yasalarla sınırlanmanız kutsallar 
edinmeniz içindir. Allah kendini İsrail oğullarına niye kutsal olarak gösteriyor; 
çocukluk aklına kutsal olarak kendini gösterir. Der ki “Allah'ın ismini boş yere 
anmayacaksın” yalan söyleme, menfaatine kullanma demek. İnsan Allah’ın 
ismini nerde anar; yalan, vallahi billahi, ticaretinde falan… O ne demektir; 
bana itibar et, ama neyle; Allah’ın ismiyle… Buradaki en temel argüman 
menfaatine kullanıyor! Allah’ın ismini boş yere anma, ilkesel konuşur. En 
basiti buraya geliyorsunuz, menfaatini arıyor musunuz, Allah için buradayız. 
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İnsanlık olarak rabbimizin üzerimizde ki ismi ne ise onu boş yere anmıyoruz. 
Menfaatimize değiliz burada, sadece Allah içiniz.  

Ussal tarafı tanık olduğumuz bir taraf var ama yaşamımızda deneyimlediğimiz 
bir tarafımızda var. Allah’ın üzerinde ki ismini hakkıyla yaşayacaksın, onu 
başka yerlere kullanmayacaksın. Allah’ın esması kullanılmaz, değerler yaşanır. 
Kullanılan şey değildir, ne zaman ki ilkeleri kullanırsınız nefsiniz doğrultusunda 
o zaman gitti, boşa iyilik yapıyorsunuz, filancalar desin… İyiliği 
kullanıyorsunuz, kullanılacak bir şey değil, iyi olursunuz. İyiliği kullanıyorsanız 
tilki olursunuz. Güzellik kullanılmaz yaşanır, saf halis olan güzeldir zaten. 

Halislikle alakalı bir şeydir; olduğu gibi kendini yansıtan demektir. Bir şey 
kendini olduğu gibi yansıtıyorsa o güzeldir. Doğaya bakın hep hayran 
kalınmıyor mu, insanlar şunu bunu yapıyor. Güzelmiş, perdesini indirin 
bakalım, Güzel mi? En güzel olan ahlak güzelliği… Bizden istenende odur.  

Burada erdemler olarak iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun yaşamımıza geçmesi 
isteniyor. Geçmişimiz üzerinde emeği olanlar, şu anda yaşadığımız şeylerde ve 
geleceğe ait belirleyici olan davranışlarımızda doğru olmamız, iyi olmamız ve 
güzel olmamız isteniyor. Kur’an aslında bir parça Platonistir. Platon bir nevi 
irfan ehli olan bir filozoftur. İyilik doğruluk güzellikle oturmuş. Şimdi böyle 
deyince sanki Platon’dan esinlenmiş gibi bir şey yok tabii… Platon’un yaptığı 
varlıkta olan üç tane idea; iyilik, doğruluk, güzelliği işlemesiydi. Bu zaten olan 
şeydir, olanı okudu. Bizim âlimler onu bildiği için Eflatun dedi.  

Eflatun rengi bilgeliğin rengidir, filozoflukta bilgeliğin rengidir. Hakkıyla 
bilmenin rengidir. İlahi âlemde hakkıyla bir şeyleri bilmenin, yasalarıyla, 
değerleriyle bilmenin rengi eflatundur. Tevhitte bilmenin, Hakk’ı her yerde 
bilmenin rengi beyazdır. Her şeyi ahlak ve ahlaki değerler üzerinden bilmenin 
rengi yeşildir. Her şeyi aşk ile bilmenin aşk ile bakmanın rengi mavidir. Kırmızı, 
hastalığa yoksulluğa zahmete işaret eden bir renktir.  

İsra suresi bize tamamen tenzih bilincini verir. Zaten baştan sona bakın 
tenzihi anlatır; peygamberin dilinde tenzih, kendisi kendisini tenzih eder 
Musa’nın dilinden, verilen sıfatlar ne ise o sıfatlardan yana kendini tenzih 
ederek Hakk’a atf etmesi… Musa, kendini tenzih ediyor Hakk’ tan yana arif 
blinci, ama âlim düzeyinde tenzih ediyor; benden değil benim üzerimdeki rab 
den veya bana veren rab den dir. Arifler böyledir, bizden değil Allah’tandır, 
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kendini tenzih ediyor, Allah’a atf ediyor. Arifi billah ta öyle değil, şifa verdi 
Allah’tan ikiliğe düşmez, sadece Allah’tan der. Bakın kendini de kattı Allah’a 
burada Allah’tan derken. Tenzihin kendisinin doruğu var, üstelik ikiliğe bile 
düşme yok; sadece Allah’tan. Kendinizi araya koymadan ‘bu gün benim 
Emre’de karar kılan.’ Dediği zaman zaten kendinden tenzih ediyor her şeyi, 
Emre’yi de tenzih ediyor; Emre diye biri yok ki orada, Hakk tecelli ediyor.  

İsra suresinde tamamen tenzihi görürsünüz. En dorukta esmayı hüsna ile 
tenzih olunur. Ne zaman ki esmalar değerlerimiz olur, yasalar bizi sınırlarlar, 
ilkeler bizi dönüştürürler -değerlerimiz olursa dönüştürürler- tinsel dönüşüm 
gerçekleşir. Ama yasalarla menfaatler devam eder. Şöyle diyeyim; namaz 
niyaz gibi ayetlerde var; Allah hu Ekber diye Kâbe’ye selam verdiğiniz zaman 
Allah’a selam verilirken Allah hu Ekber denilir. O tenzih edilir her şeyden; 
Allah hu Ekber sözü tenzihtir. Kâbe’de ilk yaptığımız şey ne; Bismillah Allah Hu 
Ekber lillahi hamd. Allah’a selam verirken bilinciniz dünyada değilse, sadece 
Allah’a bakıyorsanız o sırada, ihsandaysanız, o sırada gerçekten Allah 
ileyseniz, ikandaysanız; zaten her şeyi geriye atmıyor musunuz? Tenzihte 
değil misiniz? “Gecenin bir yarısı kalk namaz kıl, sana has olarak” bu ayet 
Muhammedî olduğu için bize hak değil, farz değil derler. Ona farz olan size de 
farzdır ümmetseniz, ümmet değilseniz ayrı. Burada şunu bunu konuşmuyor, 
bir bilinci konuşuyor, bu bilincin gelişim süreçlerine tanığız biz ve halen 
gelişim surecinde… O süreçte ne yapıyor; sana has olarak kalk rabbine şükret 
ve namazını kıl.  

Burada şükür geçmez ama namaz bir şükürdür. Gecenin yarısı dünya işi yok, 
aynı zamanda nefs yataktan kalkmak istemez… Sana zor gelecek işi yap, 
kendini tenzih et, rabbin huzuruna çık. Namaz da bakın kıble Allah’tır ve 
Allah’a yükselme vardır. Namaz hem sizi Allah’ın huzuruna durdurur hem de 
sizi Allah’a yükseltir/ uruç ettirir. Ama oruç sizden Allah’ın tecelli etmesine 
sebeptir. Oruçta Allah’a gönülden yükselme olmaktan daha çok Allah sıfatları 
ile sizden görünür. Özellikle nurun tecellisi artar. Gece yürüyüşü olduğu için… 
oruç hiç yok, yani yükseliş var.  

Mescidi Aksa’ yı konuşuyor; Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya yükselten. 
Gönülden, gönül Kâbe! Gönül yurdu ahadiyet yurdu ve iniş yurdudur. İlkeler 
gönlünüze inerler. İyilik nereye iner, dışarda mı görürsünüz, gönlünüze iner ve 
eylemlerinizde gösterirsiniz. Dışarı da birinin iyiliğini gördünüz; onun gönlüne 
de iyilik inmiştir, onun için dışarıda gösteriyordur. İlkeler gönle inerler, 
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amenna. Ama bedenin üzerinde, eylemlerinizde, üzerinizde ki eylem sahibine 
sizi taşırlar.  

“Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulumuzu 
Mescidi Haram’dan ( kendisine inilen yerden) Mescidi Aksa’ya (yükseltilen 
yerden) götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, 
görendir.” 

Bunu özetleyelim; beden Mescidi Aksa, gönül Mescidi Haram. İç âlemde 
yaşayan bir insansın; aksaya, melekelerinize taşınıyorsunuz. Melekeleriniz 
üzerinden eylemlerde bulunuyorsunuz, sizde görünen kim oluyor? Diyor ki 
“ayetlerini gösteren -eylemlerde delillerini gösteren- Allah noksan sıfatlardan 
münezzehtir.” Kimi yaşıyorsunuz o sırada, Hakk’ı yaşıyorsunuz. O sırada sen 
yine kendine döndüğün zaman; noksan olan biziz o değil. İlkeler yine 
üzerimizde tecelli ediyor, biz farkında değiliz. O sırada sizin üzerinizde ki ayet 
ile ayet dediği eyleminiz delildir zaten, melekeniz delil, varlığınız delil.  

Bir yer daha var surede; “İnsanı birbirinden üstün, farklı, farklı yarattık” diyor. 
İnsan toplum içersinde üretkendir ve her bir insan kendi sıfatı üzerinde rabbi 
olan Allah’ın bir veya birkaç sıfatını yaşamasıyla üstünlük arz eder. Bütün 
eylemlerde üretkendir ve eylemlerinin her birinde ürettiği her ne ise o ürettiği 
sıfatla tamamlayıcıdır. Üstünlük birbirinize kibirleneceğiniz, bencil olacağınız 
bir şey olarak anlatılmaz İsra suresinde. Ve bunu şeytan anlatımıyla net 
vurgulu söyler. “Sen beni ateşten yarattın, kokuşmuş balçıktan yarattığına mı 
secde edeceğim” diyor. Bu tamamen kibir… Musa peygamberle beraber nasıl 
kibrin aşıldığını gösteriyor. Kibrin karşıtı tevazudur derler, ama kibrin karşıtı 
yokluktur. Karşıt olarak ta görülmemesi gerekir; tevazu, sadece eğilirsiniz, 
eyvallah dersiniz. Ama yokluğa ermeden kibriniz yok olmaz, nefsi emarenizi 
mat edemezsiniz. Eskiler bunu secde üzerinden anlatırdı; başlar, alınlar 
secdeye değmeden Allah’a varmaz. 

Kulun gönlünde şirke ait zerre miskal olsa Allah’ı müşahede edemez, Allah 
katına çıkamaz. Allah katı dediğim gönül katı iniş mertebesi olamaz, Hakk 
üzerinde tecelli buyurmaz. Onun için ki sıfatında kalıyor. Gönlünde Allah’ı 
yitiriyor o sırada. Şeytan, kibir Allah’tan mahrum, inişten mahrum bırakır sizi. 
Siz inersiniz, sürüklenmeye başlarsınız artık. Bir sıfata bağlısınızdır, ama artık 
uzaklaştırılmışsınızdır. Allah esirgesin. Allah bizi kibirden beri eylesin, kibir en 
büyük tehlikelerden… Alay edersiniz, dalga geçersiniz hepsi kibir iledir. İnsan 
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iki türlü kibirlenir; kendinde olanın büyüklüğü sebebiyle, kendinde 
olmayanına muhalefet sebebiyle. Bilir misiniz kendinde yoktur, yoktur diye 
hasedinden… Bizde de şu var, böyleyiz, falan; hemen başka şeyleri öne 
çıkartır. Resulullah efendimize kibirlenilmesinin en büyük sebebi nedir; 
kendinde olunmayanla muhalefet edilmesi “ bula, bula seni mi buldu” derler 
ya, net anlatımlar var. 

Üstünlük dediğimiz birbirimizi tamamladığımız noktadır. Kâinatta rahmet 
budur. Her varlık kendi üstün sıfatıyla başka mahlûkatı tamamlamıyor mu? 
Ürün verdiğiniz neyse, bütün ürünlerinizde ve edimlerinizde başkalarını 
tamamlıyorsanız, paylaşıyorsanız o zaman üstünsünüz. Çünkü Allah Hu Ekber 
diyorsunuz, üzerinizde ki Rab üstündür o sırada. Rabbin sıfatını açığa 
çıkarıyorsunuz, onun için size üstünlük bahşediliyor. “Katımızda üstün 
olanlarınız takva sahipleridir.”Yukarıdaki bir kat değil, gönül katında iniş… 
İlkelerin inişi eylemleriniz de göründüğü için âlemlerden üstün kılınıyorsunuz. 
Çünkü o sırada Allah’ı yaşıyorsunuz, katına çıkmışsınız. Eyleme taşıdığınız 
anda her eyleminiz, sizi sizde olanın bilincine taşır; o sırada katındaydı zaten 
O, yani gönlünüzdeydi, O potansiyelinizde olan öz varlığınızdı. Burada demem 
o ki, velayeti âmmda zorunlu yakinlik vardır. Velayeti nisbi de Allah için 
olduğu kadarı ile eylem ve ürettikleriniz üzerinizden istidada bağlı kılınan nisbi 
olan yakinlik elde edersiniz.  

Hemen arkasından bir söz daha söylüyor. “Nice peygamberi nice peygambere 
de üstün kıldık ve Davut’ a Zebur’u verdik.” Bakın bütün peygamberler üç 
sözle gelmiştirler söylevlerinde ortaktırlar, birdirler; Allah’a iman, akıbete 
göre yaşam, Salih amel… Bu nübüvvetin ortak söylevidir.  

Lakin sıfatları itibariyle hangi sıfatın temsilcileri iseler birbirlerinden 
üstündürler ve birbirlerini tamamlarlar, geçmişlerden gelenleri destekleyerek 
yürürler. “Üstün kıldık” diyor. Davut, peygamberler içerisinde devlet olan bir 
peygamberdir. Devlettir Davut. İlahi sıfatlar devlet üzerinden tezahür ediyor 
artık. Ne zaman ilahi sıfatlar devlet üzerinden cereyan eder, üstünlük işte o 
üstünlüktür. Ne zaman ki ilahi sıfatlar değerler olur, değerler erdemlerdir 
toplumsal düzende, üst yapı kurumlarıdır o zaman üstünlük oluyor. ‘Şunu 
şöyle yapmayacaksın, cezası var’ bu caydırıcı, sınırlıyor. Cezası olan şey sınırlar 
ve korkutur da… Korkutan şey genelde sizi dışınızda bırakır, korktuğunuz şey 
sizin dışınızda kalır, bir taraftan da korktuğunuz şeye tanıksınızdır. Davut’a 
döneceğim. 
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Hakk ne diyor İsra suresinde; mucizelerimizi niye göstermiyoruz, kâfirler daha 
önce inkâr ettiler… Niye inkâr ettiler; niye fazlasıyla göndermiyoruz! Zaten 
çocukluk aklına gönderiyoruz, indiriyoruz, yine küfre varıyorlar. Korkutuyoruz, 
tanık oluyorlar diyor. Ondan sonra korkuları küfürlerine sebebiyet veriyor. 

Hakikaten öyle değil mi? Resulullah’a nasıl kibirleniyorlar, gördüklerine 
korkuyorlardı. Ayı ortadan ikiye bölünüşü var, ben olsam bende korkarım. 
İnsanın yapamayacağı bir şey; ay ikiye bölünüyor, korkularına sebebiyet 
veriyor ve korktuğunuzda korktuğunuza da tanıksınızdır.  

Korkuyu çok iyi kullanıyor; sınırlandıran ve ceza ile önünüze gelip sizi 
sınırlandıran… Yasa değerler edinmenizin ilk basamağıdır ama çocukluk 
devresidir. Yetişkin insan ilkeler, değerler edinir. İlkeler üzeri rüştünü 
kendinde bulan insandır, o zaman özgür olacaktır. İşte İsra suresi gecede 
yürürken diyor ilkeleri değer edin. 

Burada ‘ana, babana iyi davran. Cömert ol’ bakın, ceza yok. Arkasından bir 
ceza konuşmuyor. Toplumsal değerlere saygılı ol diyor. Zina toplumsal 
değerlerin içeriğinin çürütülmesidir. Bir aile düşünün biri zina yapıyor, 
toplumsal değerler gidiyor. Fuhuş… Hepsi toplumsal değerlerle alakalı, çünkü 
bağlayıcı… Önemli olan değerlerimiz, caydırıcı olan cezalarla beraber çocuk 
aklının yetişkinliğe doğru evirilmesi değil. Amenna lazım Musa; “kitabı verdik. 
Yutmazsanız ne olur” diyor, böyle olur. Üstelik mescidi aksa da sizi yüzü kara 
bıraktım diyor. Beden evinde sizi yüzü kara bıraktım gönle taşınamazsınız 
diyor. Bu hakikaten de net, gönle taşınamadılar. İçlerinde iyi olanları tenzih 
ederim.  

Tenzih ederim dediğin zaman kavramı net ortaya çıkıyor. Onların iyi 
sıfatlarıyla görünüşünü tenzih ederim noktasıdır. Yasalarla biri sizi sınırladı, 
hareket alanınız kalmadı. Ne yaparsınız; mitlere dalarsınız demiştik. Önceki 
sohbetlerde Tevrat’ta inanılmaz mit vardır, hayal gücü vardık demiştik. Hayali 
bir yaşantı kendi ütopyanız olur. Arkasından Davut’u getiriyor. Davut, devlet 
düzeyinde halife olmaktır. İlkelerin devlet düzeyinde yaşama sirayet edişi, 
adalet ilkesini bağlı… Arkasından Zebur’u verdik diyor. Zebur müziktir, 
sanattır. İlkeler sanatla içselleştirilirler ve ilkeler sanatla değere dönerler. 
Dünya kullanım yeridir amaca ulaşmak için… Dünya kullanım yeri olarak, meta 
olarak gösterilir. Dünyanın mahşer zamanı ilkelerle hesaplaşmanın ve ilkelerle 
yürümenin gerektiğinin bilincini edinme zamanıdır. 
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Dünya öyle bir çağa taşınacak ki o çağda artık insanlar ilkelerle yaşanmasının 
gerektiğinin bilincindekilerle yüzleşeceklerdir. Mahşer zamanı insanın vicdan 
zamanıdır. Yasalarla vicdan tam edinilmiyor. Bunu günümüzde görüyoruz; 
şeriatını, yasasını koyuyor, olmuyor. Demek ki değerler hala toplumsal yaşantı 
olarak üst yapı kurumu olmamış, olmadığı için sorumluluk bilinci oluşmuyor, 
değerler halen içselleştirilmiyor, içselleştirilmediği için halen nefsi emarenin 
kaypaklığı oluyor. Cezayı bile görse atın ölümü arpadan olsun diyor. Nasıl olsa 
Allah af eder diyor. Toplumsal yaşamın çürümesinin en büyük nedeni budur. 
İlkelerin değer edinilmemesidir. İlkeler toplumsal olarak değer edinilirse 
evrensel oldukları için birbirimize bağlanırız. Geleceğe ancak ilkelerin değer 
edinilmesiyle adım atabiliriz. Yoksa çürük bir toplum, yok olmaya 
mahkûmdur.  

Bunu tarih olarak ta biliyoruz; Roma ahlaksızlığıyla ve diğer toplumlar vs. 
“Hiçbir memleket yoktur ki kıyamete kadar yok etmiş olmayalım” bu ayet 
neyi gösteriyor demek ki her toplum ilkeleri değer edinmediği sürece yok 
olacaktır. Ayet şunu da söylüyor, ilkeler üzeri yaşamayan her toplumu, ortak 
değer edinmeyen her toplumu helak edeceğiz. O zaman ilkeleri değer edinen 
bir toplum yaşantısı ortaya çıkaracağız anlamına gelir. İnsanlığın öyle bir 
devresi var. Yasalar caydırıcıdır, sınırlar. Ceza gelecekte olandır; bir şey 
yapıyorsunuz, karşılaşacaksınız; akıbet bilinci… Bizden istenen salih ameller, 
ilkeleri değer edin ve üretimde ol, eylemlerde ol, salih amellerde ol, Hakk’a 
yetiştiren üzerinde ki hakkı bulmana sebep olan eylemlerde ol veya her şeyin 
üzerindeki hakkı görmene sebep veren eylemlerde ol. Farklılıklarda birbirimizi 
görürüz ama ortak değerler olduğu zaman birbirimizi besler ve görürüz, yoksa 
kibirleniriz. Birbirimize şu yanlış yapıyor, bu doğru yapıyor diye birbirimizi 
guruplaştırmıyor muyuz?  

Bu çok önemli; değerler eğer bizi taraf kılarlarsa Hakk’ın her yerde ki 
tecellisinden mahrum kalırız. Evet, üst yapı kurumu olacaklardır, 
içselleştireceğiz; değerler ve sorumluluklar olacaklardır ve vicdanda 
sorumluluk oluşur. Bir insan değerler edinmeye başladığı zaman vicdanında 
sorumluluk sahibi olacaktır; ama bütün kâinatta olacaklara karşı! İsra 
suresinde bunu da söyler; Zebur… Değerler müzikle, sanatla içselleştirilir 
deyip evrenselleştireyim. Sanat olmazsa değerleri içselleştirmeniz çok zordur. 
Alevi kültürünü bilirsiniz, niye değerleri bu kadar kalıcı oldu ve günümüze 
kadar taşındı? O kadar çok horlanmalarına ve eziyet görmelerine rağmen 
bağlayıcı öğe saz, birde ilahi vardır bilirsiniz. İlahilerin tamamı methiyedir, 
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uyarılar vardır, nasihatler vardır, tamamıyla tenzihe dayanır. Buraya önem 
verin; her kültür ilkeleri kendi kültüründe ki ortak değerleri sanatta ki 
değerleri ne ise onlara göre eğer içselleştirirlerse kalıcı olur. Ortak değerler 
gönüllere inmenize sebeptir. Ortak değerler yoksa birbirinizin gönlüne 
inemezsiniz. Mümin müminin kardeşidir sözünden de bunu düşünebilirsiniz.  

İsra suresi bize neyi veriyor; neyin nasıl yaşanması gerektiğinin bilincini 
tenzihle veriyor ve tenzih ile de değerler edinmemizi, kültür oluşturmamızı, 
toplumsal yaşantıda oluşturmamızı… Çünkü değerler kültür oluşturur ve 
‘Kültür oluşturan değer kült dür.’ İnsanlığın ortak kazancıdır, kimsenin malı 
değildir. Bazen resimler satıyorlar. İnsanlığın ortak eseri… Picasso tek başına 
mı yapmıştır onu, bütün insanlığın sonucundan olan bir üründür o. Bütün 
insanlık tarihinde resim sanatının tarihinin bir ürünüdür o, insanın insana 
kendisine yansıtmasının ortak değeridir o.  

“Biz insanı eşrefi mahlûk kıldık” der. Üstünlükleri anlatıyor ve insanın tinde 
değerler doğrultusunda tenzih bilinci ile yaşaması doğrultusunda bilgi değer 
niteliğinde bilinç olacak… Değerlerle beraber sorumluluklar getirecek 
toplumsal yaşantı oluşturulacak. Bununla beraber bilginin kendisi sizde artık 
işlevseldir bizatihi yaşamsaldır. Bilgi doğada bize soyut duruyordu; edindik, 
edindik sonra bizde, bilincimizde, ilkeler ile yasalar zemininde işlevseldir.  

Artık bilgiyi değerleriniz doğrultusunda bilinçli olarak kullanıyorsanız 
“rüştünüzü” buldunuz. Kendi öz varlığınızla ayaktasınız, bir taraftan 
sınırlarınızı biliyorsunuz ve ilkesel olarak nasıl yaşamanızın gerektiğinin 
bilinciyle yaşıyorsunuz. Başkasının aklı ile değil, kendi aklınızla oturup 
kalkıyorsunuz. Bilincinde artık ilkelere bağlı bir yaşamınız vardır, ön görünüz 
var hayatınıza dair. Söylüyor surede “ölçtüğünüz zaman tastamam tartın” 
diyor. Başkalarının maddi değerine, çıkar ilişkilerinde ki emeğe, emeğe saygılı 
olun; tas tamam tartın. O emek üzerinden Hakk tecelli etti, Hakk’a saygılı olun 
demektir dolaylı yoldan… Ayetleri okurken bazen Muhammed efendimiz 
diyoruz, bu sizi bin dört yüz sene öncesine götürmesin, size bir bilinci 
anlatıyor. O bilince geldiğiniz zaman, bak böyle ol diyor ve değerler edindiğin 
zaman duruşun olsun, - değerler duruş verir - sakın diyor duruşundan taviz 
verme; “gönlün az kalsın meyledecekti, sebat edenlerden olmasaydın”  

Onun için tenzihte durun, tenzih bilinciyle bilinçlenin ama değerlere döndüğü 
zaman sizde ilkeler orada duruşunuz olsun, taviziniz olmasın. Dünya işlerinde 
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prensibiniz olur, değerlerde duruşunuz olur. İsra da gece yürürken yani 
dünyanın karanlığında yürürken duruşunuzdan taviz vermeyin. Pir Sultan 
Abdalın “Dönen dönsün ben dönmem yolumdan” sözünün faklı bir söylevi.  

Zaten sure tenzihle bitiyor; “Çocuk edinmeyen…” Çocuk edinmek yüklenmek 
demek… Evladı diyor ya, bazıları ben bir şey edinmiyorum ki kendimden 
çıkarayım diyor. Çocuk edinmek kendinden çıkartmak demektir, bu 
ürettiklerimiz için de geçerli. Hz. Mevlana diyor ki; ‘siz Hakk’a yürüdüğünüz 
zaman kabrinizin etrafında nice çocuklarınız gezer. Lakin bakarsınız ruhunuzla 
bu çocuklar nereden geldi onlar senin evlatlarındır diyecekler’ diyor. ‘Lakin 
ben böyle evlat edinmedim diyecek’ ‘Onlar senin düşüncelerin, fikirlerin, 
amellerindir diyecek’ Bakın insan evvela dişildir, yüklendiğini tutar. Ürettiği 
kendi evladı gibi olur. Evladına insan yakındır mülkiyet olarak, kendine 
yakındır, sahiplenir, aidiyetleri vardır artık. Değer olarak aidiyeti vardır ama 
mülkiyet olarak ta sahiplenir. Çocuk edinmeyen bir şeyi yüklenip te 
kendinden, sonradan, çıkartmayan; hâkimiyette ortağı bulunmayan yani 
bütün işler ona ait acizlikten ötürü de bir dost bunmayan…  

Tamamen süphanlık konuşuyor; zatıyla, sıfatlarıyla, fiiliyle, kudretiyle ihtiyacı 
olmayan Allah’a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Allah 
hu Ekber. Tamamıyla tenzih.  

Bakın burada ortak olarak en büyük değerimiz nedir; Allah. Anlamaya 
çalıştığımız kitapta O’nun kitabı, aslında O’nu anlamaya çalışıyoruz. İsra 
gecede yürüyüş, gönlümüze inenler ilkeler, gönlümüze ilkeler indiği zaman 
onlarla eylemlerde olursak, onları değer edinirsek, üst yapı kurumu olursa 
toplumsal yaşantı sonucu kurtuluşa ermiştir. Rüştünü bulan insan kurtuluşa 
erer.  

Bunun bir süreci var, duygularla değerlerimizi edinmeye doğru gidiş, bir şükür 
var. Nuh a.s. konuşulan, hemen arkasından Musa’yla cezalarla beraber 
şeriatın getirilişi var. Davut’la beraber zikredilen nokta; Zebur sanatla güzel 
yaptığımız eylemlerin bize verdiği katkı, sanat aynı zamanda Hakk ile ritimde 
uyumluluk getirir. Müzik… Bir iş yapıyorsunuz, Allah’ın bir sıfatı üzerinizde 
tecelli ediyor, müzik çaldığında daha uyumlu bir şekilde çalışmıyor musunuz? 
Kur’an aynı zamanda bir musiki değil midir? Kur’an’da da zikrediyor; size hem 
bir şifa hem rahmettir. İlkeleri anlatırken sizi bütünler, şifa olan bütünler. Bir 
taraftan uyum içinde olmanızı sağlar. İçselleştirdiğiniz için uyum içinde 
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olmanızı sağlar. Benim hep gönlüm rahatlar, akar gider. Gönlünüzün 
rahatladığı yerde bütünleşmez misiniz? Kendinizi duygulara kaptırmayın, o 
sırada gözünüzde bakan Hakk’tır. Birde Kur’an’ı anlıyorsanız, bitti zaten. 
Anladığınız her şey sizi bütünler. 

 Nahl suresinde bizi üretmeye doğru teşvik eden, bir hakikat itibariyle bizi 
üretmeye doğru teşvik eden bir Hakk görüyoruz. İsra süresinde hakikate göre 
Hakk’tan istidadımız olan hakkımız ne ise, gerçekten istidadımız olup bizi 
gerçeğe taşıyacak olan ne ise o istidadımızın neye göre yaşamamız 
gerektiğinin bilinci anlatılıyor. Metalara göre mi, menfaatlerimize göre mi 
değer edineceğiz? Hak ilkeye göre değer edinerek Hakk’a doğrumu kendimizi 
taşıyacağız? Gönlünüze ne inerse Hakk’tan yana -iyilik, doğruluk, güzellik- 
sebat edin, tutarlı olun demektir. Bu eylemlerinizde devamlı olun, o sizi 
Hakk’a taşıyacaktır. Yapmaya devam edin, kapı bir gün açılır. Bir gün bir 
bakarsın ki Hakk üzerinde tecelli ediyor.  

Ahlak iki türlüdür bir fıtratımıza ait ahlaktır, yaratılışımıza; kaderi mutlaktır. 
Birde ilkelere ait ahlakımız vardır bunu Rum suresi otuzuncu ayette vurgular. 
Rum suresine gelmeden öncede İsra’ da söylüyor; 

“Herkes kendi şekline göre amel eder” arkasından da söylüyor “Ruh Allah’ın 
emrindedir. Çok az bilgisi verilmiştir.” Herkes kendi şekline yani biçimine göre 
eylemde bulunur, edimde bulunur. Eylemde bulunmak, kendinde –
potansiyelinde- olan şeyi de açığa çıkartmak demektir. Aynı zaman da o 
ayette biçim ve içerik, bütünlük kast ediliyor. Fıtratımıza ait ahlak, ama bu 
değerler potansiyelimizde olanın açığa çıkartarak, kendi üzerimize dönerek 
rüştümüzü bulmamız için, İsra onun içindir. Potansiyelinde bir ahlak var, 
amenna, ama üst değerler olarak bir ahlak getiriyor, ussal… Ne zaman ki 
içselleştiriyorsunuz –değerler- toplumsal yaşantı da üst yapı kurumu 
ediniyorsunuz, yaşamına sirayet ediyor; o zaman ne oluyor; Allah’ın ahlakıyla 
ahlaklanın onun sıfatlarıyla sıfatlanın. Edimde bulunmak değil. Tenzih ikidir; 
biri ussal diğeri yaşamsaldır. Yaşamsal dediğim ilahi sıfatlara taşınmaktır. 
Mesela Allah’ın Rahman sıfatıyla bakıyorsun; bütün sıfatlardan kendini tenzih 
ederek Hakk’a varmış değil misin? Mesela Allah’ın Rezzak esması tecelli 
ediyor sende, o sırada Rezzak olursan, birine bir ikramda bulunursan… 
Benden Rezzak olması başka bir şey, ama senin onu üzerinde yaşaman başka! 
Bütün sıfatlardan tenzih ediyorsun, Rezzak… Gıda, şu, bu değil, senin 
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üzerinden veren birine şahitsin tanıksın. Sanat yapılıyor, Musavvir; o sırada O 
Musavvir olanı yaşamak, eylemlerinde yaşamak… 

“Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın, sıfatlarıyla sıfatlanın” yaşamadan zaten 
yapamazsınız. Ahlak yaşanandır. Ahlakın tamamı zaten tenzihtir. “Din 
tenzihten ibarettir.” “Size ruhun bilgisi çok az verildi, ruh Allah’ın emrindedir.” 
Anlamı; ruh melek demek, çünkü melekler Allah’ın emrindedir. İnsan ruhu 
melektir. İnsan meleğidir, ayet zaten bilgisini veriyor. Bütün varlıkta ne 
dönüyorsa biçim ve içerik bütünselliğinde, ruhta hepsinin özünde olandır. 
Biçim içerik ve öz varlığımız ruh. Öz varlıkta olan zaten Allah! Bunu bir ayete 
daha götürelim ruhu anlamlandırmak için “Biz Âdem’e ruhumuzdan üfledik.” 
Öz varlığınız ruhunuzda saklıdır. Öz varlık olduğunuz ruhunuzun içeriğinde 
Allah’ın olduğunun bilincine taşınırsanız, zaten sizin üzerinizde Allah zatıyla 
tecelli ediyor. Şu son ayet bizi ona götürür eğer yaşamsal olursa; “Allah’a 
hamd ederim de” burası tevhid tarafı…  

“Tekbir getirerek şanını yücelt. Allah Hu Ekber.” Senin üzerindeki sıfatlarla 
ona taşın demektir. En son varacağın zatı ilahidir. Orada sen kalmazsın. Zatı 
ilahiye vardığınız anda Hakk’ın kendi varlığı tecelli eder. Ruhun kendisini nuru 
ile istila ettiği zaman işte orda Allah tecelli eder.  

Ruhu anlamlandırmak için söyleyeyim; ruhun kendisi insan meleği… “Biz 
ruhumuzdan üfledik”; bir içerik doğrusunda biçim verdik. Her insanın istidadı, 
ruhun bağlandığı esmaya göredir; ruh hangi içerikte var edildiyse o içerik 
doğrultusunda hareket eder, melektir. Senin, benim, onun ruhu farklı 
ruhlardır, istidatları bağlamında… Öz varlık olarak hepsi birdir, Allah’a dayanır. 
“Emrindedir” demek O’nun emri dışında iş gören yoktur. Zaten üzerimizde 
tecelli eden odur. Surede söylüyor; “insanları apaçık kuşatmıştır, içerden ve 
dışarıdan” fıtratımız doğrultusunda ne istemişse onu yüklemiş, ruhumuzda iş 
gören O. “Emrinde” ise, sonuçları itibariyle bir program çizmiş. Sonuçlar 
doğrultusunda secdedeyiz, ereğe bağlı olarak; “isteyerek veya istemeyerek 
her kes O’na secdededir.”  

Biçim, içerik ve sonuçta istenen… O zaman “neden” sorularına girmiyoruz, 
bizim tadımız nedir diye bakıyoruz. Bendeki tadın, hayatımın anlamı ne? 
Allah’tan nasibiniz noktasında bilinçlendiğiniz zaman, rüştünüze doğru 
yürüyüşünüzdür. İnsanın önemli vazifesi Allah’tan nasibini araştırmasıdır.  
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Bir soru vardı… 

 İsra süresi 60. ayetteki lanetlenen ağacın anlamı nedir?  

O zakkum ağacı, zaten tefsirde öyle geçer. Kur’an’da cehennem ağacı diye 
geçen tek bir ağaç vardır, o da zakkum ağacıdır. Ama niçin lanetlenmiştir o 
ayrı. Ama zakkum ağacının bizatihi lanetlendiği değil, lanetli olanların, 
cehenneme girenlerin ondan beslenmesi sebebiyledir. Hiçbir şey zaten lanetli 
değildir, sıfatları itibarıyla ve eylemleri itibarıyla lanetlenirler. Şeytan hangi 
noktadan lanetleniyor? Eylemi itibarıyla lanetleniyor ve kibre düşüyor 
düşüncesi sebebiyle, fikri sebebiyle ve secde etmemesi sebebiyle 
lanetleniyor. Ama bizatihi Hakk’a yakınlığı vardır, bak zatihi her varlık Hakk’a 
yakındır. Onun için lanetli değildir. Sıfatlarımız ve fiillerimiz, yani biçim ve 
içeriğimiz doğrultusunda yaptığımız eylemler sonucunda lanetleniriz veya 
rüşte doğru Allah ile rüştümüzü bulmaya doğru yol kat ederiz.  

Gece namazından sonra 80.ayet diyor ki, “Rabbim gireceğim yere, dürüstlükle 
girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.” Muhteşem 
bir dua…  

“Bana tarafından hakkı ile yardım edebilecek bir kuvvet ver.” Yine “de ki, Hak 
geldi, batıl yıkılıp gitti, zaten batıl yıkılmaya mahkûmdur.”  

Bu ikisinin ruhunu veren zaten batıl yıkılmaya mahkûmdur. Niye? Çünkü bir işi 
yapıyoruz. Bir işi yaparken, dua edelim şimdi; ‘Ya Rabbi girdiğim zaman’, bir 
işe başlamak anlamına gelir, bir grubun içine girdiğim zaman demek anlamına 
gelir. Kur’an’ın içine girdik mesela, ‘Ya Rabbi bizi dürüstlükle yani doğru olarak 
koy ve doğru olarak çıkart’. Bakın geleceğe dair bir belirsizlik var değil mi? Ya 
Rabbi senden yardımcı bir kuvvet, yani neye giriyorsak, neye çıkıyorsak, orada 
yardımcı olacak kuvvet ver diyor. Lakin arkasındaki ayet; şu bilincini edinirsen, 
zaten böyle olduğunu da göreceksindir diyor. Duanın kendisi eylemsel olarak 
karşılığının olması gerektiğinin bilincini getirir bize. Zenginlik için dua eden bir 
insanın zenginlik eyleminde bulunması şevkinin verilmesi lazım, melekelerinin 
kuvvetli bir şekilde onu o şekilde yönlendirmesi lazım. Ya da adam Alim 
esmasından himmet istiyor, Allah-u Azimüşşan’ın ilme şevk vermesi lazım ve 
o koşulları, ilim öğrenecek koşulları oluşturması lazım ona, ki oluşturur. 
Duanın kabulünü sağlayan koşullar önünüze geliyorsa, aynı zamanda sizi ona 
karşı, ereğine götürecek, duanın karşılığına götürecek eylemlerle karşı karşıya 
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kalırsanız ve yaparsanız, sonuçta duanız kabul oldu demektir. Ya da tam 
bunun tersi, yani o koşullar gelmiyor ve ona doğru şevk de yok. O zaman dua 
kabul olmamış demektir. 

Şimdi dua ettiriyor, duanın arkasından bir şey söylüyor. Diyor ki; Yine de Hakk 
geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkûmdur diyor. Sen Hakk 
geldi, batıl yıkıldı ayetini referans edinir, artık bununla bilinçlenirsen diyor, 
zaten girdiğin yere doğrulukla girersin, çıktığın yerde doğrulukla çıkarsın, 
zaten Allah seninle beraberdir. Hakk geldi, batıl gitti. Sen Haklaysan, bak 
doğruluk demek Hakk’ı yaşamak demek, sen zaten yaşantında Hakk ile isen, 
girdiğin yere Hakk ile giriyor, Çıktığın yere Hakk ile çıkıyorsan, takdir-i İlahi 
zaten batıl yok olmaya mahkûmdur. Sana Allah onun kuvvetini de verecektir, 
yani bir batılla karşı karşıya kaldığın zaman onu zayi edici bir kuvvetle 
beraber, seni oraya koyar ve çıkartır. Mesela ilim sıfatıyla bir yere giriyorsun, 
Sen Hakk üzeresin, birisi batıl üzeri. Sen o ilmini oraya aktarmak veya o 
ilminle sonuç alma noktasında kuvvetle de berabersindir. Allah sana o kuvveti 
verir. Burada söylediği ikinci şey, yani 81. Ayet, bir önceki ayetin yani dua 
ayetinin (80. Ayet) içselleştirilmesidir artık, yaşam biçimi olmuş halidir. ‘Eğer 
böyleyse zaten diyor, Hakk geldi, Batıl zaten zayii oldu’ diyor. Zaten 
doğrulukla giren, doğrulukla çıkar ve Allah’ın kuvvetiyle berabersin diyor.  

Önemli olan bir şey daha var burada. İsra suresinde altını çizmek için…  

Tenzih bilincinde, genelde Allah kullara uzaktır. Ne zaman ki, ilkelerin değerler 
edinişiyle beraber yaşama sirayet edinişleri olur, Allah yakın gelir. Artık 
kalbinize iner, eylemlerinizde tezahür eder, tecelli eder demiyorum; âlemler, 
biçimler ve bunların kendilerinde bulunan sıfat, esma belirimi potansiyeller 
tecellidir. Ama içerik/ potansiyel olarak bulunan ve içerik doğrultusunda 
gerçekleşen eylem, içte bulunanın içeriği nesne edinerek tezahürüdür. Yani 
Cenab-ı Hakk eylemlerinde görünür, zuhurat, görünüş, eylemlerdedir, 
biçimde değildir. Onun için biçimlerin kendisinde teşbih etmek, Allah’ın 
kendisini teşbih etmek hatalı bir şeydir. Eylemin kendisinde, esmanın 
kendisinde teşbih yapılır oda anlayabilmemiz içindir. Zaten hakikatine 
baktığın zaman hep teşbihin olmadığını görürsün zaten, yaşayan olarak O 
vardır. Yani zaten yaşayanı nasıl birleyesin ki, teşbih edesin ki, zaten O orada 
yaşıyor, O orada eylemde.  
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Anlaşılması zor bir şey ama kendi üzerinden bunu tatbik ederseniz tam 
anlaşılır. Yani Rahman sıfatıyla bakıyorsanız, Rahman sıfatıyla 
eylemlerdeyseniz, kul olarak arifane bilinçle bakıyorsanız ‘Allah bana, 
potansiyelim olarak Rahman sıfatıyla tecelli ediyor, genel olarak herkes için iyi 
olan eylemlerimde de Rahman olarak benden tezahür ediyor.’ diyorsunuzdur. 
Esmalar, idealar, subiti öznel sıfatlar ilkeler olarak potansiyeliniz olarak 
tecellidirler ama hareket belirimlerine göre yaşanmaları ve eylemlerinizde 
gerçekleşmeleri üzeri de tezahür etmektedirler.  

Böyledir ama kul bilinciyle bakmayın, arifane bakmayın, Allah Azimüşşan 
bizatihi sizden iş görüyor. Orada tevhit etmeye gerek var mı? Biri nasıl birle 
birleyeceksin ki? Tenzih bilinci; biri görme bilincidir, bire tanık olma bilincidir, 
bir olana ama. Burada bir nesnel bir değil, öznel bir, şahıs olan var. Hakkınız 
gereği olduğu gibi O’nu yaşayın.  

Bunun için, biçimin kendisinde hiçbir zaman teşbih olmaz. Mesela çocukken 
bize masallar anlatılıyor, Kur’an’da da anlatılıyor, Allah’u Azümüşşan kendini 
biçimlerde teşbih ediyor mu? Onların yaşantılarındaki eylemlerinde teşbih 
etmiyor mu hep? Musa ile Firavun hikâyesi anlatıyor mesela. Firavun Musa 
benim gibi bir söylev var mı, yok. Onların arasındaki ilişkide hangi esmasının 
tezahürü varsa, hangi sıfatlarının tezahürü varsa onların anlatımı var. O yaşam 
ilişkisinde bize verdiği ders, ilke dersi onların eylemlerinin üzerinde tecelli 
eden… Bakın hep eylemler var, kıyaslamalar, karşılaştırmalar, diyaloglar, 
üzerlerinde tecelli eden ilkelerdir. Biz oradaki ilkeleri özümseyerek bakıyoruz, 
Musa ile Firavun’u orada özümsemiyoruz ki, onların üzerinde tezahür edene 
bakıyoruz. Eylemde tezahür vardır. Üstelik hangi eylem üzerinden bakıyoruz, 
bize kelam sıfatı üzerinden görünüyor. İki kişiyi anlatıyor ama iki kişiyi 
anlatırken kendini anlatan bir varlıkla karşı karşıyayız. Bir hikâye anlatıyor. 
Hikâyenin kendisindeki eylemlerin ilkeleri üzerinden, görünüşü üzerinden 
kendisini anlatan bir varlığa tanığız. Kızıldeniz’i yardı. Kızıldeniz’i anlatmıyor, 
yarıldığını anlatıyor, yani Kızıldeniz’de şunlar yetişir, bunlar yetişir gibi bir şey 
yok, Kızıldeniz’i yardı diye bir şey yok, deniz yarıldı diye der o ayrı. Ya da 
dokuz mucize verdik diyor. Dokuz mucizenin ne olduğu önemli değil. Dokuz 
mucizenin sahiplenilmediği, mal edinilmediği anlaşılması noktası… Çok 
önemli, mal edilmek kadar kötü bir şey yok, kibre sebebiyet verir. 

Terk-i Dünya; dünyadan terktir.  
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Terk-i Ukba; 1- Bize verdiği hem ahiret beklentilerimizden sıyrılacağız, terk-i 
ukba, ahretten sıyrıl, beklentilerin olması manasında. 2- Sana ilahiyattan yani 
cennetten bir güzellik verildiyse bahşedildiyse onları da sahiplenmemen, 
dokuz mucizeyi sahiplenilmemesi noktası. Terk-i Ukba; ahrete dair 
kazanımlarını da terk et. Bu muhteşem bireydir.  

Orada Firavuna ne diyor Musa; Bunlar zaten benim değil, Sen bunu iyi 
biliyorsun, senle önce bir tanışmışlığımız var zaten. Bunlara gücüm 
yetmeyeceğini gayet iyi biliyorsun manasında. Daha sonra arkasından 
söylüyor. Senin de Rabbin olan benimde Rabbim olan Allah’ın lütfu ihsanıdır, 
bak tenzih ediyor Allah’ı, Allah’ı kendi sıfatından tenzih ediyor, teşbih etmiyor 
kendinde. Musa zaten tenzih peygamberidir. Ama tenzih tanıklıkla alakalıdır. 
Kendi üzerinde tecelli eden kendisine himmetleri verene tanık, tanık 
olduğunun bilinciyle tenzih ediyor. Şimdi sana 9 mucize verildi, sen mucizeyi 
verene tanık değil misin ki? Senden mi Ondan mı hikâyesi başlar artık. Musa 
ile Firavun hikâyesi. 

Tenzih; uzakta olanın anlatımını taşır bir parça ama ona tanık olmanın 
yakınlığını getirir, bizdeki anlatımda yakınlığını getirir, yukarıda bir Allah’tan 
kurtuluş noktasıdır. Yukarda bir Allah yok. İsra suresi tamamıyla Cenab-ı 
Hakk’ın bütün varlığı Muhit, Aliyy ve içkin olarak… İçkin esması Rahman ve 
Rahim esmasına denk gelir, zat olarak, varlık olarak her varlığa içkin olduğunu 
nuruyla… Nur daha yetkin, nur sıfatıyla bütün varlığa içkin olduğunu ve varlık 
sıfatıyla bütün varlığa Muhit olduğunu ve hepsinin üzerinde eylemleriyle iş 
gören, bilinçli bir varlık, şuurlu bir varlık olduğunu, ilkeleriyle aşkın olduğunu 
iyi biliyoruz. 

O zaman tenzih nereye gider? Yukarıda, yaşam alanınızın dışında olan bir 
Allah var. Allah nerde olur? Yok ki böyle bir varlık… Bu sıfatlarla Allah’ı 
konuşursanız, ikincisi sadece zan olur. Birincisi dediğimiz, anlattığımız nokta; 
Muhit, Aliyy, Rab, Zat, Nur olan, içkin olan varlık ise gerçeğin kendisidir. Ki 
ona hakikat diyoruz, o hakikatten aldığımız pay hakkımız olan, bize istidat 
olarak verdiği. Amacımız ise hakkımızı da aşmak.  

Bakın bu söylediğim çok önemli; değerler edinerek, hakkımız olanı edinmektir 
amenna, Cenab-ı Hakk’tan nasibimiz neyse onu yaşamaktır. Ama amacımız 
değerler edinirken de Hakk’a yetişmektir, o zat olana yetişmektir, değerler 
bize basamak olacak. Bakın değerler size inerler, gönle inerler. Ama iyilik, 
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doğruluk ilkeler olarak inerler, eylemlerimizde içselleştirdiğimiz zaman 
değerleriniz olur ve eylemlerinizde görünürler, eylemleriniz sonucunda da 
Cenab-ı Hakk’a taşınırsınız. Bir daha taşınırsınız. Sibernetik bir şeyden 
bahsediyorum. Ve o taşındığınızda evvelinde bilinçsizdiniz, inerken bilinç 
yoktur, sezgi vardır. Ama artık eylemlerinizde görünüp bilincine taşındığınız 
anda artık bilinçli olarak biliyorsunuz, tanıksınızdır. Demek ki bununda 
mertebeleri var. İlm-el yakin, Ayn-el yakin, Hakk-el yakin ve Hakk-el yakinden 
yakin diye mübarekler kategorileştirmişler. 

Değerler; uzak olan Rabbi, yakın edinmenize, ona yakin gelmenize sebeptirler. 
Ona yükselmenize, uruç etmenize sebeptirler, değerler olmadan Hakk’a 
yükseliş yok. Buradaki değerler ilkelerin değer edinişi. Paranın, pulun, 
menfaatlerin, çoluğun çocuğun, şunun bunun değer edinişi değil, ilkelerin 
değer edinilişi. İlkeler değer edinildiği zaman Hakk’a yükselirsiniz, ilkeleri 
değer edinilmeden hiç kimse Hakk’a yükselemez. İlkeler ortak değerler olarak, 
bizi kaynaştırır, bütünler. Toplumsal olabilmek için, kültüründe oluşabilmesi 
için değerlere ihtiyaç vardır. Değerler olmazsa zaten kültür oluşmaz. Hadi 
onunda es geçeyim, ilkeler düzeyinde değerler olmazsa kültürde hiçbir şekilde 
ortak yaşam alanı edinemeyiz. Ortak bir müziğimiz olabilir, ortak zevklerimiz 
olabilir, ama ilkeler düzeyinde ortak noktalarımız yoksa yaşam alanı 
edinemeyiz. Amerikalıların hepsi bir ya da birkaç türlü müziği seviyor. Ama 
yaşam alanlarında birbirlerine güvenmiyor, New York’ta dakika başı bir adam 
öldüğü söyleniyor, sadece bir istatistik olarak duydum. 

Uzakta olan Rabbi değerlerle yakinde buluruz. Değerler olmazsa Rabbe 
yakinleşme yok, değerler olmazsa- ilkelerin değer edinilmesinden 
kastediyorum- Hakk’a yükseliş yok. Çünkü değerler özneldir, öznel bir varlığa 
da yetişmek istiyorsan, onun değerleriyle ona yetişmeniz lazımdır. 

Değerler özneldir, O’nun değerleriyle O’na yetişebilirsiniz. Onun değerlerini 
ortak değerler olarak aldığınız zaman, ancak O’nu yaşamsal olarak yaşam 
alanlarınızda ve kendi üzerinizde görürsünüz, başka göremezsiniz. Ayna olur 
size ve ilk aynanız insan üzerinden olur, onu da söyleyeyim. Bu 
peygamberimiz olur, mürşitler olur, kim olursa olsun, sonuçta o değerleri 
yaşayanlar üzerinden görürsün ve değerler bizi sınırlar, değerler bizim 
nefsimizi aşmamıza, tenzihle aşmamıza ve Hakk’a varmamıza sebep olurlar. 
Değerler; olmazsa olmazın koşuludur. Tenzih bilinci değer üreten bilinçtir. 
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Bunun altını çizerek söylüyorum ki; din tenzihten ibarettir ve tenzih bilinci 
değer üretir. Peygamber Efendimizin yaşantısına gittiğiniz zaman ne söylüyor; 
‘ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim’, ‘evlatlarınıza bırakacağınız en 
güzel miras ahlaktır’, ‘din güzel ahlaktan ibarettir’. Bu üç hadisi alın, başka bir 
şeye gerek yok. Ahlak dediğinizde sırf tenzihten ibarettir. Özneldir, ilkeseldir 
ve ilkesel olarak da Hakk’a yetişmek içindir. ‘Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın, 
sıfatlarıyla sıfatlanın’ bağladın mı iş bitiyor zaten. Bizim anlatmaya çalıştığımız 
kısaca özeti budur.  
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18- KEHF SURESİ 

  

Kehf suresi zaten tenzihle başlıyor. Dört tane hikaye anlatıyor. Kehf demek 
mağara demek. Aslında mağaranın geçtiği yerlerde anlamamız gereken şey 
şu; bilincimiz, insanın sığınağı, insanın girdiği yer… İç âlem olarak girdiği ilk yer 
kendi bilincidir. Girdiğimiz yerin, sığındığımız yerin, kaçış yerimizin kendisidir 
aslında. Hani ‘ Dağların içine evler yaparlar’, Salih (a.s.) kavmi için der, 
sığınaklar, yani bilincinizde yer inşa etseniz dahi, gerçekle karşılaşırsanız yok 
olup gidersiniz. İstediğiniz kadar bilincinizde yer edinin, bu yerlerde sağlam 
dayanaklar edinin, sağlam yerler edinin fark etmez. En sonunda hak geldiği 
zaman, batıldaysanız yok olup gidersiniz. Ama önemli olan, dağların içine, 
bilincinizde meta olarak edindiklerinizle, metaları değerler edinerek, emeğin 
kendisini değer edinerek ki o bir değerdir, amenna, ama o putlaştırmaya 
doğru götürürseniz en sonunda yıkılır. Bakın bağlayıcı olan ilkedir. Bağlayıcı 
olan öznel olandır. Tinsel olandır, manevi olandır, meta olan değil. Eğer ilkesel 
olan derken, bağlayıcı olanı yaşantımızda ve tarihte net görüyoruz. Onun için 
tarihe geri kayıyor.  

Bakın İsra suresinden sonra Kehf suresinin tamamı tarihtir. Şeytanın 
hikâyesiyle birlikte 5 tane hikâye veriyor, tamamıyla tarihsel vaka. Tarihsel 
vakaların üzerine getiriyor diyor ki ‘bağlayıcı olan benim öznel yaşantımdır, 
bağlayıcı olan ilkesel yaşantımdır’ diyor. ‘Ya bu ilkelere göre yaşarsınız ya da 
yok olup gidersiniz’ diyor. Ya programa göre gideceksiniz ya da programa göre 
gitmezseniz programa göre gidecek insanlar gelecek diyor. Programın 
kendisinde günah işlemek bile var, diyor; sizler tövbe etmezseniz, günah 
işlemezseniz, tövbe edecek, günah işleyecek yeni bir nesil yaratırım. Yani hata 
yapmak doğamızda var. Bilinçlenmek, ahlak edinmek, vicdan edinmek, tövbe 
edip Hakk’a yükselmek, ilkeler açığa çıksın diye hata yapmak zaruri bir şey. 
Eğer insan günah işlemezse Tevvab esması nasıl ortaya çıksın, Gaffar, Gafur, 
Af esmaları nasıl ortaya çıksın. Yani bağlayıcı olan tarafları var, onun için diyor 
‘Sizleri giderir, yeni bir millet getirim’ diyor. Onun için büyük resimden 
bakmıyoruz, küçük resimden baktığımız zaman niye böyle oluyor diyoruz. 
Olması gerektiği için oluyor. Bu slogan. İçeriğini doldur. Birçok şey koyuyorsun 
içine zaten. 
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Kehf suresi tenzihle başlıyor, Ashab-ı Keyfin hikâyesi ile başlıyor, Rakım ehli 
yani sayılı kişiler ve sayıları üzerinde de hep tartışma olan kişiler.  

“Hamdolsun Allah’a ki”, zaten hamd ettiğin zaman tenzihtesin. Hakkıyla 
bilmektir hamd. Hakkıyla tanıksan zaten tenzihtesin. 

“ Hamdolsun o Allah’a ki, kendi tarafından çetin bir azapla ikaz etmek ve iyi iş 
ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedi kalacakları 
güzel bir cennetin bulunduğunu müjdelemek ve Allah evlat edindi diyenleri 
uyarmak için kuluna kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan dosdoğru kitabı 
indirdi. Furkan’ı indirdi.” 

Hamdolsun dediği zaman zaten tenzih, ‘o kendi tarafından çetin bir azapla 
ikaz etmek, iyi iş ve davranışta bulunan müminlere’, bakın azap kimedir? 
Nefsedir, nefse uyarı var, kalbe müjde var, akla ise sebep olarak uyarı var. 
Nefse ceza var diyor, kalbe müjde var diyor, sana inenlere hakkıyla yaşarsan 
sana ceza yok. Zaten bakın müminler içinde ebedi kalacaklardır. Neyle 
kalıyorlar; salih amelle.  

Hiç kimse namazıyla niyazıyla orucuyla cennete girmez. Bir insan girerse güzel 
ahlakıyla girer. Çünkü cennetin kapılarının tamamında güzel ahlak erdemleri 
vardır ilkesel olarak. Adalet kapısı, selamet kapısı, bunlar hep ilkesel 
yaşantının kapılarıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İyilik kapısı, doğruluk 
kapısı, güzellik kapısı bunlar sizi cennete ulaştırır.  

Peki, cehennem kapısı, kibir kapısı, öfke kapısı… Gidip böyle bir kapı 
bulmayacaksınız. Sizde yaşadığınız, sizi cehenneme taşıyan şey size kapıdır. 
Kapı taşıyıcı olandır, geçit olan şeydir. Siz kibirle cehenneme taşınırsınız, 
öfkeyle cehenneme taşınırsınız. Yani ondan geçersiniz ve cehennemin kapısı 
aralanmış olur. Ve ilkesel olandır sizi cennete taşıyacak olan. Onun için diyor 
kalplere iner diyor. Çünkü ilkeler kalplere iner ve sizi cennete taşırlar 
demiştik.  

İnsanların Allah’a yakıştırdıkları şeyler ne? Zanlar… Evlat edindi. vs, uyarıyor, 
mantıklı düşünün diyor. Bu işi mantığa bağlayın, yani karşılığı var mı diye. 
Mantık neyi gerektirir; İlkesel bir söyleviniz var mı, o ilkesel söylevin yaşamda 
gerçekliliği var mı? Karşılığı var mı, gördünüz mü? Yok… Tanık mısınız? Yok. Ne 
diye uyduruyorsunuz. Yaşamda karşılığı olmak demek tanık olmak demektir.  
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Başka surelerde söylüyor “delilsiz konuşmayın” diyor. Yani tanık olmadığınız 
şeyi konuşmayın, delil demek tanık olmak demektir. İster bilgiyle tanık olun, 
ister edinimlerinizle tanık olun, ister Ayn-el yakin, ister Hakk-el yakin tanık 
olun, fark etmez, tanık olmaktır, ayet demek tanık olmaktır. Delil… Delile 
tanık olursun, delilin yoksa, tanık olduğun bir şeyin yoksa, konuşma, 
yakıştırma diyor. Ve şeytan size bilmediğiniz şeyleri yakıştırtmaya çalışır diye 
başka yerlerde ayetler geçer. Sizi Allah’u Azimüşşan’a bilmediğiniz şeylerle 
sözler söyletmeye sevk eder der. Bazen kafamızdan şu şöyledir bu böyledir 
diye yorumladığımız ve Hakk’a küfür olduğunu bilmediğimiz şeyler bile 
söyleyebiliriz, Allah esirgesin. 

Kehf süresi tenzihle başlıyor demek şu demek; değerleri edindiren bilinç ya, 
değerler edindikten sonra ne yapılması gerektiğinin bilincini verir bize artık. 
Nasıl yaşanmasının gerektiğinin bilincini verir. Kehf sizin bilinç dünyanızdır. 
Kehf suresine girdiğiniz an, bilinç dünyanıza girdiniz artık. Değerleri 
ediniyorsunuz, artık bilinç yapısallık kazandı demektir. O zaman diyor, 
karşılaştığın vakalarla, yaşadığın durumlarla... Şimdi bakın bilinç edindik, 
değerler edindik... Bütün anlatılan vakalar karşılaşılan durumlar.  

İki bahçe sahibi, iki bahçe sahibinin edinilen bilinçle karşılaşılan durumu, 
Ashab-ı Keyf karşılaştıkları bir durumla nasıl davranıyorlar. Hızır-Musa, 
karşılaştıkları durumlarla nasıl davranıyorlar. Zulkarneyn, karşılaştıkları 
durumda nasıl davranıyor.  

Evet, bilinç değerlerle yapısallık kazandı ama neden ilkeye göre mi, erek ilkeye 
göre mi, öznel ilkeye göre mi, nesnel ilkeye göre mi, nasıl davranışlarda 
bulunacak. Ve nasıl davranışta bulunması gerekir, olması gereken ne? Size 
bunu anlatır Kehf suresi, değerler edinen bilincin, nasıl davranılması 
gerektiğinin bilincini verir. Hani mağaradan nasıl çıkacaksınız. Bazen 
tedirginlikle çıkabilirsiniz karşılaştığınız vakalar sebebiyle ki bunları net 
anlatıyor.  

Mağaraya sığındılar. Niye? Çünkü karşılaştıkları olaylardan sonra, galip gelen 
kuvvet daha baskındı. Ve onlar dedi ki “Ya Rabbi dininin hakim olduğu bir gün 
olacak mı?” Ve Allah onları uyuttu, dininin hakim olduğu bir gün getirdi. 
Muhteşem bir şey, karşılaştıkları olaylara karşı duaları, beklentileri… .Ama 
bakın kendi nefslerine ait bir istekleri var mı? İşte onun için kabuldür. 
Nefsinize ait değilse istek, Allah içinse o dilek kabuldür. Düşünün 309 sene 
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yatıyorsun, dipdiri kalkıyorsun. Muhteşem bir şey… Bu fantastik olarak 
düşündüğünüz zaman altını doldurabilirsiniz. İşte insanlar çok uzak 
yolculuklara çıkabilir, 300, 500 sene. Buzhanelerde yatırmak gibi, bu 300, 500 
sene sonra uyanıp ne olmuş, ne olmamışın, bitmişin, bilinci. Yaptıkları hata 
yapacakların azığı olur. 

Değerler edinen, yapısallık kazanan bilinç ve o yapısallık kazanan bilinç neye 
göre yapısallık kazanıyor? 

İlkelere göre yapısallık kazanırsınız. Ashab-ı Keyf ilkelerdir. İyilik, doğruluk, 
güzelliktir. 3 kişilerdir, sonra onlara iki kişi daha katılmıştır. Cömertlik ve 
merhamet… İyilik, doğruluk, güzellik kavramlarla ilişkilendirildiği zaman sizde 
değer oluşturmaya başlarlar. İlkesel kavramlar, tümeller yani, içerikleri 
doğrultusunda üst yapı bilinci yapılandırırlar, değerler oluştururlar, bilinç artık 
o değerlere göre işlevsellik kazanır. Ve onlar ilkelerdir.  

Ama ilkeler nasıl işler? Karşılaştığınız olaylar üzerinde işler. Hemen arkasından 
karşılaştığınız olaylara göre kendiniz için iyi, doğru olanlarla ya kendi 
mağaranıza sığınırsınız ya da ilkesel olan şeylerle hareket eder dışarıya 
çıkarsınız. Ama baskın gelen zamanın galip düşüncesi, hakim neyse sizi 
bastıracak şekildeyse aile falan hepsi içine girer yaşadığınız olaylardır bunlar. 
Evinizde baskın bir kuvvet düşünce var. Siz ilkelerle çalışmaya başladığınız 
zaman baskın kuvvet size yıkıcı geliyor. Yıkıcı gelince ne yaparsın ya 
kaçacaksın mağarana saklanacaksın kendini göstermeyeceksin. Bunlar 
yaşadığınız vakalar. Başka bir şey yok ya da karşısına dikileceksin cansa can, 
buyur. İkincisi bence daha efdal, bunlar sığınmışlar. Ama bunlar sığınmış, 
kaçmamış… 

İrade idealarıdır hepsi, istenç idealarıdır. Kendiniz için iyi, kendiniz için doğru, 
kendiniz için güzele bakarsınız. Ve bilgi edinmenin temelidir bunlar. 
Epistemolojinin temelidir. Bir İnsan kendisi için iyi, kendisi için doğru, kendisi 
için güzel olmadığı sürece ne düşünür ne de ilişkiye girer, hiçbir zaman. Bakın 
bunlar bize bilgi vermez, bilgi edinmemizin zeminidirler. Bir şeyin iyi mi, güzel 
mi, doğru mu olduğunun referansını nereden alacağız ki onu onunla bilelim. 
Bir şeyle ilişkiye girip de ondaki belirimlerle onun bilgisini edinmek bunlarla 
olur. 
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Burada ne için varız? Yine kendimiz için doğru, kendimiz için iyi olan bir 
düşünceyi öngörmüşüzdür, Kur’an çalışmasını, ona göre ortak bir çalışmaya 
müracaat etmişizdir. Ama sonucumuz ne? Sonuçta yine bilgi ediniyoruz. Bunu 
kendimiz için iyi, kendimiz için doğru olanla yapıyoruz ama bunları istençle 
yapıyoruz. Çünkü o idealara bağlılar. Ama, karşılaşacağınız olaylar sonucunda 
metaları değerler olarak edinirseniz ne olur, karşılaşacağınız olaylar 
sonucunda ilkeleri değerler edinirseniz ne olur?  

Hemen arkasından bir hikaye daha anlatır; iki tane bahçe sahibi… İnsanın 
karakter gelişimine kadar anlatıyor. Birincisinde kaçak oynarsınız, kendi 
bilincinize sığınırsınız; çocukluk devreniz. Size bir değer gelmiş, biz söz gelmiş.  

Kimin ümmeti bunlar? Hz. İsa’nın, sözün ümmeti, Hakikatin ümmeti, Hakikat 
size gelmiş, söz size gelmiş.  

Hakikat neyle gelir? Sözle gelir.  

Söz sizde bilinç yapmış. İlkeler ve değerler olarak taçlandırmışsınız onu. İyilik, 
doğruluk, güzellikle beraber taçlandırmışsınız onu kendinizde. Ve zamanın 
galip düşüncesine karşı iç dünyaya çekilmişsiniz. Kendi dünyanızdasınız, 
âlemin dünyası sizi hiç ilgilendirmiyor. Galip düşünce kendi halindedir ama siz 
iç dünyanızda Allah ilesiniz. İlkeler iş gördüğü zaman sizde, âlemi de 
değiştirmeye başlarlar. Ve değişen bir âleme sonunda tanık oluyorlar ya. Sizin 
düşünceniz değiştirir, ne kadar samimi, doğru, kendiniz gibiyseniz, yani 
hakikiyseniz. Güzellik demek hakiki insan olmak demektir. Kendi gibidir. Başka 
bir şey yakıştırmaz, başka bir şey değildir. Bir insan sadece kendi gibiyse o 
güzeldir. Sırf esma-ı hassı doğrultusunda, sadece kendi olarak yaşıyorsa o 
güzeldir. Bir insan kendi sıfatı üzeri, rahmet üzeri ise iyidir. Bir insan kendi 
iyiliğinde ve güzelliğinde, kendi esmasında kararlı olarak hareket ediyor ve 
ona göre bütün işlerini değerlendirip ona göre yaşıyorsa, hakiki olarak ve hak 
olarak, hak sıfatına, gerçek sıfatına bağlı olarak o doğrudur.  

Şimdi bu doğrultuda bakarsak Allah’ın lütfu ihsanı ile ilkelerle neyle 
karşılaşıyoruz ve neye göre tavırlarda bulunuyoruz. Ve hakikat bize söz olarak 
geldiği zaman nerden gelir, sağdan vurduğunda solumuza değmez, 
dünyalıklar kaybolur. Soldan geldiğinde ise yani dışarıdan geldi ise, sağdan 
yani sağ tarafımızda bizi içselleştirir, iç dünyaya çeker. ‘Güneş de onları 
sağdan ve soldan çaprazlama keserdi ve onlara dokunmazdı’. Hiç iyilik ve 
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doğruluğu o sırada görmeyiz, hep hakikati görürüz. Hep düşündüğümüz 
mananın içeriklerine bakarız. O sırada potansiyel sıfatların işlediğini bilmeyiz. 
Bizde uykudadırlar çünkü. Amaç onları uyandırmak, kıymetini açığa 
çıkartmak. Neyle çıkar; eylemlerinizde çıkarlar.  

Eylemlerimizde çıkmaya başladığı zaman iki bahçe sahibini verir. Resulullah’ta 
bir olayda bulunuyor. Çok zengin insana ola ki İslam olur diye bakıyor, 
meylediyor. O sırada tokadı vuruyor bahçe sahibinin birini örnek vererek; yani 
metaları değer edinmiş birini örnek vererek. İki bahçe sahibini anlatıyor. Bir 
tanesi dünyaya tamah eden, dünyayı meta edinen, zenginlik içinde, evlatlar 
içinde yaşayan, diğeri ise ona göre daha fakir olan. Ve mal neye sebep verir 
demiştik, kibre sebep verir, mal edinirseniz. Çünkü Mülk Allah’ın mülküdür. 
Mal edinmeyin deyince insan yanlış anlıyor. Malımız, mülkümüz olmasın mı 
diyor. Malınız olsun ama kalbinize koymayın. Mal edinme, mal edindiğin 
zaman kibrine sebebiyet verecek. Mal edindiğin zaman seni uzak kılacak. 
İstediğin kadar malın olsun, ama mülkün Allah’ın mülkü olduğunu bil. Yani 
sana kalmayacak. 

 İsra suresinde ki ayette geçen ‘Ne elini fazla aç, ne de elini fazla sık’ ne 
demek? 

Bu elini fazla aç çok geniş bir mana. İsraf etme manasındadır. Kur’an’da 
muğlak şeyler vardır. Muğlak olan şeylerin tamamının içeriğini neyle 
doldurursan onla karşılık bulur ama ilkesel olarak. İlimle doldurabilirsin. Mal, 
mülkle, canınla doldurabilirsin. Bedeninle doldurabilirsin hizmet manasında.  

Diyor ki; kendini hırpalama eğer bedeninle insanlara hizmet ediyorsan kendini 
hırpalama çünkü onun bir dinlenmesi var, şuyu, buyu var. Ama diyor; kendini 
de tembelliğe alıştırma. İlimse bak diyor, abdallar gibi kendini salma ortaya, 
sonra abdal denilir ortada kalıverirsin. Bazı insanlar vardır, geyik geyik 
konuşurlar, her şeyi anlatmaya çalışırlar. Her doğru her yerde söylenmez. 
Ama olması gereken yerde de ne söylenmesi gerekiyorsa onu konuş. Ama 
olmaması gereken yerde olmaması gereken söz söyleme. Abdal olarak 
karşılanırsın veya kaile alınmazsın. Ama olması gereken yerde gerekli olan 
şeyi söylediğin zaman o iş görür. Yani neyi nerde yapmamız gerektiğinin 
bilincini verir o ayet bize. 
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Farz edelim mal olsun. Malın kendisini diyor; ne elini fazla aç, ne de elini fazla 
sık. Burada söylemek istediğime getireyim; eğer fazla çıkarsa, zaten bir emek, 
emeğe saygılı ol diyor birincisi. Sorumlulukların var, şuyun var buyun var, 
hepsinin içeriğini dolduracaksın. İkincisi, birde geleceği var. Akıbet var. Bakın 
iktisat başka bir şey, ne elini fazla sık demek; insan devamlı çalışan bir şey, 
yarın hasta olabilir, başka bir şey gelebilir başına; geleceği öngöremiyoruz. O 
sebepten diyor ki, az bir şey tut, diğer varlıklar gibi doğada aramıyorsun, 
toplum içinde arıyorsun. İnsan da nankördür, onun için elini fazla sıkma, fazla 
da açma, sonra yerinenlerden olursun. Niye? Hakikaten bir insan zenginken 
fakirliğe düştüğü zaman dağıtırken, dağıttıktan sonra ‘aptal herif bak dağıttı, 
dağıttı, böyle oldu’ demezler mi?  

Fazla sıkarsan da yerinenlerden olursun Allah tarafından, ismi cimri olur 
insanın. İsraf ile cimriliğin arası iktisattır. Müsriflik ile cimriliğin arası iktisattır. 
İkisinin arasını dengelemek lazım, dinimiz orta yol olduğu için. Malın olsun 
ama hizmette de olsun, ilmin olsun ama hizmetinde olsun, ilkeli yaşa 
demektir bu. Ondan önce bir ayetle de bağlayıcıdır. Takdir-i İlahi şeytanlar 
gibi de savurma diyor. Oturursun bir sofraya hesaplar benden, birine yardım 
edilecek hesaplar benden değil! Ama yemek, keyfiyet, millet desin ki hesaplar 
benden… Şeytanlar gibi savurma! 

Senin söylediğin ayeti bir parça o daha açıyor; ilkeli kullan, yerli yerince 
kullan. İlminde olsa, paranda olsa, pulunda olsa neyin olursa olsun, canında 
olsa, bedeninde olsa yerli yerince. Yani, yersiz, yersiz kullanma, bu yersiz, 
yersiz kullandığı zaman insanları da sıkabiliyoruz. Bazen öyle oluyor ki, ters de 
tepiyor, bazen oluyor ki geriye de atılabiliyoruz.  

Kehf suresine devam edeyim, bunu bitirelim.  

Kehf suresi hakikaten önemli, iki kişiyi konuşuyor. Birisi metaları değer 
edinmiş bir kişi; birisi ilkeyi değer edinmiş, öznel bir varlığı değer edinmiş, 
öznel bir gerçekliğe iman ediyor. İkisi de iman eden kişi, lakin birisi işinde 
kendisini ortak koşuyor ‘ben yapıyorum, benim malım, şuyum, buyum’ diğeri 
kendini ortak koşmuyor, “desene maşallah Allah’ın takdiridir.” Bakın mal 
edinmeyin burada da çıkıyor önümüze! Mal edinmeyin deyince, dünya 
edinmeyin manasında değil bu, benliğinize taşımayın manasında. Çünkü mülk 
Allah’ın mülküdür. Kalbinizde yeri olmasın, benliğinize taşımayın demek. 
Köşede dursun, bankada dursun, arabanız altınızda dursun, ama benliğe 
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taşımayın. Adam arabaya bir biniyor, bir gösteriş; bak benliğe taşıdı. ‘Hesaplar 
benden’ benliğe taşıdı; ‘desinler ki’, benliğe taşıdı. Yardıma muhtaç bir insan 
var, ‘Ya Allah yardım eder ya’… Allah senin elinden yardım etsin! Yasin 
suresine gittiğimiz zaman Tevhidi effal’ i net göreceğiz. Diyor ki; “Allah’ın 
doyuracağını, Rahmanın doyuracağını, biz mi doyuracağız?” “Onlar çok büyük 
laf söylediler” Niye? Tevhid-i effal’i bilmiyorlar, onların eliyle Allah 
doyuracak… Sizin elinizle doyursun. “Bugün benim için ne yaptın?” diyor. 

Kendi konumuza dönelim; metaları konuşur; neyi meta edindik? Menfaat 
noktasında dünyayı meta edinen bir bilinç yapısallığına mı sahibiz; yoksa 
gerçekten ilkeler edindik ve her şeyin mülkiyetin Allah’ın olduğunu bilip, 
sadece o mülkiyet üzerinden beslendiğimize, Rezzak olan Allah tarafından 
beslendiğimizin bilincinde miyiz? İkinci bahçe sahibi bize neyi nasıl yaşamamız 
gerektiğinin, yani metaları nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. 
Hakkıyla, mülkiyetin Allah’ın olduğunun bilincini… Mülkiyet Allah’ındır ve 
mülkiyetinden bize servet vermiş, ikramda bulunmuş mal vermiş ve malın 
gönle geçmemesi gerektiğini, benlik oluşturmaması gerektiğini ve hakkınca 
yerli yerince sevk edilmesi gerektiğini, hakkınca kullanılmasının gerektiğinin 
bilincini verdi.  

Bahçe sahiplerinden diğeri ise metaları, değerleri… Değerler bilincin 
dayanakları, kutsiyetleridir. Bilincin dayanakları eğer metalarsa; dünyalık 
olarak malsa, mülkse, kibre ve enaniyete kadar sebep veriyorsa, kendi 
bilincini dayanak edinmeye başlıyor insan dolaylı olarak… Artık meta dayanağı 
değil, bilincin dayanağıdır, işlevsellik, yapısallık kazanmasına sebeptir. Ama 
kendi, kendini dayanak ediniyor, çoluğunu, çocuğunu, kuvvetlerini, tebasını… 
Firavun’da da, bütün şeytanlarda da görüyoruz bunu. Azazil’ de görüyoruz, 
“beni ateşten yarattın” diyor. Burada da “benim malım mülküm” diyorlar. 

Allah’a iman ediyor! Şeytan da Allah’a iman ediyordu, ‘La ilahe illallah’ ı çok 
güzel söylüyordu. Burada da ‘La ilahe illallah’ diyor, ama uzakta bir tanrısı var. 
Buradaki tenzih milletin aklında uzakta bir tanrının tenzihi, yaşam alanında 
olan bir Allah’tan bahsedilmiyor. O adamın yaşam alanında bir Allah’ı yok. 
Ama ikinci bahçe sahibi dediğimiz o güzel bahçe sahibi yaşam alanında Cenab-
ı Hakk ile beraber, yani yukarıda bir Allah’ı yok, bütün yaşam alanında Allah 
ile… “Mülkiyet Allah’ındır” dediği zaman, “bu Rabbimdendir desene, Maşallah 
Allah’ın takdiridir desene.” Aynı zamanda Resulullah’ a da direk bir uyarı var, 
olabileceklere karşı… İkisi de bilincimizin dayanaklarını kastediyor. Birisi 
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ilkeleri ve öznel bir varlığı yani mutlak varlığı, hakikati bilincine dayanak 
edinmiş -ki yıkılmaz olan-; ikincisi ise elinden çıkacakları dayanak edinmiş… 
Elinden çıktığı zaman ne olur? Tak diye çöküverir…  

Aynen de öyle oluyor; “bahçesi çöktü” Bahçeden kasıt insanın gönül 
yurdudur, bilinci çöküyor, gönlü çöküyor. İnsanın ilk hali, yıkılmışlık… İki el 
böyle kafaya gider, böyle baka kalınır. Aynen de öyle, bahçe elden gidince 
gerçek sahip ile… Hani, kendisinin mülkiyetinde olduğu Rabbi olan, üzerinde 
de Rabbi olanı, O’nunla bilincini yapılandırmamış olanın sonu akıbeti hüsran… 
Diğerinin sonu Cennet mekânı, yani cenneti sağlam… Emin olun, dünyalığı da 
elinden alsa önemli değil, halen cenneti sağlam oluyor. Çünkü bilincin 
dayanakları sağlam, gönül yurdu sağlam, selamet yurdu sağlam, onun için 
dışarıda olan her türlü şey, ona yıkıcı olmuyor.  

“En çürük örümceklerin evidir, bilir misiniz?” Örümcek ağı, evi… Şu elini 
vursan yıkılır, gider. Kendine göre sağlamdır, örümcek ağını küçümsemeyin, 
uzunlamasına da upuzundur, sağlamdır, ama yanlamasına şöyle vurdun mu 
gider. Kendi doğrultusunda sağlam ama başka bir doğrultudan bir rüzgâr esse, 
birisi vursa, gitti.  

Onun için örümcek gibi yuva edinmektense, Allah ile bilincinizi yapılandırın, 
değerlerle, ilkelerle yapılandır ve akıbete öyle yürün. Buradaki bize kastedilen 
iki bahçe sahibi ile bilincin yapılandırılmasıdır, bahçe sahipleri olarak, akıbete 
doğru giderken de nasıl yapılanıyorsa onlarla karşılık bulacağımızdır. Neyle 
bilincimizi yapılandırıyor ve eylemlerde bulunuyorsak onların karşılıklarıyla 
yüzleşeceğimizdir. Yani burada da karmaya gidiliyor bir parça.  

Ama arkasından bir hikâye daha anlatılıyor; Hızır ile Musa… 

Musa nedenlere bakmanın ilmidir. Pozitif bilimler nedenlere bakar ve Musa 
pozitif bilimlere açılmanın kapısıdır, nedenlerin bilgisi vardır. Burada Musa ile 
işleyeceğimiz konu, sebeplerine ve nedenlerine bakarak olayları ve 
olabilecekleri öngören bir insan… Çünkü ceza var sonucunda… Eğer bu suçu 
işliyorsan olabilecek şey cezasıyla karşı, karşıya kalmak, Musa’nın aklı buraya 
kadar gider. Doğada sebepleri sonuçları bilirsek, o sebep ve sonuçlara göre, 
neyin nasıl olacağını kestirmiyor muyuz? Sonuçta teknolojiye kadar gitmiyor 
mu? Aynı şey yani sonuçları öngörürsen, ne olabileceğini öngörebiliyorsun 
ama sonuç ve nedenine bağlı olarak. 
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Hızır burada ereğine bağlılığı anlatıyor. Ama ereğine bağlı olurken bağlayıcı 
olan neden değil, erek. Rabbin iyiliği murat etti şunlar için, Rabbin şunların 
için doruluğu murat etti, Rabbim gemi sahipleri için güzelliği murat etti gibi 
düşünün. 3 tane eylem anlatılıyor ve olabileceklere karşı… Bakın, insan bir 
şeyi yapısallığını hangi değerlerle kazanıyorsa üst yapı kurumları edindi ya 
toplum içerisinde de, yapısallığını da kazandı bilincinde, bilinç ile bilgi artık 
işlevsel, karşılaştığı olaylarla artık eylemlerde. Ama karşılaştığımız şeyler 
sonucunda yaptığımız eylemler bütün hayatımızı bağlar.  

Şimdi Hızır - Musa kıssasına girdiğimiz zaman çok farklı noktalara da girebiliriz 
ayrı mevzu. Bilginin bizde nasıl işlevsel olduğunu, yani bilince doğru gider, 
nedenlere bağlı olarak ediniriz. Ama ereğe doğru edindiğimiz zaman ise 
ilkelerle ereği edinmemiz gerektiğinin bilincini verir Hızır. Bakın; Musa ile 
nedenlere bağı olarak ilim öğreniriz, ama Hızır ile ilkelerle, ereğe/ amaca bağlı 
olarak ilim öğreniriz. Çünkü ilkeler sonuçta çıkarlar, sonuçta karşılığını 
görürsünüz, doğru olduğunun bilincini görürsünüz, iyi olduğunun bilincini 
görürsünüz. Niye? Sizde karşılığı tezahür eder veya da onunla karşılaşırsınız.  

Doğru oldunuz, doğrunun sonu nedir; selamettir… Selameti bulduğunuz 
zaman doğru olduğunuzun bilincine varırsınız. Hani ticarette bir söz vardır, 
herkes bilir; İtibarım dürüstlüğümdür. Bir insanın dürüstlüğü, ticaretteki 
dürüstlüğü sonradan semeresi olmaz mı? Güven uyandırdıktan sonra ama… O 
doğru oluşunun sonucu, onun doğru olduğunu gösterir bize.  

Ama pozitif bilimlere gittiğiniz zaman nedenine bağlı olarak neden - sonuç 
ilişkisinde. Bir şeyi nedenleriyle biliyorsanız sizi sonuca götürür. Ama ilkeler 
sonuçta açığa çıkarlar. Mesela iyilik yapıyorsunuz, iyilik yaptığınızı nereden 
anlarsınız? Hakk için yapıp da sizin gönlünüzde sevinç uyandırıyor, Hakk için 
ama bakın, kendi nefsiniz için değil. Kendi nefsi için olanda da adamı sevindirir 
gelip, geçici olarak. Hakk için yaptığınızda sizi sevindiriyorsa o iyiliktir. Hakk 
için yaptın sevinmiyorsun o zaman sana iyilik değildir, diğerine iyiliktir, sana 
zulüm… Adam şeytan, Hakk için yapmıyor, Hakk için yapıyorum diyor, 
kendisine zahmet veriyorsa aynı bahçe sahiplerinden birini düşünün; mülkü 
mal edinmiş bir insan maldan verirse ne olur? İçi yanar. Sizin biraz evvel 
sorduğunuz ayette oda var; “elini de fazla açma, yenilenlerden olursun” 
dediği noktada. Fazla açtınız ya, ‘bu kadar da malım vardı, hepsini dağıtım, 
şimdi ortada kaldım dememiş ol’ anlamına da gelir. Allah için ortada kalsak da 
önemli değil. 
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 Allah Hz Ebubekir merhameti versin, hepsini verdi! 

O tam komin, sonuçta ortada da kalmadı. Rabbi Allah’tır ki onu mahcup da 
etmedi.  

Şimdi toparlayayım; Allah gibi dostu olanın ortada kalışı yoktur. Sonuçta Kehf 
suresinde tamamıyla karşılaştığımız olaylar karşısında, sonuçları öngörerek 
nasıl yaşamamız gerektiğinin bilinci bize verilir. Aslında nasıl davrandığımız 
psikolojisini de verir, karakter gelişimi tamamıyla buradadır, yani Kehf 
suresinde. 

Nasıl bir karakter inşa ediyoruz, değerlerle karakterimiz inşa edilmeye başlar, 
neyi değer ediniyorsak. Ve bahçe sahipleri bunu net gösteriyor; neye göre 
yaşamamız gerektiğini ve hangi değerler üzeri karşılaştığımız olaylar da, neler 
yapmamız gerektiğini. Efendim işte şu çok iyi bir adam, belki Müslüman olur; 
belki Müslüman olacağını ne biliyorsun, sen elindekilerle yetinsene. İlkelerle 
yani olması gereken neyse onlarla uğraşmak gerek, kendi menfaatleri 
doğrultusunda olana hidayet vereceksin diye bir kaide yok ki. Ya olmazsa… 
Sonunda ellerindeki avuçlarındaki çıktıktan sonra anlıyoruz. 

Bunu şöyle öngörün; bahçe sahiplerini iki kişi değil de toplum olarak öngörün. 
Müminlerle müşrikler olarak, beraber görün okuyun, iki bahçe sahibini. Aynı 
bahçe derler, birileri Allah’tan diyor her şeye, diğerleri demiyor… Sonuç; 
hepsinin elinden çıktı, sonrada Mekke fethedildi… 

Hızır ile Musa kıssasındaki olay anlatımlarına hiç girmiyorum, girersek çok 
anlamları var. Çünkü Musa’nın kendi yaşandıkları üzerinden mürşidinin, 
Musa’nın yaşadıkları üzerinden kendi yaptıklarını, yaptıkları şeyler üzerinden 
de kendisinin anlattığının bilinci de verir esasında. Çünkü insan insana 
aynadır.  

Hızır ne yapıyor gemiyi deliyor, yavuz bir cengâverden kurtarıyor. Aynı 
zamanda Musa’ya kendisiyle, yaptığı eylemde kendisine ayna iken, aynı 
zamanda kendisini de anlatırdı, Hızır. Çok enteresan bir eğitimdir bakın, ilahi 
eğitim çok enteresandır.  

Hızır dedi ki; ben bu gemiyi deliyorum ya Ya Musa, seni daha önce Cenab-ı 
Hakk yavuz bir padişahtan neyle kurtarmıştı sandıkla kurtarmıştı, değil mi? 
Ben bunları bu şekilde kurtardım dedi amenna. Lakin aynı zamanda ben de 
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sana diyorum ki, şu beden gemim benim yıkıktır, şu âlemin sahibi cebbardır. 
Eğer kibir, mal edinirsen… Bir önceki kıssaya gidin, malı elinden alınan bir 
bahçe sahibi vardı. Eğer diyor, ilahi sıfatlarla benzenmişsen diyor, ilahi sıfatlar 
senden tezahür ediyorsa, ilim tezahür ediyorsa, onunla benlik -onu mal edinip 
de- benlik göstermeye başlayıp da kendini, ilmini gösterip de caka satmaya 
başlarsan -yani tereciden alıp, tereciye satmaya başlarsanız, Allah’tan alıp da 
Allah’a caka satan- o zaman ilmin gider diyor. 

Bunu Muhiddin İhya efendinin bir sözü var ya: kerameti gözüne perde olmuş 
evladım, ilmini edinememiş. İlmi hakikatin irfanını edinememiş, kerametin 
ilmini edinmiş, irfanını edinememiş; aydınlatmamış onu… Bir çok kudret 
üzerinize tecelli edebilir, önemli olan onun Allah’tan olduğunun bilinci ve 
irfanını edinerek hareket etmek. Eğer şu varlık deryasında kendinize bir an 
varlık vermişseniz, bitmişsinizdir. İlim sizde kesilir. ‘Ey Musa ben O’nun varlık 
deryasında fakr ile yüzüyorum’ demektir o, eğer Hızır olmak istiyorsan… Bu 
birincisiydi. 

İki; hemen arkasından bir çocuğu öldürüyor. Sende bir adam öldürdün, diyor. 
Kendisine dön ‘ben, nefis çocuğumu öldürmüşüm’, ‘Allah’a müminim’, ‘saf 
kutsiyeti bulmuşum’ yani tenzihte yaşıyorum. Biraz önceki tenzihle düşünün… 
Onun için üzerimde Hakk tecelli ediyor diyor, gönül deryamda kir yok, nefis 
canavarını öldürmüşüm. Nefis canavarını öldürseniz ne kalır; Allah kalır. Aşkı 
muhabbetle, hizmet ile… Nefis canavarını iki türlü öldürürsün; ya aşkla ölür, 
ya hizmetle ölür… Hizmetle sadece bastırırsınız, aşk ile o ölür. Belli bir devre 
öldürürler, ondan sonra hortlatırlar; biz seni böylede seviyoruz dedikleri olur. 
Yolda yürürken oluyor. Yani dünyaya dalacaksan nefis olmazsa dünyaya 
dalamazsın, yukarıda kalırsın. Hani İdris yukarı çıktı aşağıya inmedi, yukarıda 
kalırsın aşağıya inmezsin, meczup gibi gezinirsin başka bir şey olmaz. Hamd 
olsun, Allah’tan beslenirsin, amenna…  

Hemen arkasından ne yapıyor; bakın üçlü bir anlatım var. Buraya hiç 
girmeyecektim, bu tefsirsel tarafı, bizi aklı ilgilendiriyor, tevil tarafındayız ama 
zevk olsun diye de bunu da belirtelim. Çünkü ilahi yetiştirmenin yöntemini de 
görmüş olursunuz. İlahiyatta böyledir; sohbet edilir, muhabbet edilir, er kişi 
ise eğer, muhabbetinde Hakk vardır. Hakk varken siz, o Hakk ile yüzleşirsiniz. 
Ama bir taraftan da kendi olanlarının da yansıtılmışı olur bilmem anlatabiliyor 
muyum? Kendinde olmayan yansıtılamaz zaten, içerik olarak verilemez, 
gösterilemez zaten. Yani bu yolun kuralı budur. Yaşadığınızı gösterebilirsiniz, 
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yaşamadığınızı değil. Ha kitapta okundu, o yaşamadı; veremez, bilgisini 
sunabilir. Ama yaşadığınızı verirsiniz, hem bilgisiyle, hem yaşamsal olarak, 
tatbik ettirerek dersini verirsiniz demektir.  

Hızır ders veriyor ama arkadaş ne yapıyor, ha bire konuşuyor, soruyor bak…  

Orada çok önemli bir şey var, bilincin yapısallığını nasıl biliyor… Hz. Hızır’ın 
müthiş bir sözü, diyor ki; “sen bilmediğin ilime nasıl dayanacaksın.” Çünkü sen 
nedenlere bağlı bir ilim öğrenmişsin ve sende değer oluşturmuş artık. Sen 
artık taraftan bakıyorsun, bir bilinç, bir perspektifin var. Şimdi benim 
perspektifimden bakabilmen için ben olman lazım. O zaman diyor, soru 
sormayacaksın yani susacaksın, öğrenmenin birinci kuralıdır. Adamın burası 
konuşuyorken, şurası duymaz, kulağı duymaz, aklı konuşan adamın kulağı 
duymaz, gözü görmez. Bir insan bir şeye talipse evvela aklını susturacak. 
Genelde de meraklıyızdır. Şimdi bir konferansa gidiyoruzdur, adam bir şey 
anlatıyor bizim değerlerimizle örtüşmüyordur; ya hocam şurası şöyle değil 
miydi? Kardeşim orası böyle olmasın, şöyle olsun ne olacak, o sefer öyle 
olsun. O insanı önce anlayalım, eğer talipsek anlayalım, talip değilsek 
anlamayalım kardeşim, kendi aklımızda olanı söyleyelim, oda en fazla nereye 
götürür; tartışmaya götürür. Bakın oda(Musa’da) tartışmaya götürüyor, 
benimle tartışma diyor zaten.  

Bakın sanki birisi Aristo gibi düşünün, birini Platon gibi düşünün… Vallahi en 
son Platon, Aristo’yu kovmuştu, keşfi olan gitsin baksın, artık dedi yolumuz 
buraya kadar. Bakın Musa ile Hızır hikayesi onlardan çok, çok öncedir. Sanki 
onların izdüşümü gibidirler, Kehf suresi izdüşümü gibi, Yunan felsefesinde 
tecelli etti, Yunan felsefesinin o yaşandığı coğrafyada tecelli etmiş yani. 
Vallahi diyorum, bire bir, alın koyun. 

Üçüncü hikâye duvarı örmesi… “Burada karşılıksız ne diye duruyoruz, 
yolumuza devam edelim” bir yolları var ya. İnsanın yolu piridir ya… Talip. 
Kime? Bakın, ilime talip, ilim kimde tecelli ediyor? Hızır da tecelli ediyor. Hızır 
olması gerekiyor ki, o ilim kendisinde tecelli etsin, talip olduğu Hızır. Hızır 
olmadan o ilmi alamayacağının bilincinde değil, bilmem anlatabildim mi? 
Yaşamsal olarak onun o ilmi alıp da değer olması için o ilmin kendisinde Hızır 
olması lazım. 
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Her neyse Hızır diyor ki; kardeş diyor, ben varlık hazinemi kendi elimle 
örmüşüm, eylemlerimle… Hani bir örgü yapıyor ya, duvar örüyor; kendi varlık 
duvarlarımı kendi elimle; bilincimi, kendi eylemlerimle, düşüncemle, ilmimle 
örmüşüm. Yani emek harcamışım, tırnaklarımızla geldik derler ya. Sende 
beleş verdin diyor değil mi? Fi sebil illah… Bir insan Allah için hizmet ediyor, 
Allah için öğreniyorsa, Allah için söylüyorsa, kendi bilinç duvarlarını örmeye 
başlamıştır. O bilinç duvarından o gün faydalanmayabilir, yarın faydalanır. 
Neyle? Yetim iki tane evlat diyor ya, birisi ruhtur, birisi akıldır. Bunu biraz 
daha fantastik götürün; birisi Hz. Muhammed’dir, birisi Hz İsa’dır. 

Birisi ruhtur, birisi akıldır, ikisi de yetimdir. Ruhun babası var mı? Yok. Anası 
var mı?  

- Hz İsa’nın babası yok.  

İkisi de yetimdir, aklın yine ana, babası oluyor ama yetim kalıyor. Kendi başına 
kaldığı zaman, akılda yetim kalırsın. Hakikate düşerseniz kendi başınıza yetim 
kalırsınız. Birisinde baba yok, ruhun babası yok burası çok önemli, anne 
çıkıyor ama… Külli akıl… Ruh külli akıldan doğar, içerik kazanır. 

Hz. İsa ile Hz. Muhammed Mustafa’mıza kadar işaret eder. Akıl ve Ruh, siz 
kendi eylemlerinizde, kendi düşüncelerinizde, fikir ürettikçe, eylemlerde 
buldukça beslenirsiniz ve içerden ilim bulmaya başlarsınız ve içerde 
yürürsünüz. Hızır içerden yürüyendir, Musa dışarının sebeplerine göre 
yürüyendir. Birisi Allah ile içerden konuşuyor, diğeri Allah ile dışarıdan 
konuşuyor, arada böyle bir ikilikte var. Birisi Alim, diğeri Arif…  

Birazda ilkelere doğru bakalım; Hz. Musa’da ilke yok mu; adalet ilkesi var, 
adalet ilkesi hakka bakar. Sebep ve sonuç ilkelerinde Hakk’a, nedenine bakar. 
Allah böyle dedi. Sonuçta ne olacağı beni ilgilendirmez kafamı gidecek, kol mu 
gidecek ne olacaksa olacak… Ama bak ilkelerde sonuçlar öngörülür ya, orada 
hiçbir zaman sebeplere bakılmaz, erekte ne çıkacaksa ona bakılır, Hızır erekte 
olanı söylüyor; ben bunu, bunu, bunun için yaptım. İlkelerle hareket 
ediyorsanız adalet ilkesiyle Hakk’a bakarsınız ama hakkaniyetli bakamazsınız. 
İlkesel olan ereğe bağlı eylemlerinizde ise hakkaniyetli olursunuz.  

Biraz daha açayım; evde sorumluluklarınız var, anneniz olsun veya Veysel 
Karani’yi aklınıza getirin, annesine bakmış. En basiti aile, devleti hiç 
katmıyorum, vatanı, milleti hiç katmıyorum. Bazı şeyler sebebiyle ileriki 
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zamanlarda annenize, babanıza zeval gelmemesi için birçok şeyden feragat 
ettiğiniz olmaz mı? Ama bak onların başına bir şey gelmesin dediğiniz gelecek 
öngörüsüdür.  

Bir tane bir hikâye duymuştum, bu tam anlatır size… Japonya da bir 
arkadaşım bir sınava tanık olmuş, öğretmen tutmuş sınav kâğıtlarını dağıtmış, 
dağıtıktan sonra çıkmış gitmiş. Ya kardeşim bir tanesi kopya çekmiyor diyor. 
Derslerini görmüşler çıkmış gitmişler. Bir tanesi de kâğıda bakmış, bakmış 
durmuş, hiçbir şey yazmamış. Adamı sınavın sonunda çıkarken yakalıyor diyor 
ki, kardeş diyor; sen kopya çekecek zamanın da değerlendirecek şeye 
sahiptin, niye yapmadın diyor? ‘Japonya’ya ne faydası olacaktı ki’ demiş. 
Bakın bu ereğe bağlı eylemde bulunmak, hakkaniyetli… Hak demek, kendi 
hakkını talep etme noktasıdır. Ama bak hakkaniyetli olmak başka bir şey. 
Hakkaniyetli olmak; karşınızdakinin hakkını da talep ediyorsunuz ama bu bir 
talep değil. Onun hakkını gözetiyorsunuz.  

Hızır kendi hakkını gözetmiyor, başkalarının hakkını gözetiyor, şu müminlerin, 
şu mümin ailenin çocuğu, şu mümin gemideki insanlar, iki tane mümin 
çocuğun mirası… Onun için hakkaniyet dediğimiz ereğe bağlıdır, olacağa 
bağlıdır. Ama adalet dediğimiz olana bağlıdır. Hızır neye bakıyor? Sonuçta 
değil, olana bağlı… Musa neye bakıyor? Bir şey oluyor, olana bakıyor; sen 
böyle yaptın, niye? Nedenine bağlı olarak sorguluyor. Diğeri ne yapıyor; bir 
sonuç var, ereği var, o ereğe bağlı olarak yaptım bunu diyor. Muhteşem bir 
şey…  

Ve ilkeyi istiyor, murad ediyor. Rabbin onun için murad etmiştir, iyiliği murad 
etmişti. Gemidekiler için, o güzel aile için, yetim çocuklar için, iyiliği murad 
etmiş, doğruluğu murad etmiş, güzelliği murad etmiş. Sonuçta bunlar çıkacak, 
onun için hakkaniyetle bulundum diyor. Bak hak değil, hakkaniyetle… Çünkü 
olan hakkı gösterir, olacak ise hakkaniyeti bize gösterir. Erek, hakkaniyet, 
sonuçta çıkar. Ama adalet olanlarda görünür, görünmesini de isteriz. Olanda 
görünmesini isteriz adaletin. Birisi size bir şey yaptı, bak olan, hemen hakkı 
talep etmez misiniz? Ama sizin için o faydalı ise, hakkaniyetli ise, Cenab-ı Hakk 
orada size, sizde olan bir şeyin açığa çıkmasını istiyorsa, onun bilincindeyseniz 
ne yaparsınız? Eyvallah dersiniz, ya Rabbim benim için hayır dilemiş… Ama 
genelde öyle olmuyor, genelde Musa olarak, hakkaniyet bilincinde 
olmuyoruz, talep ediyoruz ya bana böyle yaptın, olur mu? Bir laf söyleyeydim, 
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hakkımı talep edeydim, bazen olur bir kafa atmadın mı? Valla oraya kadar 
uzar iş… 

Birisi değerler edinmiş, ama değerle olana bakıyor. Diğeri de değerler edinmiş 
bilgisinde, ama olacağa bakıyor. Arasında çok fark var. Bakın birisi olana 
bakıyor, birisi yani Musa olana bakıyor nedenlerine bağlı olarak, olanı 
sorguluyor, olanı da sorgulayan. Zaten bilime de gittiğinizde olanı sorgular, 
olacak işi değildir ki günümüzde… Olacak inşallah biliminde işi olur. İnşallah. 
Bir eksiktir. Gelecek, bilimin de felsefenin de konusu olmalıdır. Medyumların 
değil, falcıların değil çünkü o kadar önemli bir konu. 

Günümüzdeki kaos teorisi artık oraya kadar getirdi bu işi. Kaos teorisi vardır 
hani sloganvari bir şeyi vardır; bir kelebek bile kanadını çırpsa, kasırgalara, 
fırtınalara bile sebebiyet verir… Doğrudur, ufacık bir çark bile koca bir saati 
döndürmüyor mu? Ama ondaki ruh ve içeriğe bağlı olarak, kanat değil. 
Ondaki ruh ve içeriğe bağlı olarak o kanatın çırpınışı, bütün âlemi etkiler. 
Bunu hiçbir zaman unutmayın, hani bunu da hep konuşuyoruz. Siz tek 
başınıza eylemlerinizle etkilemezsiniz, içeriğinize bağlı olarak etkilersiniz. 
Eylemlerinizde ne kadar kuvvetli iradeniz varsa, ne kadar yüksek derecede bir 
enerji salgılıyorsanız, o zaman Allah’ın lütfü ihsanı, eylemlerinizde âlemi 
etkilersiniz. O zaman bir kutupsunuzdur, kutupların en büyük sırrı budur. 
Yüksek derecede içerik ve nur salınımı ile beraber âlemleri etkilerler, onun 
içindir kutupturlar.  

Evet, bilincimiz yapılanır ama artık değerlerle beraber, olan olaylarda, 
yaşadığımız olaylarda olacağı öngören olarak hareket ederiz. Bu kendi 
yaşantımızda da vardır. Bazen başınıza bir şey gelir, olabilecek ihtimalleri 
yaparsınız, ayağınızı geri çektiğiniz olaylar olur. Hani bazen de bir fırsat 
önünüze gelir, ‘waww bu şuraya çıkartır’ dersiniz hemen atlarsınız. Fırsatın 
kazası olmaz, hemen yapışırız. Ama bazen de bir bakarız, bir olan olay; ‘ya bu 
olan benim vicdanıma, nedenlerine aykırı, inancıma aykırı, katiyen 
istemiyorum’ diyebilirsiniz. Hani bazen şeyde olur; ağlayanın malı kimseye 
fayda etmez, bir fırsat elimize geçer, bakarsınız adam ağlamış, üzerine nazarı 
var, almazsınız. Ama başka bir adam gelir, onu değerlendirir alır, gider, gider 
de başkasına satar, belki menfaatte edinir. Burada öğrenmemiz gereken şu; 
bu meta olarak değil de ilke olarak söylemek gerekirse; bazen önümüze 
fırsatlar çıkar, kendi prensiplerimiz doğrultusunda, nedenlerimize bağlı 
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olarak, prensiplerimiz doğrultusunda o fırsatları kaçırabiliriz. Oluyor çok 
oluyor…  

Bir gün birisi Hızır’ı arıyormuş, -bak kendi nedenlerine bağlı olarak- Gitmiş, 
bulmuş en sonunda… Demiş ki; ya Hızır’ı arıyorum, nasıl bulurum? Demiş ki; 
elinin şurası kesiktir -kendi elini gösteriyor- Tamam, ben artık onu bulurum, 
işaretini buldum, demiş, gitmiş! Yani bazen kendi aklımızdaki resimler öyle 
oluyor ki aradığımızla karşılaşsak bile görmüyoruz. Bazen kendi aklımızdaki 
ilkeler sebebiyle kâmillerle karşı, karşıya kalsak bile istifade edemeyebiliyoruz.  

Niyetimiz canlandığında, iki denizin buluştuğu yerde... İki deniz ikisidir aslında; 
Hızır ve Musa, biri iç dünyanın ehli, birisi dış dünyanın ehli, iki denizin 
buluştuğu yerde… Bahreyn’de buluşmuşlar efendim, İstanbul’da buluşmuşlar, 
o ayrı bir mevzu… İki denizin buluştuğu yerde… İkisinin; iradeniz, isteğiniz 
yerine geldiğinde… Balık canlandığında demek, iradeniz yerine geldiğinde… 
Ölü balık demek; ulaşılmaz demek. Ne zaman gerçekten kuvvetli bir irade ile 
yola çıktınızsa ulaşılmaz olan ulaşılır olur, bu istisnasız. Ama ulaştığınız olduğu 
zamanda orada sebat edin. Kendinize göre değil, O’na göre yaşamaya çalışın, 
O’na göre bilgiyi edinmeye çalışın yoksa yolda kalırsınız. Bu seninle aramızdaki 
son fasıl, senin yolun sana, benimki bana demiş en sonunda… 

Zülkarneyn’e gittiğiniz zaman bu iki şeyin aşıldığını görüyorsunuz. Birisi 
sebeplere bakıyor olana bakıyor, birisi olacağa bakıyor, Zülkarneyn ise; olanı 
olacağa göre işletiyor ve olanı olacağa da taşıyor, bak bırakmıyor. Hızır ne 
yapıyor, Allah’a bırakıyor. Zülkarneyn olacağı taşıyor, kullanıyor, yani 
sebepleri kullanarak olacağa taşıyor. Hani Yecüc, Mecüc belası yüzünden 
mühendisliği var; sebeplerini alıyor, olacağa taşıyor. Dile vurun bunu; 
konuşurken söylediğiniz şeyin birçok şeye sebep verdiğini görebilirsiniz. 
Gördüğünüz zaman o sebepleri yani sonuç vereceği şeyleri kesmek istersiniz. 
Dilinizi değiştirin, o insanların haline göre şerbet verirsiniz, anlatımda 
bulunursunuz. Bu sefer onların halini de o değişecek yerlere göre de 
değiştirmezsin.  

Bazen anlatırdım, Ramazan ayı konuşuyoruz bir yerde mesela ‘Allah’ın 
cemalini görmek istiyoruz’ filan milan… Resulullah’ın övülmesi lazım, 
Resulullah sevgisinin verilmesi lazım o sırada… Dedim ki, ya bu cemal insan 
yüzü müdür acaba? Hadi oradan! Böyle desem bak olmuyor, bir ‘hadi oradan 
’ı yersin. ‘hadi oradan ’ı kesmek için o sebebi alırsın, o sebepleri, o nedenleri 
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biliyorsun. Amacın ne? Ulaştırmak istediğin bir yer var, ilke var, o ilkeyi 
taşımak için; nasıl Resulullah buyurmuş ki; Ben Allah’ın cemaliyim. Ha o 
zaman ikna olur. Bu dilde de öyledir. Yani kişiye göre şerbet derlerdi eskiden 
ona. Kişiye göre alırsın o zaman ‘ha Allah’ın cemali’ itiraz edecek yeri yok, bir 
de sevgisini artırıyorsun, bilmem anlatabiliyor muyum? Yani anlaşılabilir 
kılmak, yani nerede tutunduğunuz önemli değil. Ama onun değerlerini alarak 
tutunduğunuz anda, bütün sebepleri istediğiniz yere taşıyarak onun bilincini 
yapılandırmaya başlarsınız.  

Zülkarneyn ’de net anlatılır bu. Dilsiz bir kavime gidiyor, kıyafetsiz bir kavime 
gidiyor. Kıyafetsiz bir kavime gidiyor; halleri yok, çocuklar, bebekler… Dilsiz bir 
kavime gidiyor, dil veriyor; anlayışları yok demektir. Dilsiz kavim bak, 
konuşmak ayrı şey, anlayış ayrı şey, anlayışları yok. Dünyayı konuşmak ayrı bir 
şey, ilkelerden konuşmak başka… Hz. Ömer, Hz. Ali ile Hz. Muhammed 
Mustafa efendimizin yanına gidiyor, bir saat sonra çıkıyor. Ne konuştular 
diyorlar. Vallahi ben Arapçayı, Farsçayı bilirim lakin ne konuşuyorlardı 
bilmiyorum. Bir saatten beri dinliyorum, lakin ne konuştuklarının bir 
kelimesini bile anlamadım. Kuş diliyle konuşmuşlar çünkü, yani içerik olarak 
neyi konuştuğun çok önemli, muhteşem bir şeydir… 

Şimdi toparlayayım; insan hiç sormaz mı kardeşim, dilsiz bir kavime gidiyor, 
dilsiz kavime gidince de onlarla konuşuyor sonunda, anlaşamıyorlar… Demek 
ki, aynı ilkelerle gittiğimiz zaman anlaşılabilir kılınıyoruz. Mesela burada 
anlaşabilir olması niçindir? Aynı ilkeler ve ortak noktadan hareket ettiğimiz 
içindir. Bilimden, ilimden başka bir dilden girsek ne kadar anlaşılabilir oluruz. 
Farz edin ki, biraz daha fazla felsefi kavramlar kullanalım, aynı şeyi 
konuşuyoruz ama anlaşılmazdır.  

Ortak dil! Ortak dil anlaşılır kılar insanı. Ortak dil, dilin kendisinin içeriğine 
bağlı olarak anlaşılır kılar. Aynı içerikle aynı ilkeleri, ortak ilkeleri aynı içerikle 
konuştuğumuz anda anlaşılır olur, çünkü bunun çalışmasını içeriğini ilk başta 
edinmişsiniz. Ondan sonraki konuşmalarınızla beraber sadece toparlıyoruz.  

Şimdi toparlayayım; dil ile biçimlenmesi, ondan sonra hal elbiselerin 
giyilmesi… En sonunda Yecüc, Mecüc’ e dua veriyor; ereği doğrultusunda ne 
kadar neden varsa, istenilen amaç neyse olacağı o an çıkartmak, o an 
yapılandırmak. Ama sonuç itibariyle “olabilecekler yine Rabbimin takdiridir, 
dilediği dilediği zaman olur” ve net söylüyor, hiç muğlâk bırakmıyor. Diyor ki; 
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en sonunda Rabbimin takdiri ile de yıkılacaktır. Net bir söylev vardır orada, 
muğlâk bir söylev yoktur. Bakın oraya, o ayete direk net söylev vardır. 
Rabbimin dilediği vakit, dilediği vakit yıkılacağını çok iyi biliyor. Çünkü, her 
şeyin başlangıcı, sonu var. Onları tutsak bırakan Allah, en sonunda da 
açacaktır muhakkak.  

Yecüc, Mecüc bozgunculuk demektir. Sizi içerden ve dışarıdan bozguna 
uğratılması demektir. Hani bozguncu bir ırk dediği zaman zaten onu 
anlamanız lazım. Ne bozguna uğratır? Âlemin dağdağları, şâşâsı, psikolojik 
problemleriniz, sıkıntılarınız, hepsinden soyunduğunuz an, onlarla aranıza 
ilkelerle seti çektiğiniz an; o zaman huzuru bulursunuz. İlkelerle yaşamadığınız 
sürece, menfaatleriniz doğrultusunda yaşadığınız sürece hiçbir zaman huzuru 
bulamazsın.  

Zülkarneyn özgün insan demektir, bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama neye 
göre özgün? Bakın biraz fantastik tarafına gideyim, tefsir tarafına; Zülkarneyn 
zamanın kutbu demektir aynı zamanda. Çünkü sebepleri, sonuçlarına 
ulaştıran kişidir her an. Her an sebepleri, nedenleri ereğine bağlı olarak, 
sonuçlarına direk ulaştıran kişi. Sorgulayan değil, iş yapıyor… Musa 
sorguluyor, Hızır ne yapıyor ereğine bağlı sadece iş yapıyor ama Zülkarneyn 
olanı sorgulatmadan, olacağa göre direk iş yapıyor, hüküm veriyor. “Biz ona 
hüküm ve iktidarı verdik” diyor, direk iş yapıyor, iş yapan akıldır, üreten 
akıldır… Ama neye göre?  

Nahl süresinde kendi sıfatımıza göre üretiyorduk doğru mu? Ama kendi 
sıfatımız başka birinin sıfatına bağlı olabilir, hani bir ustanın çırağısındır, 
çırağının onun emeği üzerinden üretiyorsundur, kendi Rabbin sıfatı üzeri. Bir 
peygamberin kademi altındasın, o kademinin altında olmasına göre 
üretimlerde bulunuyorsundur. Yani tavırlarda, davranışlarda o bilinç ile artık 
üretiyorsundur. Bir peygamberin kademi altında demek; o bilinç tipiyle iş 
görüyorsun demektir. Ama Zülkarneyn ’le beraber bize anlatılmak istenilen 
Kehf suresinde, kendi o özgün sıfatınız neyse artık sebep ve sonuç ilişkilerine 
bağlı olarak sadece kendi varlığınızdan geldiği gibi Allah üzerinizde tecelli 
ediyordur, Rabb Esması ile. Ama artık birilerinin kademi atında değilsindir 
yani seni bağlayıcı bir şey yok, bunu anlatabiliyorsam tamamdır. Bizatihi… 
Kıyam-ı bizatihi’sindir. Yani Allah ile ayağa kalkmışsındır, senin üzerinde işi 
gören Allah’tır. Özgünlüğünü Allah ile kazanmışsındır. İşte onlar zamanın 
Kutup’ları dır. Özgünlüklerini Allah ile kazananlardır. Sebepleri sonuçlarına 
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göre işletirler ve sonuca vardırtırlar. Bütün eylemleri âlemde iş görür, karşılık 
görür. Bütün eylemleri âlemde insanlara hâl olur, elbise olur. Bütün eylemleri 
âlemde dile çevrilir, bilgiye çevrilir. Düşünceleri aynı zamanda Allah’ın lutfu 
ihsanıyla, ilkelerle, geçmişle gelecek arasında köprü olur ve dünya ile 
maneviyata doğru taşınmayı sağlatırlar. Yani dünyanın sebepleri üzerinden 
ilkelerle geleceğe doğru taşıtırlar. Zülkarneyn ’e bakın, geleceğe taşımanın 
kutbudur aynı zamanda, bütün gavslarda, zamanın kutuplarında bu vardır. 
Her zamanda böyle olmuştur. 

Fantastik tarafını bırakalım, işin hakikatine gelelim, burada tevil manası 
itibariyle size söylenen şu; Zülkarneyn’le beraber özgün insanlığınızı bulun.  

Yani birileriyle ayakta kalmayın, tamam birilerinin kademi altında iş 
görürsünüz, bir mürşide tabi olursunuz. İsra süresinde onu görebiliyoruz bir 
parça veya da Kehf süresinin Hızır ile Musa ilişkisinde de görüyoruz ama 
önemli olan senin kendi varlığında öz varlığınla ayağa kalkmandır. Ruhunu, 
özvarlığında bulup üzerindeki esma-ı hassın, hangi içerik ve biçim ve bu 
biçimin üzerinden fıtratın doğrultusundaki yaratılışın doğrultusunda, 
eylemlerinde Allah ile bulmandır. İşte o zaman sende sorgu sual olmaz. 
Birilerine bağlı iş yapıyorsan, o birisinin üzerinden sana sorgu sual olur.  

Bunu çok basit anlatayım. Soruluyor kabirde; Peygamberin kim? 
Peygamberine göre sorgu sualin olur. Kitabın ne? Kitabına göre sorgu sualin 
olur, Rabbin kim? Allah. Allah üzerindeydi, şu sıfat üzeri, o sıfatının niye 
hakkını yerine getirmedin, gel bakayım sorgu, sual… Bakın kabirdeki sorular, 
aidiyet sorularıdır, Allah’ın kim, Peygamberin kim, Kitabın kim? Tevrat 
diyorsa, Tevrat’a göre sorgu suali olacak, Musa diyorsa, Musa böyleydi sen 
niye böyle değilsin… Şimdi bunları söyledin, cevapladıktan sonra sorunlar 
başlıyor, problem başlıyor, soruya cevap vermek problem değil. Gittik tıkır, 
tıkır cevapladık. Herkes zannediyor cevapları verince kurtuldun, gittik güme 
haberi yok! Allah’ın kim? Âlemlerin Rabbi olan Allah... O zaman niye bütün 
âleme saygılı olmadın, gel bakayım. Peygamberin kim? Muhammed Mustafa… 
O böyle yaşıyordu, ilkelerle bak… Böyle yaşıyor derken, cübbe giyiyordu, sakal 
bıraktı manasında değil ha. O ahlakı ile ilkeleri böyle yaşamında yaşıyordu, 
sen nasıl yaşadın gel bakayım. Hemen arkasından şey geliyordu kitabın ne? 
Biz Kur’an’da böyle, böyle dedik sen hangi birini yaşadın, gel bakayım. Ayvayı 
yedik ya… Tevrat’ta 14 tane emir, buradaki emirlerin haddi hesabı yok 
vallahi… İlim öğreneceksin, biraz önce İsra suresinde en az 10 tane tavsiye 
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var. Çünkü İsra süresinde tavsiyeler ve tasfiye vardır. Tenzih eşittir tasfiyedir 
orada. Tasfiye etki, tenzih etmiş olasın ki, üzerindeki Rab görünür olsun. Sana 
görünür olacaktır ha, başkasına değil, çünkü bireyseldir. Çünkü ne kadar 
toplumsal yaşasak bile, ne kadar umumi yaşasak dahi, herkes her şeyi ferdi 
yaşar ve her şeyi ferdi yaşadığımız için ferdi olarak bağlayıcıdır. Amelleri 
boyunlarına asılacaktır dediği noktada ferdidir. Kabre girdiğin zaman artık 
ferdi olarak sorgu, sual olur. Peygamberim firavun dedin mi zaten gittin 
güme.  

Zülkarneyn ’le anlatmak istediğim şu; biraz aşacak ama olsun, biraz zorlamaya 
gideyim… Zulkarneyn’e erdikten (karakter sıfatlarını edindikten) sonra kabre 
düştüğünüz zaman size peygamber sorusu sorulmaz, sorulsa bile adabı 
beşerden sorulur… Kitabın sorusu sorulmaz kitap olmuşsunuzdur… Rabbin 
sorusu sorulmaz, Rabbinizi üzerinizde bulmuşsunuzdur, kâinatta 
bulmuşsunuzdur.  

Bir tane mübarek kabre girdiği zaman, Hz. Ömer’di sanırım. Kabre girdiği 
zaman Münker Nekir sormuş Allah’ın kim? Demiş ki ‘binlerce senelik yoldan 
geldiniz, siz unutmadınız da bir adımlık yoldan mı unuttuk’ demiş. Kimi 
yaşadığımızı kiminle olduğumuzu gayet iyi biliyoruz, sorgu suale gerek yok. 
Sorgu sualin bittiği yerdir. Bir insan özgünlüğünü bulursa, kıyam-ı bizatihi 
olursa ona sorgu sual yoktur yaptığı işlerden dolayı… Çünkü emr-i ilahi üzere 
yaşıyordur. Yukarıdan birisi emir veriyor değil, üzerindeki sıfatları emir olarak 
geliyordur ve yapıyordur, hüküm veriyordur, düşüncesine taşıyordur. Bir; 
sezgisel olarak gelir amenna, onu duygularında işletir neye karşılık geliyor 
noktasında yerlendirir, konumlandırır. Usta ise onu işletir direkt eylemine 
taşır ve bu aynı anda gerçekleşir, aynı anda dediğim tabi kendi içinde bir 
süreci vardır, amenna, ama sezgizel olarak inen… Bir şeyle karşı karşıya 
kalıyorsunuz, onda ne yapacağınız ilkesel olarak size iniyor ve düşüncenizi 
onda işliyorsunuz ve ne yapılması gerekiyorsa yapıyorsunuz ve o sizde Allah’ın 
yaptığı oluyor. Kıyam-ı bizatihi… Allah ile ayaktasınızdır, sorgu sualiniz yoktur. 

Kehf suresi şudur başta ilkelerle değerler edinmemiz ilkelerle tenzihte 
yaşamamızın bilincini ediniriz. Metalara göre değil, ilkelere göre bir karakter 
edinmemiz sağlanır ki “maşallah de” “inşallah da” çok önemli sözdür. 
Günümüzde de bu kelimelere içeriği boş bakılıyor; maşallaha inşallah 
kaldıysak diyorlar. İnşallah sözün hükmünü, maşallah ise sıfatın hükmünü 
üzerinizden kaldırmanızdır. Maşallah… Takdir eden Allah’tır ben değil, benim 
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değil, sorgu suali kaldırır, sıfatların ve eylemlerin sorgu sualini üzerinizden 
kaldırır. Bunlar Allah’tandır dediğiniz anda bir eylemdeyseniz Allah için, 
eylemin hakkını üzerinizden alır, sorumluluğunu üzerinizden alır. Bu olanlar 
Allah’tandır dediğiniz anda olanlara bakışınızla beraber eğer size bir sorgu 
sual olacaksa zaten hangi sıfata bağlıysa onu da üzerinizden alır.  

İnşallah, sözün hükmünü üzerinizden alır, çünkü söz bağlayıcıdır, özellikle 
söylüyor. İnşallah olur; söz vermiyorum ola ki tutamam, söz bağlayıcıdır, 
sonucunda sorgu sualim var. Ve 40 gün ayet inmedi o yüzden. Müşrikler diyor 
ki peygamber iddiasında gelin soru sorun diyorlar, üç tane soru buluyorlar ruh 
nedir, İsra suresi oraya aittir, bakın her ayet geldiği yere aittir. Üç tane soru 
soruyorlar ayetleri dahi yerli yerince koyuyor. Onlar soru sordu değil, 
sordurtuyor zaten, evvelden belli, o ayet oranın. O soru sorulacak zaten. Ruh 
nedir, gezginci kimdir, ashab-ı kehf kimdir? Bunlar kimdir, nasıllar? Onların 
üzerine bir mescit yapıyoruz, ilkelerin üzerine bir mescit yapıyoruz, yani gönül 
mescidi. Üzerlerine bir mescit yaptılar (mağaraya yapılmış mescid) olumsuz 
noktada değil, olumlu noktadadır. Onlar göğe çıkar; eğer sizde uyanırlarsa, 
iyilik, doğruluk, güzellik göğe çıkarlar, önemli olan sizin onlarla göğe 
çıkmanızdır. Yaptığınız iyilikler, doğruluklar, güzelliklerle sizin göğe 
çıkmanızdır ve bedeninizin kendisinde bilinç evinde artık gönül yurdunda her 
zaman bütün eylemlerinizde artık Allah’a yükselirsiniz ve size bilinç evi, mescit 
olur.  

Ondan sonra neye göre yükseltenler nelerse bir taraftan da metalara kayarız. 
Tamam, bizi yükseltirler, ama bazen çarpışırken kaypaklıklarımız olabiliyor, 
çarpışırken yıkılmışlıklarımız olabiliyor bazen… Çarpışırken hayatta 
karşılaştığımız şeylerle iyiyi, doğruyu ayırt edemeyebiliyoruz. O sırada diyor ki 
gönlünü sağlam tut, dayanakların ben olayım diyor, dayanağın dünya olmasın 
ve dünya dayanağı olanlara da meyletme diyor. Daha önceki ayetlerde ne 
diyordu; onların malları, çocukları seni heveslendirmesin. Niye bizde yok… 
Allah için, hizmet için dahi olsa tamah etme. Muhteşemdir… O ayetin farklı bir 
söylevi.  

Kehf suresi neye göre bilinçlenmemiz gerektiği, karşılaştığımız şeylere göre 
nasıl hareket etmemiz gerektiğinin bilincini verir. Ama buradaki en yüksek 
düzeydeki hal Zulkarneyn halidir. Bakın ama bir süreçtir, o sürecin sonucu da 
Zulkarneyn ’in halidir, özgünlüğümüzü kazanmaktır.  
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Bir daha söylüyorum; bir tanesinde biricikliğimizi kazanırız, çünkü her hakikat 
yaşandığında biricik olarak yaşanır. İsterseniz Hz. Muhammed (SAV) kademi 
altında, isterseniz Hz. Musa’nın kademi altında yaşayın isterseniz Hz. Hızır’ın 
kademi altında, hangi peygamberin kademi altında yaşarsanız yaşayın önemli 
değil; onu yaşarken yine biricik olarak yaşamış olursunuz. Çünkü 
evrenseldirler, zamansızdırlar. O ahlakı yine tecrübe ederken sen yeniden 
kendin tecrübe ediyorsun, o bir daha tekrar etmiyor ki. Onun için biriciktir 
ama onun kademi altında olduğu için özgün değildir.  

Ne zaman siz kendinizde olanı bulursunuzi Allah ile ayağa kalkarsınız, zatı ile 
ve kendi sıfatınızı da O’na göre yaşarsınız -Allah’a göre- Allah üzerinizde tecelli 
ediyordur, işte özgünsünüzdür, işte tamamıyla, kemalatıyla biriciksinizdir ve 
tam rüştünüzdesinizdir.  

Özgün olmak… Zulkarneyn ’deki özgünlük, rüştünü bulmak… Gidip içeri 
danışmıyor, şunu şöyle mi yapayım bunu böyle mi yapayım! Hızır diyor ki: 
bana Allah söyledi. Musa’ya da Allah söylemişti; çocuk öldürme! Gidip 
sormaya gerek yok, olduğu gibi zaten eylemlerinde tezahür ediyor ve 
gönlünde tezahür ediyor ve o tezahürlere göre yaşıyor. O öyle bir haldir ki 
orada sadece Allah tezahür eder, ikilik yoktur, gidiyim bir Allah’a sorayım, 
yapayım mı, yapmayayım mı diye bir şey yoktur. Direkt olduğu gibi üzerinizde 
Hakk tecelli eder. Muhteşem bir şey, tamamıyla özgünsünüzdür.  

Sanatçıları düşünün resim yapıyor, ya dur resim yapayım, Allah’a sorayım ne 
resmi yapayım diyor mu? Ne zaman ki ilham gelir, sadece olduğu gibi yapar. 
Kendisiyle, öz varlığıyla ayağa kalkıyordur ve orda sadece sukut vardır, 
sorgulama yoktur. ‘Ben bunu niye yaptım’ gibi sorgulama yoktur, sadece 
yapar. Burada bilinçsizlik yok, bu sanatçı dediğim sezgisel, Zulkarneyn de ise 
direkt bilinçlilik var. Yaptığı bütün işlerin de nedenini Hakk’a bağlaması vardır, 
ereklerini sonuçlarını öngörmesi vardır, tamamıyla ussal… Sanatçıda 
tamamıyla sezgiseldir, bunun ki işliyor, Hakk’tan iniş olmasa sezgi olmaz, ama 
bu işliyor. Hakk’tan inişi Zulkarneyn aynı anda işletir. Direkt alır hükümleri 
nedenlerine bağlar, olacağa bağlar, olması gerekeni tutar, bu ana taşır, anda 
yaşar. Hüküm Allah’ındır, o sırada hüküm olarak da kendisinde Allah tecelli 
eder. ‘Biz ona vermiştik’ derken zaten onu kasteder, ‘vermiştik’ derken 
yukarıda biri vermiyor, üzerinde tezahür eden veriyor. Rabbini kendi üzerinde 
direkt bulmuş ama yukarıda birisi olarak değil. Sebeplere bağlı olarak değil, 
gidip soracağı gibi değil, ya da dur bir murakabeye dalayım ne diyecek bir 
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bakayım, böyle bir şey yok. Direkt gelene direkt cevap vardır, olduğu gibi 
ama, o Hakk’tır. Eyleminde, düşüncesinde, kalbinde direkt Allah ile olan ve 
bütün ürettiklerinde, bütün düşüncesinde Allah’ın lütfu ihsanı ile olandır, 
sadece Allah tecelli eder. Mülk Allah’ın ya… Bütün işler, faili mutlak ya, faili 
mutlak bilincine ermenin en yüksek noktası… 

Kehf suresiyle beraber Muhammedi sürece girdik. O Muhammedi sürecin 
sonunda bizden istenen Zulkarneyn gibi olmamızdır. Kehf suresi Resulullah’ta 
bittikten sonra ereklerine bağlı olarak bütün işlerini görendir. Gideyim şuna 
danışayım gibi olaylar bitiyor orada. Kalbine iner, alır, işletir, olacakları 
öngörür, ondan sonra iş görür. Bütün nedenleri olacaklarına taşır, ondan 
sonra ayrıyeten bir şeyler olacaksa Rabbimin takdiridir o der.  

Kehf suresiyle beraber insan tamamıyla âlemler kuşağı oldu. Lakin âlemlere 
baskın olan, doğanın kendisi artık kendisine zemin olan, artık öznesini 
bulmuş, öz varlığını bulmuş ve ona göre hareket eden bir insan oldu.  

Başlangıcında, doğa üzerinde belirleyiciydi insan, dişil idi. Ama artık insan dişil 
değil, insan özgün bir varlık oldu ve insan söz ile doğmuş bir varlık oluyor. Söz 
artık içselleşmiş, söz değer olmuş, ilkeler değer olmuş, yaşamsal olmuş, bilgi 
artık işlevsel, donuk değil. Yani bildim, bildim donuk, bilgi değer olarak işlevsel 
artık, sende işliyor. Dünya bilgisi ise kullanıyorsun, ilkesel ise yaşıyorsunuz, 
bunu hiçbir zaman unutmayın. Dünya bilgisi kullanılabilir olanın bilgisini verir. 
Nedenleri, sebep-sonuç ilişkisi sizlere kullanabilir olanın bilgisini verir. Bir 
şeyin yasasını bilirsen onu kullanırsın ama ilkeler yaşamsaldır, özneldir, 
tinseldir, onlar sadece yaşanır. Yaşamın bilgisini verir size ve neye göre 
yaşamanız gerektiğini, yani âlemler size zemin mi olacak, onları mal edinmiş 
olarak siz kendinizi özvarlığınıza mı örteceksiniz yoksa onları sadece kullanıp, 
ne için kullanılması gerektiğinin bilincini de verdi İsra ile bize. Nasıl 
kullanmamız gerektiğinin bilincini de verdi ve emek olarak harcamalarda, 
emeğe ne kadar saygı duymamız gerektiğinin bilincini verdi. Ama hepsinden 
önemlisi âlemler kuşağı olduktan sonra insan kendi özvarlığını kendi üzerinde 
bulacak mı, bulmayacak mı; bütün problem bu. Başlangıçta dişiliz ama 
sonuçta artık doğaya erilsinizdir. Doğa kullanılabilirdir ve siz ilkelerle yaşayan 
öznesinizdir, biriciksinizdir ama özgün bir biriciksinizdir, birinin kademi altında 
bir biricik değil.  
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Özgün, biricik demek; Allah’ın Bedi esması, Bari esması ile beraber 
yaşıyorsunuzdur. Bari olmasıyla beraber, Bedi olmasıyla beraber üzerinizde 
Hakk tecelli ediyor. İki esmayı da kontrol edin bu hafta, zevkini o zaman tam 
görürsünüz. Ve üzerinizde Musavvir olan Allah’tır. Bunu genel olarak bütün 
insanlığa vurun, insanın tamamı özgün bir varlık olarak iş görüyor diyelim. 
Nedenlerine, ereklerine bağlı olarak iş görüyor. Ereklerine bağlı olarak bütün 
nedenlerini kullanıp, bütün kâinatta özgün bir şekilde yaşamıyor mu bütün 
insanlık? Üzerlerinde iş gören Allah… Bütün insanları bir insan olarak düşünün 
ve insanlık âlemine âlemi nasuda geldiniz, uzaydan geliyorsunuz, şöyle 
dünyaya bir göz attınız… Göz atmanızla olmuyor, içine gireceksiniz. İnsanın 
tamamı da tek bir varlık, bütün insanlar bir varlık, bir insan. ‘Amaçları var ve 
amaçları doğrultusunda nedenlerinin tamamını kullanıyorlar’ ı görürsünüz.  

İlkeye bağlayayım; Cenab-ı Hakk üzerlerindedir, dünyanın halifesi, Allah, kendi 
amaçları doğrultusunda bütün nedenleri amacına doğru taşıyordur ve her 
anda taşıyordur. Sıfatları tecelli ediyor, bilinmekliğine şahitlik var, tanıklık var. 
Hizmetinde Hakk’ın tezahürlerini görüyorsunuz. Tüm dünyaya, Hakk’ın 
tezahürlerine tanık olun ve insandan daha kutsi bir varlık yoktur. Melekler 
olarak bizden daha kutsi var, ama kâmil insan olursanız… Zulkarneyn ilk kâmil 
insan olarak vurgulanıyor. Kamil insan olmak sadece sıfatını elde etmek değil, 
esmayı hassına erip velayetini bulduktan sonra, edimlerin ve ürettiklerinle 
ikinci bir kemalata geçiş vardı Nahl’da. Zulkarneyle beraber ereğine bağlı 
olarak nedenlerini kullanıp, ereğini bugüne taşımak var, bugün de 
gösterebilmek var. İşte o zaman tamamıyla özgün bir insan oluyorsunuz. 
Meyve veriyorsunuz ama Hakk’ta olduğu gibi ereğine bağlı olarak, bütün 
nedenleri kullanarak ilahi sıfatların görünüşüne sebep veriyorsunuz 
üzerinizde. Zulkarneyde ilahi sıfatlar görünür üzerinizde, ilk özgün insandır 
biricik olarak. Ondan sonra bize açacak, Kur’an olarak özgün bir insan çıkar 
ortaya, Hz. Muhammed ile oraya taşınırız. Hz. İsa da vardır arada ama Hz. 
İsa’nın başlangıç safhaları söz, içerik, hakikat bilincini edinmemiz noktasında 
bize gösterildi. Hz. İsa kâmil insanlardandı; sözde üretimde, hakikat bilincini 
dile getirmekte en kâmilidir.  

Bizim Peygamberimiz hakikat bilincini, İsa’da döneni bütün yaşam alanına 
taşımasıdır. Önemli olan bizlik bilincine varmak, Zulkarneyn ’de ferdiyet var. 
Ama gerçek kamillikte biz olabildikten sonra hepsine aşkın olabiliyor musun? 
Biz olduktan sonra bütün varlıkla, kainatla, bütün yetiştirdiklerinizle nun’un 
noktası olmanızdır. Bütün âlem size bakar, baktığınız zaman siz her birinden 
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kendinizi görebiliyor musunuz? Ürettiklerinizde kendinizi görebiliyor 
musunuz? Kendinizi görürken hepsinin üzerinde Vahid olabiliyor musunuz? 
Zulkarneyn ’de vahid esması bireysellikte tecelli ediyor, benim demek 
istediğim tamamen külliyatta olabilmek. İnsan âlemler kuşağı oldu dedik, 
Zulkarneyn ile oluyor ama bütün âlem üzerinde hepsine aşkın olarak, biz 
olarak, o vahidiyet söyleminde özgün insan olmak… O bambaşka bir şey; 
tamamıyla Kur’an’ın kendisi olmaktır. O Kur’an’da süreçleri bize yine 
koyacaktır.  

Kehf suresi sonuçta Allah ile ayağa kalkış suresidir. İnsan bilincinde ilkelerle 
yapılanırsa, ilkelerle eylemlerde, edimlerde bulunursa sonuçta Zulkarneyn ’e 
kadar bir yol var. İlkesel hareket ediyor, olana takılıyor, ilkeleri kendi için 
menfaatine kullanıyor, kendi için doğru, kendi için iyi, kendi için güzellere 
gidiyor. Herkes için iyi, herkes için doğru, güzel olana Zulkarneyn ’e 
gittiğinizde görüyorsunuz; herkes için iyi olanı yapıyor. Hızır’da biraz var bu, 
ama Hızır yardım eden. Allah söylüyor, O, O’nun için yapıyor, amaca bağlı 
olarak… Bunlar çıkması gerekiyor diyor, onun için yaptım diyor. Zulkarney’de 
amaca bağlı olarak birisi söylemiyor ki, kendisi zaten amacı görüyor ve 
gerekeni yapıyor. Zulkarneyn Allah ile arası olmayan kul demek, araya para 
pul, benlik, hiçbir şey girmiyor. Yakin gelmiş, üzerinde sadece Allah tecelli 
ediyor, ne mutlu o özgün insanlara, gerçek hürler de onlardır bireysel olarak… 
Ama hürlük daha bitmedi.  

Zulkarneyn oldun mu hürsün. Hürsün demek; daha önce yaşam alanı 
edineceksin, ilkelerle yaşayacaksın dedik, ama hür olduğun zaman sonuçta 
akıbet olarak da sizi bağlayacak olan hiçbir şeyle karşı karşıya kalmamanız 
anlamına geliyor. Yani karmadan kurtulmanız demek. Bir hüküm veriyorsunuz 
hükmün sorumluluğu var değil mi? Neyle hükmediyorsanız onla 
hükmolunursunuz dedi Hz. İsa. Biz de de “Allah kullarına zulmetmez, her nefs 
ettiğini bulur” Ne yaparsak onun karşılığını bulacağız. Verdiği hükümler, 
kendisine sorumluk getirip bağlayıcı değil. Gel şunun hesabını ver denilecek 
bir şey değil. Eğer hürseniz yaptığınız şeylerden sebep, ilahi âleme 
geçtiğinizde sorgu sualiniz yok. Üzerinizde yapan çatan Allah, Allah için 
yaptınız, hükmettiniz takdir ettiniz, bitti. Allah içinken zaten üzerinizde Allah 
tecelli ediyordu.  

Bir gün Pir Babam öldüğünde bir meclis kuruluyor, ne diye bu kadar insan 
öldürüldü diye soruluyor. Sadece 2. Dünya Savaşı’nda ölenler değil, Mao’nun 
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öldürdükleri ondan fazla 45 milyon insandan bahsediliyor. Bu kadar insanın 
ölmesine gerek var mıydı? Verilen cevap şuydu; ‘öyle gerekiyordu, öyle 
yapıldı.’ Kimse sorgu sual yapamadı. Hür!  

Yeryüzünde kutuplar vardır ve Allah işlerini onların eli üzerinden görür. 
Allah’ın eli gibidirler diye hadis var. Kur’an’da kutuplar zaten yazar. 2. Dünya 
Savaşı’nı kim başlattı? Büyük resimden bakın Allah, ara resimden bakın 
melekler giriyor, onların bir arasında bir resim daha var, insan-ı kâmiller. 
Meleklere baskın gelirler. Onların üzerine Hak ne tecelli ederse tüm melekler 
o tecelli edene secde etmek zorundalar ve bütün âlemin işleri aynı anda 
görülüverir. Üzerlerindeki görev neyse o sıfat gereği, üzerlerinde tecelli edeni 
yerine getirirler. Resulallah da öyleydi. Bunlar Allah değil, üzerlerinde Allah’ın 
iş gördüğü kulları. Melekler gibi düşünün sadece ara katta biraz daha 
faziletliler. Allah ile öyle bir vaktim vardır ki diyor hiçbir melek arama giremez 
diyor. Adam yazmış namaz! Namazda kendi ile arasında kendi var zaten, öyle 
bir vaktim vardır ki diyor, namazın doruğudur orası. Ama bunu normal namaz 
gibi de algılamayın, yaşamın salat olması. Orası yakinden de yakin yerdir.  

Miraç hadisesinde diyor ya; daha da yakin. “Sen atmadın Allah attı” bunu 
anlatır. Amacımız eğer Kur’an’sa, insandan istenen ereğine bağlı olarak 
nedenlerine varmaksa, Allah kendini istiyor.  

Baba derdi ki Allah kıskançtır ve size emanet verilmiş, kendini ister. İhya 
Efendi’nin güzel sözü, Ya Rabbi sen bizi kendine emanet etmişsin, biz de 
emanetini sana geri veriyoruz, sen kabul eyle güzelce.  

Kutuplara aslında girmeyecektik ama Kehf suresiyle girmek zorunda kaldık. 
Çünkü amacımız tevil yapmak. Son konuştuklarımız tefsirdi. Tevil umumidir, 
aklidir. Aklını gösterirsin tıkır tıkır, herkesi bağlayıcıdır. Ama diğeri kendine 
göre yorumlamışsın, zevkidir, yani bağlayıcı değildir. Ferdidir, umumi değildir. 
Onun için tefsiri boş ver. Tevil, kafa, yorum bize Kur’an’dan ne edinmemiz 
gereken, içerik olarak ne almamız gerektiğini, Kur’an’dan maksat nedir, bize 
nüzul olarak inzal olarak indirilmesi istenen nedir? Kur’an indi 1400 sene 
önce, ama şu an okuduğumuzda bize ne iniyor? Ne istendi Kur’an’da da 
bizden açığa çıkması gereken ne, onu anlamaya çalışıyoruz.  

Burada en son öğrendiğimiz şu; bilinç değerlerle yapılanıyor, üst yapı 
kurumları ediniyor; metalar göre değil, ilkelere göre karakter edinmemiz 
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gerektiğini ki o bahçe sahipleri ile çok net… Ama ilkelerle edindiğimiz zaman 
ikinci bir şık daha çıkıyor; ilkelerle nedenlere bakan, olanı sorgulayan bir akıl 
çıkıyor; ama ilkelerle ereğe bakıp da ereğe göre iş yapan bir akıl daha çıkıyor. 
Ereğe bakan, iş yapan akıl daha önce tavsiye ediliyor ama dünya işine 
bakıyorsan olana da bak diyor. Ahrete, akıbete bakıyorsan ilkelerle bak; 
dünyaya bakıyorsan adalet, kısas… Ama akıbete bakıyorsan, sadece ilkelerle iş 
göreceksin, o şekilde aklını işlet.  

Başka bir bilince daha götürüyor bizi, tamam böyle iki bilinç var, bu iki bilinci 
kendinde cem edersen diyor tamamıyla özgün bir insan olursun. Olanı da gör, 
ama olanları olacaklara göre yaşa ki olacağı güne taşıyasın, vardığın zaman da 
rahat edesin; sorgu sualin olmaz, hesap görülüşün olmaz. Hızır iş yapıyor, 
sorgu sualin var. Musa soru soruyor, diğeri sadece ne yapması gerekiyorsa 
onu yapıyor. Talep varsa talebe iştirak ediyor. “Ya Zulkarneyn, bize yardımcı 
ol.” “Rabbimin verdiği daha hayırlıdır” diyor, Zulkarney’de talep edene 
vecedeneyi çok net görürsünüz, icabet ediyor, olur olmaz işlere koşmuyor. 
Taleplere göre iş görüyor, sadece olması gereken bir şeyle karşı karşıya kaldığı 
zaman, olması gerekeni yapıyor ama özgür ve biricik özgür.  

Eğer sorgu sualiniz akıbetinizde varsa bir şeyi yapıyorsunuz ve sizi sorgu suale 
getiriyorsa daha özgür olmadınız. Eğer herkes için olumlu güzel şeyler 
yapıyorsanız, bağlayıcı değilse size artık akıbet, gelecek olarak, hüküm olarak, 
artık özgürsünüz. Nedenlerin ve geleceğin bağlarından kurtulmuş, olanı 
olacaklara göre hakkıyla yaşayan bir insansınız, o zaman Allah’ın murad ettiği 
gibisinizdir.  

Hz. Ali’ye soruyorlar; Zulkarneyn nasıl bir şeydi, evladım O yürürken yer gök 
O’na secde ediyordu diyor, bütün mahlûkat önünde eğilirdi diyor, melekler de 
gökte secde edermiş, kutuptur yani melekler yerde olana secde ediyor.  

Meryem suresi; kutupları bıraktık, özgün insan olma yolunda yol yürüyoruz  

 Mağarada 19. ve 20.de bir konuşma var, şöyle diyor; “Böylece biz 
aralarında sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar 
kaldınız dedi, kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık 
dediler. Kimi de Rabbiniz kaldığınız mühleti daha iyi bilir, şimdi siz 
içinizden birini şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın hangi 
yiyecek daha temiz ise size ondan getirsin, ayrıca nazik davransın ve 
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sakın sizi kimseye sezdirmesin.” Bilinç mağarasında bunu ilkeler 
olarak gördük… 

Zaman kaydını koyuyor ya ilkelere taşındığın zaman dehre gidersiniz, ussal 
olarak zaman kalkar. Mesela kaç saattir burada konuşuyoruz, nasıl geçtiği 
belli olmaz. İlkesel olan bütün eylemlerinizde dehre taşınırsınız, ana 
taşınırsınız. Ana taşındığınız zaman da zaman kaydınız olur, ilkesellik içinde 
fark etmezsiniz. Ama siz doğrultusal zamanda değilsinizdir, dehrdesinizdir. 
Bazen haftaları bile unutanlar olur. Bir de üzerindeki malik kuvveti neyse; 
evinde, devlette, ülkelerarasında, cebren, nefsi emare zamanında… Mesela 
insanoğlu daha adalet edinmedi ki, eğer onlara karşı bir duruşumuz varsa 
onlara karşı zaman farkımız oluşuyor.  

 Burada sormak istediğim üç kişi konuşuyor ya, sonuncu kişi olacakları 
biliyor, sonuçları görerek söylüyor. 

Bu kıyas… Tamamıyla usa taşınmış; o doğruluktur. İyilik bilincinde kıyas olmaz, 
iyilik bilincinde iyiliği yaparsın, güzellik bilincinde algıdasındır ama doğruluk 
bilincinde kıyastasındır.  

 Son konuşan doğruluk bilinci mi o zaman? O sonuçları da biliyor sanki 
diğerlerinden başka bir bilince sahip gibi.  

Bir tek doğruluk bilinci söyler onu. Doğru aynı zamanda öngörüsü olandır. 
Nedenlerine bağlı olarak doğrusundur, ama ereğinde eğer doğrunun çıktığını 
biliyorsan “Hak geldi, batıl zayi oldu.” Doğru, Hakk, gerçek, olanın ortaya 
çıkacağını da biliyorsan ona göre de hareket edersin. Doğruluğun bilincini 
edinmek hem nedenlerine hem de ereğine bağlı olarak edinmek demektir. 
Ama Musa gibi doğruda kalırsak olanda kalırız. Sadece Hızır gibi olursak 
ereğinde kalırız. Ama o doğruluk bilincidir.  

İyilik ve doğruluk bilincinde geleceği öngörmek için bir şey yapılmaz. Çünkü 
iyilik anında yapılandır, geldiği zaman yaparsın. Güzellik anda algılanandır. 
Ama doğruluk, nedenlerle geçmişe bağlıdır hem de geleceğe zaman algısı 
doğrulukla ortaya çıkan bir şey. O ayette zaman kıyasını yapan da Allah’tır. 
Kıyası getiren doğruluktur. Diğer ikisinde kıyas yok, olduğu gibi yaşamak var. 
Onlar iyilik, doğruluk ve güzellik üzere Hz. İsa’nın ümmetidirler, hakikatin 
ümmetidirler. Onlar olmadan ne bilgi açığa çıkar ne de yaşam oluşabilir. Onlar 
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vardır ki yaşam vardır. Onlar tamamıyla arkelerdir, ilkeler olarak arkelerdir. 
Allah hakkıyla yaşamayı nasip etsin.  

Eylemlerinizde görünmediği sürece, sonuçlarını görmediğiniz sürece 
uyanmazsınız. Ne zaman ki sonuçlarını görürseniz, onlardan yana uyanırsınız. 
Karşılığı görünmeden görünmezler. İyiliği, doğruluğu sonuçlarda görürsünüz, 
sebeplerde biçimlerde görünen bir şey değil bu. Güzellik dediğimizin algısı 
yine bir eylemdir. Bir biçime bakıyoruz; bu güzel diyoruz, onu algılamasan 
öyle hayatta olacak bir şey değil. Onu, biçimi oluşturan bir harekette var 
orada. O hareketin kendisi o güzel hareketin kendisi olmasa hiçbir şekilde 
hissedebilecek misin onu? İmkan yok, hareket etmeyen şeyi zaten 
algılayamayız, hareket ediyorlar ki algılıyoruz. Hareket etmediği zaman zaten 
kapkara bir şey olur, algılayamazsın, kendini ışıtacak, yansıması yoktur. 

24.05.2015 
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19- MERYEM SURESİ 

 “Ya Rabbi her ne verirsen hakkıyla verirsin. Sen ki merhametlisin. 
Merhametinle ver, sığındık sana…” Âmin. 

Hakikaten de ne veriyorsa hepsini hakkıyla verir ve hakkını ister. Meryem 
suresinde o vardır, çünkü bir şey verirse hakkını ister. “Herkes oradan 
geçecektir’ yani birine bir şey verdiyse onun hakkını ister, ‘cehennemden 
geçecek’ yani o kendisinde olanın açığa çıkmasını istiyor. Çünkü cehennem 
dediğimiz insanın kendisinde olanın açığa çıkmasına sebep olandır.  

Biz genelde cehennem dediğimiz zaman ızdırapların çekildiği, çilenin çekildiği 
gibi bir şey anlıyoruz ama Meryem suresinde o bambaşka bir anlayışa taşınır; 
“her nefis cehennemden geçecektir” dediği anda her nefis potansiyelinde 
olanı açacaktır ki bunları inşallah Meryem suresinde iyice işleriz, çünkü 
dediğim gibi ayetler girift. 

Daha önceki surelerle de baktığımız zaman, her bir surede konu başlığı var ki 
her birinin ilkesine bağlı olarak ilişkilendirilmesi, dillendirilmesi, gerçekten 
mantığıyla ifade edilmesi çok zor bir şey. Çünkü karşı karşıya kaldığımız şuur 
gerçekten Aliyy’ ül ala kendi sıfatıyla, yani yüksek bir şuur diyemiyorum, 
çünkü yüksek şuur demek eksik gelecek bir şeydir. Aliy’ül ala yani aşkın olan 
bir şuurdan bahsediyoruz, anlaşılması gerçekten çok zor. Yani normal bir 
kitaba benzer bir kitap gibi değil, gerçekten. Ben fazla kitap okumam ama 
okuduğum kitabı da anlamaya çalışırım, anladığım zamanda ilişkilendiririm, 
kişinin aklının nerde olduğunu görmek isterim, en sonunda görürüm, derim; 
bu kitapta bu anlatılıyor ve bu kişi bu akıl mertebesinde bunları dile getirmiş 
gibi bir yorumum olur kendi kendime.  

Lakin Kur’an-ı Azimüşşan üzerine böyle bir şey diyemiyoruz. Yani o kadar 
yüksek derecede bir şuur ki anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun için ilkesine 
bağlı olarak ilişkilendirmezsek anlamıyoruz, çünkü ilkesine bağlı olarak 
ilişkilendirmek demek mantığıyla anlamak demektir. Hani bunun mantığını 
ver derler, yani ilken ne, buradaki nedenin ne demektir. Yani neden var, 
neden ilkesi, erek ilkeleri, öznel ilkesi, nesnel ilkeleri ve bunlarla beraber 
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ilişkilendirilen diğer ilkelerin tamamından baktığımız zaman gerçekten 
anlaşılması çok zor.  

Bazen bir süreyi sadece bir ilke bağlamıyor birçok ilke bağlıyor. Bazen bir 
neden ilkesi oluyor, başta bir neden ilkeyle başlatıyor ama sonunda taşıdığı 
ilke, erek ilke bambaşka bir şey, yani bizim bilincimize taşıdığı ilke bambaşka 
ilke oluyor. Yani bizim şuuruna erdiğimiz ve bize bakış açısı, perspektif getiren 
ilke bambaşka bir şey oluyor. Tamamladım derken bir bakıyorsun kendi 
düşünce deryanda odaklandığın şeyler nelerse, kaçırdığın bir şey varsa 
bambaşka bir yola sevk ediyor. Ama o kaçırdığını az bir sukut ile geri kendine 
dönüşleriyle değerlendirdiğin zaman, gösterdiğin zaman bambaşka bir yere 
taşıyor.  

Ve sen Meryem suresini okuyorken, böyledir derken, bir bakarsın bambaşka 
bir veçheyle çıkmış ki Meryem suresi, Kehf suresi, Hicr suresi, bir sure daha 
vardır daha öncekilerde özellikle çok zor surelerdir. Çünkü konu başlıkları çok 
ve konu başlıkları çokken ilkeleriyle ilişkilendirmeleri, onları başka bir ilkeye 
taşıması çok fazla görünüyor. Yani bizim açımızdan çok fazla görünüyor yoksa 
kendinde çok normal.  

Bakın Kur’an’ı düz kitap gibi okuduğunuz zaman göreceğiniz iki şey var, bir; 
konu tekrarları… Konu tekrarlarıyla beraber anlatmak istediği şeyi aklınıza 
kazımasını görürsünüz. İkinci göreceğiniz şey; hitap muhatap ilişkisinde 
öznenin yani mutlak öznenin kulunu muhatap alışı. Kulunu muhatap alırken 
konu tekrarlarıyla beraber yapar bunu ve size anlatımlarda bulunur. Kimi 
zaman betimlemelerde bulunur, kimi zaman ilkesel söylevlerde bulunur ama 
gördüğünüz bunun dışında bir şey değildir ve sizi sıkmaya başlar. Çünkü konu 
tekrarları insanları sıkar. Yani cennet-cehennem, bir bakıyorsun yine cennet 
cehennem, İbrahim, yine bakıyorsun yine İbrahim… 

Ama her sure bir devirdir demiştik. Sureler bir devirdir yani bir zamandır, bir 
ahkâmdır. Sureleri bu bağlamda ele alın, bir. İki; insan olarak ele alın, her sure 
bir insandır yani devir demek aynı zamanda insan demektir. Çünkü devir 
insanla çevrilir, insanlık devirlerinin tamamı insanla çevrilir, insanla iş görülür 
ve Cenab-ı Hakk bir devirde ahkâm kesecekse evvela o devri yaşayan kutup 
dediğimiz kişinin üzerinde ahkâm keser ve bütün insanlığa o ahkâm üzerine 
yani kutbun kendisi üzerinden bütün âleme ahkâm keser ve yönlendirir, 
biçimler. 
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Şimdi sureleri de öyle düşünürseniz bambaşka bir yere taşır sizi. Farz edin ki 
Kehf suresi tamamıyla o anlattığı hikâyeler, anlatılan hikâyenin arkasında olan 
kişilerin arketipal oluşları, ilk örnek oluşları ve potansiyel olarak her insanın 
üzerinde olan potansiyeller oldukları, onların eylemlerinde yaşama taşınması 
gerektiğinin bilincini veriyor, amenna.  

Ama bir insan olarak düşünün Kehf suresini, yaşayan bir insan, değerlerle 
bakabilen, değerlerle düşünebilen, edindiği bilgiyi değerlere çevirmiş, bilinci 
yapısallık kazanmış ve yapısallık kazandığı ne ise hangi değerlerse o değerlerle 
bakabilen. Kimi zaman dünya menfaatinin değerlerine bakarak hata yapan, 
ama sonra uyanıp ereğine bakabilen, nedenlerine bakabilen veya 
nedenlerinin, sebeplerinin, nedenlerinin ereğine bağlı olarak bütün olay ve 
olgularını ereğine bağlı olarak işletebilen ve değerleri ne ise ona göre 
düşünebilen, yargılayabilen ve sonuçta yargılarken hüküm verirken de ya 
ereğine göre yada nedenlerine göre hüküm veren bir yapıyı kazanıyoruz 
bakın. Hüküm kazanan bir bilinci kast eder, Kehf suresi tamamıyla bilinçte 
hükme doğru bizi taşır. Böyle bir tarafı var yani değerler edinen, çünkü 
değerler edindiğiniz zaman ilk haliniz ne olur? Ön yargılar olur.  

Çünkü değerlerle, karşılaştığınız olaylara yargısal bakarsınız ama Zulkarneyn’ 
le beraber yargısal olarak yani kendi nedenlerimize bağlı –fevri- olarak 
yargısal bakmamamız istenir. Objektif bakmamızı ve genel koşulda yani 
karşılaştığımız olayların bizim üzerimizdeki tesirleri değil, olması gereken ne 
ise ilkesel olarak yapılması gereken ne ise ki özgün bir şekilde yapılması 
istenir. Çünkü o ilkesel olarak ne yapılması gerekiyorsa, onu yaptığımız zaman 
zaten özgünlüğü kazanırız. Hani nedenlere bağlı olarak yaptığımız, nedenlere 
bağlı olarak herkes bir şey yapıyor amenna; ereğe bağlı olarak, ereğe bağlı 
olarak da birçok düşüncelerin birbirine benzer örnekleri görünebilir. Ama 
karşılaştığınız olaylar karşısında nedenler doğrultusunda ereğe bağlı olarak iş 
görmekte, ilkelere bağlı olarak değerlendirmelerde bulunulmakta ise bu sizi 
bambaşka bir yere taşır, özgünlüğe doğru taşır… Ve Zulkarneyn de bize 
anlatılmak istenen orada ilkeler değer olmuş. 

İlkelerin değer olduğu iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun değer olduğu bir Eshab-ı 
Kehf var. Eshab-ı Rakım sayısı belli olmayan ve belli sayıda orda yaşayan. 
Ondan sonra iki bahçe sahibi; gönül sahibi, bilinç yapısallık kazanmış ilkelerle. 
Biri kendine göre iyiyi, doğruyu, güzeli yargılıyor, yargısal bakıyor. Diğeri ise 
iyiyi, doğruyu, güzeli mutlak ilkeye, mutlak özneye göre bakıyor. Hani 
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“maşallah de”, “işlerinizde inşallah” deyin, yani Hakk’a bağlayın diyor. Şimdi 
burada çok enteresan bir şey var, ikinci bahçe sahibi dediğimiz aslında o aciz 
düşen bahçe sahibi, mutlakla ilişkilendirilen bahçe sahibi ama sonrada diğeri 
aciz düşüyor amenna. 

 O ikinci olan, iyi davranan mutlak ilkeyle bağlanan bahçe sahibine dikkatli 
gittiğiniz zaman hakikati kendinde ahlak edinmeye başlayan bir kişilik 
görüyorsunuz. Yani hakikat kendisinde karakterize edilmeye başlanıyor 
insanda ve tasavvufun kendisine gittiğiniz zamanda, tasavvufun kendisi 
bizatihi hakikatin insanda ahlakta görünmesidir ki peygamber efendimizin 
ahlakı neydi; Marifet ahlakı.  

Marifet ahlakı nedir; hakikatin yaşamda biçim kazanması, ahlak kazanmasıdır. 
Bunu tasavvuf ehlinde net görürsünüz. Daha net verelim mesela bazen 
‘takdir’ deriz, ‘takdir’. ‘Takdir’ demek hakikatin bir şekilde dile getirilişi, neye 
göre? Her şey Cenab-ı Hakk’ın takdiridir. Bunun bilincine eren bir bilinç nasıl 
ahlaka döner, bilincinde nasıl yapısallık kazanır? Takdir ise sukut eder, sabırda 
ise sukuttadır, düşüncede ise arkasındaki hikmeti gösterir. Bakın bir hakikatin 
yansıttığı, kendisinden yansıttığı bir gerçeklilik bizde yaşam ahlakına dönüyor.  

Veya ‘her şey Allah’tandır, Allah’a dönüyoruz’ un gerçekliliği, her şey Allah’tan 
sizi hangi ahlaka taşır? Rızaya, saygıya, tevazuya taşır zorunlu olarak. Sizi 
düşünsel olarak hangi ahlaka taşır? Tevhide taşır. Ve yaşamsal olarak tevhide 
taşıdığı zaman ne olur; “insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah’a 
şükretmesini bilmez”, “insanlardan özür dilemesini bilmeyen Allah’a tövbe 
edemez” muhteşem bir şey bakın insan üzerinden tevhidi nasıl anlatıyor. 
Çünkü insanda iş gören var. 

‘Allah’tan’ dediğin zaman insanlara bakış açın değişiyor, kâinata bakış açın 
değişiyor. Hakikatin gerçeklilikleri sizlere göründüğü zaman, sizler onu yaşam 
ahlakına çevirdiğiniz zaman, işte o zaman marifete yaşıyorsunuz ve bunun ilk 
bilincini bize veren o bahçe sahibidir. Maşallah deseydin ya, yani Allah’tandır 
deseydin ya, bakın bir gerçeklilik var; mülk Allah’ındır. Mülkün Allah’ın 
olduğunun bilinciyle mülk Allah’tandır, onu biliyoruz ve onu ahlakına 
çeviriyoruz. Düşünsel olarak ahlakına çeviriyor; evvela düşünsel, ondan sonra 
yaşamsal, bütün hayatını etkiliyor.  
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Ve bu bağlamda baktığınız zaman dinin kendisindeki bütün gerçeklerin 
Kur’an’da ifade edilişi kültler olarak kültür oluşturmaya sebeptir. Ve kültür 
değerlerle oluşur, kült dediğimiz şey değerlerdir, evrensel değerlerdir. Eshab-ı 
Kehf in sonunda gittiğimiz yani Kehf suresinin sonunda gittiğimiz Hz. 
Zulkarneyn’ le beraber öğrendiğimiz şey şu; ne ile karşı karşıya kalırsak 
kalalım her zaman ereğine bakarak, nedenlerimizi ereğine taşımış olarak o 
karşılaştığımız şeylerde iş görelim. O zaman özgün bir iradeye kavuşmuş 
oluruz, bakın buradaki özgünlük iradeye bağlı özgünlüktür.  

Kâinattan bilgi ediniriz amenna, bilgi en sonda bize değerlere döner. Ya meta 
değerler olur bunlar, yada ilkesel ve evrensel değerlerdir. Erdemlere taşır, 
ahlaka taşır, yani gerçekler, ilkeler bizde değerlere dönerler. 

Bize, burada söylenmek istenen şey ilkeler değerlere döndüğü zaman özgün 
bir iradeyle bu işi görüyor, ama özgünlük burada iradeye bağlı. Değerlerin 
kendisi en son neye geliyor, ön yargılara doğru gider. Ön yargılardan 
kurtularak ilkelere bağlı olarak iş görmeye doğru gider. ‘Biz ona iktidar ve 
hüküm verdik’ diyor ama ön yargıya bağlı olarak değil evrensellerine bağlı 
olarak ve evrensellerine bağlı olarak iş gördüğünüz zaman, zaten özgün bir 
ifade kazanıyorsunuz yaşantınızda ve üzerinizde iş gören orada Allah’tır. Ve 
yaptığınız işte Allah ile ayağa kalkıyorsunuz.  

Zulkarneyn irade, hüküm ve eylemde özgünlüktür. Bakın özgünlük yeni 
başladı, biriciklik değil, biriciklikte kopyalama olur demiştik yani bir 
peygamberin kademi altında olabilirsiniz, hani klonlama, olabilir veya efendim 
bir evliyanın, bir melekûtun, bir kuvvetin etkisi altında kalabilirsiniz ama 
önemli olan bunların tamamını aşıp Hakk’ın kendisine varmaktır. Buradaki 
Hakk’ın dediğim kendiliği, öz varlığına varıp, öz varlığınızla beraber 
üzerinizdeki sıfatın gereği ne ise o sıfatın gereği olarak özgün üretimlerde 
bulunmak. İşte o zaman gerçekten özgünlüğünüzü bulursunuz.  

Ama burada altını çizmem gereken şey şu; ilim değerlere döner, iradenizi 
belirler ve iradenizi belirlerken yaşam biçimi oluşturmaya başlar. Değerler 
kültürü oluşturur ama hukuk bizi toplumsallaştırır. İlk toplumsallaşmamızın 
ayağı nedir? Dildir. Ortak dil, ortak dil ki Zulkarneyn’ de onu görüyorsunuz, 
ortak bir dil edinme vardır. Ortak dil toplumsallaştırır, ortak hallerimiz, 
toplumlarda ortak niteliklerimiz, ortak özelliklerimiz… O ortak amaç 
tamamıyla toplumsallaştırır, ülkü. Hukuk bu toplumsallaşmanın garantisidir. 
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Güvenini sağlar ve toplumsallaşmayı kemikleştirir. Ama değerler kültür 
oluşturur, toplumun tamamını kaynaştırır ve kaynaşmasıyla beraber üst bir 
kimlik edinmelerini sağlar. Kültürde üst bir kimlik edinirsiniz, kültürünüze ne 
eklediyseniz. Ama önemli olan kültürün metalarla biçimlenmesi değil, ilkelerle 
biçimlenmesidir. 

Hemen arkasından medeniyet gerekiyor, kültürden sonra eğer ilkeler üzeri ve 
yasalar üzeri özgün üretimlerde bulunduğunuz zaman medeniyet kurarsınız. 
Çünkü medeniyet üretimle olur, sanatınızda, felsefenizde ama tamamı dile 
bağlıdır. İşte o zaman özgün bir ifadeyle yepyeni bir medeniyet kurarsınız. 
Yani Roma’yı taklit ederek değil, Osmanlı’yı taklit ederek değil.  

Geçenlerde arkadaşımın biri sordu ya dedi bize sordular yeni bir İslam anlayışı 
ve medeniyeti kurabileceksen nelerle kurabileceksin; bir, evvela hukukunu 
yeniden yorumlayacaksın insani değerleri öne getirerek, yani önce insan, 
evvela hukuk çünkü ortak dil oluşturacaksın ondan önce. Bakın tasavvufta 
ortak bir dil var, ortak bir dil oluşturacaksın ama bütün, umumi olarak. Çünkü 
tasavvuf biraz hususi... Umumi olarak ortak bir dil oluşturacaksın ve dil 
oluşması demek yüzyıllar demek, belki de yıllar. Çünkü ortak bir dil kolay 
kolay oluşmaz ki belki de onun için anlaşamıyoruz hiçbir zaman. Şizoitlik 
başlıyor hepimizde, çünkü ortak bir dil bulamıyoruz.  

Ortak dil bulmak demek ortak iradeler ve ortak özellikler üzerinden yeni bir 
dil kurgulamak demektir. Ortak dil oluşturacağız ve medeniyet olmak 
istiyorsak evvela bir toplumsallaşacağız yani ortak bir dil ile. Medeniyet olmak 
istiyorsak o dil üzerinden ortak bir kültür edineceksin, ortak değerler 
edineceksin, ortak değerlerden sonra edinilmesi gereken ise tamamıyla özgün 
üretimde bulunacaksın, taklit değil. Eğer Alman felsefesini taklit edersek 
Almanya oluruz, Alman idealizminin felsefesini sunarız. İngiltere’nin 
çözümleyici felsefesini üretirsek onların aklıyla, teknik akılla bakarız. O zaman 
kendi kültürümüze, ortak değerlerimize, kendi anlayışımıza ait hakikati 
yeniden yorumlayışımız felsefi olarak, sanatsal olarak ortak bir dil… Sanat ki 
hakikaten içinde müzik çok önemli, Davut (as) geldiğimiz zaman müziği bir 
daha işleyeceğiz. Çünkü müziği iki yerde daha kullanıyor. Hani; “ona Zebur’u 
verdik” diyor, orda temelde kullandığı müziktir ama bir de “o Zebur’u 
okumaya başlayınca dağlar kuşlar ona ram ederdi” ayeti vardır ki müziği orda 
tekrar işleyeceğiz. Ki ne zaman özgün üretimde buldunuz kendi kültürel 
değerlerinizle beraber, kendi aslınıza bağlı olarak yeniden bir medeniyet 
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kurdunuz demektir. Ve bu tak diyince olacak bir şey değildir, bazen yüzyıllar 
alıyor, bazen yüzyıllarda değil belki yüzlerce binlercesini alacak, çünkü 
bıraktığınız mirasla alacaksınız onu. 

Şimdi işte buradan Meryem suresine geçiyoruz Allah’ın izniyle… Çünkü 
Meryem suresinde kendi değerlerle… Bilgi bizde değerlere döndü artık, 
değerlerle bakan bir bilinç yapısı kazandık, yapısallık kazandık. Evet, ilim aldık, 
ilim değerlere döndü ama ilim değerlere dönünce neye geçirir bizi, amele yön 
verir, sevk eder. İrade de karşılık görür, irade de karşılık gördükten sonra 
amele sevk eder. “Aldığınız ilimle amel ediniz” in suresidir Meryem suresi. 
Yani bağlayıcı ilkesi amel, öğrendiğiniz ilimle amel edininiz.  

Zekeriya ya gidin dua ediyor “Rabbim daha önce bedbaht kalmadım” yani 
öğrenmiş duanın ilmini ve amel ediyor, yine istiyor. Aynı şekilde Meryem’e 
gidiyorsun, Meryem’i amele zorluyor. Ama bakın arada çok incelikler var, 
oralara kadar gideceğiz ve dua yakınlaşmanın aracı olarak kullandırılıyor, 
bakın ama bir amel var. 

Hemen arkasından İbrahim’e gidiyorsun, ne diyor; “babacığım böyle amel 
etme, senden başka bir ilim verildi bana, -yani sizden daha farklı bir ilim 
verildi bana- gel bu ilime ayak uydur” diyor, çünkü ilim amele sevk edecek. 
Hakikatin bilgisi edinilince putların hepsi kırılacak, putlara tapınma geçecek, 
kıble değişecek bambaşka bir şeye dönecek. Bakın amele sevk ettiğini zaten 
İbrahim’in söylevinde net görüyoruz. “babacım sizin bilmediğiniz bir ilim geldi 
bana, bırakın bunları” bırakın demek başka bir amele sevk edecek demektir 
ve başka bir amele sevk etmek için söylüyor zaten. 

Hemen arkasından başka örneklerle veriyor, Yakup (as) ın hanedanını 
konuşuyor, İbrahim soyunu konuşuyor, birçok peygamberle dile getiriyor, 
aslında orada konuştuğu çok önemli bir şey surenin ruhunu evvela konuşmak 
lazım burada.  

Surenin ruhunu bize veren iki şey, bir; amelde süreklilik… “Devamlı ve daim 
olan işler rabbin katında daha mükâfata değerdir ve akıbet olarak ta daha 
hayırlıdır” muhteşem bir şeydir. İş hayatınızda süreklilik size hep kazandırmaz 
mı, dünya haliyle bakın ve sizi başarı yani sürekliliğin getirdiği… Kaypak 
çalışmaların tamamında hiçbir başarı elde edilmez. Sürekli olarak yani ilminize 
bağlı olarak sürekli çalışmanın sonucunda edindiğiniz nedir; başarıdır. Ve 
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başarının getirdiği neşedir, huzurdur, hoşnutluktur ve size hoşnutluk 
cennetinden bahis eder, yani başarının getirdiği hoşnutluk. Bakın öyle bir 
cennetten bahsediyor ki elinizin emeğiyle kazandığınızın sonucunda, başarıya 
ulaştığınızın sonucunda kazandığınız bir şeydir. 

Başarı ne ile kazanılır? Azimle kazanılır yani sure tamamıyla azim esmasına 
bağlıdır. Azmet diyor, geri durma diyor, sonuçta başarı senindir diyor, yeter ki 
ilkesel ol, yeter ki gerçeklere göre hareket et.  

Lakin surenin ikinci bir aklı, ilkesi daha var. Ruhunu bize verecek ikinci bir 
veçhesi var, ikinci bir yüzü var. O da peygamber efendimizin söylediği bir söz; 
”rabbim unutanlardan değildir” hangi sebeple geliyor? Yahudi veya 
Hıristiyanlar geliyor, üç tane soru soruyor, gezginci kimdir, ruhtan haber ver 
bize, Eshab-ı Kehf mağara ehli kimlerdir, diye soru sorulur. Bu sorulara 
Resulallah diyor ki “yarın gelirseniz size cevap vereceğim” emin ya, Allah’tan 
haber gelecek, kendiside cevap verecek. Kırk gün cevap gelmiyor, ayet 
inmiyor. Bazıları abartır; yok efendim ceset vardı evinde onun için gelmedi 
filan milan… Ya çöl ikliminde ceset olsa, kokar, insan dayanamaz çıkar yani 
düşünün o sıcağı, böyle abartılar var. Hani köpek öldü de o yüzden gelmedi, 
kapının önünde köpek vardı gibi şeyler. Zaten söylüyor nedenini “inşallah de” 
yani işlerini, olacakları Allah’a bağla.  

İnşallah demek, olacağı Allah’a bırakmak demektir. Maşallah demek; takdir 
olan Allah’tandır demektir. Olan Allah’tandır amenna, olacak Allah’tandır; o 
zaman Allah’a bağla ve sözün vebalinden kurtul. Eğer bendendir dersen, -hani 
size vereceğim derken bakın benlik araya giriyor; cevabı vereceğim- oraya 
kendini kattığın anda o zaman sen söyle diyor. Çünkü olacak bendendir diyor, 
o zaman dayanak belirt. Bu nokta da idrak edildiği zaman zaten anlaşılıyor. 

Kırk gün cevap gelmiyor ve Cebrail geldiği zaman hüngür hüngür ağlıyor, 
nerdeydin özledim… Ve kırk gün boyunca nerdeyse insanlarla konuşmayacak 
hale geliyor ve insanlarla konuşmayacak halini bırakın artık tebliğ vazifesi, 
risal, soru, cevaplar nerdeyse kapanıyor ve hizmeti sınırlıyor. Ve bir rivayete 
göre nerdeyse intihar edecek seviyeye ve peygamberliğinden şüphe edecek 
seviyeye geliyor. Ve “rabbin unutanlardan değildir” diyor bakın çok enteresan 
bir şey… Yani unutuldum mu? Düşünün bir iş yapıyorsunuz ve işin kendisinde 
yalnız kaldınız en sonunda ve çareyi Hakk’ta arıyorsunuz ve size bir cevap 
gelmiyor, günlerce belki de… Sadece bir hata yaptınız bakın günah değil. Size 
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ders veriyor; bütün işlerinizde Hakk’a bağlan ve Hakk ile ayağa kalkarak 
yürüyün, muhteşem bir şey ve surenin ruhunu veren odur aslında tam. Birinci 
ilk söylediğim ayet, ikinci budur.  

Burada istenen nedir “rabbin seni unutuculardan değildir” in başka anlama 
gelir ama bu oradaki ayette bize kast edilen direk şu; sakın hizmetinden 
tavizin olmasın, eylemlerin sürekli olsun, amelinde sürekli ol, sakın geriye 
çekilenlerden olma… 

Meryem suresinde bize söylenen iki şey var, yaşamın sürekli olduğu… 
Biçimlerin, nesnelerin sürekli olduğu değil, onların zaten süreksiz olduğunu 
vurguluyor. Yaşamın sürekli olduğunu ve insan tininin sürekli olduğunu, bir 
süreçte olduğunu ve süreciyle birbirlerine miras bırakıldığını söylüyor ve kendi 
yaşamında sürekli olması, eylemlerinde sürekli olması gerektiğinin bilincini 
peygamberlerin anlatımıyla veriyor ve miras aklıyla veriyor ve tamamıyla 
anlatılan mirastır. 

Meryem suresine gidin, sürekli bir yaşam, yaşam sürekliliktir. Bakın yaşam 
diyorum; yaşam, sürekliliktir. O sürekliliği Cenab-ı Hakk’ın muratlarına göre 
süreçler içerir, o süreçlerde herkes edindiği ne ise bir sonraki süreçte 
geleceğe bırakır. İnsanlık tini de bu şekilde süreklidir ve diyor ki sen 
eylemlerinden geri çekildin amenna, Zekeriya’ya git diyor. Ve Zekeriya çok 
enteresan bir kişi… Ve dolaylı veya dolayımsız miras demek ne demek? Miras 
demek edindiklerinizi akıbet olarak geleceğe taşımanız demektir, geleceğe bir 
dokunuştur aslında. Kendinizi geleceğe bir miras olarak bırakırsınız, 
edindikleriniz sizin kendiliğinizi belirler çünkü ve edindiklerinizi tamamıyla 
tinsel olarak manevi olarak geleceğe aktarırsınız. Tarih bilinci edinmekle 
alakadardır aslında felsefi olarak bakıldığı zaman. Ben Meryem suresine 
odaklanmadan önce mirası fazla kâle almıyordum, çünkü miras hukukundan 
bakıldığı zaman fitnedir. Evlatlar bakımından bakıldığı zaman fitnedir, çünkü 
bıraktığınız kişilere kimlere ne vereceğini vermiyorsanız kavga dövüşe 
sebeptir. Büyük fitne dediğim, feragat edilmez ki mirastan. Hani birisi miras 
bıraktı senindi, benimdi, şöyleydi, böyleydi kavgaları çok bilirsiniz. Büyük bir 
fitne, eğer hakkıyla yâd edilirse büyük bir nimettir, Allah’tan rahmettir. 

Her neyse bu şekilde olduğu için fazla önemsemiyorum, lakin burada miras 
aklı, tarih bilinci edinme aklıdır. Hani filozofların güzel bir sözü vardır; “geçmiş 
edinmek -geçmişi olmak- ile tarih bilinci edinmek aynı şey değildir” Bakın 
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geçmişinizin olması demek resimli roman tarihinizin olması demektir. Hani 
Osmanlı tarihini bize öğretmeleri gibi, 1402 de şu oldu bilmem kaçta şu oldu 
bu geçmiş… Tarih bilincimiz var mı? Yok.  

Tarih bilinci demek, orada yaşananlar ne ise ilkesel olarak onlardan tecrübeler 
edinmek demektir ve toplumumuza, o tecrübelerimizi yeni nesle aktarmak 
demektir. Çünkü tarih bilinci olan edindiklerini yeni nesle aktarır, sakın bir 
daha olmasın diye.  

Genelde surenin kendi bağlamından çıkmıyoruz ama bazen de çıkmak 
zorunda kalıyoruz. Hani tevil yapmaya çalıştığımız için, o surenin kendi iç 
bütünselliğinde kalmak için. Lokman Hekim’in evladına bir mirası var; 
“evladım şöyle yapma, böyle yapma, şöyle yapma” bakın, kendi geçmiş 
tarihinde edindiklerini nakil edişi var, miras bırakıyor. Dil ile miras bırakıyor, 
söyleviyle miras bırakıyor; “evladım, zerre kadar iyilik yapsan o gelir seni 
bulur, zerre kadar kötülük yapsan o da gelir seni bulur” niye, tecrübe edinmiş. 
Tecrübe edindiğini bırakıyor, muhteşem bir şeydir ya.  

Zekeriya da tarih bilincinin olduğunu görüyoruz, çünkü tarih bilinci edinen 
geleceğe miras bırakır.  

Geçmişin bilinci yoktur, tarih edinenlerin bilinci vardır, çünkü tarih değerlerle, 
ilkelerle, tecrübelerle okunduğu zaman geleceğe miras olarak bırakılacak 
edindiklerimiz vardır demektir. Ve Zekeriya’nın o bilincinin olduğunu çok iyi 
biliyoruz, “Ya Rabbi, benden sonra, bana verdiğin bilgiyi (tefsir olarak 
söylüyorum burayı) taşıyacak kimse yok. Kendi akrabalarımdan, varislerimden 
korkuyorum” yani taşıyamazlar diyor. Hemen arkasından neyi söylüyor; “Ya 
Rabbi, Yakup hanedanına verdiğini (bak tarih bilinci var, aktarım var) 
aktaracağım bir kişi ver” yani geçmişten gelen ama geleceğe taşınması 
gereken, bu tamamıyla tarih bilinciyle alakadar. 

Bunu tam anlayabilmek için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz; 
kendinize bakmanız gerekiyor, geçmişte edindiğiniz bütün tecrübeleri ve 
edindiklerinizi niçin bırakmak istersiniz? İnsanın geleceği… Öldükten sonra 
bırakmak istediği bir şey yoktur, şahsen benim kendi üzerimden düşünün 
benden sonra ne olacaksa olsun. Bak bu sorumsuzlukla alakadar bir şey, ama 
sorumlu olan insan ilkesinden, değerlerinden, edindiklerinden bırakmak ister. 
Bakın evladınızı aklınıza getirin, ilk düşünceniz aklınızda ne olur; bilir misiniz, 
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öğütler dimi. Evladım şöyle yapma, böyle yap. Yani yaşadığınız, edindiğiniz 
tecrübelerin onun üzerinde de bir daha yaşarken kötü tecrübeler edinmemesi 
için kendisine miras bırakırsınız, muhteşem bir şeydir. Peki, malı mülkü? Ben 
zahmet çektim evladım çekmesin, ben çektim o çekmesin… Geçmişinizde 
çektiğinizin tecrübeleri, acı çektiğinizin tecrübeleri gelecekte onlarında 
çekmemesi için miras olarak bir şeyler bırakmak istersiniz. Evladıma şöyle 
yapayım, evladıma böyle yapayım, niye; çünkü geçmişte yaşadıklarınızı 
onlarında yaşamasını istemezsiniz. İçimizde çoktur bu, daha iyi bir gelecek…  

Bakın bu bir parmak baldır. Hakikate baktığınız zaman, yaşam süreklidir ve 
süreklilikte Cenab-ı Hakk’ın tini işler, maneviyatı işler. Onun isteği ne ise, 
onun iradesi ne ise, onun muradı ne ise o işler ve insanoğluna yaşamın 
sürekliliğinde, insan tininin sürekliliğinde her zaman miras ile daha ileriye 
doğru taşıması vardır. Bizim sorumluluk bilincini taşımamız, tarih bilincini 
edinip de yaşadıklarımızı tecrübe edinmiş ve geleceğe aktarışımız bizden 
üreyenler veya bizim nesillerimizden gelenlere gelecekte daha rahat 
etmelerinin bilincini vermek içindir. Ve bu bilinci vermemizin sebebi ne, 
onların sorumluluğunu üzerimizde taşımamız içindir. Ve genelde insanoğluna 
gelecekte geleceklerin veya eğer nihilist bir tarafları varsa değerleri yitirmişse 
kendisinden sonra akıbet olarak geleceklerinin sonuç olarak, soy olarak 
geleceklerine karşı bir miras olarak bırakma derdi yoktur, bugün yerim bugün 
içerim yarın onlara ne bırakırım derdi yoktur. Önemli olan o sorumluluğu 
edinmek.  

Çünkü bir şey edindiyseniz, edindiğinizi bırakacaksınız. O zaman mal mülk 
olarak mı bırakacaksınız değerler olarak mı bırakacaksınız? Orda iki kişi 
konuşur, bir; tarih bilinci olmayan bir kişi konuşur “gördün mü” der hani 
“ahretinde de bana daha güzelleri verilecektir” bakın tarih bilinci edinmemiş. 
Tarih bilinci edinseydi metayla değerler kazananların hepsinin yok olduğunu 
görürdü. Zaten zikrediyor; “onların fısıltısı bile yoktur” diyor, yani yok olup 
gitmişlerdir, geriye bir şey bırakmamışlardır.  

İnsan tinin de bırakılan nedir, meta mıdır katiyen! Çünkü mülkün sahibi 
Allah’tır ve bunu net olarak söylüyor ne diyor; “biz diyor Allah”ın izniyle 
geliriz” yani senin isteğine bağlı değil. Bir tinsel yürüyüş var, kimsenin isteğine 
bağlı değil, sadece ve sadece Allah’ın iradesine bağlı tinsel bir yürüyüş var. 
Onun için diyor; “biz Allah’ın iradesi üzeri geliriz” diyor. Senin iradene bağlı 
değil; gel artık, gelmiyor, ne zaman takdir buyruluyor o zaman geliyor. Ve 
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diyor ki “önümüzde olanlar ve arkamızda olanlar” bak geçmişimizde olanlar 
ve gelecekte olanlar demektir bu. Şimdi bazen bunu tefsir olarak şöyle de 
yorumlarlar; önümüzde olanlar demek önümüzde bıraktığımız, gerimizde 
olanlar demek gerimizde bıraktığımız yani yön olarak! Zaten yön olarak ondan 
sonra gelen ayet söylüyor. Yani “yerlerin ve göklerin ve aradakilerin tamamı 
Allah’ın mülküdür” diye söylüyor, yani yön olarak her şeyi kuşattırıyor zaten. 
Ama önümüzdeki ve arkamızdaki yani gelecekteki ve geçmişte olanların 
tamamı ne ise hepsi Allah’a aittir diyor ve aradakiler olanlar, şu an da olanlar 
demektir o hepsi Allah’a aittir diyor.  

Şimdi miras birinci şu; eğer metalara göre değer edineceksen edinme diyor, 
mülkün sahibi Allah’tır diyor. Onların malına mülküne özeniyorsan, sakın 
özenme diyor mülkün sahibi Allah’tır. Zaten sonuçta O’na kalıyor her şey, 
zaten O’nun, yani üzerlerinde hüküm veren O! Bunu da net söylüyor; “mülkün 
varisçisi bizleriz” en son mülk zaten bize kalıcıdır, diyor. O zaman edinmemiz 
gereken ne, Zekeriya ya rahmetin anışıdır diyor ya, niye çünkü tarih bilinci 
edinmiş, ilkelerle değerler bilinci edinmiş ve ilkelerle değerlerini bırakan bir 
bilinçtir diyor;”ya rabbi bana dost ve bu değerleri taşıyacak birisi lazım” ve 
“ona Yahya’yı müjdeledik’ diyor.  

Yaşamın sürekli olduğunu vurgulayan ayetlere gittiğiniz zaman gelecek 
bilinci… Yine üç zamanlı konuşuyor; geçmişi konuşur, o an’ı konuşur, o an’a 
konuşur ve o an’a konuşurken geleceği konuşur. Yapılan işler sonucunda 
sonuçlarını da konuşur. 

“O’na Yahya’yı müjdeledik” diyor, yani miras bırakacağı bir varis. Farz edin ki 
Zekeriya’nın tarih bilinci olmamış olsun, miras ondan devam etmez, 
başkasından devam eder. Ama talep Zekeriya’dan olmuş, Cenab-ı Hakk’ın 
isteği Zekeriya’dan olmuş ve Zekeriya’dan yürümüş. Zekeriya üzerinden bize 
verdiği ders, yaşadıklarınızdan ve yaşananlardan yani arkanızdakilerden 
hepsinden neyse o arkada yaşadıklarınız, hem sizin yaşadıklarınız hem insanlık 
tininde yaşananlardan ders alın, ders alın ve geleceğe o derslerle bakın. Tarih 
bilinci edinenler, geleceğe el uzatırlar miras ile. Çünkü bıraktığınız miras 
değerlerinizdir. Ve Resulullah onu çok güzel özetliyor, ne diyor; ‘evlatlarınıza 
bırakacağınız en güzel miras ahlaktır’ diyor, muhteşem bir şeydir ya. 

Erek felsefesi yapıyoruz demiştik, hikmetini okuyoruz çünkü Kur’an’da bize 
erek felsefesi veriliyor yani ereğe bağlı olarak, hikmetine bağlı olarak ereğe 
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bağlı olarak hikmetini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü neden sonuçta görülür. O 
zaman sonucuna bağlı olarak nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Bunu daha önce 
konuştuğumuz için gitmiyorum. Yani bir insanın varlığı o sıradaki nedenlere 
bağlı değil, sonuçta sebep olduğu şeylere göre onun nedenidir, yani 
varoluşunun nedenidir. Hani Muhyiddin Arabî üzerinden konuşmuştuk, 
mübarek ne demiş; ‘geçmişler bunu tevhid edemedi, ben tevhid ettim’ gibi bir 
sözü var. Benim nedenim budur demeye gider o… Aslında nedeni o değildir, 
nedeni Allah’ı, mahiyetini tartışma konusu etmektir ve Muhyiddin den sonra 
tasavvuf dairesinde Allah’u azimüşşanın mahiyeti tartışma konusu olmuştur. 
Mahiyeti itibariyle, sıfatları ve fiili itibariyle değil, mahiyetiyle Cenab-ı Hakk’ın 
varlığı tartışma konusu olmuştur ve halende öyledir. Selam üzerine olsun 
muhteşem bir hizmet. Ne kadar bildiğinde doğrudur yanlıştır o kendisine 
aittir, söylevlerine aittir, o Allah ile arasında bir şeydir, bizi tecrübeleriyle 
bıraktıkları ise ayrıca mirastır. 

İnsanlık tininde bıraktığınız miras bilgidir, bıraktığınız miras bilginin değere 
dönüşü değerlerdir. Burada en önemli şeye getireyim insanın varlığı neydi, 
söz varlığıydı insan. Bütün melekelerimiz üzeri, bütün yetilerimiz üzeri söz ile 
inşa ediliyoruz. Ve söz ile inşa edildikten, bilinçlendikten sonra bütün 
melekelerimiz, edindiğimiz dil ile edindiğimiz şuuru kendisine amadedir, 
secdededirler; “Âdem’e secde ettik.” İlim ile edindiğimiz sonuçta, iradelerimiz 
sonucunda edindiğimiz değerlerin sonuncunda bütün melekelerin secdededir. 
“Âdem’e secde et” ayeti kendi üzerimizde hakkel yakin bir şekilde yaşanır. Bu 
secdenin sonunda değerlere döndükten sonra, medeniyet bulunuşuyla özgün 
üretimde bulunduğumuz zaman, hangi noktada olursa olsun özgün 
üretimde… Burada özgün üretimin kendisine de örnek var, Yahya ile İsa’yı çok 
güzel örnek veriyor. Oraya da gireceğim ama girmeden önce şöyle 
söyleyeyim, ne üretirseniz üretin ürettiğiniz edindiğinizdir ve edindiklerinizi 
geleceğe miras bırakırsınız. İnsanoğlunun tarihine bakın edindiklerinin dışında 
hiçbir şekilde başka miras bırakmamıştır. Kültürel değerler, ilkeler, ilim, ilimle 
beraber edinilen kültürel değerler, yaşam biçimi ve tecrübeler ve deneyimler. 
Şu anda hukuka neden ihtiyacımız var, çünkü tarihimiz boyunca hukuksuz 
yaşamamayı öğrendik. İnsanlık tarihi boyunca hukuksuz yaşanamayacağını 
öğrendik, onun için hukuka ihtiyacımız ve hukuk bilinciyle bakmamız 
gerektiğinin anlayışıyla bakıyoruz. O bizde neye karşılık geliyor; vicdana 
karşılık geliyor, vicdanlı bakabilmeye.  
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Şimdi iyice toparlayayım, eğer tarih bilinciniz yoksa geleceğe bırakacağınız 
hiçbir şeyiniz yoktur. Çünkü tarihsel olarak edindiğiniz ve edindiklerinizle 
beraber üretip, üretip de edindiğinizde ve edinip de geleceğe bırakacağınız bir 
şeyiniz yoktur ki. Çünkü tarihsel bilinci olmayanlar anda yaşarlar, an dediğim 
hak olarak an değil, menfaatleriyle, nefisleriyle anını değerlendirenlerin 
yarına bir şey bırakma dertleri yoktur, tüketirler. Günümüzde tarih bilinci yok, 
çünkü tüketiciler, anda yaşıyorlar, tarih bilinçleri olsa geçmişlerine bakacaklar. 
Ne toprak kalmış hiçbirine, ne mal kalmış hiçbirine, ne mülk kalmış hiçbirine 
ve hiçbirini de bırakamamışlar, ahretlerinde de hiçbirine yardımcı değiller.  

Ama yaşamın sonu yok, sürekliliği var ve onu İsa’nın diliyle de söylüyor, Yahya 
ya olan methiyeyle de söylüyor. “Doğduğu güne, öldüğü güne ve yeniden 
ayağa kalkıp da diriltildiği güne selam olsun.” İsa’da nasıl yapıyor diyor ki; 
“doğduğum güne, öldüğüm güne ve yeniden diriltildiğim ayağa kalktığım güne 
selam olsun” Selam benim üzerimdedir diyor yani ben Allah tarafından 
kutsanmışım diyor, devamlıyım diyor. Yaşam süreklidir, orada vurgulanır, bir. 
İki; akıbetimizde yani yaptığımız eylemlerin sonucunda karşılaşacaklarımıza 
ilişkilendirir ve ahiret anlatımlarında bize yaşamın devamlı olduğunun bilincini 
net verir. Diğerlerinde de net veriyordu ama burada tamamıyla o konu 
üzerine odaklanma var, yani yaşamın sürekli olduğuyla alakadardır. O zaman 
yaşam sürekli ise neye göre yaşayacağız, meta değerlere göre mi 
yaşayacaksın, yoksa ilahi değerlere ilkelere göre mi yaşayacaksın? 

İlkelere göre yaşarsanız, edindiğiniz tarih bilinciyle beraber, edindiğinizi miras 
bırakacak elbet birini bulursunuz. Bu evladınız olsun veya yoldan gelen birisi 
olsun elbette olur, muhteşem bir şeydir ama sonunda olur. Çünkü emanet 
sahibi elbet gelir alınır, bakın miras da emanetin bizatihi kendisidir. Emanet 
hamil olduğumuzdur, hani bir şeyi bir kişiden emanet alırsak ne yaparız 
demiştik; geri verilmesi hamil olunan, yüklenilen şeydir. Allah’a hamiliz, bir 
emanettir. Bütün insanlık tarihinde bakın Âdem miti Allah’a hamil 
olduğumuzun miti değil midir? Ondan sonra gelenler Allah’a hamil olarak 
nasıl eylemlerde bulunmamız gerektiğini, eylemlerde sürekli olmamız 
gerektiğinin bilincini vermez mi? Ve orada söylenen şey ne, Hz. Resulallah’ a 
örnek verilen ne, Zekeriya seksenine, doksanına, yetmişine dayandı, hani 
diyor ya; “saçlarım alev gibi bembeyaz, bembeyaz alev gibi olmuş”. “Bana bir 
varisçi ver” umudu kesik ama yine umutlu, duasını yapıyor. Tefsirsel olarak 
girdiğimiz zaman çok önemli noktalar var; “gizlice dua etti” diyor; 
düşüncesinde dua etti, düşüncesinde Allah ile konuşuyor.  
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Hani düşündüğünüzde Allah’la ile yürürsünüz demiştik. Düşüncesinde Allah ile 
konuşuyor ve Allah ona düşüncesi üzerinden yine cevap veriyor. Çünkü kürsü 
beyin, Allah’ın kürsüsü beyni mekânıdır, içeriyi ve dışarıyı kuşatmıştır. Siz 
Allah’la düşünün bakın Allah ile beraber düşünmeye başladığınız zaman 
‘kulumun manasını veren benimdir’ diyor ve Allah’tan manalar bulursunuz ve 
özgün ifadeler bulursunuz, özgün manalar bulursunuz. Bu çok önemli bir şey… 
Allah’la yürümektir düşünmek ve dua ediyor Allah’a, hafi olarak, gizli olarak, 
içerden, düşüncesiyle.  

Lakin düşüncenizde bir bilgi geldi, bilgiye nasıl bakarsınız şüpheli bakarsınız, 
acaba doğrumu? Aynısı; “ya rabbi bunun bir delili var mıdır” tamam seninle 
konuşuyorum ama yani nefsimden mi, senden mi? Bak, ayırışımı yok. “Üç gün 
sukut etmendir” ve odaklanmadır diyor, onun sonucunda göreceksin diyor ve 
ona hamile olduğunun haberi getiriliyor eşine, onun üç gün sükûtu 
odaklanışıdır.  

Bir insan kendi düşüncesinde manasında yoğunlaşırsa bakın bir şeyler 
bulursa, özgün ifadeler bulursa, özgün manalar bulursa, onların gerçekliliğini 
hayatta tatbikiyle, yaşamda tatbikiyle ve deneyimlemesinin haricinde 
düşünsel olarak karşılıklarını odaklanarak görmesiyle bulur. İşte o zaman onda 
bir doğum gerçekleşir, kısırlık gider. Oradaki kısırlık eşinin kısırlığından daha 
çok, onun çözümler arayan bir düşünce yapısına sahip olduğunun aklını verir. 
Bak çözümsüz, çözümsüz bir insanın nasıl düşündüğünün, çareler aradığını 
gösterir.  

Meryem de öyle bir şey yok, Meryem çözümsüz değil, çünkü Meryem’e 
hakikat bilgisi zaten geliyor. Hakikat bilgisini sunuşunda çözüm arıyor. Çünkü 
hakikat dişile geliyor. Bakın, farz edin birine peygamberlik verildi, 
peygamberlik verilirken başına gelmedik olay kalmıyor. Şimdi hakikat bir 
dişiye geliyor ve o dişi kendisi bir şeyler söylüyor ve hakikati dile getiriyor, 
hakikati dile getirdiği anda ne olur; azim Allah! Mesela onun Mescid-i Aksa da 
namaz kılışı vardır, kadınlar namaz kılmaya girmez orda, duaya, zikre 
kadınların girmesi yasak, “sana kim söyledi ki buraya gir”, “Rabbim buyurdu 
gireyim diye” muhteşem bir şeydir ya. Şimdi gel oradaki erkek cemaate, erkek 
egemen topluma Meryem’in gidip orda dua edişini anlat, anlatamazsın. 

Birine hakikatin inebilmesi için onun dişil olması lazım, evvela kendisini 
susturmuş olması lazım. Şimdi Zekeriya’da yükselen bir aklı görüyoruz, çözüm 
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arayan bir aklı görüyoruz, Meryem de çözüm arayan bir akıl yok, gelen 
hakikatin nasıl sunulacağının çaresizliğinde olan bir şey var, daha doğrusu 
çare arayan, onu sunabilmenin çaresini arayan bir aklı görüyoruz. Yani bilgi 
geliyor zaten, akıyor zaten, saf bir gönül var zaten, bilgi akıyor onu 
sunabilmenin çaresizliği var. 

Hakikat geldiği zaman aktarıcının kendisi görülmez. Bakın hakikat bilgisi 
geldiği zaman, söz hakikatin sözüdür, gerçeği işaret eden söz geldiği zaman 
sadece gerçeği işaret eder. Onun için diyor; “O konuşuyor, ben sükût 
ediyorum”  

Siz eğer kendi nefsinizde susarsanız, hakikati aktarana tanık olmazsınız. Bakın 
burada dahi aynısını yaşıyoruz, hakikat aktarılırken Halil İbrahim’in cemalini 
gören var mı, sadece aktarılan ne ise, söz itibariyle doğan ne ise, o doğanın 
kendisine tanıklık vardır ve doğan zaten doğar doğmaz konuşur. Yani içeriğiyle 
beraber sizi aydınlatır, içeriğiyle beraber sizin sezişlerinizde size bakış açısı 
verir ve her zaman özgün olarak vardır. Çünkü evveliyatında eşi yoktur, İsa’nın 
evveliyatında eşi yok, karşılığı yok, Kâlu Bela’da eşi yok. Zaman ve mekân 
dairesinde an’a taşıyandır ama inerken taşıyandır, çünkü İsa inendir, söz 
inendir. Söz inerken sizi taşır ama bak Zekeriya’nın yürüyüşü taşınmanın 
yürüyüşü, yükselmenin yürüyüşü, çare arayan bir akıl ve çare arayan bir akıl 
kendini ileriye doğru taşımak istiyor ve ona cevap olarak Yahya verildi. 

Yahya Zekeriya’nın ileriye taşınışıdır. İhya, Yahya canlı kılınan… İsa nurdan 
doğandır, kelam nurdan doğar ama bak aşağıdan konuştu, aşağıdan 
konuşması nesneye bağlı olarak sizi ilişkilendirir. İlişkilendirmelerinin 
sonucunda yani doğadaki ilişkilendirme, doğadaki eylemler yaşadığınız 
deneyimlerin sonucunda, yaşadığınız şeyler üzerinden sizi ilişkilendirerek sizi 
yukarıya doğru taşımaya başlar. En yüksek doruğuna taşındığı zaman artık 
kavramlarla bakar. Hani kavramlarla bakışı daha önce göstermiştik “ Ya Rabbi 
onlar senin kullarındır, benden sonra zanna düştüler. Eğer sen onlara gazap 
edersen onlar senin kullarındır. Yok, eğer sen onlara merhamet edersen af 
edersen sen aziz ve hâkim olansın.” Bak, artık kavramlarla bakıyor, sebeplerle 
bakmıyor, aşağılarla bakmıyor, nedenlerle bakmıyor sadece ve sadece ilkesi 
ve ereklerinden sonuçtan okuyarak bakıyor, eğer diyor böyle yaparsan bu 
sonuçtan yaparsan diyor, yani sonuçlar bu olacaksa diyor sen bu kimlikte 
görüneceksin. Bak sonucundan direk bakıyor, hiçbir nedene bakmıyor; eğer 
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diyor sen bu sonuçlardan görüneceksen bu karakterde görünensin, 
muhteşem bir şey. Tamamıyla erek bilincinden bakan! 

Geçen hafta birçok özgürlük tanımı yapmıştık, yaptığımız bütün eylemler 
bağlayıcıdır, sözlerimiz bağlayıcıdır bunları konuşmuştuk, karmanın kendisi 
bağlayıcıdır çünkü. Ne zaman kurtuldunuz, ne zaman Hakk için yaparız, Hakk 
için eylemde oluruz kendi menfaatimizde değil, halk için yaparız o zaman 
eylemler bağlayıcı olmaz ve Zulkarneyn de bunu görüyorsunuz, Hakk için 
yapıyor ve halk için halkın yararına yapıyor. O zaman akıbetinde sorumlu 
değil, mesuliyet üzerinden kalkıyor.  

Bakın bu çok önemli bir şey, eğer akıbetinizde bağlayıcı değilse eylemleriniz 
ve sözünüz, özgürsünüz. Çünkü yaptığınız eylemler ileride sizi bağlayıcı ise o 
zaman özgür değilsiniz, çünkü yaptığınız şeyler şimdi özgürken yaparken 
ileride sizin tutsak olmanıza sebep verecektir. O zaman akıbet ve ahiret olarak 
bağlayıcı olmayan, mesuliyetiniz olmayan eylemlerde bulunun; Zulkarneyn de 
gördük onu. Hz. İsa’nın güzel bir sözü var; “ne ile hüküm ederseniz öyle 
hüküm olursunuz” diyor, karma da kalırsınız. Karmayı aşıp ta özgür olabilmek 
için ki karma aşılmaz karmada özgür olabilmek için Hakk için yapacaksınız ve 
Hakk için söyleyeceksiniz ve gerçeği ifade edeceksiniz, o zaman mesuliyetiniz 
kalkıyor ve İsa gerçeği dile getirendir. Gerçeği dile getirişi her gönül sahibine 
müjdedir, onun için İncil’dir. Ve sözde sorumluluğunuzun mesuliyetinizin 
üzerinizden kalkışıdır. Bakın İsa’ya soru soruluyordu, İsa da var olan koşullara 
göre onlara cevap veriyordu. Her gelen cevap gelen koşullara göre, bulunan 
durumlara göre, konjektörün durumuna göre, o zamanın tinine göre, yani 
galip gücüne göre bağlayıcı olarak gelir ve özgün gelir, özgün bir ifade de.  

İsa bu zamanda olsa o zamanın aklıyla konuşmaz, bilmem anlatabiliyor 
muyum? Çünkü o zamanın koşullarına göre havarilerinin, halkın sorduğu 
sorulara göre cevap veren idi. Bu zamanda olsa bu zamanın koşullarına göre, 
bu zamanın bilgisine göre sorulacak sorular ne ise, ona göre özgün bir 
ifadeyle gelir. Ama her gelen soruya cevabı yine Hakk için olduğu içindir ki 
kendi için değil halk için olduğu içindir ki “halka hizmet Hakk’a hizmettir ki” 
çünkü her halkın çaresizlikteki her talebi kendi varlık hakkını talep edişidir. 

Bir insanın bir mürşide giderken 'ya sende bir şey varmış bana ver deyişi ‘ya 
benim sende hakkım varmış, hakkımı ver’ hakkını talep edişidir, kendi olan, 
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kendi öz varlığında olanı talep edişidir. Çünkü onun vereceği şey, onun öz 
varlığına doğru uyandıracak olan şeydir.  

Hakikatin bilgisi bize öz varlığımızı uyandırır, eğer kişilere indirgersek, kişiler 
kendilerine indirgerse kendimizdeki hakikate örtünürüz. O zaman o 
bağlayıcıdır, işte o zaman o sorumluluk tutucudur, o sırada özgürce yaşamış 
olsa dahi ahretinde tutsaktır o kişi, kendi için yapmıştır. Onun için yaptığınız 
bütün eylemler ahrette sizi bağlayıcı, mesul bırakıcı hesap görücü eylemler 
olmamalıdır.  

Bakın eylemde süreklilik isteniyor ama o süreklilik ilkesel olarak isteniyor ve 
Resulallah’ a ders veriliyor. Resulallah’ a ders verilince ümmet olarak kendiniz 
anlayın ki başarıya ulaşmış olasınız. Ne diyor; “İbrahim ailesiyle yüz göz oldu” 
ama tavizi yoktu, Meryem’i düşünün orda Meryem gibi bir örnek veriyor 
“kendisine İsa’yı verdik” diyor. Bakın Yahudi halkında o sırada yasalar en 
doruk şekilde, zina eden bir kadının recm edilme durumu var ve kıyas 
yapıyorlar ne ile “senin ana babanda böyle bir şey yoktu”. Bak geçmiş 
bilinçleri var, tarih bilinçleri yok. Tarih bilinçleri olsa Musa’nın üzerinde o 
kadar mucizeyi gösteren Allah’ın, onun üzerinde de hakikatiyle muazzam bir 
şeyi göstereceğinin bilincini edinecekler. Tarih bilinçleri olsa öyle bakacak, 
ama nedenleriyle bakıyorlar, kendi akıllarıyla bakıyorlar ve geçmiş bilinciyle 
bakıyorlar. “Senin anne babanda böyle bir şey yoktu” “Sen Harun’un kardeşi” 
O günle de özdeşleştiriyor bak, Harun’un kardeşi, Harun gerçekten güzel bir 
insandı ki dikkatli bakın en çok ikili ayetlerin olduğu surelerden bir suredeyiz, 
en çok ikili ayet.  

Namaz üzerinden konuşma; “bana namaz ve zekât emredildi” diyor mesela 
İsa “biz namazı ve zekâtı İsmail emrederdi mesela. Harun, iki tane Harun’dan 
bahsediyor kardeşi ve “Harun’u da hediye ettik” “kardeşin Harun da böyle bir 
şey yoktu” diyor. Veya ne diyor; “doğduğum güne, öldüğüm güne, yeniden 
diriltileceğim güne”, “doğduğu güne, öldüğü güne, yeniden diriltildiği güne” 
bakın ikili ayetler inanılmaz çok, daha nicesi. Çünkü geçmiş bilincine 
takılırsanız olduğunuz yerde saymaya başlarsanız, şüphelenmeye başlarsanız, 
şüphe arayan akıl çare arar ama kendini sınırlar, çare aramazsa geri çekerse 
hemen Zekeriya’yla konuşturuyor “Zekeriya tamam ben şüpheye düştüm ama 
kendisine yol verdik yürümeye devam etti”.  
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Meryem gibi birine hakikatin bilgisini indirdik ama bak halkının önüne çıktı; 
devamlı, sürekli, eyleminde sürekli. En zor koşullarda, en zor şartlarda dahi 
onlar eylemlerine devam ettiler. Düşünün daha on dört, on beş yaşında bir 
çocuksunuz ve babanızda zaten galip güç ve babanıza kafa tutuyorsunuz ve 
akli olarak kafa tutuyorsun, iradi olarak değil. Yani, ben senin evladınım, bir 
şey biliyorum, ben sana kafa tutuyorum gibi bir şey değil, nasihat olarak kafa 
tutuyorsun.’Ya senin bildiğin yanlış, bak doğru olan budur,’ “bana senin 
bilmediğin bir ilim geldi” Kaç kişi yapar? On üç, on dört yaşında, o galip gücün, 
toplumun içerisinde aynı anda asi bir güç, asi bir ruh ortaya çıkıyor ve asi ruh 
aynı anda hepsine karşı geliyor. Ailesine karşı gelmek kadar zor bir şey yoktur, 
çünkü en kuvvetli bağlar ailededir. Onları kırmak kadar zor bir şey yoktur ve 
karşı geliyor. 

Hikâyelerin anlatılmasının tamamı nedir biliyor musunuz Resulallah’ a tarih 
bilincinin verilişidir. Âdem’den Hatem’e kadar tarih bilinci veriliyor ve onlar 
gibi ol. Âdem’den, Nuh’un taşıdıklarından bir ayeti kerime var “kimini göklere 
yükselttik, kimini Allah’u azimüşşan hoşnutlukla karşıladı, Allah ondan 
hoşnuttu, oda Allah’tan hoşnuttu gibi (İsmail as)” kimini “bir güzel kabul 
ettik” gibilerinden ve “onlara mükâfatla ve Yakup hanedanının soyuyla, 
ismiyle yâd ettik, şereflendirdik” diyor mesela.  

Bir tarih bilinci veriyor ve sonuçta başarıyı gösteriyor ve tarih bilinci 
verildikten sonra ne çıkar ortaya; onu artık aktar, eyleminde sürekli ol. 
Nebilik, Âdem’den Hatem’e… Nebiliğin tarihsel bilicini verdikten sonra verdiği 
akıl şu; o zaman kırk gün boyunca hizmetten mahrum kaldın, hizmetine 
devam.  

Bazen olur ki kaçak oyuncu oluruz, evet hakikati biliriz, ama önemli olan 
hakikati bilirken hakikati süreklilikte yaşayabilmektir. Hz. İbrahim’i ne ile 
zikrediyor; sıdk bir peygamber, dosdoğru, sıdk. Sıdk eylemlerinizin 
devamlılığında görünen bir şeydir, sıdkiyet dediğimiz şey eylemlerinizin 
devamlılığında görünür, sürekliliğinde görünür yani o sürekli olan bir 
peygamberdi; işinde, eyleminde Allah’tan tavizi olmayan, ama son nefesine 
kadar.  

Eylemlerinizde ilkesel olarak sürekli iseniz başarılısınız bir, emaneti 
aktarırsınız, iki. İnsanlık tarihine bakın, bıraktıkları tek şey ilimdir, değerlerdir. 
Hem tinsel olarak değerlerdir ve o değerlerle beraber ilerleyiştir başka hiçbir 
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şey değil. Mal, mülk bugün hiç kimse hiç kimseye bırakmıyor, bugün birinde, 
yarın bakıyorsun başka birinde öyle değil mi, bugün bizde olan yarın başka 
birinde olmayacak mı? Bu vatanda eskiden onlar oturuyordu, şimdi biz 
oturuyoruz; önceden Osmanlı ve tebaası oturuyordu bugün cumhuriyet 
insanları oturuyor. Gelecekte de kimler oturacak bilmiyoruz, öyle bir 
küreselleşme olacak ki herkes her yerde oturacak. Eskiden nasıl sınırlar şeffaf 
idi, herkes istediği yerlere gidip gelebiliyordu, şimdi de belki de öyle olacak ki 
olacaktır emin olun. Yarın kimler gelip buraya oturacak hiç bilmiyoruz, Cenab-
ı Hakk kimlerin gözlerinden bu diyarlara bakacak bilmiyoruz. Yani mülke ait! 
Kimse kimseye miras bırakmıyor.  

Allah’u azimüşşan bu surede bunu net söylüyor, miras olarak bırakacağımız 
şey ilimdir. Miras bilinci tarih bilincidir, tarih edinme bilincidir. Tecrübeleriniz, 
o tecrübelerinizle beraber tecrübeler edindiğimiz ne ise, ürettikleriniz ne ise, 
ürettikleriniz üzerinden edindikleriniz ne ise gelecek kuşaklara aktarım 
bilincidir, miras bilincidir. Ama ağzınıza çalınan bir parmak baldır. Onu siz 
bıraktığınız zaman, evet güzel bir makama erersiniz, sonuçta bir başarı da elde 
edebilirsiniz, güzel bir esenlik edinirsiniz, ve siz yeni nesillere miras 
bırakmanın sevincini edinebilirsiniz, amenna. Gözüm açık gitmiyorum derler 
ya, yani emaneti sağlam bıraktık. Hamil olduğunuz ne ise hangi sıfatsa, o 
sıfatın getirileri, getirileriyle beraber ürettikleriniz ne ise, ürettikleriniz 
sonucunda edindikleriniz ne ise, yeni karşılaştığınız insanlara yeni bilinçlere 
aktardınız onu. Gözüm arkada değil, amenna, ama arkada değil derken sizin 
bir kazancınız var; işte o sizin girdiğiniz cennet, edindiğiniz cennet. Ama sonuç 
itibariyle Cenab-ı Hakk’tır insana o sürekliliği veren ve o miras bilincini 
verdikten sonra kendi işlerini gören… İnsanı başka bir safhaya taşıyor.  

İbrahim safhasından bir bakıyorsun ta Üzeyir safhasına kadar geliyorsun, İsa 
safhasına kadar geliyorsun, İsmail safhalarını anlatıyor, safhadır. Süreç bir 
safhadır. Dizi değildir, ayrık değildir; dizgedir, ardı ardına gelir, kopuk değildir 
ve kopuk olmadığını gösteriyor. Tarih bilinci edinen tarihi kopuk görmez, 
sürecinde görür. Geçmişi olan ayrı ayrı görür, şu tarihte böyle yaptım, şu 
tarihte böyle yaptım… Genelde askerlik anılarını anlatırlar ya, hani kopuk 
kopuk, şöyle yaptık, böyle yaptık; askerlikte hiç tecrübe edinmemiş. Bir daha 
ben askerlik etmem, tecrübe edindim, çünkü zor yer! Çektiğim zahmeti bir 
ben biliyorum, bir Allah biliyor. Üstelik en rahat askerlik yapanlardan 
birisiyim, düşünün yani… Bakın o geçmiş bilinci bana bir daha askerlik 
yapmamam gerektiğini veriyor, ama gerçek tarih bilinci onu vermez. Gerçek 
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tarih bilinci oradaki tuttuğun nöbet ile burada selamet içinde yaşadığının 
bilincini veriyor. Çünkü orada nöbet tutarken farkında değilsin. Askere 
gitmeden önce hiçbir şekilde askerliğin ne olduğunu bilmiyorum, askere 
gittim nöbet tuttuk, şunu yaptık, bunu yaptık… Ne için tutulduğunu bir türlü 
anlamış değilim. Çünkü keyfiyetler önde, zahmet geliyor, nöbet, saat kaçta 
kalkıyorsun… Ne zamanki askerden çıktıktan sonra halka dönüyorsun birde 
bakıyorsun ki eğer o askerler olmasa o halkın içinde selamet içinde 
yaşayamayacaksın. Tuttuğun nöbetin sebebini biliyorsun. O zaman o geçmişin 
sana bilinç veriyor ama artık geçmiş kopuk bir şey değil, o geçmişin seni bu 
ana taşıyor ve onun olması gerektiğinin bilincini veriyor ve o olması gerekenin 
devam etmesi gerektiğinin de bilincini veriyor. Yarın çocuğun olduğu zaman 
sende güle oynaya gönderirsin. Çünkü biliyorsun ki o gerekli, olması 
gerekiyor.  

Lakin derler ki bir musibet bir nasihatten eftaldir, bazen bir miras bırakırız 
değerlerimizi, ama insanlar almazlar. Ne zaman kendileri bir hataya düşer, 
başlarına bir şey gelir, ondan sonra; babam böyle söylemişti, annem böyle 
söylemişti, tarihimizde vardı aslında bu, deyip kendi üzerine döner, akıllanır 
yani uslamlanır ve ondan sonra geleceğe doğru, doğru adımlar atar. Ama her 
bıraktığınız değer, geleceğe mirastır.  

Resulallah’ ın bu bilinci edindiğini çok net biliyoruz, çok müthiş bir hadis-i 
şerifi vardır bu bağlamda; “benden duyduklarınızı başkalarına anlatın, ola ki 
sizden daha iyi anlarlar, ola ki başkalarına da aktarırlar” bakın aktarmayı miras 
bırakıyor; mirası diyor yalnızca sizde sınırlamayın, başkalarına da aktarın. 
Çünkü o daha da ilerde iyi anlayacaklara taşıyıcı olursunuz. Önemli olan da 
odur zaten taşıyabildiğiniz zaman zaten size o huzur ve cennettir diyor. Huzur 
cenneti, hoş bir seda, selamete taşıyan cenneti bulursunuz. Zaten siz 
aktardıktan sonra selamet edinmişsinizdir. Ta ki yükümlülük sizden kalksın, 
sorumluluk sizden kalksın, onun için selamettesinizdir.  

Biraz Meryem suresinin tefsirine girelim çünkü hakikaten de önemli. 
Zekeriya’dan itibaren Yahya, Yahya’dan itibaren İsa, burası muhteşem bir yer. 
İsrailoğulları’ nın peygamberleri düşüncenin peygamberleridir ama nedene 
bağlı olan düşüncenin peygamberleridir. Göründüğü gibi İsrailoğulları 
peygamberlerini konuşurken nedene bağlı. İbrahim, İshak, Yakup hep 
nedenlere bağlı düşünür. Yakup’ta öngörü oluyor ama nedenlerine bağlı 
öngörüde bulunan, onları yâd edişi. Zekeriya, çözüm arayan akıl, nedenlerine 
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bağlı olarak çözüm arayan bir akıl ve Yahya’yı verdik diyor ve bir süreci 
konuşuyor orda. Yahya’yı verdik demesi yani ihya edilen, Yahya… Burada 
Yahya’yı Arapça telaffuzu itibariyle kullanıyorum, İbranice telaffuzu itibariyle 
değil. Yahya, ihya canlılık verilen, zulmetten doğan demektir ve insan 
zulmetten ne zaman doğar; yasalar ne zaman değerler olur, yasalar ne zaman 
değerler olarak yaşam biçimi oluşturur ve yaşam biçiminizde görünür; işte o 
zaman siz doğmuşsunuzdur. Yasalarla doğan, yasaların verdiği canlılık toplum 
da öyle değil midir ve yasalar sizi en sonunda nereye taşırlar; kibarlığa, 
nezakete, zarifliğe, tevazua, saygıya… Çünkü ortak yasalarda ortak haklar 
üzeri iseniz insanların haklarına saygılı olmanız gerekir ve Hz. Yahya 
efendimizin karakterini anlatırken onun ‘halim, barbar olmayan nezih bir 
insan’ olduğunu söyler, latif daha doğrusu kibar bir insan demek daha doğru 
olur. Çünkü latiflik Hz. İsa’ya verilmiş bir özelliktir. Birisi inceliklerde düşünen, 
inceliklerde iş gören; diğeri ise kibar, kibarlık başkalarıyla olan ilişkilerinizde 
edindiğiniz bir şey. Zaten onu söylüyor yani başkalarıyla olan ilişkilerinde 
barbar olmadığını, ilişkilerinde dikkatli olduğunu ve seviyeli olduğunu zaten 
söylüyor hani derler ya evliyayı kibar vardır, evliyayı latif vardır. Evliyayı latif 
yani latif ince düşünen, ince düşünerek hareket eden... Evliyayı kibar 
başkalarının haklarını da gözeten, başkalarının haklarını da görüp ona göre 
hareket eden, hakkaniyetli hareket eden yani Yahya da hakkaniyetli hareket 
var. 

Ama bir daha söylüyorum Musa’dan gelen bütün Tevrat yani söz bilgisi, 
Yahya’da artık biçim kazanıyor değerler oluyor. Bilgi âlemde somuttur, 
düşünsel olarak düşüncenin kıpılarında elde edilir, amenna. Ama insanda 
bilgi, bilinç oluştururken iradeye bağlı bilinç oluşturur ve kâinatta bilgi 
işlevseldir, iradeye bağlı olarak işlevseldir, insanda ise iradeye bağlı olarak 
yine işlevseldir. Bakın bir bilgiyi edindiğiniz zaman neye göre işlersiniz, iradeye 
bağlı olarak işlevseldir sizde, istençlerinize bağlı olarak; neyi istiyorsunuz, neyi 
istemiyorsunuz ona göre öngörülerde bulunmaz mısınız veya nedenlerinize 
bağlı olup düşünmez misiniz? Ama bilgi, iradeye bağlı olarak öznellik de 
işlevsel olur. Kâinatta, kâinatın öznesi Allah’tır ve o kâinat dairesinde bizde 
varız, o kâinat dairesinin tamamında bilginin kendisi Allah’ın iradesine bağlı 
olarak işlevseldir. Yani amaçlarına, nedenlerine bağlı olarak işlevseldir. 
‘Takdir’ diyoruz, takdir derken bir şeye Allah’u azimüşşan’ın iradesini 
söylemiyor muyuz? Aslında orada bir bilgiyle karşı karşıyayız, bir bilgi 
işlevselliğiyle karşı karşıyayız, her neye tanıksak orada. Ama ona takdir 
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dediğimiz anda Allah’u azimüşşan’ın iradesiyle vuku bulduğunu söylüyor, 
hangi olayla, hangi olguyla karşı karşıyaysak.  

Çünkü bilgi kâinatta iradeyle işlevseldir, insanda iradeyle edindiği bilgiyi 
işlevsel kılar kendinde. Melekeleri üzerinden zaten Cenab-ı Hakk dua 
zemininde insanı var ettiği için, melekelerimiz üzerinden bilgi zaten 
işlevseldir. Edindiklerimiz bir şekilde bize yön veriyor, işlevseldir. Araba 
sürmesini öğreniriz artık melekelerimiz o işlevsel olduğu için arabaya 
oturduğunuz zaman nasıl ki sürüyorsunuz, iradeye bağlı… Ama yine işlevsel ve 
iradeye bağlı olarak… Bilgi işlevseldir, amenna, ne zamanki Yahya’ya varıyor 
bilgi artık dolayımsız olarak onda melekeler oluşturmuş, değerler oluşturmuş, 
üst yapı kurumları oluşturmuş. Değerler kültürün yansımasıdır. Değerler artık 
kültür oluşturmuş. İsrailoğulları’n da söz, yasalar kültür oluşturmuş, hakikate 
ait yasalar, hakikatin kendisini göstermek istediği yasalar kültür oluşturmuş.  

O kültürün içinde doğan bir kişi var; ismi Yahya. Kültürde doğandır ama 
yasanın kültüründe doğan ve dirilendir. Artık değerler olmuş ve değerler 
bilinciyle bakan ve iş gören bir bilinçtir o, Yahya… O Allah’u azimüşşan’ın 
zaman içinde oluşturduğu kültür. Ama o kültür, kültürel değerlerini nerde 
sabit kılıyor? Musa da tam almıyor bak, çünkü Musa’da tam alabilmesi için 
içselleştirmesi lazım bilgi geldiği zaman, Allah’tan söz geldiği zaman. Musa’ya 
itirazları var, içselleştirme yok. Ne zaman başlarına büyük zahmetler geliyor 
Musa’dan sonra, ne zaman Davut peygamber diye bir peygamber geliyor 
yasayı musikiyle beraber, zanaatlarıyla beraber toplumsal olmanın, toplumsal 
yaşamanın zorunlulukları olması gereğiyle beraber içselleştirmeye başlıyorlar. 
Ne zaman değerler olarak ediniyorlar kültürde, tamamıyla ortak yaşam 
ediniyorlar. Ondan önce kopuklar, ondan önce başlarına gelmedik olay 
kalmıyor. Yönetim, devlet erki geliyor, yaşamda estetik geliyor, ne zamankine 
kültür değerleri üretmeye başlıyorlar, özgün değerler üretmeye başlıyorlar, o 
zaman kültür değerleriyle beraber özgün bir toplum oluyorlar, onun içinde 
doğan Yahya. Hani o toplumun içinde doğan kim Zekeriya çözüm arayan akıl 
ama “Yahya kitabı sıkı sıkıya tut” dedik, artık Tevrat Yahya olmuş, değerler 
olarak Yahya olmuş ve karşılaştığı olaylara değerlerle çözüm bulan akıldır o, 
bu çok önemli bir şey. Yahya değerlerle çözüm üretendir. Değerler ne ise artık 
bilgiden gelen, onunla çözüm üretir ve genelde bağlayıcıdırlar, çünkü 
değerlerle ürettiğiniz çözümler bağlayıcıdırlar. Bağlayıcı olduğu içindir ki eğer 
toplumun kültüründe dejenarasyon varsa kabul görmezler ve Yahya kabul 
görmedi. 
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İsa ya gidin sözün doğuşunu anlatır, zaten orda net zikreder bir ayette; “O hak 
sözü idi.” Farklı çok çevirisi var ama gerçek çevirisinin o olması gerekir. Çünkü 
başka bir ayette; “sana Allah’ın kelamını bırakacağım” diyor, kelamını 
bırakacağım, sözünü bırakacağım diyor. O Hakk sözüdür ve Hakk söz nerden 
başlar; dişil akla inen, saf akla inen… Eğer gerçekten, hakikatten beslenmek 
isterseniz bir defa bütün dünyevi bağlantılarınız menfaatten yoksun olarak, 
dünyevi ilişkilerinizi menfaatten yoksun olarak yapılandırmanız ve eylemlerde 
bulunmanız gerekir; işte o Meryem’dir. Hiçbir dünya metasını gönlüne 
koymuş değildir, bütün işlerinde hak içindir ve bütün işlerinde Allah için 
hizmet ederdi. Hastalara yardım etmesi, insanlara şifa vermesi Meryem’in 
olan özellikleridir ama hiçbir kuruş almadan, hiçbir menfaat edinmeden. 
Bütün eylemlerinizi Allah için yaparsanız ve Allah’tan gelen şeylere açıksanız 
Cebrail size kanadını indirdiğinde kelam sizden dökülür, ilmi ledün ve size 
gelen bilgiyi şu gördüğünüz yerde âlemde dayanaklarını ararsınız, size 
aşağıdan konuşmasını istersiniz, yani dayanak ararsınız. Sizden doğarken 
dayanak ararsınız ve o size dayanak ararken aşağıdan konuşur, yani 
göründüğün yani görsel âlemden konuşur. Görsel alemde görünüşlerden 
onun içeriğini ararsınız, karşılığını ararsınız. İsevi olan bir bilinçte, Meryem’i 
olan bir bilinçte bilgi indiği zaman, melekûttan olsun, ruhundan gelsin veya 
direk Allah’tan hatır olarak gelsin fark etmez; âlemde karşılıklarını arar. Yok, 
eğer pozitif ilimler noktasında ya da bu âlemin bilgisini edinen bir kişi varsa 
ilahi âlemde karşılığını arar “ya rabbi bunun gerçekliliğini bana ispat et, bunun 
gerçekliliğini bana göster” diye ilahi âlemde karşılığını göster. Evliyaullah’ ın 
çoğuna da bakarsanız böyle haller görürsünüz.  

Mesela Gülseren anne diye bir kişi vardı kendisine direk bilgi inerdi, âlemde 
karşılığını arardı. Saf bir gönül, her işini Allah için yapar, tam bir Meryem 
gibi... 

Hemen arkasından Metin babayı söyleyeyim, acayip bilgilidir. Felsefede olan 
şeylerle maneviyatta olan şeyleri karşılıklarıyla örtüştürür, karşılıklarını 
göstermeye çalışır mesela. Bu ara biraz daha tersini yapıyor; maneviyatı 
anlatıyor, felsefede şunda bunda karşılıkları varsa onları anlatmaya çalışıyor 
mesela.  

Ama bak ikisi de birbirine çok ayrı iki kutup. Bir tanesi burada edindikleri 
bilgiyi kendi iç dünyasında edindikleriyle beraber örtüştürmeye çalışıyor; bir 
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tanesi iç dünyasında akıyor, bu âlemde karşılıklarını edinmeye çalışıyor ve 
ayağı sağlam basmaya çalışıyor.  

Şimdi söz hakikattir, eğer siz Meryem gibi olursanız Allah’ın hakikat bilgisi ve 
gerçeklerin bilgisi gönlünüze iner; buna ilmi ledün diyoruz ve gönlünüze indiği 
zaman buna hatır denilir. Dilinizden çıktığı zaman Resulallah ise hadis-i kutsi 
diyoruz, hadis-i kutsi vahiydir, vahyin bir cüzüdür ve Allah sözünü alıyorsun 
naklediyorsun, vahyin bir cüzüdür. Hadis-i kutsi eğer Hz. İsa’daysa onun ismi 
ayet olur, onun için İncil Hz. İsa’nın ağzından dökülendir. “Doğduğum güne, 
öldüğüm güne ve yeniden diriltileceğim güne selam olsun” derken oraya 
dikkat edin. Sözün bekasındadır o, fenasında değil. Sözün fenasında olmak 
demek Meryem olmak demektir söz size iniyordur, sözün bekasında olmak 
demek eril… Sözü aldınız, içselleştirdiniz, artık söz doğaçlamayla sizden 
iniyordur halka ve inerken siz ondan besleniyorsunuz, yani içinizde… İsa’nın 
kendisi Meryem’i taşıyıcıdır yani içinde dişildir. Dışında erildir ve söz 
geldiğinde eril gelir zaten.  

Mesela burada konuşuyoruz konuştuğumuz her şey sizi bağlayıcı değil midir, 
hepsine edilgen değil misiniz, aklınıza aldığınız anda hemen edilgensiniz, sizde 
hemen doğuş kat eder ve o sözden aldığınız içerik ne ise onunla bakarsınız. 
Söz geldiğinde erildir ama size doğuşa sebep verirken siz dişilseniz sizde 
doğuşa sebep verir ve siz sözde doğduğunuz anda eril bakarsınız ve söz 
doğduğu zaman taşıyıcısı konuşmaz, sözün kendisi konuşur. Onun için sözü 
işaret ediyor Hakk. O konuşuyor zaten diyor ve dil kavramsal olarak en yüksek 
derece yaratış biçimidir.  

O zaman en yüksek derecede yaratış istiyorsanız, yaratılış istiyorsanız 
kavramlarla Hakkı bilmelisiniz. Nedenlerle değil, aşağı bilgisiyle değil. Eğer 
dişilseniz, halen sözü idrak edemediyseniz, nerden geliyor bu mana nerden 
diye karşılıklarını ararsınız, ama söz asli itibariyle sizden akıyorsa artık neden 
aramazsınız, sebep aramazsınız, âlemle ilişkiye ihtiyaç duymazsınız, sizden 
akanla sadece sizden akanın gerçekliliğine iman edersiniz, eminsinizdir yani ve 
ondan direk beslenirsiniz. Yani hem dişilsinizdir içerden, sözden akana 
dişilsinizdir ama sizden akana dişil iken sizden doğanla beraber eril bir 
tavırdasınızdır. Dışarıya eril ama o sözün akışına dişilsinizdir, erillik ve dişillik 
sizde yekvücuttur, tamamıyla özgün bir yaradılıştasınızdır. İsa’yı konuşurken 
özgün bir yaratıştır, en yüksek derecede özgün yaratış dilde olur. Dilde ne 
kadar özgün yaratışta bulunuyorsanız o kadar yüksek derecede özgünlük 
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kazanırsınız ve o kadar yüksek derecede âlemi etkilersiniz. Çünkü söz âlemi 
etkiler ve İsa ne söylediyse âlemi etkilemiştir. 

Veliyullahın, mazlumların ağzından çıkan yere düşmez diye bir söz vardır. 
Hakikatte dahi bir yerden bilgi çıkıyorsa artık yere düşmez, o âlemde 
işlenecektir ve ben diyor; “ebeveynleri evlatlarıyla bir birine düşman etmeye 
geldim, kılıçları çekmeye geldim” çünkü hakikatin bilgisi gelirse kabul edilip 
edilmemeye göre düşman olur. Hakikaten de öyle… Resulullah’ın hayatına 
gidin görürsünüz, söz geldiği zaman ne oluyor en yakınlarıyla da düşman 
olmuyor mu? Babaya gidin, Hz. İbrahim’e ailesiyle düşman olmuyor mu ilim 
geldiği zaman? Hakikat geldiği zaman kendisine, babasıyla ayrışmıyor mu, 
soyu sopundan ayrı kalmıyor mu ve siz hakikat geldiği zaman yalnızlaşırsınız. 
Meryem de anlatıyor onu, Üzeyir’de de anlatıyor ve İbrahim’de de anlatıyor. 
Yalnızlaşırsınız, çünkü sözün hakikatiyle yalnız yürünür, ferdi yürünür.  

Toplumsal yasalar veya toplumsal kültürde ne varsa bunlar bağlayıcıdır, 
toplum olarak bağlayıcıdır. Egemen güç, üzerimizde hâkim olan güç ne ise oda 
bağlayıcıdır. Mesela şeytanın egemen gücünde yaşıyorsak cehenneme hep 
beraber gideriz ama hepimiz cehennemin ayrı ayrı acısını çekeriz. Şurada bir 
sofra kurulmuş herkes bu sofradan istifade ediyor, ortaya bağlayıcı ama 
herkes yediği nimetten kendi tat alır. Sözün kendisi herkes içindir, hakikat 
herkes için bağlayıcıdır ama kim alırsa ve kim almazsa ferdi olarak yaşamına 
sirayet eder ve sonuçlarına da katlanır, ferdi olarak ama. Onun için burada 
Meryem suresinde cehenneme gidiş ferdidir. Toplumsal “onları sevk 
edeceğiz” diyor mesela. Meryem suresinde onları sevk edeceğiz demiyor 
“cehenneme girerler” diyor veya çoğuldan daha çok tekil kullanılıyordu 
bildiğim kadarıyla, kullanmamışsa da önemli değil ama sonuçta herkes 
cehennemini kendisi yaşar. Yani şurada bir ateş var, ateşin kendisine hepimiz 
on kişide olsak, el koyarız ama acısını herkes kendisi yaşar. Yani sözün karşılığı 
sizde olacak ve söz sizde değere dönecek ve onun değerini ferdi hikmet olarak 
siz yaşıyorsunuz. Onun için Hz. İsa ferdi hikmetin başlangıcı ve doruğudur. 

Hz. Resulallah için ferdi hikmet derler, o ferdi hikmetin neresindedir; O ferdi 
hikmeti hüviyete, umumiyete taşır, O’nun özelliği odur. Hz. İsa ferdi hikmetin 
doruğudur. 

Yahudi geleneğinin tamamı Hz. Yahya’ya kadardır. Değerler edinen bilincin 
doğuşu ve değerlerle hareket eden, değerlerle kendini sınırlayan, değerlerle 
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ilişkide bulunan, değerlerle bütün toplumun yapısallık kazanmasını isteyen 
bilinç Hz. Yahya’dır ve hukuk Yahya da biter. Çünkü Yahya’dan istenen artık 
aile olunması gerektiğidir. İsa bambaşka bir şeydir. Yükseliş Yahya’ya kadardır. 
Zekeriya “bir çocuk, evlat ver” derken halen bir yükseliş sürecini anlatıyor. 
Ama Hz. İsa’ya gittiğin zaman yükseliş biter, iniş başlar. Hak size inerken, 
gerçeğin bilgisi size inerken siz gerçeğin bilgisiyle yükselirsiniz, onun için bir 
çaba edinmezsiniz, onun için bir çaba göstermezsiniz…  

Zekeriya çaba gösteriyor, çözüm arıyor; Meryem çözüm aramıyor ki 
Meryem’e geliyor iniyor. Meryem, hak bilgi bana gelsin demiyor ki, hak bilgi 
geldiği zaman onu doğuruyor, bilmem anlatabildim mi… Onu ifade 
edebilmenin, onu gösterebilmenin arasında… Selam üzerine olsun. Ama 
Zekeriya çözüm arıyor “ya rabbi diyor bu bilinci nasıl aktaracağım, bu bilinci 
kime vereceğim, bu nasıl devam edecek” bakın tarih bilinci ediniyor ve bunu 
aktarma söz konusu Zekeriya da… Tarih bilinci olanlar zaten mirası bırakır, 
tarih bilinci olmayanlar miras bırakmaz. Miras tarih bilinciyle alakadar bir şey, 
onu da söylüyor çünkü tarih bilinci olmayanlar sadece tüketicidirler. İnsan 
zahmetler çektiyse o zahmetler içinde iktisat etmeyi öğrenmez mi, bunun gibi 
veya kendisi zahmet çektiyse kendisinden sonra gelenlerde zahmet çeksin 
ister mi, istemez ve çekmemesi için elinden gelen ne varsa bırakır, 
edindiklerini bırakır ve geleceklerin daha rahat etmesini sağlar.  

Günümüzdeki bilinç, cebbariyet bilinci ama nefsi emarenin cebbariyet bilinci 
ve tüketim bilincidir. Geleceğe miras bırakmanın derdinde değil, tüketeyim, 
en güçlü ben olayım. Hani kızıl derelilerin bir sözü var ya; “beyaz adam 
paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu öğrendiği zaman…” o zaman ayvayı 
yedi demektir. Çünkü bütün âlemi tüketmiş demektir, artık başka yerlere ufuk 
açmak zorunda kalır herhalde veya yeniden üretmeye çalışır, tözüne bağlı 
olarak bütün âlemi yeniden üretmeye başlar. 

Birde bilginin iki devresi vardır. Birinci devresi nedir demiştik; kullanabilir 
kılmak, ediniyoruz kullanabilir kılıyoruz demi. İkinci devresi; tözüne bağlı 
olarak yeniden üretebilmektir, önemli olan yeniden üretebilmektir. Bir şeyin 
bilgisini ediniyorsunuz, kullanabilir kılıyorsunuz ve kullanabilir kılmanın 
üzerinden en sonda varacağınız şey kullanabilir kıldığınız şeyler üzerinden 
değerler edinmektir, amenna. Ama İsa ile beraber bize anlatılan; ne 
yaparsanız yapın yeniden üreterek yapın. Sevgiyi mi yaşayacaksınız geçmişe 
göre değil, yeniden üreterek yaşayacaksınız. Çünkü her sıfat bir kişiyedir, 
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Allah’u azimüşşan’ın hangi sıfatını yaşıyorsak… Vedud esması, herkes sevginin 
ne olduğunu bilir ama herkes kendi sıfatı üzeri sevgiyi yaşar. Özgündür… 
Biriciktir… Ama birine bağlı olarak birinin aklına göre seviyorsa, taklit etmeye 
çalışıyorsa zaten sevgi olamaz o taklittir, kendini sınırlar.  

İsa nebi tamamıyla özgün yaratışı/ yaratılışı anlatır. Daha önce örneği yok, 
örneği yok demek özgün yaratılış kendinden gelen, direk kendinden çıkan, 
aslından çıkan ve aslıyla ayağa kalkar, kendisinde de özgünlük görüyoruz, 
çünkü hiçbir peygamberin taklidi değil. Yaratılışları Âdem’e benzer, 
birbirlerine ama taklit değil, çünkü Âdem halka bakar, İsa Hakk’a bakandır, 
Hakk’a yükseltendir aynı zamanda. En büyük özelliği de nedir biliyor musunuz, 
Hakk’a bakar iken halka hizmet eden ama halka hizmet ederken yani bir taraf 
veçhesiyle halka bakıyor, Hakk’tan beslenendir. Yani iniş mahalidir. Mescidi 
Aksa’ nın tamamı yükseliş peygamberlerinin sonucuydu, yani mabet. O Yahya 
da biter işte. Ama İsa’ya geldiğiniz zaman söz kime iniyorsa artık mabet 
gerçekten odur, Mescidi Aksa tersine döndü. Onun içindir ki yıkılır, Mescidi 
Aksa’ nın yıkılmasının sebebi artık peygamber İsa gelmiştir, sadece bir duvar 
kaldı biliyor musunuz ağlama duvarı. O da tarih bilinci edinsinler diye, onu da 
yıktığı zaman tarih bilinci kalkmış demektir. Kimin; o soyun, o kültürün ama o 
kadar canlı bir kültür ki nasıl canlı bir kültür; mitleriyle, yasalarıyla birbirlerine 
aktarıyorlar tarihlerini. Bakın tarih bilinci edinmek nasıl bir şey, Yahudiler 
bunun çok güzel örneği ve en güzel örnek olarak da onu vermiş zaten. Ne 
yaşarlarsa yaşasınlar kültürlerini yeni nesle aktarıyorlar, değerlerini yeni nesle 
aktarıyorlar.  

Bir gün bir Yahudi kardeşim söylemişti; ‘yeni doğan her çocuk hiçbir zaman 
ailenin değildir, cemaatindir’ vay dedim; yani kültürden doğacak, yasadan 
doğacak, geçmiş bilincinden doğacak… Onun içinde yıkılması zordur. Tarih 
bilinci olmayanlar yok olmaya mahkûmdur, sadece tüketirler, üretmezler. 
Tarih bilinci olanlar üretirler yeniden, niye, ayakta kalabilmek için, o kültürü 
taşıyabilmek için. Yeryüzünde en çok nesnel olarak üretenlere dikkatli bakın -
ama tinde değil- Yahudilerdir. Bilim adamlarından tutun, sanatçılara kadar 
günümüzde zaten istila etmişler, Hollywood’un tamamı ellerinde vallahi, 
akademiye bakın bütün batı akademisinde olanların çoğu Yahudi’dir. Metin 
babanın dediği gibi post modernistlerin tamamı neredeyse Yahudi’dir. 

Hadi biraz daha ileri gidin, yeryüzünde tarihte etki bırakanlar; Marks, Einstein, 
Freud, Spinoza… Tarihe verdikleri ürünlerin haddi hesabı yok. Ticaret, insanlık 
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tarihinde ilerleyişin sebebi, nedeni olan şey Yüzde altmışı ellerinde, yüzde 
kırkını da kontrol ediyorlar kendilerine göre, muhteşem bir şey. Tarih 
bilinciniz olursa edindiklerinizi miras bırakırsanız. Zaten hangi koşullar altında 
yaşarsan yaşa diyor sürekli olsun eylemin diyor, vazgeçme… 

Tasavvuf tarihi boyunca elden ele aktarım olmasaydı emin olun tindeki 
ilerleme hiçbir zaman olmazdı. Şeriatın basmakalıplarında kalırdık; 
namazında, niyazında… Bakın küçümsemek adına söylemiyorum, katiyen ama 
nerde kalacağımızı göstermek adına söylüyorum. Evvela sezgileri/ keşifleri 
kuvvetli veliullahların gelişi, duygusal melekeleri daha önde olan doğuşatlar 
düzeyinde edinilen irfanı kuvvetli veliullahların gelişi söz konusu… Hani söz ve 
sazıyla gelenler. Sonrasında ise akli melekesi daha önde olarak irfan ve ilim 
sahibi olan veliullahların gelişi söz konusu olandır. 

Bakın Hacı Bektaş’tan sonraki devirlere bakın Ahmet Yesevi ile beraber ondan 
öncekilere bakın hep riyazetler, sezgileri daha çok olan, keşifleri daha yüksek 
olan, kerametleri çok yüksek olan evliyaullah geliyordu. Ama Mevlana, Ahi 
Evranlar en son uç noktalarda bıraktıkları kimlerdi; Lütfi Filiz hazretleri, aynı 
zamanda bir sanatçı kimliği var. İsmail Emre’nin doğuşatlarını düşünün, 
deflerle… Devirlerin kapandığı zamandır. Artık irfan ile ilimle hakikati 
bileceksin ve ilimle yürüyeceksin.  

İsa özgün yaratılışı anlatır, ama özgün yaratılış kelamla olur o zaman kelamla 
üreteceksiniz, düşüneceksiniz. Ama Meryem gibi düşüneceksiniz, saf bir 
gönülle açık olacaksınız, çıkmazlarınıza girdiğiniz zaman Zekeriya gibi 
bakabilin, gerekirse bütün toplumla ilişkilerinize bir sınır vurabilin İbrahim 
gibi. Eğer sınır vurmazsanız belki yok olur gidersiniz, kendi sınırlarınızı çizin o 
sınırlarınız içinde ayağa kalkarsınız zaten ve yürüyüşünüz devamlı olur. O sıdk 
bir peygamberdi, yani devamlıydı işinde… O zaman sende kalk Allah ile ve 
işinde devamlı ol demektir o… Ve “rabbin unutanlardan değildir” dediği 
içindir ki “Tur’un sağ tarafından konuştuk,” bak net ayrıntıları veriyor. 
Tefsirsel manalar ayrıdır ama o ayet itibariyle tevilinden bakarsanız diyor ki; 
“Musa’ya turun sağından konuştuk” Meryem için söylüyor; “o doğu tarafına 
gitmişti” diyor ayrıntıları veriyor “rabbin unutan değildir” ve ayrıntılı ayrıntılı 
hepsinin konuşmalarına kadar nakleder. Bize nakleder ve bize verdiği bilinç; 
hangi koşulda olursanız olun bilin ki rahmeti ilahi unutkan değildir ve o sırada 
sizi çaresiz bırakması -her nefis cehennemden geçecektir- hizmetinizden beri 
kalmanız, eylemlerinizden beri kalmanız için değil. Cehennem çaresizliğin 
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olduğu yurttur, sizin potansiyelinizde olanın açığa çıkmasıdır, siz eylemlerinizi 
yaptığınız sürece zaten oradan çıkacaksınız, çaresizlikten kurtulacaksınız.  

Doğanın yakinliği çaresiz kalanın ilk yaptığı şey, doğanın getirdiği yakinlik, 
sığınış, çare arayış… Hakikat bilgisi geldiği zaman onu sunuşunuzla, onunla 
yaşam bilinci edinişinizle hep çaresiz olabilirsiniz, sınırlar çizebilirsiniz. Ama 
yolunuzda ereğe bağlı devamlılık olduğu sürece kurtuluşa ereceksinizdir ama 
altını çiziyorum emaneti hakkı ile yâd etmezseniz mesuliyetiniz var. Onun 
içindir ki özgün yaratılışta bu benden çıktı, sakınayım diye bir şey olmaz, 
çıktığı zaman paylaşırsınız, paylaştığınız sizi akıbet olarak mesul kıldırtmaz. 
Paylaşmadığınız şey sizi mesul kılar ve orda onun için iki tane şey söylüyor 
bakın önemli bir şey; “bana namazı ve zekâtı emretti” diyor “o namazı ve 
zekâtı emrederdi” diyor İsmail içinde.  

Namaz ne; Allah ile beraber olmak. Ne şartta olursan ol, salâtta daim ol; 
namazı emretti. Namazın şeklinden bahsetmiyorum, içeriğinden 
bahsediyorum, ilkesinden bahsediyorum. Kıblemiz Hakk ve Allah ile olmak 
demek aslında, namazda Allah ile değilseniz namaz, namaz değildir.  

İki, zekâtı emretti. Zekât demek başkasının haklarını gözetmek demektir. 
Kelime lügat manasını konuşmuyorum, felsefi noktadaki hikmetini 
konuşuyorum. Sizin üzerinizdeki başkalarının haklarını gözetiyorsanız 
zekâtınızı verirsiniz, başkalarının haklarını gözetmeyen zekât vermez, sadaka 
verir belki. Sadaka sizin gönlünüzden kopandır, zekât başkalarının sizin 
üzerinizdeki haklarının gözetişidir ve ayet üzeri konuşuyor; “rabbim bana dedi 
ki başkalarının senin üzerinde olan haklarını gözet” Annesinin hakkı, ilk 
söylediği şey ne; “ben zorba değilim, eşkıya değilim anneme de saygılı olmam 
söylendi” muhteşem bir şey ya.  

Bakın birisi emredilmiş, ama İsmail emir edilmiş değil. İsmail de inilen bir 
peygamber bakın yükselinen bir peygamber değil. İsmail verilen bir 
peygamber değil, İsmail’e iniliyor, iniyor bak onun ağzından da söylüyor “o 
ailesine zekâtı ve namazı emrederdi” şimdi Allah onun dilinden zekâtı ve 
namazı emreder yani birinin dilinden Allah birine emrediyor ama diğerinden 
emrediliyor. Sözün kendisine gittiğiniz zaman biçim kazanması için ona emir 
lazım, ona kıble lazım. Onun için Hz. İsa’ya emrediliyor. Ama birisi zaten ilahi 
değerler üzeri yaşıyor, ahlak edinmiş İsmail ve Allah ile beraber olmayı Allah’ı 
kıble edinmeyi… O kurbanlık sürecinden onu çok iyi biliyoruz, teslimiyet 
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bilincinden iyi gördük, yani kendisine Hakk’tan yana ne geliyorsa o doğrultuda 
yaşayan bir kişi. Yani geleni aynı anda bir değer olarak kabul ediyor ve ona 
göre eylemde bulunuyor. Ve onunda eylemleri sonucunda bilincinde olan bir 
kişi, bilincinde olduğu içindir ki Allah ile beraber olun, her daim Allah ile 
beraber olun, Allah’ı kıble edinin yani kıbleniz dünya değil Hakk olsun ve 
başkalarının üzerinizdeki haklarını gözetin.  

Başkalarının üzerinizdeki haklar ne ki; ailenizin hakkı, burada ilimin hakkı… 
İlmin hakkı demek şu demek, bakın başkasının hakkı burada sizde… Burada 
haklarımızı gözetiyoruz aslında bir nevi zekât, ilmin zekâtı veriyoruz. Sizin 
benim üzerimdeki hakkınız, benimde sizin üzerinizdeki hakkımdır. Sizler 
sorularınızla geliyorsunuz, bende Allah’u azimüşşan ne verdiyse onunla 
geliyorum, verdiklerini paylaşıyoruz. Yok, bunları salkıyayım, şöyle böyle 
yapayım dediğin anda bitiksin, niye başkaların senin üzerindeki hakkı 
gözetmiyorsun. Çünkü ilimi talep etmek demek ilim kimdeyse onun üzerinden 
hakkın olması demektir. Bunu hadis-i şerif net anlatır; “hikmet müminin kayıp 
hazinesidir,” sizin kendi hazinenizdir diyor, “çirkin bir arap bedevide dahi olsa 
gitsin alsın” diyor yani onun hakkıdır diyor, o Arap bedevinin değil. Arap 
bedevi taşıyıcı, kendisi yaşamış ne ile yaşamışsa, sizin hakkınız, gidin hakkınızı 
alın diyor, önemli olan da o hakkı almaktır. Sizden doğanı paylaşmıyorsanız 
cimrisinizdir. Ne üretirseniz üretin, hangi noktada üretirseniz üretin fark 
etmez. O insanlığa açılmadığı sürece, miras bırakılmadığı sürece, ondan 
istifade edilmediği sürece hiçbir değeri yoktur. İnsan değer üreten bir varlıktır 
ve miras verdikçe değeri katlana katlana gider. Paylaşılmayan şeyin zaten 
değeri yoktur. 

Hüvvel batın, hüvvel zahir, sizin ürettiğiniz elbette zahir olmalıdır. Zahir 
olduğu zaman zaten değeri anlaşılır. Paylaştığınızın değeri vardır, 
paylaşmadığınızın değil altını çizeyim. Sakladığınız şeyin kıymeti harbiyesini 
kim bilecek ki, ama ne zaman ki paylaşırsınız onun kıymeti harbiyesi 
yüzyıllarda geçse, milyonlarca senede geçse bilinir. Pisagor’dan biliyoruz, 
Eflatun’dan biliyoruz ne mal bıraktılar bize ne mülk bıraktılar bize, ama 
bıraktıklarıyla halen zikrediyoruz. Yakup hanedanını zaten zikrediyor “onlara 
güzel bir isim bıraktık diyor” ve halen zikrediliyor. Onların bıraktığı değerle 
anlıyoruz onları. Onların bıraktığı değer ne ise, o değer üzeri ilk prototipleri de 
onlar olduğu için, ilk bırakanlar onlar olduğu için onlarla yâd ederek, onları 
kendimizde kodluyoruz ve uyandırmaya çalışıyoruz. Onun için diyor 
“kitabında şunu da an, bunu da an” yani yaşamına geçir, yaşamına geçir. 
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Meryem’i de an, İshak’ı da an, İsmail’i de an, Yakup’u da an; yaşamına geçir, 
çünkü onların üzerinde tecelli ettirdiğimiz ne ise karakter olarak, 
karakterlerinde biçim verdiğimiz ne ise senin üzerinde de olsun o. O zaman 
gerçekten onların sıfatları üzerinden Hakk’a yürürsünüz. 

Burada iki kişi var ki bunlar verilen değil altını çiziyorum; İsmail ile İsa’dır. İkisi 
de tamamıyla özgün bir yaratıştır, Yahya da öyledir ama Yahya’nınki 
yükseliştir, Yahya verilenlerdendir bak. Zaten Zekeriya ya veriliyor ve “kitabı 
sıkı tut” dediği anda zaten ona da verilmiş oluyor. Ama bak İsa’ya sıkı tut 
denmiyor, İsa özgün bir yaratılış olarak artık kitabı başka noktaya taşıyor. 
Çünkü her özgün üretim kültürü medeniyete taşır, İsa artık medeniyet olma 
projesidir. Özgün üretim, medeniyet verir. Bir insan sanatında, felsefesinde, 
yaşam biçiminde, kültürel değerlerinde, ortak özellikleri itibariyle ne kadar 
özgünlükte yaratırsa o kadar... İnsanlar kâinatı kullanışında, kâinatı işletişinde, 
kâinatı kullanabilir kılışında teknolojik dahi olsa ne kadar özgün üretimde 
bulunuyorsa emin olun hem o kadar özgünleştirir hem de o kadar yüksek 
derecede bir medeniyet kurar. Ve İsa nebiye ne zaman ki insanoğlu erer, 
toplumsal olarak erer, o zaman geleceğe insanlık tini olarak insanlık tininin 
medeniyeti kurulur. Halen insanlık tininin medeniyeti kurulmamıştır, halen 
hakikatine göre yaşam olarak gerçeklere göre yaşam olarak ve gerçeklere 
bağlı olarak üretim olarak… O İsa da gerçekleşmiştir. Ki ona vardığı zaman 
insanoğlu kardeşliği bulacaktır. 

İsa peygamberliği, havarilerine peygamber olmaktan daha çok arkadaştır. 
Bütün yaşam hikâyesini okuyun İncil’in tamamında anlatır, biyografisini 
anlatır, orda peygamberden daha çok göreceğiniz tek kişi yaşam arkadaşıdır. 
Burada kast ettiğim şey şu, uzaklık yakınlık biter, hakikat geldiği zaman 
hepsini bağlar ve kardeş yapar. “Mümin müminin kardeşidir” der ya, bizde 
hakikat geldiği zaman hakikate göre yaşayanlar kardeş olurlar. Taşıyıcı kişinin 
onlardan bir üstünlüğü olmaz, indirilen, verilen kişilere bir üstünlüğü olmaz. 
Sadece ve sadece buradaki üstünlük Cenab-ı Hakk’a olan yakinliğiyledir, takva 
iledir, o ayrı bir şey. İlkesel olarak bakıldığı zaman kendisinden çıkan ve her 
biri kendi varlık sıfatıyla ona yükseliyorsa aynı seviyeye taşınıyor demektir. 
Eğer siz, kendinizde olanı başkasına aktarıp, sizin kendi halinize, kendi bakış 
açınıza, kendi prespektifinize, kendi makamınıza taşıyabiliyorsanız; işte o 
zaman aynı düzeyde aynı seviyede bakıyorsunuz, işte o zaman kardeş olarak 
görürsünüz. Belli devrelerde belki mürşit talip ilişkisi olur ama sonunda birde 
bakarsınız ki dost olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz ki önemli olanda odur. 
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Bakın burada istenen hürriyettir, birinin birini bağlaması değil. İsa da hakikat 
iniyor, İsa bizi bağlamaz, İsa’da inen bizi bağlar. Biz o inene çıktığımız zaman, 
o anlayışa çıktığımız zaman, onu edindiğimiz zaman daha doğrusu -bakın bilgi 
kapıya götürür, yaşamınızda karşılığı olduğu zaman edinirsiniz onu- yaşamda 
karşılığını edindiğiniz zaman aynı seviyeye gelmişsinizdir. O zaman şu 
mürşitmiş, şu talipmiş, şu efendiymiş, müritmiş bunlar kalkar. O zaman dostça 
yürürsünüz. Kardeş kardeşin aynasıdır, kardeş kardeşin dayanağıdır, kardeş 
kardeşle beraber yürür ki İsa’yla havarilerinde bize anlatılacak olan odur, ama 
burada anlatmaz, o ayrı mevzudur.  

Söz hakikat geldiği zaman taşıyıcısı görülmez, hakikatin kendisi sözde bizatihi 
kendisi konuşur. Burada anlatmak istediğim; biçim, içerik ve içeriğin en 
yüksek derecede eylemlerde görünüşü ve isimde en yüksek derecede karşılık 
görüşü. Şimdi Yahya ile isimlendirdik diyor ve daha onun gibi bir isim 
vermedik kimseye. Kültürden gelen içerik ne ise o bir biçimde karşılık görüyor, 
o biçim, o kültürün tamamını yansıtacak şekilde bir kıvamda yaratılıyor ve o 
kıvamda kendisinde olanı yansıtacak noktada da o içeriğini veren yani onun o 
halini yansıtan esmayla isimlendiriliyor. Yani esması o kişinin bizatihi kendisini 
işaret ediyor, ne olduğunu, kim olduğunu, aynı zamanda da kimliğini işaret 
ediyor, kimliklendiriyor en yüksek derecede. Çünkü kimliklendirmek tinin en 
yüksek doruğudur.  

Bir insan ne kadar üretirse üretsin ürettikleri üzerinden edindiği sıfatla kimlik 
edinir. Kendi içeriğini yaşadığı hali ne ise onunla isimlendiriyor. Ve 
isimlendirdiği hal, daha önce verilmeyen haldir demesi özgün bir yaradılış, 
özgün bir yaradılışta bir kimlik verdiğiyle alakadardır. İsa yine aynıdır. Lakin bir 
şey daha zikrediyor hani tekrar ayetler çok demiştik, derki; “Rabbinin ismi gibi 
isim var mıdır” Allah’ın kendisi özgün, benzeri yok. Esmasıyla, esmasında 
kimlik edinen, eylemleri üzerinden esma edinirken… Çünkü her esma bir 
eyleme bağlıdır, eylemleri, tavırları üzerinden esma edinirken kimlik 
edinendir ve kendisi gibi kimlik edinen hiçbir varlık yok. İçerik… Orada 
esmanın kendisi içerik ve esmanın kendisi kavram olarak biçimdir ve bu 
içerikte bir varlık yok. Allah dediğimiz bir varlık dediğimiz zaman içerik olarak 
yine bizatihi yaratıcının kendisidir neden varlık olarak, ama sonuçta erek 
varlık olarak ta Allah’tır. Ama onun gibi bir varlık olmadığını esmasından 
biliyoruz. Esması bize neyi veriyor tenzihi itibariyle, aynı içerikte var olan, aynı 
içerikte eylemlerde olan başka bir varlığın olmadığının bilincini veriyor.  
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Yahya’ya gittiğiniz zamanda esmayı kullanıyor. Esma demek en yüksek 
düzeyde biçim, demek, anlayış kazanmak demektir. Anlayışı verir ama bu 
hüviyette biçim kazanmak… Tin kendini hüviyette gösterir ve bir kişi Allah’ın 
esmaları üzerinden olsun, kendisinin esması üzerinden olsun fark etmez, 
esma üzerinden hangi sıfat üzeri yaşıyorsa esma üzerinden hüviyet kazandığı 
anda, artık en yüksek düzeyde yaratılışa sahiptir.  

Bütün Musa’dan başlayan süreç Yahya ismini almıştır, bakın bu çok önemli, 
Musa’dan başlayan süreç Yahya’nın isminde özetlenir. Gecede yürüyenler, 
zulmetten doğanlardır ve en yüksek derecede kimlikte hüviyette doğulur, 
Yahya; ihya edilen, canlı kılınan, canlandırılan. Bütün tarihsel değerleriyle 
beraber, geçmiş değerleriyle beraber, geçmiş nedenleriyle beraber bütün 
geçmiş nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan…  

Allah ise ürettiğinde kimlik sahibidir. Üretir, her ürettiğinde bir tavırdadır ve o 
özgün tavırlarında hep kimlik sahibidir. İsa’yı yaratışında, Halık esmasından 
tut, Âlim esmasına kadar hakikati vurguladığı birçok esması, daha birçok 
sıfatıyla… Eyleminizin sonucunda verdiğiniz ürünlerle beraber edinimlerimiz, 
ürettikleriniz üzerinden kimlik edinirsiniz ve kimlik edinmek en yüksek 
derecede yaradılıştır. Buna göre dünya tarafıyla mı yaratılacağız kimlik 
edineceğiz, yoksa hakikat tarafına göre mi kimlik edineceğiz? 

Burada çok önemli bir şey daha var… Kim hangi esmadaysa, o esmanın 
içeriğine bağlı olarak ve niyeti gereği ya aslında ya da zıllında esmayı 
yaşamaktadır. İsminiz mesela Gönül, emin olun Gönül’ün içeriğinde ne varsa, 
gönül de yansımalarını görürsünüz. Bu şu demek esmalar aynı zamanda sahibi 
olanın yansımasıdır, onu işaret eder. Ayten esmasının içeriğinde neler varsa, 
harflerine bağlı olarak ne varsa ki bazıları bunun yıldızlamasını yaparlar, emin 
olun onun karakteristik özellikleri de keza üzerindedir. Bendeki Halil 
İbrahim’in oluşu gibi… Ben babamın yanına gittiğimde Halil demiştim, baba 
Halil İbrahim dedi. Bütün hayatımı Halil İbrahim’e çevirdi. Bütün aile 
putperest, ateşe atılmalar, kavgalar, dövüşler artık sizin yolunuz size, benimki 
bananın haddi hesabı yok. Bir İbrahim Halil dedi diye ha! En son beni ne ile 
uyardı biliyor musunuz; sen ilk geldiğinde biz sana ne demiştik, dedi. 
Hatırlamadım. İbrahim Halil demiştik değil mi, dedi, o zaman hatırladım. Ama 
ne ile hatırladım; yaşadığım bütün geçmişimin tarihsel tecrübesi sonucunda 
hatırladım, yaşadıklarımın hepsini ayet ayet gözümün önüne getirdim, 
eyvallah, dedim. Bir esma, bütün yaşantını şekillendiriyor.  
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Yahya bütün Yahudi tarihinin en son doruk varabileceği yerdir. Cenab-ı Hakk 
burada isimleri kullanırken İsrailoğlu, Yahudi, şu, bu bunları kafanızın önüne 
getirmeyin, bir kişiyi veya bir toplumu gözünüzün önüne getirmeyin, bir 
zihniyeti gözünüzün önüne getirin. Yani hukukla değerler edinme ve hukukla 
ortak yaşamı edinme, hukukla değerler edinirken kültür edinme ve kültürün 
sonucunda en yüksek derecede değerlerle bakış açısı kazanmanın sonucu 
Yahya’dır. Musa’dan gelen ve Musa’dan sonra en iyi biçimde yükseliş sağlayıp 
ta doruk noktaya gelen… Farz edelim ki Mescidi Aksa’ nın bir âlemi var, işte o 
Mescidi Aksa yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor en sonunda âlem olarak Yahya diye 
birisi konuluyor. Yahya işte o âlemin, doruğudur. 

Şimdi biz, burada nerdeyiz? Yahya mıyız; yani yasalara bağlı olarak bir yere 
geldikte, değerlerle bakışı edindik artık o bizde kibarlığı getirdi ve başkalarının 
hakkaniyetleri üzeri, hakları üzeri yaşam biçimi getirdi? Hakikat bizde 
iniyordu, âlemde karşılıklarını arayan Meryem gibi miyiz? Yoksa hakikat 
bizden iniyor da direk arayan değil, yalnızca kendimiz üzerinden hakikat 
inerken ondan beslenirken ayağa kalkan birisi miyiz? Yani bizden inerken 
bizden inenle beraber ayağa kalkan birisi miyiz? Veya İbrahim gibi bütün 
yaşamımızı hakikate göre sürekli yaşayan birisi miyiz, sınırlarımızı çizen birisi 
miyiz? Çünkü İbrahim kendi yaşamında yaşam sınır çizen bir insan aynı 
zamanda… Evet, ilkesine doğru yürüyor ama birçok şeye de mesafe koyuyor, 
kendi kendine sınır koyan bir insan. Veya kaçak oyuncu gibi bir köşeye 
saklanan birisi miyiz? Çözüm aramak yerine karşılaştığımız şeyler sebebiyle 
hizmetten kesilen birisi miyiz? En basiti Kur’an çalışması yapıyoruz demi hafta 
da bir, emin olun şeytan sizi yoklar, ne zaman bitecek! Vallahi yoklar ya, 
yoklamıyor diyen gelsin yanıma, yani aklına gelmezse gönlüne gelir, gönlüne 
gelmezse aklına gelir, bir şekilde gelir yani. Bu haftada pazar günü, ya 
gidilecek, işte hazırlanılacak, keşke bu pazar olmasa filan…  

Hizmette kesinti olmaz, olduğu anda biter. Siz ne zaman hizmetten 
kesilirseniz o zaman gönlünüze soğukluk verir. Hizmet devamlı olduğu sürece 
gönlünüze neşe verir, gönlünüze huzur selamet verir, onun için diyor huzur ve 
selametin olduğu cennet. Selam yaptığınız hizmetin üzerinde hangi esma 
tecelli ediyorsa o esmaların veya esmanın kalıcılığıdır üzerinizde… Sadece 
orda selam güdersiniz, Rabbinin senin üzerindeki nimeti kalıcı olsun.  

Burada bize verilen şey şu; hakikat geldiği zaman, hakikati yaşarken özgün bir 
şekilde yaşamamız gerektiğinin bilinci ve sürekli eylemde olmamız 
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gerektiğinin bilinci. Çünkü akış süreklidir ve siz o akışın içinde sürekli eylemde 
olmazsanız, köşeye çekilirseniz, kaçak oynarsanız hiçbir zaman hakikat sizin 
üzerinizden görünmez ve sizin üzerinizden görünmediği içinde hakikatten 
beslenemezsiniz. O zaman size tarih bilinci veriyor; bak, tarihte bu insanlar 
hakikate sıkı sıkıya tutundular ve Hakk’tan beslendiler ve sapıp da hiçbir 
şekilde tavizleri olmadı ve o zaman seninde tavizin olmasın.  

Kişinin hizmeti kendi nefsinedir, başkasına değil. Yani hakka hizmet ederken 
kendi nefsinize hizmet edersiniz. Hangi noktada hizmet ediyorsanız, kıblesi ne 
ise, hizmetiniz ne ise, o hizmetin ahlakı üzerinizde tecelli ederken O’nun ilahi 
sıfatları üzerinden tecelli eder, o ilahi sıfatlar tecelli ederken kendi nefsinize 
hizmet etmiş olursunuz. Çünkü o ilahi sıfatların yaşamsal halini edinmiş 
olursunuz. Mesela âlim esmasına hizmet ediyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz, 
âlim esması sizde tezahür eder. Birine cömert davranıyorsunuz Allah’ta size 
cömert olur. Allah’u azimüşşan sizde cömert iken siz cömertlik sıfatına hizmet 
ettiğiniz için o cömertliğin hali ne ise onu da size bağışlar. Hani “size bir 
mükâfat vardır, birde akıbetinizde vardır” diyor ya ayeti kerimede... Zaten o 
esmanın kendisini yaşamak büyük bir mükâfattır. Arkasından bize cömert 
olması, hani cömertsek cömert olması ikinci bir mükâfattır, merhametliysek 
arkasından merhametli olması yine ikinci bir mükâfattır. 

Karmadan ne zaman kurtuluruz, gerçek özgürlüğü ne zaman buluruz; ne 
zaman akıbetinizde mesuliyetiniz olmayacak özgün eylemlerde bulunursunuz 
işte o zaman gerçekten karmadan kurtulursunuz, yükselmişsinizdir. Ama 
efendim ben peygamber ahlakı üzeri yaşıyorum bin dört yüz sene önce… Bin 
dört yüz sene öncede yaşıyorsan o zamanın ahkâmına gitmen lazım. Hz. 
Peygamberin sireten sünnetinde yani hizmet, fakr, hüsnü zan vs. gibi 
sünnetinde evrensel olarak bu zamanına taşır ama onu bu zamanına taşıdığın 
zaman bu zamanın koşullarında taşırsın. Bin dört yüz sene öncenin çölünde 
taşımazsın ki! Gel Türkiye’de cübbe giyin, Türkiye cübbe giymeye müsait değil 
ki o zaman başka bir şey giyersin, bin dört yüz sene öncesinde görmezsin. 
Kur’an’a vuralım bunu, Kur’an’ ı ruhuyla anlamıyoruz, ilkeleriyle anlamıyoruz; 
Resulullah’a indirildi o zaman! O zaman sana ne anlatıyor? Bin dört yüz sene 
öncesinde ruhunu öldürürsün, bugün bize ne anlatıyor, bu zamanın 
koşullarında ne anlama geliyor, bu zamanın bilgisiyle biz ondan ne anlıyoruz? 
Bu yüksek derecedeki şuur, aliy’ül ala şuur bugün bize ne diyor? Yaşantımızda 
karışıklıklarını gördüğümüz zaman Kur’an olabiliyor muyuz, ne kadar 
yaşayabiliyoruz? Karşılıklarını görebiliyorsak işte o zaman Allah’ın lütfu 
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ihsanıyla bin dört yüz sene içerisinde Kur’an’ la beraber yaşananlar bize bir 
tarih bilinci verir ve yarına adım atmamızı sağlar.  

Hz. Resulullah efendimize Âdem’den Hatem’e bir peygamber resitali çekişi, 
peygamberlerin anlatılışı O’na bir tarih bilinci verir. Çünkü insanlık tininde 
değerlerden başka bırakılan bir şey yoktur ve ilim en yüksek değer olarak 
bırakılır ve ilimle edinilen ahlak yüksek değer olarak bırakılır. İlim, ahlak başka 
bir şey yoktur Meryem suresiyle bize anlatılan. O zaman o peygamberlerin 
ahlakı üzeri olun ve sana verilen ilimle dâhil ol, olmuyor musun o zaman 
yerinde kaldın. O zaman sana verilen ilimden de mesulsün, sorulacak sana, 
sana bunu verdik ne yaptın, zekâtını verdin mi yani mirasını bıraktın mı, senin 
üzerinde hakları olanlara iade ettin mi, yok iade edemedim o zaman geçmiş 
olsun. 

“Bildiğini saklayan âlime Allah’u azimüşşan kıyamette ateşten gem vurur’ 
gerisi boş. Sakınmak insanın doğasında var yani, sahiplenmek, ‘insana Allah’ın 
hazinesi verilse emin ol, biter diye sakınır, korkar’ diyor. Ve hakikaten de öyle, 
insan sakınır. Mistik olan toplulukların tamamına bakın hep sakınmacıdırlar, 
paylaşmazlar, onun için dejenerasyonları daha kolaydır. Çünkü farklı bir bakış 
açısıyla karşı karşıya gelmezler ki daha ileriye kendilerini atsınlar. Mirası 
başkalarına vermezler ki onlarda da karşılığını görüp kendilerini daha ileriye 
taşısınlar, onun için kapalı kutudurlar ve hep tarihte kalırlar, geçmişte kalırlar. 
Mesela Masonlar, kapalı kutu, ileriye taşıyamazlar hiçbir zaman, insanlık 
tininde ileriye taşınmazlar. Bundan yüz sene önce ne ise emin olun bugün de 
öyledirler. Kapalı tarikat vari olayların tamamına bakın bundan yüz sene önce, 
iki yüz sene önce tarikatlar ne ise yine aynı, emin olun o zihniyet yine aynı 
akılla devam ediyorlardır. Şeyh efendi ne dediyse o olur, yine aynı şekilde 
şeyh efendi ne dediyse o olur, başka bir akılla kıyas yok, başka bir akılla 
karşılaştırma yok, onun için kendi içinde dejenarasyon oluyor. 

Peygamberi kendi haliyle kıyaslıyor; ‘Bak bu peygamberler böyle böyleydi. 
Rabbin unutmaz seni, sen kırk günden beri hizmetten beri kaldın, o zaman 
kalk hizmet et’.  

Hizmetten beri kalmayın, nerden kalırsanız kalın. Hizmeti olanın Hakk’a varışı 
vardır, hizmeti olanın nefsine hizmeti vardır, çünkü Allah’u azimüşşan’ a varışı 
vardır, kurtuluşa sebebiyeti vardır. Ama hizmeti olmayanlar cehennemin 
dibine gitmişlerdir.  
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Hizmetin kıblesi insandır, insana hizmet Hakk’a hizmettir. Bütün Kur’an’ ın 
tamamına da gitsen, başka bir özel bir eğitim sistemine de gitseniz fark 
etmez, size işaret edecekleri tek şey insana hizmettir. Bu insana hizmet 
dediğim şey gidip bir kişiye tabi olmak anlamında değil, o dostane bir ilişki, o 
ayrı bir şey. Burada kast ettiğim şey bizatihi ilahi sıfatlarla Allah’a hizmettir, 
onu da nerde bulursun insani ilişkilerde bulursunuz. Yani kıblesi insan olacak 
ama o kıblede Kâbe olacak, ama o Kâbe de Allah’a hizmet edeceksiniz. Hani 
Kâbe’ye dönüyoruz, Allah’u ekber diyoruz ya Kâbe’ye namaz kılmıyoruz o 
kıblede, Allah’a hizmet ediyoruz, o kıblede Allah’a yöneliyoruz, namaz 
kılıyoruz, Allah’a namaz kılıyoruz.  

Yani insana hizmet edeceksiniz ama insan üzerinde olan Allah’a bu 
zihniyetle hizmet etmiş olacaksınız. Onun için eskiler güzel söylemiş; 
“halka hizmet Hakk’a hizmettir.”  

Ama bu surenin başlangıcında kelamın doğuşu, sözün biçim kazanışı, sözün 
kıble oluşu, yön verişi inanılmaz net anlatılır. Sözde biçim, içerik ve içeriğin 
kelamda, ifadede açığa çıkışı, o açığa çıkışıyla insanları yönlendirişi, hiçbir 
zaman aktarıcıyı işaret etmeyişi… Aktarıcı diyor ya kelama dikkat edin bana 
değil, söze dikkat edin! Ya bu söz konuşur mu, sözün kendisi bizatihi doğar 
doğmaz konuşandır. Ki doğar doğmazda konuşandı zaten, annesinin karnında 
annesiyle konuşuyordu emin olun. Ki ayetin kendisinde, surenin kendisinde 
görüyorsunuz, “kendisi yüklendiği kendisiyle konuşuyor” diye devam ediyor 
zaten. “Altından konuşuyordu,” “hurmayı silkele” üstelik annesi diye de 
konuşmuyor ha ‘hurmayı silkele, şöyle yap, böyle yap’ ne zaman doğuyor, o 
zaman annesi oluyor. Sözün sahibi sahibiyle yâd edilir ondan sonra. ‘Yahya 
Efendi şöyle dedi’, ‘İhya efendi şöyle dedi’ bak, sahibi üzerinden, çıkanı 
üzerinden konuşuyorsunuz. Aslında onlar öyle demedi onlarda Allah öyle 
dedi, hakikati de odur. Veleddalin amin.. 

Soruları alalım bitirelim. 

 İlk ayette “Kef, He, Ye, Ayn, Sad. Bu Zekeriya kulunu Rabbinin 
rahmetiyle anışıdır” diyor. Bu harflerin manasını merak ettik.  

KEF, İsa ile Meryem’in ayetidir. Huruf’ul mukattadır. Onları “Gizli Bir 
Hazineydim. Bilinmekti Muradım” kitabında not düşmüştüm. KAF yükselişin 
harfidir oldu, hüküm ve iradeye işaret eder. KEF, inişin harfidir; bir insanda 
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eğer Cenab-ı Hakk’tan yana bir vergi olacaksa, bir iniş olacaksa yani bu bir 
irade olabilir, kelam olabilir. Çünkü iniş özgün bir yaratış getirir, o KEF ile 
sembolize edilir. HA, nefes veriştir; HE ise nefes alış oluyor. o zaman hangisi 
ise. Buradan YA’ dan SAD’ a kadar bir gidiş var. YA’ ya geldiğiniz zaman içerik 
olarak var oluyor. YA içerik verişi artık… AYN; özü, özünüzle artık 
bütünleşmeye doğru… Çünkü öze işaret eder, size içerik verir ama özünüze 
bağlı olarak içerik verir. Ama SAD’ ta artık dışarı çıkma kıvamına gelmiştir 
oldu. Yani, sana öyle bir şey veriyoruz ki sende olanın açığa çıkmasını istiyoruz 
onun için SAD’ la bitiriyor.  

Zaten bütün surenin ruhu da odur. Kef’ten başlar yani sana indiriyoruz, 
indiriyoruz ama nefes vermen için, oldu ki nefes verirken nefes alacaksın. Yani 
sende indirileni ikram ederken sen ondan ikramlanacaksın, sen hizmet 
ederken kendi varlığına nefsine hizmet etmiş olacaksın.  

Mesela burada konuşuyoruz, konuştuğumuz çoğu şey daha önce hiç 
düşündüğümüz şeyler değil, sırf burada olup dökülen şeyler ve o sırada bende 
besleniyorum. Hani resim yapıyorsun o sırada ne olduğunu bilmiyorsun, 
yaptıktan sonra öğreniyorsun, o sırada besleniyorsun ama Musavvir’ den 
besleniyorsun, sen nefes verirken aslından nefesleniyorsun. Varlık bulmak için 
var edeceksiniz, sizden vereceksiniz, verdiğiniz zaman zaten varlık almaya 
başlıyorsunuz, nefeslenmeye başlıyorsunuz. Yani kişi üretirken, verirken aynı 
zamanda edinendir ve edindiği her şey kendisinde bilinç oluşturur. Sad, artık 
öyle bir hale gelirsin ki yani sendeki, sana verilen, içerik olarak sana verilen, 
senin özünle verilmiş bir içeriktir; ayn. Ki Ayn sizdeki, özünüzde mutlak olan 
içeriktir, özdür. Hangi ilkeye bağlıysan artık o açığa çıkacak kıvama gelmiştir, 
açığa çıkar, Sad’ın önü açıktır; önün açık, gerekeni yap. Sad a geldiniz mi 
önünüz açıktır, kendini kesme, kendini sınırlama… Sana soru soruldu, soruya 
cevap vermiyorsun, sana bilgi gelmiyor, sınırlama, sen hizmetine devam et, 
bilgi gelir, sen kaçma yeter ki. Ben çok kaçtım, kulağımdan tuttular, geri 
getirdiler, vallahi. Sonra anladım, hizmet ettikçe nefes geliyor, kaçtığım 
sürece nefesin gelmediğini görüyordum; ama ne zaman hizmette devamlılık, 
o zaman nefesin geldiğini görüyordum, vallahi. 

Efendilerimden sonraydı, bir gün kaçtım, her şeyi bıraktım. ‘Ya Rabbi, o kadar 
şey gösterdin. Şu kudret sıfatından bize de ver dedim’ Biliyorum ki kudret 
sıfatını verecekse yine bir insandan verecek; kıble insan. Ya Rabbi dedim 
‘adresini bana ver gideyim’ Ama nasıl yanıyorum. Adres hazır, veriyorlar. Kapı 
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numarasında kadar adresi aldım, unutmadım da ha, uyanır uyanmaz. Bazen 
verilir, unutursun ya, bu verildi unutmadım. Malatya’da bilmem ne sokak, 
bilmem kaç numara… Bütün her şeyi bıraktım, evi, hiçbir şey demedim, 
kaçtım, gittim. Otobüse atladım, Malatya’ya indim. Mübareğin bana söylediği 
ne biliyor musunuz; ‘evladım senin bir şeye ihtiyacın yok, yürü git’ vallahi 
diyorum ya, dedim ayvayı yedik kulağımdan çektiler. Otobüse bindim bu sefer 
Hatay’a gittim, orada biraz dinleneyim dedim. Yolda Hz. Piri gördüm, rüyamda 
bir an daldım böyle, dalışımda Hz. Pir babamı görmüştüm ‘evladım eğer sen 
kudreti istersen o, senin sadece kendi kazancın olur, ama önemli olan sende 
olanın başkalarıyla paylaşımındır, o zaman herkesle beraber kazanırsın’ bu 
halen kulağıma küpedir.  

Yani birinde sadece kendi kazancın olacak, paylaşabileceğin bir şey yok ki 
kudrette, kudreti edindin neyle paylaşacaksın, keramet gösterirsin, kiminle 
paylaşacaksın ki, kudreti sen gösteriyorsun. Ama ilmi paylaşırsın, gönlünü 
paylaşırsın, aklını paylaşırsın, ahlakını paylaşabilirsin ama kudreti 
paylaşamazsın. Kudreti kime, nasıl vereceksin, Allah murad edecek öyle, belki 
nasip olsun. Ondan beridir sohbetteyim. Kulağımdan yakaladılar, gel dediler 
otur. Yani bana verdikleri içerik, kudret içeriği değil, ilim ve irfan. Sana ilim ve 
irfan verdik, senin kıvamın o kıvamda yani onu yansıtacak kıvamdasın, önün 
açık, muhabbete otur. Yok, illa diyorum öbüründen! Öbüründen derken de 
sen kendinde olan kıvamı başka bir kıvama taşımak istiyorsun o zaman 
zorlanırsın, bir, belki küfre varacağınız şeylerle karşı karşıya kalabilirsin, iki; 
kendinde olan Allah’ın emeğini -ki hepsi Allah’ın emeğidir- hakkıyla yerine 
getiremeyebilirsiniz, üç. Yani senden bir muradı var, onu hakkıyla yerine 
getiremeyebilirsin ve geriye atılanlardan olursun. Yirmi seneden fazla halen 
sohbetteyiz ki on beş saatler, yirmi saatler konuşmanın haddi hesabı yok, 
biraz yaşlandık herhalde onun için kesiyoruz vallahi. 

Kehf suresiyle değerler edinen, yaşadığı şeylere değerleriyle bakan ve onunla 
iş gören akıl tiplerinin gerektiğinin bilinci verdi. Meryem suresiyle değerler 
edinirken edindiğinde sürekli olan ve olması gereken bir akıl tipi edinmemiz 
gerektiğinin bilincini veriyor. Sürekli olan eylemlerde bulun ki sonuçlara 
ulaşabilesin, mesuliyet kalksın ki senin üzerinde tecelli edene layık olabilesin, 
senin üzerinde tecelli eden kesintisiz bir şekilde senin üzerinde tecelli etsin. 
Eğer kesintiye uğratırsan sen kendini geriye doğru çekerken O’da sana 
kapısını kapatır Meryem suresi bu aklı verir bize.  
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Hangi şartta olursa olsun babasız doğmuş bir çocuğu alıp ta milletin önüne 
çıkmak nasıl bir şey, bir empati yapın bayan olarak, ben erkek olarak 
yapamıyorum, düşünülecek bir şey değil. Hukuk çok şiddetli bir şekilde 
işletiliyor ve siz tutuyorsunuz bir çocukla bu toplumun önüne çıkıyorsunuz. 
Zekeriya’nın yediği fırçanın, horlanmanın haddi hesabı yok, neler çektiğini 
zikrettiği akraba ayetlerinden de biliyoruz. En sonunda kıtır kıtır doğranıyor 
zaten. İbrahim, on dört - on beş yaşında bir insanın ailesiyle karşı karşıya 
kalması ne kadar acı bir durum… Hakikat geldiği zaman sınırlarını çizer, o 
zaman o sınırlarda amelinize devam edeceksiniz, gayretkar olacaksınız yoksa 
yıkılır gidersiniz.  

Bu bilinci verirken başka bilince taşıyor bizi; ilkesel değerler, insanlık tini 
olarak bir tarih bilinciniz olsun ve onu miras bırakma bilinci. Yani geleceğe el 
uzatma bilinci, geleceğe el uzatın. Yaptığınız her el uzatma, emin olun 
geleceğe bir hizmettir. Bugünün koşullarına göre bugünü düşünmeyin, yarın 
insanlığa ne bırakacaksınız diye düşünün, o zaman daha güzel bir dünyaya 
doğru gider. İnsan ne için güzel bir dünya ya doğru gitmiyor, her zaman daha 
kötüye doğru gitmeye diye bakıyoruz. Aslında hiçbir zaman öyle değil, hep 
daha güzeline doğru giderde insanın kendisi her zaman kendi menfaatini 
düşünür. Nedeni kendidir. Geleceğe bakışı hep kendi menfaatinedir, 
yaşlandığımda param olsun, kariyerim olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun… 
Hiçbir zaman geleceğe doğru bir şey bırakma adımında olmaz. Ne zaman 
paradan yana, şundan yana, bundan yana tok olur, o zaman der; şöyle 
yapayım, geleceğe miras bırakayım, ne ismi, ne cami… 

Geleceğe miras olarak neyi bırakıyoruz? En güzel bırakacağınız kişiler emin 
olun evlatlarınızdır ve evlatlarınıza miras olarak bırakacağınız Resulallah’ ın 
dediğinden başka bir şey değildir, ahlak. Bizim dinde ahlak şu demektir; 
hakikatin marifet düzeyinde yaşama sirayet edişidir, Allah’ın hakikatini ve 
onun gerçeklerinin yaşama sirayet edişidir, ahlak olarak sirayet edişidir. 
Ahlakın birçok tanımı var içine girmiyorum, yani fıtraten ahlakımız var (insan 
olma ahlakımız var), huylar olarak ahlakımız var ve ilke doğrultusunda 
edinilen ideale bağlı olarak edindiğimiz güzel ahlakımız var veya Hakk’a 
örtündüğümüz kötü ahlakımız var. Ama ülkü olarak erdem olarak ahlak, 
dinimizde Allah’ın hakikatinin ve gerçeklerinin marifet düzeyinde yaşamımıza 
sirayet edişidir, din olarak sirayet edişidir. Hani sohbetin başında dediğim gibi 
takdir demek onun hikmetine yaşantınızda er demektir. Her şey takdir… Bir 
gerçeği zikrediyor bunlar Allah’ın takdiridir dediğin anda… Sonrasında iki tane 
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şey çıkar, bir; sükût. Sükût size düşünceyi getirir aynı zamanda, bunun hikmeti 
ne… Takdir demediğin şeyin hikmetine vakıf olmazsınız, bakmazsınızda, 
aramazsınızda… Allah’tan dediğiniz şeye, bir şey Allah’tan diyorsanız ahlak 
olarak size rızayı getirmelidir, saygıyı getirmelidir, tevazuyu getirmelidir ve 
bunu getiriyor, daha bunun gibi nice örnekler. ‘Beşikten mezara kadar ilim 
öğreniniz’ ‘ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim’ insanın doğasında bilme 
merakı, bilinmesi gereken ne ise ona karşı bir şüphe ve bilmenin kendisi var. 
Yani istesek de, istemesek de iradi veya gayri iradi bilme, bizim doğamızda var 
ve insana ereğine bağlı olarak bilmeyi getirtiyor, gerçeklere bağlı olarak 
bilmeyi getirtiyor ve bilme bizim fıtrat olarak, din olarak temel yaşam 
biçimimiz oluyor.  

Eğer yaşam biçimimiz bilme değilse, bilmeye merakımız yoksa yaşadığımız 
şeylere karşı şüphe duyup ta hakikate erme gibi bir bilincimiz yoksa biz dinin 
neresindeyiz? Çünkü dinin ahlakı bunu getirecektir, “siz akl etmez misiniz” 
“bilinmeyi istedim” diyor. Düşündüğünüz, akl ettiğiniz, bildiğiniz şey olacaktır, 
o bildiğiniz şeye de tanık olacaksınız bildiğinizle. Ya beni düşünmez misiniz, 
beni akl etmez misiniz; bana tanık olmaz mısınız demektir. Ayetlerimizi 
gösteriyoruz dediği şey ayetlerin üzerinden bana tanık olun demektir. Yaşam 
biçimimiz olacak ve hakikaten yaşam biçimimizdir. Peki, adam bilmeyle 
uğraşmıyor, şununla uğraşmıyor, bununla uğraşmıyor, dinde! Hakikatin işaret 
ettiği gerçeklerin açığa çıkması gereken işlerle uğraşmıyor ve gerçekler 
yaşamında ahlak değil, iyilik, güzellik, doğruluk, bilgi, bilgi edinme ahlakı değil, 
o zaman ne kadar dindarız sorgulayalım. Ahlakımız olacak. Halen talebesiyiz 
daha halen talebesiyiz belki mezardan sonrada belki ondan sonra da halen 
talebesiyiz. Baba derdi; yavrum, tecelliyatın sonu yok, hep talebesiyiz, hep 
talebesiyiz. 

Zekeriya Allah’a talip olandır, Allah’ın talebesidir. Başına bir şey geldiği zaman 
sorar. Üzeyir de talebedir ama Üzeyir de saçma sapan sorulara kadar gidiş 
var, onun için önünü kesiyor; ya ilkeli sor ya sorma diyor. Bir şeyle karşı 
karşıya kalıyor, ‘ya rabbi bu niye böyle, ya rabbi bu niye böyle’ ya yeter diyor 
biraz da akıl et, sen düşün, biraz da sen bul. Ama bak çözüm arayan akıl 
çaresiz kaldığı zaman sorar, Zekeriya çaresiz kaldığı zaman sorandı, 
uyduruktan şeyleri getirip iki de bir soran bir kişi değil. Olması gerekeni 
bilmek için, yani ne dönüyor ne dönmüyor u hakkıyla bilmek için soran 
ahlakına sahiptir. Üzeyir de öyle değildi, bu ne zaman dirilir, nasıl olur, Allah 
ne zaman diriltir, ölüyü nasıl diriltir… Bak düşünüyor ama sağlıklı bir düşünce 
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değil bu, ilkelere bağlı olarak düşünce değil. Her karşılaştığı olayda soruyor, 
tamam soruyu sor ama soruya sende katılımcı ol, cevap ara, sadece soru 
sormak yetmiyor, cevap aramakta lazım. Zekeriya cevap arayan bir akıl, her 
soru bir cevap arayışıdır ve kendi aklınızda her cevap arayışınız Allah’la 
beraber yürüyüşünüz oluyor. Ha bire soru soran bir akıl nasıl cevap arasın ki, 
cevap önüne gelse görmez. Onun için Üzeyir uyarıldı, eğer bir daha böyle soru 
sorarsan peygamberlik defterinden silinirsin, çünkü soru sorarken cevap 
aramıyor, böyle ince noktaları var. 

Namaz ve zekât İsa ile İsmail’de farklı şeyler. Birisi bilginin, sözün zekât ve 
namazıdır; sözü zekât ve namazı Allah ile oluşudur. Yani sözde Hakk ile oluşu, 
sözün hakkı işaret edişidir, gerçekleri söylevinde bulunuşudur, hakikati işaret 
edişidir ve hakikati göstermesiyle alakadardır. Zekâtı nedir; gelenin 
paylaşımıdır ki bütün yaşantısına bakın öyledir, kendisine ne geldiyse 
aktarılmış, ayet olmuştur. Bütün söylevlerinde Cenab-ı Hakk’ı, hakikatini ve 
gerçekleri işaret etmiştir ve sonuçta nasıl ahlaklı bir toplum olunmaya doğru 
gidileceğinin işaretlerini vermiştir, bu da Resulullah’ta gerçeklilik kazanmıştır, 
o proje Resulullah’ta gerçekleşiyor. Ama İsmail’de öyle değil, İsmail de artık 
Hakk’tan yana edinilmiş değerler ne ise o değerler üzeri yaşamak namazdır. 
Kendi üzerindeki sıfat ne ise o sıfatın hakkı üzeri yaşamak namazdır, bu çok 
önemli o noktada. Çöl gibi bir ortamda zekâtınız ne olabilir ki, neyiniz varsa 
ortak maldır yoksa aç kalırsınız. Birde o sırada bu kadar toplumlaşma da yok, 
yani bir kabilede yaşıyorsunuz, kabilede yaşayan kişilerin sayıları yüzü 
geçmez, yani yüz binlerce kişinin içinde yaşayan insanlar değil. Eğer bu 
durumu korumak istiyorsak her birimizin birbirimizden yaşam hakkı var, o 
zaman her birimiz birbirimizin haklarını gözetmek zorundayız da işe başlar. 
Onun için der başkalarının hakkını gözetin çünkü hepimiz birbirimize 
bakıyoruz.  

Mesela zekât fakirin hakkıdır derler, sadaka değil derler. Sadakayı kendinize 
verirsiniz fakire vermezsiniz, onun altını çizeyim. Çünkü bir kişiye sadaka 
verdiğiniz zaman verdiğiniz sadakayla siz nasipleniyorsunuz, o dünyalık 
nasipleniyor, siz manevi olarak nasipleniyorsunuz, sadaka kendinizedir onun 
için. Onun sevinci sizin sevinciniz olacaktır, onun mutluluğundan size mutluluk 
yaratılacak, halk edilecek. Zaten söylüyor burada “yaptığınız hayırlar 
karşılığında Cenab-ı Hakk kalbinizde bir sevinç yaratacaktır,” hakikaten de 
eylemin sürekliliği size yaşam sevinci verir ama salih amellerin sürekliliği size 
yaşam sevinci verecektir. Yaptınız, sevindiniz bir daha yapmıyorsunuz, o 
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sevinciniz orda kaldı, yanınıza kar kaldı, başka bir şey yok. Resulullah’ın zaten 
dilinde de var, bu sürenin kendisinde oturduğunun şu hadisinden anlıyoruz, 
‘Allah’u azimüşşan çok yapılıp ta devamlı olmayan ibadetten veya hayır 
işlerden daha çok, az yapılıp ta devamlı yapılan ibadetler hoşuna gider’ 
demek ki Meryem suresi Hz. Resulullah’ ta tamamıyla oturmuştur, 
muhteşemdir. 

Yaşam süreklidir ve Cenab-ı Hakk bu yaşamın sürekliğinde ilkesel tavırlarında 
devamlıdır ve bizde de ilkesel tavırlarında devamlılık istiyor, Meryem 
suresinin tamamıyla özeti budur. Bu ilkesel tavırlarındaki devamlılığı bize 
verilenin aktarılmasını istiyor, yani tinde ilerleyiş istiyor. Ne zaman ki bu akılla 
biz eylemlerimizde devamlı oluruz; edindiklerimizi aktarırız, yani zekâtı veririz 
-bakın edindiklerimiz namazımızla edindiklerimiz, ilkelerimizle edindiklerimiz-, 
yani Allah ile oluşumuzla edindiklerimiz ve edindiklerimizi de aktarma 
bilincine ereriz işte o zaman zaten kurtuluşa ermişizdir… Gelecek olarak da 
cezadan yana karşılığı olabilecek olan akıbetten kurtulmuşuzdur ve Meryem 
suresi bizde biçim kazanmış olur. 

Her sureyi bir insan olarak görün, ben bu insan oldum mu, sonunda Kur’an 
denilen bir insan olursunuz. Her surenin yaşayan evliyaullahı gelmiştir. Bunu 
yapabiliyorsanız… Pazar günleri sohbete geliyoruz, ya bu hafta gitmesek de 
olur mu? Kaytardık diyelim, bu sefer buradaki sohbetteki feyizattan 
alınmayacak, o haftaki renklilikten alınmayacak. Başka yerde bir renklilik olur 
ama burada sürekli akış var, o sürekli akıştaki beslenişten alınmayacak, o 
zaman devamlılık isteniyor. İnşallah ta, ben onun için dua ettim ‘ya rabbi 
dedim zor bir iş, zor bir işe talibiz ama sonuna kadar bitiririz’ çünkü gerçekten 
zor, yani Kur’an’ ı çalışıyorsunuz çalıştığınız zaman görüyorsunuz da, 
gerçekten ilkeleriyle anlamak ve birbirleriyle örtüştürerek onu anlayabilmek 
çok zor. Hakikatine göre, mantığına göre anlayabilmek gerçekten çok zor, 
çünkü o kadar çok detaylı konu başlığı var ki o detaylı konu başlığını ilkeye 
göre bağlamak hakikaten çok zor ki hepside ilkesel. Her surenin kendine ait 
bir ruhu vardır, o ruhuyla anlamaya çalışın. O ruhu ilkesidir, içeriğidir yani, o 
içeriği gördüğünüz zaman surede anlatılan bütün biçimler, sözün tamamı size 
ayan olur ne için söyleyip, ne için söylemediği.  

Meryem suresinde özet olarak şu deniliyor; Allah bütün eylemlerinde 
sürekliliktedir, ilkesel eylemlerde sürekliliktedir, hiçbir zaman tavizi yoktur. O 
zaman sizin de ereğe bağlı eylemlerinizde taviziniz olmasın. İnsan neye 
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hamildi hakka hamildi, o zaman hakka ait olan şeyleri insanlığa miras olarak 
bıraktığınız zaman insanoğlu onunla ilerleyecektir. İnsanlığa, tarih bilinci 
edinerek insanlığa miras bırakmamızın bilincini verir ve Zekeriya ile de surenin 
başlangıcına koyarak başlatır bu işi. Tarih bilinci miras edinme bilincidir. Miras 
edindikten sonra mirası aktarma bilinci edinmişsinizdir zaten ve tarih bilinci 
olmayanlar hiçbir şekilde miras bırakmazlar, bırakamazlar. Geçmişimizin 
olması ayrı bir şey ama tarih bilincimizin olması ayrı bir şey... Tarih bilinci 
edinenler geleceğe doğru kanat açarlar, miras bırakarak ufuklar açar, 
kendilerinin de yâd edilmesini belki sağlarlar. Yâd edilmek o kadar önemli 
değil. Sizden sonrakilerin rahatlığı, daha iyi bilmesi, daha da güzel bir şekilde 
daha kolayca edinip daha ileriye taşıması önemli… Bu bir bayrak yarışıdır, bu 
bir nöbettir. Nöbetinizi başka birine emanet ediyorsunuz ama bu bayrak yarışı 
olarak emanet ediyorsunuz, bayrağı daha ileriye taşımak için. Miras bilincinde 
olması gereken budur. Ne zaman bayrağın daha ileriye taşınması için ‘ya rabbi 
bizden sonraki gelecekler daha da ileriye götürsün’ diye dua edersiniz, işte o 
zaman miras bilincini iyice edindiniz demektir.  

Sakın Süleyman gibi dua etmeyin, “ya rabbi bana öyle bir nimet ver ki, daha 
sonrakilere vermeyesin, vermiş olmayasın” sakın, ‘ya rabbi bana verdin, 
benden sonrakilere daha iyisini ver, daha da iyisini ver’ çünkü o daha da 
iyisinden nasibiniz vardır. Kendinizle sınırladığınız sadece sizinle 
sınırladığınızdır, orada kalır. Ama daha ileriye bıraktığınız ahretinizde önünüze 
gelecektir. Sen bunu miras bırakmıştın senden sonrakiler de buraya taşıdı, 
onların taşıdığından senin de nasibin var. O nasibimiz içinde değil emin olun, 
onun için de yapmayın, Allah için… Emanet gelmiş size, hamilsiniz emanete, 
Hakk’a hamilsiniz, o zaman emaneti ehillerine bırakın, onlar daha ileriye 
taşısınlar. Baba onu şöyle derdi, ‘yavrum, üstat ola ki kendine değil kendinden 
daha ilerisine taşısın’ bu miras bilincidir. O tarih bilincini atasından almış 
çünkü onlar daha ileriye yetiştirmiş ve ahtı vefa ile onlarla beraber gidiyor, 
aynı şekilde bizde ahtı vefa ile bir daha ileriye verebilirsek ne mutlu. 

Bir gün rabbim buyurmuştu lütfu ihsan bir hal vermişlerdi daha ilerisinde 
kimseye verilmeyecek diye bir şey söylemişlerdi. Yaptığım dua şuydu; ‘ya 
Rabbi daha iyilerine verirsin inşallah’ bu benim nasiplenmemle filan değil, ola 
ki o manevi tin daha yükseğe varır da daha ileride daha yetkin bir şekilde 
bilinçlenmemize sebep verir. Daha yetkin, daha geniş açıdan Hakk’ı daha iyi 
zevk etmemize, O’nu tanımamıza, O’na bakmamıza ve tanık olmamıza sebep 
verir.  
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Her hafta buraya geldiğimizde okuduğunuz şeyin dışında farklı bir şeyle karşı 
karşıya kalmıyor musunuz, ya böyle biliyorduk böyle çıktı demiyor musunuz, 
miras bilincini hiç böyle zevk ettiniz mi, surenin kendisini tarih bilinci 
verdiğinin zevki ile okuduğumuzda bambaşka bir açıya taşındık… Peki, sizdeki 
gelen karşılıklar, bakışlar, düşünceler bize vurduğu zaman bizde de bambaşka 
bir bakış açısına taşımayacak mı? Zaten sizin talebiniz bambaşka bir bakış 
açısına taşıyor bir, hizmetin sonucunda yepyeni bir bakış açısına taşınıyoruz. 
Meryem suresine başladığımız bakış açısı bitti, Meryem suresinden sonra 
hayata bambaşka bir bakış açısıyla bakıyoruz. Artık nedenlerimize bağlı olarak 
geleceğe bakmıyoruz, geleceğin kendisinin insanlığın daha güzel bir ülküye 
varması için, Cenab-ı Hakk’a hizmetimiz hakkıyla olsun diye geleceğe 
bakıyoruz. Geleceğe bakıyoruz ama tarih bilincinden edinen miras bilinciyle, 
menfaatlerimiz doğrultusunda bir geleceğe değil. Hani yarınım şöyle olsun, 
kariyerim böyle olsun, evladım şöyle yaşasın filan diye değil, iyi yaşasınlar, 
güzel yaşasınlar, ahlaklı yaşasınlar, ilkeli yaşasınlar, imanlı yaşasınlar ve hakkı 
olanı, hakkani olanı, gerçeğe bağlı olanı gelecek nesillere de aktarabilsinler, 
onun için rabbime duacıyım, ‘ gelecek kuşaklara aktaracak aklı da versin’.  

Evet bir şeyi edinmek güzel bir şey, edindiğinle yükselmek, edindiğinle 
üretimde bulunmak… Bakın burada dört aşama söyleyeceğim. Bir; bilgiyi 
edinmek; iki, edindiğin bilgiyle edinimlerde bulunmak; üç, edindiğin bilgiyle 
edinimlerde bulunurken üretimlerde de bulunmak, ürettiklerin üzerinden 
kendi üzerine dönerek bilinçlenmek; dördüncü şık, verdiklerin, emanet 
ettiklerin, emanet ettiklerin üzerinden onu tafsilata yayılarak daha da yüksek 
derece de bilinçlenmendir.  

Bu son söylediğim Resulullah’ta vardır, Resulullah ashabı kirama verdi, verdi, 
verdi, verdi kendine gelenleri değil mi? En son gelen ayetlerden bir tanesi 
nedir: ‘sen onlara istişare et’ diyor. Peygamber ha, peygambere diyor ‘istişare 
et’ diyor. Her biri hüviyeti Hakk, çünkü her birinde Hakk tecelli ediyor. Mirası 
almışlar, öz varlıklarıyla ayağa kalkmışlar, artık her birine miraslarını vermiş. 
Allah’tan gelen o manevi tin mirasını tutmuş, dağıtmış... En büyük abi o, 
mirası dağıttı. Her biri mirasının hakkıyla bakıyor. ‘Sen onlara istişare et’ 
çünkü her biri hüviyeti Hakk, her birinin üzerinde kimlik sahibi olan Allah ve 
üzerlerinde tecelli eden Allah, her birine farklı farklı bakış açılarıyla yol 
gösteren Allah. Çünkü her birine istişare ederken, her birinin sıfatı üzerinden 
farklı farklı yol giderek ortak yol gösteriyor, yine gösteren Allah, muhteşem. 
Onun için miras önemli, daha ileriye taşımamız için. 
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Sakın ha sakın Süleyman gibi dua etmeyin. Miras bilinci edindiyseniz geleceğe 
bakarsınız, kendi nedenlerinize değil. Yüksek olan ben olayım, şöyle olsun, 
böyle olsun değil, gelecektekiler daha iyi olsun. Bir çöl mü bırakmak istersiniz 
Türkiye olarak, yemyeşil bir diyar mı veya ilim deryası mı bırakmak istersiniz 
geleceğe, yoksa sadece cesedinizi mi, iyi işler yapmış filan bir ceset mi? 
İlminizi bırakın, kalıcı olan odur, ölmeyecek tek yasa, katlana katlana 
büyüyecek olan odur.  

Allah, eğer yâd edileceksek ilimle yâd edilenlerden eylesin, yok cömertmiş, 
yok malı varmış, yok mülkü varmış, şöyle bir adammış, karakteri buymuş 
katiyen… İlmiyle yâd edilenlerden, o bizim yaşam tarzımız, üzerimizdeki ilahi 
sıfatımızı yaşadığımız şeyler. Herkesin yaşadığı melekeleriyle yaşadığı ilahi 
sıfatları var onlar bize Allah’ın verdiği vergiler ama geleceğe bırakacağımız 
değerler, ilkelerle edindiğimiz evrensel değerler ve bize verilen ilimle 
geleceğe bıraktığımız şeydir ve gelecektekiler de onunla yürüyecektir.  

Şu Kur’an çalışması tarihte yoktur, hiçbir şekilde literatürde karşılığını 
bulamazsın, ilkelerle Kur’an’ ı okumak tarihinde yoktur. Hepsi tefsirdir, tefsir 
tarihi vardır, tevil tarihi diye bir şey göremezsiniz. İlkeleriyle okumak, o 
ilkeleriyle okuyup yani hakikatiyle taşımak istediği yerde bilinciyle görmek… 
Mantıklı olduğunu ve gerçekliliğini nerden tanığız, bir sürece koyuyor bizi, 
sürecinde hiçbir şekilde tutarsızlık yok. Yani bir sureyi alıyoruz, diğer sureye 
geçtiğimiz zaman arasında tutarsızlık, kopukluk yok, diğerinde başka bir yere 
taşınıyoruz, öbür surede başka bir yere taşıyor, gelecek hafta da Taha ya 
gideceğiz mesela. Taha da bu bilinçle, eylemdeki süreklilik bilinciyle ve tarih 
bilinci edinerek miras bırakma, geleceğe el uzatma bilinciyle bizi başka bir 
yere taşıyacak. Bakalım orda nereye taşıyacak göreceğiz. 

Bilgi kâinatta işlevseldir, insan üzerinde de kâinat üzerinde de iradede 
işlevseldir. Önemli olan bilgiyi edinmek değil, bilgiyi iradeye bağlı olarak 
işletme, onunlar üzerinden değer edinmek ve değerlere bağlı olarak 
yaşamaktır. Ne zaman bu şekilde yaşarsınız ve kıbleniz Allah, Allah için olarak 
yaşarsınız, akıbetinizden de mesul değilsinizdir artık. Sebep verdiklerinizden 
de mesul değilsinizdir artık. Çünkü eylemler bağlayıcıdır; yaptığınız eylemler 
hata olarak size bağlayıcıdır ama ikinci bir bağlayıcılığı daha vardır, verdiğiniz 
sonuçlar itibariyle de bağlayıcıdır. Mesela bir tane arabanız var, arabanızla 
bilerek kaza yapıyorsunuz, farz edelim. O sizi bağlayıcıdır değil mi, 
başkalarının mallarına zarar verdiniz, şöyle ettiniz, böyle ettiniz… Aynı 
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zamanda bağlayıcı noktası, başkalarına, Allah’tan olan bir şeye, manevi olan 
bir şeye de ters düşerek yapmış oldunuz, o sizi bağlayıcı amenna. Başkalarına 
verdiğiniz zararla beraber onların nazarlarına, kötü kem nazarlarını almanızla 
beraber ikinci bir bağlayıcılığı getirir. Hem onun verdiği sebeplerden dolayı 
bir, hem de onun örnek alınıp yapılmalarından dolayı iki. Farz edin öyle kötü 
bir ahlak yaptınız ki daha önce eşi benzeri yok, o ahlak çocuklarınız tarafından 
örnek alındığı zaman mesuliyeti var. Senin yapmanın mesuliyeti var, bir; 
maneviyatını hiçe saydın, Hakk’tan uzak düştün, lanetlendin, uzaklaştırıldın 
yani. İkincisi ne, yapanların her birinden mesuliyetin var; örnek oldun.  

Habil ile Kabil hikâyesini öyle anlatırlar, ilk cinayet işleyendir, ondan önce 
cinler çok cinayet işler de ama insan olarak ilk katil Kabildir, bak, insan 
öldürdü. İnsan öldürmeyi miras bıraktı, her insan öldürülüşünde vebali vardır, 
sorumluluğu vardır, gel de karmasından kurtulsun, her an bir insan 
öldürülüyor.  

Öyle güzel bir şey yapın ki, insanlara öyle bir örnek olsun ki her yaptıklarında 
sizi bir adım daha kurtarsın, bir adım daha yükseltsin, karmadan bir adım 
daha kurtulmuş olun. Karma demem daha anlaşılır oluşu içindir, yoksa 
Kur’an’ı azimüşşan da detaylarıyla anlatmış. Yani Hintlilerden esinlendiğimiz 
için değil, Kur’an’ın tamamı karma ahlakı üzeridir, tamamı. Lokman 
Hekim’den tutun kendi anlatımlarının tamamında yaptığınız her şeyden 
mesulsünüzdür vurgusu var, cennet cehennemle mesuliyeti söyler, karmayla 
karşı karşıya kalacağınızı, yaptıklarımız şeylerle yüzleşeceğinizi, 
karşılaşacağımızı buyurur, daha nice olaylar, onların akıbeti şöyledir, 
böyledirler ile…  

Geçmiş bilincini verir, orada kötü örnekleri de veriyor, olumsuz kıpı da 
duranları da veriyor. Diyor, “Onlardan bir fısıltı kaldı mı” diyor, yani mali 
mülkü bırakan, şunu bunu bırakanlardan bir fısıltı kaldı mı diyor, hepsi yok 
oldu gitti diyor. Peki, yok olmayan neydi; değerlerin bırakılışı, ilmin bırakılışı 
ve halen de öyle… Geçmiş tarihte Osmanlı’dan eser kaldı mı, bir tarihte dersi 
var başka bir şeyi var mı, bazen de Mehter Marşıyla canlandırıyorlar, kim 
itibar ediyor? Fısıltı oluyor yavaş yavaş.  

İlme bağlı olmamız gerektiğinin bilincini Osmanlı’nın son dönemlerinden 
aldık, özgün üretimlerde bulunmamız gerektiğinin bilincini de yaşadığımız şu 
son dönemlerde aldık… Eğer bu dersi almazsak, tarih bilinci ile nereye doğru 
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gidiyoruz görmezsek, Osmanlı nasıl yok olduysa aynı şekilde bizde yozlaşarak 
yok olmaya mahkûm oluruz. Bütün tarihteki olaylar, vakalar ilim ve değerleri 
edinmeyen toplumların yok olduğunun bilincini gösterir bize, yok oluyorlar. 
Yani hak değerler… Tinde bir ilerleyiş var, o ilerleyişe ayak uydurmayan bütün 
toplumların da yok olduğuna şahidiz, yozlaşmalarıyla yok olmaya gidiyorlar. 
Roma bir hukuku getirdi ama o hukuku menfaatlere döndü. Sadece, Roma 
vatandaşlarına uygulayıcı olarak getirdi, diğerlerine barbar oldu, en sonda 
kendi içinde dejenere oldu. Çünkü sömürüyorlardı, zenginleştikçe de artık 
özgün üretimden kopuyorlardı.  

Çünkü nefiste özgün üretim olmaz, nefsi emmarenin kendi menfaati olur, 
çaresiz insanlar özgün üretimde bulunur, onun için cehennemden geçmek 
şart, eğer siz sıkıntıya uğramazsanız, acziyete düşmezseniz çare aramazsınız. 
Zekeriya’yı okuyun çare arıyor, sıkıntıya düşmüş, onun için diyor “her nefis 
cehennemden geçecektir” oradan geçecektir dediği nokta odur. Sizin sıkıntıya 
düştüğünüz, sizdeki sıfatın özgünce üretime sebep vermesi içindir, özgünce 
yeniden bir şeyler çıkartması içindir, zamanın koşullarının sizi zorlayan 
şartları, o şartlara göre neler yapmanız gerektiğinin bilincini edinmeniz içindir 
ama neye göre sizdeki sıfatın açığa çıkmasına göre. Yoksa kendi toprağınızı 
harmanlamazsınız, kaşımazsınız, kazmazsınız, kendi toprağınızı düşünceyle bir 
şeyler ekmezsiniz, fikir etmezsiniz. Fikir edeceksiniz kendi toprağınızla, 
harmanlayacaksınız onu ve yeniden üretecek. Ama çıkmazlara düştüğünüz 
anda…  

Ben her an çıkmazlardayım biliyor musunuz, senelerden beri… Bir konu biter, 
yeni konunun çıkmazındayım. On beş seneden beri yazıyorum her yazdığımda 
şöyle derdim, tamam bitti bir daha yazmayacağım, önüme bir konu 
çıkartırlardı hadi gel yazma. Yazmaya başlarken çıkmazdasın, tamam bunu 
yazacağım da nasıl bitireceğim, ya boşver sen başla derlerdi, başlardım 
sonunda çıkardım yine ama bak her yeni başlayan konu, her yeni başlayan 
ilişki hep çıkmaza koyuyor. Ama o her koyuş kendi sıfatlarına yine ayağa 
kalkmana sebep veriyor ve yeniden üretime sebep veriyor. Onun için iyi ki 
cehennemden geçiyoruz, yani acziyete düşüyoruz. Burada bir esmayı işliyor 
bakın, sizi çıkmazdan çıkaracak Azim, ama sizi çıkmaza koyan Zul celali vel 
ikram. Celali ikram olur size ve sizin ayağa kalkışınıza sebeptir, fikredin, 
düşünün, çıkmazlarınıza Zekeriya gelir. Size gelen bilgiyi de olduğu gibi sunun, 
hizmetini yapın. Özgün yaratılışınızda kendinizle ayağa kalkacaksınızdır, 
başkalarıyla değil. Hangi toplum kendine çıkmaz olan şeyleri yitirdi, 
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keyfiyetlere daldı; yok olmaya mahkûm oldu. Çıkmazlara düşenler ne zaman 
ki çare aradı, değerlere döndü, ilim üretti, ilim üretmesiyle onu nesnel 
düzeyde de üretmeye başladı yani biçimlendirdi onu yani devlet olarak, 
üretim olarak, ihtiyaçlar olarak üretime taşıdı; yürüyüşe devam eder. 
Muhteşem bir şeydir. 

Tarih bilincini kendi ailenizde görürsünüz, yaşadığınız zor şeyleri, aileniz, 
çocuğunuz tarafından yaşamasını istemezsiniz, bakın kısmi bile olsa var. 
Mesela Fatih Sultan Mehmet’e gidin babasının kardeşleriyle yaşadı. Ondan 
önce Fetret Devrinde Osmanlı’da yaşananlar, kardeşler arasında yaşananlar… 
Dikkatli bakın, ondan sonra Fatih’le beraber bir yasa çıkıyor; çocuklarınızı 
öldürebilirsiniz, şehzadelerinizi, kim kral olacaksa padişah olacaksa diğerlerini 
öldürme hakkı verdi. Çok acı bir şey demi İslami olarak çok acı bir şey, bir 
baba nasıl müsaade edebilir; tarihsel tecrübesi var. Cengiz Han’a gidin, 
kendisinden sonra on bir, on iki devlet oluyor, o kadar çocuğu var, torunu var; 
paramparça oluyor zaten yüz sene sürmüyor ondan sonra. Eğer Osmanlı iki 
yüz sene daha fazla gittiyse o yasa sebebiyledir ve ondan sonra gelenleri 
biliyoruz, yine kardeş kavgaları filan. Şimdi Kanuni’yi nereye oturtacaksın; o 
sırada neler dönüyordu bilmiyoruz ama evlatlarına kadar sirayet ediyor ama 
bak tarih bilinci yok.  

Burada anlatmak istediğim evladın öldürülüp öldürülmemesi değil, evlatlara 
öldürme hükmünün verilip verilmemesi değil. O etik olarak, ahlaki olarak veya 
İslami değerler olarak sorgulanabilecek bir şey, o ayrı. Bireyselliğimizde veya 
toplumda, akademisyenlerin yapacağı bir şey… Beni orası ilgilendirmiyor, 
konumuz adına bir şey ilgilendiriyor; tarihsel bilinci var adamın ve geleceğe 
miras olarak devleti bırakacaksa bunun önünü kesmek istiyor. Yani, devletin 
dağılmaması yok olmaması için, devleti miras bırakacaksa insan ölümünü hak 
gösteriyor, kardeş kardeşi öldürebiliyor. Devlet miras kalacaksa üzerinde hak 
sahibi olmak isteyenler ve hak sahibi iddia edenler içinde bir tanesinin açığa 
çıkması ve diğerlerinin helak edilmesine onay veriyor. Ama bu çok zor, ama o 
tarih bilinci onu getiriyor; demek ki Fatih’te tarih bilinciyle miras bırakma var.  

Bakın yaptığı şey etik midir, değil midir, şu mudur, bu mudur, sosyolojik 
etkileri, şunları, bunları herkes tartışabilir o beni ilgilendirmiyor ama 
kendisinde tarih bilincinin olduğunu çok iyi biliyorum muhteşem bir insan... 
Bu aklını övüyorum, verdiği emri değil. Emir çok ağır, deseler ki sen yapar 
mısın; ben yapmam, benden ne sonra oluyorsa olur derim, gidip kimsenin 
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ölümünün benim üzerimden olmasını istemem. Ama emin olun, iki yüz sene 
daha fazla gittiyse o hükmün verilmesi sebebiyledir. İki yüz seneden fazla 
veya biraz daha fazlası varsa onun yüzü suyu hürmetinedir. Farz edin ki o 
verilmedi emin olun iki yüz sene sürmezdi Osmanlı, daha önce giderdi. Daha 
bunun gibi nice insan… Cengiz Han’da tarih bilinci yok, olmuş olsaydı onun 
yasasını çıkartırdı, hükme bağlardı, daha nicesi. 

Resulullah’ta tarih bilinci var muhteşem, benden sonrakilerine aktarın 
sözüdür: ‘size Kur’an’ı, sünnetimi, Ehli Beyt’ imi miras bıraktım’ değerlerin 
biçim aldığı şeyleri bırakıyor. Yani ilim ve değerler… Hak ve hakikat bilgisine 
göre edinilmiş ve biçim almış Kur’an, biçim almış sünnet, biçim almış ehli beyt 
yani ahlaka taşımış. Biri ne Musa, kitabı bıraktım diyor, sünnetimi yaşam 
biçimimi bıraktım diyor, bir hadisinde de Ehli Beyt’ imi bıraktım diyor. Yani 
karakterize olmuş insanlara bıraktım, yani ilmi yüklenmiş, değerleri yüklenmiş 
artık yaşam biçimi yapmış insanları bıraktım diyor. Şimdi, Ehli Beyt’ i geniş 
dairede görün; küçük daire soydan gelen, büyük dairesinden okuyun; 
Muhammedi olarak doğanlardır ‘Benim ümmetimin varisçileri âlimlerdir’ ama 
bu âlimler altını çiziyorum yani Kur’an’ ı ezbere bilenler değil. Bu âlimler ilmi 
irfan ile hak, hakikati bilenler, Kur’an yaşantıları olanlar ve elden ele… ‘El ele 
enel Hakk’ a’ diye söz vardır. Üzerlerindeki mirası hakkıyla da yâd edenler ve 
bırakanlarındır, kime; ehillerine. Allah’ın selamı üzerlerine olsun, Onlar’ ın 
yüzü suyu hürmetine bugün burada sohbet ediyoruz.  

Onun için demişler ahde vefa… Allah ahde vefa yapıyor hepsini anıyor. 
Yakup’u, soyunu anıyor, şereflendiriyor, onu da bırak Yahya’yı şereflendiriyor 
selam ile, İsa’yı şereflendiriyor, Hz. Resulullah’tan önce olanları, her birinin 
ismini zikrediyor, anıyor. Şimdi anılmayı birde böyle anlayın yaşantınıza katın 
amenna yani İsmail’i de an derken yaşamına kat, onun karakteriyle 
karakterini de ama kendisinden baktığımız zaman Cenab-ı Hakk’tan baktığımız 
zaman bir veçhesiyle tefsiriyle değil de, bir veçhesiyle baktığımız zaman 
onurlandırıyor. Kendi ürettiğine ahde vefası var, kendi emeğine saygısı var, 
çünkü hepsi kendi emeği… ve sizin üzerinizde emekleri olanlar, bakın 
emeğinize saygınız vardır demi emeğinize saygınızın olması nedir 
sakınmanızdır onu, yok olmasına doğru sakınmanız. Hani bir resim 
yapmışsınız sakınırsınız, hani kimseden sakınma değil başına bir şey gelmesin, 
çocuğunuza emek harcarsınız demi sakınırsınız, ürettiğinizi sakınırsınız ve 
Allah’u azimüşşan onore ediyor, sizin üzerinizde emekleri olanlar hep onore 
ederiz isimlerini yâd ederiz bazen. Hz. Pir’di, Hz. Abdullah babaydı, şuydu, 
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buydu, filandı, Metin babaydı üzerimizde emekleri var Allah’ın selamı 
üzerlerine olsun himmetleri üzerimizden eksik olmasın. 

Tarih bilinci edinmeniz aynı zamanda ahlak ta sizi ahtı vefaya doğru götürür. 
Ahtı vefa çünkü Allah’ın ahtı vefası var emeğine; sizin üzerinizde emeği 
olanların da ahtı vefaya ihtiyaçları yoktur belki ama sizin kendinizin ihtiyacı 
vardır, tarih bilinci edinerek yürüdüğünüzün aklını göstermeniz adınadır belki. 
Ki hakikaten de öyledir, geçmişimize baktığımız zaman ahtı vefamız olmasa 
zaten duyarlılığımız yok demektir. Bugün o değeri nasıl vereceğiz ki o zaman, 
yarın gelecekten o vefayı nasıl bekleyeceğiz ki o zaman. Çocuklarınızdan ahtı 
vefa istiyorsunuz değil mi, siz ahtı vefa gösterdiyseniz çocuklarınız size 
gösterecektir. Onun için bazen dua ediyorum; ‘ya rabbi üzerimizde kimin 
emeği varsa hepsine selam olsun’ bazen dualarımda söylerim ‘ya rabbi 
üzerimizde kimin emeği varsa’ hani Hz. Pir’in vardır, Abdül Kadir Geylani’nin 
vardır, Mevlana’nın vardır, Hacı Bektaş’ ın vardır, Hz. Peygamber efendimizin 
vardır… Kimin üzerimizde emeği varsa hepsine selam olsun, bize nasip 
ettirdiğine lütfu ihsan eyle diye dualarım çoktur. Bu ahtı vefa… 

Çünkü onlardan aldığımızın bilincindeyiz, bu sizi kendi sınırlarınıza götürürken 
aynı zamanda geçmişe taşıyarak hep o geçmiş üzerinden bir daha ileriye 
taşımanızı sağlar. Bakın şurada iki de bir tekrarlar görürsünüz, tekrarlar 
insanın bilincinde tekrarları hep daha ileriye taşıması içindir. Bazen 
bilincinizde bir iki şeyi düşünürsün, geri döner bir daha düşürsün ama ikinci ya 
da üçüncü tekrarınızda artık sizi yeni bir yere taşır o. Çünkü birinci 
ilişkilendirdiğiniz şeyler ile ikinci defa dönüp ilişkilendiği şeyler artık aynı 
şeyler değildir. Onun için hep tekrar var ama o tekrarların kendisinde farklı 
ilkelerle tekrar var ve sizi yeni bire taşıyor. Birde her tekrarda kodluyor, 
bilinçlendiriyor sizi başka bir açıdan, başka bir bakış yerinden... Bak diyor, 
Yahya ya biz böyle selam vermişken, İsa’nın üzerinden İsa’nın kendisinin dili 
üzerinden, kendiliği üzerinden O’na selam verdik.  

En özgün yaratılış hangi seviyede olur onun da altını çizeyim bitireyim. En 
özgün yaratılış ne zaman kendiliğinizle ayaktasınızdır, hangi melekeniz olursa 
olsun fark etmez o, bulursunuz. Şimdi birinden haber alıyorsunuz, biri size bir 
şey söylüyor bak Zekeriya’da haber alıyor, Yahya’da da bir haber alma vardır, 
İsa’da haber alma yok. İsa’da direk aktarıyor. Öyle bir özgünlüğe varmış ki 
direk kendisinde olan aktarıyor, kendiliği aktarıyor. Bunun biraz daha üst 
seviyesi var, yani benden Hakk aktarıyor manasında demi daha üst seviyesi 
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var, ne zaman Allah onun kendiliğinin yani ruhundaki kendiliğini bizatihi 
kendisi olarak aktarmaya başlar, o en üst seviyedir. Bunu biraz daha açayım 
anlaşılmaz bir yer çünkü… Yolda giderken birçok evliyaullah size himmet eder, 
melekler bile himmet eder, “doğru yolda giderseniz melekler dahi üzerinize 
gelir.” Kendi üzerinizdeki sıfatları bulursunuz, yetişirsiniz, her yetiştiğiniz 
kişiyle beraber bambaşka bir sıfata taşınırsınız.  

Kim Hz. Pir el uzattı, kim Abdullah baba el uzattı, kim Hz. Peygamber el uzattı, 
kim Cebrail geldi el uzattı, uzatabilir uzatmaz diye bir şey yok, yani size bir 
ikramlarda bulunuyor. Ama öyle bir hale gelirsiniz ki bir bakarsınız ki rabbiniz 
sizin üzerinizde size konuşuyor, Zekeriya gibi… Daha aracı yok. Allah ile 
sizsiniz, hatırlaşıyorsunuz; bir üst seviyesidir, akışın bir üst seviyesi. Onun bir 
üst seviyesi nedir; üçüncü adımdır, orda kendiliğiniz olarak sizden dökülür, 
yani Allah sizde size vermiyor, Allah kendiliğinizdir, öz kendiliğinizdir ve 
sadece aktarıyordur. Yani sizin kendiliğiniz olarak size görünür, sizin 
kendiliğiniz olarak size verir, siz artık kürsüyü alasınızdır. En yüksektir, keşfin 
en yüksek seviyesidir… Bununda aklı, hizmet ederken hizmet bulun dediğim 
yerde saklıdır. Siz orda ne hizmet ediyorsanız eylemleriniz sürekliliğindeyken, 
ilkesel eylemlerin sürekliliğindeyken bağlayıcı olarak, ne yaparsanız yapın 
bunun seviyeleri var her eylemlerinizde birisi gelir size himmet eder; 
filancanın kademi altında birisi himmet etti denilen budur. Ama öyle bir hale 
gelirsin ki bir bakarsınız sizin üzerinizdeki sizler tecelli ediyor ikinci basamağı. 
Üçüncü basamağı sizden biri tecelli ediyor bakışı olmaz, o sizden sadece 
eylemlerdedir. ‘Sen atmadın Allah attı’, ‘Bugün benim Emre’de karar kılan.’  

Rüyanızda birisi veriyorken artık kimse vermiyor, size siz veriyorsunuz, 
bilmem anlatabildim mi. En yüksek seviyedir ve en yüksek seviyede rabbim 
size kendiliğiniz olarak görünür, miracın sırrıdır, ‘Rabbim bana benimle 
göründü’ ‘Beni gören onu görmüştür’ muhteşemdir o. Daha nice sırları vardır 
ki buraya varanlar tamamıyla kurtuluşa ermişlerdir. Onlar hiçbir zaman 
karmanın kendisinde, yaptıkları eylemlerden mesul değillerdir, mesuliyetleri 
yoktur, yaptıkları bütün eylemler sebep oldukları şeylerle beraber hiçbir 
zaman onlara mesuliyet getirmez, akıbetleri itibariyle mesuliyet getirmez, 
yaşadıkları an itibariyle mesul kılmaz. Ne mutlu onlara, işte bir tek onlara 
hürlerdir denilir, varlık dairesinde hürlerdir. Genelde yeryüzünde bildiğimiz 
kadarıyla on bir kişi bulunur ama her biri bir sıfata bağlı olarak… Bir tanesi 
içlerinde hiçbir şeyinden mesul değildir. Böyle bir hür sadece yeryüzünde bir 
kişi olarak gelir, bir kişi. Gavs değil, Gavs’ ın mesuliyet tarafları bir parça 
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vardır, genelde zamanın Kutbul Aktab’ı dır, üzerinde bizatihi Hakk tecelli eder 
ve yeryüzünde sadece bir kişidir hep.  

Meryem suresi bizi hürriyete bir parça daha yaklaştırdı ama eylemde 
devamlılık istiyor, mesul kılmayacak eylemler. 

Bu sadece Kutbul Aktab’ la da sınırlı olan bir şey değil aklıyla bakarsanız. 
Kutbul Aktab dediğimiz kişi bütün varlık âleminden, yani bütün eylemlerinden 
hiçbir şekilde sorumluluğu olmayan kişidir amenna da zaten sorumluluklar 
üzeri eylemlerde olur, bu yetişilmeyecek bir şey anlamında anlaşılmasın. Aklı 
şudur bunun; eğer kendi varlık sıfatınıza hakkıyla varır, eylemlerinize de 
bağlayıcı eylemlerde bulunmazsanız, yani kötü işlerde bulunmazsanız, ilkesel 
davranırsanız ve yaptığınız bütün eylemler neye sebep olursa olsun sizin 
niyetiniz güzel olduğu için, Hakk için ve güzel niyetli olduğu için mesuliyet 
içermezler. Siz bir şeyi güzel niyetle yaptınız, ama sebepleri, etkileri çok kötü 
şeylere sebep verdi; mesul değilsiniz. Onun için niyetiniz güzel olsun, 
eylemlerinizde Hakk için olun. Niyetiniz halis olsun, eylemlerinizde de Hakk 
için olun ve halk için insana hizmet için olun; hiçbir zaman mesuliyetiniz 
yoktur. Böyle kişiler için Cenab-ı Hakk Kur’an’da öndekiler diyor, ne sağdakiler 
ne soldakiler öndekiler, hesabı görülmeyenler, mesul değiller ki hesapları 
görülsün. Yani mahşer de hesabı görülmeyenlerdir, sadece selam üzeri 
olanlardır, Allah ile olanlardır, kendi öz sıfatları üzeri, öz varlıklarının hakikati 
üzeri sırf onun için eylemde bulunurlar, bir beklenti olmadan eylemde 
bulunurlar ve sadece Allah için güzel niyette olarak eylemde bulunurlar. 
Onlara öndekiler diyor, hiçbir şekilde mesuliyeti olmayanlar… 

Bir şeyi tutup da çıta olarak gösterdiğin zaman insan eziliyor, o zaman biz niye 
varız? Kardeşim sende öyle ol özgür ol, akıbetinde seni bağlayacak hiçbir şey 
olmasın. Adam araba sürüyor özgürüm diyor, kardeşim o senin bugünün 
içindir. Sorumsuzca araba sürmen, hız yapman, başkalarının ölümüne sebep 
oluyorsa, başkalarının kul hakkına sebep oluyorsa, başkalarının hakkı üzeri 
sen o işi yapıyorsan, onu da bırak Allah’ın senin üzerindeki emeğinin hakkı 
olarak sen onu yapıyorsan, o zaman vay haline, vay haline. Bak seni 
akıbetinde bağlayıcı bir şey o, sonuç olarak da bağlayıcı bir şey… Zekeriya’ya 
da diyor ‘sen anılası bir şey değilken çıkarttık’ diyor. Senin üzerinde emeğim 
var, o emekleri görmüyor musun, sonuçlarını görmedin mi. Çok enteresan 
tarih bilincini kendi üzerinden de veriyor mesela Zekeriya, “sen anılası bir şey 
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değilken seni çıkartan Allah’tır, sana bir çocuk vermekten aciz midir” hani 
ayette söylüyor ya tefsir manasıyla baktığınız zaman muhteşem bir şey… 

Ve burada Meryem suresinde bir şey daha var; olanaksız hiçbir şey Allah 
katında yok, imkânsız diye bir şey yok. Bu olanaksız, imkânsız ‘bende diyor 
imkânsız bir şey yoktur, sen yeter ki hakkıyla bana gel’, eğer siz Hakk’ a 
hakkıyla rücu ederseniz Allah’ta imkânsız diye bir şey yok, emin olun, yeter ki 
çıkmaza düştüğünüz anda ‘ya olmaz’ demeyin, sadece hakkıyla rabbinize rücu 
edin, olurluğunu görürsünüz. Yani bir çıkmaza düştünüz, düşüncenin bir 
çıkmazı olsun, ya kardeşim onlar evliyaymış, onlara yardım ediliyormuş, bana 
yardım edilmedi. Sen sor, vermek şanındandır. Çaresiz kaldın bir ihtiyaçtan 
yana, sığın. —Ya imkânsız olur mu, hele bu kadar kısa zaman içinde! Sen bir 
sığın, sen bir rica et, kapıyı tık tıklat vermese de şanından verirse de şanından.  

Olmaz diye bir şey yok, yeter ki hakkıyla, samimi bir şekilde ricada bulunun.  

Kulun duası ricadır, emir değildir. Ya rabbi şöyle yap değil, ya rabbi rabbimiz 
sensin halimizi arz ediyoruz. Olmaz diye bir şey yok emin olun. Vallahi samimi 
olan adamların arabasını park edecek yerler dahi isteyip de yaptırdıklarını 
biliyorum. Rabbim bir yer ayarlar nasıl olsa, ya kardeşim orda araba park 
etme yeri bulamazsın, vallahi kapının önüne bekçi geliyor, filanca yere park 
edin diyor, vallahi öyle çok. Kendi yaşantımdan da biliyorum, ya filanca yere 
gideceğim, şimdi oturma yeri bulur muyum? Giderdim, birisi kalkardı, yer 
verirdi. Kâbe’de onu çok yaşardım, mesela namaz kılacağım: filanca yerde 
namaz kıl! Ya burada namaz kılınır mı, imkânı yok. Giderdim, orada zaptiyenin 
kendisi getirirdi, beni oraya koyuyor, gel sen burada namaz kılacaksın, vallahi 
inanılmaz şeyler.  

İmkânsız diye bir şey yok, olanaksız diye bir şey yok yeter ki hakkıyla rücu 
edin, hakkıyla, samimi bir şekilde, hakiki olarak müracaat ettiğiniz zaman size 
karşılık verilecektir, istisnasız. Burada da söylenir, “rabbin seni unutmadı” 
hakkıyla rücu et ve “unutanlardan değildir” ki öyle bir tarih anlatıyor ki 
unutmadığını söylüyor zaten. “Turu Sina’da sağ tarafından konuştuk”, “doğu 
tarafına gönderdik” ayrıntılarına kadar veriyor ki o sağ tarafla doğu tarafında 
tefsirsel manalar vardır, oraya girmiyorum, çünkü tefsir yapmaya 
çalışmıyoruz, onun altını çizeyim. 
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Aslında İsa’nın hak sözü olduğu için, kelamı olduğu için İsa’nın üzerinde 
durduk, yoksa hak söz demeseydi orda durmayacaktık, çünkü o tevil de 
isteyen bir yer. Söz, Allah kelamı idi, İsa diye biçim kazandı, biçim ve içerik… 
Söz Allah’ta içeriktir, ne zaman ki biçim kazanır, kavram düzeyinde biçim 
kazanır, o zaman ismi İsa’dır. Kavramlar dediğimiz diyar İsa’nın kendi varlık 
deryasıdır, irfan deryasıdır ve direk hakikati işaret ederler. Söz hakikati işaret 
ediyorsa, yaşamı gerçekliliğine göre inşa ediyorsa, bilinci yapılandırıyorsa orda 
İsa tecelli ediyor demektir ve siz İsa’ya göre bakıyorsunuzdur. Onun için 
peygamberler içerisinde en nadide olandır. Kavramlarda yaşayana da şeytan 
dokunamaz biliyor musunuz, Resulallah onun için övüyor, ‘Âdem neslinde 
şeytanın dokunamadığı tek kişi İsa’dır’ diyor. İnsan kavramlarda yaşıyorsa, 
ilkelerde yaşıyorsa yeryüzü nasıl dokunsun ona, nefsi emmare nasıl dokunsun 
gönlüne ki yeryüzüne indirsin onu. Onun için göğe indi, hani diyor ya göğe 
çıkarttık, zaten gökteydi, yani bilinç olarak gökteydi, bu sebepten dolayı göğe 
yükselmesi şaşılacak bir şey değil.  

Ne zaman iner? Ne zaman ki hakikatler aşağıya indirir O’nu yani talep olur, 
işte o zaman iner ki kendisin talebidir bildiğimiz kadarıyla… Miraç gecesinde 
Allah’u Azimüşşan’a İsa Resulallah dua ediyor, ‘Ya Rabbi O’nun ümmetinden 
eyle’ diyor, onun yüzü suyu hürmetine geliyor, Allah’ın lütfu ihsanı. Himmeti 
eksik olmasın, duası da üzerimizden eksik olmasın, çünkü onların duası haktır, 
bakalım ne olacak.  

Bende İsa’yı bekliyorum ama dışarıda bir İsa’yı beklemiyorum, benim üzerime 
inecekse insin başkasının üzerine değil gibi değil; hepimizin üzerine insin. Yani 
kendi üzerimize inerse İsa’yı bulursak onun hakikatiyle bakabiliriz. Bakın 
hakikatle bakıyorsanız, kavramlarla düşünüyorsanız, Tevrat’a bakın yasalar ve 
mitlerle düşünceyi getiriyor ama İsa yasalar ve mitlerle düşünceyi getirmez, 
kavramlarla düşünceyi getirir ki ayetini söylemiştim size. Ne zaman 
kavramlarla, hakkıyla düşünmeye başlıyorsanız, hakikati dile getiriyor ve o 
bakış açılarını kazanıyorsanız; işte o zaman, İsa ile bakıyorsunuz. Bir daha 
söyleyeyim; akıl deryasında yaşayan, kavramlarla yaşayan, dilde en yüksek 
seviyede yaşayan hiçbir zaman menfaatlere inemez, hiçbir zaman nefsi 
emmare ye inemez.  

İsa lazım, Muhammed Mustafa da lazım, çünkü oraya inişte lazım, aktarmak 
lazım, onu umumileştirmek lazım… İsa bir yükseliştir, umumileştirmediği 
sürece bir şey ifade etmez. Hakk’ta bir şey ifade eder ama umumileşmediği, 
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karşılıkları âlemde görülmediği sürece miras olarak kendisini bırakmadığı 
sürece sürekliliği olmaz. İsa’nın mirası yok, İsa kendini ne zaman miras bırakır, 
-yani soyu olarak devam etmiyor manasında söyledim- o ne zaman kendini 
bırakır işte o zaman Allah’ın lütfu ihsanıyla umumileşmeye başladığı anlamını 
taşır. Yani birinin soyunun devamlılığı aynı zamanda onun umumileştirip, o 
halin umumi olup olmadığıyla da alakadardır.  

Resulallah’ ın soyunun devamı kendisinin umumiyetiyle alakadardır. Eğer 
Resulü Ekrem’in soyu olmasaydı, yani kendisinden evlat olup ta soyu 
türememiş olsaydı, bu manevi olarak şu anlama gelirdi, bak maneviyata karşı 
biçimdeki durum ilkesel olarak, içerik olarak neyi ifade eder. Şimdi biçimde 
devamlılığı yok, biçimde devamlılığı yoksa içerikte de devamlılığın olmadığı 
anlamına gelir, orda kesildiği anlamına gelir. İbrahim’in soyuna bak, biçimdeki 
devamlılık içerik olarak ta devamlılığı getiriyor. Farz et İbrahim de kesmişti, 
demek ki içerikteki devamlılığı sadece orda bıraktı anlamına gelir.  

 Yahya da bir kesinti var mı? 

Yahya öldürülüyor zaten, evladının olup olmadığı bilgimiz yok, yani bu senin 
sorduğun soruya ben baktım önüme getirmediler onu, yani dedim var mıydı 
diye, üstelik bu hafta baktım da önüme getirmediler, görmedim. Sadece bir 
kişiyi gördüm ama onun üzerine söz söylenmediği için yanlışa düşmeyeyim, 
yani çocuğumudur, değil midir bilmiyorum, yani bir kişiyi gördüm ama 
çocuğumudur değil midir diye görmedim.  

Hocam bir şey sorabilir miyim, az önce mirastan bahsettik. Şimdi ben kırk 
sekiz yaşımdayım. Bu yaşımıza geldik, birkaç senedir bir şey yapmaya 
çalışıyoruz şahıs olarak. Tabi bizim yetiştirdiğimiz çocuklar var, iyi veya kötü. 
İşimiz gücümüz var yapmaya çalıştığımız bir şeyler var, bu saatten sonra ilim 
dediğimiz ne kadar zaman ayırabiliyorsak işten güçten vs. az da olsa çokta 
olsa ilim öğrenmeye çalışıyoruz.  

Biraz önce anlattığımız mirasın hikmetidir ama mirasın birde hukuku var. Yani 
ilim akıbet olarak sizi akıbete taşıması adına çok önemli. Son nefesinize kadar 
ilim öğreniniz, çünkü ahrette öğrendiğiniz ilimin bilinciyle yürüyeceksiniz, 
bunu unutmayın. Sen miras aklını edinmişsin, yani ne yapmışsın geçmiş 
tecrübeleriniz var, aktarma bilinciniz var ama bu değerler edinilmiş, 
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edinilmemiş ama bugün hizmet ediyorsunuz. Demek ki ne; bir şeyler 
aktarmak istiyorsunuz, miras bırakmak istiyorsunuz bu çok önemli.  

Ama bununla beraber aktarmaya da devam etmeye çalışıyorsunuz, yani 
burada iki şık beraber konuştuk, ilimi edinin ama aktarın. Kardeşim ilim 
ediniyorsun amenna, çevrende ailende ne kadarsa onu aktarırsınız ama 
umumi noktada her şeyi aktaramayabilirsin. Bir gün bir kardeşimiz ile bir 
konuşma yapmıştık, konuşmadan sonra bunu herkese aktarmak istiyoruz; 
nasıl aktarırız, aktaralım diye bir şeyler söyledi. Yani herkese verelim… Dedim 
böyle bir dert yok, taleben ve vecheden, herkese aktaramazsın, herkese 
söyleyemezsin ‘dileseydim herkesi bir ümmet yapardım’ yani ikiliğin kalktığı 
noktada zaten kemalat yürüyüşü olmaz.  

 Sorumluluk olduğu zaman? Çocuklarımız, sorumluluk mesela.  

Tabi onlara aktarabildiğin kadar aktaracaksın vebali var, ama işte taleben ve 
veceden.  

 Ama şu ana kadar o bilinç yoktu, bir şey aktaramadık. Bizde ne varsa, 
bizde iki kilo armut vardı iki kilo armut verdik. Onlarda büyüdü. 

En güzel aktarım eylemlerinde göstermektir. Eğer yan yana geliyorsan, 
eylemlerinde ne kadar doğruysan ve örnek olabiliyorsan… Mesela yanında iş 
hayatında gösteriyorsun, iş hayatında ne kadar örnek olabiliyorsan ona miras 
bırakır. Eğer büyüdüyse nefis sahibi artık, ne söylersen dokunur eğer ki 
ergenlik çağında ise kalıbı kalıbına sığmıyor yani senin sözün ona ağır geliyor. 
Sözü içselleştirmek, sözü değer edinmek kolay bir şey değil. Bak sözün nasıl 
değer edindiğini Yahya ile söylüyor zaten, “çocukken verdik” diyor ona. Senin 
söylediğinin cevabını Yahya da veriyor zaten “biz O’na değerleri çocukken 
verdik’ diyor. ‘Yılanın başı yaşken ezilir, ağaç yaşken eğilir’ diye bir söz vardır.  

Şimdi çocukken veremediyseniz, büyükken yaşantıda, yanında örnek olarak 
verebilirsiniz, başka türlü veremezsiniz. Bakın çünkü çocukken sabidir, nefsi 
yoktur, nefsi varsa bile daha uyanmamıştır. Ne yaparsın onu aşılarsın, böyle 
olur, böyle olur, böyle olur diye aşılarsın. İleride semeresini çekersin, alırsın. 
Ha nefsiyle hortlar, değerleri unutur ama ileride yine kendisine ekilenler bir 
şekilde çıkar. Çünkü o hiper aktif, agresif yaşam on sekiz, yirmi iki yaş arası, 
ondan sonra hayat tecrübeleri onu durdurtur. Mayada varsa, o mayalandıysa 
çıkar, yok mayalanmadıysa o öyle devam eder. Önünü görmüyor ki tüketiyor 
232

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



ha bire, üretmiyor ki miras bıraksın. Miras üretim bilinciyle de alakadardır, 
ürettiğini miras bırakırsın üretmediğini nasıl bırakasın, tüketen bir insan ne 
bırakabilir ki. Üretiyorsun ürettiğin şeyi bırakmakla alakadar bir şeydir.  

Şimdi sen diyorsun ürettim, ama şimdiye kadar bir şey veremedik, şimdi ne 
veririm. Yaşam örnekleriyle kendini göstererek verebilirsin, bu enaniyet 
bağlamında değil, yanında yaptığın her doğru şey, yanında başkalarıyla 
konuşurken kızım sana söylüyorum filan, çünkü direk ona söylediğin zaman 
nefsi uyanır. Bilmiyor muyuz, bizde biliyoruz… Uyanıktırlar birde; senin 
söylediğin şeyler üzerinden kendine menfaatlerini yontacak kadar da olur. 
Eğer arkadaş değilsen, nefsi de çok uyanıksa bir şey anlatmak çok zordur, çok 
zordur.  

Bol, bol dua edeceksiniz, birincisi dua, ikincisi de yaşam örneği olmak.  

Çünkü nefsine direk hitap ettiğin zaman nefisleri uyanıyor, kalkıyor, kabarıyor. 
En basiti çocuk on yaşına gelsin şöyle yap de, yapmamaya başlıyor, itirazlar 
başlıyor. On beş, yirmi yaşına gelmiş, arkadaş terörü dedikleri bir terör 
gurubu da var, hani arkadaş bilinçlerini edinmiş, kendilerini gösterme akılları 
var, nasıl göstereceksin, ne diyeceksin, buna imkân yok ya. Biz biliyoruz, biz 
yapıyoruz, sen bir şey bilmezsin, geçmişte kaldın sen, dinazor oldun…  

En iyi verme biçimi sadece göstermek, bazen kulaktan üflersin, ama bazen de 
gözden üflersin. Ne kadar iş hayatında, onlarla olan ilişkilerinde, başkalarıyla 
olan sohbetlerinde yanında duruşunda örnek olabilirsen ne mutlu ama emin 
olun direk söylenen sözler hiçbir şekilde işlemiyor, kaile almıyorlar ya kulakları 
tıkalı. Ama bir şeyi gördüğü zaman kaçarı yok, işliyor oraya, işler ya fotoğraf 
gibi. İnsan hafızasından tutun, bilinci tamamıyla holografik çalışır, söylediğin 
şeyler belki işlemeyebilir ama gördüğü şey bir yerde işler, biraz daha kalıcıdır 
söze göre. Onun için gösterin genelde, bugün semeresini almazsın birebir 
ama bir bakmışsın seneler sonra; beklediğimizde buydu dersin. Ama en güzel 
şey dua! Başka çaremiz yok, çünkü malik ül mülk Allah’, yani seninde sahibin, 
benimde sahibim, hepimizin sahibi O… Ne dilediyse olacak. Muradımız ‘Ya 
Rabbi biliyorum böyle, ama senin mülkündür, dua ediyorum ki bu mülkünde 
böyle ola, bu mülkünde de böyle bir güzellik çıkar.’  

Sadece dua ya gerisi boş iş, vallahi ha bir şey çıkmaz yoksa. Yok, başka bir çare 
yok, zaten yolu gösteriyor, dua. Dua muhabbetin kapısı olarak gösteriliyor 
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burada, samimiyetin, yakinliğin kapısı olarak gösteriliyor Zekeriya’da; adam 
samimi ve samimiyetiyle dua ediyor ama gizli dua ediyor ve Allah ile duasında 
konuşuyor, yani çıkmaza düştüm diyor bana bir yol ver, bir açar ver, kısır 
kaldım diyor. Çıkmaza düşmek, kısır kalmak, üretememek demek, artık 
üretemiyorum düşüncemde bana bir çıkar ver diyor ve kendisine bir çıkar yol 
veriyor, yani Yahya’yı veriyor.  

Yahya, düşüncesinde artık değerlerle düşünmesi demek... Çünkü sebeplere 
bağlı düşünüyordu Zekeriya, çıkmaza düşmüştü, ne zaman değerlerle 
düşünmeye başladı çıkmazdan kurtuldu. Mesela bunu kesilirken de anlıyoruz 
ondan, ne yapıyor kıtır kıtır, ‘Ya Rabbi diyor’ yani sebebe bakıyor, ‘ya 
Zekeriya’ diyor ‘şikâyetçi misin?’ Değerleriyle baksa, ilkeleriyle baksa ‘Ya 
Rabbi şükür’ diyecek nasıl olsa kesiyorlar, yani cehennemden geçiriyorsun 
beni, biliyorum ki bunun üzerinden bana bir hayır vereceksin, yani 
sonucundan bakacak.  

Ne zaman sebeplerden bakarsanız her zaman çıkmaza düşersiniz. Bunu hiçbir 
zaman unutmayın, her zaman ilkelerden bakın, sebeplerden baksanız bir 
kaosa döker, bir girdap oluşturur, onun içinde beslemeye başlarsınız onu. O 
girdapta iki de bir plak gibi döner, döner, döner… Ne zaman çıkmaza 
düşerseniz, düşüncenin girdabına düşersiniz, o girdaptan çıkamazsınız. Ne 
zaman değerlerle ve ilkelerle, yasalarla, gerçeklerle düşünmeye başlarsınız 
işte o zaman çıkarsınız. Yani evladım diye sahipleniyorsunuz mesela ve 
aklınızda besliyorsunuz, girdaba düştünüz.  

Sen elinden geleni yap, örnek ol, hizmetini sun, gerisini Allah’a bırak.  

Mülk onun mülküdür diye düşünmüyoruz. Hakikatte herkes evlatsızdır bakın, 
hakikatte herkes ebeveynsizdir. Şeriata indiğiniz zaman zaten senin ki senin 
ki, benim ki benimki oluyor. Tarikata gittiğin zaman senin ki benim ki, benim 
ki senin ki… Marifete gittiğiniz zaman; ne senin ki senin ki, ne benim ki benim 
ki yani herkesin. Ama ondan önce hakikat var hakikate gittiğiniz zaman hepsi 
Allah’ın, marifete gittiğiniz zaman ne senin ki senin ki, ne benim ki benim ki 
herkesin yani artık umumileşiyor, yani bilincimiz nerde kalmış ona dikkat 
etmek lazım.  
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 Çocuklarınız eşleriniz bunlarla sınacaksınız diyor, daha sonraki ayette 
de eşleriniz çocuklarınız size fayda vermediği zaman da diyor ve onda 
sınacağımız söylüyor birde öbür tarafta ondan fayda vermedi diyor. 

Ama çekirdek ailede ilahi sıfatlar tecelli eder, bak; meşgale olduğunu, hak 
verdiğini söylüyor, onların akıbette hiçbir şekilde senin yanında olmadıklarını 
da söylüyor, hani akıbetine gittiğin zaman herkes tektir, herkes hakikate 
vardığı zaman tektir bunun kurtuluşu yok. Ama hakikate varmadan önce bir 
sürü dayanağın var, dayanaklarını yitirdiğin zaman tek kalıyorsun, evladın 
dayanaktır, ailen dayanaktır, geçmişin dayanaktır. Öyle bir güne gidersin ki 
hiçbir şey elinde kalmaz. Ne geçmişin sana yardımcıdır, ne çoluğun çocuğun, 
ne şuyun, ne buyun Allah ile tek başına kalmışsındır, burada zaten kimse 
kalmamış oluyor, mahşere kadar gitmeye gerek yok, burada da yaşıyoruz onu, 
akıbet olarak. Ahrette zaten onu yaşayacağız ama akıbet olarak burada da 
yaşıyoruz bazen. Düşenin dostu olmaz, birde düştüyse zaten tamamıyla 
yalnızsın. Vallahi ha kanka oldukların bir bakmışsın düşman olmuşlar, dün seni 
övenler bugün bir bakmışsın yermeye başlamışlar, bunu hiçbir zaman 
unutmayın. Yani Allah ile beraber, ‘Allah’tan başka dost yoktur’ ayetini hiçbir 
zaman unutmayın.  

Ama aynı zamanda Kur’an’ ı Azimüşşan’ da bunu anlatır ama ona evlatlar, 
soydan verdik diyor. Yani bu surenin de mirasçı, varisçiler olarak baktığın 
zaman yani size aynı zamanda dayanaklar ama neye göre dayanaklar; ilkeye 
göre dayanaklar, dayanma gücü de verdiklerinde görüyorsunuz. Ama neye 
göre menfaate göre değil, ilkesel olarak, aynanız olarak. Hz. Resulallah 
efendimiz, ‘evlat babanın sırrıdır’ diyor yani evladında kendini gör diyor. 
Kardeşlerden birisinin oğlu var, daha bebek, bebekken tutmuş kafasını 
duvarlara duvarlara vuruyor. Bana geldiler, çocuk böyle dediler, zapt 
edemiyoruz, korkuyoruz. Dedim daha önce sende böyle bir şey var mıydı? 
Meğerse kızdıktan sonra duvarlara vuruyormuş kafasını… Sana diyorlar ki 
böyle vurulur, böyle vurulur. Bak akıbetinde çıkıyor, böyle vurulmaz, böyle 
vurulur deniliyor. Çocuk daha küçükken yaşamaya başlıyor, babanın yaptığı 
şeyi. Dedim merak etmeyin geçer dedim, aradan belli bir zaman geçti, baktık 
geçti çocuktan kalktı. Çünkü kendisinden kalktı ya, kendisinden kalktığı için o 
devreyi hızlandırılmış olarak yaşıyor. Çocuk ya çocukta hızlandırılmış olarak 
yaşanır. O devreyi yaşıyor ondan sonra geçiyor, kendisinde geçmemiş olsa, 
onda da geçmezdi. 
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Eğer kendi yaptığınız şeylerin mesuliyetinin olmamasını istiyorsanız iyilik 
yapın, iyilik yapın. Yani çocuklara aktarmamayı istiyorsanız, karma olarak 
devam etmemesini istiyorsanız, miras olarak, kendinize miras olarak kötü 
noktalarda bırakmak istemiyorsanız iyilik yapın, bol bol iyilik yapın ki o sizin 
üzerinizde ki kötü ahlak olarak görülenler başkaları üzerinde de görünmesin, 
evlatlarınız üzerinde görünmesin bu çok önemli bir şey. Ya ne iyiliği yapayım, 
insanlara yardım et veya yaptığın o hatanın iyi olan tarafı ne ise onu yap ki o 
da giderilmiş olsun, ‘iyilikler kötülükleri gidericidir’ diyor.  

Bol bol dua edin ama sorduğun sorunun güzel karşılığı biraz önce geldi evet 
dua edeceğiz bir, güzel bir örnek olacağız iki ama hayır edeceğiz, onlar adına 
hayır edeceğiz. Onlar adına, Ya Rabbi bunu onun adına yapıyorum, ya rabbi 
bunu onun adına yapıyorum. Onun adına hayır yapın, iyilik yapın. Hem 
yaptığınız iyilik sizdeki kötülüğü gidericidir hem de bir taraftan o sizden 
giderilirken ona verilir; ikincisi. Eğer daha önce sizde varsa o yapılan şeyi sakın 
yapmayın, siz yapmıyorsanız emin olun ileride oda yapmayacaktır. Çünkü 
sizinle genetik bağlantısı var, kod bağlantısı var, nur deryasında imza 
bağlantınız var. Onun için sizde iyilik tezahür ettiği için sonunda onda da bir 
şekilde tezahür edecektir. Ha geç olur, olmaz ayrı mevzu ama tezahür eder, 
ya onda olmadı onun soyundan birisi gelirse onunla çıkar. Onun için baba 
derdi ki; ‘yavrum, hidayet eyle deyin derdi, sakın birisi kötü yaparken beddua 
etmeyin’ derdi çünkü ola ki soyundan çıkar. Evladınız bile olsa hayrını dileyin 
onun soyunda çıkmasın, bakın kendisinden çıkmazsa soyundan çıkar elbet, 
yaptığınız iyilik onda çıkmazsa soyundan çıkar belki o soyundan çıkışı ona 
şefaat olur inşallah. Allah’ın selamı üzerimize olsun, her şeyimizi miras 
bırakıyoruz ya onun için dikkati olun, kötü miras bırakmayalım. 

Sözler vardır hani, geçmişte Ali’yle olsaydım, İsa ile olsaydım… İnsan 
sevdiğiyle olmak ister, değerleriyle olmak ister. Bir taraftan Meryem suresine 
baktığınız zaman değer olan idolleri gösteriyor, Musa, İsa, Yahya kahramanları 
gösteriyor. Kahramanlar idollerdir bizi geleceğe taşırlar, çünkü idoller her 
zaman kahramanlar olarak geçmişte bulunurlar ama ilkeleri gereği bıraktıkları 
miras ne ise, arketipal olarak bıraktıkları miras ne ise sizi geleceğe taşırlar 
amenna. Genelde idollerin bulunduğu zamana odaklanırız, o zamanda yaşarız; 
bizi bugüne taşımaları gerektiği, bugün almamız gerektiğinin yani yaşamımıza 
geçirmemiz gerektiğinin bilincini bir türlü edinmeyiz. An bu andır, hani derler 
ya namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz. Yaşam bu yaşamdır, bu yaşamda 
ne bulacaksanız bulacaksınız, bin dört yüz sene öncesinde değil, iki bin sene 
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öncesinde değil. Tarih bilinci ibret bilincidir, ibretinizi alırsınız neyi yapmanız 
gerektiği, neyi yapmamanız gerektiği, neyi anlamanız gerektiği, hayatınıza 
nasıl yön vermeniz gerektiğinin bilincini edinirsiniz, geleceğinize yön 
verirsiniz, yaşam biçimi edinirsiniz.  

Zaten Kehf suresinden sonra en az altı sure, yani Meryem’den itibaren altı 
sure boyunca bize yaşam biçimi verecek. Bakın Kehf suresine kadar âlemler 
kuşağını yani insanı toparladı, Kehf suresinden sonra altı sure boyunca yani 
kaçıncı sureye kadar bakayım altı, on sekiz, yirmi dört, yirmi dördüncü sure 
dâhil bize yaşam bilinci verecek. Bakın yaşam bilinci verecek artık, değerlere 
göre yaşayacaksınız, eylemde süreklilikte bulunacaksın ve değerlerini miras 
bırakacaksın, edindiklerini miras bırakacaksın çünkü üreten insanın mirası olur 
dedik, üretmeyen insanın mirası olmaz. Ama geçmişte yaşarsanız 
üretemezsiniz, geçmişin taklidi olursunuz. Üreten insan özgünlüğünü bulur, 
bin dört yüz sene öncesinde yaşıyorum neyi üreteceğim, bin dört yüz sene 
öncesini üretirim yine başka bir şey üretmem ki! Hani bazıları çok sever o 
zaman bin dört yüz sene öncesini üreteyim, daha ne lazım ki.  

Bazıları da biraz daha fantastik olurlar, keşke o zaman gelseydim, keşke o 
zamanda bulunsaydım, bu bir küfürdür aslında. Sevgiden kaynaklanıyor ama 
küfürdür, bizatihi yaşamın kendisine küfür ediyorsun, diri olan Allah’a küfür 
ediyorsun, seni bu zamanda var etmiş, halk etmiş. O zamanın Allah’ı, bu 
zamanında Allah’ı, o zamanın dirisi, bu zamanında dirisi… Muhammed 
ölmüştür ama Muhammediyet ölmez, İsa ölmüştür ama İseviyet ölmez. Sen 
bugün ki İseviyeti çok seviyorsan bugün ki İseviyeti bul, ha yine taklit olmak 
istiyorsan yine ol, İsa olmak istiyorsan İseviyeti canlandır kendinde, amenna. 
“An” diyor ya, ama gün bugündür kendinizi buldunuz buldunuz, onlar size bir 
basamak, bir ibret yaşamınıza geçirmeniz gereken örnekler. Geçirdin mi, 
kendini öz varlığınla bul.  

Biraz önce basamaklar anlattım; keşfin basamakları ve seyrü seferdeki 
ilerleyiş basamakları. Bir; aracı olarak size yardımcılar gelir, kendi varlığınızı, 
öz varlığınızı hakkel yakin odaklanırsınız. Öz varlığınızdan size hizmet gelir, 
amenna. Ama öz varlığınız ne zaman kendiliğinizdir ki hep kendiliğinizdi de ne 
zaman onunla bilinçlendiniz, kendiliğiniz olduğunu gördünüz, kendiniz 
olduğunuzu, kendiliğiniz olduğunuzu, öz benliğiniz olduğunu gördünüz ve size 
öz benliğiniz olarak artık sizde ilim aktarıyor işte o sizi özgün kılar, o sizi hep 
yeni kılar. Geçmişte kalışınız, taklit edişiniz, onları yaşamaya çalışmanız evet 
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güzeldir, sizi bir yere taşır, çocukluk devresidir. Ama kendi varlığınızla, öz 
varlığınızla ayağa kalkmanıza engeldir. Onların da sizden istediği sizin öz 
varlığınızla ayağa kalkışınızdır. Kur’an’da bize anlatılan da odur, insan Kur’an’ 
la ikiz kardeşim demiyor, ‘insanla Kur’an ikiz kardeştir’ yani her insan Kur’an’ 
da kendini görsün ve onunla ayağa kalksın. Kur’an’da ne var Allah var, Allah’la 
beraber ayağa kalksın, mertebeler, hallerle beraber ayağa kalksın diyor, ne 
kadarını yaşayabiliyorsak.  

Onun için gün bugündür, yaşamınız büyük bir nimettir, büyük bir fırsattır, 
dediğim gibi namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz sözü buraya tam 
oturur. Yaşantınızı fırsat bilin ve kendi varlığınızda hakkı bulun, evet sevgiyle 
bulacaksınız, rabıtayla bulacaksınız, geçmişe bağlantınız olacak, olacak ama 
kendi varlığınız üzeri uyanmadığınız sürece, kıyamı bizatihi olmadığınız sürece 
hiçbir zaman özgünlüğünüzü bulamayacağınızı bilin.  

Size ahrette soru sordukları zaman peygamberin kim, şuyun kim, buyun kim 
aidiyet sorusu olarak cevap verirsiniz. Ama sizin öz varlığınıza soruya geldikleri 
zaman kendinizi Hakk ile bulursanız eğer, soru soracaklara başka adrese gidin 
dersiniz. Yani o yeterliliğiniz olsun, bize bizimle sorgu sual edilmez diyebilin, 
bize bizde olanın hakkıyla sorgu sual edilmez diyebilin, yani O’nunla ayağa 
kalkmış olun. Fırsat bu fırsattır, sakın fantastik olarak geçmişte yaşayayım 
aklını edinmeyin. Bugün ne edinebiliyorsanız onu edineceksiniz ve bugün ne 
edindiğinizin bilinciyle yarın yürüyeceksiniz, akıbetinizde de ahretinizde de 
yürüyeceksiniz. O zaman ben niye Gönül olarak geldim, niye böyleyim 
demeyin, bugün Gönül niye geldiyse onu yaşasın, onu değerlendirsin, yarına 
onunla taşınsın. Fırsat bu fırsat çünkü… Bir daha ele geçmez, ne kadar 
değerlendirebilirsek, ne kadar özgün üretimde bulunabilirsek, ne kadar 
geleceğe aktarabildiysek, ne kadar umumiyete aktarabildiyseniz ne mutlu 
size, emaneti hakkıyla iade ettiniz.  

Bakın burada anılan bütün insanlar hep özgün insanlar, özellikle İsa ve İsmail 
tam özgün insanlar. İsmail in yine bir evveliyatı var, ruhlar âleminde bir 
secdegahı var, secde edişi var amenna, İsa’nın evveliyatı, kalü belada durumu 
bile yok. İlk defa zaman ve mekân içinde özgün olarak yaratılan bir varlık, yani 
Allah’u azimüşşan katında karara bağlanmış amenna, ama ruh olarak 
evveliyatı yok, ‘ben sizin rabbinizim’ derken ‘belî, sen bizim rabbimizsin’ deyip 
peygamberlerin içinde karşılığı yok. Yani o zamanın kaydı içinde halk edilen, 
yani Meryem’in kendisi üzerinden halk edilen bir durum var, ilk defa. Âdem’in 
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de aynı, suret olarak karşılığı yok, ruh olarak karşılığı yok, o gün ruh veriliyor 
ona, daha önce Âdem yok. Bak insan ruhu olarak Muhammed Mustafa var, 
ama Âdem’in kendiliği yok, Âdem’den eser yok. Âdem’ler var amenna ama 
Âdem’in kendiliği yok, bizatihi o gün halk edilen, o gün ruh verilen özgün bir 
yaratılış o, bu şekilde düşünürseniz şimdi bu bize ne anlattı; dem bu demdir 
fırsat bu fırsat, ilahi sıfatlarınızla, öz varlığınızla, öz benliğinizle kendiliğinizi 
buldunuz buldunuz, bulmadınız birinin taklidi oldunuz gittiniz. Ne mutlu taklit 
edilenlere!  

Bizim derdimiz taklit olmak değil, biz buraya insan olmaya, özgün/ biricik 
insan olmaya geldik, insanlığımızda Allah’ı bulmaya geldik. Filanca kişileri 
bulursanız eğer o zamana indirgersiniz Allah’ı. Sen beni niye bin dört yüz sene 
öncesinde bıraktın derse… Ben seninleydim, sen beni başka yerlerde niye 
aradın derse… Hani diyor ya ‘kulum ben seninleydim, sen kiminleydin’ yani 
kendisiyle ayağa kalkmak varken sakın bir mertebeye bağlı olarak ayağa 
kalkmayı düşünmeyin. Şu mertebede uyanayım, bu mertebenin sahibi olayım, 
sakın ha! Allah sizin sahibiniz olsun ve Allah ile ayağa kalkın. Dem bu demdir 
geçmişte yaşamayın, gelecek kaygılarınızda olmasın, dem bu demdir fırsatını 
iyi bilin ve kendinizle ayağa kalkmayı öğrenin.  

Meryem suresinde bize anlatılan da bir parça odur. Evet, sana geçmişlerin 
hikâyelerini anlatıyoruz, o tarih bilincini veriyoruz ama senin üzerinde Allah’u 
azimüşşan kendi varlığının hakikati ne ise onunla ayağa kaldıracaktır, ama 
hizmetine devam et. Çünkü hizmet sizi özgünleştirecektir. Hizmetiniz, ilkesel 
eylemleriniz ve ilkeye bağlı, yasaya bağlı, hak olana bağlı, hakikate bağlı 
ürettikleriniz ne ise özgün olarak, yaptığınız hizmet sizi özgünleştirir, 
üretimlerinizde özgünleştirir sizi özgürleştirecek olan odur. Burada kastım 
taklit olmazsınız. Üretmeyen insan taklittir, geçmişte kalır, yada fantastik 
olarak geleceğe hayaller de kalır ama üreten insan başka birinin sıfatı üzeri 
dahi olsa, o sıfatı aşar üretirken. Ürettiği her şeyle kendi olur, ürettiği her 
şeyle kendinde üreten olur, onun için üretin, üretin, üretin kendiniz olmak 
istiyorsanız üretin, geçmişte kalmak istemiyorsanız üretin. Bir daha 
söylüyorum çocuk aklında geçmişte kalmak lazım, mitlerde kalmak lazım, 
sevmek lazım, beslenmek lazım ama yetişkin olmak istiyorsanız özgün olmanız 
gerekiyor ve üreten insan yetişkin olur, ilkelerle yaşayan insan yetişkin olur ve 
üreten insan özgünlüğünü buldukça özgünleşerek gerçekten yetişmiş olur. 
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Miras demek ne demek, meyvesini bırakmak demektir. Üretmiştir özgün bir 
şekilde ve onu bırakıyordur. Bir daha söylüyorum üretmeyen insan illa birinin 
emri altındadır, üretenin emri altındadır, üretenin güdümü altındadır, 
üretenin iradesi altındadır. Bu kutuplarda da öyle değil midir, kendilerinde 
neyi üretiyorlarsa bütün âlem ona bağlıdır, yani bütün âlem secde ediyor 
istese de istemese de, yani ondan üretilene secde ediyor. O zaman siz üretin 
ki secde edilesi olun, burada secde edilen yani birisi gelsin size secde etsin 
anlamında da değil siz üretirken siz kendinizle özgürleşeniz diye kendiniz 
olasınız diye ya başkası değil.  

Hani Sezen Aksu’nun muhteşem bir parçası vardır, başkası olma kendin ol! En 
zor iş, olabilene aşk olsun. Başkası olma kendin ol…  

Kendi sıfatın, kendi öz varlığın, kendi öz benliğin, öz kendiliğinle ayağa 
kalkman, direkt ondan beslenmek, kul ile Hakk arasındaki ilişkide değil bizatihi 
kendilik olarak ondan beslenmen sadece üretiminde gerçekleşir. Siz üretirken 
aradan çıkarsınız, sizde üretilen ne ise bakın siz üretirken aradan çıkarsınız, 
sizde üretilen ne ise o görünür orda, Meryem’den onu anlayın. Kendisi 
üzerinden üretilen ne ise dışarıya çıktığı zaman o kendini ifade ediyor, o 
kendini gösteriyor aracı olan değil artık siz aradan kalkmışsınız ve dolaysız 
olarak besleniyorsunuz, özgün bir şekilde besleniyorsunuz. Daha önce örneği 
karşılığı olmadan Hakk’ tan besleniyorsunuz muhteşem bir şey, felsefeniz öyle 
olsun, müziğiniz öyle olsun, sanatınızın her alanında öyle olsun, teknik olarak 
üretimlerinizde öyle olsun.  

Mesela bunun başlangıcı yine taklittir bak, yine öykünmektir. Çin ne yapıyor 
öykünüyor, taklit ediyor, rabıta yapıyor, Mercedes’i kopyalıyor, vs… Kumtel’ 
in bir ürünü varmış, bir hatası varmış, seri imalatı Çin’de yaptırıyorlar. Çinliler 
hatasına kadar kopyalamışlar. Adam kopyacı… Ama çocukluk devresidir. 
Kendilerini buldukları zaman sıfatlarıyla, özgünlükte kendilerini buldukları 
zaman Çin’den korkun, tutabilene aşk olsun, kendileriyle ayaktalar. Japonya 
öyle değimliydi, taklit taklit, Japon pazarlarını herkes bilir, adam şimdi 
kendisiyle ayakta, Toyota’nın aynısını yapan var mı, bir milyon kilometre 
gidiyor araba, yine tık yok arabalarda ve bütün dünya da en çok satılan aracı 
üretiyor. Klima da Mitsubishi dayanıklılıkta… Kendi kültürlerine de sahipler, 
üretiyorlar ama kültürlerine de bağlı olarak üretiyorlar. Lakin zenginleşirken 
rahatlığı edinirken kültürleri dejenere oluyor, yani öyle bir tarafları da var, 
kayıplarda ama anlattığım teknik bilgi üzerinden üretimde. Felsefede olsun 
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bu, Alman’a öykünmezsiniz; Hegel’i okuyoruz Hegel oluyoruz, Aristo’yu 
okuyoruz Aristo oluyoruz; olmazsınız, kendinizden gelen bilgi ne ise, Hakk 
bilgi ne ise ona göre bakar, onların yerlerini kendinizde konumlandırırsınız. 
Çünkü kendinizden besleniyorsunuz ve hakikati kendinizde buluyorsunuz, o 
bakış açısına göre bakıyorsunuz. Belki sizin bakış açınız başka bir bakış açısına 
göre yanlış olarak görülebilir ama önemli olan sizin özgünce ürettikleriniz, 
birine bağlı olarak, birini kopyalamanız değil, yani Aristo’nun mantığıyla kalkıp 
âlemi değerlendirmek Aristo olmak demektir, Hegel’in mantığıyla kalkıp 
âleme bakmak Hegel olmak demektir. Ne gerek var ki ben Hegel olayım, o 
zaman benim amacım ne ki, benim nedenim ne ki? Ben, ben olmaya geldim.  

Kendiniz öz varlığınızla ayağa kalkarsanız, kendi felsefenizi üretirseniz, 
hakikati kendinizde bulup o hakikati kendi sıfatınıza göre hakkınız ne ise 
payınız ne ise o paydanıza göre âlemde bakış açıları, prespektifler 
kazanırsanız, o zaman kendi özgün felsefenizi var etmiş olurusunuz. Sanatınız 
bir keza yine aynı, batının sanatını al taklit et resmin aynı yap, kardeşim sen 
resim üret ama batınınki gibi değil, kendi kültüründe kendi değerlerinde 
olduğu gibi üret, en mükemmelini yap ki hakikaten de batının resim sanatı 
demeyeyim de, sanatı genelde parçalayıcıdır, dağıtıcıdır. Müziği hariç 
Beethovenlar, Mozartlar hariç… Son çağda olanların çoğu bir parça 
ayrıştırıcıdır, özellikle sinema sanatında. Bizleri şizoitliğe doğru götürür. Bakın 
bu kitabı okuyun şizoit olun, şizoit anlatımlar vardır diyor; kaç haftadan beri 
okuyoruz, şizoit bir anlatım görüyor musunuz ilkeden sonra? Birde öyle bir 
tutarlı seyrü sefere koydu ki bizi her surede yeni bir şey. Tamamıyla ilkesel, 
tamamıyla gerçek ve tamamıyla tutarlı ve âlemde karşılığını gösterecek 
şekillerde. Eğer siz özgün yaratılışınızı bulursanız, arkasından sizin üzerinizden 
tecelli edecek her türlü şey yine geçmişte olan üretimlerinize bağlı olarak sizi 
yeni bir yere taşıyacaktır.  

Ama bir daha altını çiziyorum fırsat bu fırsattır, dem bu demdir, buldunuz 
buldunuz, Hakk’ a ile ayağa kalktınız kalktınız… Kalkmadıysanız ya taklit 
oldunuz, ya gölgesinde kaldınız. Ya taklit oldunuz kopyaladınız, ya da 
gölgesinde kaldınız yani sınırlandınız. Onun için herkes kendi kültüründe 
üretecek, kendi öz değerlerine bağlı olacak amenna… Ama kişileştirmeden, 
kişilere indirgemeden, tarihe indirgemeden, evrenseller alacak, kendinde 
yoğrulacak o evrensellerle ve onlarla beraber ayağa kalkacak, kıyamı bizatihi 
olacak, öz varlığıyla, öz kendiliği ile, öz benliğiyle şuurlanacak ve üretecek. 
Ürettikçe özgürleşecek, ürettikçe kendini bulacak, ürettikçe bir de bakacak ki 
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taklit değil, hakiki. Üreten insan hakiki insan olur sonuçta, bunu unutmayın, 
üreten insan, sonuçta, hakiki insan olur. Evvela edinme sürecimiz var, taklit 
etme sürecimiz var ediniyoruz, edindiğiniz size kopyalanır ama sizden istenen 
kopyalamanız değil, edindikten sonra özgün olarak üretip özgürleşmeniz, öz 
varlığınızla ayağa kalkmanız.  

İnsan olmaya geldik, insanlığımızla Allah’ı bulmaya geldik, şunun gölgesinde 
kalalım, şunu taklit edelim değil; Allah ile ayağa kalkalım diye geldik. 

Eğer taklit olursanız devriyeye yine düşersiniz, amaç Hakk’ a varmaktır. Baba 
dedi, ‘Yavrum, in çık minareye; Allah’u ekber, Allah’u ekber…’ Allah’u ekber’i 
değersizleştirmek için söylediği bir şey değil, bir değeri anlatmak için söylediği 
bir şey… ‘Öyle bir Allah’u ekber de ki yavrum, öyle bir çık, öyle bir Allah’u 
ekber deki bir daha inme’ yani öyle bir özgünlüğe var ki Hakk’ ı kendinde öyle 
bir bul ki, taklit olma, kimsenin gölgesinde kalma.  

İsa’ya gidin özgün yaratılışın doruğudur selam üzerine olsun, Muhammed 
Mustafa’ya gidin özgün yaratılışın doruğudur. Başkasında gidip bulmuyor, bir 
resital yapıyor, peygamberleri tek tek anlatıyor, Âdem’den Hatem’e kadar 
getiriyor, getiriyor ama peygamberler değil bambaşka bir peygamber 
çıkartıyor ortaya, eylemlerinde, ürettiklerinde, risal ettiklerinde… Kendisine 
soru soruyorlar Kur’an’ a göre, kendi öz varlığında olanlara göre artık cevap 
veriyor, bambaşka cevaplar, bambaşka çareler, bambaşka özgün tavırlar, 
bambaşka birleşerek toplumdaki etkisiyle beraber o toplumu bambaşka bir 
yere taşımalar… Muhteşem bir şey, Peygamberin özgünlüğü… Bizim 
peygamberimizin toplumda karşılığı var ve toplumda karşılığı olması üzeri geri 
kendi üzerine dönen bir peygamber, inanılmaz muhteşem bu noktada.  

Tamam, O, özgünlüğünü buldu. Bin dört yüz sene önceye gitmeye gerek yok, 
ahlakı itibariyle Muhammediyet i kopyalayabiliriz; tamam, kopyala. Ama 
Muhammediyet üzerinden Allah’a varmadığın sürece, Allah’ı kendiliğinde 
bulmadığın sürece, kendi öz sıfatından ayağa kalkmadığın ve üretimlerde 
bulmadan da zaten bunu edinmek çok zor ki imkân yok, üretimlerde bulunup 
hangi alanda olursa olsun üretimlerde bulunup oraya taşınmadığın sürece, 
taklit kalırsınız. Bir Allah’u ekber demeye yine gönderirler. ‘Ben seninleydim, 
sen kiminleydin’ diyecek sana… Bir daha söylüyorum ‘ben seninleydim, sen 
kiminleydin’  
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Bakın eskiler ne demiş hatmi meratip; makam ve mertebeleri hatmet. 
Hatmettikten sonra ne kalır, mertebeleri hatmederseniz mertebelerin 
üzerinde tecelli eden kalır. Ya mertebelerin üzerinden tecelli edene 
varacaksınız, ya da mertebelerde kalacaksınız. Âdem’e gittik, İsa’ya gittik, 
Musa’ya gittik; ya o mertebelerin birinde kalacağız, ya da o mertebeler 
üzerinden tecelli edene kendimizi taşıyıp bugünde O’nu bulacağız. İşte bugün 
üzerinizde O’nu bulduğunuz zaman özgünsüz ama bir daha söylüyorum 
ürettiklerinizde ve eylemleriniz üzerinde ancak bulursunuz, başka türlü olmaz. 
Üreteceksiniz, üreteceksiniz, üreteceksiniz… Üretim size özgünlük getirecek 
ama ne ile özgünlük kendi sıfatınızda ayağa kalkmanın özgünlüğünü getirecek 
ve sizin üzerinizdeki Hakk’ ın tecelliyatını size getirecek ve sizden istenen 
budur, başka bir şey değil. 

Her şey Allah’ta başlar Allah’ta biter, kişilerde, nesnelerde değil. O zaman 
Allah’ta başlayın, Allah’ta bitin.  

 Hocam, her türlü üretimden bahsediyoruz, değil mi?  

Her türlü alanda, toplumsal olarak ta her türlü alanda… Eğer her türlü 
sıfatımız her türlü alanda üretimde değilse, kendi sıfatımızın hakkı ne ise o 
doğrultuda üretimde. Mesela ben kudretten yana üretim istemiştim tokadı 
bastılar. İlim irfandan yana üreteceksin dediler, halen de yirmi seneden beri 
lak lak demiyorum Hakk Hakk diyorum, yirmi seneden beri Hakk Hakk diyoruz, 
halen de diyoruz ve Rabbime duacıyım her zamanda dua ederim, son 
nefesimize kadar ya rabbi iman ile aşk ile hizmete devam edelim.  

Eskiler güzel söylemiş; ya Rabbi hizmetimiz daim ola… Hakikaten öyle 
hizmetini yapan Allah’ı bulmuştur ama bak Allah’ı bulmuştur diyorum 
filancaları bulmuştur demiyorum. Bunu hayatınıza sirayet ettirdiğiniz zaman 
başka bir şeye gerek yok. Elbette ki peygamberimizi seveceğiz, elbette ki 
efendilerimizi seveceğiz, elbette ki geçmiş peygamberlerimize karşı, saygı, 
samimiyet, sevgimizi koruyacağız. Peygamberlerimizdir diyoruz zaten. Ama 
hatmi meratibe girdiğin anda hatmetmeye girdiğin anda seyrü sefer de öyle 
bir yere gelirsin ki Allah’la ile aranda peygamberler çekili verir, Allah ile baş 
başa kalırsın. Halen geçmişe dönüyorsan Allah tokadı basar; ben mi onlar mı; 
orada kararı verin. Ya bugün kendinizde olanı yakalarsınız, bu bir fırsattır. 
Yaşam bir fırsattır, bu fırsatı ya bugün değerlendirirsin, yarın geldiğinizde bir 
daha bir hak verirlerse ne mutlu size, yoksa onun cennetinde onun gölgesi 
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altında yaşarsınız. Muhammedi cennete girersiniz, İsevi cennete girersiniz, 
Musevi cennete girersiniz ama girersiniz bir şekilde, ama siz kendiniz 
olamazsınız. Sizden istenen kendiliktir başka bir şey değil. 

Geçen derslerde tenzih bilincini anlatmıştık. Her şeyi tenzih ettikten sonra ne 
kalır; sizde olan kalır. Bakın bu özgünlüğü efendi hazretleri şöyle anlatmıştı, 
çok abartılı olacak ama abartılı olan yeri çok iyi idrak edin yani fıkra gibi 
anlayın. Bazen çocukça söyledikleri şey ne kadar büyük hakikatleri anlatıyor, 
yani söz, küçük, çocukça söylenen bir şeyde ne kadar güzel biçimleniyor, 
muhteşem bir estetik bu, yaşam ilişkisinde. Hadi Baba, Abdullah Baba’mın 
haline bakıyor –yetiştiricisi- şöyle bakıyor, ‘Abdullah evladım, Allah şimdi bizi 
yedi bitirdi, ne kalır?’ Bakın, yedi bitirdi derken yiyor bitiriyor gibi anlamayın, 
‘hiçbir şey kalmaz Allah kalır demi’, Yavrum diyor, ondan sonra bir daha 
ekliyor, ‘sen Allah’ı yiyip bitirsen ne kalır, yine bir şey kalmaz’ demi diyor; 
‘kendi kendini de yiyip bitirecek hali yok ya!’ Bakın son söylediği önemli, bizi 
bilinçlendiren diğer sözler değil, o bize teşbihi manada bir şeyler anlatıyor, 
eğer diyor yalnızca kendi kaldıysa neyi yiyip bitirecek, kendi kaldıysa, önemli 
olan kendidir. 

Bir insan ilkesel edinimlerde bulunmazsa, ilkesel olarak üretimde bulunmazsa, 
özgün olarak kendi sıfatına bağlı olarak öz kendiliğini hiçbir zaman üzerinde 
bulamaz ve tanık olamaz, imkân yok. Çünkü o özgün üretimlerde bulunurken 
Cenab-ı Hakk onun sıfatı üzeri kendine biçim verir, veçhe verir ve ona onunla 
görünmeye başlar. Kuluna kulunun suretiyle veriyor, emin olun Allah kuluna 
kulunun kendi ile görünür, en son mertebedir ve kulu anlar ki artık 
kendiliğinde Allah’tan başkası yoktur, ne mutlu onlara gerçek hürlerdir onlar. 

Bir daha altını çiziyorum fırsat bu fırsattır, dem bu demdir, bugün buldunuz 
buldunuz, bugün derken yani yaşadığınız zaman olarak, kendi asrınızda 
buldunuz buldunuz bir daha bulamazsınız. Ve sakın ola sınırlayıcı olarak ta 
bulmayın, kendinizde de sınırlamayın, vallahi diyorum nur deryasında 
yatıyorum, nur deryasında kalkıyorum. Babanın zamanında da nur deryasında 
yatardım, nur deryasında kalkardım ve ben zannederdim ki sadece ben 
yatıyorum ben kalkıyorum, başka yeryüzünde kimse yok. Çocuğum, öyle 
kişiler gördüm ki kendimden hayâ ettim. Hani demiş ya balığa, ‘ya balık demiş 
senden büyüğü var mıdır, ‘vallahi demiş sığ sularda yüzüyorum, daha fazla 
açılmaya korkuyorum yutulurum diye’ kendinizle sınırlamayın demek 
istediğim.  
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Hani Emre’nin güzel bir sözü var, ne güzeldi o söz, ‘Ey Emre sen kendini dolu 
zannedersin, seni gibi nice dolu gezer.’ Kendinizle sınırlamadan! O sizi tercih 
ettiyse; yani üretimlerinizin sonucu, gayretleriniz sonucu, Hakk için olan 
eylemlerin sonucu sizi kabul ettiyse –bak, ibadet kabul- eğer Allah’u 
azimüşşan ibadetlerinizi kabul ediyorsa sizi kabul ediyor demektir. İbadet 
davettir, Allah’a davet ediyorsunuz kendinizi, ibadet kabul edilirse davetiniz 
kabul edilmiş demektir, yani siz kabul edilmişsiniz demektir. Allah sizi kabul 
ettiyse kendine, sizin sıfatınız üzerinden size görünmeye başlar, ikram etmeye 
başlar, ne mutlu size.  

Yine bir hüsnü zandır, sakın ha aldanmayın. Sınırlamayın kendinizde, bilin ki 
kendi sıfatı üzeri nicesine görünür. Ama her birine görünürken onların özgün 
varlık olduklarını, artık kendisiyle var olduklarının bilincini verir. Önemli olan 
hepsinde kendimizi görmemiz, hepsinde Cenab-ı Hakk’ı görüp artık rızaya 
ermemizdir. Bu önemli olandır. Kendinizle sınırlandığınız anda mertebenizde 
kalıyorsunuz, onun için dedim Süleyman’ın sonda dua ettiği gibi etmeyin, 
sınırlamayın, ya rabbi benden sonra kimseye verme demeyin. Bu nimet 
banaymış, başka kimsede yokmuş değil, senin gibi nicesinde… Eğer yoksa da 
olsun diye dua edin ki önünüz açılsın. Hem geleceğe dair sınırlamayın, miras 
olarak, yani miras olarak Hakk’ tan, hem de kendinizi sadece kendinizde 
varmışçasına başkalarından koparak başka bir yere oturtma, yani bir tahta 
oturtma; bilin ki nice kullarında vardır.  

Abdulkadir Geylani, sarhoşa şöyle bir bakmış ya, mübarek… Selam üzerine 
olsun. Sarhoşta bir bakmış ‘ ya Abdulkadir Geylani seni öyle yaratmaya kadir 
olan Allah, beni de senin gibi yaratmaya kadirdir.’ Bu kulağınıza küpe olsun. 

İmkânsız diye bir şey yok, biraz önce Meryem suresinde bize verdi onu. 
Olanaksız diye bir şey yok, ya bende olabilir miyim, yok öyle bir şey, 
olabilirsin. Olabilirsin hikâye bile, sen gayret et olacaksın. Yeter ki sen üret, 
yeter ki sen eylemlerde bulun, olacaksın. Eğer senin gibi birini de görürsen 
sana ayna olur, bu âlemde yalnız olmadığının bilincini verir, seninle sınırlı 
olmadığının bilincini verir. Sana ayna olmanın getirdiği güzelliği verir; ha yalnız 
değilmişim, benim gibi nicesi varmış diye onun hoşnutluğunu verir… Ama, 
kendinle sınırlarsan önüne senin gibi birileri gelse görmez olursun. Çünkü Kaf 
dağında yaşıyorsun, benlik dağında yaşıyorsun, Kafdağı benlik dağı değildir de 
genelde topluma öyle sirayet etmiş. Benlik dağında yaşarsan o zaman 
göremezsin, kör olursun. Ama kendi öz varlığından bakıp ta her birinde kendi 
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öz varlığının hakikatinin yansımalarını görürsen; hepsinin önünde eğilirsin, 
kendi kulluk bilincine dönersin. Ne mutlu onlara, emin olun gerçek hürler 
onlardır, altını çizerek söylüyorum.  

Bir daha söylüyorum, sizden istenen menfaatlere dayalı sizlik, kendilik 
değildir, öz varlığınıza ait olan kendiliğine ermenizdir, ona da ancak 
edinimlerinizde ve eylemlerinizde erersiniz. Çünkü kıvamınız hangi sıfata 
müsaitse o sıfat doğrultusunda üretirsiniz, her alanda üretemeyebilirsiniz, 
size ait sıfat ne ise o alanda üretebilirsiniz. Biraz önce verdiğim kudret örneği 
gibi, bir kudreti göndereceklerdi, yolumuzu çizdiler; sana irfan kıvamı 
verilmiştir, sen irfan ve ilim kıvamında yaratılmışsın, yani ilim, öğrenme, irfan 
edinme ve bunlar doğrultusunda üretimde bulunma verilmiş sana, başka bir 
şey yapamazsın. Onun için sohbete otur dedi, oturduk yani başka bir şey de 
yapamadık. Hakikaten hayatıma bakıyorum başka bir alanda doğru dürüst 
ürettiğim bir şey yok, vallahi ha. Safiye bazen diyor, bugünde mi 
düşünüyorsun, he bugünde düşünüyorum diyorum, vallahi… Sorun burada. 
Ne yapacağım… 

Emin olun bir sureyi okuyuşum en az on defadır, bazen okuyorum; ya bu ayeti 
nasıl kaçırdım diyorum. O ayetle bir bakıyorum bambaşka bir alana taşımış 
beni… Düşünen insan hiç mi yok, bizi cebinden çıkartacak insanlar var. Filozof 
değiliz belki, arif değiliz belki ama hiç yoksa düşünürüz, bir şeyler üretiyoruz. 
Ama bak sıfatım doğrultusunda ne kadar ayağa kalkıyorsam, az bile olsa 
kendimle ayağa kalkıyorum, ürettiklerimle kendimle ayağa kalkıyorum. Belki 
peygamber kadar olamadık amenna, o peygamber kadar da olamadık, o veli 
kadar da olamadık; ama kendimiz kadar olduk.  

Kanaatkârım, yani gözüm yükseklerde değil, Allah’ta… Filancanın tepesinde 
değil, Allah’ta… Ben Rabbimden hoşnudum, bana ne kadar verdiyse, 
ürettiklerimde o kadar bulmuşum, bak o kadar, istidadım ne ise o kadar 
bulmuşum ve bugün ben rabbimden hoşnudum. Yani niye bende böyle, niye 
bende şöyle diye tasam yok. Hani şu alanda niye üretemiyorum, bu alanda 
niye böyle değilim diye bir derdim yok, ürettiğim alan ne ise o alandan 
hoşnudum ve o nokta da Rabbimi bulup onunla ayağa kalkmışım zaten. 
Önemli olan da o… 

Kendi sıfatınızdan hoşnut olun, yoksa cehenneme atarsınız kendinizi, niye 
böyleyim dediğin anda cehennemdesiniz zaten. Ama hoşnutsan! Gelen her 
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ürünle bir daha ayağa kalkıyorsan ne mutlu sana, yürüyüş senin yürüyüşün, 
yol senin yolundur, sonuç senin sonucundur. Akıbetinde hayırlıdır. 

Diyor ya; işlerinde hayır vardır, Allah katında mükâfat vardır; o mükâfat 
Allah’u azimüşşan’ın takdiridir, esma takdiridir, sıfat takdiridir sonuç olarak ta 
akıbette güzel vardır. Her ürettiğinin sonucunda özgünlüğünüzle kendi 
üzerinize döner bilinçlenirsiniz, hem de bir taraftan hoşnutluk ve huzur 
bulursunuz, “kalplerinizde bir sevgi yaratacaktır,” yaşam sevinci var eder. 
Kendi sıfatınızın dışında olan her sıfata öykünmeniz, taklide düşmeniz sizi 
emin olun cehenneme götürür, ezik bırakır. Ezik kalırsınız, gölgesinde kalırsın, 
ne ulu ağaçmış, ne ulu ağaçmış ya… Kendini aş. Karacaoğlan’ın güzel bir sözü 
var baba ne güzel söylerdi, ‘ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca’ 
ulu ağaç kendine ağaç, sana neyi var, gölgesi var. Sende ulu ağaç ol, birisi de 
gelsin senin önünde dursun, sen ona gölgelik yap. 

Fırsat bu fırsattır dediğim gibi, namazın kazası var ama fırsatın kazası yok. 
Bunu genelde ticaret üzerine söylüyorlar, biz maneviyatta çağrıştırıyoruz. 
Bugün neyi değerlendirdiyseniz, bugün neyi bulduysanız, Hakk ile ne ile ayağa 
kalktıysanız, ürettiklerinizle… Üretim üzerinden ancak özgünlük olur bunun 
altını özellikle çiziyorum. Çünkü sıfatınıza bağlı olarak, beklentilere bağlı 
olarak, koşullara bağlı olarak o an üretirsiniz. Çünkü koşullar, beklentiler 
sizdeki sıfata bağlı olarak yepyeni bir üretim sağlıyor. Bütün tarihsel yürüyüşe 
bakın her yeni üretim, koşullar ve beklentilere göre değil midir? 
Bulunduğunuz zamandaki koşullar, bulunduğunuz zamandaki beklentiler ne 
ise ona göre sizin sıfatınız olacak… Her türlü üretim sizi özgünleştirir, size bir 
taraftan özgün üretim yaptırır, bir taraftan özgünce kendi kimliğinizi kendi öz 
varlığınızda bulmanıza sebep olur. Ve kimliğinizi bulduğunuz zaman isminiz 
Yahya olur, İsa olur önemli değil, o sıfatın hakkı olarak isimlendirilirsiniz.  

Bunu bir tane hikâyeyle değişik anlatayım; Ahmet Rufai hazretleri bir gece 
mana âleminde geziniyor, gezinirken yani rüyasında veya yakaza da ne ise, bir 
bakıyor birçok kapı görüyor. İlim kapısı, irfan kapısı, şu kapısı, arif kapısı… 
Makamlar, mertebeler, kapıları görüyor. Bir kapıdan gireyim dedim diyor -bak 
gördüğü her kapıda kendinde bir kapı onu da unutmayın, çünkü kim neyi 
görüyorsa kendinde olanı görüyor-, âlim kapısından girecek girme diyorlar, 
kendinde olan bir kapı yani âlimlik var. İrfan kapısından girecek girme 
diyorlar, şu kapıdan cömertlik kapısından girecek girme diyorlar, bak 
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cömertlikte var kendisinde, o kapıdan gir, bu kapıdan gir yok, bağlayıcı sıfatı 
değil. Hepsi var, ama bağlayıcı sıfatı değil.  

En sonunda ismi yazılmamış bir kapı görüyor bak diğerlerinde yazılı, yazılıysa 
demek ki onun eylemlerinde bulunmuş ki yazılı, mimlenmiş, amenna. Bir kapı 
görüyor kapıda bir şey yazmıyor, diyorlar ki bu kapıdan gir, ama bu kapıda bir 
şey yazmıyor; sen gir diyorlar. Giriyor kapıdan içeriye diyor ne yazdı şöyle 
dönüyor bir bakıyor; şefkat kapısı. Ne zaman şefkat gösterirse o zaman şefkat 
sahibi olarak kimlik sahibi oluyor. Mübarek bütün hastalara, fakirlere, 
yoksullara, çaresizlere, bitli bitli hayvanlara, onlara, bunlara hep şefkatle 
hizmet edermiş, kucak açarmış, şefkat kanatlarını gerermiş. Bak eyleminden 
sonra yazıyor diyor, o kapıdan geçtikten sonra yazıyor. Yani senden bu 
kapıları verdik, bir bu kapı eksikti yani sen şefkatliydin onun için bu kapıdan 
geçiyorsun anlamında değil bu, daha önceki kapıların tamamdı lakin şu 
kapıdan da geçiver. O eylemlerde bulunduktan sonra onun nişanını elde etmiş 
oluyor. Şefkat, ismi ne; şefkat…  

Hani Yahya’yı verdik diyor, ya Yahya eylemleri yapmak zorunda. Yahya 
eylemlerini yaptıktan sonra Yahya olma bilinciyle bakıyor artık, eğer Yahya, 
Yahya eylemlerini yapmasa Yahya bilinciyle de bakamaz, Yahya’nın eksisi, 
negatif tarafıyla bakacak. Çünkü her esmanın hem negatif hem de pozitif 
tarafları var, pozitif tarafıyla yükseleceğine, negatif tarafıyla aşağıya inecek. 
Çünkü eğer cebbar olsa, zorba olsa Yahya’nın negatif tarafını edinirdi çünkü 
zulmet, size zorbalıkta getirebilir, küfür de getirebilir ama zulmet size 
nezaket, kibarlık, nezihliği de getirebilir. Niye zulmetin olmayacağını, öyle 
olmaması gerektiğinin bilinci size başka insanların hakları üzeri bakmanız 
gerektiğinin bilinci sizi kibarlığa doğru götürür. Çünkü başkalarının haklarını 
kendi üzerinizde görüyorsanız, insanlara karşı kibar olursunuz. İnsanların 
haklarını nereye taşımanız gerektiğini, onları kırmadan onlarla nasıl ilişkide 
olmanız gerektiğinin bilincini ediniyorsanız, latif olmuşsunuz demektir; hani 
evliyayı latif, evliyayı kibar hikâyesi… 

Kendi sıfatınızla kararlı olun ve kendi sıfatınızla özgün üretimlerinize devam 
edin, kanaatkâr olun ve razı olun ‘kulum ben senden razıyım’ sözü var ya, ‘ya 
rabbi bende senden razıyım’ ‘kulum benden razı mısın, razıyım bende senden 
razıyım’ sözüne müstahak olun.  
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Hani bakın yukarıda biri size sormuyor, sizdeki soruyor, ben sana bunu 
yakıştırdım, kendimi… Ben senden razıyım demek; kulum ben size kendimi 
yakıştırdım diyor. Senin özündeki bir varlık diyor ki; ben seni kendime 
yakıştırdım, bütün eylemlerinle, bütün sıfatlarla, bütün yaşantınla, bütün 
ürettiklerinle, aslında ben, seni kendime yakıştırdım diyor. Sen benden razı 
mısın, razı değil misin; ya rabbi ben senden razıyım. Ben senden razıyım 
demek, kendiliğimden razıyım demek. Onun için bugün deseler ki şu makamı 
vereceğiz, şu dünyaları vereceğiz, şöyle vereceğiz ve seni bir daha dünyaya 
getirelim, şöyle getirelim vallahi ben istemiyorum, Halil olarak getirdiniz ben 
bunda kanaatkârım.  

Çok büyüğüm, çok küçüğüm, şunun için, bunun için değil, ben rabbimi Halil 
olmakta buldum; başka bir sıfatta bulsaydım o sıfat üzeri bulmuş olacaktım 
ama bu sıfatta ben rabbimden hoşnudum. Onun için rızaya taşının ve 
kendinize sakın sınır vurmayın, bunun sonu odur onu söyleyeyim, üretin ve 
miras bırakın çoğalsın. Üretin, miras bırakın, çoğalsın, ürettiklerinizle kendinizi 
bulun ve kendinizle sınırlamadan paylaşın. Ürettikleriniz kendiliğinizin 
yansımalarıdır, yansımalarınızı paylaşın, bir bakmışsınız ki ulu bir ağaç olarak 
biçim kazanmışsınız, bilgi ağacı, ilim ağacı, irfan ağacı, hayat ağacı. İnsanlara 
verdiğiniz ürünler hayat olacaktır çünkü, yaşam bilinci oluşturacaktır çünkü; 
ne mutlu o zaman size. 

Bakın dünya tarihinde miras bırakanların hepsi yaşam bilinci oluşturmamış mı, 
bir Aristo Batı da yaşam biçimi oluşturmamış mıdır? Şu an ki bütün batının 
teknik aklının tamamı Aristo’ya dayalı değil midir? Adam halen canlı, yani 
hayat ağacı… Peygamberimiz halen, meyveleriyle, şuyuyla, buyuyla 
üzerimizde hayat ağacı değil midir, nimetlerinden yararlanmıyor muyuz, 
bazen ahlakını konuşuyoruz, şunu konuşuyoruz. Evet, yiyin meyvelerini, yiyin, 
onun bununkini hepsininkini ama Allah ile kalkmayı unutmayın. Namazınızda 
dosdoğru olun yani, araya kimseyi koymayın, işte o zaman Allah ile ayağa 
kalkarsınız.  

Bakın geçmiş süreci değersiz göstermek için değil, onlar bizim tarih 
bilincimizdir, tarih bilinci değerler edinme bilincidir, onlar bizim 
değerlerimizdir. O değerlerle evet geleceğe doğru gideceğiz amenna, o 
değerlerle geleceğe doğru miras bırakacağız amenna çünkü onlar bıraktı bizde 
aynı şekilde bırakacağız amenna ama kendimiz olmak için geldik, başka kimse 
olmak için gelmedik… O zaman kendiniz olun!  
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Eğer kendiniz olmazsanız sorgu sualiniz büyük. Bakın üç şeyle sizi 
sorgulayacak, kabir soruları değil, Allah’ın huzuruna çıktınız, hususi Allah’ın 
kulusunuz, zaten cehennemlikler kitaplarıyla kendilerinin sorgulayıp gidiyor o 
ayrı. Ama kulu hassa, has kulunu üç şeyle sorgular. ‘kulum der ben 
seninleydim sen kiminleydin’ namazından sorgu sual olacak, bak kul 
hakkından sorgu sual olacak, birde şirkten sorgu sual olacak. ‘kulum ben 
seninleydim sen kiminleydin’ bu namazın sualidir. Ya rabbi seninle miydim, 
onunla mıydım, şununla mıydım, hırs, para, pul, şu peygamber, bu 
peygamber, o melek tamam hepsinden istifade et; ama Allah diyor ki ‘ben 
seninleydim’ ya, basamakları geç. 

Hemen arkasından bir soru daha, kul hakkı. Başkalarının hakkı üzeri bana 
geldin mi, senin üzerindeki hakları verdin mi, sana emanet ettiklerimi hakkıyla 
iade ettin mi, üzerindeki hakları atfettin mi, başkalarına zorba oldun mu 
çünkü onların üzerinde ki hak Hakk’ ın hakkıdır. Yani bana başkalarıyla gelme 
demektir. Biraz daha genişleteyim kul hakkını, başkalarının emeği üzerinde 
özgünlüğünüzü daha bulmamışsınız. Başkalarıyla bana gelmeyin, kendinle 
geldin mi?  

Kendinle geldin ya, üçüncü bir soru daha soruyor, bana şirkle gelme; kendinle 
de gelme… Bana benimle gel diyor, bana benimle gel! Bütün yaptığınız, bütün 
eylemleriniz hep Allah’ındır. Son soru bana benimle gel demektir. Ve size 
sorgu sual soracak başkaları varsa, bize bizimle sorgu olmaz dersiniz olur 
biter. Çünkü onlarda olan da sizsinizdir ya, sizde olandır çünkü, bize bizimle 
sorgu sual etmeyin. Bu selayeti elde ettiyseniz özgünsünüzdür hem ilahi 
âlemde hem bu dünya âleminde, nimetin hassına ermişsinizdir çünkü.  

Bakın bu üç soruyu unutmayın, bu üç soru gerçekten bilinçlenmeniz adına çok 
önemli. Bana kendinle gelme… Allah’a gidecekseniz Cenab-ı Hakk’la gidin, 
başka kimseyle gitmeyin. Başka kimseyle giderseniz yolda kalırsınız, kendi 
kendinize çelme takarsınız.  

Meryem suresinde istenen sizde özgün bir insan oluşunuzdur ve tarih 
bilinciyle miras bırakmanızdır, ürettiklerinizi, edindiklerinizi miras 
bırakmanızdır, miras bırakanlara aşk olsun. Miras bırakma bilincini 
edinenlere, gelecek bilinci, erek bilincine göre düşünenlerdir, nedenlere bağlı 
olarak düşünenler değil. Zekeriya bunu bize veriyor, Zekeriya’ya selam olsun, 
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Resulallah bunu bize veriyor, Resulallah’ a selam olsun ve Kur’an da Allah bize 
veriyor Allah u ekber, Allah’a selam olsun denilmez ya Allah u ekber. 

Kendimizi bulmaya ve kendimizle beraber ayağa kalkıp yaşam biçimi edinme 
kaldı amenna, yani modernitenin bize getirdiği bu. Bireysel özgürlüklerimiz, 
insan hakları vs. Lakin bunun bir sonraki karşılığı var, bir sonraki karşılığı biz 
olmaktır. Yani aktarabilirsek eğer insanlara bireysel olarak, ilkesel olarak neyi 
üretiyorsak, ne ile ayağa kalkıyorsak… Modernite son çağdır diyorlar, 
zamanların sonudur diyorlar, Metin Baba bunu çok kullanır, amenna. Evet, 
modernite bireysel olarak ayağa kalkmanın ve zamanların sonu olarak, kendi 
üzerinde sonu olarak, son dönemidir, son halidir, son çağdır, zamanların 
sonudur ama bireyin üzerinde zamanların sonlanışı olarak zamanların 
sonudur, çağ ondan sonra başlar. Ne zamanki ürettiklerinizi paylaşırsınız, 
paylaştıklarınızla kendi varlığınızın öz sıfatınıza taşırsınız, ayna olursunuz, 
kardeş olursunuz, istişare edecek ve sen onları istişare et diyecek kadar 
hüviyeti Hakk’ a ermelerine sebep verirsiniz… Kendi öz sıfatlarına ermiş 
bireyler olmalarına, öz kendiliklerini bulan müminler olmalarına sebep 
verirsiniz, ferdi hikmete ermelerine sebep verirsiniz o zaman hep beraber 
ayağa kalkarsınız, biz olursunuz. Önemli olan ben olmak değil, biz 
olabilmektir.  

Kendini başkalarının üzerinde de kendini görüp sınırlarında yaşayabilmektir. 
Bir insan kendini başkaları üzerinden sınırlarında da görerek yaşayamazsa 
eğer kendini bulduğu tahta ne ise o tahta oturur, belli bir zaman sonra 
herkese duyarsız olur. Yani kendi benlik dağında oturur, ürettikleri ile beraber 
kendi benlik dağında oturur ve başkalarına kayıtsız olur. Günümüzde 
tüketimle beraber bu noktadan baktığın zaman özgün üretimin yavaş yavaş 
bittiği ve insanların sadece tükettiği ve tüketirken de özgün ürettikleriyle 
beraber kendilerini bir tahta koyup, başka ülkelere, başka insanlara duyarsız 
olanların zamanıdır. Deccaliyet… Günümüzde duyarsızlık en büyük hastalık! 
Üretiyor insan, üretirken tükettiriyor; insana, arzularına hitap ederek 
tükettiriyor ve insanları tüketen insan olarak duyarsızlaştırıyor. Bak bizlik yok, 
birbirlerine ayna olmak yok, birbirlerine destek çıkmak yok!  

Sadece Amerika artıklarını toparlasa yani israf ettiklerini para olarak, paraya 
çevirip Afrika’ya yardım etse belki de aç kalan insan olmayacak. Sadece 
Amerika’yı kast ediyorum ha, sadece Amerika ülkesi. Dünyanın en çok 
tüketen ülkesi biliyoruz, Çin’den sonra da olabilir çünkü nüfus olarak 
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baktığımız zaman. Ama nitelikli olarak, meta olarak, ürettiklerini 
tüketenlerden baktığımız zaman Amerika tüketimin baş karakteridir.  

Tüketici olmak değil, özgünce üreteceksin ve paylaşacaksın, üretirken sadece 
kendin için olursan, bir yerlere kendini oturtursan o zaman evet kendiliğini 
bulursun, kendi hakkını bulursun ama başkalarının haklarıyla beraber 
yaşayamazsın. 

Evet, namaz ve zekât Meryem suresinde söylenirken, namazla Allah’ımızı 
bulacağız, bugünün vaktini değerlendireceğiz, Allah’ımızı bulacağız eyvallah, 
kendimizde olanı bulacağız. Ama zekâtla başkalarının üzerimizdeki haklarını 
da göz ardı etmeden yaşamayı öğreneceğiz, onların haklarıyla beraber 
yaşamayı öğreneceğiz. Onların derken hakları da göreceğiz, onlar derken 
haklarla beraber ayna olmalarıyla destek olmalarıyla beraber Hakk’ a 
yükseleceğiz. Yine başka bir sureye kayıyoruz bu bağlamda ‘sen onlara istişare 
et’ her birinde hüviyeti Hakk’ ı göreceğiz, işte o zaman kardeşçe yürüyebiliriz. 
Onun için evet modernite zamanların sonudur ama insanın kendinde 
zamanların sonudur, insanlığın zamanlarının sonu değildir, bir daha 
söylüyorum insanlığın zamanlarının sonu değildir. Ne zaman insan kendiyle 
ayağa kalkar, kendini bulur, namazını kılar yani, ne zaman ki namazını kılar da 
başkalarının hakları üzerinde var olduğunun bilincinde bulur. Çünkü insani 
değerlerimizi insanlarla ortak yaşamımızda ediniyorsak o zaman onların 
üzerlerimizde hakları var ve onları paylaşarak emanet olarak mirası bırakıp, 
beraber ortakça yaşamayı edinebiliyorsak; işte zamanlar o zaman başlamıştır. 
Bir daha yeni bir zamana başlıyoruz, herkeste kendimizi görme, herkeste 
kendimizi bilme ve herkeste hakkı bilerek sadece olduğu gibi yaşamak.  

Olduğu gibi… Üzerimize bir ek almadan, bir “-ci” almadan, üzerimize 
filancanın halini almadan, üzerimize fazla diğer üretilen şeyler ne ise onları 
kopyalamadan, sadece özgün üretimimizde herkese yaşamanın hakkında 
yaşayabiliriz ve zamanlar yeniden başlar bizim için. Evet, zamanlar bizde 
sonlanır amenna ama zamanlar bu sefer sizde yeniden başlar. Verdiklerinizde 
yeniden başlar, işte o zaman gerçekten ilerleyiş devam eder.  

Her bireyde zamanların sonu kendinde ayağa kalkışta sonlanır, yani namazını 
kıl derken bunu kast ediyor ama zekâtını ver dediği zaman, zaman başladı. 
Namazını kıl ‘an’ a taşın, üret ürettiklerinle beraber kendine taşı. Namazını kıl 
yani hem ferdi hikmet itibariyle zatında, sıfatlarında, fiilinde namazını kıl 
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amenna ama namazını kıldan sonra zekâtını vermesi demek… İkisini beraber 
anıyor, zekâtını ver dediği anda ortak yaşama bilincine er, zamanlara geri dön 
demektir. Zamanlara geri dön ama bu sefer nasıl bir zaman hakkıyla yaşanan 
bir zaman, hüviyeti Hakk üzeri yaşanan bir zaman.  

Bu Medine’yi Münevvere de yaşandı onun altını çizeyim, Medine’yi 
Münevvere de istisnalar kaideyi bozmaz belli yaşam kişileri, münafıklar, 
ashabı kiramın bazı alt seviyesinde bulunan insanlar onlar hariç, onları tenzih 
ederim ama ne istisnalar kaideyi bozmaz. Ashabı Kiramın büyükleri üzerinde 
ortak yaşamda bu yaşandı. O Ashabı Kiramın Hz. Peygamberle olan 
yaşamında… Ashabı Suffa, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman diğerleriyle 
beraber, Hz. Miktad, Abdullah Gıfari, özellikle Salmanı Farisi adını bir daha 
zikrediyorum Salmanı Farisi hepsine selam olsun, bir daha zikrediyorum 
Salmanı Farisi, yani Salmanı Farisi dediğin zaman durmak lazım o başka bir 
şey. Yani ashabın hepsine selam olsun da o fazla bilinen bir kişi değil. 
Abdullah Bin Ammar, Hz. Ali muhteşem insanlar ya diyecek bir şey yok. Her 
biri hüviyeti Hakk, sen onlara istişare et diyor. 

İşte o zaman sizde biten, başkalarında açılımıyla beraber size ayna tutar, size 
çanak tutar ve onlarla beraber Hakk’a yükselirsiniz. Bu çok önemli bir şey ve 
verirken üretip verirken, paylaşırken Hakk’a en yüksek derece de tanık 
olursunuz, kendi üzerinizde ki açılımına en yüksek derece de tanık olursunuz. 
O özgün açılıma, o hür açılıma en yüksek derece de tanık olursunuz 
muhteşem bir şeydir. Allah azimüşşan’ın selamı üzerlerine olsun, bize bu 
örneği veriyorlar gerçekten o zaman diliminde yaşandı o. Niye bu zamanlarda 
yaşanmasın. Zor. Ama insanlık o zamanda yaşadıysa yani bir ses çıktıysa 
rahmeti de vardır, öyle bir devir gelir ki o da olur. 

Evet, modern yaşantı zamanların sonu diyorlar ben buna katılmıyorum, 
bireysel olarak belki zamanların sonlanışıdır amenna insanın kendini bulması 
adına. Ama ne zaman insan ürettiklerini özgün bir şekilde Hakk için, insanlık 
değerleri için paylaşıyordur, insan için paylaşıyordur emeğin kutsallığıyla 
beraber, o zaman gerçekten insan özgün olacaktır. Çünkü toplumsal nokta da 
birbirine yansıtmayan, birbirinden emin olmayan insanlar ne kadar bireysel 
olarak özgürlüklerini bulsalar da toplum düzeyinde özgür değillerdir. Kendi 
sıfatlarını yaşayacak ortam yoktur ki özgür olsunlar. Ama aynı seviyede olan 
insanlar kendi sıfatlarını paylaşabileceği, kendi sıfatlarını ifade edebileceği 
akıllarla karşı karşıyadırlar ve birbirlerine destek olarak bambaşka bir ülküye 
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taşınabilecek bilinçtedirler, ortak bir bilinçtedirler; işte onlar gerçekten 
özgürdür. Kendi sıfatınızı paylaşıp ta almayan bir insana nasıl dayanak 
yapabilirsiniz ki kendinize, kendinizi nasıl onda görebilirsiniz ki 
paylaşıyorsunuz ama almıyor.  

Ama alıyor, içselleştiriyor değer olarak size yansıtıyor onunla beraber ileriye 
taşınırsınız, onunla beraber uruç edersiniz. Onun için diyor bana veli ver diyor, 
Zekeriya ne diyor; ‘ya rabbi bana veli bir kul ver’ diyor, yani bendeki değerleri 
alacak, birbirimize dayanak olacak, seni zikr edeceğimiz, sana 
taşınabileceğimiz, sana hamd edeceğimiz ve ortak yaşamda emniyet 
bulabileceğimiz… Çünkü tek başınayken emniyeti yok. Yalnız insan emin insan 
değildir. Hep güvensizdir, hep güvensizdir; sağına, soluna, arkasına, evde tek 
başınıza kalıyorsunuz vallahi ben tek başıma kaldığım zaman arkamı 
yokluyorum kim var, kim yok… Çünkü misafir gelen, giden çok, bakıyorum ya 
korkuyorum. Yalnız insan her zaman korkar. Korkmak demek güveninin 
olmaması demektir. Ama dayanağımız var. Toplumsal yaşantıda 
korkuyorsunuz, şu şöyle yaptı… Öyle bir peygamber düşün ki kendi 
akrabalarından korkuyor, emaneti almayacaklar hali var, emin değiller yani. 
Düşün bir yere gidecek eşini bile emanet edemiyor, bir şey yapacak parasını 
emanet edemiyor, bu halktan ne bekleyeceksin... Kendine dayanak istiyor, 
eminlik istiyor.  

İnsan yuvasında emniyet bulur, kendine yuva istiyor yani ve ürettiği zaman 
kendinden çıkanla yeni olanla, yeni bir yere taşınırsınız, siz onu eğitirken 
aslında o sizi eğitir, siz onu yetiştirirken aslında o sizi yetiştirir. Burada o kendi 
varlık sıfatıyla yetiştiriyor anlamında değil, siz ona verirken aslında onun olma 
sebebi, sizde olanın açığa çıkmasının sebebidir, siz onu yetiştirirken o sizi 
yetiştiriyor demem odur, siz ona verirken sizde olanlar açılıyordur, siz size 
verilenleri o zaman anlamaya başlarsınız, siz sizde birikenleri o zaman fark 
etmeye başlarsınız. Rabbim bunu niçin vermiş, bunu niçin vermiş, meğersem 
benden olan buymuş diye tanık olmaya başlarsınız. Üretirken Hakk’a daha 
yüksek derecede tanık olursunuz. Onun için çocuk eğitenler, çocuğu eğitirken 
kendileri eğitiliyorlardır. Üstelik ne düzeylerde; ahtı vefayla, hep verici olarak, 
yemez yedirir, içmez içirir, değerleri ona yüklerken… Daha önce bize böyle 
diyorlardı da hani bazen tarihimizde olur annem babam böyle diyordu da hani 
çocuğuna söyledikten sonra anlar onun ne alama geldiğini. Hani derler ‘ya 
kızım, oğlum evladın olsun ondan sonra’ dediklerini işte o zaman 
anlıyorsunuz… Siz, siz olun sakın üretimden taviz vermeyin. 
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Ve en yüksek derecede üretimin yapıldığı yer insan da düşüncedir. Düşünce 
üretimin kaynağıdır, o kaynağı iyi kullanın. Çünkü bizatihi cevherine bağlı, öz 
cevherine bağlı o kaynak, Allah’a bağlı, Allah ile yürüyüş. O zaman her o 
cevherden edindiklerimiz bu âleme taşıdığı zaman Allah’tan bir sıfatının 
zuhuratıdır. Allah’tan zuharatı demeyeyim de eylemelerimizdir, görünüşe 
gelişidir. Bırakın eylemlerimiz de görünüşe gelsin ama üretmeyen insanla nasıl 
görünüşe gelsin. Üretin, üretin, ne üretiyorsanız üretin ama üretin, insanlara 
katkı olsun; düşüncenizde üretin, sevginizde üretin, duygularınız da 
paylaşımlarını da, malınız da, mülkünüz de üretin. Allah sizin üzeriniz de 
üreten bir sıfatıyla görünendir, hiç şüpheniz olmasın ve ürettikçe, paylaştıkça 
biz olmaya doğru taşınırsınız.  

Onun için bir daha söylüyorum bizim namazımızı kılmamız dememiz, namazını 
emretti, Allah ile beraber olmamızı, ona uruç etmemizdir, çünkü namaz 
yükselticidir amenna, O’na taşınmamızdır. Ama zekât Allah ile halka taşınırken 
halka hizmet üzerinde Hakk’a taşınmaktır, bunu hiçbir zaman unutmayın. 
Onun için halka hizmet Hakk’a hizmettir, kendi varlığınız üzerinden tecelli 
edene hizmettir, rablik sıfatıyla görünene hizmettir, ne mutlu yaşayana. Hem 
de ahlaklı bir şekilde sınırlarınızı bilmiş olarak yaşarsınız, sizin üzerinizde hakkı 
olanların hakkını eda etmiş olarak yaşarsınız ve akıbetinizden mesul 
değilsinizdir artık. Bir insan namazını kılıyorsa, zekâtını veriyorsa ahrette 
hiçbir şekilde sorgu suali olmaz ama biraz önce içeriğini doldurduğum şekilde, 
hiçbir şekilde olmaz. Sadece şirk varsa orda ya kulum burada da arada kendini 
niye kattın derlerse o da yüzüne vurmuş olurlar, inşallah ta vurmazlar. Kulum 
bana kendinle gelme demiş, Allah verede kendimizle gitmeyelim.  

Bunun üzerine birçok mit var; Rabbin huzuruna çıkanlar, kendileriyle gidenler, 
tokat yiyenler, ya niye böyle geldin hikâyeleri varda onlara girmiyorum yani 
sepeti elinde tutanlar, o sepetle Cenab-ı Hakk’ın huzuruna gidenler, bu 
sepette şu ibadetlerim var diyenler, ibadetlerle buraya gelinmez diyenler, 
kanıyla gidenler, kanla buraya gelinmez diyenler… Neyle gidecen; sen, sen 
olmadan gidicen.  

Bir tek Allah ile Allah’a çıkarsınız başka bir şeyle çıkmazsınız. 

İki soru vardı o iki soru da bağlayıcı oldu selam olsun, bazen soru sorun bakın 
sorular bağlayıcı oluyor, başka yere taşıyor çok önemli. Soru sormazsanız kapı 
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açılmıyor, onun için soru not edin gelmezse not etmeyin, bazen de sıkıştırmış 
oluyor. 

Bazen tefsir yapıyoruz tevile bağlı olarak… Eğer tefsirine girsek saatlerce 
konuşulur. Niye doğu cihetine yönlendirdi, niye hurma ağacı, hurma ağacı 
nelere sebep, niye ikisi susuyor… Meryem’in susmasıyla onun susması, birisi 
çaresizliğin susmasıyla odaklanma, diğeri ise çare üretmenin susması yani bir 
şeye çare arıyor, yani bir tanesinde çare arayış ereğe bağlı, diğeri ise nedene 
bağlı bana ne derler Musa yani… Meryem’dekine gittiğin zaman farklı bir 
susması var, nedenine bağlı olarak susuyor ama Hz Zekeriya ereğe bağlı 
olarak susuyor, çözüme bağlı olarak susuyor yani bir ereğe, bir yere taşınmak 
istiyor, o taşınmaya doğru giderken susuyor ki odaklanmayla alakadar. 
Meryem’de odaklanmayla alakadar değil, nedene bağlı olarak neyle karşı 
karşıya kalacağının bilinciyle alakadar olarak susuyor. Çünkü birisi soru sorsa 
ardı arkası kesilmeyecek, bu sefer üzerindeki sırrı fahş etmek zorunda 
kalacak, onun susması. Hakikat kendi konuşur.  

Kişiler konuşursa yorum olur… Bakın; hakikat dile gelir ise kişiler de hakikat 
üzerinden hakikatin kendilerinde karşılık bulmasına göre konuşmaya başlarsa 
eğer o yorum olur. Onun için bütün İncil’lerin tamamı yorumdur, Hz. İsa’nın 
konuşması değil, yorumcularının konuşmasıdır. Kur’an da Mushaf düzeyinde 
değil ama tefsi, tenzil ve tevil düzeyinde okunurken öyle değil midir? 
Senelerden beri yorum yapıyorlar, hakikat konuşuyor Kur’an’da, hakikat 
sahibi olan Allah Kur’an da konuşuyor. Senelerden beri tefsir ediyoruz, 
senelerden beri tevil etmekteyiz.Eğer sorulara cevap detayları ile girersek 
tefsire doğru kayarız. Mesela: Turu Sina’yı orda örnek gösteriyor. Turu Sina’da 
nedenlere bağlı düşünceler üzerinden kalbe iniş vardır, irfan ile yürüyüş 
vardır. Ama bakın Zekeriya’da kalbe inen değil düşünce de kıyas ile yürüyüş 
vardır. Biri kalbidir, kalbi olduğunu zaten söylüyor; ‘o ihlâslı idi, o nebi idi, o 
resul idi’ diye söylüyor. Ama İsa’ya geldiğinde bambaşka cihetten, yani o 
düşüncesinin üzerinden kalbine inen ilmi, irfanda bulmakta ve ilmi ifade 
ederken de kalplere aktarıyor… Ama, Zekeriya’ya geldiği zaman düşünce de 
kıyaslar üzerinden konuşuyor. Bak sebeplere bağlı olarak konuştuğun zaman 
sebeplere bakarsınız ve kalbinize onun öyle olduğunun bilgisi gelirse, eminliği 
gelirse o sizi ikna eder. Yani ikna olursunuz kalben de, ikna olursunuz 
demeyeyim de emin olursunuz daha doğrusu ve Musa’ya Allah’u azimüşşan 
konuştuğu zaman aklen ikna etmiyor, kalben emin kılıyordu. Bir şeyi direk 
görürseniz kalben emin olursunuz, Cenab-ı Hakk konuşurken kelamında 
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kendine tanık kılıyor. Zekeriya’da tanık olma yok idi, bir şeyi talep ediyor, 
çözüm arıyor, onun için ikna istiyor, ‘ya Rabbi diyor benim ikna olacağım bir 
şey ver bana.’  

Düşünce üzerinden tefsir edebilirsin, kelamın kendisi üzerinden tefsir 
edebilirsin, o sırada yaşanmış olayların hangi cihetten anlatıldığına bakarak 
tefsir edebilirsin, yani tefsire girdiğimiz zaman saatlerce konuşuruz, ciltler 
boyunca yazılar çıkmaya başlar, hakikaten çok detaylıdır. Niye doğu; güneşin 
doğduğu yere doğru götürür. Çünkü güneş doğudan yükselir, doğudan 
yükselir derken hani şöyle bir hikâye vardır derlerki; güneş doğudan 
doğmuştur, kıyamete yakın batıdan doğacaktır diye; battığın yerden doğ 
denilecektir. İnsan nerde batıyor, insan dünyada batıyor, ruh bedende örtüye 
bürünüyor, doğduğu yer, yani aslından kaynağından beslenilen yer demektir. 
O zaman aslı olan doğruya yönelindiği zaman hakikatten beslenirsiniz, hakikat 
sizden doğmaya başlar. 

Niye hurma ağacı? Tefsir manasıyla bakarsan hurma günümüzde hamilelere 
tavsiye ediliyor, kasları gevşetici özelliği var, peki hurmanın maneviyattaki 
işareti nedir, hepinizden özür dileyerek söylüyorum orgazma işaret eder. 
Orgazmda ne olur bütün kaslar gevşer ve o kas gevşetir ve hurmanın 
çekirdeği hem erkeğin cinsel organı hem de kadının cinsel organının şeklini 
içerir, hurmanın çekirdeği enteresan… Bir tarafıyla erkeğin, bir tarafıyla da 
kadının cinsel organına işaret eder ve hurma ağacı cinsi olan erkek ağacıyla 
karşı karşıya olduğu sürece meyve veriyor ve onunla beraber rahatlıyor ama 
dokunmadan, birbirlerini besliyorlar. Karşı karşıya olmadığı sürece meyve 
vermiyormuş, bunu umreye gittiğimde öğrenmiştim, bende şaşırdım. Erilliği 
ve dişilliği ne zaman hurma ağacı gibi kendinde barındırırsın; İsa ya git hem 
eril hem dişil, içiyle dişil ama dışıyla eril olan kelamdır ve insana verildiği 
zaman manen ne yapar? Orda doğum yapacak, doğum yaparken ne yapıyor 
kendisini gevşetecek meyve veriyor.  

Hadi onu da geçelim insan hakikat bilgisini aldığı zaman bütün varlığından 
yana gevşer, rahatlar. Doğum sancılıdır, düşüncede doğum sancılıdır, ne 
zaman düşünce de hakikat bilgisi uyanır, onunla bakarsınız bütün varlığınız 
rahatlar, oh bu muymuş dersiniz; doğdu. Göbek bağını da kesmeniz lazım. 
Göbek bağını neyle keseceksiniz, göbek bağı demek ha bu benden çıktı şöyle, 
böyle, göbek bağını kes; senden çıkmadı, Hakk’tan çıktı demek. Bırak, artık o 
özgün ifade âleme yayılsın. Ama o düşünceni besle, o fikrini besle, büyüt ama 
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sahiplenme. Bak tefsire gittin mi iş karışıyor bambaşka yerlere gidiyorsun, 
zahiri manalarına gidiyorsun, batini manalarına gidiyorsun, düşündeki 
karşılığı, âlemdeki karşılığı gerçekten âlemde de gerçekten bir özelliğe sahip 
mübarek… Şekerli bir de sevgiye işaret.  

Sevgi neye işaret eder tatlıya, tatlıdır tatlı da sevgiye işaret eder, rüyanızda 
tatlı olarak ne meyve görürseniz sevgiye işaret eder, ekşi görürseniz problemli 
hani ekşimik olduk derler, limoni olduk… Mayhoş oldunuz sıkıntıya işaret eder 
ama kendi üzerinizde tuttuğunuz bir sıkıntı, dışarıya yansıtmadığınız, portakal 
gibi, kendi içine dönük. Hele topraktan bitenlerin hepsi komple sıkıtıdır, 
domates, karpuz… Ama tatlıdır da karpuz; sıkıntınız vardır ama içinizde 
sevginiz de vardır, bir muhabbetiniz vardır, sıkıntınıza ahlakta sevgiyle 
beraber ahlakta tutuyorsunuz, dışı yeşil… Kendi içinizde yaşıyorsunuz, dışa 
vermiyorsunuz halen. Sivri biber, dışa vermeye başladın, hani sivri olmayın 
derler ya adamın düşüncesi vardır, duyguları vardır sivri sivri anlatır, kalp kırar 
yani. Sivri biber gördüğünüz zaman ya siz sivrilik yapacaksınız ya da birisi gelip 
size sivrilik yapacaktır. Patates zaten bittiniz yani, nişastası da bol enerjisi çok, 
potasyumu çok; sıkıntının alasıdır. Hele zeytin, siyah, tek başına yalnız 
kalmanın getirdiği sıkıntı, masum, hüzünlü, simsiyah içiniz hüzünlüdür, kendi 
başınıza yollarda yürürsünüz, vallahi, ne kadar çok sıkı zeytin yediyseniz o 
kadar yalnız sıkıntılı ve hüzünlü bir haldesinizdir. Yeşili ahlakına ait, sıkıntı var 
mı var yinede seviyede tutuyorsunuz, yaşam ilişkilerinize devam ediyorsunuz 
ama o sıkıntıdan nur çıkıyordur. Çünkü zeytin aynı zamanda ahadiyete, nura 
da işaret eder ama öylesi sıkıntı da üzerinizde nur tecelli ediyordur, ne mutlu 
demi.  

Bakın zahiri olan şeyin batini manası da vardır, onun şekli biçimine göre… 
Mesela geçenlerde söylemiştim, biçim ve içerik maneviyatta ne ise zahirde de 
öyledir. Ehliyseniz bire bir yaşarsınız. Enteresan elma şehvete işaret eder, 
elma çok yiyin ama kabuğuyla kırmızı olsun, emin olun şehvetiniz artacaktır, 
hiç istisnasız. Mesela çileği çok severim, çilek baş ağrısıdır; başınız ağrıdığı 
zaman her yerden atar ya tohumlarını, çileği ne zaman yesem başım ağrır. 
Ama elma böyledir diye elmayı ben hayatta yemiyorum onu da söyleyeyim, 
elmayı sevmem, milyonda bir arada çok güzel elma olacak da yiyecem, 
manasını söyledim onu da söyleyeyim. Hani bazen herkes kendinde olanı 
anlatır ya adamın birinin aklına gelir demek ki efendi elma çok yiyormuş, yok 
baba öyle bir şey yok, ben elmayı hayatta yemiyorum, milyonda bir birisi 
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önüme getirdi mi yerim. Ama çileği seviyorum oda baş ağrısı olduğu için arada 
bir kaçırıyoruz.  

Turu Sina… Cenab-ı Hakk’ta neye karşılık geliyor mesela dağ, Turu Sina dağı 
kelam dağı demektir, ama insan evvela gönülde kelam edecek, ama gönülde 
kelam ederken insan âleme kayıtsız olabilir. Âleme kayıtsız olmaması için 
sınırlar getirir, yasalar getirir, onun için yasaları Musa’ya vermiştir. Evet, 
gönülden kelam etmiştir, gönül dağından kelam etmiştir, kalbine Cenab-ı 
Hakk tecelli etmiştir, buyurmuştur ama kendisini akla taşımasını istedi ve 
yasalar verdi. Çünkü eğer gönlüne tecelli edenler âleme taşınmak isteniyorsa, 
umumiyete taşınmak isteniyorsa yasasına bağlı olarak taşınması gerekir. Eğer 
yasaya bağlı olarak taşımazsanız umumiyette karşılığı olmaz. Umumiyet 
verilen hakikati içselleştirmez, onun için yasalar geldiği zaman ne diyor halk, 
‘ya Musa bunlar bize ağır geldi, biz kabul edici değiliz.’ Eğer o yasaları alsalardı 
Musa’ya inen kendi gönüllerine inecekti. Onu diyor fısıldaşacak kadar 
yakinleştirdik diyor, fısıldaşacak kadar yani o kadar yakin bir nura ve aşağıya 
indiği zamanda nurlu iniyordu “ya Musa sana ne oldu yüzün aydın.” 

Her neyse, bunların tefsir manaları o kadar geniş ki, Musa’nın ismi, Yahya’nın 
ismi, Zekeriya’nın ismi tefsirlerine gittiğin zaman isimler, orda ki iradeler, 
iradelerin neleri ifade edildiği sonuçta neler istendiği… 

Teville yetinelim, tevil zaten bambaşka bir derya açtı bizlere, bakalım nereye 
kadar götürecek. Arada bir tefsirlere de zevk olsun diye kayabiliriz.  

31.05.2015 
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20- TAHA SURESİ 

 

Bu haftaki konumuz Taha suresi, bundan önceki dersimiz Meryem suresiydi.  

Meryem suresinde bize mirası ve tarih bilincini vermişti ve muhteşemdi. Taha 
suresinde bir tarih bilinci daha önümüze getiriyor. Tekrarlanıyor diyorlar, 
oysaki her bir sure bir birini tamamlıyor. Kaç haftadan beri Kur’an çalışması 
yapıyoruz, bir metoda, bir sisteme bağlı olarak yapıyoruz artık. Metot demek 
sizde eğer tutarlılığı varsa gerçekliliği olandır, eğer tutarlılık yoksa metotta 
orda gerçeklilikle karşı karşıya kalmıyorsun. Her hafta sistemli olarak ilkesine 
bağlı olarak okuyoruz ve gelecek haftaki sohbetimizdeki gelen sure diğerlerini 
tamamlıyor, aynı zamanda yeni bir kapı açıyor ve tutarlı bir şekilde gidiyoruz. 
Görüyoruz ki metodik olarak işlenmiş, metodik olarak biçimlenmiş bir ayet 
sıralaması ve sure sıralamasıyla da alakadar bir bilinç edinmeye doğru 
götürüyor bizi. Bu da Kur’an’ın bize bir gerçekliliğini veriyor bir şekilde. Yani 
Hakk’tandır, hiçbir şekilde kul eli değmediğini de anlıyoruz. Ya efendim sıraya 
dizildi, şu şekilde sıraya dizildi, bu şekilde sıraya dizildi, işte Hz. Osman 
zamanı, Ebubekir Sıddık zamanı, Zeyd bin Sabitin katkıları vs. Değiştirildi, 
değiştirilmedi, Muaviye zamanı, Yezid zamanı vs. birçok dedikodu var, yok 
değil. Evet, Zeyd bin Sabitin ile -selam üzerine olsun- Hz. Osman zamanında 
büyük bir toparlamaya girilmiş ve sureler şuan ki biçimini almıştır, amenna, o 
sıralamalarda dahi kudret elinin değdiğini görüyoruz. Yani hiçbir şekilde 
kopukluk yok, tutarlı bir yürüyüş ve metodik olarak bizi geliştiren, ileriye 
taşıyan, tinsel olarak derinlik veren, yüksek derece de bir şuura ermemizi 
sağlayan bir sıralaması var. Buna da zaten kaç haftadan beri şahidiz ve tanığız, 
yani hiçbir şekilde bir şeyi, hiçbir ilkeyi es geçmiyor, bütün, konu bütünlüğü 
diğer sureye aktarılıyor, o surede yeni bir bilince taşınıyoruz, katmanlı bir 
şekilde, bu muhteşem bir şey.  

Meryem suresinde bize ilim ve ameli tavsiye etmiş ve amelde tutarlılık… 
Amelsiz olunmaz, çünkü amelde ilmimiz biçim kazanacak ve amelde ki 
tutarlılıkla kıbleye doğru ilerleyişimiz istenmişti ve bunu tarih bilinci vererek 
yaptırmıştı Allah’u azimüşşan Meryem suresinde bize. Bir tarih bilinci veriyor, 
o tarih bilinciyle beraber bize amelde süreklilik istediğini söylüyor. Çünkü 
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değerler olarak bıraktığımız şey mirastır, insanlığa bıraktığımız mirastır ve 
ilimle değerleri bırakıyoruz başka bir şeyi bırakmıyoruz. İnsan değer varlığıdır 
ve değer üretir, değer ürettikçe ilmine bağlı olarak değer üretir ve değerleri 
gelecek nesle aktarır. Başka bir şey de bıraktığımız yok, geçen hafta da 
söylediğimiz gibi mal, mülk hiçbir şekilde bırakmıyoruz, Cenab-ı Hakk zaten 
Meryem suresinde söylüyor; ‘Malikül mülk benim” yani mülkün sahibi benim, 
yani mülk miras olarak bırakmıyor, kime neyi bırakıyorsunuz varisçi benim 
diyor, en az üç dört yerde bunu zevk etmiştik. Ve Meryem suresinde verdiği 
bilinç ne bize? Tarih bilinci edinerek, değerler yaşantısı ve amellerdeki 
devamlılıktır. 

Taha suresinde bambaşka bir kapı daha açıyor, Taha suresinde tarih bilincini 
farklı kıpılara götürüyor bizi ama oraya girmeden önce Taha suresinde bizden 
istenen ne? Taha suresinde el Rezzak esması çok önde görülür ve dikkat 
ederseniz sureler içerisinde korku sıfatını, korku duygunuzu, korku halinizi en 
yüksek en çok şekilde kullanılan sure bu suredir. Ama buradaki korku genelde 
refleksel, haşyete, heybete ait korkular olmaktan daha çok, ki heybete ait 
korkular da vardır, haşiyata ait korkular da vardır ama daha çok ikilemde 
kaldığımız korkular…  

Meryem suresinde tutarlı olmamız ve seçimlerde bulunarak yürümemiz 
istenir, yani Hakk’tan yana tutarlı olacaksın, Hakk’tan yana seçimlerde 
bulunacaksın ve yürüyeceksin, amellerin bu doğrultuda olacak.  

Taha suresinde özellikle ikilemleri dile getirir, ikilemlerde kalmalarımızı dile 
getirir, ikilemlerde neye göre seçim yapmamızın gerektiğinin bilincini 
edindirtmeyi verir. Ve Taha suresine gittiğiniz zaman bunları net 
görüyorsunuz ve ikilemler bize neyi getiriyor; çekinceler getirir, korkular 
getirir, zorunlu karar vermeler getirir. Zorunlu karar verme, bu zorunlu karar 
vermelerde korkuyu yaşıyoruzdur. Çünkü çekingelerimiz de devamlı korku 
var.  

Daha önceki sohbetlere bir daha uğrayalım bu bağlamda; erek felsefesi 
yapıyoruz, aynı zamanda burada kimlik felsefesi yapıyoruz. Ereğe bağlı felsefe 
yapıyoruz, nedene bağlı felsefe değil. Kur’an ereğe bağlı bir felsefe ve hikmet 
içerir. Nedenleri sıralar, neden hikmetler vardır onda, ama erek hikmet en 
yüksek düzeyde görünür, çünkü sonuçlardan konuşur. Sonuçlardan 
konuştuğu içindir ki, ereğe bağlı anlatımlar olur, zaten bu insanın doğası 
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gereği böyledir. İnsanın doğası demiştik; zorunlu olarak geleceğe bakar, 
sezgisel olarak geleceğe bakar, bütün her şeyi öngörüleri itibariyle sezgisel 
bakışlar itibari ile analiz eder ve geleceğe doğru bakar.  

Bunu Taha suresinde net bir yere oturtur, Musa (as) ın sözünden, dilinden 
oturtur ki onun diyaloglarına geçeceğiz. Musa (as)’ın diyalogunda Firavun’la 
olan bir diyalogu var. “Senin rabbin kimdir?” “Benim rabbim herkese hilkatini 
verir ve dosdoğru yol üzerine bırakandır” diyor. Yani her şeye biçimini veren, 
biçimini verdiği zaman içerik de vermiştir. İçeriği eyleminde görünüşü 
noktasında vurgulayacaktır ve onlara dosdoğru yol üzerinde yani içeriğini 
eylemlerinde gösteren bir yol vermiştir, kıble vermiştir hepsine ve herkesin 
kıblesi içeriği ne ise onu sonuçta göstermesidir. Ve ne demiştik daha önce, 
Kur’an sonuçlardan konuşur, sonuçlardan. Kimlikler sonuçlardır, hüviyet 
dediğimiz kimlikler sonuçlardır, Cehennem, Cennet hep sonuçlardır. Ya bu 
sonuçlara göre yaşarsınız diyor, ya da sonradan yaşayacağınız şeylere 
katlanırsınız diyor. Yani ya Cennetinizi göz önünüze alacaksınız yani akıbetiniz 
güzel veya da akıbetiniz acziyete düşecek bir şekilde yaşama geçeceksiniz. 
Kimliklere bakın, hepsi sonuç; mümin, münafık, muhlis… Bu amelleri yaparsan 
bu olursun; kimlik, bak sonuç. Her bir kimlik bir sonuçtur, çünkü ürün 
üzerinden, edinimleriniz üzerinden bir ilim sahibi olursunuz. Eğer tarih ile 
konuşuluyorsa yine sonuçları itibari ile konuşuluyordur ve tarih birinin 
hikâyesi olarak değil, tarihsel vakalar bizatihi Cenab-ı Hakk’ın kendi tarihi 
olarak, kendi varlığının sunumu olarak tinsel açılımlarının serimlenmesidir.  

Buradaki tinsel açılım esma tecellisi, sıfat tecellisi, kendi varlığının onanması 
noktasında serimleme yapar. Şeytanı anlatır, Musa’yı anlatır, Firavun’u anlatır 
ama kendi varlığını onatır orada, gönlümüze kendi varlığının imanını verir, 
onları bunları anlatırken biz aslında O’nu dinliyoruzdur. Ona bunu verdim, 
şuna bunu verdim; bak, hep kendini imliyordur bize… Ve kendisi hep 
sonuçlardan konuşur ve kendisi neden varlık olurken aynı zamanda erek varlık 
olduğunun bilincini verir ve ereğinde görmemiz gereken, ereğinde bilmemiz 
gereken, sonuçta ereğine bağlı olarak yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. 
İnsan ereğe bağlı olarak yaşar, sonuçlara bağlı olarak yaşar bütün varlığı, 
yaratılış kıvamı, biçimi de buna bağlı olarak halk edilmiştir. Bu çok önemli bir 
şeydir, bunu daha önce konuşmuştuk. 

Mesela şu anda seçim yapılıyor, Türkiye’de herkes oy verirken, bakın kimin 
nereye verdiğiyle ilgilenmiyorum siyasette konuşmuyoruz katiyen, kast etmek 
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istediğim şey şu; herkes ‘yarın Türkiye ne olacak’ aklıyla, kendi tarafı ne ise 
gidip ona göre oy vermemiş midir? Yani insan zorunlu olarak öngörüleriyle 
bakandır ve çelişkilere kaldığı zaman mesela hayatınızda hiç çelişkili bir 
duruma ikileme düştüğünüz bir durum olmuş mudur? O sırada gördüğünüz 
şey ileride nelere sebep verecek diye karar mekanizmanız çalışmaya başlar, 
bilinciniz ona göre yapısallıktadır. İlim, sizdedir ama o ilim karşılaştığınız 
şeylere göre ne yapabileceğinizin, neler yapabileceğinizin, nelerle karşı 
karşıya kalabileceğinizin olasılıklarını, ihtimal değerlerini aynı anda hesaplar 
ve siz ona göre tutum edinirsiniz ve siz ona göre de davranışlarda 
bulunursunuz. Ve insan istese de istemese de erek varlığı olduğu için 
karşılaştığı şeyleri de ereğine göre, amacına göre, niyetine göre, iradesine 
göre değerlendirir. Bunu daha çok sezgisel olarak yaparsın. Aldığımız bizde 
melekelerimizi uyandırır, o melekelerimiz sezgisel olarak karşılaştığımız her 
şeyi değerlendirir ve sonuçlarını ön görerek hareket ederiz. Lakin sonuçlarını 
ön görürken kendi menfaatlerimize göre sonuçlar mı gözeteceğiz? Mesela 
ticaret, yarın çalışmazsak ne olur, ön görmüyor muyuz, ona göre çalışmıyor 
muyuz, yoksa kim çalışır ki dünyada. Hep sonuçları ön görerek davranışlarda 
bulunuruz, ikilemde kaldığımız durumların tamamında sonuçları ön görerek 
tavırlarda bulunuruz. 

Bundan sebebiyet Cenab-ı Hakk Taha suresinde bize diyor ki; ikilemlerde 
kaldığınız noktalarda haktan taviz vermeden, gerçekten taviz vermeden, 
benden taviz vermeden hareket edin. Yani tutarlı olun, sabırlı olun, sebat 
edin.  

Buradaki sebattan kastım tutarlı, ilkede tutarlı olmaktır. Mesela Hz. 
Resulullah’a diyorlar ki; sana meliklik veriyoruz, sen bu davandan vazgeç. Bir 
davadan vazgeçme var, birde dünyalık olarak önüne sunulanlar var bakın, 
tercih ettiği nokta; ‘dünyayı sola, ayı sağ elime verseniz, dönen dönsün ben 
dönmezem’ sözünün üslubuyla söylediği bir söz var. Ben bu davamdan 
vazgeçmem. Şimdi terk-i dava demek, dava-ı Hakk’a bürünmek demektir, 
tasavvufta. Bunu kaçırıyoruz bakın, Hakk’ın davasına bürünüyor.  

Bir gün bir kardeşimle oturuyorduk. Kardeşim şöyle söyledi; “iradelerin 
tamamından soyunmamız lazım, iradeleri bitirmemiz gerek.” Dedim ki “irade 
hiçbir zaman bitmez. Sen eğer kendi iradeni bitirirsen sendeki mutlak irade 
sahibi irade eder ve sen o iradeye hizmet edersin, kul olursun.” Keyfi iradeler 
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biterse, Hakk’ın iradesi sende belirirken, sen senden irade edene hizmet 
edersin.  

Çünkü varlıkta hiçbir zaman boşluk yoktur, bir varlığın kendisi, onun 
hareketleri ve tavırlarından yoksun kalma yoktur. Her zaman doğuş vardır, 
her zaman o sıfatlarına bağlılık vardır. Siz kendi iradelerinizden vazgeçtiğiniz 
zaman cüzi, zılli olan tecelliden terfi ettiğiniz anda zaten iradeyi külliye 
üzerinizde görünmeye başlar, bütün eylemlerinizde ki marifet de odur. 

Bizdeki din anlayışında söylediğimiz, hakikati yaşam ahlakı edinmek… Hakikat 
yaşam ahlakı olacak ve din tenzihten ibarettir demiştik. Taha suresi tamamı 
ile tenzih bilincini de verir bize bir taraftan ama tenzihi değişik bir alana taşır.  

Şimdi bu noktadan çelişkilerde kaldığımız noktalar, ikilemde kaldığımız 
noktalar, surenin kendisine dönelim. 

Musa (as)’ın kendisinden başlayalım; Taha suresi tamamıyla, Musa (as)ın 
biyografisi gibi dikkatli bakarsanız. Bebekliğinden tutunda gelişim çağına 
kadar, Medyan halkında kaldığının dillendirilişine kadar, Allah ile buluşması, 
Firavun’un yanına gitmesi, Firavun’la karşılaşması, sonra halkını kurtarması, 
halkı ile yaşadıkları ve sonlandırışı, ondan sonrası meçhul… Ve Âdem (as) da 
örnek veriliyor. Ama karşılaştığı olaylara bakın; sihirbazlara baktığınız zaman 
bir ikilemde kalıyorlar. Anneye bakın bir ikilemde kalıyor ‘oğlumu bırakayım 
mı’, “biz ona vahiy ettik” diyor.  

Buradaki vahiy ilhâmattır. İnsan imanlı insansa çelişkilerde kaldığı anda, 
ikilemlerde kaldığı anda Cenab-ı Hakk’tan kendisine ilham gelir, doğru olanın 
ilhamı. Hz. Resulallah onu şöyle söylüyor; ‘ilk gönlünüze doğanı yapın, ikinci 
gelen şeytandandır’ diyor. Sizi zora düşürecekse dahi ilk geleni yapın diyor. 
İkilemde kaldınız, bakın çocuğunu bırakacak bir anne düşünüyorsunuz, suya 
bırakacak; ikilem… Ama kurtulma ihtimali var, kendinde kalırsa ölecek, 
kurtulma ihtimali var. İhtimal bak, geleceği öngörüyor, ihtimal… O ihtimale 
göre bırakıyor ama ne; ‘ola ki kurtulur,’ “vahiy ettik ona.”  

Sihirbazlar… “Sizi mükâfatlandıracak” yani sihirbazları mükâfatlandıracak. 
Firavun, bir taraftan onun hışmı ama bir taraftan da Rabbül âleminin sıfat 
tecellileriyle karşı karşıya kalan; ikilemde… Ama hiç tereddütsüz iman, 
asılacaklarını, kesileceklerini bildikleri halde… Zaten onlar hazırlıklıydı onu da 
söyleyeyim, buradaki sureleri dikkatli okuduğunuz zaman, o zamandaki 
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insanların karakterleri, ondan önceki duruşlarını dahi öngörebilirsiniz. Keşfi 
olanlar baktığı zaman burası biraz tefsire gider ama olsun sihirbazların kendisi 
zaten ön hazırlıklıydı,”biz elimizden geleni yapacağız ama Kudreti Azimüşşan’ 
la karşı karşıya kalırsak ne durumda olursak olalım imanımızda sabit 
kalacağız” diye karar vermişlerdir. Çünkü Yusuf’tan gelen gelenek devam 
ediyordu gizil. Sayıları meçhuldür, bizim keşfi olarak bildiğimiz üç kişilerdir, iki 
tane de çıraklarıdır; beş kişidirler ve beşi de iman etmiştir ve beşi de 
öldürülmüştür. Sadece bir çırak hariç diye biliyoruz, ne kadar doğru ne kadar 
yanlış onu bilmiyorum, tevatüren iman ederiz, amenna. 

Âdem ile şeytanın hikâyesini anlatır, “sizi sakın kandırmasın.” İnsan ölümlü bir 
varlık, yaşam devamlıdır, nesne ve biçim ölümlüdür her zaman, huylarımız 
kalıcı değildir. Geçen hafta konuştuğumuz şey, yaşamın sürekliliğidir. Yaşam 
süreklidir bitmez, bir âlemden bir âleme, bir devirden bir devire yaşar 
dururuz. Bu hatmi meratip te de öyledir, âlemler arasındaki yaşantıda da 
öyledir. Biçim ölücüdür, suret ölücüdür, gelip geçicidir ama hiçbir zaman 
yaşayan ölücü değildir yani özne ölmez ve size öznel olarak bir varlık hakikati 
verdiyse hiçbir zaman onunla ölmezsiniz, onunla kemalat yürüyüşünüze 
devam ederiz, ne için yaratıldıysanız, sonuçta sizden ne istiyorsa ona doğru 
yürürsünüz.  

Yaşam süreklidir ama nesnel olan her şey sonuçta araç olduğu için geçicidir, 
ilinektir, arazidir, yok olmaya mahkûmdur. Onun için diyor ‘rabbinin 
veçhesine dön’ yaşam süreklidir çünkü rabbinin veçhesiyle varlık bulduğun 
zaman ancak… Bak dön derken, evet kıble olarak onu seç demektir ama onun 
veçhesine de bürün anlamına da gelir sonuç itibariyle, çünkü insan Allah için 
yaratılmıştır.  

Taha suresinin en önemli olaylarından bir tanesi, her türlü ikilemde nerede 
karşı karşıya kalırsak kalalım Hakk’tan yana tavır. Yani gerçeğe ait tavırlarda 
bulunmamız ve sürekli olarak… Ne gelirse gelsin başımıza, olacakların ihtimali 
ne olursa olsun, hiçbir şekilde korkmadan yolumuza devam etmemiz 
gerektiğidir. Korku öğesi çok bulunur, bakın; Musa düşünün ikilemde kalıyor, 
ailesi sıkıntıda ama bir ateş görüyor. İşin enteresan tarafı nedir biliyor 
musunuz? Allah’u azimüşşanın bizi korkuttuğu iki nokta çok önemlidir, bir; 
temel ihtiyaçlar, el Rezzak esması onun için çok önem arz eder; iki, ölüm 
korkusu. 
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Âdem nebiyi bir özetleyeyim ondan sonra buraya geçeyim ki ana felsefesi de 
burada kilitlenir zaten. Hz. Âdem’e bir sunum yapılıyor, ölümsüzlük sunumu, 
‘bu meyveden yersen’… Ama bak bir taraftan da sözü tutmak. Ahit demek 
tutulması gereken söz demektir, bir taraftan da kendisine ahit verdik diyor, 
yani tutulması gereken söz verdik diyor. İnsan söz varlığıdır, aldığı sözlerle 
yürür, sözü içselleştirir, sevgiyle, muhabbetle, korkuyla ne ile ise 
içselleştirdiğiyle beraber de yürür, eylemlerde bulunur, yaşam biçimi edinir. 
Allah’u azimüşşanın orda ikilemde bıraktığı bir Âdem’den bahsediyoruz ve 
‘onda kararlılık da görmedik, azimde görmedik, tutarlılık görmedik’. 
Âdem’den kastettiği şey bizdeki tutarlılığın olmasıdır. Bazen olur ki öyle 
şeylerle karşı karşıya kalırız ki kaybedecek şeylerimizi öngörürüz daha fazla, 
gelecek zamana bakarak görürüz, bir öngörüde bulunuruz ve kaybedeceğimiz 
şeyler sebebiyle ilkeli duruşlarda bulunmayız, eylemlerde bulunmayız, 
tehlikeli bir şey. Bizden istenen tamamı ile tutarlılıktır, çünkü ikilemde 
kaldığınız her şey sizde korkular var eder, korkularınızı aşmanız istenir ki 
aldığım ilk derslerdendir. Hz. Ali buyurmuştu, ‘evladım korkularını aş, öyle 
başlayacak’ çünkü ikilemlerde kalıyordum, ikilemlerde korkuyordum. Aş… Hak 
olanda devamlı ol… İşte o zaman kapı açılır.  

Genelde hurufa girmiyoruz ama özellikle Ta ile Ha harflerine bu hafta 
gireceğim, çünkü önem arz ediyor. Ta tenzihin harfidir, Ta eylemin harfidir, 
yani eyleme sevk eden bir harftir. Arapçanın tamamına bakın tahakkuk, 
tezkiye, tezekkür, bütün o başına Ta gelen kelimeler hepsi sizi eylemde 
gösteren harftir. Ama aynı zamanda tenzihin harfidir ve dikkatli bakarsanız 
surenin kendisi tamamı ile en yüksek derecede tenzih bilincini verir. Tenzih 
suresini okumuştuk amenna, ama burada tenzih bilinci farklı bir açıya taşır. 
Tenzihi genelde kendisine atıf edilenlerden yana, Allah’u azimüşşanın tenzih 
ettiğine tanık oluyorduk birçok surede ki burada da var; Buzağıdan kendini 
tenzih ediyor. Ama en önemlisi ilahi sıfatları ile kendi varlığıyla beraber, kendi 
varlığının sıfatlarıyla beraber kendini tanımlarken, kendini betimlerken 
Cenab-ı Hakk’ın her şeyden kendini tenzih ettiğini görüyoruz ki oraya kadar 
gideceğiz. En yüksek derecede esmasını da zikrediyor ‘Ben’.  

‘Ben’, ismi azamdır. Kendi varlığını dolayımsız olarak, sadece kendiliği olarak 
sunuşudur, dile getirişidir, ifade edişidir. ‘Allah’ siz söylüyorsunuz, ‘Rahman’ 
siz söylüyorsunuz, tanık, onuyorsunuz onu, Allah olarak onuyorsunuz, 
Rahman olarak onuyorsunuz, Rahim olarak onuyorsunuz. Ama ‘ben’, ‘ben’ 
kendini onamaktır, ‘ben’ kendini ifade etmektir ve ‘ben’ derken doğal olarak 
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da size tanık olan kimse o ben deyişinizde sizi onar direk orada. ‘Ya Musa 
korkma ben âlemlerin rabbiyim’ ben, ‘benim ben Allah’, âlemleri yaratıcısı 
dediği noktaya gidin orda sadece kendinin ifadesi vardır, kendine has 
esmasıdır ve ‘benim adımı boş yere anmayın’ ı bu noktadan işlersek eğer hani 
başka ayetlerde, surelerde farklı noktalarda işlemiştik, o ben lafsını boş yere 
kullanmayın diyor. Yani menfaatlerinizde, şuyunuzda, buyunuzda kendinizi 
ifade edişinizde… Değil… Olduğu gibi öz varlığınız ben olarak sizden kendini 
göstersin, hani bana kendinle gelme sözü demiştik, geçen hafta ne demiştik 
‘bana kendinle gelme kulum’, kiminle gideceğiz Allah’a; Allah’la gideceğiz 
başka çaremiz yok. Yani öz varlığınızla, öz benliğinizle Allah’u azimüşşanın 
karşısına çıktığınız zaman...  

Öz benliğe doğru gidiyoruz Taha suresinde, böyle bir güzellik var, bize yol 
veriyor lakin ne ile gidiyoruz? Rezzak esması burada çok önemlidir, rızkımızla 
beraber gideriz. Her varlık talep ettiği ne ise varlıktan ilahi nokta da veya da 
ilahi olmayabilir her türlü alanda neyi talep ediyorsa Cenab-ı Hakk o talep 
ettiği şey üzerinden ona görünür. Bakın o sırada ihtiyaç olan ateş, ateş 
üzerine. Ateşin kendine ait tefsirsel anlamları var, ama surenin tevilini 
yapmaya çalışıyoruz. O sırada ihtiyaçlı oldukları şey ateş, ateş ihtiyacı 
üzerinden ona görünüyor, “ola ki size fayda getiririm”; rızık. Rızık demek 
ihtiyaçlı olduğunuz şeyler demektir ve temel ihtiyaçlarınız sizde, karar 
mekanizmanıza baskın gelirler ve karar mekanizmanızda rızkın kendisi her 
zaman baskın geldiği için genelde rızkınıza göre kararlarda belirlenimlerde 
bulunursunuz. Şunu şöyle yapayım, buna böyle yapayım veya gelecek 
öngörülerinde bulunursunuz. 

Hemen arkasından gelen şey ölüm; ölüm korkusu kadar büyük bir korku 
yoktur. Şimdi ikilemdesiniz bir taraftan temel ihtiyacınız var ama bir taraftan 
da dağın birini tırmanacaksınız ve yukarılara doğru çıkacaksınız ne ile karşı 
karşıya kalacağınızı bilmiyorsunuz, karanlıkta her şey olabilir, dağa 
çıkıyorsunuz sonuçta. Ki o dağ, mevcudat dağıdır; insanın mevcudat dağı 
kendi bedenidir aynı zamanda yani kâinattaki mevcudat dağı. Musa’lar 
mevcudat dağı üzerinden Hakk’a yürürler ve mevcudat dağında insanın 
yürüyüşünü belirleyen rızkıdır. Hani sonlarına doğru rızık kavramını iyice 
kullanırız, “sen bize rızkımızı vermiyorsun, biz size rızkınızı veriyoruz” diye 
ayeti kerime de net ifade eder.  
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“Sana bu Kur’an’ı ağırlık olsun diye indirmedik” korkanlara, hani çelişkide 
kalmışta ne olacağını ön göremeyenlere, Taha suresindeki korkuyu alarak 
söylüyorum; ön göremeyenlere rahmet olsun diye gönderdik; yollarında 
devam olsunlar, sebatlı olsunlar diye gönderdik ve Taha suresinde bunu 
tamamı ile özetliyor. 

He harfini de söyleyeyim ondan sonra toparlayayım devam edeyim, He harfi 
kendi üzerine dönen bir harftir. Erenler güzel bir söz söylemişlerdir bu iki Ha 
ile He harfi üzerine, Ha; Allah’u azimüşşanın nefes verişi, varlık verişi diye 
söylemişlerdir, He; Cenab-ı Hakk’ın her varlığı kendi üzerine toparlayarak yani 
nedenleri ne ise o nedenleri üzerinde kendi üzerine toparlayarak geri 
kendisine çekmesidir, geri kendisine döndürmesidir. Nasıl ki nefes 
veriyorsunuz, nefes alıyorsunuz aynı şekilde Cenab-ı Hakk’ta varlık verir ve 
verdiği varlığa geri kendine çevirir. Ama bu sefer çevirirken yok ederek değil, 
varlık verdiği şeyi kendi üzerine çevirttirerek kendi üzerine ondaki olan içeriği 
dışarıya çıkartarak, dışlaştırarak kendi üzerine döndürür, kendi sıfatlarına 
çevirir.  

Bunu en basiti şöyle anlatayım, Hüv’el Evvel, Hüv’el Ahir diyorduk mesela, 
Hüv’el Zahir, Hüv’el Batın diyorduk bu dört tane esması… Allah’u azimüşşan 
sizin evvelinizdir, her an var eden nurunuz olarak, enerjiniz, kudret ama aynı 
zamanda ilahi sıfatlarla potansiyeliniz olarak evvelinizdir. Ama ne zaman ki 
eylemlerde bulunursunuz; eylemlerinizde zahir olur, hem zat olarak 
eylemlerinde zahir olur, hem de o eylemlerinizde sıfatlara aşikâr olduğu için 
zahir olur ama bir taraftan da sizi sıfatlarında sonlandırmıştır. Eylemlerinizde 
gösterdiğiniz sıfatlarında sonlar; yani ahir. Yani siz eyleminizdeyken, 
sonlanırken Hakk’a varıyorsunuzdur o sırada, toparlanarak her eyleminizde. 
Evet, size varlık verdi Rahmet, biçim verdi ama sizi dosdoğru yol üzere… 
Dosdoğru yol, fıtratınızı anlatıyor orada ki Musa (as) ın sözü fıtrat dinini 
söylüyor. Biçim vermiş ama eylemlerinizde sizde içerik olarak olanı 
çıkartıyorsunuz, içerik olarak zaten ilkeler var, o ilkeler üzerinden Cenab-ı 
Hakk’a dönmüş oluyorsunuz. İlkeler sizde eylemlerinizde zahir olurken, o 
sizde sonlanırken, siz o sonlanma ile beraber Cenab-ı Hakk’a dönüyorsunuz.  

Her eyleminiz Allah’ın size bir nefes verişidir, biçim olarak dahi ama 
eylemleriniz sonucunda siz Allah ile beraber nefes alırsınız, kendi üzerinizde 
toparlanırsınız, bütün mevcudatta öyledir. Her varlık potansiyelleri itibari ile 
biçimi itibarı ile kıvamı itibarı ile Cenab-ı Hakk’ın bir nefesidir ve var oluş 
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itibari ile de sürecindeki eylemse eylemlerinde, tavırsa tavırlarında her şeyle 
beraber geri Cenab-ı Hakk’a döner, onun üzerinde görünen sıfatları ile bu hep 
böyledir. İnsanın buradaki en büyük özelliği Cenab-ı Hakk’ın zatına kadar 
erme potansiyeline sahiptir. Görünen mevcudattan en büyük özelliği tafsilatı 
itibarı ile tarih bilinci alarak yürüyüşüdür. Bakın doğanın kendine ait bir tarihi 
yok, geçmişi var ama insanın tarihi var, bakın öznenin tarihi vardır, nesnelerin 
tarihi yoktur. Hani bir araba sergisine gidiyoruz, araba müzesine gidiyoruz, ne 
arabalar yapmış filan diyoruz, ya yapan insan arabalar önemli değil, o tarihin 
tamamı insanoğlunun araba sürecinden nerelerden geçtiği ve ne seviyeye 
getirdiğini gösterir bize, insanın nasıl geliştiğini gösterir, yani aklen, teknik 
olarak, mühendislik olarak insanın nereye geldiğini gösterir.  

Şimdi bu bağlamda mutlak tinden bakarsanız bütün insanlık tarihinin 
tamamında da kendini isimlendirirken, anlatırken Cenab-ı Hakk’ın kendisi 
geçmiş tarih olarak kendisinin tarih olduğunu söyler. Tinin tarihi Allah’ın 
tarihidir, mutlağın tarihidir, insanın tarihi değildir. İnsanın tarihi vardır, ama 
mutlak olarak öznenin kendisi Allah’tır ve tarih onun tarihidir. Ya zamansız 
olanın nasıl tarihi olur, ilkeler zamansızlardır, bunun nasıl tarihi olur? İlkeler, 
felsefi olarak söylersek; tekil ve tikel bağıntılığında, eğer kendi dilimizde 
söylersek; fert ve cüzilerin bağıntılığında, yani özneller ile nesnelerin 
bağıntılığında diye genişletebiliriz, bağıntılılığında, ilişkilerde Cenab-ı Hakk’ın 
tecellisi söz konusudur. Gerçekliği yani üzerinizde olan ilkeleri gerçekte 
zamansızlar üzerinizde tezahür ederler, eylemlerinizde gerçeklilikte, 
tahakkukta… Eski dilde daha güzel, eylemlerinizde tahakkuk ederler. Bir daha 
söylüyorum, cüzi ile ferdiyet bağıntılığında külliler, makuller yani akli olanlar, 
eylemlerinizde bu zamana gelirler, zamanda görünür olurlar bilmem 
anlatabiliyor muyum? Sizler onu anladığınız zaman zaten zamanda tezahür 
eden bakın bu sefer zamansızların zamanda tezahür oluşuna da tanık 
olursunuz, bunu bir daha söylüyorum altını çize çize söyleyeyim, ilkeler 
zamansızlardır, Cenab-ı Hakk’ta zamansızlıkta durur amenna. Ne zamanki 
cüziler üzerinden ferdi özne ve cüziler üzerinden tecelliyat olur zamansızlar 
zamanda görünür olur. Şimdi Cenab-ı Hakk’ı el Kelim esmasıyla şahit 
oluyoruz, nerden şahit oluyoruz Kur’an okuyoruz şahit oluyoruz; bak zamana 
tezahür ediyor. Veya el Rezzak, sıkıştınız rızka dua ettiniz rızkınız geldi; el 
Rezzak esmasıyla zamanda tezahür ediyor, onuyorsunuz da aynı zamanda, 
çünkü duanızın kabulü sonucunda bir onamada vardır. 
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Firavun-Musa, İbrahim-Nemrut ve onların nesneleri ne ise artık onların hepsi 
üzerinden Cenab-ı Hakk’ın tezahürüne şahit oluyoruz ve her İbrahim 
dediğimiz süreç, devir; Musa dediğimiz devir Cenab-ı Hakk’ın kendini farklı 
farklı sıfatlarla gösterme tarihidir. Âdem’den Hatem’e kadar ve Hatem’ den 
insanlığın sonuna kadar... İnsanlığın sonu yoktur. İnsanlığın sonu derken 
Cenab-ı Hakk ile ayağa kalkışını kast ediyorum. 

Bu surede de zamanın üç mevhumu yine kullanılıyor. Geçmiş zaman, gelecek 
zaman ve şu an… Direk şu ana hitap eder, geleceği kullanır ama aynı zamanda 
geçmiş zamanı da kullanır. Musa’nın hikâyesi geçmiştir, bize bir tarih bilinci 
verir, Musa’nın üzerinden de verir. İlk önce geçmiş zaman kipinden bakalım; 
geçmiş zaman anlatımlarına, geniş zamanı mimleyerek anlatımlarına bakalım. 
Musa’nın kendisini ilk bilinçlendirdiği şey nedir, “biz sana daha önce de 
yardım etmiştik.” Taha suresine gittiğiniz zaman onu net görürsünüz ve nasıl 
yardım ediyor; “annene vahiy ettik,” “seni Allah’ın da düşmanı olan, senin de 
düşmanın olacak birisinin elinde büyüttük.” “Ve seni daha önce de 
korumuştuk, birisini öldürdüğün zaman seni kurtarmıştık.” “Medyen’ de seni 
rızıklandırmıştık.”  

Bir geçmiş tecrübesi veriyor ve bu geçmiş tecrübesine baktığınız zaman orda 
Cenab-ı Hakk’ın vurguladığı şu; ‘senin geçmişinden tut, şu anına kadar kendim 
için seçen benim, ya Musa.’ Düşünün bir kişi var bu kişinin bütün yaşantısının 
tamamı Cenab-ı Hakk diyor ki ben yaptım. Senin kendi iradene ait hiçbir şeyin 
yok diyor. Ki Hz.Musa iradenin tecelli ettiği mertebede durur. Cenab-ı Hakk’ın 
irade sıfatının en yüksek düzeyde tezahür halidir. İradeyi görmek istediğiniz 
zaman direk Musa’ya gitmeniz gerekir. Her neyse bunun net anlatımı var ve 
bunu bilincine aldıktan sonra Firavuna zaten söylüyor “her şeye biçimini 
veren ve onlara dosdoğru bir yol verendir” Yani bana biçimimi vermiştir, bana 
dosdoğru bir yol verdi zaten demiş oluyor, yani geçmişin tecrübesini edinmiş.  

Derler ya, geçmişi olmak ayrı bir şey tarihi olmak ayrı bir şey; bakın öznenin 
tarihi vardır, öznenin tarih bilinciyle geçmişin bilinci ayrıdır demiştik geçen 
haftalarda. Geçmişin bilinci resimli fotoğraf gibidir. Yani şöyle yaptım, böyle 
yaptım, böyle oldu, şöyle oldu tarihleriyle bile konuşabilirsin. Şu saatte şunu 
yaptım veya da bin dört yüz iki de şu oldu, bu oldu… Ama tarih dediğiniz 
zaman bir ilkeler tarihinden bahsediyoruz. Bir öznenin tarihinden 
bahsediyoruz, nesnenin tarihi yok bakın. Ve o ilkeler tarihinde 
bilinçlenmekten bahsediyoruz çünkü bilinçlendiklerimizle ileriye doğru 
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bakırız, bilinçlendiklerimizle karşılaştığımız şeyleri kıyas eder ve olacakları 
öngörürüz ve ne zaman bilgiyle bilinçleniriz? Geçmişin tecrübeleri… Bilgiyi iki 
türlü alırız, bir; nakil, iki; tecrübeler ve deneyimler. İlkeleri deneyimleriz ama 
alemdeki bilgiyi ise deney ve gözlemlerle beraber alırız ve ondan sonra 
hayatımıza yön veririz. Bizden istenen şey şu, geçmiş bilincinizi bulun. 

Bakın geçen hafta Ayten abla ile konuşmuştum; şu anki halimiz üç sene 
önceki halimizle aynı değildir. Bir gün bir kardeşim dedi ki; efendi senelerden 
beri yolda gidiyoruz, yani kendimde bir şey göremiyorum gibi bir şey söyledi. 
Kendisine dedim ki; abi dedim sen buraya geldiğin zaman kaç sene oldu iki 
sene oldu. İki sene önceki sen ile şimdiki sen aynı mısın? Bütün geçmişimizi 
kendimize ayna yaparız, o aynadan bakarız aynı kişi miyiz, değil miyiz? Nasıl 
bir bilince taşınmışız ve o bilinç bizi nereye götürüyor. Zaten “Onların 
geçmişlerini de geleceklerini de bilendir” diye ayeti kerime var. , Cenab-ı Hakk 
her daim geçmişimizi ve geleceğimizi bilendir.  

Bakın ürün sahibi, kim olursa olsun. Ürün üzerinden kimlik sahibi olur, aynı 
zamanda ürün sahibi ürünü verdiği zaman ürünü her zaman önünde tutar, 
her zaman önündedir, hiçbir zaman gerisin de durmaz. Yani bir ürün 
veriyorsunuz ürünü verdiğiniz zaman önünde bakmaz mısınız ne için 
yaptığınızı, nelerle yaptığınızı, sonuçta onlardan neler beklediğinizi, sonuçta 
ondan ne murat ettiğinizi ve onu çıkarmak istediğinizi bilmez misiniz? Cenab-ı 
Hakk da öyledir. Ürün veriyor ve ürününün her zaman önündedir. Yani onun 
içindir ki bizim sağımızı, solumuzu yani şu anda yaşadığımız durumları, 
arkadan biriktirdiklerimizi yani yaşadıklarımızı ve önümüzdekileri 
yaşayacaklarımızın tamamını biliyor. Buradan kader polemiğine gidilebilir o 
ayrı mevzu oraya girmiyoruz, çünkü Taha suresinde başka bir şey anlatılıyor.  

Taha suresinde ne ile karşı karşıya olursan ol, senin olan bir hak var ve hakta 
kararlı ol, başına neler gelecekse gelsin, bunları ön görüyorsan dahi korkma, 
Allah seninle beraberdir. Musa ile bize onu çok net veriyor “ben sizinle 
beraberim ya Musa.” 

Musa’nın kavminde de çelişki var. Evet, geçmişimizle yürürüz ama 
geçmişimizden taşıdıklarımız eğer hakkani değilse gerçeği işaret etmiyorlarsa, 
yani gerçeği tahakkuk edip göstermiyorlarsa… Put yapıp ta puta tapmaları 
gibi, Hator putu, Mısırlıların taptığı tanrıça, gök tanrıçası, inek tanrıçası… 
Firavun kavimden çaldıkları ile bir de inek yapıyorlar, ona tapıyorlar. Şimdi 
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kavimden aldıkları maldır, mal yarın başkasına kalır, altın yarın başkasına kalır, 
o önemli bir şey değil, ama Hakk’tan beri bırakan zihniyeti aldığın zaman o 
seninle yürüyor. Değerlerde öyledir, Hakk’a ait her şeyi aldığın zaman onla 
yürümüyor muyuz? Onun içindir ki, körlük gibi hiçbir zaman lüksümüz yok. 
Gerçeğin bilgisini alacağız, tecrübe edeceğiz, ilmi olarak tecrübe edeceğiz ve 
ona göre geleceği ön görerek yürüyeceğiz. Yoksa burada körsek ahrette de 
körüz. Burada bize anlatılan körlük, Hakk’a karşı bir körlük değil, olabilecekleri 
ön görmemenin körlüğüdür. Bir daha altını çiziyorum daha önce körlük 
meselesini neye göre kullanmıştık, Hakk’ı görüp görmemeye hani ‘burada 
körler orda da kördür’ burada Hakk’ı görmezsen ahrette de göremezsin. Taha 
suresindeki körlük ise yaşadığımız şeylerde Cenab-ı Hakk olan şeyleri 
görmezsek, bak Hakk’ın varlığını değil, Cenab-ı Hakk’a kıyasen ilkesel olanları 
görmezsek sonuçta başımıza gelecekleri ön göremediğimiz için, körlük olduğu 
için orayı, ön göremediğimiz için sonuçta kör olacağımızdır. Ön görememenin 
körlüğü, ne ile karşı karşıya kalacağımızı bilmemenin körlüğü, Taha suresinde 
verilen körlük budur.  

“Ya Rabbi ben daha önce görürdüm,” burada göremiyorum. Olabileceklerin 
ihtimallerini hesaplardım, lakin hesaplayamıyorum. Ahrete gittiniz 
hesaplıyorsunuz, ne olacağını bilmiyorsun; sen bize kördün, ayetlerimizi 
unuttun yani delillerimizi sana ışık olacak olabilecekleri, gösterenleri bıraktın, 
meşaleyi bıraktın… Bıraktığın zaman zaten ön görülerini orda yitiriyorsun. 
Eğer insan Allah’ın ayetlerine, delillerine burada Hakk’a yürüyüşte sebep 
olanları bıraktığı zaman zaten geleceğini ön görmemeye başlar, sadece menfi 
olarak ön görmeye başlar. Altını çiziyorum kim ki nerede ihtiyaçlı oldu, o 
ihtiyaçlığıyla Cenab-ı Hakk ona göründü.  

Benim derdim bir evliya görmekti, Allah bana bir evliya gösterdi. Ben Allah’u 
azimüşşanı öyle arıyordum. Musa da arıyordu fark etmiyor veya Yunus gibi, 
Yunus kıtlıktaydı. Bakın onun ki tam Taha suresini anlayabilmemiz için çok 
güzel bir örnek, Yunus Emre ne yapıyor alıç topluyor dağdan ola ki Hünkâr 
dergâhına giderim bana buğday verirler. Bak rızık, el Rezzak, kıtlık var ola ki 
fayda alırım. Şimdi mevcudat dağından topluyor toplayacağını, tırmanıyor, 
yolda ne ile karşı karşıya kalırım düşünceleri ile… Hünkârın sofrasına geliyor, 
diyorlar ‘kim geldi’ ‘efendim destur Yunus geldi,’ destur ‘gelsin’ diyorlar. 
‘Efendim bir miktarda alıç getirmiş dağdan toplamış, hediye, lokma.’ Ya Yunus 
diyor ‘her bir lokmana karşılık, bir alıcına karşılık sana bir nefes versem olur 
mu’ diyor. Şimdi bak çelişkiye bak; el Rezzak…  
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Şimdi bende öyle bir çelişkide kaldım ama el Rezzak üzerinden kalmadım, Veli 
olduğundan emindim ama korkmuştum bir daha gideyim gelmeyeyim mi 
diye, ayaklarım gidip geliyordu valla yapacak bir şey yok.  

—Hünkârım buğday lazım. ‘Her birine on nefes versek’ diyor. —Hünkârım 
buğday lazım. Rızkı üzerinden dergâha gelmiş, uyanmıyor ama. ‘Her birine yüz 
nefes versek.’ —Hünkârım buğday lazım. ‘Var git o zaman. Buğdayını dilediği 
kadar verin.’ Dilediği kadar buğdayını veriyorlar, yüklediği kadar veriyorlar. 
Aklı sonradan geliyor, kendini takip ediyor şöyle bakıyor, ‘ya nefes alsaydık 
zaten himmet idi’ diyor, yani önemli olan himmeti almaktı diyor. Geri 
dönüyor ‘Hünkârım himmet…’ Vallahi diyor senin anahtarı Taptuk’a verdik 
diyor; oraya git. Orada emri oluyor zaten. Bakın çelişki, ikilemde kalış, biri 
ihtiyaçlılık tarafı, bir taraftan da hakkla karşı karşıya, gerçekle karşı karşıya, 
ikisinin arasında tercih yapmak zorunda kalıyor ve buğdayı tercih ediyor. 

Bakın Musa’ya geldiğimiz zaman söylediği ilk şey şu, “Musa korkma benim 
ben, âlemlerin Rabbi olan” ve hemen arakasından güzel bir şey daha söylüyor 
diyor ki; “burası kutsal Tuva vadisidir, nalınlarını çıkar.” Nalınların tefsiri çok 
fazladır ama tevil itibarı ile söylerseniz, orası nur vadisidir, nur gözüydü. Emin 
olun nötrüno tecellisidir, saf, katışıksız nötrüno tecellisi vardır ve bal renginde 
idi, bal balı bilirsiniz, o kadar güzel. Çam balı değil ama ha çiçek balı ve bal 
renginde idi, orda istenen; bırak, sana aksın… Neyi bırak; geçmişini bırak, 
senin üzerine yüklenen el Rezzak esmasıyla yüklenenlerle bakmayı bırak. Sol 
ayak, sol ayak geçmişimizi işaret eder, geçmişimizle yürüyüşümüzdür ve 
geçmişimizle beraber olanlara el Rezzak sıfatıyla bakışımızın yürüyüşüdür.  

Sağ ayak, geleceğe doğru beklentilerimizle yürüyüşümüzdür ve genelde 
karşılaştığımız her şeye beklentilerimiz üzerinden gelecekte olabilecekler 
ihtimallerine göre bakarak, hesap ederek adım atarız, yani her zaman sağ 
adımımızı atarız. Bizden de beklenen her zaman sağ adımdır, yani 
olabileceklerin ihtimalini gör ve sağ adımını at, ha sonra geçmişinin hesapları 
ve olanların ihtimalini görerek sol adımını at. Onlarla nasıl karşı karşıya 
kalacaksın, ne yapacaksın, ne yapmayacaksın ı ondan sonra analiz et, 
değerlendir. Nalınlarını çıkar… Olanlar ve geçmişin yürüyüşünde sol adım evet 
sol ayağa, gelecekte olabileceklerin ihtimallerine göre hareket sağ ayak, 
ikisinin nalınlarını çıkart diyor. Ve namaz kılarken, ibadet ederken yaptığınız 
bir şey vardır, oturmak, eğilmek ve oturulması istenir, bir süre ayaktaydı ama 
oturulması istenir. Oturulmasından istediğimiz kasıt, yani insanın ayaklarının 
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tamamı dünyalığa aittir, ne zaman ki oturur dünyalığın üzerine, artık bütün 
varlığı ile oturmuştur. Rızık sıfatı, dünyalık ihtiyaçları hepsine oturulmuştur 
artık, Hakk ile bakılıyordur, oturuş Hakk’ın oturuşudur. Kul ayakta ise 
beklentileri var demektir, kul yürüyüşte ise halen yol gidiyor demektir, ayaklar 
götürür onu. Ama yürüyüşümüz bir daha söylüyorum insanın yürüyüşü 
geçmişinin tecrübeleri, bilgi tecrübeleri ve o bilgi tecrübeleriyle olanları görüş, 
olanları değerlendiriş ama olabilecekler ihtimallerine göre değerlendiriş ve 
sağ adımını her zaman atmasıdır, yürümesidir. Nalınlarını çıkar ve nalınlarını 
çıkar derken, ‘olduğun gibi gel ya Musa’ diyor. Yani ne geçmişinle, ne olanlara 
bakış açınla, ne de gelecek beklentilerinle, olacak ihtimallerine göre… El 
Rezzak, ola ki bir ihtiyaç ve halen ihtiyaç gözüyle bakıyor, ateş. O nurdu, 
katışıksız nur, ateş diye göründü ona. 

Ali’yi seversiniz Ali diye görünür size, Muhammed’i seversiniz salat ve selam 
üzerine olsun Muhammed Mustafa diye görünür size… Kimi severseniz, kimi 
kıble edinirseniz onun veçhesiyle size el uzatır, gördüğünüz yine odur. Bunu 
biraz daha abartıya taşıyım, bir gün Lütfi Filiz hazretlerinin yanına bir tane 
kardeşim gelmişti, kardeşim Ülker hoca, Ülker hoca dedi ki efendi dedi dün 
akşam sizi rüyamda gördüm dedi, beraber bir divanda oturuyorduk. Siz beni 
öptünüz bende sizi öptüm; yani konuştuk anlamındadır öpmek. Efendi söyledi 
evladım dedi beni görmemişsin Allah’ı görmüşsün. Aklına takmış ya, onun 
sıfatı üzerinden ona görünmüş.  

Bakın biçim Allah’tır demiyorum, onun sıfatı üzerinden ona el uzatıyor, onun 
beklentileri üzerinden ona el uzatıyor. Bu hem bir taraftan bize yol götüren 
bir şeydir ama bir taraftan bize engel olan bir şeydir. Bakın burada inanılmaz 
bir şey söylüyor, ‘ya Musa, benim ben’ yani ben sana rızkın üzerinden 
göründüm diyor, ateş değilim, ateş diye göründü ya ‘ben senin gördüğün 
temel ihtiyacın olarak beklediğin şu, bu değilim ateş olarak görüyorsun, ben 
ateş değilim, nur’um diyor yani. Size hangi sıfatı üzerinden görünürse 
görünsün sizin oradaki beklentileriniz, ihtiyaçlarınız, çaresizlikleriniz 
üzerindeki el uzatışınız neye ise, kıbleniz neye ise onun üzerinden görünüştür. 
O görünüşünüzde görünüşü aşmanız lazım, görünen Hakk’tır orda, el uzatan 
Hakk’tır orda. Eğer biçime indirgerseniz biçimin kendisi ulularsanız, Allah’ı 
görmezsiniz.  

Tenzih en yüksek dorukta Taha suresinde, öyle bir nefes aldırtıyor, öyle bir 
nefes veriyor ki Ta Ha… Eylemde sabit ve devamlı olmamızın, tutarlı 
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olmamızın gerektiğini veriyor, hangi korkularla karşı karşıya kalırsak kalalım 
yürüyüşümüzün devamlı olması gerektiğinin bilicini veriyor. Ta bizi eyleme 
sevk etti, sebat ederek devamlı bir eyleme sevk etti, ama her eylemimizde 
geri O’na dönmemiz gerektiğinin bilincini verir ama ne ile; tenzihle… 

Din tenzihten ibaret demiştik, teşbih değil. Din tenzihten ibarettir ve tenzihi 
en yüksek dorukta veriyor, hem esma tecellisi “en güzel esmalar Allah’ındır.” 
En güzel esmalar demek olduğu gibi Hakk’ı gösteren sıfatlar demektir. Allah, 
Rahman direk bakın bir şahsı işaret ediyor. Ve içeriğinde ne varsa o sıfatın, o 
esmanın, o sıfatla ona bakış açısı verir size düşüncenizde. Lakin tenzih bilinci 
Taha suresinde bambaşka bir açıya büründürülür, tenzih ettiğiniz ne ise onu 
tenzih etmiyorsunuz Allah’tan! 

Yine Musa’nın kavmine gideceğiz. Musa’nın kavmi, Hator’un heykelini yapıyor 
ve ona tapınıyor “nefsim hoş gösterdi” diyor, bakın bir taraftan da 
dürtülerimizi, içgüdülerimizi kontrol altına almamız gerektiğinin bilincini de 
veriyor. Çünkü olabilecek şeylere karşı, ne olabileceğinin ihtimallerini ön 
görürsek, o ön gördüğümüz şeyler ne ise ona göre kendimizi kontrol ederiz. 
Bazen olur içgüdülerimizi bastırırız, toplum içerisinde gidiyorsunuz farz edin ki 
bir şeyi söylemeniz gerekiyor ama söyleyemiyorsunuz, niye; olacakları ön 
görüyorsunuz. Bir dürtü geldi şunu söyle, şunu yap, şöyle de… Ama 
olabilecekleri ön gördüğünüz zaman o dürtünüzü kesersiniz, o dürtünüzün 
önünü kaparsınız ki hepimizde olur, toplum içerisinde giderken birine laf 
söylememiz gerekir veya da birine bir ortamda bir şeyler yapmamız gerekir 
aynı anda olabilecekleri ön gördüğümüz için sezgisel olarak aynı anda önümüz 
kesilir ve bu şekilde yol gideriz. 

Musa (as) inek bahsinde ne yapıyor; onu yakacağız ve atacağız diyor ve ondan 
sonra da Cenab-ı Hakk’ı tenzih ediyor; “kendisinden başka ilah olmayan” 
diyor, Allah’ı davet ettiğini söylüyor. Musa (as) ın Cenab-ı Hakk’ı tenzih edişi 
var. Çünkü bir varlığın kendisine bizatihi tanık olmuş, tanık olduğu şeyin bir 
inek olmadığını çok iyi biliyor ve ondan tenzih ediyor. Lakin ineği yaksan ne 
olur, yakmasan ne olur? Musa’yı eleştirmek için söylemiyorum başka bir aklı 
anlatmak için söylüyorum. Şimdi ineğin yakılışı veya da ineğin yok edilişi 
onların aklında böyle olmaması gerektiğinin bilincini uyandırır… Çünkü 
biçimlere rabıta, biçimlerin kendisini kıble alma, insanların tinde çocukluk 
devresidir. İlkeler düzeyinde Hakk’ı bilmek, ilkeler düzeyinde Hakk’ı zevk 
etmek insanlığın yetişkin devresidir. Şimdi altını çizeyim Hz. Musa ne yapıyor; 
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yakıyor, gidiyor. Zaten Allah tenzihteydi kardeşim buzağının kendisi, ineğin 
kendisi zaten Allah’ın kendisi değildi ki…  

Tenzih edilen, kişilerin bilincinde Allah’u azimüşşanın kendisidir. Cenab-ı Hakk 
zaten her şeyden tenzihte durur, yani öznenin kendisi zaten nesnelerin 
kendisine aşkındır.  

Bunu kendinizden örnek vereyim, siz özne olarak zaten içeridesinizdir, 
bedeninize aşkınsınızdır ve kendinizi en yüksek düzeyde nasıl ifade edersiniz; 
‘BEN.’ Bütün mevcudata aşkınlıktır, mevcudat dağının tepesi benlik tepesidir, 
orda Cenab-ı Hakk’ın varlığı vardır, Rabbül Âlemin ve o sadece ‘ben’ der, La 
İlahe İllallah demez, “benden başka ilah olup olmadığını benden daha mı iyi 
biliyorsunuz” der. Allah’a La İlahe İllallah diyen bizizdir, orada Musa söylüyor. 
Tenzih yaparken bilincimizde zanlarımızdan arınarak bizde olanı açığa 
çıkartmaya başlıyoruz. Tenzih iki türlüdür demiştik biri akli tarafıdır, biri 
yaşamsal tarafıdır demiştik, hem yaşamımızda tenzih edeceğiz yani 
içgüdülerimize sınır vuracağız, dürtülerimize sınır vuracağız, terbiye edeceğiz, 
Cenab-ı Hakk’ın ilahi sıfatlarını yaşayacağız. İlahi sıfatları üzeri yaşadığın 
zaman tenzihtesinizdir. İki; akli olarak tenzih edeceğiz olmayanı 
yakıştırmayacağız, onu sınırlamayacağız, indirgemeyeceğiz demiştik; biçime, 
kişilere indirgemeyeceğiz demiştik. Bunu yaptığınız zaman, sonuçta yaptığınız 
kendinizde olanı açığa çıkartmanızdır.  

Yaşamsal olarak tenzihteyseniz, ilahi sıfatlarla Allah sizde tezahür ediyordur. 
Bilincinizde tenzihteyseniz esmalarla artık biliyorsanız, kavrıyorsanız Cenab-ı 
Hakk’a bir o kadar yakın olmaya başladınız demektir, düşüncenizde artık 
onunla yürüyorsunuz ve artık ona tanıksınızdır her düşünce eyleminizde, her 
fikir üretişinizde ona ussal olarak tanıksınızdır. En yüksek tanıklık ussallıktadır, 
siz kendinizi tenzih ediyorsunuzdur o sırada ve tenzih Hakk’a yakin kılar.  

Tenzih bilinci yakin getirmenin bilincidir. Bir insan tenzih bilincini edinmeden 
yakin gelemez, imkân yok.  

Yani bir ineğin kendisini tenzih etmek, Hakk’tan yana tenzih etmek, hani 
rabbim kötü… Ya, rabbin zaten kötü sıfat sahibi değil, senin yakıştırdıklarından 
sen arınıyorsun ve sen olduğu gibi olan, görünen bir varlığa bakmaya 
başlarsın. Bizi örten zanlarımızdır, körlüğe sebep veren menfaatlerimizdir, 
kendi ihtiyaçlarımız, kendi zanlarımızdan bakarken hiçbir zaman hakikatte 
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kendi sıfatları ile görüneni göremeyiz. Ne zaman nalınlarımızı çıkartırız, 
beklentilerimizi, şunları, bunlarımızı, ne zaman hurafelerden ve zanlardan 
kurtuluruz zaten olan, olduğu gibi görünüyordur. Biçim olarak değil 
eylemleriyle, sıfatlarıyla, yaşamsal olarak görünüyordur ve tenzih sizi Hakk’a 
yetiştirmenin aracı olarak Taha suresinde gösterilir.  

Birinci, daha önceki tenzihte ne yapıyorduk, Cenab-ı Hakk’a tanıklık, burada 
ise Cenab-ı Hakk’a yetiştirme noktasında gösteriyor. Taha suresinde tenzih 
Cenab-ı Hakk’a yetişme noktasındadır, beklentilerimiz ne olursa olsun bakın 
en temel beklentilerimiz nedir el Rezzak sıfatıdır. Rızkımızı ihtiyaçlarımız 
doğrultusunda hayata bakışımız vardır ama öyle bir şey getiriyor ki artık 
hayata ihtiyaçların doğrultusunda bakma, hayata Hakk sıfatları itibarı ile bak, 
yaşadığın şeyleri hak itibarı ile gerçekler ne ise o gerçeklere göre değerlendir 
ve hayatına yön ver. 

Taha suresinde bizden istenen yaşam biçimi edinmemizdir, ama ne? Cenab-ı 
Hakk’ın varlığına göre bir dünya görüşü olup ta yaşam bilinci edinmemizdir. 
Bilgi irade ile işlevsellik kazanır bunu daha önce konuşmuştuk. Âlemde bilgi, 
Allah’ın iradesiyle işlevseldir, hiçbir zaman donuk değildir, insanda da iradeyle 
işlevseldir. Hangi bilgi olursa olsun, aynı anda melekelerinize sebebiyet verir, 
o melekelerinize âlemde görüş sahibi olarak bakarsınız ve hayatınıza yön 
verirsiniz. Bilgi işlevseldir ve işlevsel olan sizde iş görmeye başladığı zaman 
onunla ona tanık olmaya başlayacağınız bir seviyeye kadar götürmesi lazım. 
Bakın bilgiyi edinmek ayrı bir şey. Ama bilgiyi işlevsel kılmak kendinizde 
bambaşka bir şey, bizden istenen Allah’ın bilgisini edindikten sonra onunla 
beraber yaşamamızdır, O’nu yaşamamızın bizatihi kendisidir.  

Onun için Taha süresinde bizden istenen Allah’u azimüşşan’ a sıfatları üzeri 
tanık olmak ve bu tanıklık doğrultusunda ne ile karşı karşıya kalırsak kalalım 
mevcudat dağında başımıza ne gelirse gelsin ikilemlerde bulunduğumuz neler 
olursa olsun, o ikilemlerden sebebiyet çekincelerimiz, korkularımız ne olursa 
olsun O’na yürüyüşümüzün devamlı olmasıdır. Bakın iki tane yön, bir yönü 
temel ihtiyaçlarımıza bakıyor, hayati korkularımıza bakıyor ama bir tarafı da 
Hakk’ın kendisine. Hakk’ın kendisine bilinçlendik, bakın Hakk’ın kendisinden 
bilinçlendik ama bir taraftan da temel hayati korkularımız var, onunla beraber 
yaşantımıza yön vermemiz gerektiğinin bilincini ediniyoruz, amenna ki bunu 
yaptığınız zaman zaten tenzihtesiniz. Hakk’a doğru yürüyorsunuz, bütün 
hayati korkularınızı bırakıyorsunuz ki Tasavvufta bu iki kıblede ele alınır, iki 
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doruktur bu; Fedai Nefs, Fedai Can. Fedai Nefs, Fedai Can olduğu zaman 
zaten tenzihin doruğundasınız, Allah sizin üzerinizdedir. 

Taha sizi ‘şimdi Allah sizin üzerinizdedir’ dediğim anda başka bir yere götürür. 
O mevcudat dağınızda Allah’a vardığınız zaman o iki türlüdür, bir; neyi 
bekliyorsanız beklediğiniz kıble ne ise Yunus Emre’den örnek vereyim, hani 
gitti ya orda göremedi başka bir kıbleden aldı yani, Tura çıkamadı da daha 
küçüğüne (Taptuk Emre)çıkabildi diyelim; neyse artık, erenlerin büyüğü, 
küçüğü sıfat belirimleri haricinde olmaz. Hepsi özünde Allah’a bağlıdır ve 
Allah üzerlerinden tezahür eder.  

Ben dedim ki ya rabbi dedim bana bir velini göster, başka bir şey 
istemiyorum, istersen canımı al dedim ondan sonra… Duam samimi ama... 
Benim ihtiyacım oydu. Hakikaten de gösterdi ama hiçbir zaman biçimin 
kendisi Allah olmamıştı bende. Her gittiğimde Allah’a gidiyordum ve her 
gittiğimde Allah’a tanıktım, yani Turu Sina’ya. Eskiler buna şöyle demiş ki 
Kadirilerde doruktur. Kadiriler efendilerinin yanına giderken Allah’ın yanında 
gider gelir gibi giderlerdi. Bir gün rüyamda görmüştüm; -Kadiri meşreple 
yürüyoruz ya Abdulkadir Geylani’nin yüzü suyu hürmetine- bir Kadiri ormanı 
var o Kadiri ormanına dervişler giriyor, ağaçlara secde ediyor. Ya dedim ben 
bu ağaçların tamamını keseceğim dedim, putlara tapılır mı, bunlar put 
edinmiş ağaçları! Sonra uyandırdılar ki ağaç dediklerimiz Mürşit, Mürşitlerin 
önünde, tecelli gah-i ilahinin önünde eğiliyorlar. ‘Âdem’e secde et’ Âdem’e 
secde değişir orda ve Şeytan secde etmemişti ve bakın meleklerin secde 
ettiğine insan secde etmiyor.  

Taha suresi İnsanı Kâmil suresidir, eğer korkularını aşmış, çekinceleri 
kalmamış, tamamı ile Hakk’la varlığını bulmuş, Hakk’tan nefes alan, Hakk ile 
nefes veren, Ta-He, kendi üzerine dönmüş, öz varlığına dönmüş, öz benliğini 
bulmuş, artık öz benliği kendi üzerinde konuşan…  

İsmail Emre’den söyleyeyim; ‘bugün benim Emre de karar kılan’ bitti. Turu 
Sina da ki sözün aynısıdır, ‘Evliyaullah ın boyunları ayağımın altındadır’ Turu 
Sina da ki sözün aynısıdır, aynısı dediğim aynı akıldır. Artık varlığını istila 
etmiştir, bütün mevcudat varlığını, bütün mevcudat dağını istila etmiştir ve 
orda Hakk kelam ediyordur ve gelen her derviş Musa gibidir. Ve sizden 
beklenen hiçbir şekilde varlıkta, mevcudat deryasında ne ile karşı karşıya 
kalırsanız kalın, yoldan taviz vermemenizdir. Mesela orda İsmail Emre’nin 

279

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



bambaşka bir sözü daha var ‘sadıklar iman eder bana’ diye bir sözü var, bakın 
‘sadıklar iman eder bana’ derken Emre’nin kendisi kendine demiyor, Allah’u 
azimüşşanın bizatihi kendisi söylüyor. Hani Gülşeni Raz’a sormuşlar; ‘Allah 
insandan konuşur muymuş’ diyor ki ‘ağaçtan konuştuğuna iman ediyorsunuz 
da insandan konuştuğuna mı iman etmiyorsunuz’ İnsanı Kâmil suresidir ya, 
İnsanı Kâmil, orda sadece Hakk tecelli eder.  

Ta-Ha, Allah ile var olan, Allah ile öz benliğini bulan, Allah ile nefes veren ve 
kendi üzerinde Hakk ile bilinçli olan. Şimdi bir basamak daha; biz öyle gittik 
amenna lakin kendisi o hali yaşarken hani dağda tecelli ediyor ya, her ne 
yaşıyorsa orda onunla beslenendir, o nur ile beslenendir, o nur ile var olandır 
çünkü sadece ona bırakmıştır kendini ki en sonunda Turu Sina’nın helak 
edildiği söylenir. Kalan Tur, Tur değildir de. Şuan da Tur’dan eser yok, dağa 
tecelli ediyor yok oluyor ya, mevcudat dağınız yok olur; sadece Allah kalır.  

Şimdi toparlayayım; bu tefsir mahiyetindedir onu söyleyeyim ama şunun da 
altını çizeyim, her tefsir eğer Cenab-ı Hakk’ın muradı üzeri orda içerik olarak. 
Çünkü biz güneşe güneş dediğimiz zaman tepeyi anlatırız, tepede duran 
güneş bize ab-ı hayat veren güneşi anlatırız, bir kıblesiyle, bir anlamıyla ama 
Cenab-ı Hakk güneş dediği zaman bin cihetten bir anlam verir. Yani ruhu mu 
anlatır orda, sözü mü anlatır orda, hidayeti mi anlatır orda, aydınlığı mı anlatır 
orda, kendini mi işaret eder sembolizmayla orda. Lakin zatın kendisi biçimde 
teşbih edilmez. Bakın temsil ile teşbihi birbirine karıştırmayın, temsil edilir, 
teşbih edilmez. Yani insan ile Allah’u azimüşşan temsil edilmiştir, teşbih 
edilmemiştir. Bakın zevk ettiğiniz zaman ipin ucunu yakalıyorsunuz. Temsil 
edilmiştir, biçim itibarı ile insan Allah’u azimüşşanın temsilidir, teşbihi değil 
‘halife yaratacağım’ diyor temsil ama içerik itibarı ile, öz varlık itibarı ile… Öz 
varlığın kendisi teşbih edilmez.  

Kendi varlığınızı bir şeye benzetebilir misiniz, imkân var mı, kendi üzerinize 
dönün bir hali istiğrak yapın, duygularınızı susturun, düşüncelerinizi susturun; 
biri sizden bakıyor, bu görüşe gelin. Veya da kuş bakışı rüyalarınızda olur ya, 
hani siz bakarsınız, farz edin ki orda esmanız ile de bakmıyorsunuz, bilinçle 
bakıyorsunuz… Bilinçle de bakmıyorsunuz farz et, sadece bakıyorsun; onun bir 
biçimi var mı? Şahsın biçimi yok ve hiçbir biçimle biçimlendirilemez, teşbih 
edilemez ve kendisinin teşbih edilemeyeceğinin vurgusunu Taha suresinde 
söylüyor zaten.  
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Şahıs, özne olarak şahıs, hiçbir şekilde teşbih edilemeyendir, sadece 
kavramlarla onu idrak ederiz ve en yüksek derecede, kavramlarladır, 
kavramın kendisi teşbihtir, oda bizim anlayabilmemiz için... Zaten kavramın 
içeriğiyle tanık olduğumuz zaman tenzihte bakıyoruzdur. Rahman’la karşı 
karşıya kaldınız farz edin, Rahman’ın kendisine Rahman olarak bakarsınız, 
kavramın kendisiyle bakmazsınız; kavramın içeriğiyle bakarsınız. En basiti bir 
yemek görürüz çiğ köfte diyoruz, çiğ köfteye çiğ köfte olarak bakarken çiğ 
köfte diye mi bakıyorsunuz kavramı ile mi bakıyorsunuz; çiğ köftenin içeriğiyle 
bakıyorsunuz, çünkü daha önce tecrübe etmişsiniz.  

Şimdi Allah ile karşı karşıya kaldınız veya Cenab-ı Hakk size dedi ki ‘benim ben 
âlemlerin rabbi olan’ o benim diyene, o Kelam sıfatında bizatihi tanıksınızdır, 
direk tenzihte. Şimdi bakın ben dediği anda zaten bilinciniz ona varlık olarak 
bakıyor; Allah. “Ben âlemlerin rabbiyim” dediği anda âlemlerin rabbi bakışıyla 
bakıyor. Kavramın kendisinde kendisi teşbihte bakın, o sadece 
anlayabilmemiz içindir, yoksa orda ki kavram içeriği ile tamamı ile tenzihtedir. 
Bak kelam aktardı bize, yani kavramın kendisi bize aktardı, aktarılan şeyin 
içeriğiyle baktığımız zaman direk tenzih bakışı ile bakıyoruz, onuyoruz, onun 
kendiliğini onuyoruz, ben olanı onuyoruz. ‘Bugün benim Emre de karar kılan’ 
deyince Emre’ye mi tanık olacağız yoksa ben diyene mi? Ben diyene tanık 
olduğun anda zaten tenzihte bakıyorsun, Emre’ye bakmıyorsun ki muhteşem 
bir şeydir.  

Onun için tenzih dinin temelidir ve bir insan tenzihi hakkıyla yaşadığı zaman 
Cenab-ı Hakk’tan başkasını yaşamıyordur. Bir daha altını çiziyorum, şahıs 
hiçbir şekilde teşbih edilemez, sıfatları itibarı ile teşbih edilebilir, esmalarda 
edilebilir, ayetlerde edilebilir, biçimde anlatılabilinir, anlamlandırılabilinir 
sıfatları itibarı ile ama hiçbir şekilde teşbih edilemez, zat teşbih edilemez. 
Zatın resmini çizin! Çizebilene aşk olsun, teşbih edin ya... Kendi zatınızı çizin! 
Her çizdiğiniz bir sıfatınızdır. Görmeyi çizin, duymayı çizin, çizin! Adaleti 
çiziyorlar, hani bir heykeli var, bak bir sıfatı teşbih etmişler, ne güzel… Sıfatları 
teşbih edersin, zatı teşbih etmenize imkân yok ve Allah’u azimüşşan orda 
“benim ben” dediği anda ve Musa (as) ın o heykel kıssasını iyice incelediğiniz 
zaman kendisinin biçimlerle teşbih edilmemesi gerektiğinin aklını verir.  

Musa’nın kavmi geçmiş bilinç kültürle beraber geliyor, o kültürle edindiği zanlı 
hurafe bilinciyle beraber geliyor ve Musa yukarıya Cenab-ı Allah’a doğru 
gittikten sonra ne yapıyorlar; Cenab-ı Hakk’ın kendisine biçim veriyorlar. O 
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kadar geçmişin var, ne mucizeler görüyorsun ama bir şeye benzetmek 
istiyorlar. Hani göklerde dağdan seslendiği için olsa olsa gök tanrısı olacak o 
zaman kim olur, kendi geçmişinde tarihinde var, Hator var. Ne yapıyor olsa 
olsa bu olur, o unutmuştur diyor, hani bir ayette ne diyor ‘Musa unutmuştur’ 
diyor halkı. Biçim veriyorlar. Musa’nın öğrendiği zata biçim verilmemesi 
gerektiğinin bilinci… Çünkü zat hiçbir zaman biçim almaz. Kendisi biçim 
verendir ama kendisi biçimlendirilemeyendir, teşbih edilemeyendir yani 
teşbihte tanık olamayacağımız tek varlıktır.  

Neyde tanık olursunuz; kelamında ona tanık olursunuz, eylemlerde tanık 
olursunuz. Bir kişi hareket eder, eylemlerde bulunur, sıfatları ile tanık oluruz, 
ha bir zat var orada… Ama zatın kendiliğine, mahiyetine tanık olamazsınız 
hiçbir şekilde. Ne zaman tanık olursunuz, ne zaman yaşarsınız o zaman tanık 
olursunuz. Çünkü her varlık kendi üzerinde onunla yaşar, her varlık kendi 
üzerinde tanık olması gerekir. Başka bir yerde tanık olunamayandır O. Her 
varlığın kendi üzerinde tanık olabileceğidir O, kendi dışında değil, çünkü zatın 
kendisinin dışında bir zat yok ki, kendisinin dışında O’na tanık olunabilinsin! 
Onun içindir ki kendi üzerinizde tanık olacak. Mevcudat dağınız üzerinde ne 
zaman ki ‘benim ben’ diyeni bulursunuz, o Ben’in gözlerinden bakarsınız, 
zaten göz kendisi olur. 

Mülkiyet tamamı ile ona aittir, biz kendi gözümüz, kendi elimiz, kendi 
burnumuz, kendi kulağımız zannediyoruz; hepsi kendisinin. Kulak onundur, 
göz onundur ne zaman onun gözüyle baktığınızı, ne zaman onun kulağıyla 
duyduğunuzu, ne zaman onun aklıyla düşündüğünüzü anlarsınız, beyniyle 
düşündüğünü anlarsınız; işte o zaman size kulluk hilkati verilir, kulluk yaratılışı 
verilir. Ondan önce sadece küfürdeyizdir. 

Bize verilen buradaki anlayış ya küfürdesindir, ya da Hakk ile uyanıksın, yol 
tutuyorsundur ve Hakk ile uyanık olmak sadece tenzih ile olan bir şey. Bir 
daha altını çizerek söyleyeyim, hiçbir zaman zatı teşbih edemezsiniz. Zatın 
kendisi temsilen insan tarafından temsil edilmektedir, amenna. Güneş 
remziyeti de zatın kendisini temsilen işaret eder, ama teşbih olmaz, benzetme 
olmaz; çünkü benzeri yok ki benzetesin. Teşbih benzetmedir, benzeri olmayan 
bir şeyi bir şeye benzetemezsiniz ve benzeri olmadığı için ki benzetilmek 
istemiyor ve bunu en az dört beş yerde La İlahe İllallah la söylüyor. La ilahe 
illallah katışıksız tenzihtir, kendisinden başka ilah yok. Katışıksız tenzihtir, 
kulun tenzihidir ama… Allah’ın kendisine gittiğin zaman “ya Musa benim ben, 
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âlemlerin rabbi olan”, “Benim ben” kelam sıfatıyla bütün âlemlere aşkın 
olarak ifadesi getirir.  

Benim demek arı soyutlamadır, her şeyi kendisinden tenzih ediyor, benim 
demek aynı zamanda hepsinin üzerinde aşkın olduğunun ifadesini getiriyor, 
tamamı ile bütun da bakın bütun kavramını kullanıyor, bütun da duran… 
Bütün değil, bütun da duran bir varlığın kendisini ifade edişi. Siz özne olarak 
benim dediğiniz anda bütun da olan bir varlık olarak kendinizi ifade 
ediyorsunuzdur. Bütün mevcudatınıza aşkın ve aynı zamanda bütün 
mevcudatınızı kendinizde onamış olarak benim diyorsunuzdur. Ama 
kendinizde onadığınız şeyi kendilik olarak göstermezsiniz, hepsine aşkın 
olarak kendiliğinizi dile getiriyorsunuzdur. 

Ne zaman ki öz varlık, öz benlikle aramıza rızkı koyduk, dürtüleri koyduk, işte 
o zaman dur diyor. Nalınlarını çıkart dedikten sonra gösterilen ilk mucize 
nedir, dayanaklarını bırak. Musa’nın asası nedir demiştik, bilgidir demiştik. 
Bilgi en büyük dayanağımızdır, onunla yürür gideriz. Diyor ya ‘ben 
koyunlarımın yününü çırparım, çalıları iterim, koyunlarıma ağaçlardan ot 
toplarım vs,’ bakın bildiğiniz şey ne ise elinizle beraber ne yapıyorsanız, artık 
alet. Yani bilgi insana alettir, nesnesidir, onu kullandıkça zamanda yol yürür 
ama bilgi dayanaktır. İnsanın dayanağı bilgidir, neyi bilgi ediniyorsa o 
dayanağıdır artık ve bilgiyi hangi ilkelerle ediniyorsak bilgi dağları ediniyor. 
Taha suresinde dağların işlenmesi o yüzdendir bağlamda. Dağlardan 
soruyorlar, “dağların hepsini un ufak edeceğiz” yani öz varlığı yansıtacak hale 
geldiği zaman… Çünkü biçimler, farklılıklar bize öz varlığı yansıtmıyor kolay 
kolay. Biçimlerin kendisi öznenin kendisini vermez, biçimlerin üzerinden 
hareketin kendisi, öznenin kendisini verir. Onun için Cenab-ı Hakk’a hareket 
tavırlarında tanığızdır.  

Şimdi toparlayayım, ne zaman ki ilkelere bağlı olarak ilim ediniyoruz, 
kendimizde dağlar ediniyoruz, dayanaklar ediniyoruz zaten ve ne zaman ki 
onu yolda yürüyüş yapıyoruz, asa ediniyoruz. Hemen arkasından “asayı bırak” 
diyor. Menfaatler ve içgüdülerle biçim almış bir hal ile âleme doğru 
bakıyordu, o yılandır, her şeyle uyum içinde hareket ederiz. Yılan uyum içinde 
hareket edendir, hiçbir biçim, hiçbir olumsuzluk onun için önemli değildir, o 
kendisi ayak uydurur. İş ilişkilerinizde bilir misiniz; temel ihtiyaçlarınız vardır, 
o işten beklentileriniz vardır, karşılaştığınız olaylara göre hemen bukalemun 
gibi şekil alırsınız. Bakın yılan bekçi demektir, maneviyatta ki hali bekçidir, 
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toparlayıcıdır. Bekçi korur, neyi korur bütünde duranı korur, temel 
ihtiyaçlarınız size âleme bakışa doğru içgüdülerle beraber götürürse…  

Zeki bir hayvandır. Yılan zeki hayvanlar içerisinde sıralama yapılsa ilk onun 
beşindedir, düşünür. Adana tarafında yaşayanlar varsa çok iyi bilirler. Bir tane 
hikâyesi vardır anlatmışımdır; bir yılan eve girdiği zaman öldürüldüğü zaman 
ağzına bir şey koyarlar. Ola ki eşi görür, gelip intikam almasın, anlar ki hırsızlık 
yapmış bu burada ve oradan intikam almaz, hak etmiş yani. Vallahi zekidir, 
yılanlarla iç içe yaşayanlar bunları çok iyi bilir. Hindistanlılar çok iyi bilir, 
üstelik bekçi olarak ta evlerinde tutarlar. Cennetin bağında, kapısında 
bekçiydi derler ya bir hikâye rivayet olur, sonra Şeytan kandırdı da içeri girdi, 
Âdem ile Havva’yı kandırdı, ondan sonra aşağı düştü vs. Bakın rüyanızda eğer 
beyaz yılan görürseniz o şifadır, korur, sizi bütünlüğünüze getirir geri. Şifa 
bütünlüğünüzü bulmanızdır, eğer siyah yılan görürseniz âleme bakan ve her 
şey de menfaati güden birisiyle karşı karşıya kalacaksınız veya da kendi 
ahlakınızı görürsünüz demektir. Yani gördüğünüz ya size işaret ediyordur, 
yada yaşayacağınız birilerine işaret ediyordur, yani birilerini göreceksiniz, 
birileriyle tanışacaksınız onlara işaret ediyordur bu katiyen böyledir. Yani 
rüya, rüya sahibine aittir ya yaşayacağı, karşılaştığı insanları ya da kendisinde 
doğacak bir ahlaka işaret eder.  

Yılan ne zaman ejderha olur; ne zaman değerlerinizi sahiplenirsiniz, öz 
varlığınızı sahiplenirsiniz, gönül yurdunuzu sahiplenirsiniz orda artık bilinciniz 
artık yapısallık kazanmıştır, her varlığın üzerinden Cenab-ı Hakk koruyucudur. 
Ne zaman siz kendi varlığınızı, o korktuğunuz anlarda hani dehşet verecek 
korktuğunuz anlar olur, hani “korkma” emri üzerinize halk olur, hani “korkma 
ya Musa” ve bırak yani kendinde olanı bırak, dayanaklarını bırak; işte o zaman 
asanız, bilginiz ne tecrübeler edindinizse edindiniz ejderha kesilir. Hiç bir 
kedinin, köpeğe ejderha olduğunu gördünüz mü yavrusu dolayısıyla, ben çok 
şahit oldum. Peki, tavuğun civcivleri sebebiyle köpeğe, kediye karşı ejderha 
kesildiğini gördünüz mü? Koruyucuya bak.  

Yılan bekçidir, ejderha koruyucudur ve Rıdvan dediğimiz Melek ejderhadır, 
Cennetin koruyucusu ejderhadır. Cenab-ı Hakk onu ejderha biçiminde 
yaratmıştır, Cennetin koruyucusudur. Görene aşk olsun, vallahi adam korkar. 
Maliki görenler kaçar yani o bambaşka bir şey, vallahi ben gördüğüm de böyle 
şok olmuştum, demiştim ya rabbi bu ne? Valla emin olun bir hafta kendinize 
gelemezsiniz. Amerikan korku filmleri hikâye, canavarlar filan yapıyorlar aman 
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ya rabbi, zebaniler ya korku filmi izleyecek olan varsa eğer Cehenneme gitsin 
canlı canlı yaşasın, azim Allah. Ben fazla meraklı değilim, izlemiyorum yani. 
Cennetin koruyucu meleği Rıdvandır, rıza meleği, hoşnut meleği ama 
koruyucu meleğidir, ejderhadır. 

Bilgiyle gönlün koruyucusu ne zaman ejderha kesilir? Ne zaman değerlerinize 
dokunur, ne zaman hayati bir mesele ile karşı karşıya kalmışsınızdır, bütün 
varlığınızda Cenab-ı Hakk size cesaret verir ve ejderha kesilirsiniz o sırada. Ne 
zaman korktuysanız, o korktuğunuzun son haddinde insan ejderha kesilmiyor 
mu?  

Psikolojik bir yürüyüşü de anlatıyor Taha suresinde. Karşılaştığınız olaylarda 
psikolojik tepkilerinizin biçim aldığını görürsünüz. Biçim ve içerik, sembolü, 
insanın yaşantısıyla alakadar onu bile dile getiriyor. Her tefsir eğer Hakk’ın 
muradıyla orda anlatmak istediğiyle de alakadarsa bir nevi tevildir. Çünkü 
orada öyle bir muradı da vardır, öyle bir anlamı da vardır. Çünkü kendi 
aklınıza göre değil orada ki hakikatine göre, ayan-ı sabitesine göre 
anlamlandırıyorsanız orda tevilindesinizdir aynı zamanda, bunu da 
unutmayın. Orda çok enteresan bir şey daha var, yılan metaforunu kullanmış, 
ondan sonra buzağıyı kullanıyor, bereket. Hem berekete hem göklerin 
tanrıçalığına işaret ediyor, çünkü göklerden bereket gelir daha bunun gibi 
birkaç tane var. Dikkatli bakarsanız hepsi de bizim kendimizde yaşam 
biçimlerimizle, potansiyellerimizin açığa çıkmasıyla da alakadar. İnek 
anlayışsızlıkla alakadardır, her ne kadar bereket sayılsa da anlayışsızlık. Derler 
ya öküz gibi olma, toplum dilinde zaten var; anlayışsız olma. Bir kardeşimiz 
bunu çok iyi anlatıyor; “neden Bakara” demişler,” inek gibi olma diye” 
demişler diyor. 

Şimdi iyice toparlayayım aslında arketiplerine girmeden, Taha suresi size şunu 
söylüyor yol yürüyüşü itibariyle ne ile karşı karşıya kalırsanız kalın, ikilemlerde 
kalacağınız durumlar olur, bazen kendimize ait tercihlerimiz vardır. Yol 
yürürüz, ama öyle bir deme gelirsiniz ki çelişkilerde kaldığınız durumlarla karşı 
karşıya kalırsınız; Hakk’tan taviziniz olmasın. İşte o Hakk’tan tavizinizin 
olmaması Hakk’ı tenzih etmenizdir yaşantınızda. Çünkü varlığınız Hakk’a aittir, 
sizin kendinizi tenzih edişiniz, -kötü ahlaktan, şundan, bundan- Hakk’ın ilahi 
sıfatlarına bürünmeniz ve aynı zamanda kötü sıfatlardan tenzih edişinizdir. 
Altını bir daha çiziyorum, sizin kötü ahlaktan şundan bundan veya da zanlı 
anlayışlardan tenzih edişiniz, kendi öz varlığınız olarak sizde tecelli edene 
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tenzih edişinizdir. O tenzih edişin kendisinde Cenab-ı Hakk’ın lütfu ihsanı ile 
size ilahi sıfat olarak verdiği ne ise onunla bilinçlenerek bakarsınız.  

Onun için Taha suresinde tenzih Hakk’tan bizatihi nefes almak, Hakk ile 
bakmaya taşınmak için kullanılır, yaşamsaldır ve yöntemsel olarak yakin 
getirmek içindir. Çelişkilerle karşı karşıya kaldınız, korkularınız var ama 
ejderha kesilin. Hak olanı yerine getirin, yürüyüşünüzün kendisinde devamlı 
olun. Böylece siz dışarıda bir Allah’ı tenzih etmemişsinizdir, kendi üzerinizde 
olan Allah’a o kötü sıfatlardan tenzih ettiğiniz için Hakk artık üzerinizde 
görünür, mevcudat dağınızda tecelli eden Allah’tır. Onun için Tasavvuf 
yolunda Taha suresi önemli bir yoldur, eskiler onu gecesi gündüzü Taha, Yasin 
okur diye özetlerlerdi. Taha ile Yasin’i ders olarak verenler vardır özellikle. 
Çünkü İnsanı Kâmil olma suresidir. İnsanı Kâmil nasıl olmanız gerektiğinin 
bilincini verir. Menfaatlerimizle yola koyulduk, beklentilerimizle yola 
koyulduk, belki menfaatlerimiz dünyevi idi, belki manevi idi. Bazı insanlar 
bildikleri veliullaha ne için gidiyorlar para pul için, ola ki Cennetten bir yer 
kaparız, nazar ederler vs. diye giderler, bazıları şunun, bunun için… Allah için 
giderseniz o zaman Allah’a tanık olacaksınızdır, emin olun. Daha basiti dünya 
da insanlar ne için yaşıyor dünya için, beklentileri için, gelecekten akıbet 
olarak… Dünyayı neye kullanıyoruz, ahretimizin güzel olmasına kullanıyoruz. 
Allah için ise o zaman bütün kâinattan Allah size görünecektir. Benim diyen 
her yerden size benliğini gösterecektir, öz varlık olarak eylemlerinde ve 
hitabında benim diyecektir size.  

“Kıyametten sana soruyorlar”, her varlığın kendisinde olanı açığa çıkartsın 
diye “onu saklı tutuyorum” diyor, orada kendinden saklı tutuyor diye bir 
parantez açıyorlar, o kendinden değildir. Çünkü Allah kendinden ne 
saklayacak ki, saklayacak bir şeyi yok. Her şey kendine aşikâr olan bir varlık 
kendinden ne saklayabilir… Her varlık kendinde olanı açığa çıkartsın ve 
muradına ersin diye, -çünkü muradına ermesi kendinde olanı açığa 
çıkartmasıdır- çıkarsın diye onu saklı tutuyordur. Ama vakit olarak saklı 
tutmayı kast etmiyor, kıyametin bahsini saklı tutuyor. Akıbet olarak kıyametin 
kendisini saklı tutuyor, ha şu tarihte kopacak, bu tarihte kopacak önemli değil, 
kıyamet ayağa kalkıştır, Allah ile ayağa kalkıştır.  

Onun için Taha suresi Allah ile ayağa kalkışın suresidir ve orda iki tane esma 
söylenir; Hayy ve Kayyum, sizde diri olan, sizi diri kılan, sizde kendi ile ayakta 
olan ve sizi kendi ile ayakta tutan. İlim öğreniniz, irade ile bilgiyi kendinizde 
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işlevsel kılın, meleke edinin ve Hayy yani diri ve Kayyum olanla ayağa kalkarak 
yürüyünüz. O zaman edindiğiniz bütün bilgiler onun elinde artık iş görür; “ya 
Musa elini göğsüne koy ve onu bembeyaz olarak pak ve kusursuz olarak gör” 
Yedullahtır artık… Allah’ın elidir, Allah’ın eli olur yani. Orda ki beyaz el Hakk’ın 
elidir, bembeyaz nurlu bir eldir, aynen de öyleydi, artık Allah’ın elidir. 

İşin enteresan tarafı Cenab-ı Hakk bir insana yine onun kendi sıfatları üzeri 
görünür. Asayı, bilgiyi ne için kullanıyordu; kendi menfaatleri doğrultusunda. 
Yılan oluyor, niye başka bir şey olmuyor yılan oluyor; çünkü hali o, içeriği o. 
İçeriği o olduğu için biçimi o veriyor, yani ayanı sabitesindeki içerikle biçimin 
ilişkisi ne ise zahirinde de onu öyle kılıyor, amenna. Sonra niye ejderha ya 
dönüyor, büyük bir yılana dönüyor; çünkü artık orda cesaret geliyor, “korkma 
ya Musa diyor, bırak elindekini” cesaret geliyor, çünkü onların yaptığından 
dolayı korkmuştu. Bakın dağa çıkar korkar, sihirbazlarla kalıyorsun 
korkuyorsun, ya rabbi bu bize zahmet dokunduracak korku, hani “bize 
dayanak ver,” hani “Harun’u yoldaşım et,” dilimi çöz vs. mucizeler veriyor, 
takviye veriyor.  

Burada enteresan bir şey daha anlatılıyor, eğer gerçekten bir gerçeği dile 
getirecekseniz onun yaşamsal karşılıklarını göstermek zorundasınız, eğer 
gösteremezseniz ikna edemezsiniz.  

Evvela Musa ile Firavun’un bir diyalogu var. “Senin rabbin kimdir ya Musa” 
diyor; her şeye biçimini veren, bakın fıtrat dinini bahsediyor. “Her şeye 
biçimini veren ve onları dosdoğru yol üzerine koyandır.” Yani hepsinin içeriği 
doğrultusunda bir yaşam verendir ve sevk edicidir, geleceğe doğru bir sevk… 
İnsanın fıtratının tamamı ile geleceğe odaklı olduğunun bilincini veriyor. Zaten 
örnek vermişti, ‘senin geçmişini kendim için seçtim’ yani senin gelecek diye 
gördüğün aslında Cenab-ı Hakk’a bir varış, Cenab-ı Hakk’a bir yürüyüş ve 
insanın fıtratında tamamı ile geleceğe odaklanıştır, her şey Allah için ilkesiyle 
bakarsak.  

Lakin işin enteresan tarafı şu, Firavun değişik bir soru daha soruyor, madem 
öyle diyor; “geçmişlerin hali nicedir” Bakın, ikisinin de geçmiş bilinci var, tarih 
bilinci yok, Musa (as.) da da olmadığını görüyoruz o ayette. Kendisinin 
bireysel geçmişinin bilincinin olduğunu biliyoruz ama tarihsel vaka olarak, 
bütün tarihten neyin döndüğünü, hangi ilkelerin döndüğünü, ne için 
olduğunun bilinci yok, “Rabbimin katındadır” diyor; yani ben bilmem ve 
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Firavun ikna olmuyor. İkna olmayınca ikinci bir şey istiyor. O zaman diyor bir 
mücadele edelim. İnsanoğlunda kültür olarak, yeti olarak, hangi sıfatları, 
hangi ürettikleri şeyler öndeyse Cenab-ı Hakk onlara göre peygamber 
göndermiştir donanımda. Sihir önde, mucize önde gönderiyor; Musa. Dil 
önde, edebiyat önde; Kur’an gönderiyor. Yılan örneğine gidin, asayı hangi 
niyetle kullanıyorsa o niyet üzeri ona biçim veriyor. Kendi yaşantınızda da 
öyledir. Yaptığınız bütün ameller, niyetleriniz içerikte hangi sıfatınızın açığa 
çıkmasının hali üzeri yapıyorsanız ilahi âlemde de ona göre biçim kazanıyor 
demektir. Hani ölçülendiriyor demiştik, mahşerde ölçülendiriyor neye göre 
ölçülendiriyor, iki kilo muz aldın, paraya göre, filan ölçülendirmiyor. Yaptığınız 
her şeyin ilahi alemde karşılığı vardır, ona göre biçimlendiriyor ölçü olarak, 
biçim veriyor. 

Firavun ile Musa karşı karşıya kaldı, ikna et beni diyor ve yaşamsal olarak 
göster bunun… Bir şeyin gerçekliliğini iki nokta da alırsın; akli midir, makul 
müdür; Makul olanın doğada yaşamda karşılığı var mıdır, yok mudur? Madem 
Allah diyorsun tamam diyorsun, sana bir soru sorduk bizi ikna edemedin, o 
zaman diyor yaşamla ikna et. Sihirbazları topluyorlar, büyüleri, insanların 
gözlerini büyülemek vs. ve orada ne yapıyor, asayı bırakıyor. Eğer gerçekten 
gerçeğin bilgisini taşıyorsanız en sonunda üstün gelen siz olursunuz. Çünkü 
gerçeğin bilgisi en sonda görünecektir. Burada bir ayet “Hakk geldi Batıl zayi 
oldu” insan iki sıfat üzeri tarihte yürür demiştik, Hakk ve Adl. Adaletle 
toplumsal yaşantı ve Hakk sıfatı ile ileriye dönmek, Musa da zaten bu ikisi 
biçim kazanmıştır. O iradenin sıfatıdır, bilgi irade de işlevsellik kazanır ama o 
işlevselliği iki sıfatta bulur; Adalet ve Hak, gerçek. Bir; gerçeği işaret edecek, 
iki; adaletle biçim kazanacak. Toplumsal yaşantıya adaletle biçim vereceksiniz 
ki süreklilik olsun ama hak olanlarla da ilerleyeceksiniz ki gerçek olanlarla da 
ilerlenir. Sürekli bir yaşam adalet sıfatına bağlıdır toplumsal yaşantıda… 
İnsanın varlığı toplumsal olarak adalet sıfatına bağlıdır ama ilerleyiş Hak 
sıfatına bağlıdır. Ne zaman gerçeğin bilgisini sunarsınız zaten hileler 
çözülüverir, zanlar ortaya dökülüverir. Eğer zannın bilgisi kişide varsa gerçeğin 
bilgisini de daha önce bir parça edinmiş ama kabulünde değilse, ispatçısı 
kimse onun, O’na zaten direk itaat eder, başına ne gelecekse gelsin. Gerçeğin 
bilgisi sizi ikna eder.  

Ama keyfiyetteyse kişi - halen içgüdü ve hevasında- nefsi emareden 
bakıyorsa, yılan ama siyah bir yılan olmuş artık, Firavun, o zaman kabul 
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etmez, sokmaya çalışır. “Benden habersiz mi iman ettiniz, sizleri çaprazlama 
kestireceğim ve hurma dallarına asacağım.”  

Firavun muhteşem bir örnek, dinin kurumsal düzeyde ilk örneğidir. Nemrut’ta 
var ama toplumun bilincinin artık Firavun’a göre direkt biçim kazanması 
Firavun’da daha çok. Çünkü tanrılar, putlar, tapınmalar daha çok Nemrut’ta… 
Firavun aynı zamanda Tanrı insan, tapınılan Tanrı insan, yani din kurum 
olmuş. Ama Ali Şeriati’nin güzel bir sözü var dini ikiye ayırıyor; küfür dini, 
iman dini… Yani Hakk’a tanık kılan din; küfre tanık kılan, zulmün dini diye ikiye 
ayırır. Allah’ın selamı üzerine olsun. Firavunu küfrün dini olarak gösterir, 
Musa’yı imanın dini olarak gösterir. Selam bir daha üzerine olsun ki hakikaten 
de Şii camiasında çıkan çok ender bir insan. 

Küfrün kendisine baktığınız zaman küfür hiçbir şekilde hak, hakikat gelse bile, 
Allah ona inat verdikten sonra inat hiçbir şekilde imana sevk etmiyor. Hiçbir 
şekilde imana sevk etmiyor. Firavunun aldığı ve diyor ki; “kavminde kurtuluş 
bulmadı” zaten. Bakın burada bize anlatılan tarih bilincine geçeceğim, ikisinin 
de o tarihinin olmadığını görüyoruz. Lakin orda surenin devamında Hz. 
Resulullah için –ki bizim için çünkü Muhammed’e söylenen ümmeti içindir- 
diyor ki; biz sana geçmişlerinin zikrini veriyoruz, diyor; “bu kitabı sana zikir 
olarak verdik” Anış olarak verdik diyor. Anış demek, hatırlayış demek, 
buradaki zikir esma zikri değil, buradaki zikir geçmişlerin tecrübesinin 
aktarılmasıdır. Yani o ayette ki zikir, geçmişlerin tecrübelerinin aktarılışıdır ve 
geçmişlerin tecrübelerinin aktarılışını alan kişi, geçmişleri tecrübe etmiş 
olarak deneyimleyen kişi.  

Bunu kısa hayatınızda kendinizden tecrübe edin; bir hata yaparsınız, sonuçta 
size vahim bir şekilde acı veren veya da zulmete düşüren o hatayı bir daha 
tekrar eder misiniz, hangi çelişkide kalırsanız kalın, yapmanıza imkân yok. 
Çünkü tecrübesini edinmişsinizdir.  

Geçmiş tarihimizde de bu vardır… Ama insanlık yürüyüşüne baktığınız zaman, 
“biz sana zikir olarak verdik” denildiğinde; neyin zikri, geçmiş yaşantıların, 
geçmişte yaşayan insanların aklının hangi ilkelere bağlı olarak 
gerçekleştiğinin, Cenab-ı Hakk’ın neler murat ettiğinin zikri. Eğer tecrübe 
edinmezseniz karşılaştığınız olaylarda geleceğe doğru giderken nelere göre 
kıyas edebileceğinizi bilincini edinemezsiniz diyor. Bir şeyle kıyas edeceksen 
geçmişin tecrübelerini edin Musa gibi, o Firavun’a gitti sende Ebu Cehil’e 
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gidiyorsun veya sizde anne, babanıza, kardeşinize, kızınıza, eşinize 
gidiyorsunuz ne fark eder ki. Karşı karşıya kaldığınız durumları düşünün. İlla, 
Allah sizi çelişkide bırakacaktır bir yerde, ikilemde bırakacaktır, korkutacaktır, 
sizi sınayacaktır. Neye göre orda tavır edersin, tavırda bulunursun; geçmişte 
aldığın tecrübelere göre. Bir; ilke olarak Hakk’ı önüne alırsın, iki; tarih bilinci 
ile ileriye doğru gidersin. Eğer tarih bilinci edinmezsen yok olur gidersin. Aynı 
zamanda buradaki Taha’daki tarih bilinci farklı bir kapı açıyor bize, yeni gelen 
şeye açık ol. Yeni gelen şeye açık ol!  

Firavun’un firavunluğunu kültür edindiler, Musa’nın Musalığını alamıyorlar, 
yeni şeye açık değiller. Firavun’a gidiyorsun yeni şeye açık değil; inadı, nefsi, 
egosu, enaniyeti had safhada. Ama yeni şeye açık olanlar, yeniden üretilen bir 
tine taşınmaktalar. Tinin kendisi yeniden üretiliyor, Musa’da; adalet ve hak 
değerlere taşınıyor, kurtuluşa götürüyor. Kurtuluş kavramını özellikle 
kullanıyor, ama burada ki kurtuluş tenzih ile olan kurtuluş. Kendi nefsimizin 
Firavunluğunu tenzih edeceğiz Hakk’tan, bizi büyüleyen bütün âlemin 
büyülerinden soyunacağız, hak bilgiyle ve insanlarla yaşantımızda hakkaniyetli 
olarak yaşayacağız, Hakk’a göre, gerçeklere göre, herkesin üzerindeki haklara 
göre yaşayacağız, kıblemiz Allah olacak ve üzerimizdeki Cenab-ı Hakk 
üzerimizde görünecek olacak.  

Musa’ya zekâtı önermiyor bakın, namazı zikrediyor, diyor salâtı kılacaksın 
diyor. Zekât başkalarının sizin üzerinizdeki olan haklarıdır demiştik; zekâtın bir 
anlamı da Allah’ın sizin üzerinizde olan hakkıdır. Yani bana hakkımı 
vermiyorsun! Birinde ortaklığınız vardır dersin ki benim hakkımdan filancaya 
ver. Hem başkalarının üzerimizdeki hakkı hem de Allah’ın bizim üzerimizdeki 
hakkının verilişidir zekât, sadaka değildir onun için. Yani sizin keyfiyetinize 
bağlı olarak verilen bir şey değildir. Allah’u azimüşşanın bizatihi iradesi üzeri 
verilmesi gereken bir şeydir. Çünkü insanlarla yaşarken hepsinin hakkı üzeri 
yaşıyoruz zaten, hepsinin üzerinde emeğimiz var, hepsinin bizim üzerimizde 
emeği var, zincirin halkaları gibi. Bir; bunun sebebiyle, iki; verilen mülk 
Allah’ın mülkü ve diyor “benim mülkümden kullarıma ver.” Zekât Allah’ın 
kendi mülkünden Cenab-ı Hakk’ın kullarına verişidir. Lakin onun malını 
sahiplendiğimiz için hırsızlık yapıyoruz vermiyoruz. Zekâtını vermeyen 
hırsızdır, Allah’ın malını Allah’tan çalıyor, enteresan bir şey. Şu ülkede herkes 
kırkta birini verse fakirimiz, açımız kalmaz, vallahi… Zengin bir ülkeyiz 
bilmiyorum, ben zengin görüyorum.  
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Geleyim Musa’ya burada verilmek istenen tarih bilinci; yeniliklere de açık 
olmayanlar her zaman yok olmaya mahkûmdur. Hem maddi hem manevi, 
kendi tarihimize bakalım görürüz, Orta çağa bakın, yeniliklere açık değildik ve 
halen Arap ülkelerinde teknoloji açıklıkları var ama demokrasi, insan hakları 
halen ona açıklık yok. Tüketim olarak var ama yeniden üretilen şey farklılık 
taşır ve eskisi adet olduğu için, huy olduğu için artık huylarımıza kadar sirayet 
ettiği için kabulü zor olandır. Kabul etmek kolay değildir. 

Kendimden söyleyeyim… Mürşitliği aldığımda yirmi iki yaşlarımdaydım. Efendi 
verdiğinde yirmi iki de değildim, on dokuz-yirmi yaşındaydım. Efendimin 
yanına gittiğim ilk altı ayı artık mürşitsin demişlerdi, artık üzerinde ışıma 
başladı demişlerdi. Mürşit demek artık ışıması başladı, kendi rüştüyle iyiyi 
doğruyu ayırt ediyor ve insanlara onu gösterebilecek şekilde… Mürşit 
olabilmesi için üzerinde ışıması olması şart; radyasyon salacak kuvvetli, ne 
kadar kuvvetliyse… İki; insanlara iyiyi, doğruyu, Hakk’ı işaret edecek şekilde 
olacak. Mürşidi Kâmil artık yol edinen kişi demektir, yaşantısı örnek alınandır, 
Cenab-ı Hakk üzerinde bulunandır, mevcudat dağı olmuştur, üzerinde Hakk 
tecelli etmesi gerekiyor ki Mürşidi Kâmil olsun. Çünkü Mürşidi Kâmil aynı 
zamanda İnsanı Kâmildir.  

Artık Mürşidi Kâmillik de söyledikten sonra babaya dedim ‘Baba dedim bu 
yaşta kime ne anlatacağım’ dedim. Yaş yirmi iki, sakalda yok; ben bu yaşta 
kime ne anlatırım… Yavrum, dedi; ‘şurada bir su akıyor; kimisi maşrapayla 
içer, kimisi bidon dayar, kimisi gizli hat çeker. Ama su akıyordur diye.’ Çok 
güzel bir ders vermişti bana. Yani su aksın, milletin içip içmemesinden sana 
ne, sen hizmetine bak. Çelişkiye düşmüştüm orda ve çelişkimi aşmama sebep 
oldu. Çelişkim şuydu, kime ne anlatacağım, kim nasıl bir şey alır veya da ne 
yapabilir veya ne ile karşı karşıya kalacağım… İşin enteresan tarafı, kimin 
yanına gittiysem hepsi beni sahiplendi; bir mürşit lazım, bir mürşit lazım… Bir 
tek Metin baba demedi, Onunla da senelerden beri bir dostluğumuz var, 
Allah’a şükürler olsun. Bir dostluğumuz var, bir dost kaybetmektense bin 
başım olsun bin başım feda olsun, Metin babaya da selam olsun. Mürşit 
lazım; yani gel bana tabi ol, bana tabi olmadan bir şey olmaz demek. Zaten yol 
tutmuşuz biz, yani tutmuşuz demek bir yere gelmişiz manasında değil zaten 
önümüz açık, gel bir dost olalım kardeşim, yani illa mı evlat istiyorsun, yani 
evlat istiyorsan git başka bir yere. Yani bir aynalaşma hiç yoktu, sahiplenme 
vardı.  
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Yeni olan ile yeniden bir bakış açısı getiriyorsun ve o bakış açısında insanlara 
sunum yapıyorsun. ‘Abi ya daha önceleri böyle söyledi’, ‘niye böyle 
söylediler’, ‘ama sen şimdi böyle diyorsun ama bak daha önce efendi böyle 
demişti.’ Bak kıyas yapıyor. Yani efendinin sıfatında nasıl tecelli ediyorsa 
benimde sıfatımda aynı şekilde tecelli edecek diye bir kaide var mı? Her birine 
biçimini veren ve her birine dosdoğru yolu gösterendir. Bana da dosdoğru 
yolu kendime ne verirse, bana ne verirse onunla gösteriyorum, başka bir 
alternatifim yok. Hani kudreti vereydi kudretle göstereydim; ilmi irfanı 
vermiş, ilmi irfanıyla gösteriyoruz. Dirilik vermiş dirilikle gösteriyoruz ama 
kelamın diriliğini vermiş, hamdu senalar olsun. Kaç kişiye gittiysem o kadar 
veliyullaha gittim ki sayılarını hatırlayamıyorum, hepsi kucakladı beni ama 
evladım diye. Hiçbir zaman yeni bir şey var mı yok mu diye bir kişinin baktığını 
görmedim. 

Ne çıkıyor buradan ve kabul çok zordur, çünkü geçmiş tecrüben var, bir 
mekan edinimin var, o mekan ediniminde yeni gelenin ne demek istediğini 
algılayamıyorsun. Adam mitlerden anlatıyor, ondan anlatıyor, bundan 
anlatıyor sen o işin ilkesinden hakikatinden bahsetmeye başladığın zaman, ‘ya 
onlar kelam işi boş ver’, bak yeniye açık değil. Babaya sormuştum, ’baba bu 
kelam ne oluyor’ diye, efendi demişti; ‘yavrum oda Allah’ın ilmi değil midir, 
yabancı mı durmak lazım’. Kelam ilmi dedikleri filozofluk yani hikmet, zaten 
Kur’an’ın tamamı hikmeti işaret ediyor. Hadi kudreti bir kenara bırakın emin 
olun hepsi hikmeti işaret ediyor, söz hikmettir. Bakın nedenine bağlı olarak 
amacı işaret eder söz, Kur’an da söz; nedenine bağlı olarak amacı işaret eder, 
sonuçları işaret eder, ereği işaret eder ve hep erekten konuşur, hikmettir. 
Sizin yaşamınıza biçim verir ve Taha suresinde bizden istenen yaşamımızı 
Allah’a göre biçimlendirmemiz, ne ile karşı karşıya olursak olalım, Hakk’tan 
nefes alışımız ve onunla yürüyüşümüzdür. “Ben sizinle beraberim” derken 
Musa ile Harun’a, yani ben sizinle beraber yürüyorum merak etmeyin, 
sizinleyim. Güzel bir hadisi şerif vardı; “kuluma bir darlık ulaşırsa söyle onlara 
ben onlara yakinim, onlarla beraberim”.  

Allah ile baş başa bırakır Taha suresi sizi, başta. Taha eğer tenzih ayetleri 
üzerinden mevcudat dağında Allah’ı bulmak anlamında kullanılırsa, Allah’ını 
kendinde bulmuş, özgün yaşantısında Hakk ile yaşayan kişidir ve onda hiçbir 
korkusu yoktur. Ayet vardır; “onların korkusu yoktur” diye aynı zamanda 
korkmazlar veya da “muhafaza altındadırlar” diye bir ayeti kerime var. Ama 
Allah ki mevcudat dağınızda artık Allah tecelli ediyorsa hüve, artık kimliğiniz 
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şunun bunun kimliğine göre değil, Firavunun kimliğine göre değil, geçmiş 
kültürün kimliğine göre değil, yeni gelenin ve sizi yeni şeye taşıyanın kimliğine 
göre.  

İlkeler hep yenidir, iyilik yapıyorsunuz; iyiliği yaparken hep aynı zevki bir daha 
yaşarsın, güzelliği yaşarken hep yine aynı güzelliği bir daha yaşarsınız ve her 
zaman kişi kendi sıfatı ne ise o sıfatına göre biriciklikte yaşar demiştik. Taklidi 
yoktur, olmamıştır da. Ama öyle bir şey yapın ki yeniden üretin ve 
özgünlüğünüzü kazanın, o özgünlüğünüz üzerinden hüviyetinizi kazanın 
demiştik. Lakin bu Meryem suresinde konuştuğumuz bir şey, lakin burada 
Taha suresinde farklı bir şey söylüyor, öz benliğinizi bularak artık eylemlerde 
bulunun, siz değil bırakın O’nu sadece yaşayın, O faili mutlak olarak zaten 
eylemde, her şeyi O takdir etmekte; kimi tenzih ediyorsunuz, o tenzih 
edilemeyendir. Bir daha altını çiziyorum, o tenzih edilemeyendir. Kendi kötü 
sıfatlarınızdan yana Rabbinize göre kendinizi tenzih ediyorsunuzdur. Tenzih 
insanlığa ait bir şey, ussal yönü ile de insan aklına ait bir şey, Allah zaten 
tenzihte görünendir. Yani varlığı zaten noksansız olandır, zaten bütün 
sıfatlarıyla en yüksek derecede kötü sıfatlara, aşağılık sıfatlara, acziyet 
sıfatlarına haiz olmayandır ve indirgenemeyecek olandır zati itibarı ile. Zaten 
o varlığı itibarı ile süphan dır ve tenzihtedir diyeyim ve tenzihte olduğu için 
tenzih edilemeyendir.  

Biz tenzih yaparken aslında kendimiz için yapıyoruzdur. Tenzih bizim içindir, 
kendimizde olanı bulalım diye, bütün âlemde hakkı tecelli edeni bulalım diye 
ve O’nu sıfatlara, nesnelere, şuna, buna yakıştırmadan Hakk’ı seyran edelim 
diye. Bir daha altını çiziyorum, tarih bilinci olmayanlar yok olmaya 
mahkûmdur, çünkü tecrübe edinemiyorlar, onun için o tecrübe edindikleriyle 
geleceğe bakamazlar. “Onlar görmüyorlar mı ki o yok edilenlerin kavimlerin 
önlerinden geçerler” tarih bilinci edinmiyorlar bak, Musa ile Firavunun geçmiş 
bilinci var onu net görüyoruz.  

Tarih bilincini Muhammed Mustafa efendimize veriyor. “Biz sana zikir olsun 
diye verdik, anış olarak verdik” yani bir tarih bilinci edin ve geleceğe o tarih 
bilinciyle bak ve adım at, bir bu. Eğer tarih bilinciniz yoksa Taha suresinde 
söylenen ikinci bir şey; tarih bilinci olmayanlar yeniliklere açık olamazlar, tarih 
bilinci olanlar yeniliklere açıktır. Biliyoruz ki bir süreçtir bu, o sürecin 
kendisinde her zaman yeni birisiyle katlanıyor, yeni birisiyle katlanıyor, hiçbir 
zaman noktalanmıyor. Babam onu şöyle söylemişti; ‘ hiçbir mübarek evladım 
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bende başlar, bende biter dememiştir, Allah’ta başlar Allah’ta biter ve 
süreklidir, devamlıdır demiştir ’ Bir gün beni uyarmıştı. ‘Bundan sonra büyük 
veliyullahlar gelecek mi gelmeyecek mi’ diye düşünmüştüm. Yolda 
düşünmüşüm, yanında oturuyorum; bak Tur-i Sina’dan kelam geliyor böyle; 
‘yavrum’ dedi, ‘peh’ dedi, ‘kimler gelecek kimler’ dedi, ‘öyle sınır vurmayın bir 
daha’ dedi. Yani ne benimle, ne başkasıyla, sınır vurulmaz.  

Yeniliklere açık olun ve tarih bilinci olanlar sadece yeniliklere açıktır ve 
Osmanlı ile son dönemlerinde edindiğimiz tarih bilinci bizi yeniliklere 
teknolojik olarak açık kılan bir ülke kıldı. Teknolojiden yana İsviçre den daha 
iyi tüketiyoruz, bir ara İsviçre’ye gitmiştim halen videolar kullanılıyor, eski 
kaset videoları biliyorsunuz ya, bizlerde çöpe atılmıştı artık ve halen de 
kullanan varmış diye duymuştum. O kadar hızlıyız, emin olun iphone u dünya 
da herhalde sıraya koysalar istatistikleri bilmiyorum ama ilk onda olduğumuzu 
tahmin ediyorum yani. Çünkü herkeste birer tane değil ikişer tane var.  

Ama kendimiz özgün olarak üretiyor muyuz önemli olan o, tüketmek değil. 
Tarih bilinci bize veriyor ki tüketme, üret…  

Tüketenlerden olma, evet tüketeceğiz tabi ama ürettikçe tüketenlerden 
olalım, el Rezzak. Evet, özgün üretenler ve özgün üretmeleriyle ileriye 
gidenler. Tarih bilinci olmayanlar yok olmaya mahkûmdur ve tarih bilinci 
olmayanlar hiçbir zaman yeniliklere açık kalmaz. ‘Biz atamızdan böyle 
görmedik” diyor, ama buradaki tarih bilinci geçmişin bilinci, soyun bilinci, 
ilkelerin bilinci değil, öznenin tarihi değil. Öznenin ve ilkelerin tarihiyle baksa 
Musa ile ne için, efendim İbrahim’in halkı ne için yok edildi, Lut’un kavmi ne 
için yok edildi, ne için bunlar yok oldu ve tarih olarak miras olarak insanlığa ne 
bırakılıyor? Geçen sohbette ne demiştik hiçbir zaman mülkiyet miras olarak 
bırakılmıyor, çünkü mülkiyet Allah’ın mülkiyetidir, hiç kimse miras bırakamaz 
mülkiyeti. Apartman bırakmış arkadaş ya kardeşim yarın satar başkası alır, 
mülkiyet Allah’ın mülkiyeti ya, bize servet veriyor bir parmak bal, fazlasını 
versin, amenna; ama sonuçta kimseye bırakamıyorsunuz onu. Evlatlarıma 
şunu yaptım, bunu yaptım, öyle ettim, böyle ettim... İnsanlık adına ne yaptın? 
Evlatlarınıza bırakacağınız en güzel miras diyor güzel ahlaktır, değerlerdir, 
insanı değerler, ama evrensel değerler ve peygamberler tarihi bize gösterir ki 
insani değerler, insanı değerlerle beraber evrensel değerler ilkelere bağlı 
olarak evrensel değerler insanı ileriye götürür. 
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Evet, hak bilgiyle ilerleyeceğiz ama evrensel değerlerle insanlığımızı 
aktaracaksak ve yeni şeylere insani değerler olarak yeniden yorumlamalara, 
yeniden açılımlara açık olacaksak o tarih bilincini almamız lazım. Çünkü her 
yeni gelen eskiler tarafından ret edilmiştir, her yeni gelen ya. Onun için 
eskilerle yürünmüyor, yeni nesille yürüyor. Musa zamanın galip gücüne 
gitmiştir, her peygamber zamanın galip düşüncesine gidiyor. Bütün 
peygamberlerin tarihine bakın, zamanın galip gücüyle karşı karşıya, Nemrut, 
Firavun… Hâkim güç, hâkim güç demek, hâkim düşünce demek, hâkim 
zihniyetin kendisi ile karşı karşıya kalıyorlar ve o hâkim zihniyete hitap 
ediyorlar. Çünkü hakim zihniyeti düşürürsen toplumu temelinden zaten 
sarsıyorsun, değiştirmeye başlayacaksın, dönüştürmeye başlayacaksın. Lakin 
hâkim güç kendi iktidarını, tebasını kaybetmemek için zaten kabul etmiyor 
bir, Firavunda görüyoruz, Nemrutta zaten görüyoruz, diğerlerinde bir keza 
yine… İsa nebiyi kim kabul etti ki Yahudilerde veya da Roma mı kabul etti? 
Ama Roma’yı kökten yıktı, Yahudiler de ikiye ayrıldı, komple değişti.  

Firavun kurumsal düzeyde tek başına bir din. İleride Davut tek başına din 
olacak, tek başına devlet olacak; devletin din oluşudur, devletin din oluşu. 
Eğer devletin din oluşu küfürse, zulümdür. Devletin din oluşu rahman sıfatıyla 
kucaklayış ve hizmetse insanları aydınlığa, daha ileriye doğru götürür. Hani 
Allah’ın devletinde bütün kullar Allah’ın kulu değil mi? Bütün kullar Allah’ın 
kulu. Yahudi’ye de veriyor, Müslüman’a da veriyor, küfür edene de veriyor, 
hepsine eşit mesafede, dünya da el Rezzak… Çünkü dünya ihtiyaçlılıklarında, 
insani ihtiyaçlılıklarında devletin kendisinin Rahman olması gerekir, 
kucaklayıcı, kuşatıcı bu çok önemli bir şey, ki o zaman devlet, devlet olur.  

Ama söylemek istediğime getireyim bir parça, ne zaman ki Hıristiyanlık 
kurumsal olarak devlet oldu, Firavunlaştı bakın ilk örneği demiştik Firavun, 
Firavunlaştı. Vay o halkın zulmüne orta çağ da Hıristiyan kavmin yaşadığı 
çilenin haddi hesabı yok. Krallıkların söz hakkı yok ki, Papa ne derse o… Ve 
Papadan kurtulmak için İngiltere kralının - dördüncü Tudors herhalde- insanlık 
tarihini değiştiren bir insan, Papayı ret etmesiyle, Vatikan’ı ret etmesiyle 
insanlık tarihini değiştiriyor, bambaşka bir yol açıyor, Protestanlık. Buranın 
altını çizeyim ne zaman bir Musa’ları olur aydınlanma çağı… Her zaman 
yenilenmemiz lazım. 

Yenilenmek, geçmişe aşkın günü yakalamak modernite demektir. 
Yenilenmeyenler her zaman yok olmaya mahkûmdur. Ama buradaki 
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moderniteden kastım; Batı dünyasındaki modernite değil. Çünkü Batının 
kavramındaki modernite; Kiliseye karşı açılmış bir savaş sonucu kazanılmış ve 
sanayi devrimi ile beraber şehirleşen halkın ihtiyaç belirimlerine göre bilim 
doğrultusunda günü yakalamaları ile edinilen bir olgu. Bunun haricinde bizi de 
çok ilgilendirmesi gereken bir yönü de toplumsal düzeyde insan hak ve 
özgürlüklerinin hukuk zemininde verilmesidir.  

Kilise; Tanrı’yı kurumsallıkta hapsetmiş ve dogmatik, ilerlemenin önünü 
kesiyor ve ilerleme olmuyor, yenilenme hiçbir zaman olmuyor kilise ile. 
Kiliseyi dışlayan ve ilimle beraber, doğaya yönelik aydınlanma ile beraber 
ilerleyen bir tarih. Onunla beraber ne geliyor, aydınlanmayla beraber gelen, 
eğitimiyle, felsefesiyle vs gelen bir modernite… Ve bilim ve sanayi ile 
sanayisiyle gelişen bir modernleşme var… Ama ne zaman sanayiye geçiyorlar, 
sanayiye de bağlı olarak eğitime geçiyorlar, verilen ürünler doğrultusunda 
yaşam biçimine yön verilirken yenilenmeye, insan ve değerlerden yoksun 
pozitif bilim ile sınır çiziliyor ismi modernizm oluyor. Öncelik insan derken, 
insanı öldüren bir modernleşme ortaya çıkıyor. Çünkü insanın tinde değerler 
ile hamurunun yoğrulduğu unutuluyor. Sanatları, kültürleri tamamı ile 
kapitaliz doğrultusunda gerçekleşen bir modernizm; yani değerlerden yana 
ölü tek tip bir insan üretmeye başlıyor. Onun için Metin baba güzel söyler, 
“moderniteye, modernleşmeye ihtiyacımız var” ama Tanrıyı ret eden bir 
modernleşme değil.  

Bunun için kendi dilimizde, modernleşmenin içeriğini kendimiz doldurmamız 
lazım neye göre yenileneceğiz ve günü yakalayarak yarına doğru 
ilerleyeceğiz? Elbette ki bilim doğrultusunda doğrultusal bir ilerleme olan 
modernleşmenin, insan tininde yenilenmenin önünde durulamaz. Bilimin, 
ilmin evrenselliğinde, günde beliren koşul ve ihtiyaçlara göre yenilenmek 
zorundayız… Ama, bilim ve ilmi hangi değerlere göre tinsel yaşam 
alanlarımıza taşıyacağız ve düşünce alanında yeni olana göre görüş sahibi 
olacağız? Bunu da marifettullahı bilmez isek hakkı ile yapamayız. Ontolojisini 
yapamadığımız, bilmediğimiz bir tanrı ile sınırlı ve dogmatik bir düşünce 
yapısından öte gidemeyiz. Tanrı’yı hakkı ile tevhidin gereği olarak bildiğimizde 
bilim ile modernleşmek gerektiğinin ve insan tininde de yenilenmemiz 
gerektiğinin bilgisini zaten ediniriz. Bu bilgiyi de bize veren tarih bilicidir.   

Tarih bilincimiz; insanda inancın sabit olduğu ve insanın zorunlu olarak doğası 
gereği inanması gerektiğini ve inandığını bize gösteriyorsa… Ayrıca tarih 
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bilincimiz, insanın nedeni doğrultusunda ilahi sıfatlara göre yaşayan ve sonuç 
itibarı ile de Allah’a varması gereken bir varlık olduğunun bilinciyle yaşaması 
gerektiğinin bilincini bize veriyorsa… Peygamber yaşantısı, ashabı ikram 
yaşantısı, bunlar bizim tarih bilincimiz ise veliyullah yaşantısı ve halen duran 
veliyullahların yaşantısı bunu bize veriyorsa, bunlarında bir tarihi var o zaman 
yeni gelene her zaman açık olacağız. Baba onu şöyle derdi; ‘yavrum derdi bin 
dört yüz sene önce Allah vardı da şimdi yok mu?’ Bu zamanın dilinde -bu 
zamanın batıdan edinilen bir terimi var çok güzel bir terim, zamanın tini, 
zamanın ruhu-, bu zamanın ruhunda bize nasıl hitap ediyor. Eskiden bizler 
buna zamanın ahkâmı derdik.  

Bin dört yüz sene öncesinde kılık kıyafetinde, şuyunda, buyunda -bakın örtüyü 
vs. konuşmuyorum, hani erkeklerde özellikle çok olanı konuşuyorum cübbe 
giymelere kadar- bin dört yüz sene öncesinde sureten sünnette kalıyorsak, 
sireten sünnette –evrensellerle biçim kazanmış, erdemler ahlakı ve irfanına- 
daha taşınamıyorsak halen peygamberi anlamamışız. Orada öldürmüşüz 
demektir ve halen peygamberde öldürmüşsek o ruhu, Kur’an ruhunu? Bugün 
o zaman niçin varız, niçin Kur’an’ı konuşuyoruz? Bu zamanın ruhuna/ 
ahkâmına göre nasıl anlamamız gerektiğinin edinmiyorsak, o zaman bu 
Kur’an’ı bin dört yüz sene öncesinde öldürdük demektir. 

Said-i Nursi’ ye selam olsun Said-i Nursicilerin tamamına gidip baktığımızda 
Said-i Nursi put değildir, ama Said-i Nursi’ nin söylevi puttur. Ondan sonra 
hiçbir yere gitmiyor. On dört tane kitabı vardır, hepsi bir kitaptır. Musevi’dir, 
âlem üzerinden Hakk’ı okumuştur, doğa üzerinden Hakk’ı okumuştur, ‘görmez 
misin ki şu rahman ve rahim’i’ konuşur, durur esmalarıyla, selam üzerine 
olsun. İşaret ettiği de ilimdir, Taha suresinde size de işaret edilen ilimdir, Said-
i Nursi ile biçimlenen sure Taha suresidir, işaret edilen kendisinde ilimdir. 
İlimle uyanık olun, ilimle görüş sahibi olun, ilimle ilerinizi görün, tarih bilinci 
edinerek ilerinizi görün ve ona göre hareket edin yoksa akıbetiniz kötü olur. 
Ne diyor? “Akıbet takva sahiplerinindir” diyor, takvayı tenzihte görün. ama 
bakın. Yani Taha suresindeki takva tamamı ile tenzih bilinci edinmekle 
alakadar bir şey. Buradaki tenzihten kastım; yaşamsal olarak bütün kötü 
sıfatlardan Allah’a bilinçte tenzih etme değil, evet öyle bir tenzih var, biz 
uslamlarda akıllanalım, tanık olalım diye, amenna var. Yani tanıklık bilincini, 
onama bilincini edinelim diye var. Ama kast ettiğim şey onamayı da getiren 
ama yaşamsal olanı tenzih… Cenab-ı Hakk varlığınızda tecelli ediyorken tenzih 
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edin O’nu bütün kötü sıfatlardan; kendinizde olanı tenzih edin yani yaşamsal 
olarak ilkeler üzeri yaşayın. İlkeler zamana sizden açılsın.  

Zamanların sonu insandır bakın, bireyselliğinde, ferdiyetinde Hakk’ı 
buluşudur, mevcudat dağında Hakk’ı buluşudur ama zamana açıldığı zaman, 
el uzattığı zaman beyaz el, elini uzattığı zaman samimiyet demektir. El gönlün 
aynasıdır, Musa’ya verilen el samimiyet nişanı, diyor ya toplum içerisinde, o 
kötülüğe karşı, zulme karşı uzanan eldir, samimiyetin elidir. Ne zamanki siz 
ilkeleri yaşıyorsunuz, mevcudat dağınızda Hakk tecelli ediyor, ferdi hikmette 
hüviyeti Hakk’ı buldunuz kendinizde, hüviyeti Hakk, hüviyeti Hakk’ın doruğu 
kimde Hz İsa da. Altını çiziyorum esmalarla en yüksek derecede Hakk’ı zevk 
edendir, esmalar tamamı ile tenzihtir, bütün âlemden soyutluyorsunuz, bütün 
noksan sıfatlardan soyutluyorsunuz, Hakk’a bizatihi tanıksınız. Esmalarla 
yaşıyorsunuz, esmalarla bakıyorsunuz, esmalarla bilinçlisiniz, tamamı ile 
tenzihtesiniz, üzerinizde Allah’tan başkası görünmez ve siz el uzattığınız da 
artık sizin üzerinizden ilkeler yani zamansızlar zamana uzanıverirler ve 
zamanda eylemlerinizde görünüverirler. Sizler artık örnek insansınızdır, özgün 
insansınızdır, aynı zamanda insanı Kâmilsinizdir, ama neyin insanı Kâmili? 
Kendi sıfatını bulmuş, kendi sıfatıyla Allah ile ayağa kalkmış, onunla diri, 
onunla âlemde iş gören, edimlerde olan kişi.  

Bu neyi getirir; öz güveni. Dayanağı baston değil, bilgi işlevseldir ve araçtır, 
kapıya kadar götürmek içindir. Bakın bilgiyi bilebilirsiniz ama edinmek başka 
bir şey, çayı biliyorum edinmedikten sonra ne faydası var, Allah’ı biliyorum 
edinmedikten sonra ne faydası var, yani ben veli olmadıktan sonra ne faydası 
var. Baba onun altını enteresan çizerdi; ‘yavrum derdi onu biliyon, bunu 
biliyon, ee sana ne faydası var’ derdi. Faydacılıktan değil ama kast ettiği fayda 
değildi; sen o söylenen şeyleri edinmiyorsan, sende artık işlevsel değilse o, 
hiçbir şekilde bilgi amacına ulaşmamış demektir. Bilgide amaç insanda işlevsel 
oluşudur, insanda iş görüşüdür. Bilgi olarak edinilen ne ise yaşamda 
karşılıklarını bulmak veya bilgi ile işaret edileni edinmek bilginin, değer niteliği 
kazanmasının gereğidir. Bilgi, bilmek için olmaktan öte, ne için ise onun için 
işlevsel kılınmalıdır.  

Metin baba güzel söylerdi; ‘veliyi bilmek ayrı bir şey ama veli olmak, veliliği 
edinmek ayrı bir şey’ veliyi biliriz ama o edinmek ayrı bir şey. Teknoloji için de 
kullanılabilir, teknolojiyi biliyoruz herkes tüketiyor ama yeniden kendimizin 
teknoloji üretmesi, o teknoloji üretme aklını edinmek, o başka bir şey. Bu neyi 
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getirir size; ne zamanki kendinizde olanla ayağa kalkmışsınızdır sıfatınızda, 
zaten İnsanı Kâmil olmuşsunuzdur. 

Ta-Ha kendi üzerine dönüp, kendini öz varlığı ile bulan, amenna, o size yüksek 
derecede öz güven getirir, korkunuz olmaz. Refleksel korkuları kast 
etmiyorum. Hangi ikilemlerde, çelişkilerle karşı karşıya kalırsanız kalın, varlığa, 
öz varlığınıza o kadar güveniniz tamdır ki, -emin, mümin- onunla beraber 
bakar ve yürürsünüz. İlim artık sizde tarih bilincidir, o tarih bilinciyle beraber 
geleceğe ön görülerinizle bakarsınız, o ön görüyle beraber Allah’a dayanarak 
sağlam adımlarla ilerlersiniz. Ama akıbetinizde sağ gösterirken sol vurmuş 
artık o da O’nun işi, diyecek bir şey yok. Yani dersiniz ki ben Rabbimle 
ilerliyorum, şöyle olacak, böyle olacak, öyle olmamış başka bir şey, yine 
Rabbimdir dersiniz, yolunuza devam edersiniz. Hani Allah’tan bir şey 
istemiştim ben bunu böyle yapıyorsam böyle olacak bak, bu sıfat gereği 
yaşıyorum böyle olacak, tamam gidiyorsun ama bir bakıyorsun olmuyor, ya 
verirken iyide vermezken mi kötü, yine kalkarsın yürümeye devam edersin. 
Hani “Biz onda azim bulmadık” ama sonra diyor “tövbesini kabul ettik” 
noktasından bakın, hani Âdem için söyler Taha suresinde. Evet, aşağı 
düşebiliriz, edindiklerimizi bulamayabiliriz ama sürüklenme hakkımız yok, 
lüksümüz yok. Yine düştüğümüz yerden kalkarız, hak ilkelerle yürümeye 
devam ederiz.  

Modern insan olacağız, yeniliklere açık olacağız, bireylere önem vereceğiz 
ama toplumun, o bizliğin kendisine el uzatamazsak, zamanlara geri 
dönmezsek hiçbir zaman, zamanları yeniden başlatamayız ve özgün 
yaratılışta, üretimlerimizde yeni bir zamana kanat açamayız. Kendimizde 
donarız, kendimizde donduğumuz anda yeniliklere yine açık olamayız. Bir 
insan kendi sıfatında yenilenebilir, kendi sıfatında ayağa kalkabilir ama 
başkalarının sıfatlarına da el uzatmalı, uzatırken de başkalarının da kendisine 
uzanan eli tutabilmeli, yenilenebilmeli. Eğer ego sahibi olursa bilsin ki benlik 
dağının sahibi Allah’tır. Mevcudat dağının üzerinde benliğin hakikat tecelli 
eder, o da öz varlığı itibarı ile Allah’tır. Evet, bir daha altını çize çize 
söylüyorum, öz varlığımızla ayağa kalkacağız ama o benlik dağında 
oturmayacağız. Onunla beraber el uzatacağız, zamanlar sizde sonlanacak ama 
siz geri yeniden yaratılışınızda, bedenden yaratılış değil, şuurunuzda 
yaratılışınızda el uzatacaksınız ve o el uzatılışınızla beraber yeniden bütün 
herkesle beraber kalkacağız ve size uzanan elle beraber yürüyeceksiniz. ‘Her 
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yerde Hakk’ı seyran eylersin’ dedikleri söz. O zaman daha katı katına 
yenilenerek devam edersiniz. 

Onun için tinde derinlik, maneviyatta derinlik herkes ile beraber yürümekle 
olan bir şey ve Musa bunun kapısını açar Taha suresiyle bize. Muhammed 
efendimizden daha çok Hz. Musa’nın ismi zikredilir Kur’an’ı azimüşşan da, 
ama mevcudatı itibarı ile onore edilen en çok Hz. Resulullah’ tır. Çünkü bütün 
surelere gidiyorsun muhatap hep Resulullah’ tır. Muhammedi isek, 
Muhammedi olarak Kur’an’da muhatap alınan isek o zaman kendimize iner 
gibi okuyalım. Şu isim de, bu isimde, şunda, bunda biçimlenmiş olarak değil. 
Bakın, Allah sizi muhatap alarak onore ediyor. Yenilenmek geçmişin zanları, 
hurafelerine göre değil, eğer ilkeleri gösteriyorlarsa, hak gerçekleri, Hakk’a 
bağlı olarak öğrenebiliyorsak ve gerçeğe bağlı olarak, ilim olarak ne geliyorsa, 
bunları alıp yeniden yenilenebiliyorsa, değerleri yeniden kendimizde 
üretebiliyorsak, kendi sıfatımıza bağlı olarak zamana taşıyabiliyorsak işte o 
zaman tinde ilerliyoruz… O zaman maneviyatımızda ilerliyoruz, o zaman Allah 
bizde görünüyor demektir. 

Resulallah efendimize söylenen bir şey, bin dört yüz sene öncesine gitmeyin, 
ilkeler bağlamında bakın; “sana soyu kesik diyenin soyu kesiktir" Sığ 
manasında Ehli Beyt olarak anlarsak tamam hiçbir zaman soyu kesilmemiştir, 
Fatma annemizle devam etmiştir, Kevser suresi de onun üzerinden inmiştir ve 
biçim kazanmıştır diyebiliriz. Ama Kevser Kur’an’dır, Kevser sünnettir, Kevser 
Muhammed Mustafa’dır, Kevser iki damla gözyaşıdır, Kevser havzasından 
içen Hakk ile uyanandır. Kim ki Muhammedi bilinçle uyanmıştır onunla 
beraber yürüyordur ve Ashabı kiramın içerisinde işaret ettiği Ehli Beyt’i kimdi? 
Salmanı Farisi ve halen soyu kesik değildir, Muhammediler halen vardır.  

Bize maneviyatımızda buyrulan şuydu; ‘Muhammed evladı Muhammed’ tir’ 
yani o bilinçle bakar, o nurla bakar, o nurla okur, o nur üzerinden muhatap 
alınmıştır, o bilinç üzerinden muhatap alınmıştır. O bilincin süreçlerinden 
geçerek Cenab-ı Hakk’ın şuuruna varırlar ve bize söylenen hiçbir zaman 
geçmişte kalma. Geçmişte kalanlar yol yürüyemediler. Menzil’e bakıyorsun 
yol yürüyemiyorlar, ama koku geliyor. Fatih’e bakıyorsun yol yürüyemiyor, 
kokusu bile yok. Şahit olan gitsin baksın. Yani zikir çekmelerle veya da 
tespihatlarla veya cüppe giyme ile olan bir şey değil bu, zamanın ruhuna hitap 
etmiyor. Saidi Nursi geleneğine bakıyorsun daha yeni yeni, yine halen Musevi 
oldukları için bir koku var, ama halen yol yürüyemiyorlar, zamanın tinini 
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okuyamıyorlar, ne olacağını ön göremiyorlar. Yarın ne olacağını görmelerine 
imkân yok, çünkü halen o sözlerde takılı kalmışlar, o sözleri alıp yeni bir yere 
taşıyamıyorlar. İçlerinden birkaç kişi çıktığı zamanda aforoz ediyorlar, halen 
öyle, yani şahit olanlar varsa bilmiyorum benim arkadaşlarım var, tanıklığım 
var yani.  

Bakın kendisi bu yol… Bahaddin Sağlam’a selam olsun, dedikodusu olsun, 
bizden gidecek varsa gitsin, inanılmaz bir adam öyle bir anlatıyor, anlatıyor 
öyle samimi, inanılmaz güzel bir insan. Kendisi Said-i Nursi’yi aşmış, lakin 
halen üslup, taklit bakın üslubu taklit. Söylevi taklit, Saidi Nursi. Ama 
enaniyete geldi mi ‘ya o zeki bir adamdı orda kaldı. Böyle devam etmek 
lazımdı’ diye kendini öne getiriyor, o tarafı iyi, ama enaniyeti ile yapıyor. 
Üretimi aşmış, bambaşka bakış açılarından bakabiliyor, çünkü ezberinde var 
hepsi, yeni bir yere taşımış onu kendinde. Bunun da farkında, ama halen 
üslup ve el uzatışı Saidi Nursinin el uzatışı, Bahaddin Sağlam değil. Yani, 
gölgesinde gidiyor halen.  

Geçen hafta ne demiştik gölgede kalmayacaksın evet gölgede konaklan biraz, 
ama gölgede kalma. Baba onu şöyle derdi; ‘on tane selam, yola devam’, 
‘yavrum her ağacın gölgesi altında dursak yol yürüyemeyiz’ Zevkinizi 
yapacaksınız, yeniliklere açık olacaksınız, insandan ne çıkıyorsa tadına bakın 
ne diyor diye. Orada ne diyor dediği; Hakk ne diyor!  

Bir gün bir dede yanıma gelmişti, Metin babaya gidelim mi demişti. Tamam 
dedim kardeş, gidelim eyvallah. Giderken yolda, İshak koluyla gidiyor, felsefe, 
pozitif akıl ile filan gibi bir yorumu oldu Metin Baba için… 

Tasavvufta, İsmail kolu, İshak kolu diye yol gidişler vardır; yani âlem üzerinden 
Hakk’a yürüyüş, Hakk’ın kendisi üzerinden Hakk’a yürüyüş, yani insanın kendi 
öz varlığı üzerinden Allah’a yürüyüşü ve âlem üzerinden Allah’a yürüyüşü diye 
ikiye ayrılabilinir bu şekilde.  

Bir yere gittiğiniz zaman eğer kendi aklınızla değil, Hakk’tan talepleriniz üzeri 
ama ilkesel olan, talepleriniz üzeri gidiyorsanız talebinize karşılık verilir. 
Menfaatiniz üzeri giderseniz elindeki Asa’yı bırak derler, yılana çevirme 
derler. Çünkü o yılan uzantı, dünyaya uzanır, sonra tutarsın sana yine dayanak 
verilir ama dünyaya yürümek için verilir, dünyada yürüyebilmen içindir o 
dayanak. Yani bilgi eğer nefsi emare de işlerse de bu dünyada yürüyüşünüz 
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içindir gerekli bir şeydir, ama ilkelerin yürüyüşünde nefsi emare ile yürünmez, 
onu sınırlamanız lazım. 

Her neyse velhasıl kelam Metin babaya gidiyoruz, Metin babada kitaplar 
okunuyor filan, bende bir şey demedim Allah biliyor. Ya kardeşim bu böyle, 
zevkini yapacaksan yap, dedikodusunu yapmaya gerek yok. Neyse gittik, 
babanın dediği tek şu selam üzerine olsun konuşuldu, konuşuldu sohbet etti, 
bir kitap açıldı; ‘bahane olsun diye yapıyoruz, muhabbet açılsın diye’ dedi, 
lakin adam anlamadı.  

Baba derdi ki ‘yavrum bir şeyi anlayabilmeniz için sohbetin başını yakalayın’ 
bakın bu sözün içinde tarih bilincinin kendisi vardır, baş, son, başlangıç, 
ortasını da iyi yakalayın, sonunu da iyi yakalayın. ‘Başı sonunda, sonu başında 
değilse o sohbet, sohbet değildir, İblis sohbetidir. Ama başı sonunda, sonu 
başında ise her yerinde görebiliyorsan o Rahman’dandır.’ Şimdi problemini 
dile getirdi arkadaş, baba da orda cevap verdi, ‘ya vasıta olsun diye yapıyoruz’ 
amaç değil araç.  

Ne zamanki Tarih bilinci kılan nesneler amaç ediniliyor, işte o zaman yürüyüş 
bitiyor. Hepsi araçtır amaç değildir, soy araçtır, bilgi araçtır. Bilgi günümüzde 
puttur, hâlbuki araçtır, araç olarak kullanın. Eskiden nesneler puttu. Kültür 
araçtır, ne zaman put ediniliyor töre, işte o zaman yoldan yürüyüşten bitiriyor 
sizi. İbadet araçtır yakin gelene kadar diyor, e yakin geldin! Yakine taşımak 
içindir seni… Araçtır.  

Ne zaman amaç ediniliyor; bakıyorum namazı var mı yok mu, yok, bitti! Bak 
amaç oldu! Amaç namaz kılmak, namaz kılmıyorsan mümin değil! Ya 
kardeşim araçtır, amaç Allah’a varmaktır. Belki ona varılan başka bir namaz 
vermiş. İlla periyodik olarak eğilip kalkma dememişler, daim namaz vermiş, 
öyle nice evliyaullah var. Bir gün öyle söyledim arkadaşın biri el kaldırdı: ben 
ona itiraz ediyorum, illa namaz kılmak lazım… Ya kardeşim, sen kıl, sana kimse 
bir şey demiyor. Ama nice evliyaullah var, oturuşu, kalkışı Allah ile 
cezbesinde… Araçtır amaç değildir ve sen hoşnut olasın diyor. Hoşnutluk ne 
burada; Cenab-ı Hakk’a yakinlik ile alakadar bir şey, Cenab-ı Hakk’a yakın 
geldiğin zaman hoşnut olursunuz yani bir şeyi amacına taşıyorsa o şeyin kendi 
sıfatları itibarı ile kendiliği vardır. Amacına taşımıyorsa o şey taklittir. Yani 
namaz kılıyorsun, ondan istenilen ne ise sonucuna eremiyorsan o namaz, 
namaz değildir. Bir telefon, telefonun vazifesini görüyorsa telefondur, 
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vazifesini görmüyorsa yani ne için yaratıldığının amacını işini görmüyorsa o, o 
şey değildir. İbadetler size Hakk’a yakin getiriyorsa ibadet ediyorsunuzdur, 
getirmiyorsa siz ibadet etmiyorsunuzdur demektir, yani sonuca ulaştırması 
önemli. 

Metin babanın baba ile oturuyoruz, baba; bunlar bahane, bir açalım, bakalım 
bu çiçeklerden ne demiş gibilerinden bir şey söyledi. Cevap o kadar net ki. 
Kardeşim senden el uzansın, zamanlara uzan, zamanlar sende tükenmemiştir. 
Sen ferdiyetinde Hakk’ı bulmuşsundur, zamansızlığa ermişsindir, dehre ermiş 
olabilirsin amenna, an’a taşınmış olabilirsin, ona taşınmış olabilirsin ama seni 
bu âleme taşıdığı zaman onları göstereceksin bir ve başkalarının üzerinden de 
el uzattığı zaman biçimleri değil, ondan el uzatanı da görmen lazım. ‘Ben 
yârimi her maske arkasında görürüm’ her elde görürüm, o size uzanan Tanrı 
elidir. Musa’nın Firavun’a uzattığı el gibidir. Sizin Firavun’unuza karşı bir 
yerden bir cevap geliyorsa vay sen şöyle dedin demeyin. Alın, eyvallah, 
yürüyüşe devam edin ve Taha suresi bunu net anlatır.  

Yılan lazım bu âlemde iş görmek için… Ejderha da lazım bazen bu âlemde iş 
görmek için; cesaret, patronaj, kuvvet, koruma güdüsü… Bunların hepsi 
lazımdır, amenna. Ama ilahi yürüyüş de korkakların yolu değildir hiçbir 
zaman, korkmayacaksınız. Bu yol korkakların yolu değil, hiçbir zaman olmadı, 
onun için en çok korkunun geçtiği sure bu suredir, araştırıp bakabilirsiniz. 
Taha suresidir ve her korku zikredildiğinde aş, aş vurgusuyla söylenir. “Biz 
sana zahmet çekesin diye vermedik” dediği korkularını aş, çünkü oradaki 
zahmet ne, olabileceklere karşı olan bir zahmet, temel ihtiyaçlarını giderip 
gidermemeye karşı olup geleceğe bakışın bir zahmeti veya da neler 
yaşanacak, neler olacağının kör bakışıdır, yani geleceğe karşı hiçbir şeyi 
bilmezlikle bakıştır. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz, yarını düşünün ne 
olacak, başınıza ne gelecek diye düşünün; hiç önünüzü göremezsiniz ki imkân 
yok. Eğer bir bildiri yoksa, gece rüyanızda görmediyseniz veya da bir keşfiniz 
yoksa kör bir bakıştır ve insan ne kadar cesaretli yaşıyor, ben anlamıyorum 
vallahi! Pamuk ipliğinde yaşayan bir varlık, ne kadar cesaretli yaşıyor, ejderha 
gibi her şeyi yutuyor ve kendine taşıyor her şeyi… Musa’nın ejderha Hakk’a 
taşımıştı; bizim ejderha nefsine taşıyor, kendine taşıyor. 

Taha’yı özetlersek; ilahi yolda yol giderken ilim, amel ve amelde süreklilik 
istenir ve imtihan edildiğiniz, çelişkilerde kaldığınız, ikilemlerde bırakıldığınız 
birçok olayla karşı karşıya kalırsınız ve size buyrulan orda korkularınızı 
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aşmanız… Çünkü bu yol korkakların yolu değil, cesurların yoludur, bu yol 
geride kalmışların değil kahramanların yani Cenab-ı Hakk ile varlık bulan 
şereflilerin yoludur, Allah ile ayağa kalkanların yoludur. Ne zaman ki işte o 
karşı karşıya kaldığınız şeylere Hakk’tan yana bir adım atarak aşmaya 
çalışırsınız Allah yardımcınızdır, yardımını görürsünüz… “Kullarıma bir zahmet 
ulaşırsa, söyle onlara, ben yanlarındayım.” Yanlarında da adımı attığınız 
zaman, Hakk’tan yana adımı attığınız zaman yanınızda olduğuna tanık 
olursunuz. Size dört bir taraftan, bin bir taraftan rahmeti ilahi kapı açar; 
korkma ben senin yanındayım, yürüyüşüne devam et.  

Tur-i Sina’ya çıkışını keşfi olanlar baksın, Tur-i Sina’ya nasıl çıkılmış, gecenin 
karanlığında tek başına, asasıyla… Musa’ya selam olsun, ya ne korkular ya! 
Düşünün ya birine Cebrail geliyor oku diye geliyor, düşün… Mağara dediğimiz 
in, yan tarafı da açık, uçurum…  

Bir dağa çıkıyorsunuz, bilerek çıkıyorsunuz ve bir ateş görüyorsunuz ne 
olduğunu bilmiyorsunuz, gecenin kör yarısı… Şehirde bile doğru dürüst 
yürüyemiyoruz geceleri, dağın kendisine çıkacaksın tek başına! Ova da bir tek 
başına kalın göreyim ben, çöl de tek başına kalın göreyim, tek başına değil iki 
kişi kalsanız yine korkarsınız, tırsarsınız. Bir dağı tek başına tırmanıyorsunuz, 
ya bir empati yapın… 

Bir güçle karşı karşıyasın sihirbazlar, ne yapacağını bilmiyorsun, olan şeye 
karşı bir göz boyaması, aldatmaca o aldatmacaya nasıl bir hakikatle cevap 
vereceksin bilemiyorsun, Allah yardımına yetişiyor “sen merak etme” diyor, 
“yeter ki sen adımını at”. Veya da bir kadın çocuğunu evladını bırakacak ne 
olacağını bilmiyor ama ola ki bir ihtimal, “at, bırak sen.” Bakın hepsinde dikkat 
edin bırak, ‘kendini bırak’ ama neye; Hakk’a bırak! Çocuğu bırakmak, asayı 
bırakmak, daha neler nalınları bırakmalar; hepsinde bir bırak var yani. Bir tane 
daha sihirbazlarında Firavun’u bırakması… Onlara selam olsun, himmetleri 
üzerimizden eksik olmasın, nasıl bir iman; aynı anda çivi gibi çakılıyorlar, 
dilediğini yap diyorlar; rabbimin vereceğinden daha beter olamaz. Hakikati 
gördüğü zaman secde eden… Yusuf’tan gelen tek Tanrı bilinçleri vardı onların 
ve orda onları “işlerinden dolayı fısıldaştılar” ayeti o sırrı verir, çünkü onlar 
fısıldaşırken iki şey konuştular. Bir; elimizden geleni gösterelim, eğer o 
hakikatle gelmişse iman edeceğiz, yok hakikatle gelmemişse Firavun’un 
yanında duracağız. Fısıldaştıkları oydu ve hakikatle geldiğini gördüğü zaman 
daha önce anlaştıkları için hiç tereddütsüz hepsi aynı anda iman ettik dediler. 
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Eğer anlaşmış olmasalardı aralarında fesat çıkacaktı, yani iman edelim mi 
etmeyelim mi? Böyle bir şey yok “Biz Rabbimizden gelene iman ettik” dediler. 
Orda sihirbazların birbirleriyle tartışmasını göremezsin, çünkü ortak bir akılla 
hareket etmişlerdir. Böyle bir sonuç elde edersek böyle tavırda olacağız, böyle 
bir sonuçla karşı karşıya kalırsak böyle hareket edeceğiz ve iman noktasında 
hareket ettiler selam üzerlerine olsun.  

Bizde o cesaret yok biliyor musunuz, şöyle bir hakikatle karşı karşıya kalırsam 
şöyle yaparım, böyle yaparım yok, çünkü aldığımız zaman ne yapacağız, 
başımıza ne gelecek ön göremiyoruz. Bazen diyorum “ya rabbi kendinle beni 
tecrübe etme.” Hani Hızır kendisini adama tecrübe ettirmiş bak, demiş ki; ya 
Hızır’ı arıyorum nasıl tanırım. Demiş Hızır’ın başparmağı böyle kesiktir, 
bulursan öyle bulursun demiş. Tamam, bundan sonra bulurum demiş, gitmiş. 
Gelmiş yanına ya, onun gibi bir şey. Allah bizi kendisi ile tecrübe etmesin, yani 
bulduğu zaman o sihirbazlar gibi direk iman edenlerden eylesin, yeniliklere 
iman ile açık olalım. Eğer her şeyi Hakk’tan biliyorsanız ve her zamanın sahibi 
olduğunu biliyorsanız, her zamanın ruhunu yani hangi esma ile tavırdaysa o 
tavra zaten açıksınızdır, o tavra açıksınızdır. Bir gün Metin baba önüme bir 
kitap koydu Muhammed Mustafa efendimizin hayatını anlatıyor, dedi bir bak 
bakım, ne yazmışlar diye şöyle birkaç sayfasını okudum. Şöyle bir baktım bir 
kaç paragraf geçiriyorum, ben pek kitap okumuyorum. ‘Öldürmüş, dedim, geri 
yanına koydum. Doğru söylüyorsun dedi öldürmüş. Bin dört yüz sene önce 
efendim nerdesin, işte halimiz şöyle böyle, yandık, bittik, kül olduk; dedim 
öldürmüş, Allah’ı bırakmış, Muhammed efendimizi de öldürmüş, bitti. Allah’ı 
bırakmayın, Muhammed efendimizi de öldürmeyin. Muhammed ölmüştür 
ama Muhammediyet ölmez, Allah ise her zamanın dirisidir, yaşadığınız her 
olayda Allah’a vakıf ve Allah’a tanık olun, gerisini boş verin.  

Taha suresi emin olun zahmetlerin suresidir ve zahmetlerde hakkani olarak 
nasıl davranmamız gerektiğinin bilincini verir ve sonunda Hakk ile tenzih 
bilincinde, Hakk ile nefes almamız gerektiğini ve sonucun sizin olduğunu 
söyler. Sonuç ne? Allah…  

Takva sahiplerinin sonucu Allah’tır, “katımızda üstün olanlar” diyor Allah’ın 
katına çıkarsanız Allah’a tanık olursun, eğer kendi gönlünde çıkarsan Allah’ı 
yaşarsın. Varlığınız Allah’a aittir. Eğer olumsuz noktada olan her türlü şeyi 
Cenab-ı Hakk’tan tenzih ederek yaşarsanız, kendi öz varlığınızdan tenzih 
ederek yaşarsanız o zaman sizde olan zaten görünecektir, sonuç takva 
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sahiplerinindir; “katımızda üstün olanlar takva sahipleridir”. Taha suresinde 
“katımızda üstün olanlar takva sahipleridir” Taha suresinde geçmez ama şu 
yani sonuç takva sahiplerinindir, erekte olacak kimdi? Allah… “Dönüşünüz 
yine banadır” eğer Allah’ı murad ediyorsanız o zaman her türlü elden ulaşın. 
Onun için eskiler dervişler birileriyle sınırlamasın diye, dervişler sadece 
mürşitlerini put edinmesinler diye, evladım derlermiş ki bende çok duydum 
efendimden ‘bire hizmet, binden himmet’ Bir Allah’tır, Allah’a hizmet edin bin 
yerden himmet ulaşsın size, gerisi boş iş…  

 ‘Bir’i kendi mürşitlerini indirgeyenler var, sözün hakkı o değil sözün hakkı 
‘bire hizmet, bir olan Allah’a hizmet her birinde Allah tecelli ettiği içinki 
binden himmettir’. İşte o zaman size uzanan beyaz eller Allah’ın elidir, 
yedullahtır, o ellerle Allah’a uzanırsınız, ‘el ele enel Hakk’a’. ‘El ele en-el 
Hakk’a’ sizi Tuva vadisinde, Tuva topraklarına götürür; orada birincisi 
tanıklıktır. İkincisi; herkesin ihtiyacına göre seslenen sizden Hakk olur, siz 
milletin mevcudat dağı olursunuz, sizi tırmanırlarken Hakk’ı bulurlar. Pir yol 
sahibi demektir, yol Pir’in kendisine ulaştırır başka kimseye ulaştırmaz. Yani 
Pir dediğimiz üzerinde Hakk olandır, gerçeğin kendisi olandır, ona vardığınız 
zaman oradaki gerçeğe varırsınız, surete değil, biçime değil, oturup kalkana 
değil; üzerinde Hakk’ın tecelli ettiği kişiyi söylüyoruz. ‘Bugün benim Emre de 
karar kılan’ deyince Emre’nin mevcudat dağını tırman tırman tırman bir de 
bakıyorsun Hakk’a şahitsin. Ama Emre’nin güzel bir sözü daha var; ‘Emre sen 
kendini dolu zannedersin senin gibi nice dolu gezer.’ O mevcudat dağında 
kendi öz varlığınıza, öz benliğinize vardığınız zaman sakın ha kendinizle 
sınırlamayın. Sizin gibi nice mevcudat dağında Hakk’ı zikreden, Hakk’ın 
azimüşşanın kendisini zikrettiği, kendisini dile getirdiği nice kişiler var, selam 
hepsinin üzerine olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Onlar hürlerdir 
altını çiziyorum onlar hürlerdir, onlar İnsanı Kâmillerdir. 

Biz Musa’nın dağına çıkar gibi efendiye gider gelirdik, ondan sonra bir baktım 
ki o ağaçlar öyleymiş, meğerse kendi ağacımızı kesmişiz, zannımızı, o 
düşüncemizi kesmişiz. (Hani demiştim ya rüyamda ağaçlara secde edenler 
gördüm. Dedim tamamını keseceğim bu ağaçların.)  

Onun için maneviyatın kendisinde Taha suresi aynı zamanda Nil suresi diye de 
geçer. Abı Hayat suresi ama Hakk ile Abı Hayat bulmanın suresidir. Kurak 
vadileriniz, mevcudatınız -bak bütün Afrika, kara kıta çorak bir yerdir- bütün o 
varlığınız o Nil ile hayat bulur. Nil suresi Allah ile hayat bulmanın suresidir, ya 
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Allah ile hayat bulacaksınız, ya nefsi emarenizle hayat bulacaksınız, başka bir 
alternatifiniz yok.  

Ussal olarak sureye baktığımızda: Bir; her ne ki yaşanıyor yaşanan her şey 
karma da yaşadığınız, içsel olarak yaşadığınız potansiyeliniz ne ise o 
potansiyelinize göre biçim kazanarak görünüş buluyor. Yani beklentileriniz, 
içerikte yaşadıklarınız, eylemde gösterdikleriniz bir şekilde size İlahi âlemdeki 
karşılığı ne ise o şekilde görünür veya da beklentiler ne ise o şekilde size 
görünür ve size görünen sıfat değil o bir araçtır, sizi oraya taşımak içindir. 
Hani ateşin araç olması gibi, oraya taşımak için, namazın araç olması gibi 
oraya taşındıktan sonra biçimlerde kalınması istenmez. Mevcudat dağı 
biçimler dağıdır, biçimde kalınması istenmez, önemli olan öznede kalmaktır, 
önemli olan özneye varmaktır, önemli olan özneye tanık olmaktır, yani şahsa. 
“Ben âlemlerin rabbiyim” deyip âlemlerin şahsı olana tanık olmaktır.  

Eğer bunu yapamıyorsak biçimlerde yuvarlanır gideriz, sürüklenir gideriz ve 
biçimlere aldanan kimdir nefsimizdir, nefs biçimlerde kendini bulur. 
Çocukların ilk sahiplendiği şey nedir, biçim; alacalı bulacalı bir şey buldukları 
zaman sahiplenirler. Çocukluk devresidir biçimlerde kalmak, yetişkin olmak 
istiyorsanız maneviyatta o zaman biçimde değil, özneyi algılayacaksınız, 
öznenin ilkesel tavırlarını çok iyi bilmeniz lazım, değerleri çok iyi bilmeniz 
lazım. İnsani değerleri ve evrensel değerleri… Bunlar O’nun ilkeleridir, en 
güzel esmalar O’nundur, evrensel olanlardır ve ilkeseldirler, kalıcıdırlar, 
herkes içindir ve herkestedirler. Onun içindir ki soyutlayamazsınız, hiçbir ilkeyi 
soyutlayamazsınız. Rahman, Rahim onları kullandığınız zaman her şey 
onlardan soyutlanır, ama onları soyutlayamazsınız. ‘Ben’, ‘ben’i soyutlayın 
hadi, biriniz beni soyutlasın, hadi Rahman dairesindeyiz Rahmanı 
soyutlayalım! Yani kâinat dairesindeyiz, Cenab-ı Hakk’ın Rahman tavrı 
Rahmaniyet kâinat üzerinden Rahmaniyet tavrında genel tecellidir. Hadi 
Rahimiyeti soyutlayalım ki bunu yapamayız. Kadir, Muktedir, Azam, Azim en 
güzel esmalar onundur derken aynı zamanda soyutlanamayanlar ve olduğu 
gibi Hakk’ı işaret edenler denilmiş olunur. Soyutlanamayanlar ve olduğu gibi 
Hakk’ı işaret edenler ve kendisiyle soyutlananlar, ne bütün mevcudat, bütün 
mevcudat onlarla soyutlanır ve direk Hakk’ı işaret edilir; Tenzih. 

En güzel esmalar Allah’ındır ve kaç tane esma zikrediyor en önemlilerinden 
Hayy, Kayyum potansiyel, ‘Ben’ İsm-i Azam, Rezzak zaten var rızkı veren 
benim derken potansiyel olarak o ayetlerde kullanıyor. Başka hangi esmalar 
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Melik, Melik dediğimiz zaten bütün âlem üzerinden zaten Melik. Bir tane 
daha var Rahman Ha, Rahim He kendine toparlayan, kendine çeken 
hamdolsun, Rahman nefesinden kim soyutlayabilir kendini. Hadi nefes 
almayın, hadi yemeyin içmeyin, hadi giyinmeyin kuşanmayın, ya iki dakika 
elbiseyle bile oturuyoruz dışarıda donuyoruz yani. Esma-ül Hüsna 
soyutlanamayanlardır, varlıktan soyutlayamazsınız. Her varlık bunlarla 
yaşıyor, ya bunlarla özneyi okuyacağız ya da biçimler de kalıp nefsimizle 
beraber nefsimizin yakıştırmaları, nefsimizin tasarrufları, nefsimiz derken 
şahsımız olarak nefsimiz demiyorum, nefsi emmare olarak nefsi 
kastediyorum.  

Nefis, Arapça şahıs manasına gelir ya, onu kastetmiyorum. İçgüdülerle 
bürünmüş, o dürtülerle beraber harekete geçen, kuvvete geçen nefsi kast 
ediyorum, irade olarak tezahür ettiği zaman kendisine dayanılamaz olanı kast 
ediyorum, öfkelendiğiniz zaman hani dayanılamaz bir kuvvet vardır, niye bir 
şey söylemedim, niye şöyle yapmadım diyen bir şey vardır. Hani önünüzde 
güzel bir yemek varken çekildiği zaman gözleriniz kayar da birisi bakar ya işte 
o Nefsi Emmare dediğimiz içinizde canlı olan dürtüleriniz, içgüdüleriniz işte 
onları kontrol altına almak lazım, mevcudat dağına giderken onlarla çıkarsanız 
kabul edilmezsiniz. Elindekini bırak, ne olduğunu gör, çünkü ona yılan 
olduğunu gösteriyor zaten, elindekini bırak, yılan olduğunu gör, nalınlarını 
çıkar. Bunu öncesinde söylediğimiz için daha fazla gitmiyorum. 

‘Ben’ kavramı o kadar sıradan bir kavram değil. Bir daha altını çizerek 
söylüyorum bütün mahlûkata, bütün mevcudata aşkın bir söylevdir, 
kendinizden de tecrübe edebilirsiniz ve bir taraftan da kendiliğinizi 
olumlamadır ve kime söylerseniz, ifade ederseniz edin ifade ettiğinizin 
bilincini kendinizde onatıyorsunuzdur orda. Ben Halil İbrahim’im, ben, ben 
Halil İbrahim dediğin anda karşındaki bilinç, Halil İbrahim olarak seni onar, 
onatıyorsunuz. Onun için hüviyet, kimlik, maneviyatta tinde sonda görülendir 
ve istenilendir ve Allah kendisi ile kimlik edinilmesini istiyor, onun için diyor 
bana kendinle gelme. Ne ile geleceğiz? Kendisi ile kendisine gideceğiz. Nasıl, 
“ya Musa bugün benim için ne yaptın” sözüne gidin, bugün Rahman oldun 
mu, bugün Şafi oldun mu, bugün Rezzak oldun mu? Allah’a Allah ile gidin, 
Allah’a Allah ile taşının.  

Allah’a ihtiyaçlarınız noktasında, temel ihtiyaçlarınız noktasında, hayati 
korkularınız noktasındaki beklentileriniz ne varsa onlar sadece oraya taşımak 
308

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



için. Abdullah babam bir gün dedi ki; ‘yavrum bütün işlerimiz rast gitmiyordu 
dedi, bana dediler ki Abdül Hadi hazretleri var, git hele ona söyle, senin bir 
yıldıznamene baksınlar. Bende gittim dedi, bir dolandırayım onu dedi. 
Dolandırayım dediği yani kuştan muştan, şundan bundan haber ver de hele 
bizim işler niye böyle kötü gidiyor. Bak, Musa gibi menfaate… ‘Vallahi yavrum 
biz gittik, bir baktık biz onu dolandırırken o bizi dolandırıyor’ dolandırmayı 
farklı anlayın bambaşka yere taşır. Yanına gittik ne o kaldı, ne bu kaldı, ne 
dünya kaldı hiçbir şey kalmadı, kapısının önünü süpürüyorduk, o kadar servet 
gitti, servet gittikten sonra bize deli diyorlardı, bak ne halden ne hale geldik 
kapıyı süpürüyorduk. Demediler ki niye bu kapıda deli oldun, niye bu kapıda 
süpürgeci oldun diye kimse gelip sormadı, diye bir şey söylemişti. 

Temel ihtiyaçlarınızla bakışlarınız kapıya kadar getirir, o bir araç Yunus’un ki, 
bizim velilik talebimiz, şimdi velinin yanına gidiyordum yanına gittikten sonra 
ikide bir, bir daha veli göreyim, bir daha veli göreyim yok, öyle bir şey aptallık 
olur. Zaten velinin yanındaysan bir daha veli göreyim, bir daha veli göreyim 
demeye gerek yok zaten, yola devam edersin. Talep ettiğiniz önünüze geldiği 
zaman talebinizi aşın, artık Hakk ile yürümeyi öğrenin. Onun için erenler 
muazzam bir söz söylemişler, selam üzerlerine olsun, kimden de çıktıysa 
nefesine HU! ‘Hazıra Hızır gerekmez’ diye bir söz, hazırı bulursanız Hızır 
gerekmez. Musa Allah’ı bulmuş ‘ya rabbi şu Hızır’ın ilmini de ver’ ya zaten 
kaynak O, o zaman tecrübe ediyor, tecrübe ettikten sonra yollar ayrılıyor, bir 
de dayak yiyor gidiyor. Yani yolumuz ayrı olsun, dayak yediği dediğim yani 
ayrıştırıyor. Horlamak için değil. Hazırı bulduğunuz zaman onda kararlı olun, 
Allah’ınızı bulursanız öz varlığınızda Allah’ınızı bulursanız bütün kâinat 
üzerinde Rahman olarak, kendi üzerinizde Rahim olarak, bütün âlemlerin 
Rabbi olarak, hayat ve kayyumiyet sahibi olarak… O zaman kararlı olun, 
taviziniz olmasın, Allah sizinle beraberdir. Sıkıştığınız anda Allah’ın sizinle 
beraber olduğunu görürsünüz, sıkışmadan görmezsiniz. Zaten sıkışıklıkları 
onun için veriyor, yanınızda olduğuna tanık olmanız için, sizinle beraber bir 
olduğuna tanık olmanız içindir. Ne zaman sıkışırsınız bir himmet ulaşır, Allah 
ile beraber olduğunuzu anlıyorsunuzdur, Rabbimiz bizimle beraber 
diyorsunuzdur.  

 Ondan sonra gevşiyoruz. 
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Rahatlık gevşetiyor. Kurtuluşa eriyorlar, ziynette bol, hemen bir put yapıyoruz 
hemen kendimize inekten, çörekten, evlattan, şundan bundan bir çörek 
yapıyoruz.  

 Musa demiş ben olan ben… 

O Tevrat’ta geçiyor, ya rabbi diyor bana senden sual ediyorlar, Kur’an’da da 
geçer o “bana senden sual ediyorlar ne diyeyim onlara” Taha suresini 
anlamlandıracak en güzel sözlerdendir “onlara ben olan benden geliyorum 
de” ben olan ben, aşkın olan, bütün benlere aşkın olan, bütün benlerin 
üzerinden olan Rabbül Âlemin. Bir yerde erenler ona Rabbül Erbab derler, 
Kur’an’ı azimüşşan da Rablerin Rabbi, hâkimlerin hâkimi diye de geçer, hakem 
el hâkim diye de geçer. Eğer ona varırsanız zaten üzerinizde tecelli edendir, 
farkına vardınız, şuuruna erdiniz ve sadece tenzih bilinci ile bu gerçekleşiyor, 
altını çiziyorum bak sadece tenzih bilinci ile o ben olan bene varabilirsiniz. 
Çünkü o tenzih edilemeyendir, ya siz eşeğe Allah deseniz de eşek Allah olmaz, 
güneşe Allah deseniz de güneş Allah olmaz. Sizin onları tenzih edişiniz, “böyle 
değildir” deyişiniz, kendi bilincinde şuurlanmanız içindir. Ve Allah’u azimüşşan 
bizatihi Taha suresinde kendini kendiyle tenzih ediyor… Kendi sıfatlarını 
beyan ederken, kendi sıfatlarıyla da kendini ifade ederken, özellikle “ben” 
lafsıyla kendini ifade ederken, bütün mevcudatının biçimselliğinden ve bütün 
mevcudatın nesnelliğinden, kendisini tenzih ediyor. Aşkın varlık olduğunu, 
“ben” derken arı soyutlama ile dile getiriyor. O “ben” ifadesi aşkınlığı ifade 
ediyor, o “ben” ifadesi içkinliği de ifade eder. Çünkü her şeye içkin olduğunuz 
için “ben” diyorsunuzdur. Kendi varlığınızın da içkin olduğunuz için ve bedene 
aşkın tavır sahibi olarak “ben” demiyor musunuz? Bütün mevcudatınıza da 
aşkın olarak bir ifade de bulunmuyor musunuz? “Ben, ben” derken bütün 
mevcudata aşkınsınızdır. “Ben” derken bütün mevcudatınızdaki o benliğinizin 
içkinliğindesinizdir ve o içkinliği dışa vuruyorsunuzdur. Kendinizi içkin ve 
aşkınlıkta arı soyutlama yaparken benlikte, kimlik beliriminde 
noktalıyorsunuz.  

Şimdi bunu biraz daha külliyata dökeyim. Öyle bir varlıktayız ki kâinatta, 
kâinatın zatı insandır sözü itibarı ile anlayın; o zat ki insan… Bütün kâinatın 
kendisine içkin ama kâinatın kendisi de kendisine içkin, o sırada bütün 
kâinatın içkinliğindeyken hepsinin üzerinden de aşkınsal bir tavır olarak “ben” 
diye kendini ifade eder. Bütün kâinatı da katın yani yalnızca kendi 
mevcudunuzu değil, öz varlığınızla beraber bütün kâinatın kendisine içkin ve 
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bütün kâinatın mevcudatına aşkın olarak bir bakış düşünün, o sıradaki “ben” 
bütün mevcudata aşkın olan “ben”dir. “Ben olan ben”, o bendir zaten, içkin 
olandır size, siz O’na şuurunuzda örtündünüz… Nefsinizde, soy, sop, millet, 
beden, kadın, erkek hep bu gibi belirlemelerle, indirgemeci bakış açıları, 
menfaatlerimizle bakmalarla indirgedik, indirgedik durduk ve sonunda kendi 
aslımıza örtündük. İlimin içerikleri ile değil de suretleri ile indirgedik.  

Peki, o bene nasıl varılır? Teşbihle varılmaz o ben teşbihi olmayandır dedik, 
Tenzih ile… Her tenzihte bulunuşunuz öz varlığınızı tenzih edişinizdir, öz 
varlığınıza doğru uyanışınızdır, onun şuuruna, ondan yana şuurlanışınızla 
alakadardır. Her tenzih edişinizde yüksek bir sıfat, bakın Rahman sıfatıyla 
tenzih, Rahim sıfatıyla tenzih, tenzih, tenzih, tenzih, en sonunda onun varlığı 
sizde görünür, başka birinde değil. Tenzih ede, ede, ede, ede; mevcudat 
dağını bıraka, bıraka, bıraka; piramidin en yüksek noktasına varırsınız; işte o 
dağın en tepe noktası bendir, öz bendir, aşkın bendir, içkin bendir, muhit 
bendir ve o sadece tinin en dorukta hüviyet olarak kendini ifade edişidir. 
Hüviyet, kimlik olarak ifade ediyor. 

Kimlik ürün verdikten sonra görünür demiştik dimi? Ürün vermiş, mevcudat 
ürününü vermiş, o mevcudat ürününde bir insan çıkartıyor ve o insana karşı 
bütün mevcudat ürünü üzerinden benim diyor. Mevcudatın kendisini işaret 
ederek değil, öz kendiliğini işaret ederek benim diyor. Oradaki benim deyiş 
‘bütün kâinat benim’ diye bir ifade ediş değil ha, oradaki benim deyiş 
kendiliğini ifade ediştir. Siz benim derken bedeninizi mi ifade ediyorsunuz, 
bizatihi kendiliğinizi ifade ediyorsunuz, Allah’ta da aynıdır, ki o sizin benim 
deyişlerinizde hep benim diyende aslında odur.  

Her elden size benim diye uzanan odur. İşte o algı bizde ne kadar var? Ne 
kadar tenzihte yaşarsanız o algı o kadar kuvvetli olur. Ben olan ben aslında 
hep olan bendir, sizin cüzi beniniz, o benin bu âlemde görünüşe, zamana 
tahakkukudur, sizin cüzi beniniz zamana tahakkuk edişidir. O asli ben 
zamansızdır, zamana tahakkuk ettiği zaman cüzi ben olarak kendini gösterir. 
Musa orda ne? Benim diyen cüzi bir ifade ile karşı karşıya ama o ifade bütün 
kâinata aşkın, ‘ben’ 

‘Ben’ dersiniz olsun. Ben, üzerine düşünün ve benin üzerine düşünürken 
bütün kâinata içkin ve dışkın olarak Muhit esması ile beraber, Aliyy esması ile 
beraber o beni düşünün, ‘ben olan ben’. O kadar araya koymuşuz ki 
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benliğimiz arasına onu, bunu, şunu veya da nesneleri, biçimleri ben 
yapıyorum ediyorum’ ları, bütün fiillerimizde görünen Hakk iken, bütün 
yaptığımız işlerde Hakk iş yapıyorken, ben yaptım; Hakk yaptı! “Size binekler 
vereceğiz” diyen Allah, mucit Allah, adam araba icat ediyor, filan kişi icat 
ediyor, ya insanlık tarihi Allah’ın tarihidir. O tarihin tamamına bakın Allah’u 
azimüşşanın sıfatları tecelli ediyordur ve her çelişki, her zorlama, her çıkmaz 
insanoğlunu Cenab-ı Hakk’a doğru taşıyordur, mevcudat dağındaki 
yürüyüşümüzdür.  

Şimdi geldik nereye, Metin babanın güzel bir sözü vardır derki; ‘insanoğlu 
daha Musa’ya gelemedi’ bu söze bende katılıyorum, insanoğlu, adalet sıfatı 
ve haklarla yürüyüş sıfatı itibarı ile daha Musa’ya tam gelemedi, ama Musa 
çağındadır. Sihirbazlar, vesvesecilerimiz, gözümüzü boyayanlar, ilizyon yani, 
algı yönetimi yapanlar, kapitalizm vs. hepsinin içeriğini o şekilde 
doldurabilirsiniz, başka Musa çağıdır dediğim Firavunlarımız, devlet 
şirketlerimiz Firavunlaştı, devletler Firavun ama Deccaliyet noktasında… 
Firavun ve dini kendileri doğrultusunda nasıl istiyorlarsa öyle kullanabilen 
Firavunlar. Siyasete alet edenler ve o alet etmeleri ile beraber kullanmaya 
çalışanlar, daha bunun gibi nice şeyi koyalım ve yeryüzünde ‘Tanrı benim’ 
demeye gidenler. Şimdi artık kişilerden çıkmış, devletler artık yeryüzünün 
hâkimi biziz diyorlar, o zaman devlet çapında bir tane Musa lazım adaleti 
gösterecek. 

- Tanrı insandan tanrı devlete… 

Tanrı devlete gidiyor, hakikaten de öyle ve şu anda hak ve adalet istekleri, 
Hakk’a göre yürüyüş daha fazla olması gerekir. Musa geniş bir zaman, o geniş 
zamanın neresinde insanoğlu? Kendi çölünden kurtulur; ilkelere eylemlerinde 
yükselir; kendi geçmiş kültürlerinin buzağılarını, anlayışlarını bırakıp da 
yürümeyi öğrenir; yeniliklere evrenseline bağlı olarak açık olmayı öğrenir, 
kendilerinden fedakârlık etmesi gerektiğini bilir, kimi zaman fedai can, fedai 
nefs etmeleri gerektiğini öğrenir, tinden yoksun kaldığı çölden kurtulur. 
İlkelerle gidiyorlarsa eğer, ilkelere açıklarsa eğer etmeleri gerektiğinin 
bilinciyle yol tutar ve fedakârlık eder, bir el uzatır; işte o zaman dünya huzura 
doğru gidiyor demektir, Davut’a doğru gidiyor demektir.  

Nil’i bulacağız, abı hayat ama Nil ile hayat bulan değil Rezzak sıfatımızla hayatı 
buluyoruz, Cenab-ı Hakk’a taşıyor bizi bu. Ama önemli olan Rezzak sıfatıyla 
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taşınırken rızkın Allah’tan olup bildiğini ilahi rızkı tercih etmemiz gerektiğidir. 
Dünyevi rızık bize yol götürmesi içindir, sebeptir, olması gereken şeydir, ama 
gerçek olması gereken ise o rızkın basamağında ilahi rızkı edinmemiz 
gerektiğidir. Şunlar, bu sofra olmasa burada oturulur, aç karnına konuşulmaz 
herhalde. Bugün rızkımız olmasa buraya zor geliriz. İstanbul’un ta 
nerelerinden geliyorsunuz. 

Hülasa Taha’yı bitireyim, Taha bitmezde… Kim ki Allah dedi yola düştü, elbet 
çelişkilerle karşı karşıya kalacaktır ve o çelişkilerde Hakk der yürürse Rabbini 
yanında görür, Rabbinin yardımını himmetini bulur ve Allah’u azimüşşanın 
lütfu ihsanı ile Allah’tan eylemleri dolayısıyla bir nefes alırsa ilkeleri yaşaması, 
evrenselleri yaşaması ile bir nefes alırsa âleme uzanan Allah’ın eli olur. Ne 
zaman ki herkesten de Allah’u azimüşşanın verdiği nasiplerle nasiplenmeye 
başlar bir el olarak, bir nefes olarak o zaman zaten kendini bulur, daha 
fazlasıyla. Çığ gibi büyür, maneviyatında derinleşir, o zaman hor bakmaz, o 
zaman kendiyle sınırlamaz sadece her şeyi Allah’ta bulur, Allah’ta bitirir.  

Kendisi Allah’ta başlar Allah’ta biterse ne olur? Bakın hiç kimseyi Allah’ta 
başlayıp bitirtme hakkımız yok ama her şey Allah’ta başlar Allah’ta biter. 
Bakın Allah’ı şuna buna, nesneye indirgeme hakkımız yok, her şey Allah’ta 
başlar, Allah’ta biter, bunu bir defa gönlümüze yazacağız. İkincisi; eğer siz 
Allah’ta biterseniz, Allah sizde başlıyor ve kendini bitiriyorsa Taha suresi işte 
odur. İşte o zaman Taha’yı hakkıyla yaşamaya başladınız demektir ama O’nu 
yaşıyorken O’nun/ küllide yani tümelde, evrenselde duran, bulunan 
olduğundan dolayı sizinle sınırlı olmadığını, kendinizle 
sınırlandıramayacağınızı da bilin. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da 
O derken; kâinatı değil kâinat üzerinden sıfat, esması, hak olan yasa ve 
ayetleri üzerinden tanık olabileceğimiz ve kendi üzerimizde de zatına tanık 
olabileceğimiz kâinatın öznesi olan şahıs Hazreti Allah’tan bahis etmekteyiz. 

- Babadan örnek vermiştiniz; Allah bizi yerse ne olur, biz Allah’ı yersek 
ne olur? 

Hadi Babam onu çok güzel söylemişti, veliyullahın çocukça söylediği sözler 
bazen bazı anlaşılmaz şeyleri anlaşılır kılıyor. Abdullah babamın Taha suresini 
yaşadığı zamanlarda yetiştiricisi demiş ki;‘Abdullah oğlum Allah bizi yer 
bitirirse ne kalır, hiçbir şey kalmaz. Biz Allah’ı yer bitirirsek ne kalır; hiçbir şey 
kalmaz. O zaman kendi kendini de yiyip bitirecek hali yok ya!  
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Kendi kaldıysa eğer kendi kendini de yiyip bitirecek hali yok ya, ha işte o ben 
olan ben. Bak orda ben olan bende demezsiniz ‘bir ben var, benden içeri’ o 
ben olan ben. Yunus Emre o sözü ‘benden içeri bir ben var’ diye söylemiştir. 
Amenna… Ama o dağın o tepesine çıkarsanız ve nurun kendisi olarak sizde bir 
ışıma olursa ve o ışıma o nurun kendisi ben derse, artık siz yoksunuzdur. 
Karşınızda illa bir muhatap, ‘ben olan bir ben’ olarak bir muhatap vardır. 
Bilmem anlatabildim mi? Orda siz yoktunuz, ben olan ben yoktur, orda 
sadece ben olan vardır, ne zaman o ben olan sizden ben diyordur, karşınızda 
ben olan bir ben vardır, bilmem anlatabildim mi?  

Bunu Hz. Muhammed Mustafa efendimizde şöyle görüyoruz ‘Habibim’ diyor 
yine karşısında muhatap aldığı ben olan beni var. Kendinde ben olanı, ben 
olan ben olduğu birinde sesini duyuyor, ben olan ben var çünkü. “Seslendim 
sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı” ise karşısında ki Muhammed 
Mustafa, o ben olan bendedir, yani kendisinin bir açılımıdır, kendisinin bir 
tezahürüdür, biçim olarak değil, ilahi sıfat olarak ve kendinden kendine 
konuşandır orda. Sadece şuurunda değilizdir.  

Size bakın geçen hafta ne demiştik, siz bir yere giderken kendi hakkınızın 
talebindesinizdir demiştik değil mi? Bir yere giderken de bir kişinin ikramı 
varsa o ikramda sizin kendi varlık hakkınızın ikramıdır, ben olan benin size 
kendi varlığının ikramıdır. Allah kıskançtır, kıskançtır derken sakınma 
noktasında kıskançtır değil, sahiplenme noktasında kıskançtır. Hani insan 
sevdiğini sakınır, sakındığı için kıskanır amenna ama Allah sahiplenir, 
sahiplendiğini kıskanır. Yani böyle Malik-ül Mülk noktasından da 
bakabilirsiniz, sevgi muhabbet noktasından da bakabilirsiniz, hani insan eşini 
kıskanır niye sakınır başkalarından Allah’ın sakınacak kimsesi yok ki kıskansın, 
sahiplenir kulunu. 

Şimdi bunu biraz ileriye götüreyim, öyle bir kıskançtır ki kulunun varlığını dahi 
istemez, kendi varlığını ister. Kulunu o kadar sever ki, o kadar kıskanır ki 
kendisinden başkasını istemez onda… ‘Ben bir kulumu seversem o kulumu 
öldürürüm ve öldürdüğümün diyeti ben olurum.” Öldürmede kısas var ya… Bu 
hadisi kutsiyi bundan senelerce önce duymuştum, orda şöyle dua etmiştim; 
‘ya Rabbi vaadi sen olanlardan eyle’ ya muhteşem bir şey ya, ‘ben diyor bir 
kulumu seversem onu öldürürüm, öldürdüğümün diyeti ben olurum” Diyeti 
kendisi olanlardan eylesin. 
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Bu tarafları kaçırıyoruz çünkü cüzi bir varlığız ya, küçük bir varlığız ya, bazen 
kendimize yakıştıramıyoruz, bazen olmaz diye bakıyoruz, bazen öyle bir 
öteliyoruz ki bunu tenzih zannediyoruz, aslında tenzih bu değil. Öyle bir 
ötelere koyuyoruz ki, öyle bir dağa oturtuyoruz veya da bir tahta oturtuyoruz 
ki yaşam alanında göremiyoruz. Bazen de oluyor ki geçmişin getirdiği değerler 
artık gözümüzü o kadar perdelemiş ki o kendisinin kendi anlatımı içinde dahi 
göremiyoruz onu, Kur’an’ın kendi içinde dahi göremiyoruz. Geçmiş 
anlatımların çoğu Allah yukarlardadır, Allah şöyledir, Allah böyledir, Allah 
zaman ve mekân üstüdür… Hani demiş ya ‘ya yok diyecen de bir türlü 
diyemiyorsun’ Öyle bir Allah yok çünkü. Yaşam alanında görünmeyen Allah 
olur mu? Kur’an’ın tamamına bakın hep yaşam alanında kendini gösteriyor ve 
tamamı ile mantıksal.  

Tenzihin iki kademi vardır.. Birinci kademi; Cenab-ı Hakk’ı olmadığı sıfatlardan 
tenzih eylemek, bu hem hamd mahiyetinde hem ona tanık olma mahiyetinde, 
kulun kendi içindir. İkinci mahiyeti yaşamsaldır demiştik, yaşamsal olan 
tenzihte de bizatihi Allah’a taşınırsınız. Çünkü eğer Rahman sıfatını 
yaşıyorsanız, Rahim sıfatını yaşıyorsanız, el Rezzak sıfatını yaşıyorsanız, el Adl 
sıfatını yaşıyorsanız o sıfatı itibarı ile her şeyi tenzih ederek yaşıyorsunuzdur. 
Ama o sıfatına bağlı olan her şeyi tenzih ederek, yaşadığınız sıfatın sebebi 
olan, açığa çıkmasının sebebi olan basamakları tenzih ederek o sıfatı o sırada 
öznel olarak yaşıyorsunuzdur. Evet, tarih öznenin tarihidir o da mutlak olan 
öznenin tininin tarihidir, yani Allah’ın tarihidir başkasının değil. Çünkü o 
zamanın ve mekânın içerisinde fertlerde, cüzilerde, fert ve cüzi ilişkisinde 
Hakk olan sıfatlarını nasıl gösterdiğini ve insanı bir süreç varlığı olarak o 
süreçte de sadece kendisinin tarihinin var olduğunu Kur’an’ı azimüşşan da net 
bize anlatıyor. Tenzih bilinci en yüksek dorukta Hz. İsa’dadır. Hz. Resulallah’ la 
beraber toplum bilincine yansıtıldı. Hz. İsa da ferdidir, Hz. Resulallah’ la 
beraber toplum bilincine yansıtılır “sen onlara istişare et” ayeti o sırrı verir 
zaten, çünkü her biri artık Hüviyeti Hakk, her biri artık tenzih bilincinde 
yaşıyor. 

Teşbih yani Hakk’ın zatını teşbih etme dinde yoktur ve bunu Taha suresiyle 
yasak ettiğini söylüyor zaten. Çünkü Musa’nın kavmi teşbih etmişti, “olsa olsa 
Musa”nın Rabbi buna benziyordur” bak Musa’nın Rabbi buna benziyor 
dediler, bir de hüsnü zan ile yaptıklarını düşünün, sui zandır da hüsnü zan ile 
yaptıklarını düşünün, hani çoban misali. Çoban demiş ya; ‘ya Rabbi yanımda 
olsan saçlarını ayıklasam, seni sevsem, saçlarını tarasam, on dörtlük bir kız 
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gibi yanımda dursan’. Hani Musa veya da başka bir kavmin peygamberi 
oradan geçiyormuş demiş ki ‘ya Allah böyle değildir’ demiş. Gönlüne vahiy 
inmiş ‘ben kulumun zannı üzeriyim, kulumu kendi halince bırak” muhteşem 
bir şey ya. Zaten kulunun zannı üzeri değil midir? Hepimiz bir veçhesiyle 
bakıyoruz, diğer veçheleriyle bakan var mı? Hepimiz kendi veçhemizden 
bakıyoruz, üstelik kendi ilahi sıfatımız, üzerimizdeki donanıma sebep olan ilahi 
sıfat ne ise onun hükmü üzeri bakıyoruz. Mesela bardağa bakıyorum bardağa 
bir sıfattan bakarken başka birisi geliyor başka bir açıdan bakıyor, a diyorum 
böylede bakan varmış, çünkü onun sıfatıyla da öyle gösteriyor. Bu bir örnekti 
Allah’a bin bir türlü bakıyoruz ya, bazen oluyor ki bir ayete bakıyorum, başka 
bir kardeşimin o ayete bakışını görünce, hiç böyle düşünmemiştim. Çünkü o 
sıfat o donanım da o bakış çıkıyor ama onun o sözü geldiği zaman zandan 
baktığımı görüyorum, bak ama hüsnü zan. Hz. Resulallah bunun için şöyle 
diyor; “ben günde kırk makam geçerdim, her makamda kendi küfrümü 
görürdüm” yani örtüklüğümü görürdüm demektir.  

Taha suresine bakın yine şamar oğlanı gibi vuruyor. Buradaki uyarı yine bir 
vuruştur, yine bir uyandırıştır, yine bir bilinçlendiriliştir. Resulallah’ a ne diyor 
dikkatli bakın “biz sana sıkıntı olsun diye vermedik” bak inanılmaz bir uyarı ya, 
ayağa kalk diyor. Geleceğine kör bakacağına kalk ayağa, Allah ile yürümeye 
bak. Sana Musa’nın kısası gelmedi mi diyor; o bizimle yürüyordu, o bizimle 
kendimiz için yetiştirmiştik. Kendimiz için yetiştirdik demek senide kendim 
için yetiştirdim demektir, sende onun gibi ol demektir. Evet, ona asa verildi 
ama sana da Kur’an verildi, Kur’an ile yürü… O asa ile yürüdü sende Kur’an ile 
yürü demektir ki Kur’an’ı zaten söylüyor bak “biz Kur’an’ı sana zaten zahmet 
olsun diye vermedik, sana dayanak olsun diye veriyoruz” diyor. Sana yol açsın 
diye veriyoruz diyor. Geçen hafta bir şey söylemiştik; ilahiyatta sıkıntı olur, 
ama başlangıcında sıkıntı olur, sonunda ferahlık olur. Allah bize sıkıntı olsun 
diye değil, sonunda rahmete erelim diye verir. Ama dünyevi olaylarda, 
nefsanî olaylarda evvela rahatlık olur, sonunda sıkıntısı gelir. İnsan şehvetine 
uyar, sonunda sıkıntısı gelir; insan öfkesine uyar, sonunda sıkıntı gelir. Ama 
iyilik… Birine bir şey vereceksiniz evvela sıkılırsınız ama sonunda verdiğiniz 
zaman yükten kurtulursunuz, rahatlarsınız, oh be dersiniz. Ama vermeden 
önce gider gelirsiniz, aklınızla vereyim mi vermeyeyim mi; verirsiniz 
kurtuldunuz, gitti, rahatlarsınız.  

Maneviyatın rahmeti sondadır, onun için Resulullah diyor ki, sıratta yürürken, 
-sırattayız, akıbet olarak sırattayız, ahret olarak sıratı kastetmiyorum- iki 
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yanınıza -Taha suresini sıratın kendisi olarak algılayın- ümmetimin önüne iki 
kapı çıkar diyor. Birinci kapı ateşten, ikinci kapı sudandır diyor, sakın 
ümmetim o kapıya varırsa suyu seçmesin, ateşi seçsin. Karşılaştığınız çelişkili 
olaylar olur; birisi sizi rahata götürecektir birisi sizi ateşe, zahmete götürür, 
benim ümmetim diyor ateşten olanı seçsin diyor, ateşten olanın sonu 
rahmettir, sudan olanın sonu Cehennemdir diyor. Evvela sıkar amenna, yaksın 
kül etsin ama sonu rahmettir. Vermeye kıyamayız böyle, ayrılamayız; ver 
kurtul vallahi.  

Mesela ilim de öyledir ben bileyim sadece, kimse bilmesin. Ya paylaş, başka 
birinin de seninle paylaştığıyla beraber artar, yükselir. Hem bilincin yükselir 
verirken, vermenin getirdiği ahlakla beraber senden çıkanlar bambaşka bir 
şekilde çıkmaya başlar ve sen daha yüksek derecede bir bilince erersin, 
verirken rahatlarsın. Vermenin getirdiği rahatlık hiçbir şeyde yoktur, bırakın 
verin, bırakın verin başka bir şeye gerek yok. Sevin, sevmekte bir vermektir, el 
uzatın el uzatmakta bir vermektir, güzel bir nazar edin bir vermektir, dua 
ettim biraz önce bir vermektir. Müslüman’ın gülümsemesi sadakadır diyor, bir 
veriştir. 

 Burada artık verilen şey size yeni gelen şey sıkıntı değil. Kur’an yeni gelmiş 
“biz sana bunu sıkıntı olsun diye vermedik” yeni gelen insanı sıkar. Kabullerle 
sıkar, nefiste sıkar, yeni kabullerin tamamı insanı daraltır. Yeni gelen şeyi 
idrak etmek, yeni gelen şeyle bütünleşmek, yeni gelen şeyle yol yürümek 
zordur, insanın nefsi kabul etmez zaten. Onun için diyor “sana zahmet çekesin 
diye vermedik” sonuçta dayanak olsun diye, yol yürüyesin diye, genişleyesin 
diye verdik ki hakikaten de Kur’an genişletir ve bütünlüğüne eresin diye 
verdik. Bir İnsan ne zamanki bütun da olanına varır her şeye bütundan bakar 
ve bütün de olanı ile öznel olarak bakar artık. Artık her şey nesnellikte 
görünmez, her şeyin öznellikte karşılığı varsa o açıdan bakılır, hiçbir zaman 
nesnel olarak bakmazsın, hiçbir zaman eşya olarak bakamazsınız. Her şeyi 
Allah’tan biliyorsanız eşya tabiatı ile göremezsiniz imkân yok. Veladdalin 
âmin. 

 59. Ayette Musa ile Firavunun buluşma zamanını detaylandırmış.  

Sözün, kavramların kendisinde hiçbir zaman, -bazı kavramlar hariç istisnalar 
kaideyi bozmaz- kendi karşıtını barındırma yoktur, her zaman kendini ifade 
eder, aynı melekler gibi. Yani kendi içeriği ne ise kavram onu yansıtır; 
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Rahman, Rahman içeriği ne ise onu yansıtır, karşıtını yansıtmaz; içerik olarak 
kendini yansıtır daha bunun gibi nicesi. İçerik olarak zıttını da yansıtan bazı 
kavramlar vardır. Mesela bitmek hem sonlanışı hem başlangıcı içerdiği gibi… 
Buda çok istisnai durumlardır. Lakin yaşamın kendisinde çelişkiler uyandıran 
birçok şey, yaşamın kendisinde karşıtını barındırarak çıkartırlar. Mesela 
Firavun bak, Firavunun kendisi Musa’ya karşıt ama Musa’yı Firavunun kendi iç 
yaşantısından çıkartıyor getiriyor, kendisine de düşman, Allah’a da düşman 
olan birisinin elinde büyüsün. Onu da bırakın insanın Rahman tarafı, ruh 
tarafı, bir de Nefsi Emare tarafı; ikisini aynı anda yaşar ama nefis ejderhası 
içinde, nefsin hükümeti içinde, devleti içinde Rahmani olarak çıkmak 
istiyorsanız iradenizde kuvvetli olan bir Musa olmanız şart. Yoksa nefs ile baş 
etmeniz, nefsin kendi büyü alanıyla baş edipte yol yürümenizin imkânı yok, 
çünkü nefis insanı büyüler. Nefsi Emare olarak bütün halleri bizi büyüler ve 
irade kavramı ile istenç kavramı birbirini tam karşılamaz. İstenç sadece 
istemek abla şunu versene gibi bir şey… Ama irade de kuvvet vardır, sevkiyat 
vardır, yani bir şeyi istiyorsunuzdur ama sizi sevk ediyordur ona karşı. Onun 
için nefse dayanılmaz, nefis kuvvet içerir, sizde bir irade dürtü çıktığı anda 
iradeye bürünür. Dürtü iradeye bürünür ve dürtü sizi o irade ile beraber sevke 
taşır, onu durdurmaya neredeyse imkân yoktur. Yeter ki ilahi bir kuvvet olsun, 
yeter ki orda prensipli bir insan olsun. Musa iradesiyle orda inanılmaz bir 
peygamber, yani Musa dürtüleri durdurtacak, dürtüleri ile hareket eden, 
menfaati ile hareket edeni durdurtacak bir kuvvet olarak karşımıza çıkıyor, 
ama gerçeğin bilgisi ile çıkıyor.  

İşin enteresan tarafı krallığına rağmen onu yok etmiyor, nefiste krallığına 
rağmen Nefsi Emare de insanı yok etmez, kolay kolay… Yok, olanlarda var ayrı 
mevzu, kötülüğünü ister “insan apaçık düşmandır” diyor Nefsi Emare için. 
Nefsi Emare ile büyürüz ama Nefsi Emareden sonra eğer irademiz Hakk’a 
doğru ise, kıblemiz Hakk’a doğru ise, var oluşumuzu sorgulayarak Hakk’a 
doğru gidiyorsak ve irade de kesin sağlamsak işte o zaman Musa olmaya 
başladık demektir. İşte o zaman nefsimizi kenara doğru itiyoruz ve kendi o 
bildikleri ne ise onun içinde boğulur gider, ilim deryası içinde boğulur gider. 
İlim deryası sana yol olur ama nefsin kendisine boğulacak bir yer olur. Çünkü 
ilimle yolumuzu buluruz, ilimle bilinçleniriz, ilimle neyin nasıl olup olmaması 
gerektiğinin bilincine ererek yol güderiz. Yani olması gerekenleri yine ilimle 
biliyoruz, olmaması gerekeni de yine ilimle biliyoruz. Onun için ne diyor “Deki 
Rabbim ilmimi arttır”  
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Bu detayların içinde Musa ile Firavunun a bakarsan o kuvvetine rağmen 
Musa’yı helak etmiyor. Musa’yı helak etmemesinin birinci sebebi şu; eğer 
Musa’yı helak ederse yani öldürürse bütün kavim ayaklanacak, kahraman 
olacak. Bir kavimde eğer bir kahraman çıkartırsanız toparlanmalar daha 
yüksektir. Güçlenirler, kuvvet bulurlar, ejderha kesilirler yani, idolleri vardır 
aynı şuan da Apo’nun Kürtler için ifade ettiği şeydir. Her neyse şimdi bunu 
bildikleri için ne yapıyorlar onu öldüremiyorlar, ama bir taraftan da ne 
yapıyorlar yeni bir çizgi arıyorlar. Apo’ya geriye atabilmek için yeni bir 
kahraman çıkartmak lazım, onu nötrüze etmek için yeni bir kahraman 
çıkartmak lazım, oflayıp puflayarak ve çıkartıyorlar da ve bilinçli bir proje 
olarak çıkartıyorlar yoksa Selahattin Demirtaş’ın kendisi sözü değil Kandilin 
sözüdür ve planlıyorlar, projeliyorlar. Yaşantımızda da olan şeyler… Ama 
demek istediğime getireyim, eğer çelişkide kaldığınız bir şey varsa ilk yöntem 
iknadır. Çelişkiler de kalınan noktalarda soru soruyor ya adam soru soruyor, 
‘senin rabbin kimdir’ Cevap veriyor amenna lakin bu sefer o cevaba karşı bir 
soru daha çıkıyor, ona cevap veremiyor; ikna olamadım diyor. Eğer 
çelişkilerde ikna edemezseniz o zaman yaşamda karşılığını göstermek 
zorundasınız, yani aklen ikna edemediğiniz makullerle gösteremediğiniz şeyin 
yaşamda karşılığını, kâinatta karşılığını göstermeniz lazım.  

Evet, anlatırsın, anlatırsın, anlatırsın ikna olmaz, yaşamında da görmek ister 
kişi veya da somut olarak o verinin doğruluğunu bilimsel olarak ta ister kişi, o 
zaman göstereceksin. Onun için sihirbazlarla karşı karşıya kalıyor, evet teorik 
olanın pratik olarak gösterilmesi gerekir ve âlemlerin Rabbine sihirbazlar 
secde ediyor. Çünkü teorik olarak söylenen, pratik olarak yaşamda kendini 
gösterişi söz konusu muhteşem bir şey… Yani tekil ve cüziler ilişkisinde, fertler 
ve cüziler ilişki bağıntılılığında külli olan kendini aşikâr, yani zamansız olan 
zamanda kendini gösteriyor, muhteşem bir şeydir. 

Niye detaylarına gidiyor vallahi ben o kadarına gitmedim. Şuanda aklıma 
gelmiyor, çünkü oradaki diyaloglar çok fazla… 

Musa’nın iki tane diyalogu var ki muhteşem. Bir; geçmiş bilinçlerinin olduğu 
tarih bilinçlerinin olmadığı… Kendisinin bireysel tarih bilinci var ama 
toplumsal olarak insanlık yürüyüşünün tarih bilinci yok. Mesela Hz. İbrahim 
için ne demiştik bireysel olarak akıbet bilinci var, ama insanlık olarak 
akıbetinin nereye sevk olduğunun bilinci yok, ne için döndüğünün bilinci yok 
demiştik İbrahim de. Çünkü münakaşa ediyor, diyor ki; Lut’un kavmi için 
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münakaşa ediyor, içlerinde hiç mi güzeli yok, hiç mi yok diye; “o bizimle 
münakaşa etti” diyor; yani Allah’ın orda ne murat ettiğinden halen farkında 
değil. Yani erekte ne çıkacak, Rabbim orada ne murat etmiş İbrahim’in o 
bilinci yok, ama akıbet olarak yaşadıklarının kendisine iyimi kötümü 
olduğunun bilinci var. Musa’da da aynı bireysel olarak geçmiş bilinci var ama 
toplumsal ve insanlık olarak neyin bilinci var, neyin bilinci yok onun bilincinde 
değil. Geçmişin bilinci var bir şeyler yok olmuş, bir şeyler var olmuş, toplumlar 
gelmiş, toplumlar gitmiş ama tarihsel olarak ne için olduğunun hangi ilkeler 
sebebiyle olduğunun bilinci yok. Onun için ikna olamıyor Firavun, o zaman 
diyor hodri meydan göster bakayım yani onların gösterdiğini sende göster, 
ikna edemiyor.  

Bir daha söyleyeyim, birini ikna etmek istiyorsan gerçeklilikleri ne ise 
hepsinden yana bilginiz olması gerekiyor ki bağlantılarını iyi kurmanız 
gerekiyor ki onu ikna edebilesiniz, kalben de emin olmuş olsun. Lakin bir 
insanın kalben eminliği, aklen ikna olsa dahi illa yaşamında görmesiyledir, 
tanık olacak ya birebir tanık olacak, birebir tanık olmadan kimse kalben emin 
olamaz. Aklen ikna edebilirsin bir insanı, dersin şöyledir, böyledir aklen ikna 
oldun. Tamam, beni ikna ettin, hani Musa gibi yarıda da bırakmadık, aklen 
ikna oldun amenna ama illa emin olmak için tanık olmak lazım. Bir insana 
Allah şöyledir, Allah böyledir… Allah’ı hiç bilmiyor, görmüyor dimi? Tamam 
ben Allah’a iman ettim der, ama emin olamaz. Ne zaman birebir tanık olur, 
artık onunla yürür. Tanık olduğunuzla yürürsünüz, sadece yürürsünüz. İkna 
olduğunuzda şüphe gelebilir, ikna olduğunuz şeyi unutabilirsiniz ama emin 
olduğunuz, tanık olduğunuzu unutamazsınız çünkü yaşamımıza sirayet etmiş 
artık.  

Şimdi Musa’ya evvela Allah vardı, yoktu, şöyleydi, böyleydi diye birçok 
düşünce aktarılmış doğru mu? Allah şöyledir, Allah böyledir diye İsrailoğulları’ 
ndan gelmiş, Şuayb’ den de almış ama Allah’a tanıklığı daha yok. Ne zaman 
Allah’a tanık oluyor Allah ile yürüyor. 

Taha suresi sonuçta insana öz güven verir, özgün insanlar… Yeniden gelen 
şeyle üretilen Barii esmasıyla beraber kendi sıfatları üzeri değer üreten 
insanlar… Barii esması özgünlüğü de ifade eder, eşi benzeri olmadan yaratan. 
Eşi benzeri olmadan yaratan demek özgün yaratan demek… Eşi benzeri 
olmadan yeniden üretenler ve Allah ile ayağa kalkanlar hiçbir zaman 
şüpheleri olmaz ve özgüvenleri en yüksek olanlardır. Bunu Hz. Musa’nın 
320

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



halkına olan hitabından ve Harun’a olan hitabından net görürsünüz. Öyle öz 
güveni yüksek ki Allah’tan yana, kendi aklına şüphe gelmiyor. Harun da 
pasiflik var, Musa’nın öyle öz güveni yüksek ki pasifliğin zerresi yok. Ama bak 
sihirbazlarla karşı karşıyayken öz güvenini yitirdiydi nerdeyse… Ama artık öyle 
tecrübe ediniyor ki deneyimlediği şeyler sebebiyle artık öz güveni o kadar 
yükselmiş ki artık tavizi yok, halkına bile tavizi yok düşünün yani. 
Tecrübeleriniz öz güveninizi yükseltir, Allah ile olan tecrübeleriniz öz 
güveninizi yükseltir, adımlarınızı daha sağlam atmanızı sağlar.  

Çok detaylara giriyor, zaman detaylarına giriyor. Mesela, bayram zamanına 
özellikle giriyor. Çünkü bayram zamanı toplanma zamanı, şenlik zamanı. 
Bugün Musa ile sihirbazlar karşı karşıya kalacak dese on kişi toparlanır, ama 
bayram zamanı kalabalık daha fazladır. Yani böyle şeyleri de ön görmek lazım 
ama başka tefsiri manaları varsa şu anda aklıma gelmiyor. 

 Hani biraz önce dedik ya Musa ikna edemedi o ayetlerle ilgili mesela 
diyor ki Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında ki bir kitap da 
bulunur, Rabbim ne yanılır nede unutur dedi. 

O biliyor dedi… Bak, O’nun üzerine atıyor yani kısacası ben bilmiyorum 
demenin başka söylevi, genelde öyle yaparız bunu Allah bilir deriz. Allah’ın 
üzerine atarız ondan sonra işin içinden sıyrılırız. Erenler de bazen bir şeyler 
yazarlar, yazarlar, emin değillerse doğrusunu Allah bilir der, altına not 
düşerler; yani mesuliyeti kendilerinden atarlar. 

 Şimdi buradaki açıklama da diğer ayetlerde bir özne karışıklığı var, 
yani “ o ”olarak bahsediyor, bir “biz” olarak bahsediyor. ‘O yeri sizin 
için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir”, 
“onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkarttık.” Sonra “yiyiniz, 
hayvanlarınızı otlatınız şüphesiz bunda akıl sahipleri içinde Allah’ın 
kudretine işaretler var” burada da mesela bir özne kayıp... 

Şimdi bizle o beni bir taraftan oturtmak lazım. Allah’ın tek tek nurlarından 
baktığın zaman hepsinin bütünsellik haliyle konuştuğu zaman… Musa 
zamanında bütün nurlar fışkırıyordu farz et, farz et değil öyle, o sırada kendini 
anlatırken geçmiş zaman olarak anlatırken “biz ona seslendik” oldu. Kendileri 
zaten bütünsel olarak iş gördükleri için “biz size vermiyor muyuz”, bak 
nurların her biri kendisi bütünden konuşarak yani ayrı gayrı olmadıklarının, 
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tek vücut olduklarının bilinci, vahidiyetten demiştik ona, vahidiyetten 
konuşarak biz diyor. Ahad değil. Ama her biri tek bir bilinç halinde konuşmaya 
başladığı zaman Ben diyor orda. Ama birisi onu konuşmaya başladığı zaman O 
diyor. Hüve söylevi genelde kulun söylevidir veya da melekûtun söylevidir. O 
sırada Cebrail’in kendisinin söylevi olarak algıla “O” veya da kim okuyorsa 
“O”.  

Ama “biz” dediği anda vahidiyetten bahis edilmekte. Biz denilirken, nurların 
bütünsellik yani bütünsellikte demeyeyim, bütunda olduğunun bilinciyle 
kendilerini ifade ettiklerine tanık olmak gerek. Nitelik bakımından şahıs 
olmada ayrıları gayrıları yok. Ayrıları gayrıları yok derken düşünün; her bir nur 
tanesi kendi başına şuurludur, her bir nur tanesi de bütün nur tanelerin 
hepsiyle ilişkili olarak şuurludur. Ayrıca belirtmek gerekir ki hepsinde hız 
bakımından iletişim en yüksek safhadadır. Kabz ile Bast davranışları 
doğrultusunda da kabz ile enerji emme, Bast ile de enerji salınımında 
bulunurlar. Elektromagnetik bir ortamda mekân olarak ortamın kendiliği 
olmaları ile beraber eylemlerinde bizdirler ve şuurlarında/ kendiliklerinde 
bendirler. 

Birbirlerinden enerji emerler enerji verirler, yani her bir nurun bir enerji yükü 
vardır, birde manyetik alan etkisi olarak bir yükü daha vardır. Manyetik alan 
etkisine rahat anlaşılması adına boşluk enerjisi de diyebilirsiniz. Farz edin nur 
deryasında geziniyorsunuz, nur deryasında farz edin mavi nurlar 
görüyorsunuz, farz edin kırmızı nurlar görüyorsunuz, fark etmez böylesi her 
bir nur deryasında gördüğünüz, nurların ve birbirlerine zorunlu olarak bağlı 
oldukları magnetik alanlarının da genelinde boyutsal olarak aynı olduğudur.  

Farklı nur deryalarında birbirlerinden farklı boyutlarda olanları da görürsünüz 
ama ara uzaklıkları taneciğin enerji yüküne bağlı olarak manyetik alan enerji 
yoğunluğuna göre değişir. Tanecik enerji yükü ve manyetik enerji yoğunluğu 
aynı olan nur deryalarında göreceğiniz ise her bir nurun birbirine uzaklığı ve 
tanecik olarak büyüklükleri aynı olduklarından dolayı mükemmel bir 
elektromagnetik ortamdır. Nurların manyetik alan enerji yoğunlukları ile 
beraber büyüklüklerine ayrıca kabz ve bast davranışı ile enerji emerken ve 
enerji verirken yapmış oldukları birbirleri ile iletişimine göre oluşturdukları 
elektromagnetik ortamında değişimlerin olduğuna da tanık olunur.  
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Nurun kendi tanecik enerji yükü büyüklüğü farz edelim ki şu kadar, onun 
karesi kadar büyüklükteki bir alan kadar da manyetik enerji yükü vardır. Yani 
manyetik etki alanı vardır. Enerji yüklüdür nur, yani elektrik yükü vardır ama 
bir taraftan da manyetik alan enerjisi vardır. Tanecikler enerji yüküyle değil 
ama manyetik alan enerjileri ile birbirlerine dokunur, hepsi manyetik enerji ve 
manyetik alanı itibarı ile de yek vucutturlar. Hepsinin şuurlu olan iletişimde ve 
nedenlerine ve ereklerine bağlı ortak hareketlerinde yek vucut olduğu 
vahidiyet düzeyindeki hali durumları bizdir. Bu bizlik durumu saf saf, mertebe 
mertebe aşağıya doğru indikçe melekûtta/ asıllarda, bu âleme doğru geldikçe 
velilerde de tezahür eder. Ayrıca kâinatta mevcudatın ölçüye bağlı 
düzenindeki bütünsellikteki uyum ve denge üzerinden de bizliğin bilincine 
tanık olunur. 

Ben bilinci o zaman nasıl olur? O nurun tamamı zaten diridir, şuurludur, her 
birinin o bütünsel hareketinde hepsi aynı anda ben diyorsa o hepsinin 
şuurudur, yüksek şuurudur. Ben lafzı genelde melekûtta fazla çıkmaz ama bir 
iki melekte çıkıyor, özellikle vahidiyet melekleri, İlliyun melekleri var, ben lafzı 
onlarda çıkar. Ama biz derler genelde, vahidiyete kıyasen ahadiyete değil. 
Veliyullah ta “ben” lafzı çıkıyor, “bugün benim Emre de karar kılan” bak en 
yüksek düzeydeki şuurun sözü, lafzı en aşağı âlemde insanda tezahür ediyor.  

Şimdi demek istediğime getireyim, özne kaymasından daha çok 
mertebelerinin farklı düzeylerine göre bir ifade biçimidir o.  

Birincisi kendinde nurların hepsi yekvücutsa orda yekvücutluğunu beyan 
etmek için biz der. Yok, orada bir kişiyi muhatap alıyor ve muhatap aldığı için 
söylevde ise ben diyordur. Mesela muhatap aldığı Musa’ya baktığın zaman 
orda ben diyordur, ama kendisini anlamlandırıyorsa biz diyordur. Bak oradaki 
tecellinin, nurani tecellinin, akış tecellisinin yekvücut olduğunu, vahidiyet 
düzeyinde gerçekleştiğinin vurgusunu yapıyorsa biz diyordur ama biz derken 
işaret ediyor, ama ben derken işaret etmiyor, kendiliğini dile getiriyor. O lafzı 
kulların dilinde bir lafızdır, eğer Allah kendisine bizliğin lafzı üzerinden o 
dedirtiyorsa geçmiş zaman kipi olarak kullanıyordur. O geçmişte kalan bak, O 
ileride olan değil, O böyle yaptı, O şöyle yaptı veya da gelecek zaman kipi 
olarak kullanılırsa ona varılacak ama o ‘O’ ne? Yine kendileri olan O, biz olan 
O. Ben diyen ama muhatap olduğu zaman ben diyen O, bak muhatabında ben 
der, kendini işaret ediyorsa biz diyordur orda. Şimdi bak orda lafzı bir daha 
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oku, ayetlere bir daha geç, onu net göreceksindir, yani bizlik lafzında 
kendilerini işaret vardır ama şeye benlik lafzında Musa’ya direk hitap vardır. 

- O yeri sizin için bir beşik yapan ve size yollar açan gökten su 
indirendir, onunla biz çiftlerden çıkarttık. 

İş yapan O’yu gösteriyor, bu bilinç vermek için, diğeri…  

- Yiyiniz hayvanlarınızı otlatınız şüphesiz bunda akıl sahipleri için 
işaretler vardır. 

Orada mevhum, kullanmamış zaten yani devamı olarak kullanmış. Bak ben 
dediğiniz anda kendini onatıyor, biz dediği zaman kendisine tanık kıldırtıyor. 
Onatmada da tanıklık var ama ben derken birebirsin ama biz derken ussal 
olarak tanıklık vardır, onatma vardır daha çok, biz. Nurun bütünselliğindeki iş 
görüşü bizlikle ifade eder, vahidiyetin dile gelişidir, ben dediği anda birebir 
muhataptır orda. Mesela “benden başka ilah olup olmadığını benden daha mı 
iyi biliyorsunuz” ayeti vardır mesela bak direk ben, o nurun tamamı kendisi 
ben olma şuurunda hitap eder, bak ben olma şuurundadır. Ama kendini 
nurun kendisi kendini ifade edecekse birilerine biz böyle yaptık, biz şöyle 
yaptık “saf saf diziliyoruz” derse melekûta kadar o bizlik iniyor, saf, saf. “Biziz 
biz elbet saf saf dizilenler” bak bizlik bu sefer melekûtta asıllar âleminde biçim 
kazanıyor, buradaki biçim sureten biçim değil, içerik olarak biçim kazanıyor ve 
iş görüyor. Bütün eylemleri zaten Allah’ın yaptığıdır, Velayeti Kübra’dır. 

Hemen arkasından dediğim gibi Veliullahlara doğru gidersen onlarda da bir 
bizlik var, sıfatları gereği bizdirler ama Allah üzerlerinde tecelli ediyorsa ferdi 
olarak bendirler; her biri, bir bende. Bu kâinata vurduğun zaman kâinatın 
tamamı bir bizdir. O bizlik sureten ilişkilerde biçim ve içerik ilişkisinde olgusal 
olarak baktığın zaman tamamıyla bizlik âleminde yaşıyoruz. Eko sistemde bir 
nesneyi çıkart eko sistemde değişiklik olur, sistem bozulur. Tilkileri yok et, bir 
halde değişiklik olmaya başlar, yani mesela bir yerde kıl kurtlarını yok etmişler 
iyice yok etmişler fareler türemeye başlamış; eko sistem değişiyor aynı anda. 
Değişik hitap biçimleri de var, gelecek zaman kipini kullanır, geçmiş zaman 
kipini kullanır ama genelde evrensel dili hep geniş zaman kipini kullanmasıdır, 
genelde hep geniş zamanda konuşur. Kur’an dili geniş zaman dilidir, öldürmez 
kendini, geçmişte hapsetmez, geleceğe de bırakmaz. Her zamana konuşur; 
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geniş zaman, kapsayıcıdır yani ve muhteşemdir ya adı üzerinde geniş zaman, 
hepsini kapsayıcı bir zaman. 

Hülasa kim ki Taha suresini yaşar öz güveni yüksektir, Allah ile yaşıyordur; kim 
ki Taha’dan yoksundur Allah’tan gafildir elbette kendisine Hakk geldiği zaman 
helak olup zayi olup gidecektir. Devletlere vurduğumuz zaman elbette ki 
kendilerine Musa olacak bir devlet çıkar ki Musa’nın devri başlar, Musa olacak 
bir devlet çıkar; işte o zaman Musa’ya ayak uydurmadıkları zaman çoğu helak 
olup gidecektir. Yepyeni bir düzen, yepyeni bir hale doğru... Bakın ilke kendini 
hep yeniler, ama sıfatlara ve meşreplere bağlı olarak yeniden gösterir, kendini 
hep üretir ilke sahibi Allah, kendini ha bire üretir, üretir derken yani varlık 
olarak değil sıfatları ve tavırlarında olarak yeniler hep ve herkese 
ihtiyaçlılıkları üzerinden görünür, ihtiyaçlılıkları üzerinden görünürken 
ihtiyaçlılıklarını bıraktırarak kendisine taşımaya çalışır.  

Şu anda da tamamı ile ihtiyaçlılıklar ve tüketim zamanıdır ve o ihtiyaçlılıklar ve 
tüketim üzerinden yeniden buluşlar, yeniden keşifler, onlarla beraber Hakk’a 
doğru kanat açıştır ve zaman dört yüz sene içerisinde emin olun siyah nurlara 
kadar bulmaya başlayacak, artık göreceklerdir. Yani hava kabarcık odalarında 
kadarlıklarına göre Kuantum mekaniğini işletmeyecekler, şu şudur, şu şu 
parçacıktır demeyecekler; insanlar artık nurları görmeye başlayacaklar. Nur 
deryasının kapısı açılmıştır. Lakin bu gibi şeylerin kapılarının açılması için 
büyük bir rahmetin de gelmesi lazım. Yani insanın büyük çelişkiler, büyük 
savaşlar hani birbirlerini ikna edemiyorlarsa ne yapacak, çarpışacaklar. O 
zaman yani büyük çatışmaların da olması gerekiyor. Allah’u azimüşşan 
faturayı ağır kesmesin inşallah, merhametiyle inşallah… Çünkü her bir sıçrama 
Zül Celali vel İkram esmasına bağlıdır ama insanlara Zül Celali vel İkram 
esması fatura edilirken insanlar onun altında ne kadar ezilir ezilmez, problem 
budur. Allah’u azimüşşan a duacıyız inşallah daha rahat bir şekilde 
atlamalarını sağlar.  

Çin de kırk beş, elli milyon insanın nerdeyse ölümü, bir ikinci dünya savaşında 
nerdeyse bir o kadar ölüm, sırf düşünün ya bir adam kırk beş milyon insanın 
ölümüne sebep veriyor Mao. Ha ben abarttım olsun on beş milyon ya, ben 
abarttım olayım. Tarih vakaları öyle yani yalancının yalancısıyız, kim ne 
yazmışsa ona göre söylüyoruz. Yolda giderken karınca incitemezsiniz, öyle 
düşünün yani empati edin, beş milyon insanı sıraya koymuşsunuz 
öldürüyorsunuz gibi düşünün, Azim Allah ya. Şartlar ne olursa olsun, koşullar 
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neyi gerektirirse gerektirsin insan katletmeyi haklı gösteremez, imkân yok, 
toplum düzenine hayati bir şekilde kasıt varsa o başka. İnsanların manevi 
değerlerine hayati düzeyde insanları gerçekten yok edecek, insanlara zarar 
verecek bir şeyse, amenna, ona bir şey diyemem. Haksız yere insan 
öldürmeyin dediği nokta yani haklılık verdiği bir pay var; insan hayatına kasıt 
varsa, insan değerlerine yüksek değerlerine kasıt varsa, insan emeğine kasıt 
varsa bir yerde amenna. Ya düşünün ya beş milyon insan, on milyon insan, 
yirmi milyon insan Zül Celali vel İkramla tecelli buluyor. 

Benim bilincim kaldırmıyor, Allah’ın verdiği merhametten dolayı bakıyoruz. 
Onun için diyoruz faturayı çok ağır çektik; ikinci dünya savaşı, birinci dünya 
savaşı; ulus devletlerin yok olması gerektiğinin bilinci, krallıkların yok olması 
gerektiğinin bilinci, insanların Hakk ve özgürlüklerini sanayiye karşı 
kazanmaları gerektiğinin bilincini… Birinci dünya savaşı ve sonrası, bireysel 
hak ve özgürlükler, demokrasi vs. bu gibi kazanımlar ne kadar kazanıldı o ayrı 
mevzu. İkinci dünya savaşı; İkinci dünya savaşıyla da beraber emir âleminin 
kapısı açıldı, atom bombası biliyoruz, emir âleminin kapısı açıldı. İnsan artık 
nuru kullanıyor ve bizi aciz bırakıcı da değilsiniz yani nurun kullanımını yine biz 
size veriyoruz. Çünkü biz hep Allah’ın dışındaymış gibi anlıyoruz ya, zaten 
insanın üzerinde kullandıran yine kendisi, yani yapan çatan kendi diyoruz ya. 
O işi yaparken aciz bırakamazsınız, sizin üzerinizde bir sıfatımız gereği zaten 
yapan biziz diyor. Yani menfaatleriniz doğrultusunda böyle bir şey yaparken 
veya da çıkarlarınız doğrultusunda böyle bir şey yaparken zannetmeyin ki 
bizleri aciz bırakıyorsunuz. Zaten sizin üzerinizde yapan çatan biziz. 

Nurun kapısı açıldı ve sonuna kadar açılmadı, araladı şöyle… Ve halen diyorlar 
burada ne var? Kuarklar nasıl? Çorba… Bu tutkal neye benziyor? Gluyon kimse 
bilmiyor. Bilseler gluyon dedikleri gibi yapıştırıcı amenna vallahi yapıştırıcı 
aynen de öyle… Çoğu halen teoride ve şu an da en büyük problemimizde şu 
teorilerin tamamını gerçek gibi alıyoruz. Karanlık deliğe girince efendim 
zamanın öbür tarafından çıkacağız, bilmem ne olacağız, zaman yolculuğu 
yapacağız, solucan deliklerine girdiğimiz zaman… Oraya, sen kara deliğe gir 
bakayım, görürsün… Parçanı bırakmaz ya, bütün kâinatın en büyük 
öğütücüsüdür. Hiçbir şey bırakmaz. Kuarklar ölümsüzdür, bir tek oraya 
girdikleri zaman biterler, hepsi nötrüno tecellisine döner. Bir şey bırakmaz, 
yüksek derecede basınç vardır, varlığın kalmaz. Kâinatın yasasıdır bir şey 
giriyorsa çıkar, buradan alır başka yerden verir, süpürge gibi düşünün. Oradan 
alır, başka bir yerden verir, istisnasız bu böyledir. Dönüşümdür, her zaman 
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değişim dönüşüm vardır. Bu ilkeyi unutmayın, her zaman değişim, dönüşüm 
vardır. Nefesini verir, nefesi alır. Nefes vermeyi ilkeler düzeyinde düşünmeyin 
de formlar, biçimler düzeyinde düşünün, biçim vermiştir biçimi geri alır, 
biçimler veriyor yıldızlar, biçimleri geri alıyor yani bambaşka bir şeye taşıyor.  

 O zaman hep big bang oluyor yani… 

Zaten öyle oluyor, ama bu seferki patlama, yani kara deliklerden sonra biçime 
doğru yaratmadan daha çok nurani olarak bir alan açmadır. Çünkü kara 
deliklerden çıktıktan sonra nurani bir alana taşınırsınız, inanılmaz bir enerji 
fışkırması olur. Düşünün yani biçimleri var eden, bütün o kütle de var eden 
bütün enerjileri alıyorsun, hepsine en saf, en mutlak düzeye geri getiriyorsun, 
en sonunda bir yerde çıkartıyorsun. Tamamı ile o mutlağın haykırışıdır 
“benden başka ilah yok”un haykırışıdır, o “benden başka ilah yoktur” 
kâinattaki zikri… Kur’an’daki zikrin kâinattaki karşılığı kara deliklerde nurun 
çıkışı ile alakadardır ve Cenab-ı Hakk her an seslenir “benden başka ilah 
yoktur” ve en yüksek derecede ışıma olur. Kara deliklerden çıkan nurun en 
sonunda çıkan nurun hali kâinattaki en yüksek ışımadır.  

 Rengi var mı?  

Çeşit, çeşit… O sıradaki çıkış hızına bağlı, çeşit çeşit. Mavisi var, Bal renklisi 
oluyor, yani o sırada aldığı frekansa bağlı, çünkü bakın rengi var mı dediğin 
zaman frekansını konuşuyorsun. Nur hareketi… Bakın nur hareketsiz olmaz, 
hareket ediyorsa rengi vardır, doğası gereği hareketlidir ama renk doğası 
gereğidir, keyfi bir şey değildir yani. Nur hareket ettiği zaman renklenir, kendi 
aslında şuurdur, diriliktir, özne şahıstır, asli itibarı ile şahıstır ve şahsı itibarı ile 
zaten rengi yoktur, aslı itibarı ile rengi yoktur, hareketli olduğu için renklenir 
muhteşem bir şeydir, inanılmaz bir ziyafettir. 

Melekler dua etmiş bu surenin indirileceği ümmete selam olsun diye, niye öz 
güvenini Allah ile bulacaktır. İşin güzel tarafı da şu; düşünün daha Âdemoğlu 
halk etmemiş…  

Musa ile Muhammed Mustafa efendimize hitap var, Âdem’in Şeytanla ilişkisi 
var vs. kandırılmaları var ki orda ölümsüzlük imgesi de çok önemli, kandırılma 
var, bir menfaat var, ikilemde kalma var. Menfaati mi, Allah’ın ahdi mi, Allah’a 
verdiği ahdi mi tutacak, yoksa ölümsüzlük mü? Eğer ölümsüzlükse zaten 
Allah’a ihtiyacın olmayacak, o zaman tercih et. ‘Biz onu azimkâr bulmadık’ 
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diyor. Koşullarınız zahmetli de olabilir, karşılaştığınız şeyler sizi çelişkide 
bırakan şeyler zahmetli olabilir, faydanıza olan şeyler de olabilir. Faydanıza 
olan şeylerle kandırmasın sizi, zahmetlerde sizi tökezletmesin. Zahmetlerle 
tökezlemeyin, faydanıza olacak şeylerle de sakın kanmayın, yolunuza devam 
edin, veren versin demiş. ‘Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan’ 
desturunuz olsun. Onun için Yasin suresine gittiğiniz zaman Taha suresi 
bambaşka bir hal alır, bakalım Yasin’e kadar bizi nereye götürecek, macera 
devam ediyor nerden nereye getirdi. 

07.06.2015 
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21- ENBİYA SURESİ 

 

Dinin kendisi tenzihten ibarettir demiştik. Teşbih dediğimiz şey sonradan 
çıkartılan bir şeydir yoksa din tamamı ile tenzihten ibarettir, bütün sure ve 
ayetlerde bu net görünür. Onun için tenzih es geçilecek, sadece Musa (as)’a 
atfedilecek bir şey değil. Tenzih ehli Musevi’dirler, Musa (as)’ın dini tenzih 
dinidir, böyle basitçe geçiştirilecek bir şey değil. Dinin tamamı Âdem’den 
Hatem’e tenzihtir. Çünkü Rabbin kendisi kendini tenzih ediyor ki bu surelerde 
de göreceğiz.  

Lakin bizdeki tenzih fenomenolojideki soyutlamayla beraber öze varma gibi, 
yöntemsel olarak bir tenzih değildir. Tenzih ilkeye bağlı olarak tanıklık 
üzerinden gerçekleşir, demiştik. Bir ilkeye bağlı olarak tanıklıkta bulunursun, o 
tanıklığına göre zaten onda olmayan sıfatları tenzih edersin, tanık olduğunuz 
şey neyse. Bilgisine vakıf olduğunuz şeye tanıksınızdır, tanık olduğunuza 
hakkıyla tanıksanız zaten tenzihtesinizdir. Tenzihe varana kadar da birçok akıl 
tiplerinden geçebilirsiniz ama anlattığımız tenzihe varabilmek için… 

Mesela bu Hz. İbrahim’in ki gibi hani “Rabbim bu değil, Rabbim bu değil” 
Daha önce surelerde geçen İbrahim ayetlerine bakılırsa orada tenzih; şu değil, 
şu değil diye olumsuzlama noktasında yapılan tenzih değil, bir şeye vakıf olma 
sonucunda gerçekleşiyor. Ayetlerin bir tanesinde söyler zaten; “melekûtun 
dersini görüyordu.” Yani tanık olduğu bir şey var ki ona göre olumluyor veya 
olumsuzluyor. Tanık olmadığınız bir şey üzerinden olumlama veya 
olumsuzlama yapamazsınız zaten.  

Akli olarak dinsel tenzihte vakıf olma vardır. İlmi irfan noktasında neye 
vakıfsanız, o noktada zaten tenzihtesiniz.  

Yaşamsal olarak da tenzih ilkesel düzeyde yaşamdır, ilkeyi kendinizde, 
eylemlerinizde olumlarsınız, ahlakınızda olumlarsınız, vicdanınızda 
olumlarsınız ve o noktada zaten olumsuz sıfatları Rabbinizden, üzerinizde 
bulunan Rabbinizden tenzih edersiniz demiştik. Yani tenzih yöntemseldir ama 
yaşamsal tenzihte sizin dışınızda olan bir Rab tenzih etmiyorsunuz.  
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Zaten O tenzihtedir. Yani kendisi noksansızdır ve kendi diliyle de zaten 
noksansız olduğu sıfatlarıyla, ne ile karşı karşıya kalırsa tenzih ediyor, Enbiya 
suresinde bunu net göreceğiz belki. Hani evlatlar atfediyorlar melekleri, o 
noktada Allah’u Azimüşşan kendini tenzih ediyor; “Allah bundan 
münezzehtir” diyor, zaten. Yani münezzehtir derken kendisi, kendini bildiği 
sıfatıyla, kendini tenzih ediyor, bir yöntem olarak değil. Yöntem olarak biz 
kullandığımız zaman bir öze varırız, ama bilmediğimiz bir şeyin özüne nasıl 
varırsın?  

Ayten şu değil, bu değil, bu değil… Ama Ayten’ in kendisine göre tenzih 
yapıyorsun. Yani Ayten’ i biliyorsun ki Ayten’ in olmadığı sıfatları Ayten’ den 
tenzih ediyorsun!  

Yani bir ilkeye bağlı olarak tenzih yapılır. Yöntem olarak olumsuzlama ve 
soyutlama tam karşılamıyor bu işi. Direk tanık olduğun şeyin, tanık olduğun 
sıfatları üzeri tanıklığın ne ise, o zaten tenzihte oluşundur. Diğer sıfatlardan 
soyutluyorsun, zaten onu otomatikman olan bir şey yani, doğasında olan bir 
şey ve din tamamı ile tenzihtir. 
Özne olarak sürekli olan soyutlanamayandır. Tümeller; iyilik, doğruluk, 
güzellik, rahmaniyet, rahimiyet yani esmalar tümellerdir, zamansızlardır, her 
zamanda vardır, yani evrensellerdir. Soyutlanamayanlardır ve 
soyutlanmayanlardan baktığınız zaman zaten tenzihtesinizdir. El Rezzak’tan 
bakıyorsunuz, sebepleri görür müsünüz; tenzih edersiniz. Şahsın kendisinin 
kendiliğiyle var olduğunun bilincine giderseniz çocuğu, evladı olduğunun 
bilinci olur mu hiç, zaten direk olumsuzlamadasınızdır. Tanık olduğunuza 
hangi sıfatı üzeri hakkıyla tanıksanız zaten orada tenzihtesinizdir, ama 
soyutlamayla olumsuzlama tam karşılamıyor. Çünkü orada yöntemsel bir 
durum var, efal var. Burada ise tanık olduğun noktasında bir eylemde 
soyutlama var, arada çok fark var.  

Hiçbir zaman unutmayın, soyutlanamayanlar ile tenzih olur ve esma 
düzeyinde tanıklık en yüksek düzeyde Hz. İsa da dır ve yaşamsal ve ahlak 
olarak sirayette ise Hz. Resulullah’ tadır, çünkü umumiyete yayıyor onu. Bu 
noktada çok önemli bir durum var; tenzih genelde Hz. Musa ile özleştirilir. 
Bunda da büyük bir hata vardır, Musa ile de sınırlanmaması gerekir. Çünkü 
Hz. Musa bir cüzüdür tenzihin. Esma tecelliyatı Hz. Musa da fazla yok; Yahova 
ve ben var başka bir şey yok, iki tane esma daha ekleniyor sonradan 
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öğrendiği, başka bakış açısı göremiyorsun. Ne kadar çok çeşitli bir şekilde 
tenzih yapacak soyutlanmayanlar elinizdeyse, bilincinizdeyse ve onlarla 
bilinçlendiyseniz, o kadar yüksek derecede bir bakış açısına sahipsinizdir. 

Cenab-ı Hakk’ı eylemleriyle kâinattaki tecellisinde müşahedeye kadar tenzih 
var Musa’da. Kâinat ağacından konuşan Hakk, her yerden konuşur ve her 
yerden konuşmaya kadar gider Museviler. Yani düşünce dağında, o mevcudat 
dağının düşünce dağında… Mevcudatı düşüncemizle aşarız ve tırmanırız ve 
düşünce dağında kelam olduğu zaman Allah’u azimüşşanın lütfu ihsanıyla, 
onunla müşahedenizde her şeyi tenzih edersiniz. Ama halen kendinizle 
bakıyorsanız, tenzihte değilsinizdir. Ne diyor “rabbim bana görün” diyor. 
Zaten görünüyor, O’na odaklanmış olsaydı yani kelamıyla görünen, nuruyla 
görünen, eylemiyle görünene odaklanmış olsaydı, “ben Rabbül Âleminim” 
dediğinde Rabbül Âlemin bakışında kalsaydı, zaten tenzih. Eskiler şöyle derdi 
“cimde kaldı” yani beşeri durumda kaldı. Beşeriyete indiğiniz zaman, akılda bu 
âlemin suretleriyle düşündüğü zaman bir parça somut bir şey istiyor; “ya Rab 
bana görün” yani dokunayım, hissedeyim; duyulara ait bir şey istiyor, bak 
tenzihte kalamıyor o zaman. “Sen beni göremezsin” diyor yani tenzihte 
değilsin demektir o, aynı zamanda. 

Bakın tenzih diyoruz ama kaç açıdan tenzih çıkıyor, kaç açıdan korku çıkıyor. 
Yani bir sureye gidiyorsun korku bambaşka bir açıdan bir ilkeyle önümüze 
çıkıyor, başka bir sureye gidiyorsun korku bambaşka. Taha suresinde mesela 
korku fazlasıyla vardı, hiçbir surede olmadığı kadar. Enbiya suresine gidin, 
ölüm en fazla şekilde işlenen bir şey. Ama Hac Suresi’nde ölüm ana başlık; 
çünkü kıyamet olarak, ayağa kalkış olarak ölüm işleniyor orada. Büyük 
kıyamette kopsa, küçük kıyamet dediğimiz normal ölümde olsa, akıbet itibarı 
ile -ahirete taşınma sürecinde ahirete taşınmanın kapısı olan- hangisi ile karşı 
karşıya kalırsanız kalın fark etmez; sonu ölüm değil midi? Büyük kıyamet 
kopuyor, ölüyorsunuz; küçük kıyamet kopuyor yine ölüyorsunuz. Resulallah 
demiş; “ölmeden önce ölün.” Nasrettin Hoca bu işi özet geçmiş; ‘hocam 
kıyamet nasıl bir şeydir, ne zamandır, nasıl olur diye soruyorlar. Evladım 
diyor, ‘benim hatun öldüğünde bu küçük kıyamettir, ben öldüğümde büyük 
kıyamettir’ Dayanağım gittiğinde bu küçük kıyamet, bütün varlığım bedenim 
bu âlemden soyunduğunda büyük kıyamettir. Bundan önceki surelere dikkatli 
bakın, ölüm bir son değildi. Yaşam sürekli… Meryem de bir yaşam sürekliliği 
işliyordu, ölüm bir geçitti. Yaşam sürekliliğinden bahsediyorsanız ölüm geçittir 
manasında diyorsun ve o zaman o yaşam sürekliliğinde ölüm bir kapıdır; yani 
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ölümden korkmayın, yaşam süreklidir, ölümden korkmayın. 

Daha önceki surelerde nasıl geçiyordu; ölüm bir sınırdır. Allah’u Azimüşşan ın 
adaletiyle akıbet olarak karşılaşacaksınız, Allah’tan korkunuz, ölüm en 
sonunda sizi bulacak; onun için hayatınıza sınır verin. İnsani değerlerinizi, 
nedeninizi açığa çıkartacak eylemlerde bulunun… 

Şimdi Enbiya suresine gideceksiniz ölümü orda nasıl okuyacaksınız, “biz 
kimseye senden önce ölümsüzlük vermedik” ki herkese bir ölüm verdik, diyor. 
Bak evrenseldir diyor ve ölümü herkes tadacaktır diyor, “her nefis tadacaktır” 
Tadılacak bir şey… Çünkü öldüğümüz için tadamadığımız bir şey oluyor ya… 
Yaşam sürekli, yaşam sürekli olduğu için tadacağın bir şey diyor, farkına var. 
Tadacağın şey, farkına varacağın şeydir. Ölürken insan öldüğünün farkındadır, 
yani, farkına varacağın, hissedeceğin bir şeydir diyor.  

Bunun arkasından “sen öldükten sonra onlar bu âlemde ebedi mi 
bırakılacağını zannediyor.” Çünkü her insan son nefesinde dahi ölmeyecek 
gibi yaşıyor, tutunuyor, hayata tutunuyor, yaşama tutunuyor, var oluşunun 
dayanaklarını bulduğu sürece o dayanaklarıyla beraber hayata tutunuyor. 
Bütün dayanakları kendinden alındığı anda, öbür âleme geçiyor. Ölüm bir 
kapıdır sadece, Hakk’a doğru yürüyüştür, hakikat itibarı ile baktığınızda ölüm 
bir davettir. Onun için Enbiya suresinde ölüm aslında Allah’u Azimüşşan’ın 
lutfu ihsanı ile bize bir kapı olduğunu, varlık nedenimizi aramamız gerektiğinin 
bilincini verir “biz oyun olsun diye yaratmadık” ayeti ile beraber okunması 
gerekir ki tam bilinci anlaşılsın. Yani biz her şeyi bir hikmet üzeri yapıyoruz, 
sonuçta herkes için bir ölüm var, süreklilik Hakk için. Bir süreksizlik var, bu 
süreksizliğin farkına varın, varlık nedeninizi araştırın “biz oyun olsun diye 
yaratmadık”  

Enbiya suresinde alay edenler üzerinden konuşuyor. Alay etmek demek bir 
işin lakaytlığında bulunmak demek, hakikatine vakıf olmamak, o işin hakikati 
için tefekkür etmemek anlamına gelir ki maneviyatta karşılığı ise bereket elin 
kesilmesidir. 

İlk önce Taha suresini özetleyelim. 

Taha suresinde Cenab-ı Hakk geçmiş bilinci, gelecek bilinci ve güne taşıyordu 
bizi. Çünkü Taha suresinde geçmiş bilincini ediniyor, tarih bilinci yine veriyor 
ve tarih bilincini verirken gelecek bilincini – akıbet, ahiret bilincini- de verir 
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ama onunla beraber güne taşır. Olaylar karşısında nasıl davranmamız 
gerektiği bilincine taşır. Güne taşındığınız zaman olan olaylarla, sebepler 
dairesi ile karşı karşıyasınızdır. Sebepler dairesinde hak ilkeye göre karşılığı 
neyse, ne açığa çıkması gerekiyorsa üzerimizde Rab sıfatı gereği, onu yerine 
getirmemiz gerektiğinin bilincini veriyordu. — sihirbazlar örneği gibi- Şimdi 
tamam da bazen çelişkilerde kaldığımız olaylar olur, öyle çıkmazlara, o kadar 
büyük çelişkilere gireriz ki çelişkiler bir değil, iki değil, üçlemeler olur ve nasıl 
bir karar vereceğimizin bilincinde bulunamayız. Enbiya suresiyle yetişir size.  

Taha da ne yapıyordu, güne taşıyordu ve ikilemde kaldınız karşılaştığınız 
olaylarda, daha üst bir bilince taşınmak için, daha ileriye kendinizi atabilmeniz 
için, zamanda ilerleyebilmeniz için hak ilkeye göre karar vermeniz gerektiğini 
gösteriyordu. Haktan tavizin olmayacak, amenna. Lakin öyle bir şeyle karşı 
karşıya kalırsınız ki iki evliya ile arada kalabilirsiniz. İki doğru düşünceyle arada 
kalabilirsiniz veya üç tane şıkla, üç tane zorunlulukla karşı karşıya kalırsınız. 
Çelişkinin en üst safhasına çıkabilirsiniz, referansınızı kaybedebilirsiniz yani 
ilkeyi kaybedebilirsiniz orada, o zaman neyi referans alacaksın; akıl ve vicdan. 
Kıyaslandır, ilişkilendir ve vicdanına taşı. Onun için Enbiya Suresi akıl ve vicdan 
suresidir ve zaten birinci ayete başladığınız zaman vicdan suresi olduğunu 
görüyorsun hemen “hesaba çekileceklerini görecekler” gibi ve muhteşem bir 
şekilde devam eder; “Rabbinizden korkunuz”  

Ama buradaki korku, vicdanı imleyen bir korkudur. İnsan vicdanlıysa korkar, 
eylemlerine dikkat eder ve Enbiya suresinde akıl ve vicdan paralel işlenir, aynı 
doğrultuda işlenir. Bakın aklın mahalli beyindir, şu arşı ala dediğimiz başımızın 
en üst tepesidir ve bütün vücudumuz aslında akıldır, bütün vücudumuz akıl 
içerir. Çünkü sezgisel düzeyde, organik düzeyde inanılmaz derecede akıl 
içeriyoruz zaten, yani bütün varlığımız akıl üzeridir organik düzeyde. Sezgisel 
düzeyde, duygusal düzeyde aklın işlenmesi var, hayal düzeyinde aklın 
işlenmesi var, mantık düzeyinde aklın işlemesi var, yani aklın birçok işlevselliği 
var bizde. Ve akıl, aklı faaldir, hiçbir zamanda sabit bir akıl da yoktur. Hani aklı 
faal, aklı faal dedikleri işlevsel akıldır, bilginin işlevsel olduğu durumdur ve 
bilgi işlevseldir demek aklı faalde zaten işlevseldir anlamına gelir. 

Akılla paralel doğrultuda işleniyor ama vicdanla işleniyor. Vicdanın yurdu 
nedir, şu et parçasını görüyoruz ya, kalbimiz, görürsünüz, vicdanın yurdu 
orasıdır, ilkelerin tecelli mahalidir ve ruhun ikametgâhıdır. Ruha ilkeler telkin 
edilir. Bu et parçası dediğimiz kalpde azimüşşanın lutfu ihsanına vicdan telkin 
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edilmeye başlanır, vicdan oluşturmaya başlanır, yani vicdanın mahali kalptir. 
Zaten bir sonraki Hac suresinde “gözler kör olmaz, lakin göğüslerin altındaki -
bak bizatihi et parçasından bahsediyor- kalp, o kör olur” diyor.  

Peki, kör olmasının sebebi ne? Bir mahal daha var ki oda Nefsi Emmare… 
Bakın Nefsi Emmare diyorum, nefis demiyorum. Özellikle mahali, çıkış 
merkezi cinsel organlarla beraber bağırsak bölgesidir. Korkularınızı düşünün, 
en şiddetli hayati şeylerle karşı karşıya kaldığınız zaman neresi işliyor; Nefsi 
Emmare… Böyle yukarı doğru çıkmaya başlar her şey. Öfkelendiğiniz, şehvet, 
açlık olduğu zamanı düşünün ilk nerden başlıyor; karın bölgesi. Eğer o 
bölgeden yükseliş yani Nefsi Emare yükselişi kalbi istila ederse vicdansız 
kalırsınız; kalbi istila etmezse vicdanınızla hareket edersiniz. Bir üste daha 
çıkar, aklı istila ederse her şey menfaate, tilkiliğe, kurnazlığa kadar gider. Kalbi 
istila ederse hırs, tamah; aklı istila ederse artık her şey menfaatiniz 
doğrultusunda işletilir, ilişkilendirilir. Kırk tane tilki aklından geçer, birbirine 
kuyruğu değmez derler; kurnazlık, her türlü şekilde işlenir. Bunlar mahaller, 
insan vücudundaki mahaller, nelerle yaşadığınızın, ne ile var olduğumuzun 
bilincini edinmek için lazım bir şey.  

Enbiya suresine girdik, vicdanın kendisini temel alıyor. Peygamberlerin 
tamamı aklın uzantısıdır ve aklın gelişim sürecidir, aynı zamanda insan 
vicdanının gelişim sürecidir. İlkeler vicdanda tezahür eder, akıl ile de bilirsiniz, 
yasalarla da bilirsiniz. Akıl ölçmenin biçmenin yeridir. Ne zaman ki vicdanınız 
oluştu ve vicdanınız aklınıza hükmetmeye başladı, artık ilkelerle ölçer, 
biçersiniz. Bakın akılla bilirsiniz, akılla karar verirsiniz, çünkü irade sizi karara 
doğru götürür ama vicdanınızla ilkelere doğru bakmaya başladığınız zaman 
hüküm vermeye başlarsınız. Hüküm verirsiniz ve hükmü çok iyi kullanıyor, 
hikmetine bağlı olarak hüküm kullanıyor. Hikmeti öznelliğe bağlı, tinine bağlı 
olarak kullanırsın. 

Akılla nesnellik düzeyinde düşünürsünüz ve Aristo geleneğinden gelen bütün 
işlevsellik aklın mantık düzeyinde kullanımı, yani nesneyi bilmek. Yani neyi 
düşünüyorsak, ne ilkeyi düşünüyorsak o ilkenin nesneleriyle onu bilmeye 
çalışırız. Ama vicdana gittiğin zaman ilkelerle bilirsiniz, sizi irfana taşır. Çünkü 
ilkeler özneldir, tinseldir ve kalp sizin özne olarak bulunduğunuz yerdir, 
ruhunuzun ikamet ettiği yerdir. Ruh dediğimiz, yani bir ev olarak kalp 
sarayında oturan bir şey değil. İç âleme girdiğiniz zaman bütün varlığıyla 
yekvücuttur. Küçücük bir şey düşünün, bir nur düşünün o nur kalpte ikamet 
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ediyor, ama sizin enerji yoğunluğunuz ne ise o enerji yoğunluğunuzla hepsiyle 
yekvücut. Yani bir makine düşünün, o makine mekanik olarak onda değil, yani 
bir mekanik alete girmiyor; organik bir alettir, şuursal bir alettir ve onun 
tamamı ile yekvücut. İkamet yeri kalptir ve ağızdan girer, ilk verildiği yer 
ağızdır ve ağızdan geri çıkar, ölürken de ruh ağızdan geri çıkar. Bütün geçmiş 
tecrübelerde vardır, keşfi olanlar da çok iyi bilir, ruh ağızdan verilmiştir ve ruh 
ağızdan çıkar ve ilk sıkıştırdığı, ölüm geldiği zaman ilk tattığınız yer kalptir. 
Kalbinizi sıkar, göğsünüzü sıkar ve dışarıya çıkar, ondan sonra öldük gittik. Ve 
ölüm, nedenimizi aramamız gerektiğinin ve nedenlerimiz doğrultusunda 
yaşamamız gerektiğinin bilinci itibarı ile Enbiya’da verilir.  

Enbiya da birinci ayetten tutun, on dördüncü, on beşinci ayetler vicdanı net 
anlatır. İbrahim kısasına gidin “onlar nefisleriyle baş başa kaldılar” diyor, 
vicdanlarıyla baş başa kaldılar yani doğru olduğunu anladılar. Akılla vicdan 
paraleldir. Bir şeyin ilkesel düzeyde doğruluğuna vicdanınızla karar verirsiniz. 
Yani öyle bir şeyle karşı karşıya kaldınız ki o karşı karşıya kaldığınız şeyde karar 
veremiyorsunuz, referansınızı yitirdiniz; o zaman vicdanınıza danışın demişler. 
Aklınızla da karar veremiyorsunuz artık dondu, vicdanınız size yetişir, 
“kalbinize inen ilk sesi dinleyin, sonra gelen nefistendir.” Bakın ondan sonra 
“terazileri kuracağız” diyor zaten, yine vicdanı konuşuyor ve zerre miskal 
hiçbir şey karşılıksız kalmaz; hepsi tartılacaktır, yani hesabı görülecektir. 
Vicdanın suresidir ve peygamberler vicdanlarının sesidir toplumlarının. 
Arketipal olarak baktığın zaman, sizin vicdanınızın sesleridir, yaptığınız bir 
yanlışın arketipalliğinde, ilkesinde bir peygamber varsa o ilke ile size yetişilirse 
o peygamber size sesleniyordur; yapma. Dikkatli bakın davet ettikleri kişi var. 
Peygamberler beyanları ve risaletleriyle akla hitaptadırlar; karar verin. Ama 
davetleriyle vicdana hitaptadırlar. Onun için Rabbül âlemin burada sanki 
kendisi bir nebiymiş gibi konuşur nebileri, haberci olarak, kendisi kendisini 
haber verir ve vicdanlara seslendiğini ve vicdanlara kendisine davet ettiğini ve 
vicdanlarıyla karar vermeleri gerektiğinin bilincine getirir.  

O zaman burada doğa olayları ne iş görüyor? Doğa olayları vicdanınızın 
uyanması, o şahsı tasdik etmeniz için konuşulur. Eğer bir insan vicdan sarayını 
bulursa bütün kâinattaki olan, dönen olayların akli olarak bileceğiniz her türlü 
şeyin Hakk'tan olduğunun bilincine erer ve vicdanıyla kabul eder, bak vicdan 
kabul getirir. Birisi davet ediyor, kabul edeceksiniz. Bakın akılla karar verirsin 
bu böyle, bu böyle, yargılarda bulunursunuz. Ama buradaki yargı hüküm 
bağlamında yargı değil, bilginin yargısı. Ama ilkenin yargısı hükümdür. 
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Süleyman ile Davut da onu görüyorsunuz, Lut' da da görürsünüz onu, “Lut' a 
hüküm verdik” diyor. Lut' a hüküm verdik demek iyiyi, kötüyü ayırt edecek 
bakışı verdik diyor, yani bu böyledir, bu böyledir ama ilke düzeyinde iyiyi ve 
kötüyü ayırt eden bilgiyi veriyor, ilkelerle düşünebilen bir akla sahip Lut. 

Bakın hemen arkasından başka peygamber konuşmuyor, Davut ile Süleyman’ı 
konuşuyor. Vicdan artık ne olmuş; adalete dönmüş toplumsal düzeyde, 
bağlayıcı olarak yasaya dönmüş, vicdanın yasaları. İlkelerin konuşulması 
yasalarla… Tevrat’ta ne zikrediyor; “biz onlara Furkan’ı verdik, önlerine bir ışık 
ve öğütçü olarak, nur olarak” yani yaşamları için ve Hakk’a taşınmaları için. 
Orada nuru özellikle kullanıyor, ışık diye çeviriyorlar, değil, nur verdik diyor; 
aydınlık, yani onun ışığında sürdürülebilir bir hayat kazanmak içindir, o 
sürdürülebilir hayatta Allah ile nurlanmak içindir. Kim ki gerçekten hakkıyla 
vicdanıyla yaşar, nurlanır. Ve sizler tinde ilerlemek istiyorsanız vicdan sahibi 
olmak zorundasınız. Bir insan her şeyde ölmeli ama vicdanında ölmemeli! 
Onun için diyor “ölmeden önce ölünüz” yani vicdan sahipleri olunuz ve 
peygamberler vicdanın sesi olarak el uzatırlar. 

Süleyman ve Davut… Tevrat’ı Furkan olarak zikrediyor ve Furkan ne demiştik; 
ilkelerin yaşamınızda karşılık görmesidir, artık onlarla bilinçli olarak bakmanız 
demektir. Yasalar içsel… Kur'an bize gelmiştir, mushaf, sayfalar halinde 
geldi. Ne zaman okuduk, Kur'an. Onu ne zaman içselleştirdik, onlarla 
bakmaya başladık, her şeyi ayırt etmeye başladık; Furkan. 

 “Yerleri ve gökleri ayırdık” ayetini fizyolojik olarak düşünmeyin manevi olarak 
düşünün. Şimdi bir şeyleri ayrıştırmak demek nedenlerini ortaya çıkartmak 
demek, bir şeyi ayrıştırırsanız nedenlerini açığa çıkartırsınız. Zaten ayrı 
duruyorlar, bitişikler diyor ve ayrı tutuyor. Yerler ve gökler sizde bir gibi 
görünebilir, iç âlemle dış âlem bir görülebilir. Dış âleme bağlı olan taraflarınız 
var, iç âleme bağlı olan taraflarınız var, göklere bağlı olan taraflarınız var, yani 
nedenlerinize bağlı. Onların ayrıştırılması demek nedenlerin açığa çıkması 
demektir, her ikisinin. Ve vicdan bütün nedenlerinizin açığa çıkması için 
gereklidir, tinde nedeninizin açığa çıkması için gerekli olan bir şey. Göklerle 
yerler arasında ilkesel düzeyde berzahınız, geçidinizdir. O berzahta oturan 
tininde ilerler, maneviyatında ilerler. Ve onun için çok önemli bir ayet var; 
“biz seni âlemlere Rahmet olasın diye gönderdik” Peygamber efendimiz 
kimlere gönderildi; inslere ve cinlere.  
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Onun zikrinde, bilgisinde olan birçok hayvanat da var, cümle âlemin 
peygamberidir aynı zamanda. Keşifleri olanlar bunları çok iyi bilir. Nice 
hayvanın veliyullah ı bile çağırdıkları var, peygamber olarak birçok mahlûkata 
dahi himmetleri var. Veliyullahtan bir tanesi Ali Efendi, dergâhın tarlasını 
sürüyor, bir yılan önüne çıkıyor, ‘efendi yetiş’ diyor. Tamda böyle küreği almış 
yılana vuracak, efendi ruhaniyetiyle geliyor, elini tutuyor aynı anda. ‘Efendi 
ben sana dedim bana himmet et, sen tutuyorsun ona himmet ediyorsun?’ —
Evlat o senden daha önce çağırdı, diyor. 

Hz. Pir bir gün dervişleriyle beraber yürüyor bir yer gösteriyor, gidin şurayı 
kazın. Hani eskiden toprak damların araları boş bırakılırdı, güvercinler yuva 
yapsın diye, orayı gösteriyor, gidin orayı kazın diyor. Hemen kazıyorlar; bir 
yılan, yavru bir kuşu yutacak, hemen yakalıyorlar. Yılanı öldürmüyorlar, efendi 
diyor tarlaya bırakın. Efendim hikmeti ne diye soruyorlar; bizi çağırdı evladım 
diyor.  

İnanılması güç şeyler ama öyle, yetişicidirler, onun için hepsi Gavs’ dır. Gavs 
diyince Kutbul Azam olarak Gavs ül Azamı kast etmiyorum, Gavs yetişen 
demek, yetişicidirler yani Kırklar, Yediler, Üçler bunların tamamına Gavs 
denir, aslında yetişenler ve “zorda kaldığınız zaman yetişenlerden himmet 
isteyin” diye Hadisi şerifin olduğunu biliyoruz.  

“Biz seni âlemlere rahmet olasın diye gönderdik” Her insan bir türdür, insin ve 
cins, her insan çeşit çeşit yaratılmıştır. Bir âlemin sembolizması olarak bu 
dünyaya gelir. Salmanı Pak nefis mertebelerinin biçim alışı, Hz. Ali ben 
mertebesinin biçime gelişidir, suret kazanışıdır ve her bir meleğin bu âlemde 
kademi altında olan ve o meleğin temsilcisi olan insanlar gelir. Âlemlerin 
temsilcisi olan insanlar gelir; mesela Hz. Sıddık emir âleminin temsilcisi, Hz. Ali 
Cennetin temsilcisidir, Hz. Resulallah Fahri kâinat Muhammed Mustafa Arşı 
Ala olarak küllü aklın temsilcisidir. İnsan kendi varlığı itibarı ile Cenab-ı Hakk’ın 
var ettiği mertebeler itibarı ile çeşitlilikte var edilmiştir, her insan ama. Ashabı 
Kehf ideaların temsilcileridir demiştik, Musa âlemdeki şeriatın, hukukun 
ilkelerle yürüyüşün temsilcisidir, surete gelişidir. Âlemdeki saltanatın surete 
gelişine bakıyoruz, Hz. Süleyman. Âlemde ki saltanat nasıl yürüyor; adaletle 
yürüyor. Hz. Süleyman’a saltanat veriliyor ama adaletle beraber bir saltanat 
veriliyor.  

Her birinin bir surete gelişi var, onun için enbiyaların her biri bir süreç… 

337

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



İnsanın bir tinde ilerleyişini, bir sürece bağlı olduğunu ve bir sürece ait 
olduklarını net söylevi var, Enbiya suresinde; “acele bekliyorlar, acele 
bekliyorlar, lakin Allah’ın katında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin gündür” 
diyor. Zaten onun katında bitirilmiştir demek bu. Bir süreç var, o sürecin 
kendisinde olan biten ne olacaksa olacak diyor zaten. Yani, Allah neyi murad 
ettiyse zaten o gerçekleşecek, tahakkuk edecek, o zaman acele etmeyin diyor. 
Bir sürece bağlı kılınmış, bir akıl işliyor demektir. Acele istemek ise geleceğe 
akılsız olarak bakmak demektir, ön görüsüz olarak bakmak demektir. Hani bir 
şeyi acele istiyoruz, olsun; aslında onu nedenleriyle bilmiyoruz, bize sonuçta 
ne getirecek onu da bilmiyoruz, yani akli bağlantıları yok. Gelen her şey, ne 
olursa olsun, bir akli sürecin sonucunda geliyor ve onun için peygamber 
sürecine koyuyor bizi.  

Vicdan, Zekeriya'da sorumlulukların sesi oluyor, Meryem'de dokunulmazlar 
noktasında iffete dönüyor. Vicdan sadece geçmişinizi önünüze alıp 
muhasebenizi yapmanız anlamına gelmez, vicdan aynı zamanda geleceğinizi 
de önünüze alıp ona göre hareket etmeniz anlamına da gelir. Bunu daha önce 
konuşmuştuk, akıbetinize bakar ona göre kendinizi sınırlarsınız. Mesela bende 
çok olur o, mesela aklıma kötü bir şey gelir, benim evladımda var derim. Kötü 
gelen şeye de kötü demezsiniz yani söylemeye insan utanır. Bir yolda 
gidiyorum mesela, bir yaşlı insan görüyorum yer veriyorum; benimde annem 
var. Kendim için değil, kendim için olsa orda kalırım, ama annem var.  

Bakın, vicdan sadece geçmişinizin muhasebesini yapmak değil, zaten “teraziyi 
kurarız” diyor, o geçmişinizin muhasebesini yapar. Onu kimde biçimlendiriyor 
Yunus’ da “ya rabbi, ben diyor hataya düştüm. Seni tenzih ederim. La ilahe illa 
ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.” “Ben nefsime zalim oldum zülüm 
edenlerden oldum” Geçmişi O’nda biçimlendiriyor.  

Ama aynı zamanda yaşadığınız şeylerin sorumlulukları var, vicdanen rahatsız 
olursunuz; nasıl taşınacak bunlar… İşte orda Zekeriya'yı görüyorsunuz. 
Meryem öyle ilkeli ki, öyle iffetli ki… İffet! Değerler, dokunulmazlar olarak 
kendisinde varlık buluyor ve dokunulmazlar iffet olarak çıkıyor bak. Çünkü 
iffet dokunulmazlıklarla alakadardır, değerleriniz sizde dokunulmazlar olduğu 
zaman iffetli olursunuz, kötü bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman, 
dokunulmazlarınızı aşamazsınız. Meryem dokunulmazları ne ise onları 
aşamayan, onlarla kendini sınırlayan ki o sınır sizi Meryem edecektir ve söz o 
zaman size iner. Yani hakikatin sözü, varlığın, İlmi Ledun yani. İlmi Ledun o 
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gün sizin gönlünüzde tezahür eder, tahakkuk eder, İsa sizde doğar. Muhteşem 
bir şeydir. 

Hepsi vicdanın bir kıpısının surete gelişi ve anlamlandırılışıdır. Vicdan hakkıyla 
varlığınızda tezahür ederse, toplumu bağlayan yasalarla tezahür ederse Davut 
olarak gelir ve bir hikâye örneği veriyor, koyunların hikâyesi… Ama Kur’an’ın 
bir özelliği var; bazı şeyleri keşfe bırakır, her şeyi detaylı anlatmaz, tutar, bazı 
şeyleri keşfi bırakır; yani git araştır. Kardeşim biraz emeğini harca, yani armut 
piş ağzıma düş gibi değil, azıcık emek harca yani katılımcı ol! Arada bir boşluk 
bırakır; git araştır. Araştırma ne içindir? Tarihi belgelere gidersin, tarihi 
belgeler sizi nereye götürür; keşiflere de götürebilir, keşif insanlarına da 
taşıyabilir. Akli olarak belgelere götürür; “Eğer daha önce senden önce ki 
peygamberleri dahi erkek olarak biz gönderdik” diye bir ayet var. Zebur da 
dahi diyor “Salihleri varisçi olarak bırakacağım” diye bir ayet var. Birde 
“bilmeyenler bilenlere gitsin sorsun” diye bir ayet var. Bu şu demek; tarihte 
tutarlılık ilkenin gerçekliliğini verir. İlkenin aktarımın da bir tutarlılık 
görüyorsanız, o zaman gerçeğe tanık olun diyor ve vicdanınıza danışıp hüküm 
verin, ona göre hüküm verin; alay geçerek değil, dalga geçerek değil. İlk önce 
bir delilini bulun, o deliller ışığında tarihteki tutarlılık. Tarih bilincini tutarlılıkta 
bize gösteriyor Enbiya suresinde. Bir Enbiya tarihi var, hiç kimsenin inkâr 
edemeyeceği bir şekilde. Peygamberi kim inkâr edecek ki.  

Dikkatli bakın günümüzde misyoner vakıflarının daha çok faaliyetli olduğu ve 
akademik düzeye taşıdıkları bir şey var; bizim peygamberimizin gerçekten 
peygamber olarak zuhur edip etmediği hakkında tartışma konuları yaratılıyor. 
Muhammed Mustafa diye birisi gelmiş midir, gelmemiş midir? İsa nebinin 
varlığı tartışmalıdır, peygamberi de tartışma konusu yapıyorlar; Hz. 
Muhammed Mustafa’yı gerçekten var mı yok mu? Elde kesin bir belge yok, 
söyleyenlerin belgesi var, gerçek İncil ortada yok. Bakın imanımızla biz 
biliyoruz ki İsa gerçek, o ayrı, ama kendi aralarında bir tartışmadır bu, 
gerçekliliğini sorgulamak, tartışma konusu yapmak. Değerler tartışılmaz, 
evrensellerdir, bağlayıcıdırlar, olması gerekenlerdirler. Şurada bir karıncayı 
bile bile ezmek vicdansızlık değil midir, kim yapabilir, evrenseldir; hiçbir cana 
kıymayacaksın. Haksız yere cana kıymayacaksın deniliyor; gidip insan öldürme 
manasına da gelir o, hayvanda öldürme manasına da gelir. 

Enbiya suresi tamamı ile vicdanın suresidir ve tininizde, maneviyatınızda 
derinlik istiyorsanız evvela vicdan sahibi olmanız gerekir. Ölüm dediğimiz; 
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vicdanımızla yüzleşeceğimiz bir doğrultudadır, onun için “ölmeden önce 
ölünüz” Ölmeden önce nefsinizden ölürseniz, yani aşağı bölgenizde bir ölüm 
yaşarsanız eğer; kalbiniz uyanır, ilkelerle bakarsınız, geçmişinizi önünüze 
getirirler, teraziyi kurarlar. Vallahi unuttuğunuz ne kadar şey varsa gözünüzün 
önünden geçer. Babanın yanında otururken bana olan oydu, ya dedim 
bunlarda mı akla geliyor; Onlarda! İçimden geçirdiğim, unuttuğum ne varsa 
mahşer terazisini o sohbette kurmuşlardı, bir süreçtir çünkü. Nefisten yana 
ölmüştük ama geçmişimiz halen bizi takip ediyor, o geçmiş önüme getirilmişti 
ve o geçmişte ne kadar ince küçücük detaylar dahi olsa hepsini gözümün 
önüne getirmişlerdi. Kaçarı yok, büyüklerle karşılaştığınızda, hak ile hakikat ile 
karşılaştığınızda, akıbet olarak, ahiret olarak fark etmez; geçmişinizin hepsi 
önünüze gelecektir, kaçtığınız her türlü şey… Hakikatten kaçarsanız geçmiş 
itibarı ile bir Yunus gibi kesilirsiniz önünüzde, illa hakikat ile yine karşı karşıya 
kalıyoruz. Ne ile karşı karşıya kalıyor; irade noktasında kaçıyor, ben 
yapmayacağım diyor; Allah’ın iradesiyle karşı karşıya kalıyor, geçmişi ile…  

Her türlü teraziyi koyacağız önünüze diyor, vicdanınız muhasebe alanı olur, 
göğsünüz muhasebe alanı olur. Her muhasebenizi yaptığınızda daralırsınız, ilk 
daraldığınız yerde göğsünüzdür. Çünkü vicdanın mahalli orasıdır. Tefekkür 
zordur, ne kadar tefekkür ederseniz edin sıkıntı nerde gerçekleşir; baş 
bölgenizde. Keşfedersiniz, tefekkürde zorlandığınız zaman sıkıntı olur. Peki, 
ilkesel düzeyde yanlış yaptığınızda, muhasebenizi yaptığınız anda nereniz 
sıkışır; göğüs tarafınız sıkışır. Hazlar, şunlar, bunlar ilk etkilendiğiniz yer 
neresidir; hepsi karın bölgesi ve aşağı taraftır. Mahal bölgeleridir bunlar. 
Bunlara eskiler şakra diye isimlerde vermişler. 

“Biz seni âlemlere rahmet olasın diye gönderdik” dediği anda biz sana Hakkı 
ve hakikati söyleyip, beyan edip vicdanları davet edesin, vicdanlara seslenesin 
diye gönderdik. Çünkü her bir insan bir âlemdir ve o âlemlere el uzatasın, 
vicdanlarının sesi olasın diye gönderdik diyor. Hakikaten de vicdanımızın sesi 
halen peygamber değil midir? Kur’an üzeri konuşuyoruz, Kur’an’ı 
içselleştirdiğiniz zaman, artık onunla bakıyorsanız Furkan olur, bütün bilinciniz 
Kur’an’ın bilgisinde işlevselse artık Furkan’dır. Âlemde iyiyi, kötüyü ne ile ayırt 
ediyorsunuz; size gelen bilgiyle, çünkü bilgi olmasa vicdanda kıyas 
yapabileceğiniz bir şeyiniz de yok demektir. O zaman zaten değerler olarak 
sizde içselleştirilmesi sonucunda, karşılaştığınız her şeyi vicdanınızın sesine 
bağlı olarak karar verirsiniz; böyle olması lazım, hüküm verirsiniz. Vicdan 
mahalli hüküm mahalidir ve hüküm verirsiniz; doğru olan budur, bunu 
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yapacağım. Hikmetin gerektirdiği yani benim varlık nedenimin gerektirdiği 
budur dersiniz. Çünkü hüküm aynı zamanda hikmete bağlı olarak ta verilen 
şeydir hüküm, hikmet, hâkim esmalarına bağlı olarak sizin nedeniniz ne ise o 
nedeninize bağlı olarak, ilahi sıfatınıza bağlı olarak… Üzerinizdeki Rab, 
“Rabbinizden korkunuz.” Üzerinizdeki Rabbinizden korkunuz, vicdanınızın 
sesini dinleyiniz ve vicdanınız sesinde seslenecek Allah'tır size, o 
peygamberlerin hali üzeri…  

Muhammed ölmüştür Muhammediyet ölmez, Muhammediyetin hali üzeri 
size seslenecektir, İsevi yetin hali üzeri size seslenecektir, karşılaştığınız 
durum ne ise. Oradaki karara uydunuz uydunuz, uymadınız o zaman diyor ki 
ceza geliyor.  

Cehennem ayetleri dahi ilkesine göre her surede farklı farklıdır, mesela bu 
surede ne diyor “sırtlarında ve yüzlerinde ateş bulunacak” diyor. Vicdan 
ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Vicdan sonucunda pişmanlık; hak ve 
hakikatle karşılaştığında yüzün kızarması… Ya yüzünüz kızarmaz mı hak ve 
hakikatle karşı karşıya kaldığınızda, geçmişinizin muhasebesini, geçmişinizin, 
arkanızın, sırtınıza yük olanın muhasebesini yaptığınızda? Hac suresine gidin, 
cehennem ayetini farklı konuşur; “onlara demirden topaçlar veya silahlarla 
vurulacak” gibilerinden konuşur veya cennet nimetleri de farklılaşır 
konuştuğu ilkeye göre. Çünkü her surede bahsettiği cennetin nimetleri farklı, 
cehennemin hali farklı. Vicdan ilkesine baktığın zaman sırttan soğuk soğuk 
terler atan, ateş atan insan ve yüzü kızaran insan... Akıbet olarak baktığınız 
zaman bu. Ahiret olarak baktığınız zaman her akıbetin ahretten biçim alışı var, 
Allah öyle bir şeyden azaptan bizi esirgesin.  

Düşünün yani burada vicdan sahibi olmamış, yüzleşmemiş, ateşini sırtında 
orda bulmuş, burada yüzleşmemiş; hak, hakikatle yüzleşmemiş, hak, hakikatle 
karşılaştığı zaman yüzü yanacak, buradaki ateşin binlercesi. Şekil alıyor, biçim 
alıyor, bu bunun yasası, doğasına bunu vermiş, yani bir şeyi yaşatıyorsa ilahi 
âlemdeki karşılığına göre ona karşılık veriyordur; “biz her şeyi ölçeceğiz” 
diyor. Karşılığını ona göstereceğiz demektir bu. Vicdan terazisinde ilkelerle 
tartılır ve ilkeleri hangi doğrultuda, ne şiddetle yaşadınız, yaşamadınız; neye 
göre yaşadınız yaşamadınız ve ona göre terazide iş görülür. Yoksa bir terazi 
var iki kilo pirinç koyduk, iki kilo şunu koyduk gibi bir şey yok, bunu daha önce 
konuşmuştuk. Ölçülendirme, sizin irade ve niyete bağlı olarak yaşadıklarınızın 
ilahi âlemde karşılık gördüğü suretlerle, biçimler ve içeriklerle alakadardır. 
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Sizin burada biçim ve içerikte yaşadığınız, ilahi âlemde biçim ve içerik olarak 
şekil bulacaktır. Arketipalinde, evrenselinde, Ayanı sabitesinde dedikleri veya 
asıllar âlemindeki karşılığı ne ise… Sizin gölgeler vadisinde yaşadığınızın asıllar 
âlemindeki karşılığı ne ise onunla yüzleşeceksiniz, karşılaşacaksınız. 

Bir de Yecüc-Mecüc meselesi var orada… Yecüc-Mecüc, setlendirilen yani 
sınırlandırılanlar, bloke edilenler, geriye atılanlar. Eğer bir şeyi geriye 
atarsanız, bastırırsanız sonuçta sizde çıktığı zaman ne olur, karmaşalara 
sebebiyet verir. Bu kendimizde yaşadığımız bir şeydir değil mi? Yecüc-Mecüc 
ile kaos ve kargaşanın durumuna söylenir, hani Zulkarneyn (as) a gittiğiniz 
zaman Yecüc-Mecüc'ün karakteri ne olarak söylenir; bize zahmet veren zülüm 
eden, kargaşaya sebep veren bir millet. Aynı şekilde kargaşaya sebep veren 
her türlü durum ne ise o Yecüc ve Mecüc' tür ve insanın yaşadığı hal paniktir. 
Karmaşanın olduğu yerde insanın yaşadığı şey paniktir. Eğer vicdanınızla 
hareket etmezseniz, toplumsal ve bireysel düzeyde ilkeler üzeri yaşamazsanız 
karşılaştığınız şeylerde karar veremiyorsanız ne olur; panik olur, Yecüc-
Mecüc, kaos. Bunu bireysel olarak ta düşünün, toplumsal olarak da düşünün; 
toplumlar hakkıyla hareket etmeyip, hakkıyla hükümler vermiyorsa, aklıyla da 
insanlara yol açmıyorsa ve insanlar akıllarıyla ilkelere, yasalara bağlı olarak ve 
vicdanlarına da bağlı olarak hükümleriyle yaşamıyorlarsa kaos olur ve panik 
başlar. “Onların her yerden çıktığını gördüğün zaman” Her yerden çıktığı 
zaman demek; her yerden üzerinize geliyorsa sizi sıkmaya başlar. Panikte 
insan, iç dünyasında sıkılır, patlayacak hale gelir; çünkü her yerden 
kuşatılmıştır. O kadar da net anlatıyor. 

Her teşbih hakikatin biçime gelişleri üzerinden anlatılıyor, çok yüksek bir dil 
bu. Bir ilkenin, bir içeriğin, bir biçim üzerinden dile getirilişi ve ifade edilişi… 
Bir vicdan konusunu dahi nice peygamberde, nice durumlar halinde anlatıyor 
bize. Vicdanın bütün kıpılarını tutuyor, tıkır tıkır ortaya çıkartıyor. O içeriği 
tutuyor bir nebide veya Meryem’in kendisinin halinde bir biçim vererek 
anlatıyor. Hem biçimlendirmiş, yaşama getirmiş, hem de onu bize temsili 
olarak aktarıyor, teşbihi manada ve yüksek derecede bir felsefedir bu, Allah'ın 
selamı üzerimize olsun, inşallah kendisini hakkıyla anlamayı nasip eylesin. 

Yüzeysel okuduğumuz zaman; ya bu Cehennem ayeti nerden geldi, artık sıktı 
bu ayetler, ya ikide bir bu peygamberler nerden çıkıyor, ha bire aynı 
hikâyeler, sıkar. Ama ilkesiyle okuduğunuz zaman yüksek bir şuurla karşı 
karşıya kaldığınızı anlıyorsunuz ve sadece secde etmek zorunda kalıyorsunuz, 
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muhteşem bir şeydir bu bağlamda. 

Enbiya suresinde “biz oyun olsun diye yaratmadık” diyor ve ölümü özellikle 
zikrediyor, yani alaya alınacak bir şey değil diyor bu durum. Nedeniniz 
doğrultusunda amaca bağlı olarak yaşamak. Amacımız Allah’ın muradıdır, 
Allah'ın muradı bizim nedenimizdir. Hz. Caferi Sadık a sormuşlar ‘efendim 
Allah'ın muradı nedir’ Bak, demiş; ‘ne görürsen Allah'ın muradıdır.’ O’nun 
muradı sonuçta bir neden olarak ortaya çıkıyor, yani murad neden olarak 
tecelli ediyor.  

Cenab-ı Hakk dikkatli bakarsanız Enbiya suresinde daha çok biz lafsını kullanır, 
Hac suresinde Allah lafsını daha çok kullanıyor. Yapma eylemlerinin 
tamamında, kendi üzerinde kendisini anlatırken eylemlerinde tamamıyla bizi 
kullanıyor. En yüksek düzeyde hüviyet bulma, ürün üzerinden hüviyet bulma 
noktasında Allah lafsını kullanıyor, yani kendini Allah olarak beyan ediyor, 
çünkü hüviyetin en doruk noktası. Bakın, yaparken biz… O nur tanelerinin 
tamamı iş görürken biz diyor ve işin enteresan tarafı melekleri dahi hüküm 
olarak kendi dairesine almıyor, “içlerinden bir tanesi şirk koşarsa Tanrı olarak 
kendini beyan ederse onu cezalandırırız” diye ayeti kerime var üstelik. Ya 
Rabbi dedim, böyle bir melek yarattın mı? Sen bu ayeti kullanıyorsan böyle bir 
şey yaratmışsındır ki kullanıyorsun. Gözümüm önüne getirdiler, ilahlığını 
veren bir melek. Ya Rabbi dedim ne eksiği vardı ki böyle oldu; vicdanı eksikti.  

Vicdan tenzih mahalidir, vicdanı olmayanın tenzihi olmaz, bunu hiçbir zaman 
unutmayın. Akılda değildir, vicdandadır tenzih. Vicdanı olmayanın tenzihi 
olmaz. Hakkın kendisi bizatihi Allah'tır diyor ve vicdanınızla tenzihte olarak ya 
kabul edeceksiniz ya da uydurmalar yapmayın diyor, delilsiz uydurma 
yapmayın, yakıştırmalar yapmayın, putlara tapınmayın. Yani biraz vicdanlı 
olun diyor. Hz. İbrahim’in de davet ettiği vicdan değil miydi, vicdanlarının 
sesiyle baş başa bırakmadı mı ve doğru karar verdiler. Yine kendilerine 
döndüklerinde diyor, o zaman ateşe atmaya götürüyorlar. İlk önce 
onaylıyorlar, Nemrut'un kendiside onaylamıştı. Ama tebaası, o, bu, kendi 
vesveseleri, vesvese ondan sonra onay gidiyor.  

Vicdanla karar verdiğiniz anda, doğruyu bildiğiniz anda, yani Furkan’sanız artık 
sizin mahalliniz gönül âleminiz, vicdanla iş görüyordur, vicdan melekeniz artık 
oluşmuştur. Vicdanda bizatihi ruhun kendisi ilkeler telkin edildiği için iş görür.  
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Aklı bana gösterebilir misiniz, mahalli baştır, amenna. Vicdan gösterilecek bir 
şey midir, mahalli kalptir, sahibi kimdir; Allah’tır. Peki, işlevinde kendinde 
bulan kimdir; ruhtur. Bütün melekeleriniz işlevselliğinde ortaya çıkan şeydir, 
eğer işlevsel olarak sizde çıkmıyorlarsa onlar zaten bir mahalle ait bir şey 
değildir o noktada. Bakın mahal olarak bir yerde tezahür ederler, amenna, 
ama işlevsel değillerse nedenini yaşamıyorlardır, orda onu arayamazsınız. 
Yani beynin kendisinde aklı arayamazsınız demek istediğim, kalbin kendisinde 
vicdanı arayamazsınız. Oradaki ruh ile beraber o gerçeklik kazanır. Kürsü' i Ala 
da Allah tecelli etmese siz düşünebilir misiniz imkân var mı, ruh anlam 
bulabilir mi orada? İmkân yok, anlam bulamaz, söz doğmaz ki ruh anlam 
bulsun orada. Ne zamanki söz doğar Hakk’tan, ne zaman ki beyinde Kürsüyü 
Alada Hakk anlam vermeye başlar, ruh kendisi orda tefekkür ediyordur, Allah 
azimüşşanla adım atıyordur, Allah ona mana veriyordur, anlam kendinde 
uyanıyordur, hatıra geliyordur. Düşünce âlemi hatırlaşma âlemidir. İlk ayağı 
esinlemedir, ikinci ayağı hatırlayıştır. Allah ile hatıra getirir her şeyi ve tamamı 
ile zikirdesinizdir düşünce âleminde, Hakk’ın sıfatlarıyla, ama vicdanlı 
olmayanlar tenzihte durmaz.  

Şirkin tamamına baktığınız zaman deliliyle hareket etmeyenler, karar 
verenler… Akli olarak kararlar vardır ama vicdani olarak hükümler yoktur. Her 
putpereste gidin, aklı ile karar vermiştir, bu böyledir der zannıyla, çünkü zan 
akla aittir ve aklın zihin bölgesinde yani zihin melekesinde tezahür eden bir 
şey vardır. Zihin ile karar vermiştir ve zihniyle karar verirken vicdanı orda 
yoktur. Cenab-ı Hakk Enbiya suresinde kendini tenzih ederken veya 
münezzehdir derken, kendini bilendir, kendi ilke, kendi varlık sıfatları üzeri 
hakkıyla bilinmeyi istiyor ve hakkıyla bilmek yanlızca vicdanla gerçekleşir. 
Âleme bakıyorsunuz duyular ile… Duyular zihini oluşturur, zihin ve 
duyularınıza baktığınız zaman neyi görürsünüz; sebepleri, sonuçları 
görürsünüz, biçimleri. İçerikleri görür müsünüz; görmezsiniz. İçerikleri ne ile 
bilirsiniz; akılla… Zihinden akla terfi ettik. İlkelerle bağlandırıyoruz, amenna. 
Ama ilkeler, yasalar noktasında, sebep-sonuç ilişkilerinde karar verirsiniz; bu 
böyleymiş, bu böyleymiş… Yasalarla karar veriyorsun; bu böyleymiş, bu 
böyleymiş. Ama âlemin bir öznesi var, ne ile şahitsiniz? Akılla şahit olabilir 
misiniz? Bir kişi gelsin ben akılla şahidim desin. Akıl sadece bilgi noktasında 
sizi tanık kılar, ruh olarak tanıklık vicdanda gerçekleşir, vicdanı olanlar ruhuyla 
Allah’a tanıktırlar, aklıyla değil!  

Akıl araçtır, tanıklığın bir cüzüdür. Bilgiyle tanıklık; Rabbim böyleymiş… El 
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Rezzakmış, ilkeyle tanık olalım istersen ilişkilendir, şöyle, böyle… Rahman, 
Rahman’ın içeriğini bil, aklında ilişkilendir… Ama Rahman’la karşı karşıya 
kaldığın zaman akılla tanık mısındır orada? El Rezzak’la karşı karşıya 
kaldığında akılla mı tanık olacaksın? Vicdanınla tanık olursun, kabul ettin, 
ettin; etmedin, gittin güme… Ve vicdan imandan daha kuvvetli bir şeydir, 
çünkü vicdan yoksa iman yoktur. İmanın doğuş mahali vicdandır, vicdanı 
olmayanın imanı olmaz, “kalplerine daha tam iman yerleşmedi” diyor; daha 
vicdanları tam değil diyor. 

Hac suresine gittiğiniz zaman onu net göreceksiniz,menfaati doğrultusunda iş 
gören biri var. Hani, bana iyilikleri dokunur diye bir karakter özetliyor Cenab-ı 
Hakk Hac suresinde, o ayete gideriz inşallah. Bak daha iman yerleşmemiş, 
menfaati doğrultusunda hareket ediyor. Menfaati doğrultusunda olan bir 
insandan vicdan bekleyebilir misin, menfaatini düşünüyor. Hadi menfaatini de 
es geç, hakkı nasıl görecek, çünkü menfaatiyle aklını çalıştırıyor. Hakk ile karşı 
karşıya kaldığınızda O’na tanıklığınız, vicdanın getirdiği eminlikledir. Bir insan 
vicdan ehli ise Allah ile karşı karşıya kaldığı zaman, yani kâinatın öznesiyle 
karşı karşıya kaldığı zaman -Rabbül Âlemin- işte orada Cenab-ı Hakk’a 
vicdanıyla tanıktır, yalanlamaz. Çünkü vicdanın sesi Allah'ın sesidir ve 
kendisini yalanlatmaz. “Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamadı” ayetine gelin, 
vicdanında emindir. İbrahim (as) a gidin Enbiya suresi, “biz ona rüştünü 
verdik” diyor, rüşt ne ile alakadardır, bir; akli; ilkesine bağlı olarak 
düşünebilen, karar veriyor o noktada rüştünü bulursun İki; ilkelerle neyi nasıl 
yapması gerektiğinin bilincine gelmiş, kendisi Furkan olmuş. Musa'ya Furkan 
verildi amenna, İbrahim'in kendisi Furkan'dır. Neyin nasıl olması gerektiğinin, 
neyin nasıl yapılması gerektiğinin, olması gereken ne ise olması gerekenler 
doğrultusunda haraket edilmesi gerektiğinin bilininde olan bir kişi. Vicdanının 
sesi neyi emrediyor peki O’na; böyle yaşanmaz, uyar akıbetlerine dair, Hakk 
ilkeye dair! Eğer bir şeyi biliyorsanız, bilmeyenlere vicdan ederseniz, 
vicdanınızın sesi der ki anlat onlarda bilsin. İbrahim de onu görürsünüz, 
muhteşemdir. 

Zülküf diye birini zikr ediyor, O da sorumluluklar üstlenendir. Elyasa dedi ki 
“kim emaneti ister, bir halife lazım. Kimse sesini çıkartmadı. Zülküf kalktı; ben 
alırım” Daha yaşı on altı, on sekiz civarı, bir daha seslendi “sen çocuksun dedi, 
emaneti alan var mı? Yine ses yok. Zülküf kalktı ben emaneti alırım” Vicdan 
başka birine bıraktırmaz. Eğer orada Hakk’ın sesini dinliyorsa emaneti 
yüklenmek ister. Menfaat doğrultusunda değil, sorumluluk edinmek 
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noktasında alır, onu devam ettirecektir ve Zülküfü’de an diyor. 

 İsmail, zaten hep vicdanıyla hareket ederdi. En basiti, babası kesmeye 
götürüyor “Allah böyle dediyse böyledir” diyor, vicdanında rahat. İki türlü 
rahat var; biri aymazlar, biri sorumluluk sahipleri. Sorumluluğunu yerine 
getirdiyse rahattır, yok eğer yerine getirmediyse aymazsa oda rahattır; birinin 
sonu cehennemdir ama diğeri cehennemini burda yaşamıştır. Onun için 
sorumluluklarını yerine getirir, onun için vicdan geçmişin muhasebesini 
yaptırır, geleceğe görede sizi sınırlayarak bugünü yaşamanızı sağlayan 
melekenizdir. Ve ruh orada Furkan’da yaşar, yani iyiyi doğruyu ayırt eder ve 
ona göre adım atar. Vicdanı olmayanın tenzihi yoktur, din tenzihten ibarettir, 
tenzih bilincini edinmek isteyen bir kişi sadece vicdanlı olması gerekir ve iman 
vicdanda doğar. Vicdanlı insanlar genelde çocukken dahi vicdan verilir Cenab-ı 
Hakk tarafından. Eğer bir kişi imanla müşerref olacaksa çocukluğundan 
itibaren onlara vicdan verilir ve o vicdanın üzerine imanı olur. Bir çiçek 
düşünün de en sonunda tacı çıkar gibi, dallanır budaklanır o çiçek, sonunda 
tacı çıkar; yani imanı çıkar. Kendi geçmişinizle alakadar zevk edebilirsiniz, 
geçmişinize bakın; iyiyi, kötüyü ayırt ettiğiniz noktalarla, karşı karşıya 
kaldığınız noktalara dikkat edin. Sonuçta sizde iman çıktıysa o vicdanınız yüzü 
suyu hürmetinedir. Yani bir nebinin sözünü dinlediniz diyedir, yani kademi 
altında bulunduğunuz nebinin sözünü dinlediniz diyedir. Kademi altında 
bulunduğunuz nebinin üzerinizdeki Rabbiniz, Esmayı Hassınız ne ise onun 
üzerinden kendinizi buldunuz ve gerekeni yaptınız, olması gerekeni yaptınız 
diyedir…  

Nuh nebiyi zikr ediyor, o bambaşka zaten, onun vicdanı iki türlü çalışıyordu, 
bir; halka karşı çalışıyordu, bir de olması gerekenin, niye iman etmiyorlar 
noktasında çalışıyordu. Verdiği şeyin kabul görmemesi… Vicdanı istiyordu ki 
onlarda kabul etsin. İman etmeyen insanlarla karşı karşıya kalmışsınızdır, 
dikkatli bakarsanız orda göreceğiniz vicdanlarında da eksikliklerinin olduğudur 
ya da vicdanlarının hiç olmadığıdır. Çalma, çırpma, şirk koşma çok rahattır, 
ben yaparımlar, şöyleler. Allah'ı hakkıyla bilen bir insan nasıl ben yaparım 
diyebilir ki, vicdanı müsade etmez ki. Ben yaptım? Öyle şeylerle karşı karşıya 
kalırsınız ki vicdan devreye girer ve orada vicdanla karar verirsiniz ve onu 
görürsünüz. Karşı karşıya kaldığınız şeylerde vicdanınızın sesini dinleyin.  

Ayten abla bu hafta acılı bir olay yaşamıştı telefonda konuşmuştuk, 
yaşadığımız şeylerin haftada karşılıkları var. Bir sofradır Kur'an. Yaşarsınız, 
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okursunuz dersini çalışırsınız, haftalık karşılıkları nerde nasibiniz varsa o gelir. 
Büyük bir bela geliyor başına, büyük bela gelirkende yani o belayı karşılayacak 
başka bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Ben böyle yapamam diyor, çünkü yakışık 
alacak bir şey değil. Sigortanın karşılayabileceği bir olay oluyor, ama suçlu 
olan biziz diyor. Bu para alınabilinir mi alınamaz mı? Vicdanının sesi diyor ki 
alamazsın. Vicdanının sesini dinlediği zaman akşam yastığa başını rahat koyar. 
Furkan’da yaşıyorsanız, yastığa başınızı koyup rahat yatıyorsanız, vicdanınızın 
sesi susmuşsa, rahatsanız, korkacak hiçbir şeyiniz yok. 

Burada bize söylenmek istenen vicdan sahipleri kurtuluşa ererler. Akıbet 
olarak onlar rahat uyuyacaklardır, yastığa başlarını koydukları zaman yarın ne 
olacak, ne olmayacak diye korkuları olmaz, yarın Hakk ile yüzleştiğimde ne 
diyeceğim derdi olmaz; giden gitsin, kalan sağlar bizimdir. Bu gün alan, yarın 
gani gani verir, mal zaten O’nun, mülk O’nun, sahiplenmeye hakkımız mı var, 
vicdan müsade etmez ya sahiplenmeye. Ya ne kadar ince noktalar…  

Giden mebla çok büyük, belki çokta ihtiyacınız var. İkilemin ikinci ayağı da 
odur; ihtiyacınızda olabilir o sırada ve sen doğru olanı yapacaksın. İmanı 
olanın vicdanı vardır, zaten vicdanı vardır diye imanı olmuştur ve o vicdan ona 
müsade etmez, Allah müsade etmez. Hani bir ayete gidiyoruz “diledikleri 
müstesna” onlar vicdanlılardır. Onların içinde öyle kişiler vardır ki dediği… 
İsterseniz Yahudilere gidin, isterseniz Hıristiyanlara gidin, isterseniz Sahibilere 
gidin. Sahibiler için Hz. Yahya'nın ümmetidirler, Hz. İbrahim'in farklı bir 
ümmetidirler veya Zerdüşün ümmetidirler diye birçok söylev var. Gerçekten 
Sahibiler kimdirler diye üzerlerine fazla bir şey duymadım. Yahya nebinin 
ümmeti olduğu üzerine büyük bir karar var, onlar olabilirler. Kim oldukları 
önemli değil, ama Cenab-ı Hakk Kur’an’da zikr ediyor; vicdan ehlidir. Onların 
içinde öyle kişiler vardır ki diyor “onlar akıbete iman eder, Allah'a iman eder.”  

Vicdanın birinci ayağı; Allah'ı kabul etmektir, ikinci ayağı; akıbete göre 
yaşamaktır, üçüncü ayağı; olması gerekeni yapmaktır, salih amel ve 
bunlar sadece vicdanla yapılabilir.  

Vicdanı olmayan bir insan salih amel yapamaz, iyiliğe ihtiyaçlı birisi var, el 
uzatabilir mi? Ali efendi bir şey anlatmıştı, Kırıkhan’da demişti bir tane 
ihtiyaçlı geldi, ben onun dilenci olmadığını anladım dedi. Mahçup duruyor 
adam; evlat, hasta var dedi; yapacak hiçbir şeyim kalmadı dedi. ‘Sen hiçbir 
şeye karışma dedim, gencim o sıralar’dedi. Ali efendi dediğim yani elli 
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yaşlarında var herhalde, buraya her Ramazan gelir, Hatay’da 
Nakşibendîlerden, Sezai Sırrı Yılmaz Hazretlerinin yetiştirdiklerinden… Hoca 
efendiye söyledim, ben çıkarken para toplayacağım, herkese haber ver. Hoca 
efendi söyledi, namazlar kılındı, açtım mendili, beyler boş geçmeyin dedim. 
Herkes bıraktı, lakin Kırıkhan’ın en zenginlerinden bir adam vermedi. Bana da 
dert oldu niye vermedi diye. Neyse, geçti gitti, parayı toparladım; amca buyur 
dedim, kapattım gitti. Hani cami esnafı ya, herkes herkes, tanıyor. Benim 
babam da onu tanıyor. Evlat, dedi, sordum ona niye vermedin. Çıkarttı 
buradan bir deste para, buradan bir deste para, cebinden deste para… Deste 
deste paralar çıkartmış; ‘veremiyom, veremiyom, veremiyom…’ Nasibi yok 
evladım, demiş. Vicdanı yok! Veremiyom, veremiyom, veremiyom… Vicdanı 
olan verir, vicdanı olan bırakır, vicdanı olan avuç açar, vicdanı olan başkasını 
düşünür, vicdanı olan Hakk’ı kabul eder.  

Vicdanın ilk seslenişi ‘Hakk’ı kabul et'tir, şirkten tenzih. Vicdanın ikinci ayağı; 
geçmişinle muhasebe et, üçüncü ayağı; akıbetine göre yaşa, dördüncü ayağı; 
olması gerekeni yap. Olması gerekeni yapmazsan seni takip eder. Belki, o 
günah değildir ama seni takip edecektir. Senin üzerindeki rabbin, rabbinden 
kork diyor çünkü başında, seni bırakmaz o seste. Ya ufacık tefecik yaptığım 
şeyler aklıma gelir; ya niye ben o sırada öyle yaptım! Takip ediyor, günah değil 
bak, mübah bile değil; olması gereken bir şeyin olmamasına dair. Seni takip 
ediyor; niye yapmadın? Bir çocuk gülümsemiştir, sen ona 
gülümsememişsindir, ters bakmışsındır; niye böyle yaptın, vallahi bir ömür 
boyu sizi takip eder… Olması gereken ne ise onu yapacaksınız.  

Onun için Enbiya suresi tamamı ile vicdanınıza seslenir ve vicdanı anlamlı 
kılar, sureler içerisinde en önemlilerindendir. Bir insanın vicdanı yoksa tini 
yoktur, bir insanın vicdanı yoksa ruhu yoktur, ölmüştür. Bir insanın vicdanı 
yoksa Nefsi Emaresi artık bütün kalbini kaplamış, bütün kalbi artık hevalara 
göre hareket ediyordur, hazlara göre hareket ediyordur, aşağı bölge onu 
örtmüştür artık. Eğer aklınıda örterse o artık vicdanı olmayan menfaat sahibi 
bir insandır, faydacılığı önde. O aklını da istila ettiyse eylem olarak ne çıkar, o 
kişiden zulüm çıkar başka bir şeyde çıkmaz. Yeryüzündeki bütün savaşlara 
bakın, bozgunculara tamamı ile vicdandan nasibi olmayanlardır. 

Veremiyom, veremiyom demiş. Nasibi yok, o adam işçisinin de hakkını 
veremez. Ayrılamıyor ki… Adam geliyor alışveriş yapıyor, parasını verecek, 
kâğıt para, tutuyorum tutuyorum gelmiyor… Ya kardeşim bırak, bırak… 
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Ayrılamıyor! Zaten daha önce de yoktu, Allah size verdi… İhtiyacınıza kullanın, 
ayrılmasını da bilin yani, bırakmasını bilmiyoruz ya.  

İbrahim nebi için söylenen rüşt, çok önemli, vicdan ile rüşt edinilir. Vicdan 
sarayı akılda kurulursa artık kişinin gönlü rahattır. Kalbine göre tam kurulduğu 
zaman geçmişi ile muhasebe eder, aklına oturursa vicdan aklını artık istila 
ederse kişi ilkelerle düşünme, ilkelerle ölçülendirme, akıbetine göre yaşamaya 
başlar. Ne olacak ne olmayacak biraz önce verdiğim örnek gibi benim annem 
var, benim babam var, benim kardeşlerim var. Yaptığım herşey bir şekilde 
onlarda da tezahür edecek, yankılanacak. Ya da yanıma gelen insanlar var, 
balık baştan kokar derler ya; o zaman vicdanınız sizi engeller başkaları için, 
yapmaya hakkınız olmaz çünkü. Vicdanı olmayanın imanı olmaz, vicdanı 
olmayanın tinde derinleşmesi, maneviyatta derinleşmesi söz konusu değildir. 
Vicdanı olmayan yol yürüyemez, vicdanı olanlar kurtuluşa erer ki onu net 
anlatıyor, “onlar ve ümmetlerini kurtardık” diyor ve vicdanı olanlar salihler 
olarak geleceğin sahipleridirler. Gelecek cennettir, gelecek cehennemdir; 
geleceğin sahipleridirler.  

Cehennemde sahip değilsiniz bak ama cennette sahipsinizdir. Cenneti buraya 
çekeyim, ahireti akıbete çekeyim; vicdanı olanlar sonunda doğru haraketler 
ve yaşam biçimleri doğrultusunda ahlak sahibi olmuş olarak Salihlerden olur. 
Çünkü vicdan sizin ahlakta kimlik bulmanızı sağlayacaktır, salihlerden kılar sizi. 
Bak salih kimliği yani kutuplar, yeryüzünde iş görenlere taşır sizi, fantazyasına 
kadar gidebiliriz bu noktada… Ama vicdanı olmayanın böyle bir şeyle alakası 
yoktur, yeryüzünde söz sahibi değildir. Vicdanı olanın sözü yerini bulur, 
vicdanı olanın yaptığı eylem âlemde karşılık bulur, kendi için değildir ki! 
Vicdanda kendi için değilsinizdir. Ne içinseniz, nedeniniz ne ise, ilkeniz ne ise, 
olması gereken ne ise onun içinsinizdir.  

Vicdanda sorgu sual yaptığınız şeylerin tamamında ilke bazında neyi 
alıyorsunuzdur? Adalet denilebilir ama kast etmek istediğim başka bir şey… 
Kişi olarak birilerine haksızlık yapmışsınızdır; ya Hakka haksızlık yapmışsınızdır, 
ya kendi nefsinize haksızlık yapmışsınızdır ya da sağda solda şuna buna 
haksızlık yapmışsınızdır… ‘ Niye yaptın ’ sorusu kendi üzerine dönme 
sorusudur. Akılla kendinizin dışındasınızdır, bilincinizde kendinizin 
dışındasınızdır, bilmenin nesnesi üzerindesinizdir. Ama vicdanla kendi nefsiniz 
üzerindesinizdir. Kendi üzerine dönüyorsun! Onun için çok önemlidir. Tinde 
derinleşemezsiniz dediğim o. Bir şeyi bilebilirsiniz, bildiğinizde çok çok da iyi 
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bilebilirsin; ama tininizde derinleşme sağlamaz o, edinmeyi de getirmez o. 
Ama vicdan sahibi onu alır, tininde yorumlar. Onu alır, tininde derinleşir. Onu 
alır, onu hükme, hayatına yaşam biçimine çevirir, Furkan’a çevirir, içselleştirir. 
Yani vicdan varsa o içselleşir de. 

Vicdan ile nefisler üzerinde döner, ama nefis üzerine dönerken, neyi yaptıysa 
hata olarak, onun üzerinden kendine döner. Nesnesi üzerinde değildir, kendi 
üzerindedir. Ama yaptığı bir eylemin sonucu itibarı ile kendi üzerine dönendir, 
sonuçta yaptığıyla kendi üzerine dönendir. Genelde kişiler üzerinden vicdan 
ediniriz.  

Fütüvvet edinecekseniz, fütüvvet ehli dedikleri bir ehil vardır; hizmet ehli 
vicdan şarttır. Din edinmek istiyorsanız tenzihtir din demiştik. Vicdan şarttır, 
kalbinizde Hakkı bulmak, Rabbinizi bulmak istiyorsanız vicdan şarttır. Onun 
için vicdan Allah'ın üzerinizdeki, sizi kendine doğru taşıdığı ve aynı zamanda 
gönülde arındırdığı mahalidir, ordan sizi kendine taşır. Taşır amenna taşır ama 
O’na yetişmenin bir kıpısıdır, tam yetişmeyi sağlamaz. Bakın sesi gelir, haraket 
edersin, eylemlere sevk ediyor. Vicdan bir makas gibidir, tren makasları gibi 
yön verir. Yön verir de o yönde devam etmek gerekir. O zaman Hac suresine 
gideceksin, nasıl devam edeceksin?  

Soruları alalım… 

 İsmail ve İdris ve Zülküf’ü beraber anıyor peygamberlerden… 

 Sorumluluk sahipleri… Bir tanesi Hakk’tan ne gelirse eyvallah diyen bir zat. 
İdris kendine sınır vuran ve vicdana davet edenlere sınır vurdurtandır. Çünkü 
vicdanı olanlar sınır vurdurtandır, ders verdiği şey insanların sınırıdır aynı 
zamanda… Ama Zülküf, gelen emaneti sorumluluklar üzeri alıyor. Aslında 
birbirlerini bağlayıcı sıfatları vardır, o noktadan bakmak lazım. Cenab-ı Hakk 
eğer bir şeyi ard arda anıyorsa o noktada ortak noktaları vardır.  

Teslimiyet. Üçünde de olan en ortak şey teslimiyettir. Allah'tan ne gelirse 
direk teslimlerdi; İsmail, İdris, Zülküf. Ne gelirse eyvallah, itirazları yok. 
Teslimiyat iki türlüdür birincisi; Allah'ın vicdanınızda ilkelerle tezahüründe 
olması gerekeni yapmanızdır. Yani cömert olmanız gerekiyor, cömertlik 
tezahür etmiş, ama cömertlikle aranıza nefsiniz giriyor; ya yapma, etme, ne 
olur, ne olmaz… Birine el uzatman gerekiyor, el uzatamıyorsun; ne derler. Ne 
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derleri boş ver, el uzatman gereken yerde el uzat! Bir tane film izlemiştik; 
şöför bir kadın, çeviriyorlar, paralarını soyuyorlar, tecavüz ediyorlar kadına. 
Adamın birisi dayak yiyiyor. Otobüsteki diğerleri hiçbir şey yapmıyor. Kadın ne 
yapıyor; hepsini uçurumdan aşağı atıyor. Neden? Vicdanları ölmüş. Bir 
tanesinin vicdanı haraketli, kurtarmaya çalışıyor. Vicdanı ölü olanların bu 
âlemde yaşamaya hakkı yok, “ölü gibiler” diyor ya, tutuyor hepsini köprüden 
aşağı atıyor kadın. Hani tükürükleri ile boğarlar diye bir söz vardır; yirmi, otuz 
kişiler, her biri ayağa kalksa en fazla üç dört tane bıçak yersiniz, ama o kadını 
kurtarmış olursunuz. Orada çok önemli bir sahne vardır; bir tane erkek 
kalkmaya çalıştı. Kadının biri durdurdu… Birisi vicdanının sesini dinledi, El 
Nasir esması orda çalıştı, yardım eden… Yardım etme ilkesi tezahür etti; o 
melekesiyle içeriğiyle doldu, o esma vicdanın sesi oldu. Cenab-ı Hakk ona o 
Nasir esmasıyla seslendi. Ama eşi durdurdu onu. Bak araya eşi girdi, Allah ile 
arasına eşi girdiği zaman durdu. Rabbinizden korkun diyor. Sizden ne gelirse, 
üzerinizde ne tezahür ederse ilkeden yana, karşılaştığınız olaylardan yana, 
vicdanınızın sesini dinleyin, hükmünüzü verin, eyleminizde bulunun, teslim 
olun. Sizde tezahür edene teslim olun.  

İki; akıbet olarak ne ile karşı karşıya kalırsanız kalın Allah'a teslim olun. Bir 
şeyle karşılaştın… Korkmayın diyor, Rabbinizden korkun. Yaşayacağınız 
şeylerden değil! “Size daha beterini söyleyeyim mi ateştir” diyor, yani 
korkmayın diyor eğer korkuyorsanız daha beteri ateştir diyor. Ateşe mi 
gitmek istiyorsunuz? O zaman kararınızı verin diyor. Teslim olanlar vicdan 
sahibi, teslim olanlar Allah’a teslim olanlar ama bu şekilde… 

Teslimiyet demek armut piş ağzıma düş; oturayım bir yerde de teslim oldum 
Allah’a gibi bir şey değil. İslamdaki Teslimiyet daha önce anlattığımız gibi 
aksiyoneldir, eylemidir, fiilidir. Sende cömertlik tecelli ediyor, cömert 
olmuyorsun; merhamet tecelli ediyor merhametli olmuyorsun; affetmen 
gereken bir durum var affetmiyorsun… “Üç gün küs yatan bizden değildir.” 
Onu biraz daha ileriye taşımış Arabistan sıcağını bilen herkes biliyor, “şu 
mendil kuruyuncaya kadar küsseniz, o zaman imanınızdan şüphe ederim” 
diyor. Arabistan’da bir mendil ne kadar zamanda kurur; on dakka olsun, hadi 
oniki saat olsun… Biz küstük mü sırtımızı döndük mü birdaha birbirimizi 
görmüyoruz. Ne kadar acı vakalar! Vicdanın sesini dinle diyor. Vicdan kalbi 
yumuşatır. Muhteşem bir şeydir. 

 Zülküf, İdris, İsmail bu üç nebinin en temel ortak özellikleri teslimiyettir. 
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Bakın İsmail’e gittiğiniz zaman; olacak ne olursa olsun Allah'tan sa amenna… 
Zülküf; olan ne olursa olsun eyvallah, hemen sahiplenir, gereken ne ise onu 
yapıyor. İdris; geçmişleriyle yüzleştirir, “ya halkım böyle yapmayın, şöyle 
yapmayın, geçmişimizde birçok problem var” Geçmiş üzerinden ders verendir 
ve geleceğe o şekilde taşıyandır. İdris ders veren… Hermes ile karıştırırlar; 
Hermes midir değilmidir diye rivayetler vardır. Doğrusunu Allah biliyor, ben 
bilmiyorum, bana göstermediler. Ben İdris nebi ile tanışıyorum da Hermes 
olarak tanışmıyorum, İdris olarak tanışıyorum. Hermes olarak söyleselerdi 
herhalde tanışmış olurdum, belkide isim benzerliğinden dolayıdır da diyorum 
ama üzerine bir bilgi gelmediği içinde bir şey demiyorum. İnsan neye inanmak 
istiyorsa odur.  

Bakın bazen olur ki birisi bir şey yazar veya der; gerçek bir delile de dayanmaz 
o, tutturur, örtüştürürüz; örtüşmeleri gerçek olarak kabul ederiz. Keşfi bir şey 
olsa amenna, ama bir örtüştürme ise zorlamaya gider o. Zorlamalar insanı 
sıkar, ilerde insanı sıkar. Delili var mı, yok. Bitti. 

Bu üçünün temel özelliği teslimiyettir. İdris'in en büyük özelliği teslimiyettir 
ama teslimiyet ile beraber de uyanık bir akla sahiptir. Yukarıya çıkmış, 
inmemiş bir daha. Bakın eğer Nefsi Emareden kurtuluş istiyorsanız ölmeden 
önce öleceksiniz, vicdanınızı uyandıracaksınız, vicdanda dirileceksiniz. Mahşer 
alanıdır orası… Başlarda ölüm ayetleri var; “sizi öldürecek ve sizi dirilteceğiz” 
diyor, nerden öleceksiniz; Nefsi Emareden yana sizi öldüreceğiz ve 
vicdanınızda dirilteceğiz ve muhasebeyi kuracağız diyor. Hiç şansınız yok ve 
muhasebe de ya burada kurtulacaksınız ya orada kurtulacaksınız; defterinizi 
ya burda kapatacaksınız, ya orda kapatacaksınız; isterseniz burada kapatın, 
isterseniz orda kapatın ama orayı tavsiye etmem. Hiçbir aklın alamayacağı bir 
mahaldir, dehşethane bir yerdir. Onun için burada hesabınızı kapatın, orada 
mahlûkat olarak sizin üzerinizden üretilen kin, nefretler, türlü türlü 
yaratıklarla da karşılaşmayın. Hesap olarak da getirirler, bu yaratığı niye 
ürettin diyecekler. “Biz seni bunun için mi yarattık, biz oyun olsun diye 
yaratmadık” diyor. Amaca bağlı olarak sorgulanacaksınız; “biz seni bunun için 
mi yarattık?” Gel bakayım!.. Sen ne için yarattın bunu, ne için ürettin bunu, 
diye sormazlar mı? 

Hesaptan nasıl kurtulursun biliyormusun? Ne yaparsanız yapın istisnasız Allah 
için yapın… Vebali kendi üzerinizden atın, ben Allah için yapmıştım deyin ve 
kurtulun. 
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Nefsin için yaptığını Allah için yaptım diyemezsin. Amelleriniz niyetlerinize 
göre ölçülür. Allah için yaptığını teraziye koyarlar, senin o Allah için yaptığının 
üretiminin karşılığını görürsün eyleminde, sonuçları itibarı ile Allah kendine 
getirecektir.  

Ne yaşarsanız yaşayın, içerik ve biçim olarak şekil alıyor. Üretiyorsunuz, her 
an üretiyorsunuz, düşüncelerinizle, duygularınızla, eylemlerinizle… O zaman 
güzel içerikler ve biçimler üretin, âlemde karşılığı olan… “Önceden 
gönderdiklerini yanımızda bulacaksınız” amenna. O ayeti sorgusunu cennet, 
cehenneme karşılık olarak almıyorum, onlara da karşılığı vardır da birde 
mahşer, vicdan alanına çekelim onu, vicdan meydanına. Mahşer alanı vicdan 
meydanıdır “al, oku kitabını, hesap görücü olarak nefsin yeter” dediği zaman 
vicdan muhataptır orada, kalp muhataptır orada, ruh muhataptır orda, 
öznenin bizatihi kendisi muhataptır. Size kitabınız açıldığı zaman kime karşı, 
kimi sorgulayacaksınız, kime ne yapacaksınız? Kendi hesabınızı kendiniz 
görüyorsunuzdur. Çünkü hak, hakikatle karşı karşıya kaldınız; yüzünüz kızardı. 
Kendi yüklendiklerinizle karşı karşıya kaldınız, sırtınız yanmaya başladı… 
Benimkinde öyle olmuştu, soğuk soğuk terler akmaya başladı, yanıyordum 
vallahi içerden. Küçücük küçücük şeyler ya, ya bu unuttuğum, bu da mı gelir 
derdim; oda gelirdi, arkasından başka unuttuğum gelirdi, ya ben bunları 
unutmuştum derdim; biz unutmuyoruz dediler; Allah unutmaz! Bakın en ince 
ayrıntısına kadar yaşadığınız her şey… Net tabir var, “zerre miskal” diye, 
“hardal tanesi kadar” dahi olsa önümüze getirilecektir diyor. Hiç şansımız yok 
yani. 

Bu bize neyi hatırlatıyor; tamam vicdanınla karar vereceksin amenna, ama 
vicdanda önemli olan muhasebeni gör, ama akıbettir, onun için dikkatli yaşa. 
Enbiya suresi davete icabet etmemiz gerektiğini verdi. Davete icabet vicdanla 
olur, daveti kıyaslamak akılla olur. Peygamberin biri gelmiş risalini yapıyor; 
onu aklınızla kıyaslayabilirsiniz, deneyebilirsiniz ama kabul etmeniz 
vicdanladır. Vicdanınızla hükmünüzü verirsiniz, bu gerçekten doğru söylüyor 
ve kabul edersiniz. 

Mehmet Genç'in güzel bir hikâyesi vardı. Vakıf toplantılarına gidiyoruz dedi, 
doksanlar, Felsefe filan konuşuluyor. Bana da sunum verilmişti, sunum 
sunuyorum, ama ben elim kılıçlı adamım diyor. Adam bir şey söylüyor, 
absürük soru, bir kılıcı çekiyorum; dinlemiyorsanız dinlemeyin, burda 
oturmayın, o öyle sorulmaz böyle sorulur gibilerinden… En sonunda 
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dayanamadım, böyle sunumları arada bir bana veriyor, ders çalıştırıyor, 
yakaladım kendisini birgün, dedim ki siz bizlere bunları veriyorsunuz ama 
arkadan başka şeyler veriyorsunuz. Yeni anladım diyor. Vicdana gelmiş, başka 
şeyler döndüğünü biliyor. Metin Baba’ya söylüyor bunları. Daha önce çok sert 
birisi, ters tavırlar, akli bilgiler sunuyor ama bak vicdan tam yok… Kırıcı, 
celalli… Ama hak, hakikatle karşı karşıya bir kalıyor, keşifleri bir açılıyor… 
Keşiflerini anlatır bilirsiniz, döker serer, serper, özeli fazla yok, hemen sere 
serpile söylüyor. Bir anlatıyor, karşı karşıya kaldığı anda tak aynı anda vicdana 
geldi, ama bak o vicdana geliyor. Eğer karşı karşıya kalıpta vicdana gelmiş 
olmasaydı o zaman bitmişti, geçmiş olsun ona.  

Fizikte entropi sebebiyle tersinemez yani geri dönüşümün olmaması diye bir 
kanun var. Hepimizin bildiği bir kanun… Halkların helakı üzerine kullan, 
onların geri dönüşü yoktur diye kullanıyor. Yani bir daha bu yaşamın tekrarı 
yok; Tersinemez. Onun için dikkatli yaşayın ve yaşayacağınız kötü, olumsuz 
durumlardan, sizi sınırlayacak her türlü durumdan kurtulmak istiyorsanız 
evvela kendinizi vicdanınızda sınırlamanız lazım. Sınırlanmadan sınırsız 
yaşanmaz. Bir insan kendini ilkelerle sınırlamazsa ilkelerle özgürce 
yaşayamaz, çünkü nefsiyle özgürce yaşıyordur, ilkelerle değil. İlkeler size sınır 
getirir ve o sınırlarda ilkelerle özgürce yaşarsınız, ilkeler sınırsızdır zaten, 
sınırsızca ilkelerle yaşarsınız. Merhametin sınırsızlığı, adaletin sınırsızlığı, 
cömertliğin sınırsızlığı, Rezzakın sınırsızlığı, nimetin sınırsızlığı… Ama birini 
gasp ettiyseniz, birinin malı çalındınsa sizi sınırlar. Ahirette de gel bakayım, 
nefsinle beraber kendine ne sınır getirdin göreyim. Ben onlara 
geleceklerinden peşin peşin harcayanlar diyorum. Her yapılan zulüm, 
geleceğinden peşin peşin çalınandır, kredi kartını kullanmak gibidir, adam 
kullanır kullanır kullanır en sonunda gider hesabını, faturasını öder. Başka 
alternatifi yok, sonunda fatura getiriliyor. İlahi adaletten kaçış yok. Hesabı kim 
ödüyor yine siz ödüyorsunuz. Onun için diyor “Cehennemi, odunlar ve 
insanlar olan,” vicdan ateşine, vicdan cehennemine düşerseniz hesabı 
kendiniz ödüyorsunuzdur, kendiniz ateşsinizdir. Yani Cehennemin ateşi siz 
kendinizsinizdir zaten, kendiniz ateştesinizdir, ayrıyeten bir ateşe girmeye 
gerek yok.  

 92. ayette “Hakikaten bu bütün peygamberler ve onlara iman edenler 
bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ve ben sizin Rabbinizim. 
Bana kulluk edin” diyor  
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Bu çok önemli bir ayet… Bizi tek bir ümmet yapıyor; Âdem’den Hatem'e tek 
bir ümmetiz. Bakın en basiti şöyle anlatayım; Firavun'un bir hikâyesi var, 
Musa'nın kavminden bir kadın Firavun'un hizmetçisi, kızlarının dadısı. 
Saçlarını tararken tarak elinden düşüyor, Rabbimin ismiyle diyor. Ya Eloha 
diyor ya da yahova diyor… Rabbimin ismiyle diyip tarağı alıyor. ‘Sen 
babamdan başka Rabbin ismini mi zikr ettin! Seni babama şikâyet edeceğim,’ 
babasına şikâyet ediyor. Sen Rabbinin ismini andın, diyor; benden başka Rab 
mi var ki! Şımarıklılığa bak… Eğer diyor, bu sözünden vaz geçmezsen… 

 Çok enteresan bir şey, söz ne kadar kıymetli, söz ne kadar tesirli, söz nasıl bir 
hayat kuruyor ve söz nasıl bir hayat yok ediyor. Yani söz deyip geçmeyin ve 
söz sizi nerelere taşıyor. İnsan olabilmek için sözü anlamak lazım, çünkü insan 
söz varlığıdır, söz ile yükselir, söz ile aşağı iner, söz ile doğar, söz ile yürür. 
Bilgi işlevseldir dedik, ne ile; söz ile… 

Bütün sülalesini topluyor, siz o zaman iman edenlerdensiniz diyor; büyük bir 
ateş kuruyor. Tek tek hepsini ateşe atmaya başlıyor; sözünüzden dönün… 
Hiçbiri sözünden dönmüyor, ateşe atılıyorlar. Kadın kundaktaki çocuğu ile 
beraber kalıyor. Sözünden dönmezsen ikinizi beraber atacağım diyor. Biz 
sözümüzden dönmüyoruz. Kadın ateşi görüyor, vicdanı bu sefer Allah ile 
arasına giriyor. Bak bu sefer vicdan giriyor, nefis girmiyor, korku yok burada 
çünkü… Evlat... 

Vicdan başkaları üzerinden de kendi üzerinize dönüşünüzdür, kendi 
yaptıklarınız ne başkalarına yaptıklarınız üzerine dönüyorsunuz zaten ki onun 
için çokta önemli bir şey. Bazen başkalarına yaptığımız hatalar kendi 
üzerimize dönmemiz için önemlidir. Onun için “günah işlemeyen bir kavim 
olsanız sizleri helak eder yerinize yeni bir kavim getirirdim” diye bir ayet var, 
niye; çünkü kendi üzerimize dönmemizi istiyor Cenab-ı Hakk. Rabbimize 
vicdanımız üzerinden dönebiliriz, başka bir şey üzerinden dönemeyiz. 
Mahşerden geçmeden Cenab-ı Hakk’ı müşahede etmek yok, imkân yok.  

Her neyse… Çocuk dile geliyor; anneciğim diyor, Rabbim bizi bekliyor. 
Kendilerini atıyorlar öyle. Bu bir intihar değil, bizatihi ölüme gönderiliş, Hitler 
ne yaptıysa Firavun da onu yapmış yani. Lakin bu kadını anlatırken hangi 
birinize yabancıdır? Yahudi diye dinleyen oldu mu? Yani anlatmak istediğim 
buydu. Bir tecrübe, sözün kendisinde bir tecrübe… Kadın ilkesel düzeyde 
anlatılırken o kadını hiçbirimiz geçmişte Musevi olan filan diye dinlemiyoruz, 
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aidiyetlerimiz, ortak paydalarımız, değerlerimiz hepsi aynı… Allah demiş 
atlamış, aynı değer. Kaçımız onun kadar çıkabiliriz ki? Selam üzerlerine olsun, 
himmetleri üzerimizden eksik olmasın ve halende sözlerini ettiriyorlar, nasıl 
bir değer üzeri yaşadılarsa… Şimdi buna ne diyeceğiz; Yahudi mi diyeceğiz? 
Teslimler, Müslimler ve Allah size Müslim esmasını layık gördü. Teslimler, 
Müslim sonunda kurtuluşa erecek olanlar demektir, sonunda… 

Ve ölüm bir son değildir. Enbiya suresindeki ölüm özellikle kendi üzerimize 
geri dönüp, nedenlerimizi sorgulama ve gerçek nedenimize dönmemiz içindir. 
Çünkü vicdanı olanlar kendi nedenlerini sorgulayarak yeniden nedenlerine 
dönerler, nedenimiz ilkeseldir, nedenimiz tinseldir. Biz buraya yeme, içme, 
barınma, cinsellik, çoluk, çocuk, evlat için gelmedik; biz buraya hizmet için 
geldik, kendimizi bulmaya geldik, insanlığımızı bulmaya geldik, insanlığımızda 
Allah'ı bulmaya geldik. Kendi için yaratmış ya, nedenimiz Allah için… Allah'ın 
muradı nedenimizdir ve bizi kendi için yaratmış, o zaman o kendi içinliğinde 
O’nu bulmamız lazım. 

- Tövbe suresini çalışırkende hatalardan geri dönüş olarak tekrar erek 
üzerine yaşamayı işlemiştik. Vicdanı bu kadar çok işlememiştik. 
İnsanın tövbesi geri dönüşüdürde, ilke olarak Hakk’a ulaşması için o 
zaman… 

Vicdan bir fırsat burada… Tövbede vicdanı az bir şey kullandık gibime geliyor, 
az bir konuşmamız olmuştu, belki buraya sakladığı içindir. 

Tövbe mahali ama dünyadayken tövbe mahali, ahirette artık tövbe mahali 
yok. Yani vicdan burada mahşer yurdunu kalbinize kurarsanız bir fırsattır, 
tövbe için bir fırsattır. Ama ahirete taşınırsanız, vicdan mahali oluşturulursa 
yani mahşer oluşturulursa artık geri dönüş yok, yani hesap kitap orayadır. 
Ama burada hesap kitabını görürsen yeni bir adım atabiliyorsun, devam 
edebiliyorsun. “Günde kırk makam geçerdim, her makamda kendi küfrümü 
görürdüm” demek, her makamda kendi küfrümü gördüğüm zaman, başına 
gelen olay aynı zamanda, vicdanının uyanışıdır, yeni makamı tasdik etmek 
kolay değildir çünkü. Bakın bir makama gidiyorsunuz, yeni makamı tasdik 
etmek gerçekten kolay değildir. Hiç inanamıyacağınız şeylerle karşı karşıya 
kalırsınız; böyle olur mu? Vicdanınla imanınla karar verirsin, yola devam 
edersin. Geçmiş bilgiyi bırakmak, geçmiş bilgide ileriye taşınmak kolay bir şey 
değil.  
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Bakın bu yol takip yolu… Geçen hafta konuşmamız gereken bir şeydi, Enbiya 
suresine kaldı. Bizler, evet yolu gidiyoruz, ama takipte değiliz. Mesela bunu 
Hz. Musa üzerinden bize çok net anlatıyor hani Taha suresinde ne yapıyor 
ümmeti onunla beraber yolu gidiyor, ama takip etmiyorlar… Yani ilkesel 
olarak gelen değerleri içselleştirmiyorlar. Baba onun için derdi; evladım 
hizmet, -hani birisi şu hediyeyi getiriyor, birisi bunu getiriyor vs.- bunların 
hiçbiri hizmet değil dedi. Onlar hizmet olarak kabul görünen şeyler değil, 
sadece o kişinin nefsine yaptığı hizmetidir. Yavrum, dedi; gerçek hizmet söz 
ağızdan çıktığı anda o yere düşmeyecek. Yani ilkesel olan gerçeğe ait olan 
ağızdan çıktığı anda kişi alacak, onu içselleştirecek, yaşam alanı edinecek 
kendinde, gönlünde, dünyasında ve onunla beraber yürüyecek; işte o takiptir. 
Yani biz ders görüyoruz, ama ders almıyoruz, ders demek bir ömür boyu 
yürünen demektir. 

Furkan diyor ya ne zaman Kur'an sizde Furkan olur dersinizi aldınız demektir, 
hayatınızda karşılaştıklarınız, olması gerekenleri yapıyorsunuz akıbete göre, 
geçmiş yaptıklarınızın dersi itibarı ile, işte o zaman gerçekten Furkan 
üzerisiniz. Furkan sadece olana baktırtmaz sizi, olabileceklere ve olmuşları da 
önünüze getirerek ne yapılması gerektiğinin halini verir. İki meleke ile; akıl ve 
vicdan. Kararı verecek kim; ruh olarak siz. Size seslenen kim; Rabbiniz. Ve 
burada vicdan fırsattır, tövbe olarak fırsattır ama. O dokunduğun yer 
önemlidir bu bağlamda. Çünkü tövbe geri dönüştür, ama vicdanda; yaptığınız 
hatalar olarak ilkeler üzerinden Rabbinize dönüyorsunuz. İster Allah'a, ister 
Rahman’a fark etmez, hangi esma ile O’na dönüyorsanız dönün, yine O’na 
dönüyorsunuzdur. Dönüş kendi üzerinizden Rabbiniz sıfatı itibarı ile tecelli 
edenedir. Vicdan da bizatihi Rabbiniz sıfatı ile tezahür edene dönüyorsunuz. 
Âlemde Allah'ın bilgisiyle karşı karşıya kaldınız ve o size sadece Allah'ı 
gösteren bir bilgi… Böyle bir şey olamaz, diyemezsin orda. Vicdanın kabul 
ettirir.  

Ama vicdanın yoksa nesnel bir şey ya, olabilir böyle bir şey dersin, üstünü 
sümen altı yaparsınız, çeker gidersiniz. Vicdan size kabul getiriyor, vicdan size 
hesap getiriyor, vicdan ileriye doğru bir adım atmanızı getiriyor, vicdan size 
takip getirir. Vicdanı olmayan talebenin takibi yoktur, sorumluluk bilinci 
yoktur ki… Sonuçta sorumluluk bilinci getirecektir. Tenzih bilinci olmaz yani 
Allah'ı hakkıyla bilmesine imkân yoktur, Marifetullaha ermesine imkân yoktur, 
onu bırak Muhabbetullah’a eremez. Yolun başında Muhabbetullah’a ermesi 
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lazım, Marifetullah sonradan gelen bir şey. Allah'a ne ile tanık olacan, Allah'ın 
kendisi ile tanık olacan! Marifetullah sonda, evvela Muhabbetullah’a erersin. 
Muhabbetullah dediğim O’nun kendisinin sıfatlarının tecellilerinden mazhar 
olursun, zevkinde olursun ve kapısı vicdandır.  

Kim ki vicdan kapısından geçti Allah'a tanıklık başlamıştır, “Allah doğrularla 
beraberdir” ayetine gidin, evvela beraber görürsünüz, bir bakmışsınız ki size 
yardımcı olan olarak gelir, karşınızdaymışcasına; biraz daha ileri gidersiniz 
Rabbiniz olarak sizde hesabı gören meğersem O’ymuş. Şu şöyledir, bu 
böyledir diyorsunuz ya, sizin kendiliğiniz üzerinden hesap gören o sırada O, 
biz orayı kaçırıyoruz. Hesabınızı gördüğünüz yerde o sırada Rabbiniz, sizin 
kendiliğiniz olarak hesap görüyor. Hani “al hesap görücü olarak senin nefsin 
yeter” dediği yerde, kendisi sizin dışınıza çıkmış, sizi kendi başınıza bırakmış 
değil, sizin kendiniz üzerinden sizin kendiliğiniz olarak görüyor. Ah, orada bir 
uyansanız, hesaptan bir kurtulsanız, kendiliğinizde size Adl esmasıyla hesap 
görenin O olduğunu göreceksin. Ve son ayeti bu bağlamda okuyun; “Rabbim 
adaletle hükmet” yani üzerimde rabbim, bu ayeti Hakkel Yakin kendinize 
okuyun, Aynel Yakin okumayın. “Rabbim adaletle hükmet” sizin kendi 
üzerinizde adaletle hükmet. Tevhide sıfat itibarı ile ermeniz bir tek vicdan ile 
gerçekleşiyor. Salih amellerde Tevhidi Efale ayak uydurmanız ve Tevhidi Efali 
bulmanız yine vicdanla olan bir şey. Zat'a varmanız, kendi üzerinizdeki Zat'a 
varmanız yine vicdan üzerinden gerçekleşir.  

Mahşerden geçmeyen Allah'a varamaz imkân yok ya, cennete gidipte onu 
ayın on dördü gibi görmesine imkân yok. Onun için vicdanından herkes 
geçecektir, istisnasız. “Her nefis ölümü tadacaktır” diyor, ölmeden önce 
ölenler veya normal ölenler fark etmez, öldükten sonra gerçekleşen şey; 
hakka hakikate tanık olmaktır, başka bir şey değil. 

Bu âlemde vicdan, tövbe için bize fırsattır, ilahi âlemde geri dönüş yoktur. 
Çünkü hükümler verilir, hükümler verildikten sonra orda gereken yer 
neresiyse artık ya cehennem kitabı ya cennet kitabı hangisine geçilecekse 
oraya geçilir, Allah esirgesin.  

Ümmet olarak hepimiz bir ümmetiz, biz sadece Muhammediyiz. İslam için 
Âdem’den Hatem'e İslamdır demiştik. Âdem’den Hatem'e İslam olarak bir 
ümmetiz. Ne Yahudiler var, Hristiyanlar içerisinde de çok güzel insanlar var.  
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Vicdanlı insan kendi hesabını gören insandır, ahirete bırakmaz, “onların 
yaptıklarıda boş kalmaz bırakılmaz” diyor zaten. “Külli zerreyi zayi etmem 
vereceğim” diyor ve selam üzerlerine olsun… Ama biz şu anda kendimizden 
sorumluyuz. Geçmiş ümmetleri hiç yabancı görüyormuyuz, bir ayeti kerime 
vardı geçmiş surelerdeydi herhalde “Yahudiler der ki İbrahim bizdendir, 
Hıristiyanlar der ki İbrahim bizdendir, o sadece peygamberdir” diye bir ayeti 
kerime var. “O sadece hanifti” denilmekte; yani ne Yahudi idi ne de Hıristiyan 
idi. Ferdi olarak Akli olarak Allah’ını bilen ve ilkesine göre vicdanı 
doğrultusunda yaşamını biçimleyen ve yaşayandı.  

Peygamberimiz, bunu nasıl ifade ediyor; “Arab’tan geldim Arab değilim” Artık 
soy sopla bakmıyorum demek. “Âdemin Aceme, Acemin Âdeme üstünlüğü 
yoktur” diyor, “Zenci kadının çocuğuyla beyaz kadının çocuğunun birbirine 
üstünlüğü yoktur” diyor; soya sopa aşkınlık getiriyor. “Ya Salman sen Farsi sin 
sana fazla bir şey vermem” gibi bir şey var mı? Ehli Beyt’imdendir diyor… Sen 
Türksün, sen Kürtsün dediği bir şey var mı?  

İslama girdikten sonra ümmet olarak millet oluyorsunuz, ama kimin ümmeti? 
Muhammed Mustafa efendimizin, İbrahim efendimizin ümmeti… Ümmet 
kavramını evlat olarak –ümmü; anneden gelenler- doldurmuyorum takipçiler 
olarak dolduruyorum. Ümmet takipçi olanlardır. Rabbin ümmeti yani Rabbin 
takipçileri… Bizim derdimiz kişiler, şunlar, bunlar değil, bizim derdimiz 
Allah'tır, bizler Allah'ın takipçileriyiz. Efendimize de ulaşmamız gereken, 
Musa'da da ulaşmamız gereken, İsa'da da ulaşmamız gereken Cenab-ı Hakk’ın 
kendisidir. Görmemiz gereken, o hayatların üzerinde tezahür edenin 
kendisidir. Bütün Kur’an’ın kendisinde o kadar peygamberat anlatılıyor, 
peygamberatın üzerinde anlatılan kimdir? Cenab-ı Hakk bizatihi kendini 
anlatıyor, O’nu takip ediyoruz, O’nu anlamaya çalışıyoruz.  

O ayeti bir daha oku; yani benim ümmetim olun diyor, benim takipçilerim 
olun diyor bizatihi. “Hakikaten bu bütün peygamberler ve onlara iman 
edenler bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Bende sizin Rabbiniz im, 
öyleyse bana kulluk edin” yani benim ümmetim olun diyor. Kişilere, 
nesnelere, şunlara, bunlara sakın ha kulluk etmeyin, putlaştırmayın, 
ilahlaştırmayın. Herbirinin üzerinde Hakkı seyran etme hakkımız var, ama 
kişileri, nesneleri kalkıpta putlaştırma, ilahlaştırma hakkımız yok.  

Doğasının dışında görmek, yaradılışının dışında görmek hakkının dışında 
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görüştür. Bir şeye hakkının dışında bir değerler yüklüyorsanız işte o sizi 
putperestliğe götürür, putperestliğin tamamına bakın hakkının dışında görür 
ve hakkının dışında değer yükleme vardır. Enbiya da İbrahim söylüyor putlar 
için; madem bu kadar acizlerdi o zaman siz bunlara niye tapıyorsunuz ki? 
İbrahim’e rüştünü verdik demek her şeyi hakkıyla ilişkilendiriyor. Siz bunlara 
hakkının dışında ne diye değer yüklüyorsunuz. Ya heykelse heykel kardeşim, 
tapılınacak bir şey değil yani. Bereket Tanrısı diye başka bir şeyde yüklüyor, 
onu kendi aklında başka bir şeye taşıyor.  

Bakın burada söylemek istediğim farklı bir şey… Put yine aynı put, hiç fark 
etmiyor. İnsanın kendi aklında yarattığı veya eliyle yarattığı put… Yüklemiş 
Bereket Tanrısı, yüklemiş Ateş Tanrısı, Savaş Tanrısı, Gök Tanrısı aklında ne 
yüklediyse puta öyle bakıyor, putun haberi bile yok. Hani cana 
getirildiklerinde “Ya rabbi bunların yaptıklarından beriyiz” yani biz böyle bir 
şey söylemedik, kendi uydurmaları yani zanları, zanlarına tapanlar yani. Allah 
zanlarına tapanlardan eylemesin… 

Bazen olur ki düşüncede insanlar delilsiz olarak ve vicdansız olarak birçok şeyi 
anlamlandırabilirler ve yüklemlerde bulunabilirler, içerik olarak hükümlerde, 
kararlarda bulunabilirler. Hakta, hakikatte karşılığı yoksa sizi bağlayıcıdır, hak 
hakikati değil. Adam puta tapıyor put bağlayıcı mı orada, yok. Kendini bağlıyor 
putta! Söylediğiniz herşey sizi bağlayıcıdır. Şimdi Allah'a dedik ki Allah çocuk 
edindi, hâşâ; o bizi bağlayıcıdır. Allah hiçbir zaman çocuk edinmiyorsa ki 
edinmez, onu bağlayıcı mıdır; değildir. O’nu bağlayıcı bir şey değil, ilke olarak, 
hüküm olarak, karar olarak onu bağlayıcı bir şey değil. İnsan zandayken 
kendini bağlıyor ve kendine zulüm ediyor. Allah bu şekilde kendine zulüm 
edenlerden eylemesin, en tehlikeli şeylerden.  

Onun için sakın ha delilsiz konuşmayın, sakın ha delili olmadan hüküm 
vermeyin. Vicdanınıza danışın, baktınız ki çareniz yok, akli bir karar 
veremiyorsunuz, vicdanınızda da dondunuz; bilmiyorum. Bilmemek büyük 
fazilet! Ama herkes o kadar çok biliyor ki bilmemeyi bilmiyor, bir bilmemeyi 
öğrensek!  

Özellikle bizim Türklerde kimin eline mikrofon verseniz, herkes biliyor. Bir 
tane bilmeyen çıkmaz, illa bir yorum patlatırlar. Onun için bizden iyi 
siyasetçiler çıkıyor, şu koltuklarını bırakamıyor kimse… Hepsi biliyor çünkü, 
başka bilende olmadığı için kimse yerini bırakmıyor. Ölecek belki öyle 
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bırakacak, Allah esirgesin. 

Hep biz biliyoruz ya, bildiğimiz için bu sefer edindiklerimizi de bırakamıyoruz, 
Allah esirgesin. Edindiklerini bırakmayanlardan da eylemesin ve Allah kötü 
zan ile edinenlerden eylemesin, şirkin en büyüğü! Bakın, zan vardır Hüsnü 
Zandır, zan vardır Sui Zandır diyor. Hüsnü Zan amenna, yani güzel zan, olumlu 
bakış amenna… Ama kötü bakış yani olmayan değerlerde bakış, bir şeye 
hakkının dışında değerler atfetmek, bir şeye hakkının dışında görmek, zevk 
etmek; sizi kâbusa götürür. Sonuçta akıbetiyle karşı karşıya kaldığınız zaman 
utanırsınız, kızarırsınız. Allah’a bir şeyler isnat ettiğinizde sonunda 
karşılaştınız; yüzünüz kızarır ya! Yüz kızartıcı şeyler söylemeyelim, yüz kızartıcı 
ameller de etmeyelim. 

14.06.2015 
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22- HAC SURESİ 

 
 

- O üç kişinin savaşa gitmemesi akıllarıyla sebebiyle değil mi? Dayanak 
yapmak akıllarını dayanak yaptılar; mallarını, korkuları vs.  

Akıl yolu gösterir ama bildiklerinizle kendinizi sınırlarsanız veya aklı maaşta 
kalırsanız sizi yolda bırakır. Vicdan yolda bırakmaz, takip ettirir, sorumluluk 
bilinci, aidiyetler getirir. Bunların hepsi vicdana aittir. Devam ettirir seni… 
Ama akıl bildi, bildiği şey zaten dondurduğun şeydir, dondurur. 

- Peki, orada o üç kişi dönüyor da hani H.z Peygamber affediyor. O üç 
kişi kendi vicdanlarını mı oluşturdular yoksa orada toplum bir vicdanı 
mı onları oluşturdu? Çünkü toplum onları dışladı. 

Tövbe Suresi’ne gittik… Evet, toplum vicdanının sonucunda… Toplum vicdanı 
üzerinden kişi kendi üzerine düştü mü kendi vicdanıyla da kendi vicdanını 
uyandırır. Hani morfik rezonans dedikleri kavramla alakadar… Söyle bana 
dostunu söyleyeyim sana kim olduğunu… Onların vicdanları üzerinden karşı 
karşıya kaldıkları, kendilerinin geri itildiklerini gördükleri zaman… Çünkü 
vicdansız kaldıkları zaman geriye itiliyorlar. Akıl dondurtuyor ya, o donukluğu 
gördükleri zaman, ilerlemediklerini gördükleri zaman zaten vicdanları uyandı. 
‘Ne yaptım?’ O zaman gerçekten onların yandıkları ateş başka bir şey…  

Burada vicdanın önemli bir tarifini yapmak lazım; eğer akıl ilkelerle 
düşünüyor, ölçüyor, biçiyorsa artık onun ismi vicdan olmuştur. Mahalli her ne 
kadar kalp olsa dahi… Akıl nesnelerle sebep dairesinde ölçüp, bir yasaya, bir 
nesneye bağlı olarak ölçüp, biçip, ilişkilendiriyorsa onun ismi akıldır. Hangi 
düzeyde; bilgi bilme düzeyinde akıl oldu. Aklın bir değişmezler, yasalar ile 
nesnelliği bilmek olarak ilim/ bilim tarafı var, bir de ilkeler ile öznelliği bilmek 
olarak ilim/ irfan tarafı var. Duyular ile zihinsel düzeyde bağlamında 
akletmemiz var. Yasalar, nesnelliğin değişmezleri ile analitik ve ampirik 
düzeyde akletmemiz var. İlkeler ile vicdan düzeyinde öznel bağlamlar kurarak 
olan biteni anlamaya çalışma, irfan düzeyinde akletmemiz var. Her 
bağlamında bildiklerimizle görüş sahibi olarak bakışımlarda bulunuruz.  
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İlkesel düzeyde ve özne düzeyinde bir şeyleri ilişkilendiriyor ölçüyor, biçiyor, 
değerlendiriyorsa bunun ismine vicdan diyoruz. Bu akletmede duygusuna 
bağlı olarak edinilen ilme ise irfan diyoruz. Akıl, vicdandayken kendi üzerine 
döner. Bilme işleminde akıldayız ama değerler noktasında ilkelerin değerler 
olma noktasında değerlendirirken o akıl vicdan aklıdır. Aklın iki veçhesi var; 
bir tarafı vicdan, bir tarafı nesnelere bakar. Nesnelere bakan tarafı ile biliriz; 
ilkeler tarafı ile iş görürüz, eylemlerde bulunuruz, sevkiyatlarda bulunuruz, 
kıbleye doğru ilerleriz. Birinde takip vardır diğerinde dondurma var. Yani 
bilgide bilirsin, dondu, bitti. Ama o bilginin sende işlevsel olması lazım, yani 
vicdan lazım. Bilgi alınır, ilkelere göre o bilgi sende işletilir, konumlandırılır. 

- Vicdan işlevsel akıldır diyebilir miyiz? 

Tam olarak değil, diğeri de işlevsel akıl. Bilginin yaşama, hayata dâhil 
olmasıdır, ilkeler düzeyinde işletilmesi… Günümüzde teknolojik kazanımlar, 
sanayi kazanımlar, yani insanın ürettiklerinin insan tinine bir katkısı 
olmadığının tartışması var. Bu kadar üretim yapıyoruz, insan tini iki bin sene, 
bin sene önce ne ise şimdi de aynı, üstelik katkısından çok zararı da vardır 
diye büyük bir tartışma var. Gündemden takip ettiğimiz kadarı ile… Eksik olan 
şu; insanlar vicdanlarını yitiriyor. Ürettikçe ve tükettikçe tinlerini yitiriyorlar, 
değerlerini yitiriyorlar, aidiyetlerini yitiriyorlar, sorumluluklarını yitiriyorlar… 
Çünkü akıl ilkelerle çalışırsa ismi vicdan olur, nesneye bağlı ürettikleri ile 
ilişkilendirmeye çalışırsa ismi akıldır.  

Akıl, ölçme biçme mahalidir; ölçme, biçmenin yapıldığı akıl mahalli beyindir, 
kürsiyi âlâdır. Ama değerlerle ölçme biçmenin yeri kalp mahalidir. İkisi de yine 
aklın bir faalidir, beyinle organize olarak ortaya çıkan bir şeydir ve bunlar ışık 
hızına yakın hızlarla oluyor. Anında aynı şekiller gerçekleşiyor, farkına bile 
varamıyoruz. Işık hızı deyip geçmemek lazım, dünyayı saniyede göz açıp 
kapayıncaya kadar üç tur atıyor. Eğer nesneler üzerinden bilgi sahibi iseniz 
mantık gibi, sebep-sonuç ilişkilerine göre âlem dairesini inceliyorsanız bilgi 
dairesidir, herkes ve her şey Allah’u azimüşşanın ilim sıfatına dâhil olarak 
hareket eder. Tezahür ettiği için de kendi varlık nedenini, biçiminde formunda 
vermeye çalışır; içeriğini de yansıtır eylemlerinde ve bunları akılla biliriz. 
Eyleminde açığa çıkartır bunu, bilip teknik olarak ta deney, gözlem, takip v.s. 
yaparız. Akılda ölçme, biçme, değerlendirme vardır.  

Nesnesine bağlı olarak ölçmesi, biçmesi ayrı bir şey; öznel olarak, ilkelere 
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bağlı olarak ölçmesi, biçmesi ayrı bir şeydir. Birinin ismi vicdan olur, diğerinin 
ismi akıl olur. Yoksa vicdan akıldan ayrı bir şey değildir. Madalyonun iki yüzü 
gibi düşünün. İlkelerle düşünüyor değerlendiriyorsanız ama ölçme biçmeniz, 
geçmişe geleceğe olana göre; buna vicdan dedik. Geçmişe, geleceğe, olana 
göre bir şeyleri sebeplerine bağlı olarak ölçülendiriyorsanız bilgi açığa 
çıkartıyorsanız, kararlar veriyorsanız; bunun ismi akıl…  

Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi duyarsızlıktır diye bir şey 
söylemiştik. Sanayi toplumu olduk, teknoloji toplumu olduk vs. Tüketen bir 
toplumuz! Ha bire tüketiyoruz… Birde kapitalist olarak arzularımıza hitap 
ediliyor, tüketip, tüketip duruyoruz. Eksik olan ne; aklımız…  

Kendi menfaati doğrultusunda nefsi emmare hortlatılıyor. İnsan arzu varlığıdır 
dediler, bakın; kalpten aşağısı konuşuldu. İnsan sadece nefsi emmare varlığı 
değildir ki insan vicdan varlığıdır. Biraz da bağırsaklardan yukarısını konuş. 
İnsan akıl varlığıdır, kürsiyi ala varlığıdır. Biraz da düşüncelerinde Allah’ı 
bulmaya götür. Ama vicdanını aklına taşıyan bir kişi olarak… Günümüzde nefsi 
emmare hortlatılıyor ve duyarsızlık ortaya çıkıyor. Gördüğümüz şey 
vicdansızlık… 

Suriye, Irak, Afganistan bir vicdansızlık eseridir. Açık denizlerde ölüme 
bırakılan insanlar bir vicdansızlık eseridir. Vicdanı bir olan toplum her zaman 
insanlığa açıktır, olması gereken ne ise onu yapacaktır. Bazen elimizi taşın 
altına koymamız lazım. Biz elimizin taşın altına gitsin istemiyoruz. O kadar 
duyarsız olduk ki konforumuzun bozulmasını istemiyoruz. Yeni gelenler var 
olan standartlara alışamayacak, aşayiş problemi çıkartacak… Asayiş 
problemleri çıkmasın diye Avustralya hükümeti açık denizden gelen, içinde 
altmış kişi olan bir tekneyi, insan kaçakçılarını yakalıyor ve para veriyor, 
Endonezya açıklarına bırakılıyorlar. Allah’tan Yunanistan gibi denize 
dökmemişler. Gazete sayfalarına fazla çıkmıyor, öldürdükleri vakalar da var. 
Avrupa, İtalya kıyılarında ölen insanın haddi hesabı yok. Arakan 
Müslümanlarını kimse almamıştı. Kim oldukları önemli değil, insan olarak 
bakmayı öğrenemiyoruz. Geldikleri zaman aşayiş problemi olacak! İsviçre 
gidin, irtica edin; senelerce mülteci kamplarında kalırsınız; adapte olacak mı 
olmayacak mı? Gerekçeleri sağlamsa ve psikolojik problemleri de yoksa 
adapte olacak bir yapıya sahip bir kişi ise önce gözetim altında tutuluyor, 
ondan sonra halkın içine bırakılıyor. Amerika’da yok ama herhalde bildiğim 
kadarıyla…  
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- Paran varsa alıyorlar orada da…  

Evet, paran varsa alıyorlar ya da kalifiye olacaksın. 

Vicdan aidiyetler, sorumluluklar getirir. Günümüzdeki en büyük 
problemlerden bir tanesi de sorumluluklar ve aidiyetlerin olmayışıdır. 
Çocukların tamamına bakın; sorumluluk yok. İstisnalar kaideyi bozmaz. 
Aidiyetler yok, kendini bir yere ait hissetmiyorlar, sorumlu olarak 
hissetmiyorlar ama kendi üzerlerinde. Bu ne demek; vicdanları yok! Vicdanları 
olsa yaparlar mı, imkân yok.  

- Bizim zamanımızda askerlik yapmayana kız vermezlerdi. 

Şimdi gitmemek çok normal... Hatta gitmemek için her şeyi yapıyorlar. Hiç 
askerde ölenlerin içinde zengin birinin evladını görüyor musunuz? Öyle 
sahipleniyoruz ki çocuklarımızı vatan görevini yapmalarına dahi engel 
oluyoruz. 

Vicdanı olmayan toplumlar yüzsüzdürler, pişkindirler. 

Efendi hazretleri yavrum derdi; vicdan önemli meseleler içerisinde en 
önemlisidir. Her zamanda kulağıma küpedir. Önemli şeyler içerisinde en 
önemlisidir! 

Vicdanı olanın Allah’ı olur; vicdanı olanın maneviyatı olur; vicdanı olan 
takiptedir; sorumlulukları, aidiyetleri, değerleri dokunulmazları vardır. 
Meryem ile dokunulmazları anlatıyor, Zekeriya ile sorumlulukları anlatıyor, 
İsmail, İdris, Zülküf ile teslimiyeti anlatıyor. Vicdanı olan Hakk’a teslimdir; 
olması gerekeni yapıyorum, Rabbim sana teslimim, bitti. Akıbette ne verirsen 
ver, ister beni kurban ederler, ister başıma şu gelir, isterse beni ezer geçerler; 
ne gerekiyorsa ben yapıyorum. Ama vicdanı olan olması gerekeni yapar, 
vicdanı olan muhasebesini görür, vicdanı olan akıbetinde olabilecekleri 
öngörür, karmada olabilecekleri öngörür; kendini sınırlar. Benim annemde 
var, benim kardeşimde var, der; geleceği ön görür. Çünkü bilir ki kendisi 
yaparsa kendisinin başına da gelecek, kendisinden çıkmazsa ailesinden 
çıkacak.  

Günümüze dikkat edin, yeni yetişen neslin tamamıyla problemi vicdan 
problemidir. Aidiyetler, sorumluluklar, değerler görünmüyor, kolay kolay. 
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Allah ebeveynlerin yardımcısı olsun. Benimde bir evladım var, benimde 
yardımcım olsun. Ama şuna dikkatinizi çekmek isterim; evlat, şunun, bunun 
için gelmedim. Gerekeni yaparım, ondan sonra kendi başına… Sevgiyi veririz, 
gerekeni de yaparız ama ayakta duracaksa özünde varsa olur, özünde yoksa 
yapacak bir şey yok. Sadece duamız; Ya Rabbi sen merhamet et, özünde 
olanlardan eyle. Çocuklarınıza onun için dua edin, kendi nefsiniz için değil, 
benim çocuğumdur diye değil. En yakınınızda o var diye… 

İbrahim’e gidin; dayanamıyor, el uzatıyor. Kaçıp gidebilirdi, bırakıp gidebilirdi, 
kovulmasına gerek yoktu, ateşe atılmasına da gerek yoktu… Peygamberlik, 
direkt Cebrail olarak sana peygamberlik verildi olarak gelen bir peygamber de 
değil, bizatihi peygamberlik hal olarak gelmiştir kendisine. Yani Cebrail git şu 
putları kır, şöyle yap, böyle yap demiyor; rüştünü verdik diyor. Bizatihi 
peygamberlik özünden geliyor, muhteşem bir şey… Özünden gelerek yapıyor 
bu işi. Aklediyor, olması gerekeni yapıyor; kaçmıyor, el uzatıyor. Bir el uzatıştır 
O. Bir el uzatış! Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demişler. 
Demek istediğime getireyim; özünde peygamberlik bulan bir şahıstan 
bahsediyoruz. Birileri tarafından peygamberlik verildi gibi bir şey değil 
onunki…  

En yakınınızda kim varsa kaçamazsınız, el uzatmak zorundasınız, olması 
gereken hizmeti yapmak zorundasınız, sonra vicdanınız takip eder sizi. Acaba 
şunu da yapsaydım şöyle olur muydu, şunu da yapsaydım böyle olur muydu, 
keşke böyle yapmayayım diye vicdanınız takip eder sizi. Siz olması gerekeni 
sonuna kadar yapın, eğer olmuyorsa vicdanınız rahat. Eğer oluyorsa Ya Rabbi 
sana hamdu senalar olsun, emekler boşa çıkmadı. Ve Allah emeği boşa 
çıkartmaz, siz gerekeni yapın. Yani geleceğe doğru yürürken sağlam yürüyün 
ve emeğinizin boşa çıkmayacağını iyi bilin.  

Hac suresine geçiyoruz, Hac suresinde bunu net göreceksiniz.  

Hac suresi ibadet ilkesiyle okunması gerekir ama yükseltici ilkesi, sonuçta 
görmemiz gereken ilkesi arınmadır. Zanlardan arınma, kötü duygulardan 
arınma…  

 “Ey insanlar Rabbinizden sakının, kuşkusuz kıyametin sarsıntısı büyük şeydir” 
Burada kıyametten bahsettiği sonuçta ölümdür. Kıyam demek ayağa kalkış, 
her türlü ölüm ayağa kalkıştır, nefsinizle ölürsünüz ruhunuzla ayağa 
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kalkarsınız, dünyada ölürsünüz ahrette karşılaştığınız o gerçek olanla ayağa 
kalkarsınız. Oranın bilinciyle, oranın mekânıyla ayağa kalkarsanız… Bir akıl 
tipinde ölürsünüz, başka bir akıl tipinde dirilirsiniz; bir duyguda ölürsünüz, 
yeni bir duyguda dirilirsiniz, ayağa kalkarsınız; bir manada ölürüz, başka bir 
manada ayağa kalkarsınız.  

Hac suresindeki tenzih ayetlerinin tamamı zanlardan arınmak içindir; 
zanlardan arın! 

Birincisi akli zanlardan arınmak; ikinci duygulardan, kötü duygulardan arınma 
ve ibadetin aklını gösteren bir durum daha var. İbadet iki türlü ilke üzeri 
yapılır. Birinci ilkesi ibadetin kendisi eylemde Hakk’a kendinizi sunuşunuzdur, 
o sunuşta da Allah’u Azimüşşanı kendinize davet edersiniz; ibadette neyi 
zikrediyorsanız, onu çağırırsınız. İbadet bir zikirdir, hangi ibadeti ediyorsanız 
edin; ister eylemde Allah’u Azimüşşanın bir sıfatını yaşarken ibadet etmiş 
olun - yani esma tecellilerinin- isterseniz namaz kılın, isterseniz oruç tutun, 
isterseniz zekât verin… “Kıyamda olanlara, rükûda olanlara, secdede olanlara 
temiz tut beyt imi…” Kıyamda olanlar beni beklentide olanlar; rükûda olanlar 
Azameti Kibriya karşısında eğilişte olanlar -yani eylemler-, secdede olanlar 
kendini bana sunanlar… Çünkü secde kendini sunuştur, en aciz olduğunuz 
durumdur. Secde, insanın en aciz olduğu durumudur ve kendini sunuşudur. 
Secde de başlar yokluğa ererse eğer -yani kendi varlığından kişi soyunursa- 
sadece ve sadece kendisinde olan kalır ve oturduğu anda kendisinde olan 
bakar; davet ettiğiniz sizde tezahür eder ama o iki bakışınızda. ‘İki göz bakar, 
bir göz görür’ derler ya, işte o bir görüşte.  

İbadetin kendisi tamamı ile arınmadır, arınmayan gönlün de ibadeti kabul 
olmaz. Hani birisi menfaati için gelip iman ediyor ya ondan sonra diyor; 
“başına iyi bir şey geldiğinde Hakk’tan biliyor, kötü bir şey geldiğinde senden 
biliyor” Yani bu dine girdiğim sebebiyle diyor ve bırakıyor. Zaten bakın 
arınmamışlığını söylüyor, ibadetin arınmışlıkla yapılması gerektiğinin bilincini 
veriyor bize.  

Hac suresi tamamıyla arınma içindir, zaten Hac'ca ne için gidilir ki arınmak için 
gidilmez mi? Hac, kast etmektir. Ama kötülüklerden, günahlarından 
kurtulmanın kast edişidir. Bir şeye kast ediyorsunuz… Ya Rabbi sana geldik. 
Hac'ca giden Allah'a gidiyordur ve Allah temizleri kabul eder, arınanları kabul 
eder. Duygularda arınmayı nasıl söylüyor, bakın, aşkın kelime olarak geçtiği 
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değil ama aşkın halinin geçtiği ayet bu surededir.  

“O müminler ki Allah anıldığında kalpleri tir tir titrer.” Bir tek âşıkların 
kalpleri öyle titrer.  

Allah’tan kendisinden gafil olup ta şirk koşanlara, kötü işler yapanlara ne 
diyor; sevgisinden mahrum bırakır ya muhteşem bir şey. “Hayır işler işlerseniz 
Cenab-ı Hakk gönlünüzde sevgi yaratacaktır” ayetine bakın. Duygularda 
arınma ancak ve ancak aşk iledir.  

Vicdan ile karar verdiniz ama yol yürümeye devam etmeniz lazım. Takip 
ediyorsunuz, vicdanla. Enbiya suresinde vicdana getirdi Rabbim bizi ve takibe 
koydu. Yol yürümüyoruz artık, takip ediyoruz, dersimizi alıyoruz ama yeterli 
değil bu. Ekstradan bir katkı sunulması lazım, ekstradan bizi Hakk’a taşıyan bir 
alet lazım; “Allah’a yetişmek için vesileler edinin” ve o vesileler 
ibadetlerimizdir. En basiti, gülümsemek dahi sadakadır diyor ve bütün sure 
bizi ibadete doğru teşvik eder; bütün eylemlerinde Allah için olacaksın. 
İbadetin hükmü Allah için olmasıdır, bir şey Allah içinse ibadet hükmü taşır. 
Allah içinken, ibadetlerinizde kendinizi Allah'a sunarsınız ve Allah’u 
Azimüşşanı davet edersiniz ve davet edildiği yere gelir. Ama kirli olan yere 
gelmez. Davet ediliyorsa davete icabet edilir, taleben ve veceden, icabet ettiği 
yeri temizler yani geçmiş olsun o kula. “Ben bir kulumu seversem fakirlikler, 
hastalıklar, yoksulluklarla” başlarım diyor terbiye etmeye diyor. Eylemleriniz 
Hakk’ın hoşuna gidiyorsa Cenab-ı Hakk gönül mahallinizi temizler. Vicdanla 
beraber temizlik başlamıştır, sınır getirmiştir vicdan amenna. Ama geçmişin 
üzerinizde yükü var! Tamam, vicdanla muhasebenizi gördünüz, yakacak sizi ve 
buradaki ateş sahiplendikleriniz ve sahiplenirken ağzınızdan şirk olarak, zan 
olarak çıkarttıklarınız veya zan olarak başkalarından aldığınız… “Boğazlarından 
aşağı bir su bırakırız” bu ayetin halk arasında ki tezahürü şudur ‘başımdan 
aşağı kaynar sular indi.’ Bunu ne için söylerler; bir yalan söylemişizdir onunla 
karşı karşıya kalmışızdır, bir iftira atmışızdır bir zanna düşmüşüzdür, aynı şey, 
söylüyor bizatihi. Allah'a iftira atanlar, Allah'a yalan koşanlar, delilsiz 
konuşanlar, isnat edenler, sonunda başlarından aşağı su bırakılacaktır diyor. 
Gerçekle karşı karşıya kalındığında öyle olur. 

İnsan doğru bildiğinin yanlış zan olduğunu bildiği zaman, başından aşağı soğuk 
su dökülür. Hep doğru bildiği şey yanlış çıkarsa ne olur? Hep doğru 
biliyorsunuz bir de milletin içinde hep doğru söylüyorsunuz onu, böyledir 
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diyorsunuz, birde bakıyorsunuz ilk haber size geliyor; söylediğin yanlıştır! 
Yukarıdan aşağıya bir kaynar su yersiniz. Çünkü yanlış olduğunu millete de 
söyleyeceksiniz! Birde öyle bir tarafı da var, kendi kendinizle yüzleşince ikinci 
bir hal bu… Akıbet olarak ta burada yaşanır o ve diyor “onlara demirden 
topuzlar vardır” sağlam irade ile sahipleniyorsanız o demirden topuz olarak… 
Bir şeyleri ne kadar çok şiddetli sahipleniyorsanız, sahiplendiklerinizi 
bırakmıyorsanız, o sizlerde o kadar şekilde acı verecek kuvvete bürünür. 
Buradaki demir sağlamlık, acı veren şey olarak vurgulanıyor. Arınmadığınız 
Nefsi Emareye ait şeylerin zanlarınız, menfaatler vs. ne kadar kuvvetli 
sahipleniyorsanız içerik olarak, o şekilde biçim kazanıyor. Kuvvetli bir şekilde 
size acı verecek bir şey olarak imleniyor. Bakın cehennem faklı bir şeye 
büründü.  

Evet, yolda gidiyorsun, kendine sınır vurdun, ilkelerle hareket ediyorsun ama 
daha önce yüklendiklerini evvela bir bırak, temizlen, arın… Ne arındıracak; 
ibadetler arındıracak. Başka? Duygulardan da arınmak lazım… Hz. 
Resulullah’ın söylediği güzel bir söz var “Kur’an okunduğunda ağlayınız, 
ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız” diyor. Duygulanın diyor, duygulanmak 
arındırır. Çünkü duygulanmakta inanılmaz yüksek derecede bir enerji salınımı 
olur bir, duygulandığınız zaman duygu nesneniz ne ise onun üzerinde 
odaklanırsınız iki, daha önce yüklendiğiniz şeylerde sizde silinir, gider; yani sizi 
arındırıcı özelliği vardır. Çok kuvvetli duygulanımlarda Allah'tan gelen 
bilgilerde varsa, direk onları da kendinizde kodlarsınız. Eğer aşk şiddetinde ise 
hani kalpleri pıtır pıtırdır titrer diyor ya; Allah dediği zaman ağlarlar. Allah'ın 
A'sını ansalar o insanların ağlayası gelir, hüngür hüngür ağladıklarını 
biliyorum; ben, kendimden biliyorum. Baba başlardı, A'da başlardım, gerisini 
bilmiyorum, sohbet bitene kadar ağladığımı biliyorum. Niye geldiğini 
bilmiyorsun. Kevser havzasındandır bu… Her şeyin burada biçim kazanır 
dedik, iki damla gözyaşı Kevser havzasından kana kana içmektir. Burada 
içmezseniz orda içemezsiniz, sizi temizleyecektir o. Duygularda arınma, 
düşüncede arınma, bedende arınma ve birçok ibadet bedende arındırır. Hz. 
Resulallah buyuruyor ki “beş vakit namaz kılan önünde ırmağı olup ta beş 
vakit yıkanan insan gibidir” diyor. Ne olur, üzerinde kir kalır mı diyor. O zaman 
beş vakit namaz kılanın da üzerinde kir kalmaz. Çünkü sebepler dairesinden o 
beş vakit kurtuluyor, o günahta, bu günahta her beş vakitte hata yapmaması 
gerektiğinin bilincine geliyor, çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyor kişi. Beş vakit 
namazını kılıyor ama aynı zamanda kötü işler de yapıyor, demek ki hakkıyla 
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kılmıyor, artık kendisinde o bir değer değil, Hakka taşıyan bir araç değil. Onun 
için Hac suresine gittiğiniz zaman göreceğiniz ilk şey arınmanın kendisidir. 

Arınma, arınma, arınma… Arınmak için ne gerekiyor; ibadet gerekiyor ve 
bütün yaşamı ibadete çevir diyor. Vicdanla size bir hayat duruşu getirir. Bunu 
İbrahim'de net görmeniz lazım. Hani Enbiya suresinde İbrahim'i iyi bir konu 
örneği yapıyor, hayat duruşu getiriyor. Peygamberlerin birçoğu ile de 
anlatılıyor bunu. Ama Hac suresiyle size hayat duruşuyla beraber yaşam 
biçimi sunuyor, yaşam biçimi… “Size hayırlı verdiklerimizden, yiyeceklerden, 
davarlardan faydalanın” diyor özellikle. Böyle bir surede davarlar niye 
kullanılıyor? Bize helal olan davarların, malların tamamına dikkatli bakın 
hiçbiri kendi dışında kendini bulan değildir. Kendi özü tarafından bakılandır, 
bakışlarına dikkatli bakın, bakışlarında onları anlarsınız, yani insan olmaya 
daha müsaittirler. Sizi dışarıya doğru taşıyanlar değillerdir. Yediğimiz, 
içtiğimizin bizde karşılıkları var, kendilerini taşıdığımız için… Bir şeyi yersiniz, 
sizde taşıyıcı olduğunuz için kendi haline çevirmesi olur. Dana, koyun, öküz ne 
ise bunlar, hepsine dikkatli bakın gözlerine, gözler kalbin aynasıdır, içerden 
bakarlar. Bir aslana bakın, dışarıda olan nesnesi üzerinden bakar. Davarlar, 
kendi içlerinden bakarlar, olduğu gibi… İnsan olmaya daha müsaittirler, nötr 
gibidirler. Öküz hariç, öküz biraz kendisini dışarıda bulur, ama o dahi nötr 
bakar. Özellikle kuzular, hele oğlakları gördünüz mü, onlar bakarken bile kıpır 
kıpırdırlar; insan olmaya daha müsaittirler. Hani diyor ya İsmail Emre; bana bir 
et yedirmişlerdi, kırk gün keçinin sesi kulağımdan gitmedi… Keçi eti 
yedirmişler, kırk günde ancak insan yapmış. Kırk günde ancak insan yapmış… 

İbadetlerin tamamı zikirdir; hem eyleminde zikirdir, hem söylevinde zikirdir. 
Namazın tamamı zikirdir. Ramazan bizatihi nurun tecellisi içindir, oruç. Zekât 
malın temizliği için zikirdir. İlahi sıfatları yaşamamız için bir zikirdir, Allah'ın 
üzerimizde hakkını eda etmek için bir zikirdir. Bakın zekâtta iki türlü hak var. 
Bir; Allah'ın malınızın üzerindeki hakkını verişinizdir, iki; sizin emeğinizin 
üzerinde hakları olan insanlığın ve o insanlık içindeki fakirlerin hakkıdır ve 
Allah’u Azimüşşan her zenginin malında fakirlere hak koşmuştur. Yani benim 
sana verdiğim, benim hakkımdır; yani benim mülkümdür. Benim mülkümden, 
sana verdiklerimden fakirlere de ver, onların hakkıdır diye ver; bak sadaka 
değil hak. Sadaka yine temizleyicidir. 

Arınma da en önemli şey bırakabilmek. Bir insan arınıyorsa o arındığında 
bırakabildiği şeyi var, bırakabildiğini anlayabiliyoruz, çünkü bırakamayanlar 
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arınmaz. Nefreti bırakamıyor, kini bırakamıyor, kıskançlığı bırakamıyor, abi ne 
yapayım bırakamıyorum! Mal sevdasını bırakamıyor, sahiplenmeyi 
bırakamıyor. Sahiplenme dediğim mal mülk noktasında sahiplenme; ilke 
düzeyinde, sevgi muhabbet düzeyinde bir sahiplenme değil. Bırakamıyor, 
bırakamayınca ne oluyor; kendisine yük ediniyor, sonu Cehennem. Bırakanlar 
arınırlar ve bırakmak gerçekten kolay bir şey değil.  

Abim biraz önce bir şey anlattı; bir hastane masrafı çıktı, kırk lirasını bana 
ödettiler. Yirmi bin liraya yakın para ödemiştim oysa sigortaya. Sigortada 
olmayan bir şeymiş. Ondan beri sigorta yapmıyorum. Hüküm olarak baktığın 
zaman bana verilen para arasında absürük derecede bir rakam farkı var. 
Vicdanı olarak karar veriyorsun, bir daha sigorta da yapmıyorsun. Yani hak 
olarak görmüyor, anladığım o benim. Hak olarak görmediği şeyi menfaatine 
dahi olsa bırakılabiliyorsa gerçekten o bırakmadır. Hakkı vardı orda belki, 
şeriattan düşünsen. Parayı verdin, onlarda gözönüne almıyor; ticaretimiz 
böyleydi, anlaşmamız var. Tarikatından baktığın zaman olmuyor, çünkü 
bunun üzerinde kıble olarak Allah'a teslimiyat var. Yani Hakk varken kalkıp bir 
hastaneyi de düşünmemek sigortayı düşünmemek lazım, bir. İki; bu kadar 
paranın alınması hak mıdır, masrafa girilmesi hak mıdır?  

- Allah’a güvenmek yerine sigortaya güveniyoruz. 

En önemlisi de o…  

Hac suresindeki tenzih çok önemli; zandan arınış noktasında kullanıyor “Allah 
onların ortak koştuğundan münezzehtir” diyor ve sonuna doğru iyice 
kendisini oturuyor. Taptıkları putların zaten yükledikleri değerlerle hiçbir 
alakaları yok, ilkelerle hiçbir alakaları yok; “bir sinek dahi onlardan bir şey alsa 
savamaz”  

İkinci ayeti çok önemli… “Onu gördüğü gün” yani ölümle, gerçekle karşı 
karşıya kalan ne olur; “her emzikli emzirdiğini unutup geçer, her hamile 
hamileliğini bırakır.” Hamile yüklenmek demek, yükünüzü bırakırsınız 
dehşetinden dolayı. “İnsanları sarhoş halde görürsünüz sarhoş değillerdir. 
Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir” O tat diyor, çok şiddetlidir. Tamamı ile 
şaşkınlığı anlatıyor. İnsan hakikatle, bir sonla, yeniden ayağa kalkmak süreci 
ile karşı karşıya kalırsa şaşkın olur ve tamamı ile şaşkınlığı anlatıyor. Şaşkın 
insan geçmişinde edindiklerini bırakır, bir olayla karşı karşıyaysa onu unutur. 
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Emzikli kadın çocuğuna süt verirken süt verdiğini unutur, şaşkın insan unutur, 
aklında başka bir şey vardır çünkü. Şaşkın insan aynı anda beş altı şeyi 
düşünen insandır. Mesela hakikatle karşı karşıya kalanın şaşkınlığı nedir, bir; 
geçmişini önüne alır, iki; o sırada ne düşünüyorsa unutur, geleceğine akıbetim 
ne olacak diye bakar, geçmiş, gelecek, o an… Ne ile karşı karşıya kalacak, nasıl 
kendisine hitap edilecek veya nasıl bir muamele ile karşı karşıya kalacak; bu 
şaşkın olmasın kim olsun? Ve insan yabancı kaldığı yerde şaşkına döner. 
Tanıdığınız âlem, tanımadığımız bir hale bürünürse ne olur; şaşkın olursunuz. 
Gurbete düşen adam gibi; nereye gidicem, ne yapacam, kimde kalırım, ne 
ederim, ne etmem...  

Öğrencilik yapan oldu mu içinizde, hepiniz yaptı. Şaşkınlık nasıldı? “Sarhoş 
gibidirler” “Oysa onlar sarhoş değiller, fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir” 
Şaşkınlıktan kurtulmanın yolunu gösteriyor; zanlardan kurtul, yaşadığın 
durumları, durum tespitlerini iyi yap. Bir insan şaşkınlıktan ne ile kurtulur; iyi 
durum tespiti yapacak. Hac suresine durum tespitlerini nasıl gösteriyor, 
Cenab-ı Hakk durum tespitleri yapıyor bize; Onlar öyle yapıyorlar, böyle 
diyorlar, şöyle yapıyorlar… Bütün Kur’an’da da görüyorsunuz zaten. 

Her sureyi okurken şuna dikkat edin; Cenab-ı Hakk durum tespitleri yapar, 
ondan sonra o durum tespitleri üzeri sizi başka bir bilince taşımaya çalışır. 
Evvela bir durum tespiti yapıyor; alay ediyorlar, şöyle ediyorlar, böyle 
ediyorlar diyor. Ondan sonra kime hitap ediyorsa, kimi muhatap alıyorsa, o 
durum tespitleri üzerinden yükseltmek istediği bilinç ne ise o bilince taşıyacak 
şeyleri konuşmaya başlıyor. Bak Hac suresinde yine durum tespitleri var, 
ondan sonra taşımak istediği yer var. Bir kirlilikten bahsediyor, ne ile karşı 
karşıya kalınacağından bahsediyor… Kendisinin yeniden yaratılamayacak 
oluşunun inancında/ aklında bulunan; yeni bir düşünceye, yeni bir hale, yeni 
bir âleme taşınabileceğin aklında bulunmayan insana, ilk yaradılışı 
hatırlatılıyor. Bir durum tespiti yapılıyor ve kendisinin yeni bir yaratılışa doğru 
sevk edildiğinden yana insan uyarılıyor… Ve Hac suresiyle beraber yeni 
yaratılışa, ibadetlerle beraber taşınmamız isteniyor. 

Peki, böyle bir surede Gani esması niye kullanılır? “Allah'a yardım edin, 
yardımlarınız boşuna gitmez” diyor. Buradaki yardım zatına yardım değil, 
sıfatları itibarı ile yaşamında o sıfatları göstermeniz noktasında yardımdır. 
Yani ilkeler düzeyinde yardımdır. Bazıları din diye çevirmiş, ilkeler; fıtratınızın 
gereği olan ilkelerin açığa çıkmasıdır. İşte o zaman Allah “Ya Musa bugün 
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benim için ne yaptın, şafi oldun mu, Rezzak oldun mu, Vedud oldun mu” bu 
bağlamda anlayın. Bu noktadan baktığınız zaman Allah'a yardım edenlerin 
sonuçta karşılaşacağı mükâfat cennettir vs. diyor. Hani insan düşünür ya; 
bunların karşılığı da nasıl verilir? O kadar iyilik yapıyorsunuz; “Allah Ganidir” 
diyor. O Ganiyi kullanmasının sebebi; ne yaparsanız yapın, ne kadar çok 
yaparsanız yapın; fazlası ile karşılığını verecektir. Gani esmasını burada 
özellikle kullanıyor, yaptığınız her şeyin Allah'ta sonuçları var, karşılıkları var, o 
karşılıklarına göre ne yaparsanız yapın; karşılığını göreceksiniz. Enbiya’da 
yaptığımız hataların karşılıklarının olduğunun bilincini veriyordu, bunda ise 
yaptığımız iyiliklerin hakkıyla karşılık göreceğini daha çok söyleniyor.  

Lakin bir şey daha var Hac suresinde ki diğer surede, onu anlayabilmek için 
Enbiya suresini tam anlamak lazım. Enbiya suresinde Enbiyaullah a her zaman 
bir kurtuluş geliyor, Allah'tan bir yardım geliyor, esirgeme geliyor, kurtuluş 
var. Lakin burada bize telkin edilen sonuna doğru öyle bir kurtuluş değil, 
kendi ayaklarımızla ayağa kalkıp eylemlerimizi kendimiz yapmamız, 
kurtuluşumuzu kendi ellerimizle bulmamız… Yani Allah'ta olan kurtuluşumuz 
birilerinin eliyle değil, kendi elimizle kazanmamız… Sonunda onun içindir ki 
“hakkıyla Cihat ediniz” diyor. Yaşam biçiminiz ve yaşam duruşunuza, hayati 
olarak değerlerinize karşı saldırı olursa ayağa kalkın mücadele edin diyor. 
Yardım ve “Allah sizinle beraberdir” diyor. Eğer sizin talep ettiğinizin dışında 
ve hakkınız olanın dışında bir şeyle karşı karşıya kalırsanız, ben sizinle 
beraberim diyor. Enbiyaların tamamına bir yardım vardı, dışarıdan 
kurtarılıyor, sevk ediliyorlar; Lut (as)'ı biliyoruz, İbrahim nebiyi biliyoruz, 
mesela ateşe serin ol dedik diyor. Bak burada öyle bir şey demiyor; kalk, 
mücadele et diyor. Çünkü potansiyeller üzerinden çıkacak senin o 
mücadelende… Karşılaştığın şeyler üzerinde mücadele ettiğin ne ise o 
mücadelede ilkesel duruşun ile…  

Bir şey daha söylüyor “biz onların topraklarını eksiltiyoruz” Birçok anlama 
gelir; onları yaşlandırıyoruz anlamına gelir; çöl ikliminde yaşıyorlar, çöller 
genişler, verimli topraklar her zaman azalır. Müminler kuvvetlendikçe zaten 
yaşam alanları daralıyor, ticaret edemiyorlar, doğru dürüst gidip gelemiyorlar, 
kendi alanları sadece Mekke ile sınırlı kalıyor, yavaş yavaş fazla yere de 
gidemiyorlar. Biz onların topraklarını eksiltiyoruz, yaşam alanlarını 
daraltıyoruz diyor. 

Mücadele yaşam alanı edinmeniz için ve değerlerle yürümeniz için gerekli 
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olan bir şey, yaşam biçiminizi korumanızla alakadar. Edindiğiniz yaşam 
biçimini koruduğunuz zaman selameti bulursunuz. Allah ile gerçekleşecek 
olan kurtuluşa kapı aralarsınız. İnsan için kurtuluş ferdidir ama selamet 
bulmak olarak kurtuluş, bireysel olarak kazanılan bir şey değil, toplumsal 
olarak kazanılandır. Bir insanın yaşam biçimi, duruşu olabilir İbrahim nebi gibi 
ama yaşam alanının korunması toplumsaldır. Bir insan toplumsal olarak aynı 
ortak değerleri, ortak ilkeleri edinmediği sürece ve aynı ortak akılla hareket 
etmediği sürece hiçbir zaman doğru bir yaşam alanı edinmemiştir ve o yaşam 
alanında da ayrılıklar olur ve “sen onları dışarıdan birlik görürsün, onlar birlik 
değildirler” ayetine müstahak olurlar. Aynı değerde miyiz, burada aynı 
değerdeyiz. Ama dışarıya çıkalım yüz kişiyi çevirelim, yüzümüzde biz 
Müslüman’ız der; ortak değerler aynı mıdır değil, ortak akılda aynı mıyızdır 
değil ve bizi kanuni olarak ta yargıya da güvenemiyoruz hatta polise bile 
güvenemiyoruz. Geçen gün burada bir kavga çıktı, hayati bir şeydi, polis geldi 
yarım saat sonra, baktı, gitti. Emniyet nerde, yok. Ölüm vakası yaşanacak, 
belki ondan sonra gelecek. Hepimiz yaşıyoruz, yani hafta boyunca sofrada ne 
varsa bizde yaşıyoruz. 

Bizden istenen kendi elimizin emeği ile ayağa kalkmamız ve duruşumuzu 
korumamızdır. Hac suresinde size söylenen arının, hayat duruşunuzla beraber 
yaşam biçimi edinin ve o yaşam biçimiyle hayatınızı devam edin kararlı bir 
şekilde. İşte o zaman gerçekten takiptesinizdir ve ereğe doğru gidiyorsunuz 
demektir, Hakk’a varıyorsunuz demektir, Allah sizinle beraberdir dediği anda 
zaten onu bulacaksınız demektir. Bu şu demektir ne ile karşı karşıya kalırsanız 
kalın, ibadetlerinizde, yaşam biçiminizde, Allah'ı yanınızda görürsünüz, 
istisnasız. Eğer Hac ve Enbiya suresiyle gerçekten bir insan yaşasın her an 
Allah iledir, her an Allah'a tanıktır, bundan zerre şüphesi olmasın. Her 
sıkıntısında, her acziyete düştüğünde Cenab-ı Hakk kendini gösterir kuluna. 
Aynı Enbiyalara el uzattığı gibi… Mücadelesi sonucunda onu 
mükâfatlandırması gibi… Çünkü yaptığı mücadelenin sonucunda alacağı 
mükâfat, Cenab-ı Hakk ile karşı karşıya kalmasından başka bir şey değildir. 
Çünkü her başarı sonuçta Cenab-ı Hakk’ın ona bir el uzatışıdır, her başarı 
sonuçta Cenab-ı Hakk’ın ona bir görünüşüdür. Eğer vicdanlıysa Cenab-ı 
Hakk’tan bilir, yok vicdanlı değilse şu yaptı, bu yaptı, şundan geldi, bundan 
geldi.  

Tevhid her şeyi Hakk'tan görmeyle alakadardır, her şeyi Hakk'tan bilme. Her 
şeyi Hakk görme değil, her şeyi Hakk'tan bilip, her şeyi Hakk'tan görme ile 
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alakadardır ki bak bunun tamamı tenzihtir ha. Her şey Hakk'tır dediğin zaman 
tenzihte değilsin zaten ve buradaki bu suredeki tenzih tamamı ile zanlardan 
arınma ile alakadar tenzihtir “Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir” 
ve bunu net söylüyor zaten.  

Soru var mı? 

- Yetmiş beşinci ayette “meleklerden de elçi seçer” diyor. Meleklerde 
elçi nasıl oluyor? 

 Cebrail geliyor ya.  

- İbrahim’e de geliyor. 

Evet, iki kişi geliyor. Onun haricinde her kişinin kendi ilahi sıfatı ne ise o ilahi 
sıfatının aslı olan bir meleği vardır, yani asıllar âleminde bir meleği vardır. 
Mesela ne diyelim benim ki Hu esması olsun veya Hayy, Kayyum esması 
olsun; o sıfata ait melek yaratmıştır Allah’u Azimüşşan ve bana himmetçi 
olarak o sıfatım açığa çıksın diye o melekleri gönderebilir, aynı zamanda 
bunlar sizin içinde geçerli. Bazıları olur ki bunların yaptığı tecrübeler, ibadetler 
sonucunda yaptığı, edindiği tecrübelerle beraber Huddem edinirler. Bazıları 
da olur ki onları meleke edinir, huddem edinmez; yani kendisinin dışında 
değildir, kendisinin öz varlığında organeldir yani kendisinin öz varlığında dır 
artık onlar, onları kullanır. Kullanır dediğim karşısında bir varlık olarak değil, 
hani midenizi, kalbinizi nasıl otomatik çalışıyorsa onlarda yetileriniz olarak 
otomatik çalışır. Farz edin ki sizin ki adalet esması, vicdan melekeniz çalışır 
ama vicdan meleği üzerinize nur salar. O size haberci olarak gelir, o size 
yetişici olarak gelir ama elçiler dediği bak haberci diyorsa ayrı, elçi diyorsa 
direk bu anlama gelir.  

- Meleklerden elçi, insanlardan da bir elçi seçer diyor. 

Yardımcılar yani… Çünkü her elçi bir yardımcıdır, her elçi bir habercidir, her 
elçi bir el uzanıştır ama sizdeki olanın açığa çıkmasına bir el uzanıştır. 
İlahiyatta böyle… Eğer size bir yerden bir elçi geliyorsa sizdeki olanı size 
uzatıyordur, sizdeki olanın açığa çıkmasını istiyordur niye göndersin ki, sizdeki 
olanın açığa çıkmasıdır. Yani rüyanızda bir tane melek gördünüz, gördüğünüz 
kişi ve melek hangi sıfattaysa o sıfatın sizde açığa çıkacağına işarettir. 
Peygamberimizi gördünüz, hangi sıfat üzeri size görünüyorsa ona ait bir 
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sıfatın tezahür edeceğine işarettir. O sırada o görünüş size elçiliktir. Yani 
peygamberi, bir evliyayı, bir meleği görüşünüz Allah'ın elçisini görüşünüzdür. 
Dilediğinden seçer. Birilerine bir şeyler aktarmak istiyorsa, birilerinde bir 
şeylerin açığa çıkmasını istiyorsa, o açığa çıkartılmasının istenilen sıfatı ne ise 
ama o sıfata haiz olan ilk örnekler, prototipler kimlerse onlar üzerinden yapar. 

Herkıl diye bir peygamber var, tanışanlar bilir, Herkül diyorlar ya O… “yavrum 
ateş olmayan yerden duman çıkmaz” derdi baba. Nice kavim peygamberlerini 
put edindi, nice kavim inleri, cinleri put edindi. Arkasında bir gerçekliliği 
olmayan bir şey yok, enteresan bir şey. Herkıl peygamberi görüyorsun, ne 
alakası var bizimle? Ondaki sıfat ne ise sende görünecek hal. Allah ona bir 
lütuf vermiştir, o lütuf sende de görülecektir anlamına gelir. Kendisi toprak 
meşrep bende tanıştığımda anlamamıştım. Bende toprak meşrep olduğumu 
anladığım zaman, ha onun için gördüm dedim. 

 Neyi temsil eder Herkıl? 

Toprak meşrep kuvveti, kudreti temsil eder, kuvvet ve kudret topraktadır, 
hiçbir şeyi boşa harcamaz toprak, her şeyi kendinde olduğu gibi çıkartır. Bir 
çiçek ekiyorsun, onu formunda, özünde olan ne ise onu olduğu gibi 
kendinden çıkartır, onu besler büyütür, kendi kuvvetiyle kuvvetlendirir, 
ondan sonra geri kendine çeker ve boşa atmaz; onu bir daha kendine doğru 
çevirtir, tekrarlarla yükselendir. Su uyumludur, toprakta denge vardır. Suda 
uyum vardır, her kaba girerler. Havada kuşatıcılık vardır, kibirde olabilir, 
şefkatte olabilir, kibirde de kuşatıcılık vardır. Mesela Turgut Özal vardı, Hava 
meşrep, nasıl papatyalarla bir kucakladılar bütün Türkiye’yi. Bülent Ecevit su 
meşrepti, her kalıba giriyordu yani konjektöre göre her kalıba giriyordu adam 
ki duruşu yok. Tamam, kendine ait bir duruşu var, ama yani konjektörün 
durumlarına göre su gibi ondan ona, ondan ona… Onun gibi de 
dalgalanıyordu bütün Türkiye. Emin olun ya, siyasetçilere kadar bütün 
yaşadığımız hallere kadar.  

Birgün Mehmet Genç ile Metin Babanın orada meşrepleri konuşuyoruz, 
konular değiştiği zaman başka alanlara çıkıyoruz. Baba dedi gelin konuşalım 
dedi konuştuk, Mehmet Gençte ayakta duruyor, eczanedeyiz. Şöyle baktı, ben 
ne meşrebim dedi. Sen hava meşrebisin, hakikaten de hava meşrebidir. 
Şefkatli, kucaklayıcı ama hep yukardadır, tabi kılıç onun için elinde, birde gök 
gürledi mi, gittik güme… Zeus gibi şimşek salladı mı ayvayı yedik. Yani herkes 
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kendi meşrebine yani Erbaı Anasırında hangisi daha kuvvetli ise o meşrep 
biraz daha ağır basıyor. Buradaki meşrepte o topraktır, o sudur anlamında 
değil, toprak ve sudaki ahlak ne ise onun insandaki iz düşümüdür. O iz 
düşümünü okuyoruz, başka bir şey değil. Karakteristik olarak insanda karşılığı 
nedir, o karakteristik duruşu, o hali onun o meşrebe ait olduğunu söylüyor, 
yani hava kuvveti onda daha fazla. Mesela Süleyman hava kuvveti daha fazla, 
hava gücü daha fazla, hava meşrepliler, fazla zengin olurlar, hani 
kucaklayıcıdırlar ya. 

Toprakta çeşitli olduğu için kişiden kişiye değişir, toprağı çorak olan yeri var, 
verimli olan yeri var yani bir insan toprak meşrep ama nerenin toprağı 
bilmiyoruz, Taklamakan çölü gibiyse gitti güme vallahi. Avrupa verimli, hayal 
ülkesinin toprağıysa iç âlemde yaşar, dış âleme çıkmaz. Toprak insanı 
üreticidir, hiç kimsede olmadığı kadar üreticidirler, bir insan toprak meşrebi 
geldi mi illa üretecektir, üreticidir. Bakın ateş üretmez, üretmeye sebeptir, 
hava üretmez, üretmeye sebeptir, su üretmez, üretmeye sebeptir. Biz diyor 
gökten bir su indiriyoruz ama nerede üretiliyor; toprakta üretiliyor, her şey 
topraktan biçim kazanıyor. Bütün organik canlılara bakın, üretim nesnelerinin 
tamamına bir bakın toprakla alakadardır. Evet, sudan yaratılıyoruz amenna, 
toprakla üretiliyoruz, biçim, kazanıyoruz, onun için toprak meşrebi üreticidir. 
Her türlü şeyi üretime çevirir. Allah toprak meşrebi eylesin o meşrebin yani o 
sıfatımızı daha açığa çıkartır. Hakikaten de toprak meşrebinden gelen insanlar 
üretkendirler, dayanıklıdırlar ve üreticidirler. Prensiplerinden tavizleri olmaz, 
dengeli ve tutarlı bir yürüyüşleri olur. 

 İnsan meşrep olarak değişebilir mi? 

Değişir, o değişme var. Mesela adam su meşreptir, belli bir devre sonra bir 
bakmışsın toprağa dönebiliyor. Yani yükselen burcunda bir bakıyorsun 
toprağa dönebiliyor. Adama bir bakıyorum su meşrep, seneler geçiyor bir 
bakmışsın ateş olmuş, bir bakıyorsun hava olmuş. Yani hepsi bizde var, belli 
bir devre, devre yaşıyoruz ama önemli olan toprağın daha öncelikli olması. 
Yeryüzünde yürüyorsak toprak sayesinde, yine onun açtığı kucağa gideceğiz, 
başka bir yere değil.  

Hac suresinden soru var mı? 

 On beşinci ayet de “göğe bir ip atın” diyor ya, orda yorumu 
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anlayamadım. 

İki manası var onun; “her kim Allah'ın dünya ve ahrette ona asla yardım 
etmeyeceğini sanıyorsa göğe bir ip uzatsın, sonrada kessin ve baksın 
gerçekten onun hilesi peygambere olan yardımı giderecek mi?” İntihar edin 
demek; ikincisi, eğer göğe bir ip uzatıp ta yol bulabiliyorsanız bulun diyor, yani 
engelleyebilecekseniz… Aslında orada ipi anlamayın Allah'ın yapacağı şeyleri 
engelleyebiliyorsanız engelleyin diyor ve engelleyemezsiniz diyor.  

Anadolu’da bir laf söylenir, tasavvuf ehlinin güzel bir sözü vardır; Allah'a 
karışın ama işlerine karışmayın. Hac suresinde söylediği budur, Allah'a karışın 
ama işlerine karışmayın. Geniş anlamıyla da; Allah'ın işlerine zaten 
karışamazsınız. On beşinci ayette de zaten o net anlatılıyor. İstediğini 
yapmaya kalk, ister göğe ip at, bir yol tutmaya çalış gibi anla; istersen 
boynuna ipi geçir, öbür âleme geç oradan orayı engelle; engelleyemezsin 
diyor. Bunu Hadisi Şerifte şöyle söylüyor; “Allah'tan bir kuluna bela gelecekse 
onu kimse ondan çeviremez, Allah'tan bir hayır gelecekse onu da ondan 
kimse çeviremez” Allah'ın dilediği, murad ettiği bir şeyi değiştirebilecekseniz, 
hadi buyrun değiştirin diyor; yani yapamazsınız diyor. Muradı İlahi illa onu 
sonuçlandırır.  

On beşinci ayetten anlamanız gereken o; ipi atmışsın, göğe yol bulmuşsun 
engelle, her şey göklerde bitiriliyor ya, istersen iç âleme git, istersen fizana git 
fark etmez. İstersen intihar et; çünkü ölüm bir kapıdır, istersen öl, öbür âleme 
geç, engelleyebilirsen engelle. Yani iç âlemden gelenleri engelleyebiliyorsan 
engelle, hani melekler âlemine geçeceksin, git engelleyebiliyorsan engelle; 
engelleyemezsin imkân yok. Olacağa ve olmuşa çare yok. O zaman sadece 
olması gereken ne ise yap, olacak olanları değiştiremezsin diyor. Hakkıyla 
anlaman gerekeni anla, hikmete er, Enbiya suresiyle beraber katarak 
anlatıyorum, olması gerekeni yap, mücadeleni göster, hayat duruşunu edin, 
yaşam biçimini edin, mücadeleni göster ve hakkı bu âleme bırak git. Yani 
arınarak, bırak, git. Burada kast edilen arınma ve ne olursa olsun yanlış 
görme, olması gerektiği gibi gör, Hüsnü Zan ile bak ve olan şeyleri de 
değiştiremezsin diyor. Bakın en basiti şu olan şeyleri değiştirseniz, kim 
yaşlanır, o kadar savaş oldu kim ister, elli milyon insanın, yüz milyon insanın 
öleceğini bilseniz o savaşı durdurtmaz mısınız, yapmaz mısınız; 
yapamıyorsunuz. Bazen ben yapıyorum, yapamıyorum.  
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Bir gün Bursa’dan bu tarafa doğru geliyordum. Genelde anlatırım, Allah'ın 
bana verdiği bir fazilettir, gündelik hayatımda yaşadığım birçok şeyi bana 
gösterir. Bazen unuturum, hatırlamam ama genelde bir günde ne 
yaşayacaksam, haftada ne yaşayacaksam, bazen olur ayda ne yaşayacaksam, 
bazen olur senede ne yaşayacaksam Cenab-ı Hakk bana gösterir. Bir gün 
gözümü daldırttım, bir murakabe ediyordum; bir baktım kuşlara bakıyordum. 
Tamam, dedim, biraz sonra otobüs duracak bende inecem, kuşlara bakacam, 
inmiyorum, bakmıyorum dedim. Oturdum otobüste. Topçularla feribot 
bekliyoruz. Bekliyorum ama o sırada telefon geldi unuttum, indim alo diye 
konuşuyorum, bir taraftan da kuşlara bakıyorum. Yani elinizde değil. Ama 
içerden kuşları değiştirseydim olabilirdi, kuşların yerine başka bir şey 
getirseydim, olurdu, o zaman değişirdi. Yani yaşamını değiştiriyorsun, başka 
bir akışa veriyorsun. Ama bak başka bir akışa verirsen, o akıştan 
kaçamıyorsun, yani olacağa yine çözümün yok, bilmem anlatabiliyor muyum? 
Çünkü batınına çekilecek, her şey batınından, evvelden karar veriliyor; karar 
verilen yerden müdahale ettiğin zaman bu âlemde de o görülecektir. Çünkü 
orada yazıyor ya, bu âleme tezahür edecek, iç âlemde olan dış âleme tezahür 
edecek. İç âleme müdahale edersen bu âleme de tezahür eder. 

Baba derdi her yazının silgisi vardır evladım. Orada siliyorsun, başka bir şey 
yazıyorsun. Hz. Bahaddin Nakşibendiye gelmiş bir tanesi, efendim bende 
çocuk yok demiş, eşimde böyle, böyle, böyle demiş, şikâyetini dile getirmiş. 
Şöyle içli içli, ama yüreği yanıyor. Hatun demiş, baktım Levhi Mahfuza, sana 
çocuk yok demiş. Böyle içli içli söylemiş, kadın, hüngür hüngür ağlıyor. 
Onunda içine dert etmiş, şöyle bir bakmış; hatun sana dokuz çocuk verdik 
demiş. Levhi Mahfuza dokuz çocuk yazıyor, düşün, yani Taleben veceden. 
Orada Nakşibendi yi görmeyin, o kaleme nakşeden Allah'tır. 

Zaman ve mekân içerisinde olan, olabilecek olaylar… Bunu şöyle der; ok 
atılmıştır, ama ok hedeften şaşmaz, hedefi değiştirilebilinir, okun yönü 
değiştirilir. Çünkü ok atıldığı zaman artık gelmez, yani Cenab-ı Hakk bir şeye 
hüküm verdiği zaman artık o bitmiştir. Lakin zaman ve mekân içerisinde 
yönleri değiştirilebilinir, kıbleleri değiştirilebilir, olabileceklere bir şekilde 
müdahale edilebilir, ama ne olacaksa yine olacaktır. Yani değiştirebilme olayı 
var, yok değil, geleceği değiştirebilme vardır, geçmişi değiştirme bile var. 
Geçmişe gidersiniz, değiştirirsiniz, ne olacak ki. Basit bir şeydir içeriye 
girerseniz, dışarda olmuyor, bu âlemde olmuyor. İç âleme giderseniz, hüküm 
orda olduğu için o âlemden baktığınız zaman birçok şeye müdahale 
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edebilirsiniz, birçok şeye. Onu bırakın peygambere bile görünebilirsiniz ve 
peygamber sizin şekli şemalınıza kadar ashabına tarif edebilir, var, yok değil, 
böyle şeyler var.  

Bu gibi güçleri, kuvvetleri olmayan, tasarruf hakkı olmayan insanlar, 
yapabiliyorsanız yapın diyor, Allah'ın takdirinden cayma olmaz diyor. Hiçbir 
şekilde de dilenmiş olanı çeviremezsiniz diyor. Allah’u Azimüşşan işlerine 
karışılamıyor, hüküm verildiği zaman artık o iş yürüyor. O yeterliliğe, tasarruf 
aklına geliyorsanız Salihlerden olmuşsundur demektir, o zaman Cenab-ı 
Hakk’ın lutfu ihsanıyla iç âlemde sana o yetinin verilmiş olması lazımdır. Şit 
dediğimiz bir tane melek var, geçmiş zaman, geleceğin meleğidir, onun 
haricinde tasarruf melekleri var, türlü türlü… Onların kuvvetleri sana verilir ve 
sen gerekeni yaparsın. Ama yaparken sana öyle bir hal verirler ki nefsini 
alırlar, yani orda yine müdahale eden Hakk’tır. Tevhitten bakarsan, böyle… 
Sen zannedersin ki kendim yapıyorum, bilmezsin ki orada Hakk yapıyor, bir 
parmak bal çalarlar yani. Ya düşünün zaman içinde zaman halk ediyorlar. Bir 
saniyede mübarek Abdul Kadir Geylani bir insana yedi sene yaşatıyor, onun 
gibi nice evliyaullah var öyle, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Kaldı ki 
geçmişi değiştirmekmiş, geleceği değiştirmekmiş, şöyle yapmakmış böyle 
yapmakmış sıradan şeyler gelir onlara. Selam üzerlerine olsun, himmetleri 
üzerimizden eksik olmasın. Yani çok fantazya hani Harry Potter filmleri gibi bir 
şey değil, onlar çok çocuksu kalıyor, vallahi enteresan şeyler.  

Cennet nimetleri diyor, ne bir cin eli değmiştir, ne bir insan eli değmiştir 
diyor. Yaşamsaldırlar; elin değdiği bir şey değil; yaşamsaldırlar. Yaşamsal olan 
kalbidir, yaşamsal olan içsel âlemde yaşadığınızdır, dirilik, nurda yaşadığınızdır 
ve fantazyası en doruktadır. Bu din fantastik bir dindir ve doruktadır içine 
girildiği zaman haddi hesabı yoktur, görülecek şeylerin, görülen şeylerin, 
yaşanacak şeylerin… Azim Allah, Allah bizden esirgemesin, inşallah hakkıyla 
yaşayalım. 

Hac suresinde bizden istenen tamamı ile arınmamızdır ve İbrahim nebi gibi bir 
arınma verilir. İbrahim nebide ev bahsi özellikle kullanılır. Burada ev bahsini 
tefsir manasında değil, tevili manada insanın kendisi olarak anlaması ve 
beytini temiz tutması anlaşılması gerekir. Burada beytini temiz tut derken, 
sana diyor; beytini temiz tut. Eğer ibadet edeceksen, kendini Allah'a 
sunacaksan, Allah'ı kendine davet ediyorsan… Sen Allah'ın evisin ey insan! 
Sen Allah'ın evisin, Allah'ı kendine davet ediyorsan ve kendini Allah'a ibadette 
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sunuyorsan; o zaman temiz ol, diyor. 

 Ya Rabbi ne ile temiz olayım? 

 İbadetlerle temiz ol, aşk ile muhabbet ile… Duygularından arın; kötü 
duygular, kıskançlık, haset… Başkalarının iyiliğini istemek, salih ameller 
yaparlar diyor. Salih ameller yaparak arın, çünkü bunların hepsi arındırıcıdır, 
normal ibadetlerle de hem bedensel olarak arın ki üzerinde Allah'ın nuru 
tecelli etsin. Oruç bizatihi… 

Bu hafta oruca giriyoruz. İnşallah hepimiz adına kabul ve bereketli olur, 
inşallah sonuna kadar da hakkıyla tutarız. Oruç nur ayıdır. Bu nur ayını da 
temsili manada nurdur gibi değil, oruç tutan adamın üzerinden nur yağar, bak 
nur yağar derken gökten bir nur değil, iç âlemlerde üzerine nur yağar. 
Gerçekten oruçlu bir insan nur keser, o moleküler düzeydeki bio enerji tarafı 
gider, ruh düzeyinde nur salınmaya başlanır. Kimi zaman üşüme, kimi zaman 
ısınma… Haliyle, hakkıyla tutan bir kişi inanılmaz derecede nur salmaya 
başlar. Ha bunu fizyolojiye de bağlayan olabilir, biyolojik olarak şeker seviyesi 
düşüyor onun için üşüyoruz filan, kardeşim öyle bir nur tecelli eder ki 
soğuktan gelir, nur latifeleri tecelli eder, buz keser. Öyle şeker düşmesi filan 
değil. Oruç tutan insan nura gark olur, melekler diyor “ya rabbi biz orucun 
sevabını yazamıyoruz,” “onun sevabı benim katımdadır” diyor. Benim 
katımda, yani nur âleminde ve mükâfatı sadece nurdur. Kişi hangi nur 
mertebesine aitse ruhuyla, o nur mertebesinden fiyuzat alır, onun için öyle 
kolay tutulacak bir oruç ta değil. Hem bir taraftan ahlaki terbiyesi var, hem bir 
taraftan karakter terbiyesi var. Bir söz veriyorsun, sözünü tutuyorsun. İki; 
ahlak, bir gün boyunca ya da otuz gün boyunca hiç kötü laf çıkmayacak, şu 
olmayacak, bu olmayacak ki sadece yeme içme ile alakadar değil, aynı 
zamanda nefsanî olan tarafları var. “Eşeği de bırakırsınız kapınızın önüne oruç 
tutacak hali yok ya aç bırakmışsınızdır” diyor. Aç bırakırsanız, aç 
bırakmışsınızdır yani eşek aç kalır diyor, başka bir şey yok. Resulullah’ın 
müthiş bir örneği… Demek ki ahlak tarafı da var. Şimdi hem ahlaki olarak 
oruçta arınma var hem de nefsi emareyi sınırlıyor olmanız ile kişiliğinizin tinsel 
düzeyde gelişimi var. Oruçlu bir adamda nefsi emare ölüdür. Ölü değilse dahi 
zapturapt altına alınmıştır.  

Kendisine bir gün geliyorlar “ya Resulallah, şehvetimiz artıyor, ne yapalım” 
diyorlar. Dayanamıyoruz. Efendi diyor; “oruç tutun” Bu Ashabı Kiramda nettir; 
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küfre varacaksınız; oruç tut. Nefsinizi bastırmış olursunuz, nefsinizi 
sınırlarsınız. Arınmanın en yüksek düzeylerindendir, söz veriyorsunuz 
sözünüzü tutuyorsunuz ki bu sıcaklarda tutana aşk olsun. Üçüncüsü, beden 
temizleniyor, otuz gün boyunca beden kimyasal enerjiden temizleniyor, 
bağırsaklar temizleniyor, bağırsaktaki beyin hücreleri rahatlıyor, Nefsi 
Emmare hortlamıyor, mide küçülüyor, vücut rahatlıyor, müsait bir kıvama 
geliyorsunuz ve enerji kapılarınız açılır. Yavaş yavaş enerji kapılarınız açılır, 
eğer gerçekten insanoğlu orucunun ne olduğunu bilse emin olun neredeyse 
her gün oruç tutar. Eshabı Kiramın bazıları bu sırra erdi, Resulallah yasak etti. 
Davut orucu tutun dedi, bir gün yiyin bir gün yemeyin, bir gün tutun bir gün 
tutmayın dedi. Hz. Davut öyle yaparmış; bir gün oruç tutarmış bir gün 
tutmazmış. Bizimki maşallah kardeşim, bir günü boşver, yani nafileyi geçtik, 
normali tutmuyoruz artık.  

Bazılarına hiç yaramıyor. Nefisleri artık bir ejderha olduğu için yememek 
yaramıyor, tutmamaları daha eftal, öyleleri de var. Oruç oldukları zaman kızıl 
kıyamet kopuyor, kılıçlar çekiliyor, dayanamıyorlar. Bence onların tutmaması 
tutmalarından daha yararlıdır. Ailelerinde kaos estiriyorlar. Aramızda da var. 
Bir kişi vardı, ailede kaos estiriyor oruçlu olduğu gün. Bir gün oğlu dedi ki 
“babamın tutmaması tutmasından yararlıdır.” Dedim ki doğru söylüyorlar, 
bari sen tutmada ailende tutanlara zahmet vermeyesin. Hakikaten adam kaos 
yaratıyor, dayanamıyor. Adamın nefsi yukarıya çıkmak istiyor, ona 
dayanamıyor. Kendini göstermek istiyor, yeter diyor dayanamıyorum, 
yiyeceğim diyor artık. Bak agresif olarak tavırlar vuruyor, vücud enerjisi 
eksiliyor, normal rahat hareket edemiyor bu sefer.  

- Bizde de oluyor. 

Oluyor, işte bastıracaksın. Orucun amacı o zaten; onu sınırlamak. Tamam, 
oruç sınırlıyor ama açken sınırlıyor, açlığa dayanabilirsin. Sınırlayabilene aşk 
olsun.  

- Yani sukuta erilmiyor aslında, biz kendimiz bastırıyoruz. 

 Tabi bastırıyoruz onu, öldürtmek dediğim sonunda öldürüyorsun. O iftar 
vakti sakin sakin Allah’u Ekber’ ler ile bir lokma yiyorsun ya, zaten üç lokma 
yetiyor, gerisi abartı. Oruç tutun birinci gün değil, ikinci günden itibaren üç 
lokma yeter, gerisi sadece abartıdır, hele sıcaklarda hiç çekilmez, bir lokma 
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yeter. Ya Rabbi şükürler dersin, bıraksan orda, hiç yemezsin bir daha. 

Şimdi hepsini bırakayım, zekâttan tutun, namaza kadar birçok ibadet söyler. 
Namaz kıbleyi ilahiye varmak, Allah'ı kıble edinmek… Zekât Allah'ın 
üzerimizdeki hakkı, başkalarının üzerimizdeki hakkını gözetmek... Haccı 
söyler. Davarları söyler; temizlerinden yiyin içiniz, hiç yoksa insani değerlere 
taşıyabileceğiniz hayvanlardan yiyiniz. Yani sizi hayvanlaştıracak, sizi dış âleme 
bağlı kılacak hayvanlardan yemeyiniz. Öküz olsun, inek olsun vb. hayvanları 
insana çevirmek kolay diyor. Domuz, tilki, aslan, kaplan bunları insana 
çevirmek zor diyor. Sakın bu hallere düşmeyin, size helal kıldıklarımızı yiyin. 
Allah size ne helal kılıyorsa onları insana çevirmek, insanca yaşamak daha 
kolaydır. Ama yasak ettiği şeyler sizi insanlığınızdan uzaklaştıran şeyler… 
Onun için helaller Allah'a taşır, haramlar Allah'tan uzaklaştırır. Zaten 
fizyolojisinde o var, onların fizyolojisine bir fıtrat vermiş, o fıtrat size onu 
getirir. Yani davar yerine domuz yerseniz domuzun haline doğru gidersiniz, 
ama davarı daha kolayca insan yapabilirsiniz, arada böyle bir fark var. Allah 
onun için fıtratlarına göre yarattığı ne varsa, onları ne uygun görüyorsa size 
insanca yaşayabilmeniz için ve insani değerleri taşıyabilmeniz için, insanlığa 
taşıyabilmeniz için daha kolay hangisi ise onları veriyor. Onun için diyor bu 
dinde kolaylık vardır, zahmetler yoktur diye ayeti kerime var. Dinde zorluk 
yoktur size kolaylık veriyoruz diyor. Farz edin bize aslanı helal etseydi, ne 
olurduk? Avlamak bir bela, yemesi bir bela, eti de kas katıdır…  

Dikkatli bakın hangi kültürde ne yemek yeniliyorsa onun karakteristik 
özellikleri o kültürde illa çıkar. Böcek yiyorlar. Doğuda savaş olsun, Çin'in 
içinde savaş olsun emin olun vicdan göremezsiniz, tarihte göstermiştir bunu. 
Daha yeni yeni sulhu bulmuşlardır doğru dürüst ki o kadar da yoktur. 
Komünizmin baskısı yüzünden, Mao'nun öldürdüğü insanın haddi hesabı yok. 
Zaten eski çağlarından beri kan dökülmedik Çin toprağı var mıdır, bilmiyorum. 
Her sene savaş içindeler, beylikler savaşta, imparatorluk savaşta, Türklerle 
savaşta, kendileriyle savaşta, asilerle savaşta, eşkıyalarla savaşta. Çin 
toplumunun çektiği zulmün haddi hesabı yoktur. Doğa olayları, felaketleri, 
selleri, şunları, bunları… Ne zaman setti aşarlar, o zaman gitti güme millet… 
Ekonomiyle başladılar, inşallah savaşla girmezler işin içine… 

Hac suresi Allah'a adanmış ve Allah'ı davet eden, ibadetle edinilen bir yaşam 
biçimi sunar. Her eyleminde Allah için olacaksın, her eyleminde Allah'ı davet 
edeceksin, her eyleminde Allah'a kendinizi sunacaksınız. Bu şekilde edinilen 
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bir yaşam biçimi ve bu şekilde edinilen yaşam biçiminde dikkat etmeniz 
gereken şey arınmadır. Arınmayan insan kabul değildir. Kendi menfaati için 
gören insanın, dini kendi menfaatindeki beklentileri için giren insanın sonuçta 
ibadetlerinin makbul olmadığını ve ona icabet edilmediği net söyleniyor. 
“Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla mutmain olur, şayet kendisine 
musibet dokunursa yüz üstü dönüverir. O dünyayı da ahreti de kaybetmiştir” 
yani kabul edilmemiştir diyor, “bu işte apaçık kayıptır” diyor.  

“Allah'ı bırakıp kendisine ne zararı dokunan ne de fayda sağlayan şeylere 
yalvarır.” Şimdi ne yaptık Allah'ı bıraktık muskaya başvurduk, eskiden putlara 
yapıyorlardı, tesbihata başvurduk yani bilmem kaç bin tane okursam şöyle 
olur… Tamam, bunlar iş görüyor bazen, görmüyor değil. Ama Allah'ı bırakıp ta 
sakın bunlara başvurmayın, yani başınıza gelen olaylar sebebiyle bunları araç 
edinmeyin. Bir ihtiyacınız varsa Allah'tan dileyin, biz Allah'tan dilemeyi 
unutuyoruz, Allah'ı bırakıyoruz. İbadet Allah içindir, yaşam Allah içindir, 
yaşadığınız şeylerin ya idrakinde olacaksanız, idrakinde değilseniz hayrında 
veya şerrinde idrakinde değilseniz o zaman diyor menfaatiniz için kalkıp diyor 
başka yerlere sığınmayın, tenzih edin diyor. Muskalar, hocalar uçmuş, gitmiş… 
Bir insan dara düşüyor, ilk gittiği kişi filanca muskacı, filanca hoca. Geçenlerde 
bir arkadaş gelmişti, dedi; benim eşime birisi büyü yapmış, bir tane hoca var 
mı? Vallahi dedim, hoca yok, ama bunun sırrını ben sana söyleyeyim; yedi 
tane Ayet'el Kürsi oku, bir tane suya oku, eşine de içir. Devamlı da okusun. 
Eğer bir hafta sonra iş görmezse bir daha yanıma gel, ben başka bir şey daha 
vereceğim, o biraz zor bir şey ama olsun, hiçbir şey kalmaz dedim. Şimdiye 
kadar da sen gittin mi hacı hocaya dedim. Gittim, vallahi döktüğümüz paranın 
haddi hesabı yok dedi. Ya Allah'a sığın, Ayet'el Kürsiyi oku, bitmiştir zaten. 
Muskacı senin işini nasıl görecek ki ya bir cin bağlayacak, ya meleklere 
zulmetmeye çalışacak. Allah esirgesin. Bir huddeme zulmetmeye çalışacak, 
işini görsün diye. 

İbadetler aynı zamanda bizi kurtuluşa doğru taşımaya devam ederler yani 
Hakk’a varmaya doğru taşırlar. Buradaki kurtuluş Hakk’a varmaktır. Mesela 
bundan önceki tenzih ayetlerinde Cenab-ı Hakk’ın benzeri yoktur 
noktasındaydı. Hac Suresinde “eş tutma” var, Allah'a ortak koşma, özellikle 
vurgulanan bir şey. Çünkü insan ne zaman ortak koşar; acziyete düştüğü 
zaman… Çare arar, başka yerde çare araması zaten ortak koşmasıdır. Yani 
Allah dururken başka yerlerde bir şey aramayın diyor, bunu sinek vakasıyla 
da, hikâyesiyle de söylüyor zaten. İsteyen aciz, istenen de aciz diyor.  
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Bu, bu, bu diyor; durum tespitleri var. Durum tespitleri sizi sonuçta ne 
olmanız gerektiğini söylüyor.  

Baba’nın yanına ilk gittiğim günler çok araştırıyordum, başka bir açıdan 
yaklaşıyorum ama çok araştırıyorum, sağa sola kaçışlarım oluyordu, sağa sola 
dediğim filanca zatı araştırıyorum, filanca zatı okuyorum, filanca zata 
bakıyorum o sıralarda… Yani kıblem daha tek değil, odak noktam yok yani, 
aslında bizden odak nokta istiyor. Şöyle baktı, yavrum dedi; gezme öyle âma 
âma, sonra olursun budala... Gezme böyle kör kör, şaşkın şaşkın sonra 
olursun budala; çünkü odak noktanız sizi bütünler ki dikkatli bakın Hac 
suresinde onların kalpleri hastalıklıdır diyor, yani dağılmışlar, bütünlüklerini 
yitirmişler. Hac suresinde istenen temizlenme, arınma, kıblede odaklanma ve 
ona göre eylemlerde bulunmanız ki hastalığı nasıl yenmeniz gerektiğini de 
bilincini o şekilde veriyor. Eğer kalplerde bir dağılma varsa ne ile 
bütünlenecek; ilkeyle bütünlenecek, kimle bütünlenecek mutlak ilke olan 
Hakk öznesiyle bütünlenecek, O’na sığınmasıyla bütünlenecek.  

“Başka Rabler olsaydı ne olurdu” diyor, âlemde tek bir irade sahibi var diyor, 
o zaman tek bir irade sahibine odaklanın, başka yerlerden menfaat aramayın. 
Ne nesnelerden ne de kişilerden… O zaman neresi kalıyor; öz varlığınız 
kalıyor. Allah’u Azimüşşan’a bir insan dua ederken baş başadır… Baş başa 
olurken o baş başa ları iyi değerlendirin. Bizim en kıymetsiz zamanlarımız gibi 
görünen şey, aslında en kıymetlimizdir. Çünkü en kıymetliyle konuşuyorsunuz, 
tek başınasınızdır o zaman; Ya Rabbi… Ama hep isteklerimize odaklandığımız 
için isteklerimizle yöneliyoruz, Ya Rabbi şöyle olsun, böyle olsun… Kıymetliye 
odaklanamıyoruz. Ya kıymetliye odaklan, ricada bulun, zaten olur o, 
isteklerimize odaklandığımız için fazladan olmuyor zaten. Sadece O’na 
odaklanın, o kıymetliye odaklanın; Ya Rabbi halimi sana havale ediyorum, 
sana ayandır, lutfu ihsanın ile… Gereken de görün, bakın neler oluyor.  

Teslimiyeti burada işlemek lazım, zaten arınmayı çok net kullanıyor ve 
arınmak içinde ibadeti kullanıyor ve yaşamda da teslimiyeti özellikle 
zikrediyor. Size Müslümanlığı isim olarak verdi diye de lafızlar var. Diğerinde 
sizi bir ümmet kıldı noktası var, bunda ise isminizi Müslüman koydu diyor; 
yani teslimler. Ne kadar teslimsek o kadar müslimiz ama o teslimiyetin 
öğelerini tek tek söylüyor; salih amellerde, ibadetleri uygulayışlarında, zanlara 
düşmeyişlerinde, zan dediğim kötü yakıştırmalara düşmeyişinde, hakkı 
olmayan şeyleri hakkı olmayan şeylere vermeyişlerinde, Hakk’tan başka başka 
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bir yerde bir iradede bulunmayışlarında… Mesela Hz. Resulullah’ın amcası 
Abbas’a bir gün yolculuğa çıkarken söylediği bir şey var. Bir şeyi söylüyorsa 
orda ters bir şey dönüyor diye söylüyordur. “Amcam Abbas, sana bir öğüt 
vereyim mi” diyor, “söyle ya Resulallah” diyor, “Allah'tan başka kimseden 
bir şey isteme”  

Ne kadar zor bir şey… Hadi uygulayın, bir hafta uygulamaya çalışın. Baktınız 
olmuyor kendiniz yapın, çaba gösterin. Su mu isteyeceksiniz Allah'tan isteyin, 
kardeşim gidin kendiniz yapın işte, gayretinizi kendiniz gösterin. O isteğiniz 
Allah'tandır zaten, yani güdüsel dahi olsa, kalk Allah'tan olan isteğini yerine 
getir, başka birini niye hüküm altına getiriyorsun ki, kendi isteğinle 
bağlıyorsun ki, kendi yapabileceğin şeyi kendin yap. Şunu getirir misiniz, bunu 
götürür müsünüz? Allah'tan iste, Allah'ta sana zaten istetiyor, o gücüde 
veriyor; gerekeni yap. Farklı bir açıdan da baktığın zaman öyle bir şey çıkıyor. 
Sadece Allah'tan istemek sıkıştığınız zaman, boşa düştüğünüz zaman kurtuluş 
ve medet Allah'tandır ve size en sonunda medet ulaşır, yardım himmet ulaşır. 
Yeter ki Allah’u Azimüşşan’a hakkıyla sarılın, Allah’u Azimüşşan’a 
istediklerinizde samimi olun. 

Hac suresinde adanmışlık çok önemlidir ve adanmışlığı teslimiyetle zaten 
söylüyor Müslüman ismiyle. Çünkü Müslüman olan adanmış kişidir, teslim 
olanlar adanmışlardır. İnanmış, adanmış. Hani diyoruz bunlar adanmış, yani 
teslim olmuşlar, neye; inandıkları ilkeye… Allah'a iman ediyoruz, Allah'tan 
katiyen şüphemiz yok, ama işlerinden şüphemiz var. Yarın ne olacağım, şöyle 
karşılanır mıyım, böyle olur muyum? Bize verdiği bilinç şu; kullarım benden 
emin olun, ne yaparsanız yapın arınmış olarak yapın, beni davet edin 
işlerinizde, eylemelerinizde bana adanın; hangi sonuçla karşı karşıya 
kalacağınızdan emin olun. Biz Allah'a güvenemiyoruz, onun için her işe 
karışıyoruz; şöyle yapayım, böyle yapayım, şöyle olacak, böyle olacak… 
Birazda bana güvenin diyor. Olabilecek şeylere karşı iyiyseniz, doğruysanız, 
eğer yolda olduğunuzun bilincindeyseniz; o zaman bana güvenin geleceğe 
karşı diyor. Hac suresinde bunu okursunuz net.  

Ayetlerde karşılıkları var. Madem hak taleplerinde bulunuyorsunuz bari hakkı 
gözeterek bulunun diyor, birebir bulunun. Cihatta ederken hakkıyla cihat edin 
diyor. Ayağa kalkın, kendiniz yürüyün, sonuçlara kendiniz yürüyün. Ya 
sonuçlara kendimiz Hakk ile ayağa kalkıp yürüyeceğiz ya da sonuçlarda Allah'a 
güveneceğiz, bekleyeceğiz. Hangisi eftaldir; bence ilk söylediğim eftaldir. Yani 
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Hakk’a güveneceksiniz, amenna, ama sonuçlara doğruda yürüyün. 

Bu yanıma gelen birçok arkadaşta senlerden beri olan bir vakadır. Ne olursa 
olsun yaptıkları işlerde Allah’u Azimüşşan’ dan eminlerdir. Hepimiz Allah'a 
iman ediyoruz, varlığına iman ediyoruz ama yaşadığımız şeyler sebebiyle yarın 
başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Eminsizliğimiz başımıza akıbet olarak 
geleceklerden. İmamı Rabbani’nin bir sözü var “ben ölmekten korkmuyorum. 
Öldükten sonra başıma geleceklerden korkuyorum” Hangi birinizin geleceğe 
ait bir garantisi var? Eğer doğruysanız, imanlıysanız, arınmışsanız, Allah için de 
yaşıyorsanız, arınmışsınız, Allah’ı davet etmişsiniz, kabul edilmişsiniz; öz 
güvenle geleceğe yürürsünüz. 

Hac suresinin sonunda size telkin ettiği şey; öz güveninizle beraber yürüyün, 
çünkü Allah sizi hakkıyla karşılayacaktır. Efendim işte cennete gideceğiz, 
acaba cehenneme mi gideceğiz? Gerçekte herkes cennete gidiyor zaten, 
cehenneme giden kimse kalmadı yeryüzünde. Bunu söylerken yani akli olarak 
söylüyorum, çünkü herkes cennete gideceğinin inancında ve “her nefis 
cehennemden geçecektir” ayetini unutmuşlar, bilmiyorlar da zaten. Doğru 
olun, arının, ibadeti Hakk üzeri yapın. Allah üzeri olacak, Allah'a kendinizi 
sunacaksınız ve eylemlerinizde davet etmiş olacaksınız, amenna. Bu üç ilke 
üzeri ibadet yapılıyorsa ve bunun üzerinden yaşam biçimi edindiyseniz 
geleceğinizden korkmayın, hiçbir şekilde. Allah'ın adalet esması size işlemez 
olur, niye; çünkü zaten Allah içinsiniz, adaletine uymayanlara işler o… 
Adaletin açığa çıkması adaletsizlikten dolayıdır, sizler eğer nedeninizi hakkıyla 
yaşıyorsanız; bana ibadet etsinler, kul olsunlar diye yarattım noktasında, 
Allah'ın muradı üzerinizde tezahür ediyorsa; onun muradını nedeniniz olarak 
yaşıyorsanız; akıbetinizden niye korkuyorsunuz ki! Bu çok önemli… Ne olursa 
olsun, bugün akşam başınızı yastığa koyduğunuzda ahreti düşünün, hiç kimse 
yanınızda yok, tek başınasınız, ne ile karşılaşacaksınız?  

Hac suresinde bize akıbet ve ahiret olarak karşılaşacağımız şeylerde Allah'a 
güvenmemizde istenir. Yani Allah'a teslimiyet iki türlüdür, bir; özünüze 
gelenlerle Allah’u Azimüşşan’a eylemlerinizde olması gerekeni yapmanız 
gerektiğinin bilinciyle teslimiyet, bir de artık yaptıktan sonra olması gerekeni 
olabileceklere karşı Allah'a güvenmeniz. Ne yapıyorsanız yapın olabileceklere 
karşı Allah'a güvenin. Siz hakkıyla bir işi yapıyorsanız, Allah’a da olabilecekler 
ne ise o olabileceklerde de güveniyorsanız, iş bitmiştir, rahat edersiniz.  
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Ben rahatım, o noktada vicdanım rahat. Şöyle olacak, başıma şu gelecek diye 
bir kaygım yok, hiçbir zamanda olmuyor, niye olmuyor bende bilmiyorum. 
Allah beni şöyle karşılayacak, şöyle olacak, böyle edecek gibi bir derdim yok. 
Zaten istediğim şuydu “Ya Rabbi defterim bomboş olsun” bir insanın defteri 
bomboş olduğu zaman kaygısı da olmaz, vallahi. Ne sevap olsun demiştim, 
benim bir duamdı “Ya Rabbi ne sevabım olsun, ne günahım olsun” inşallah 
günahımız olursa da kendisi bağışlar ki inşallah ta olmaz. Amacım şuydu 
aslında; kendime ait bir şeyim yok ki defterimde bir şey olsun, her insanın 
defterine verecek kendine ait şeyler verecek. Senin defterinde sana ait olan 
bir şey yoksa sana ne gösterilecek, ne yazılacak, bizim defterimizi boş 
istememiz o yüzden. Yani bize ait olan bir şey olmasın şu yaşantımızda, sana 
ait olan olsun, senin için olsun, ahrete gittiğimiz zamanda defterde şu var, bu 
varın hesabına düşmeyelim, korkusuna düşmeyelim. Ha bu noktada ben 
rahatım, kendi defterimi her gün yokluyorum, bakıyorum bir şey var mı yok 
mu, yok tamam, rahatım. Mahşeri burada gördüm, oraya da gittiğim zaman 
boştur inşallah. Bilmiyoruz ki arada kaçaklar var mı? Kendi düşüncelerimizde 
türlü türlü hal var insanın. 

Hesaptan, kitaptan dolayı kurtuluşumuz vicdandan yana kurtuluşumuz 
bilincini veriyor Hac suresiyle. Vicdan bizi doğru yola sevk eder, ama aynı 
zamanda sınırlarımız olan, ilkeleri sınırlar olarak yaşadığımız bir alan. Cennete 
gittiğiniz zaman vicdan iş görmez ki olduğu gibi nimet içinde yaşarız. Artık 
cennete dönmenin, gönülde cenneti bulmanın ve vicdanınızı susturmanın 
yollarını verir ve akıbet olarak da ne ile karşı karşıya kalacaksanız ondan yana 
Allah'a güvenmeniz istenir. Allah'a teslimler olun; üzerinizde ilkesel olarak 
tecelli edenlere karşı Cenab-ı Hakk’a ayak uydurun. Cömertlikse cömertlik, 
merhametse merhamet, güzellikse güzellik ne tecelli ediyorsa olması gereken 
ne ise, olması gerekeni ilkesel düzeyde yaşayınız. Ama ahrete doğru giderken 
de olması gerekenleri yaşarken Allah'tan şüphe etmeyiniz. Allah'ın işlerine 
zaten karışamazsınız -tasarruf ehli değilse- Değiştirebiliyorsanız, değiştirin, 
yapamazsınız diyor. Siz doğruysanız, Allah’u Azimüşşanın lutfu ihsanıyla 
arınıyorsanız, siz zanlardan, kötü duygulardan arınmış, ibadetlerle beraber 
bedenden de arınmış Allah'a kulsanız davetinize icabet eder ve size yardım 
eder, kendisine taşır ve akıbetinizden şüphe etmezsiniz. 

Akıbetiniz Allah'tır. Cennet-Cehennem ikinci şık olarak gelir. Eğer karşılığını 
murad ediyorsanız defterinizde yazılar çıktı; şu namazı cennet için kılmış, bu 
namazı cehennemden korktuğu için kılmış, başlıyor yazmaya. Niyetleriniz 
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okunuyor, amelleriniz niyetlerinize göre ölçülendirilecek, okunacaktır. Ahrette 
o eylemi, o görüntüyü, o delili yani yaptığı işi hangi niyetle yapmış bakarlar. 
Adam bir tane baklava çalmış bilmem kaç sene yiyor, adam dünyayı çalıyor 
sene bile yemiyor, yani türlü türlü vaka var öyle. O baklavayı hangi niyetle 
çalmış ona bakar; bizim ki baklavayı çaldığına bakar. Allah baklavayı çaldığına 
bakmaz, baklavayı hangi niyetle aldığına bakar. Aç mıydı, nefsi mi çekti, 
kendini tutamadı mı, hangi noktada tuttu, tutamadı bunların hepsini 
ölçülendirir, onun niyetini okur. Niyetinizde defterinizde bunlar yazılır, 
önünüze bunlar getirilir. Yok, Allah ise vallah hiçbir şeyden korkmayın, ne 
melek yazar, ne kitap yazar, ne Cennet yazar, ne Cehennem yazar. Allah ile 
olmak yeter.  

Bak kalpleri pıtır pıtırdır diyor, o pıtır pıtır olanlar yalnızca Allah'ı murad 
edenlerdir, Allah'tan sakınırlar. Cennet, cehennem, melekler vız gelir tırıst 
gider onlar için. Şu cennetmiş, şu cehennemmiş, şu melekmiş, şu veliymiş, 
zaten hepsi veli. Şu bana şöyle yaparmış, bu böyle yaparmış, şunun nazarı 
varmış, bunun büyüsü varmış vız gelir tırıst gider. Allah ile oturur, Allah ile 
kalkar, akıbetlerinden de emindirler. Yarın ne olacak, ne olmayacak dertleri 
olmaz. Yarın hastalanacağım ne olacak, yarın yaşlanıyoruz bu çocuklarda bize 
bakmaz kaygıları yoktur. Tevekkel Allah.  

Yarın bir dara düştüklerinde Allah’u Azimüşşan onların yanlarındadır. Bir 
ayetle bunu süsleyeyim “Allah'ın dinine hizmet ederseniz, sizlerde 
yaşlandığınızda Allah'ta sizlere hizmet edecek kişiler gönderir” muhteşem bir 
şeydir bu. Şimdi, Allah bu sözü vermiş, neyine korkuyorsun, bitti. Sen ilkeli 
olarak yaşa, gereken hizmetini yap, elbet senin elinden de tutup seninle 
berber yürüyecek insanlar olur, bitti. Yanlız kaldım, şöyle oldum, böyle oldum, 
yarınım ne olacak, kapkara bakıyoruz; Allah'a güvenmiyoruz. 

Hac suresi Allah'a güvenin, diyor. Biz dayanak olarak dışarıda arıyoruz öz 
varlığımızda aramıyoruz, direk öz varlığınıza gönderiyor sizi, yani oraya doğru 
odaklanmanızı istiyor. Allah'a güvenin, Rabbinize güvenin, üzerinizdeki 
Rabbinize güvenin, gelecek olarak ta sizi güzel bir akıbete doğru taşır. Bir 
insan imanlıysa, bir insan gerçekten bütün işlerinde Allah için, kendini Allah’u 
Azimüşşan a davet ediyor ve sunuyorsa yakarışlarında, bütün eylemlerinde ve 
gerçekten arınıyorsa, zanlarından, bedeninden, duygularından, kötü 
duygularından arınıyorsa, akıbeti hayırdır diyor. Gönlü cennet mekân olur, 
Tecelli gâhî İlahi olur, Hac, Kâbe… Kâbe tecelli gâhî ilahidir. Size nasıl tecelli 
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gâhî ilahi olacağınızın bilincini verir. İşte o zaman sizi tavaf etmeye gelirler. Ta 
göklerden, ta zaman ötelerinden, gelecekten, meleklerden sizi tavaf etmeye 
gelirler. Kimmiş, neciymiş… Buradaki tavaf etme etrafınızda dönüş manasında 
anlamayın, burada ne dönüyor, burada ne koku var, etrafınızda fır dönerler, 
vallahi diyorum. Onu bir doğuşat ta şöyle demiştim; “sen çıkarken göklere, 
göklerdekiler inerler sana” Sen yükselirken Hakk’a melekler inerler sana, siz 
Allah'a yükselirken onlar size dönerler; Allah evisiniz çünkü. Hac suresinin en 
yüksek doruğu budur, anlayış itibarı ile en yüksek doruğu budur. 

Arınan kalp, arınan beden… Orada sadece Allah’u Azimüşşan tecelli eder. Bir 
şey kendinde arınırsa, saf olan olduğu gibi görünür. Beytullah olarak insan 
arınırsa onda olan olduğu gibidir artık. Bak şirkten arınmış, dayanaklarından 
arınmış, günahtan arınmış, geçmişinden arınmış, geleceğine, akıbetine -
burada da üçlü zaman kullanıyor- de güvenerek bakıyor, yürüyor, bitti; 
Beytullah’ tır o.  

Allah geleceğinden korkmaz, siz Allah'a varırsanız, Allah ile bakarsanız gelecek 
korkunuz olmaz. Halen gelecek korkularınız var, daha insansı acziyetimize ait 
korkulardır. Bir insan Allah'a güveniyorsa birinci ayağı odur geleceğinden 
korkmaz. Gelecekten niye korkarız ki, gelecekten korkmamızın en büyük 
temel sebeplerinden bir tanesi şu yaptığımız hatalar sebebiyle korkarız. 
Çocukken bir şey işleriz, anne babanın yanına gidince korkarız; niye korkarız; 
yaptığımız şey sebebiyle… Aynı şey; yasak edilmiş bir şeyi yapıyoruz, ahrete 
gittiğimizde korkarız. Yaptığın şeyden eğer eminsen, doğru olduğunun 
bilincindeysen niye korkacaksın ki! 

Hac suresini en güzel Hz. Ömer’de buluyoruz; “ya Resulallah, ben öldükten 
sonra bu akıl bende olacak mı” diyor. Evet, olacak diyor. “O zaman bir şeyden 
korkmama gerek yok” Kendinden emin. Ama bunun ikinci basamağı; Allah'tan 
emin o. Kendinden emin olabilirsin ama yarın kata kulliye getirebilir seni, ne 
iman edipte küfre varanlar var; ne küfre varıp ta sonradan imana gelenler var. 
Evet, öz güveninle yürü ama Allah'tan emin olarak yürü. Allah'tan eminliği ne 
getirir; yaptığınız hayırlar, hep doğru oluşunuz, yaşam duruşunuz, bir dünya 
görüşünüz var demek… Enbiya’da bir yaşam duruşu, bir dünya görüşü 
veriyordu size ama Hac suresinde bir yaşam biçimi veriyor. Artık bıraktıklarını 
bırakmış, bugünü yaşıyor ama geleceğinden emin olarak yürüyen bir kişi, 
şüphesi olmayan, Terki Ukba etmiş artık. Bu Tasavvufta Terki Ukba denilir. 
Bunun ikinci basamağı; öz güvenle akıbetinde Allah'tan emin, ama Allah'ını 
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bulmuş, korkacak bir şey yok, kimden korkacak ki kimden, neden... 

Dayanağı Allah olanın bir şeyden korkusu olmaz. Allah ile Kıyamı Bizatihi 
olanın kimseden korkusu olmaz, geleceğinden, akıbetinden korkusu olmaz. 
Cennete girecekmiş, cehenneme girecekmiş, şöyleymiş, böyleymiş derdi 
olmaz. Amaç Allah'a varmaktır. Hac suresinin sonunda onu bulursunuz. 
Benden başka ilah olmadığını söyle diyor, ben… Başka ilah kalmadı mı kim 
kalır; işte ben olan ben kalır, işte o zaman sen Kâbe’sin, o zaman nazar gâhî 
ilahisin… İki türlü bir nazar gâhî ilahin var, bir; senden nazar ediliyor, iki; sana 
nazar ediliyor. Sana nazar ederken âleme de senden nazar ediyor. Enerji 
kapılarının da ibadetle açıldıysa cümle âleme senden nazar ediyor, ne iş varsa 
senin üzerinden yapıyor. Kutup olmuşsun demektir, Salihlerden olmuşsun 
demektir ve biz diyor Salihleri mirasçı bırakacağız diyor, bunu zikrinde de 
yazmıştık diyor. Zikir’i Tevrat olarak çevirenlerde var, başka kitaplar olabilir 
diyenlerde var, benim kanaatim ya Tevrat’tır ya da vedalardır.  

Bir insanın korkacak bir şeyi yoksa huzurlu yaşar, vicdan susmuştur artık. 
Enbiya suresinde uyanan vicdan Hac suresinde oturuverdi. Peki, Hac 
suresinde bir bilinç edinen kişi ne ile iş görür, nasıl bakar dünyaya? Vicdanla 
bakmaz, vicdanla değerlendirmez, şu imtihandı, şu şöyleydi, bu böyleydi, 
şöyle olur mu, böyle olur mu diye değerlendirmez. Yaptığı bütün 
eylemlerinde Hakk’a yükseltiyor mu kendisini yükseltmiyor mu, davet ettiği 
kabul edilecek mi kabul edilmeyecek mi, eylemlerinin sonucunda Hakk’a 
varacak mı varmayacak mı? Vicdanda değerlendirmelerimiz vardı, geçmiş, 
gelecek vs. Hac suresinde öyle değil, Hac suresinde kabul edilip edilmeme var, 
yükselip yükselmeme var, erip ermeme var. Bütün korkularımız bu sefer ona 
göre biçim kazanır. Buradaki eğer korku kullanılıyorsa varıp varmama, erip 
ermeme, kabul edilip edilmemeye göredir. Tasavvufta öyle bir öyle bir hale 
gelen kişi Allah'tan korkar, ama başına geleceklerden dolayı değil. Erer miyim 
ermez miyim, layık olur muyum olmaz mıyım, yetişir miyim yetişmez miyim? 
Korku artık buna dönmüştür, korkunun bile bin bir türlüsü çıkıyor böyle.  

Yani Allah korku dediği zaman hangi ilkeyle bizi korkutuyor, orada korkuyu 
kullanıyor. Ölüm dediği zaman her surede ölümün hali nasıl değişiyor. Enbiya 
suresinde nedenimizi bulmamız gerektiğinin bilincini edinmemiz vardı. Bir son 
var, o zaman nedenini bul, şu kısacık hayatta ne için varsın sorusunu sor. 
Ontolojik sorular, ne, neden, ne için… Ama Hac suresine geldiğin zaman; kısa 
bir hayatın var, değerlendir, fırsat… Ve akıbetinden şüphe etmek 
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istemiyorsan, akıbetinden korkmak istemiyorsan değerlendir bu hayatı. Başka 
bir sureye gidersin oradaki ilke ne ise ona göre senin önüne çıkartacaktır.  

Onun için Kur’an okunurken o durum tespitleri, sonunda taşımak istediği akıl 
çok önemli… Üstün körü okunduğu zaman daha önce dediğim gibi ya ölüm iki 
de bir ölüm; kıyamet iki de bir kıyamet… Ayağa kalkış değil mi, ibadetlerle 
ayağa kalkışı anlatıyor artık buradaki ölüm… Kıyametin ölümü normal ölüm 
zaten... Yani kıyamet olarak başka kıyamet değil, kim ölüm vaktini biliyor ki 
hani Resulallah buyurur; “ölüm vaktiniz ile nerde öleceğinizi ve nerede 
kiminle evleneceğinizi bilemezsiniz.” Böyle denilse de Allah’ın haber 
verdiklerini bunun dışında tutmak gerekir. Lehvi Mahfuz’dan açarlar bilirsiniz, 
ayrı mevzu, o ayrı keşfi. Kim biliyor ki kıyameti, gelecek, ahirete taşınmasıyla 
beraber yani akıbet olarak iç âleme taşınmasıyla beraber ne zaman 
taşınacağını, ne zaman biliyor ki insan. Bazı evliyaullah biliyordu ayrı mevzu, 
yarın şu saatte gideceğiz diyenleri bile var, filanca yaşta öleceğiz diyenleri bile 
var, selam üzerlerine olsun; ama korkularını aşmışlar söylemişler. Yani seni şu 
saatte götüreceğiz demişler, öyle durumlar var, yok değil. Ama normal 
insanlar için konuştuğumuz zaman, baktığımız zaman kimse bilmiyor, onlara 
söylüyor zaten. “O vakit, pekte acele istiyorlar” diyor, elbet gelir onlara diyor. 
Hakikaten de ölüm herkese… Müthiş bir ayet var orada diyor ya; “göklerden 
veya yerden çok mu emin oldular ki” “perçemlerinden yakalarız” emin mi 
oldular ki yani korkmuyorlar. 

Hakikaten de insan çok enteresan bir varlık ve o kadar da korkusuz bir halde 
yaşıyor, düşünün ya pamuk ipliğinde yaşıyoruz. Beyninizde kılcal bir damarda 
Enboli atsa, bittiniz. Ufacık bir kesiğiniz olsa ve pıhtılaşma özelliği olmasa 
kanınızın durmaz, zaten gittiniz. Rahatız ya rahatız. Ayetler rahatsız ediyor 
bizi, rahatımızı bozuyor. O kadar emin yaşıyoruz ki ayetler diyor o kadar emin 
yaşama… Kendinde güvendiğin şeylerin emniyetini bozuyor. Şirkte yaşayan, 
Allah'ın haricinde dayanaklar edinmiş insana, o kadar emin olma diyor. Allah'ı 
dayanak edin ki emin bir şekilde ileriye doğru ilerleyesin ve geleceğe doğru 
ilerleyesin ve yaşayasın. 

Yaşam süreklidir ve bu hayat bir fırsattır, ne kadar ibadette geçirirseniz o sizin 
için kârdır. Kutsanmak istiyorsanız Hakk’ın nefesiyle, ibadet şarttır. İbadet 
dediğim sadece namaz niyaz değil, bütün yaşam biçiminiz ibadet olacak. İşe 
gidiyorsunuz, Ya Rabbi sana hizmet etmeye gidiyorum deyin. O gün yaptığınız 
birçok insana yardımınız, orada Cenab-ı Hakk’ı bir sıfatıyla yaşamanız 
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sebebiyle yardımdır. Hani bana yardım ayetini o şekilde okuyun, bugün benim 
için ne yaptın ayetiyle okuyun. Bütün yaşantınızı ibadete çevirin. İşin kapısını 
mı açıyoruz Ya Rabbi senin için; ihtiyaçlı olan bir insana yardım edecek veya 
doktor musunuz el Şafi tecelli edecek, rızık mı veriyorsunuz el Rezzak tecelli 
edecek, annemisiniz Mürebbi tecelli edecek… Ya Rabbi bugünde bana annelik 
fırsatını verdin, çocuğuna yemek yaptın belki güldü, belki sevindirdin…  

Yaşamınızı ibadete çevirin. Biz bunu kaçırıyoruz. Burada özellikle söylenen 
Allah'ı bütün yaşam alanınıza taşımanız, beceremiyoruz, araya kendimizi 
koyuyoruz. Şu yaptı, bu yaptı vay şöyle oldu, böyle oldu gitti… Onun için 
maneviyat öyle kolay yaşanılası bir şey değildir. Bütün yaşam alanınızı istila 
eder ve nefsinizi rahatsız eder, nefsi emmarenizi rahatsız eder. En basiti şunu 
söyleyeyim kaç haftadan beri burada ders yapıyoruz, nefsiniz rahat durmaz. 
Sizi, şahsınızı kast etmiyorum, nefsiniz rahat durmaz; ne zaman biter, yav 
çokta sürmüyor mu, kaça kadar geldik; on yedi tamam az kalmış… Hiçbir şey 
söylemediyseniz dahi bunu yüzde yüz yapmışsınızdır, on yediye kadar 
gelmişim, tamam, on üçü kalmış… Nefis o sırada kontrolde rahatlar, on üç 
tane kalmış. Nefsinize ayak uydurmayın diyor, bak Hac suresinde onlar bile 
vardır; ilkeli olan ne ise onu yapınız. Ufacık bir şey bile olsa yaşantınıza yön 
veriyorsa ne mutlu size, önemli olan dersi almak bak takip etmek. Bizim en 
büyük problemimiz takip edemiyoruz ya, tarikatların dejenere olmasının en 
büyük sebebi ders görenlerin dersleri takip etmemeleridir, takipçi 
olmamalarıdır. Bir şeyi öğrenmek değil, öğrendiğimiz şeyin takipçisi olmak! 

Bu gazetecilikte vardır, önemli olan haber vermek değil, haberin takipçisi 
olmaktır. Sonuçta ne olmuş olmamışı da gündeme taşıyor. Bizim medyada 
yoktur, çok böyle siyaset olduğu zaman, çok acılı vakalar olduğu ders 
mahiyetinde değil de polemik olsun diye veya siyasi bir alan açmak adına o 
kullanılır, ama gerçek gazetecilikte ders olarak kullanılır. Ne yapılır, takip 
edilir; bir haber varsa o haber alınır, filanca saatte, filanca günde böyle bir 
haber vardı; sonra böyle böyle vakalarla karşı karşıya kalınır; bu durum budur 
gibi o takip edilir, verilir. Bir tane gazete manşeti açın görün, yok öyle bir şey, 
göremezsiniz. Bu gün bir tane görmüştüm, bir haber takibi oluşmuş ama 
gündemi böyle ilgilendiren çok can alıcı bir konu olduğu için… Bütün konular 
hakkında böyle bir şey yok. Yani gazete manşetlerinin tamamını okuyun, 
hiçbir zaman geçmişle kıyas yaparak haber takibi itibarı ile haber yok. Mesela 
gazetenin yarısını haber takibine ayıran, diğer yarısını bazı güncel olaylara 
ayıran bir gazete gördünüz mü? Yok, böyle bir şey. Yarısı reklam geri kalanı 
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medyatik haberler. Üstelik en iyi haber kötü olan haberdir, en iyi haber kötü 
olan haber olduğu için takip etmeye gerek yok, iyi olduysa zaten iyi olmuştur 
gerek yok, daha kötü haber var mı ona bakılır. Çünkü rayting ona aittir, satış 
ona aittir ve insanlar iyi haberlere ne için nötrdürler bilmem, kötü haberlere 
ise can ciğer kuzu sarması. Bazen bakarım liderler birbirleriyle atışıyorlar ya 
okumam bile, ya tamam derim Devlette bir şey yokmuş yani… Belalı bir şey 
olduğu zaman herkes kaosta zaten, belli ediyor. 

Yine Hac suresini bir daha özetleyeyim altını çizerek, Hac suresinde kısaca 
akıbete doğru giderken sağlam adımlarla ilerleyin, hayat bir fırsattır; kıyamet, 
ölüm hangi düzeyde olursa olsun herkese gelecek; şu kısacık hayatta bunu 
çok iyi değerlendirin ve o değerlendirmenin sonucunda da Cenab-ı Hakk’a 
geleceğimize ait de güvenin.  

Mevlana güzel söyler; öküzün bir tanesi bir adada semizlenir, yer, içermiş ve 
ertesi gün ki rızkından şüpheye düşermiş. Acaba rabbim yine bana verecek mi 
diye… Ertesi gün yine yer içermiş, gece yine olurmuş yine derde düşermiş. 
Ertesi gün yine aynısı, yine aynısı diye devam edermiş. Mevlana şöyle bir 
yorum getiriyor diyor ki; be öküz, dün sana rızkını veren bugünde sana rızkını 
verir, yarında vermeye kadirdir. Yani Allah'tan emin ol, el Rezzak ise Allah'tan 
emin ol. Hz. Yunus'un güzel bir sözü vardır; “senin ismin Kerim iken ben gidip 
kimden isteyeyim” Dayanağın O olsun, Kerim’e güven, ganidir, dilediği gibi 
verir. 

Her bir ayete ayrı ayrı gittiğiniz zaman bambaşka bir alan açılır. Onun için 
hiçbir ayete giremiyoruz, yoksa saatlerce konuşulur, altından kalkamayız, yani 
yazsak bitmez. Ben lafızları, biz lafızları, o lafızları, ne için birisi üzerinden o 
dedirterek söyletiyor…  

Geçen gün sorulmuştu, Enbiya suresinde bir ayetti; “Ondan önce 
konuşmazlar, onlar sadece onun emri ile hareket ederler.” Ondan önce 
konuşmazlar, burada konuşan kim diye bir soru gelmişti. Özne noktasında bir 
problem var, yani hitap eden niye böyle hitap ediyor gibi bir problem var, 
bunların hepsi çok önemli.  

Şimdi kitap Allah'tansa, Allah kitapta konuşuyorsa burada kim konuşuyor? 
Senin diline ayet düştüğü zaman senden konuşuyor. O, derken kendini 
konuştu. Cebrail getirdiği zaman, Cebrail’de peygamberden bu ayet tezahür 

395

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



ettiği zaman artık peygamberden Tevhidi İlahi yaptırtıyor, kendini ettiriyor 
yani. “Ondan önce konuşmazlar” şimdi burada kim konuşuyor, şimdi o dediği 
Allah ise melekler ondan önce konuşmuyormuş. Peki, bunu söyleyen kim; 
Cebrail söylüyor. Cebrail’e kim söylüyor; Allah söylüyor. Ve ayet kimin 
dilinden çıkıyorsa artık o kul Cenab-ı Hakk’ı işaret ederek konuşuyor. Ayet 
elbette ki Allah'tan, ama kulun diline döküldüğü zaman Allah'ı işaret eden ve 
Allah'ı tevhid ve tenzih ile bileceğimiz bir ayet olarak görünüyor.  

Biz lafzı zaten müthiş bir deryadır, bambaşka bir şeydir. Ayetlerin hükümleri, 
havasta karşılıkları, insanda karşılıkları, bunların hepsinin içinden çıkılmaz, 
emin olun.  

Enbiya suresinden “biz seni âlemlere rahmet olasın diye gönderdik” 
Tasavvufta çok kullanılır bu, şeriatta da çok kullanılır, peygamber efendimize 
söylenir. “Her nefis ölümü tadacaktır” Tasavvufta en çok kullanılanlardandır, 
mezarlıklarda da yazar, herkeste korkar, yani insan öleceğine inanmıyor, 
inanmamasında haklı zaten ölmüyor. Ölüm başlangıç… Bir başlangıcın bir 
sonu gibi görünür ama yeni bir başlangıcın başlangıcıdır, ahir âleme geçişin 
başlangıcıdır. Allah’tan kuluna davettir ki başka surelerde belki göreceğizdir 
onu Allah’u Azimüşşan buyuruyor; “kime ki ölüm gider, davetim gider, o 
davetimden irkilir. Tiksindiğim en kötü haldir” diyor. İstemez, korkar, en 
tiksindiğim haldir diyor. Davet gelmiş ya… Demiş ya Şebi Aruz günümdür, 
kavuşma günü. Bizde ölmemek için elimizden geleni yapıyoruz.  

Ben genelde cenazelerle düğünlere gitmem, kalabalığı sevmem o yüzdendir 
bir, ikincisi bana ters geliyor, çok ters geliyor. Cenazeye herkes öldü diye 
gidiyor, adam gitti, zaten işi yeni başladı, geçmiş olsun ona. Adam ölmemiş, 
ölmedi diye götürün onu, öldü diye götürüyorlar. Bana ters geliyor 
bilmiyorum, birde böyle yerlerde herkes sessiz, ya ağlıyor; beni gülme 
tutuyor, onun için gitmiyorum.  

Düğünlerde de öyle, düğünlerde de beni hüzün tutar, herkes güler oynar, ben 
oturduğum yerde hüzünlenirim. Niye hüzünleniyorum, bilmiyorum, ne 
yaşayacaklarını bilmiyorlar belki ona üzülüyorum. Cici bicili günler bittikten 
sonra kılıç kalkanlar çekiliyor herhalde… Kalabalıklardan hoşlanmıyorum belki 
ondandır, hayatta kalabalıklara giremiyorum. Yani ölüm dediğimize bambaşka 
bir açıdan bakıyoruz, düğün dediğimize bambaşka bir açıdan bakıyoruz, hani 
iki kişi evlenir bütün zahmetini konu komşusu çeker. İslam’da nikâh, düğün 
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âdeti sonradan parlayan şeyler. İslam’da nikâhtır, Allah'ın huzurunda iki tane 
şahit, bitmiştir iş, gerisi abartıdır. Yani başkalarına zahmet verme hakkımız 
yok. Bir; getirdikleri itibarı ile… İki; düğüne gelmeleri, belki uzak yollardan 
gelmeleri, şöyle olmaları, böyle olmaları başkalarına zahmet verme hakkı yok 
kimsenin.  

Ölüm geçittir. Bir âleme gönderiyoruz, arkasında duruyoruz, saygıyla 
duruyoruz ve dualarla gönderiyoruz, cenaze namazı odur. Onda diri olanın 
önünde durulur, onda rabbi olanın önünde durulur ve selam verilir, bu 
tarafları hep kaçırmışız. 

Kur’an’ın gösterdiği din böyle bir din… Ölümsüzlüğe, yolculukla gönderilecek 
bir insan… Ölüme gönderilen bir yolculuk var. Bunun bilincinin de telkin 
edilmesi gereken bir şeyde öldü gitti, ne olacak geçmiş olsun… Ne olacaksa 
kabirden sonra olacak. Halat sahibi gibi olmasın, inşallah. Bir tane zengin 
demiş; ben yarın öleceğim, bir gece benimle kim kalırsa servetimin yarısı ona 
vasiyetimdir. Bir hamal demiş kaybedecek bir şeyim yok, beraber gireyim 
demiş. Her neyse büyük bir mezar kazılıyor, yanına da koyuyorlar adamı. 
Münker-Nekir, sorgu sual melekleri geliyor, ölüsü zaten bizim dirisi var 
burada, önce dirininkini görelim demişler, başlamışlar dirinin sorgu sualine. 
Senin neyin var demişler, bir halatım var. Nereden aldın, nerden getirdin, ne 
işe kullandın, kazandığını ne ettin filan haddi hesabı yok. Sabah olmuş bunu 
çıkartmışlar, servetin yarısı senin demişler. Varın gidin kime veriyorsanız 
verin, ben bir halatın hesabını veremedim.  

Bundan kurtulmanın yolu ne biliyor musunuz; o halatı ben Allah için 
kullandım. Allah için edim ve üretimlerde bulunun ve yaşamınızı ibadete 
çevirin. İşe çıkarken Allah için, sorumluluklarınızı yerine getirirken Allah 
için,tinde amaca bağlı olarak her ne yaparsanız Allah için yapın.  

İdris nebi gibi olabilirdi, hani kaçmazdı da yani Ya Rabbi bir daha beni oraya 
gönderme diyebilirdi. Allah için yaparsanız sonunuz, ahiret, Allah’u 
Azimüşşanın lutfuyla akıbeti güzel olur, niyeti güzel olanın akıbeti güzeldir. 
Niyeti Allah için olanın sonu Allah içindir. Niyeti Allah için olanın Allah için 
olduğu içindir ki kendisi de zaten Allah içindir. Kendisi Allah için ve Allah için 
kendisi artık. Bizatihi Allah tezahür eder üzerinde, eylemlerinde, halinde, 
tavrında… Allah öylelerinden eylesin.  
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Nefsi emare vesvesesi çoktur, bunları aşmak kolay bir şey değil. Onun için 
mücadeleye devam… Bir yaşam biçimi ediniyoruz, ama Nefsi Emare bizi 
bırakmaz, mücadeleye devam ediyor. Hakkı ile cihada da devam edin. Son 
ayet onun için çok önemli… Mücadeleyi bıraktığınız anda gitti, yaşam 
biçiminiz alt üst olur. Allah'tan yana olan dayanaklarınız alt üst olur, yok 
olmaya başlarsınız, Allah esirgesin, kaybolursunuz, gayb olursunuz. Allah'a 
gayb yoktur, insana gayb vardır ve insan eğer Rabbini kaybederse kendi 
bilincinde, gaybül gayba karışır artık. Buradaki gaybül gayb ilahi noktada 
gaybül gayb değil, kendisi gayblerin gaybine yokluğun yokluğuna çekilir. Daha 
önce yok idik, var eden Hakk, yoktan var etmek demek daha önce eşi benzeri 
olmadan var eden demektir. Bari esmasına gittiğiniz zaman anlaşılır. Daha 
önce yok idik, var etti, o zaman bize düşen vazife şu varlığımızda ne içinsek, o 
ne içinliği yerine getirmek. Kul olsunlar diye yarattım, beni bilsinler diye 
yarattım, halife olsunlar diye yarattım. Bu nedenler üzeri yaşıyorsak 
nedenlerimizin hakkını da buluyorsak akıbetimizden de emin olarak yaşar, 
gideriz. Allah'ın muradı nedenimizdir, o muradı yerine getirebiliyorsak ne 
mutlu bize. 

Haftaya Müminun Suresini yapıyoruz, sonra Nur suresi… Nur suresiyle 
beraber zaten bize yaşam biçimi veriyor demeye başlıyor demiştik. Duruş ve 
yaşam biçimi, yirmi dörtte biter, artık bizi bir başka alana taşır. O yaşam 
biçimini ve duruşu toparlar artık başka bir alana taşıyacak bizi. Yirmi dörtten 
bir sonraki altı otuza kadar gider. Otuza kadar olan taraf artık bizi tamamı ile 
Tevhid alanında iyice toparlar. Tenzih ve teşbihlere yine tanığızdır farklı 
alanlarda…  

Bir de Bakara iki yüz elli beş, birde Hac’da insanın yaratılışını anlatan bir ayet 
var. Bunlar en uzun ayetlerdir, Ayet'el Kürsü ile burada insanın yaratılışını 
anlattığı beşinci ayet… İnsanın bedenden yaratılışını anlatır, çok uzun bir 
ayettir. İnsanın bedenden yaratılışını anlatıyor. Ama Hac suresinde insanın 
ikinci yaratılışı da anlatılır, Kıyam etmek ikinci yaratılıştır çünkü. Kıyameti 
soruyorlar birinci beden yaradılışları var, ikinci yaradılışlarına mı iman 
etmiyorlar anlamına da gelir. Çünkü Kıyam ettiğinizle yeniden 
yaratılıyorsunuz, bilinçte yaratılıyorsunuz, şuuruna ererek yaratılıyorsunuz; 
onun için Hac suresi ilahi yaradılışla da alakadardır. Bedende yaratıldık ama 
şuurunda yaratılış var artık… Artık beden değiliz. Burada oturuyoruz, kim 
kendini beden olarak hissediyor, herkes bir anlam akışında, ikinci yaratılıştayız 
çünkü… Bir ayette ne demişti birinci yaradılışı bilirsiniz ama ikinci yaradılışı 
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bilmezsin belki diğer surelerde önümüze çıkacak.  

İkinci yaradılışa bizi getirdi, ikinci yaradılış bilinçte yaradılıştır, ruhta 
yaratılıştır, nurda yaratılıştır, ilahi sıfatları üzeri yaratılıştır ve burda 
kazandıklarımızla beraber ilahi âleme taşınmaktır. İkinci yaradılışı sağlam 
olan, geleceğinden niye korksun! Allah ile doğru, Allah'ın sıfatlarıyla 
bezenmiş, onunla ayağa kalkmış bir insan burada ölmüş, burada dirilmiş Hakk 
ile gerçek ile… Ahretinden niye korksun, orayı da biliyor, burayı da biliyor; 
bilmeyenler korkar. Onun için amacımız, ikinci yaratılışta sağlam adımlarla 
ilerlemek.  

Abdullah Baba’nın yanına gitmeden önce ölümden köpek gibi korkardım. Ne 
zaman yanına gittim, korkum kalktı. Çünkü o korkmuyordu ki ve korkmamam 
gerektiğinin bilincini vermişti. Bir gün şöyle demişti; “Yavrum ölümden 
korkandan korkacaksın” Niye; bu dünyaya çok çok sarılmış, bağlantıları çok 
kuvvetli, dayanakları çok kuvvetli; her şeyi yapabilir. Ama bizim ölümden 
korkmamız bunun için değil, akıbetimizde ne olacağımız noktası. Bunu da 
aşıyoruz, akıbetimizde ne olacağından da korkmuyoruz; Allah'a güveniyoruz, 
biz doğruyuz, O’ndan eminiz, öz varlığımızdan eminiz, akıbet olarak da ne 
verirse bahtımızdır, nasıl karşılarsa kendi bilir, şanındadır ve nasıl 
karşılanacağımızda biliyoruz yani.  

Nereye gideceğini insan bilmeli, bazen bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Bir insan 
akıbetinde ne ile olacağını, kim olduğunu, akıbetinde de ne ile karşılaşacağını 
da çok iyi bilmeli, güvenle yürümeli yani… O kadar senet var, sepet var; yine 
korkuyoruz. Senet dediğim Resulallah görünmüş, iki damla gözyaşının senedi 
var, Allah’u Azimüşşan belki Cennet mekânlarını göstermiş, keşif olarak 
nereye gideceği gösterilmiş, filan… Ama yine korkuyoruz diyenler çıkıyor 
bazen. O bu âlemde geri nefse dönüldüğü için yine sağlam yürüyüşe devam 
etmek içindir. Korkmasa belki nefsine ayak uyduracak, belki kötü iş yapacak; 
onun için yine korku duyabiliyorlar… Yanımıza gelenlerde çok oluyor bu, 
onlara verdiğim ders bu… Bununda sebebi nefsinize geri dalmamanız, nefsi 
emmarenin getirileri, sizde uyandırdığı dürtülere ayak uydurmamanız içindir. 
Eğer o hali vermezse nefsi emmarenin dürtülerinden sebebiyet, içgüdüleriyle 
beraber bu âleme yine sürükleniriz, ilahi âlemden koparız. Hani 
mertebesinden düşenlerden eylemesin diye, Allah size bir şey vermiştir ama 
şımartırsa alabilir, Allah verdiğini almaz ama şımaranlardan alıyor. Firavun 
örnektir, o şımaranlardan oldu diyor ve şımarandan alıyor, Allah esirgesin. 
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Bazılarından alır imtihan için, Eyüp gibi… Ama önemli olan ahrettir. Bizim 
derdimiz ahiret ve akıbete göre yaşamak, onun için diyoruz erek felsefesi 
yapıyoruz; ahiret ve akıbete göre bilinçleniyoruz, kim ki akıbet ve ahir ete 
göre bilinçlendi, zaten rahattır. 

Sadi Konuk’a herhalde, sormuşlar; bizim hekimler ne için böyle, düzgün 
hareket edemiyoruz? Bizim hekimlerin hepsi delidir demiş, ne için demişler, 
organize olamıyorlar ki demiş. 

Hakikaten de söylediği doğru… İnsan organize olan bir varlık, ortak ilkeler, 
ortak değerlerle organize olan ve toplumsallaşan bir varlık. Eğer olmazsa 
zaten insan değil. İnsani ilişkilerinde bulacak ve ilk adımlarından bir tanesi 
organize olmak. Ailede organize olmak, toplum içerisinde organize olmak ve 
ilahi sıfatlar ona göre tezahür edecek ki en yüksek derecede ki organizasyon 
Devlettir, muhteşem bir icattır. İnsanoğlunun şu ana kadar yaptığı en büyük 
icattır, Devlet icadı, huzur ve selamet devlettedir. Bakın hükümet demiyorum, 
hükümet ayrı bir şey. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın, toplumları devletsiz 
bırakmasın. Tecrübeleri var, Suriye, Ukrayna… Devletsiz kaldığınız zaman o 
gün korkun. İnsanlık tininin üretimde doruğudur ve bütün üretimler o devlet 
çatısı altında, güvencesi altında olur. Şurada emin oturuyorsak devlet 
organizasyonu sebebiyle rahat oturup Allah diyoruz. Nöbet tutan askerlerden 
tutun, iş gören memurlar, vazifeli memurlar, nöbetçi olan hekimler, şunlar, 
bunlar… Onların yüzü suyu hürmetine...  

Devlet, Devlet, Devlet, burada Devleti ululaştırmak adına söylemiyorum, 
devletin gerekliliği adına söylüyorum. Geçmişlerde devlet ululaştırıldığı için 
başımıza bindiler. Devlet uludur, Tanrıdır gibi değil. Devlet hizmetkârdır, 
ürettiğimiz en mükemmel organizasyondur, onu halkın niyetine güzelliğine 
kullanırsan hizmet, kişiler menfaatine kullanırsa zulme, despotluğa, faşistliğe 
kadar gider, Allah esirgesin. Yani insanın birçok icadı var, para sosyal 
ilişkilerdeki muhteşem bir hızı vardır. İletişim, telefon iletişim adına çok 
önemli, tekerlek ulaşım, ateş üretmek adına inanılmaz kolaylıklardır. Optik, 
keşifler… Her bir icada bakın, insana bambaşka bir açıdan büyük bir şey 
getiriyor. Her biri bir çıta, ama toplum içinde insan yaşar ve bu değerlerini 
üretmesi, aynı zamanda diğer üretimlere devam edebilmesi, sosyal yaşantıyı 
devam ettirebilmesi, yeni keşiflere açık olabilmesi için devlet şart; yoksa kaos 
olur her taraf, Yecüc-Mecüc olur. 
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O Aşk ayetini unutmayın, o Hac suresinde bizatihi Aşkı imler, işaret eder, “o 
müminler ki Allah anıldığında kalpleri titrer” o bizatihi âşıkları anlatır. O 
duyguyu anlatmıştır. Mesela nice duygu, nice hal var ki hepsine biçim veriyor, 
tasvir ediyor, edebiyat yapıyor, muhteşem anlatımları var. Edebiyat kitabı 
desen Edebiyat kitabı değil vallahi, şiir kitabı desen şiir kitabı değil, ama şiir 
var,edebiyat var. Felsefe desen Felsefe kitabı değil, ama Felsefe var, hikmeti 
ile okuduğun zaman bambaşka süreçte sana getiriyor tutarlı anlatımlarıyla 
beraber. Bilim kitabı desen… Ya düşünün bin dört yüz sene önce gökler ve 
yerler bitişiktir. Allah Allah… Onları ayrıştırdık; yani nedenlerini açığa çıkarttık, 
bitişik olanda nedenler açığa çıkmaz, ne zaman ayrışırlar ondan sonra 
nedenler açığa çıkar, nedenlerini açığa çıkarttık. Bin dört yüz sene önce 
söylüyor ya. Güneşi, yıldızı, ayı onları taksim ettiğimiz ve yüzdürüyoruz diyor, 
bir ereğe doğru gidiyor; daha bunlar yüz sene iki yüz sene içinde bilinen 
şeyler. “Denizleri birbirinden ayırmışız” ayeti, “demiri gökten indirdik” Bin 
dört yüz sene önce, bir çöldesiniz, elinizde bilgi üretecek hiçbir argüman yok, 
sadece ticaretle geçiniyorsunuz ve çöl insanısınız, bilgi üretme gibi bir derdiniz 
de yok. Bilgi üreten bir toplum olsalar diyeceğim neyse, yani kıyıdan köşeden 
belki bir şeyler olmuştur, yani bilmişlerdir, bulmuşlardır. Öyle bir şey yok, 
adamlar ticaret yapıyor, keyfine bakıyor, öyle de barbarlar. Veya yobazlar ki 
Resulallah diye bir güzeli gönderiyor. İçinde hiç mi güzeller yok, zaten onlar 
iman ediyorlar. Ya muhteşem ayetler var o bağlamda… Halen nice ayetler 
hakkıyla daha tezahür bile etmedi. Ne zaman ki gelecek bilgisi bilim olur, o 
zaman ayetler bambaşka bir dilde görünecektir. Psikoloji bile var ya, gidin 
Yusuf suresine tamamı ile Psikoloji. Freud, Yung hepsini toplamış, özetlemiş 
orada, üstelik ikisini de aşırtan bir şekilde… Çünkü geleceğin bilgisiyle… Freud 
ve Yung ta geleceğin bilgisi o kadar yoktur. Freud zaten geçmişe bağlar, diğeri 
arketipallere bağlar; burada geleceğe de bağlayış var. Her gördüğünüz, sizin 
yaşayacağınızı işaret ediyordur ve Yusuf suresinde onu da görürsünüz. 

Nefsi Emarenin bütün hallerini konuşur, yola çıktığınız zaman başınızdan 
geçecek bütün halleri… Gelecekte akıbet olarak yaşayacağınız bütün halleri 
anlatır. Mesela, burada namaz kılıyoruz. Eşiniz, kardeşiniz, aileniz; sen oraya 
niye gidiyorsun, aptal mısın, şöyle misin, böyle misin der; ayet açık “onlar 
onların kıldığı namazla alay ederler, dalga geçerler, hakirlerler.” Kala kala sana 
mı kaldı, dünyayı mı kurtaracaksınız… Öyle bir derdimiz yok ki kendimizi 
kurtardık, tamam. Dünya Allah'ın mülkü, bizim kurtarma haddimiz yok. Böyle 
şeylerle karşı karşıya çok kaldım; kafayı yemişsiniz… Hepsiyle de karşılaştım, 
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bir tanesi eksiksiz, vallahi diyorum. Namazından tutun, alay etmelerinden 
tutun, dalga geçmelerinden tutun, hakirlemelerinden tutun, hepsiyle de 
karşılaştım. Amcamın oğlu bir gün alay etmişti; şeyhlendiler, şöyle oldular, 
böyle oldular filan diye… O alay ettiği şeylerin hepsinin başından geçtiğini 
gördüm, ama kötü olumsuz noktada. Olumlu tarafı bana kalmıştı. Hepsini tek 
tek yaşamınızda görüyorsunuz, tek tek.  

Tek tek eğer yaşamıyorsak, takipçisi değilsek Kur’an’ın, bizde Furkan 
olmuyorsa… Furkan olmazsa takipçisi değiliz demektir, Furkan oluyor ve 
takipçisiysek yaşamımızda görünüyor, tek tek görünüyor, o zaman Kur'an 
olursunuz. Başkasının okuduğu Kur'an olursunuz ama… Siz Furkansınızdır ve 
Furkan olarak takipçisisinizdir Rabbinizin takipçisisinizdir ve sizi okuyanlar 
Kur’an’ı okuyordur. Yaşam örneğisinizdir. “Ben Kur’an’ı Natıkım” demiş ya Hz. 
Ali, selam üzerine olsun. Hz. Ömer’e, Hz. Ayşe’ye soruyorlar “nasıldı o 
zamanlar” “onun ahlakı nasıldı?” Hz. Ayşe diyor; “Kur’an’ı okusanıza, onun 
ahlakını orada görürsünüz.” Hakikaten kaç ayetten beri ahlakını görüyoruz. 
Kur’an’ın yaşamına nasıl sirayet ettiğini okuyoruz. Son iki suredir dayak 
yemiyor, hiç dikkat ettiniz mi? Enbiya suresinde övgüyle methiye yapıyor, Hac 
suresinde de onu kendisine taşıyan güzelliklerle ifadelerde bulunuyor. “Seni 
âlemlere rahmet olasın diye gönderdik” Ama orda dahi ince bir tokat var, 
başka işle meşgul olma tokatı… Yani biz seni âlemlere rahmet olasın diye 
gönderdik, bunlarla uğraşasın diye değil gibi…  

Belki biraz daha ileriki surelerde methiyeleri daha fazla görürüz, inşallah. Bu 
yetişen bir insanın süreci ve Hz. Ömer söylüyor; “biz onun zamanında Kur'an-ı 
yaşıyorduk” diyor. Hepsi Kur’an’ın ayetlerinin konu örnekleri, her biri konu 
örnekleri… Bir şey yaşıyorlar, yaşadıkları şey üzerinden Kur’an iniyor ya, ayet 
iniyor, muhteşem bir şey. Bedir savaşını düşünün; “o müminler ki mümin 
kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler” “mümin müminin 
kardeşidir” ayetlerinin düşünün… Kardeşçe bakıyorlar, ayrı gayrıları yok. 
Resulullah’ı tokatlamıyor, yanına gelenleri tokatlamaya başlıyor, “onun yanına 
giderken edeple gidin” “ailenizle konuşur gibi konuşmayın” o surelere daha 
gelmedik. Tahrim suresi mesela, eşlerini uyarıyor; sizden daha iyilerini verir 
vs. vs. Öyle bir değere yükseltiyor ki O’nu, artık yanına gelenleri terbiye 
ettirtiyor, muhteşem.  

Evvela bir biz yapıyor, bene doğru taşıyor, ondan sonra yanına gelenleri bu 
sefer okutuyor. Bu sefer yanına gelenler O’ndan Kur’an’ı okuyor. Allah bunu 
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nasip eylesin, Muhammedi olun, bu şekilde Muhammedi olmayı nasip eylesin 
gerçekten. Onun için gidiyorum, unutuyorum, çalışıyoruz, şöyleyiz, böyleyiz 
diye kaygılarınız olmasın. Belli bir vakit olur, öyle bir zamanla karşı karşıya 
kalırsınız ki öğrendiğiniz her şey yaşam biçiminiz olmuştur, sizde Furkan’a 
dönmüştür, bir bakmışsınız kızınız olmuş, bir bakmışsınız çocuğunuz olmuş, 
bir bakmışsınız yakın bir arkadaşınız olmuş, bir bakmışsınız eşiniz olmuş… Kim 
olmuşsa olmuş önemli değil. Bir bakmışsınız bir sohbet esnasında ona yol 
gösterici bir ayet ağzınızdan çıkmış, ama risaleti sizde olmuş, o ayet sizin 
anlatımınızla bambaşka bir haliyle ona gitmiş, onun yaşamına yol vermiş, ne 
mutlu size… O Kur’an’ın ayetini oda sizden okumuş olur. Siz Furkansınızdır 
ama siz O’nu dile getirirken doğru yolu gösteren, doğru yolu söyleyen, sizin 
dilinizden O, bir bakmışsınız Kur'an okuyor. Okunan, anlayışa hitap eden, ne 
mutlu bize… 

Ama özellikle öz güven, geleceğe doğru öz güvenle yürümek, kendimizde öz 
güveni bularak yürümek onlar çok önemli şeyler. Bir taraftan da metafizik 
yapıyoruz, bir taraftan Varoluş Felsefesi yapıyoruz. Ama Batı’nın metafiziğiyle 
aynı metafizik değil, Batı’nın Varoluşuyla da aynı Varoluş Felsefesi değil, çok 
farklı. Batı’nın Varoluş Felsefesi direk insanı gösterir, Nihilizm’e doğru giden 
bir yönde var, insan ululaştırılırken Tanrı geriye bırakılıyor. Bizde de insanı 
gösterir ama Tanrı’dan bahsetmiyorsak, Allah'tan bahsetmiyorsak Varoluş 
Felsefesinden zaten bahsedemeyiz, neden sebepleri arayamıyoruz. 
Resulullah’ın bir sözü vardır “Bismillah’ sız iş güdüktür” diyor. O’nun la 
ilişkilendirilmeyen her şey güdüktür yani boştur, sonu yoktur. Bunu bir ayetle 
süsleyeyim ayet şu; “o kısır günden” yani artık sonuç elde edemeyecekleri 
günden… Bir eylem yaparsınız, sonucunu alırsınız. Artık sonuç elde 
edilemeyecek günden diyor. Belki burada sonuç elde edebiliyorlardır insanlar 
üzerinden, şuyun dan ama ahrette gerçek bir yüzleşme ile karşılaştıklarında 
hiç bir şekilde sonuç elde edilemez. Zaten bir ayet daha var ki çok önemli, 
Hakk diyor “biz oyun edinmiş değiliz, oyun edicilerde değiliz” yani bir hikmet 
üzeri yapıyoruz. Ve “Hakkı batılın üzerine geçiririz” diyor ve “Batılı yok olmuş 
görürsün” diyor.  

Hep anlattığımız şey; gerçekle ilerlenir, Hakk ile ilerlenir ve Hakk ile yürünür, 
Batıl geride kalmaya mahkûmdur, Batıl yok olmaya mahkûmdur.  

Geçen hafta Metin Baba bir resim paylaştı, sizlere geldi mi bilmiyorum. Öyle 
resimler vardı ki zannedersin Orta Çağ da yaşıyor adamlar. Günümüzde… Öyle 
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şeyler var ki Tunç devrinde, orman devrinde filan yaşayan insanlar var, 
Sibirya’da, Avustralya’da, Amazon’da, Tibet’te… Düşünen ve üreten insanların 
ilerlediği şu an ki günümüzde kimisi tarihin gerisinde kalıyor, oldukları yerde 
kalıyor. Kimisi de yeni bir geleceğe doğru kanat açıyor ve ilerliyor. Ama önemli 
olan dünyada bu şekilde konforla ilerlemek değil, o bizi elbette ki bir yerlere 
götürür, amenna. Tinde ilerlemek, zamanın ruhunu okumak, o ruha göre 
hareket ederek geleceğe adım atmak, bir adım daha atabilmek, bir adım daha 
ileriye taşıyabilmek en önemlisi… Yani günü okuyacaksınız. İnsanlığı bir mabet 
gibi görün, o mabedine bir tuğlada siz ekleyin, bir katkıda siz bulunun. 
İnsanlığın tamamı ilahi bir mabettir, o mabede insan olarak bir katkıda siz 
koyun, Kâbe’nin taşlarından bir tanesi de siz olun, insanlığa bir katkıda 
bulunun. Varsın kimse bilmesin o taşı, ama sizin duygu ve düşünceleriniz 
âlemde karşılık görmüştür. Birilerinde işler, birilerinde çıkar, olsun, çıkar… 
Bilsek de bilmesek de önemli değil, biz şöhret için var değiliz ki! Önemli olan o 
doğru şeyin açığa çıkmasıdır, o gerçek olanın açığa çıkmasıdır. Senin benim 
elimle olmaz. Ama senin düşüncen, benim düşüncemle olur, başkasının eliyle 
de iş görür, olsun öyle olsun, inşallah. 

Onun için hiç yoksa olumlu düşünün, hiç yoksa güzel düşünün diyor. Hiçbir 
şey yapamıyorsanız dâhi hiç yoksa güzel düşünün, âleme bir şey bırakın. 
Allah’ın selamı üzerinize olsun. 

14.06.2015 
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23- MU’MİNUN SURESİ 

 

Geçen Hafta Enbiya suresinde özellikle vicdanı konuşmuştuk, Hicr suresinde 
de geleceğe doğru emin adımlarla gitmemiz gerektiğini, Allah’a güvenmemiz 
gerektiğinin ana fikrini çıkarmıştık. 

Vicdan konusuna bir parça yine değinmek lazım çünkü bir soru gelmişti o soru 
yarım cevaplanmıştı. Tövbe suresindeki vicdanla Enbiya suresindeki vicdan 
arasında ne fark vardır gibi bir şey sorulmak istenmişti. Eksik kalmıştı biraz, 
kendimde tatmin olmadım. Sonlara doğru aklım matlaşıyor. Kusura bakmayın. 

Konu başlığı çok… Kendimin koyduğu konu başlığı olsa art arda sıralanır gider, 
ama kendimin koyduğu konu başlığı değiller. Sistematik olarak bir konu ele 
alıyorsun ve o sistematik olarak aldığın konuyu aklıyla ve hakkıyla gerçek 
mantığına uygun bir şeklide tevil yapmaya çalışıyorsun. Yorum olsa 
yorumlarla beraber yine devam edersin ama öyle bir şey değil. Elimizden 
geldiğince yorumlara yani tefsire kaçmadan muradı ilahiyi orada çözmeye 
çalışıyoruz. Her şeyde, tefsir dâhil, eğer murada bağlı ise evvel ilkeye bağlı ise 
onlarda bir nevi tevildir; tevilin alt konuları, dip notları gibidir. Bunu da 
gözden kaçırmamak lazım...  

Sorunun tam karşılığı şu; Tövbe suresindeki vicdan dönüşle alakadardır, 
Enbiya suresindeki ise hakların iadesi ile alakadardır. Enbiya suresine dikkat 
ederseniz haklar iade ediliyor; Allah’ın hakkı, kulların hakkı. Enbiya suresinde 
insanların birbirlerine yaptıkları zulümler vs. Doğadan örnekler verirken halen 
vicdana gelmiyor musunuz, yani Allah’ın üzerinizdeki hakkını vermiyor 
musunuz, nedeninize bağlı olarak der. Muminun suresinde bunu daha yetkin 
bir şekilde ele almak gerekiyor. Çünkü Muminun suresi bir nevi nedenini 
arayan değil de nedenini bulan insana hitap ediliyor.  

Muminun suresinde ‘kurtuluş’ var. Bir insanı neyine göre kurtuluşunu bulur 
demiştik; özgürlükle. Sonuçta kurtuluş özgür kalmayla alakadar bir şeydir. İlk 
defa kurtuluşu yetkin bir şekilde burada görüyoruz. Ama daha önceki 
surelerde çok okuduk özgürlüğü, parça parça, birçok noktadan. Özgürlüğün 
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nasıl bulunduğunu; devletle, yaşam alanı edinmekle vs. Muminun suresinde 
özgürlük bir parça kurtuluş, bir parça daha bireyseldir. Her ne kadar 
toplumsal hitaplar olsa da bireyseldir.  

Lakin şunun da altını çizeyim, ondan sonra tam Muminun’ a girelim. İki türlü 
bir aydınlanma var. Felsefe tarihindeki aydınlanma; kendinde akli aydınlanma, 
mantıksal bir aydınlanmadır. Akli olan aydınlanmanın materyal olarak hayata 
sirayeti söz konusudur. Yani batıdaki felsefi olarak aydınlanmanın içeriği 
budur. Bizdeki aydınlanma vicdanidir, ilkeseldir. Doğu - Batı ayrışımına aslında 
girmemek lazım ama artık öyle bir hal oldu ki doğuda üretilenler ile batıda 
üretilen arasında bir berzah oldu sanki. “İki deryayı bırakmışız, bir birine 
girmezler. İkisinde de nimetler vardır” noktasına kadar gelmiş artık. 
Aralarında büyük bir fark var ve birbirlerine fazla girmeyen ikisinden de 
beslenilen ama ikisinin de belli çizgileri olan, ana hatları olan bir ayrışımı var.  

Denizleri birbirinden ayıran nedir; farklı yoğunluklarıdır. Bunu çay deneyinde 
bile yaparlardı çocukken. Suyu şekerlendirirlerdi, üzerine çay dökerlerdi veya 
tam tersi; vs birbirlerine karışmıyordu. Yoğunluklarından sebebiyet yani tuz, 
mineral yoğunlukları, daha birçok şey…  

Kendine ait kültürel yoğunlukları var, o kültürel yoğunlukları ile edindikleri, 
ürettikleri şeylerle beraber birbirlerinde farklılık oluşturuyorlar. Onun için 
birbirine karşı doğu kültürü batı kültürü diye bir ayrışım getiriyor. İnsanlık 
olarak yapmamamız gereken bir şey bu. Ama farkına varmak için zorunlu 
olarak tespitlerimizde lazım. Tespit etmezsek, yol yürüyüşümüz olmuyor. 
Batının aklı nasıl işliyor, doğunun aklı nasıl işliyor; bunları ayrıştıramazsak 
kendimizi konumlandıramayız, ayna tutmazlar, çanak tutmazlar bize. O 
yüzden bu şekilde ayrışımlara da gidebiliyoruz.  

Batının ilmine baktığınız zaman aydınlanmayı zaten felsefe tarihiyle Immanuel 
Kant’tan tutun Hegel’ e kadar ister materyal ile ilerleyiş, isterse idealist 
ilerleyiş olsun her iki seferde de akli bir aydınlanmadan bahsediliyor. Bu 
Immanuel Kant’ ta tamamıyla oturuyor. Ve bu deney, gözlemciliğe kadar 
gider yani nesneden doğuş, doğaya karşı aydınlanmamız gerekir noktasına 
gider. Dine karşı aydınlanma, bireysel hak ve özgürlüklere gider. Varoluşçu 
felsefede, sosyal yaşantıda bilginin işletilmesi, sosyal yaşantıya geçirilmesi ve 
insanın insan hakları doğrultusunda özgürleşmesi… Ama insanın insan… Yani 
tanrıyı ötelemiş! Eğer bir var oluştan bahsediyorsanız tanrı haricinde bir var 
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oluştan bahsedemeyiz. Ama batı tanrı haricinde bir var oluştan bahsetti. 
Nihilizm ve Ateizm’e doğru uzanan, var oluşçu felsefe kolunda bahsetti. Ama 
tanrıyı bizatihi merkeze alıp ta konuşan var mıdır? Vardır veya bizim 
haberimiz yoktur, bilmiyorum. Ama daha çok tanrıya karşı gelen, kiliseye karşı 
gelen insanın, kendini kutsayan bir varoluş felsefe olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Her neyse bunlar önemli değil.  

Ama aydınlanmadan bahsediyorsak doğaya karşı aydınlanma elbette akli olur. 
Hakka karşı; hakkı ilkelerle bilmek… Çünkü ilkeler gaybidir ve akılla bilinir, 
makullerdirler. İyilik, doğruluk, güzellik gaybidir, dışarıda göreceğiniz şeyler 
değil; kabullerimiz sonucunda dışarıdaki eylemlerde tanık olabileceğiniz 
şeylerdir. Evet, dışarıda görünürler ama iman etmedikten sonra, kabullerimiz 
olmadıktan sonra dışarıda göreceğiniz şeyler değildir. İyiliği neye göre 
referans alıyorsunuz, doğruluğu neye göre referans alıyorsunuz? Bu sefer 
göreceli şeyler çıkar, herkes kendi dünya görüşüne göre göreceli bir şekilde 
onları yorumlar. Ama hak ilkeye bağlı olarak, gerçek ilkesine bağlı olarak iyilik 
herkes için iyilikse, doğruluk herkes için doğruluksa evrenseller olarak ele 
alırsanız, o zaman biz iyiliğin neresinde kalıyoruz? Yani kötülük olmadığını 
görürsünüz, iyiliğin neresinde kalındığını görürsünüz.  

Kötülük dediğimiz şey gerçek iyiliğin, gerçek doğrunun, gerçek güzelin ve hak 
olandan yana hakikatin neresinde kalıp kalmadığımızla alakalıdır. Hakkın 
bilgisine ne kadar ulaşıp, ona ne kadar tanık olup olmadığımız ile alakadardır. 
İyi şeyler Hakk’a tanık kılarlar. Hakikate, öznenin kendi eylemleri 
doğrultusunda iyi, doğru, güzel olduğunu bilinciyle, ne kadar tanık olup 
olunmadığının aklıyla alakadar olarak yakinleşiriz. Kötü şeyler ise bizi ondan 
uzaklaştıran şeylerdir. Tasavvufta veya Kur’an terminolojisinde kötüden 
bahsediliyorsa o hak olandan ve Hakk’tan örten şeylerdir. Hakk’tan yana 
geriye atan şeylerdir; iyi, doğru bir şeyden bahsediliyorsa o Hakk ile 
örtüştüren, Hakk’a vardırtan, sonucunda Hakk’a tanık kılan şeylerdir. Dikkat 
edersek anlaşılmaz hiçbir yer kalmıyor, zaten kendiliğinden çözümlüyorsunuz. 

Özellikle akılla, vicdan… Evet, akılla vicdanla aydınlanırız, ilkelerin telkin 
edindiği vicdan bizim dönüşümüze sebebiyet verir ve hakların iadesine sebep 
verir. Hakların iadesini yapmadığın sürece vicdanınızda sükûn bulamazsınız. 
Onu da bırakın olması gerekenleri yapmadığınız da sükûn bulamazsınız. Bir 
şey yapmanız gerekir; yapmazsınız, sırtınızı dönersiniz, sonrasında 
vicdanınızda rahatsız olursunuz. El uzatılması gereken bir yere el 

407

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



uzatmazsınız; o sizinle beraber yürür. Paylaşmanız gereken bir şeyi 
paylaşmazsan vicdanınız peşinizi bırakmaz. Bak, günahı yok bu işin, olmaması 
gerekeni yaparsınız ve olması gerekeni dahi yapmazsanız, o zaman vicdanınız 
sizi rahatsız eder. Çünkü ilkelerin telkin edildiği yerdir, olması gerekenin 
yapılması istendiği yerdir vicdan. 

Ve Muminun suresinde önümüze bir daha vicdanı getiriyor. Vicdanı bireysel 
olarak önümüze getiriyor ama. “Kimin terazisi ağır basarsa” çok anlamsız gelir 
değil mi? Terazi nasıl ağır basacak? Daha önce söylemiştik orada iki kiloyla üç 
kiloyla tartılmıyor ki! İlkeler tecelli ettiği, ilkeler telkin ettirdiği vicdan 
melekemiz yani ruha bizzat telkindir. Çünkü telkin edindiği yerde hak kefesi 
ağır basar. Hak kefeniz ağır basıyorsa eğer kurtuluşa erersiniz; hak kefesi ağır 
basmazsa o zaman kurtuluşa varamazsınız. Duyarsız olursunuz, çünkü vicdan 
duyarsız kılmayan melekemizdir bizim. Akıl yetinizle duyarsız kalabilirsiniz 
birçok şeye, ama vicdan melekesinde hiç kimse duyarsız kalamaz. Eğer vicdanı 
varsa duyarsız kalamaz, imkân yok.  

Geçenlerde şurada ölesiye bir kavga çıkmıştı, görmüştüm. Ben hiçbir zaman 
kavgaya karışmam, hiçbir zamanda dönüp de arkama bakmam, 
korkaklardanımdır. Ama kavgadan da korkacak kadar değil. Reflekssel 
korkularım çoktur. Karışmam yani kavgaya. Olay kendi içlerindedir, ne 
oluyorsa oluyordur, paylaşıyorlardır birbirlerini. Çünkü kavga eden insanlar 
birbirlerini paylaşırlar, her ne ise; günahlarını, sevaplarını, enerjilerini, neleri 
var ise… Araya girip de paylaşmak istemediğim çok şey olduğu için aradan 
kaçarım. Her neyse oturuyoruz, seyrediyoruz; kadının biri bayıldı. Artık bizi 
aştı dedik, olay bizi aştı; gidelim yardım edelim. Bir arkadaş neredeyse 
hayatını tehlike attı. Eğer o olaya tanık olduktan sonra, bizi aştın bir limitine 
gördükten sonra, yerimizde kalsaydık bir ömür boyu bizi takip edecek bir 
şeyle karşı karşıya kalırdık. Bakın, karışmama hakkın var, günah bile değil, 
Allah seni ondan mesul kılmıyor, orada bir zulümde yok… Yani insanlar kavga 
ediyor birbirlerine zulüm vardır ama seni ilgilendiren, senin müdahale edecek 
bir zulüm yok. Çünkü toplumsal noktada bir zulüm yok orada, müdahil 
olmamız gereken toplumsal noktada bir şey varsa... Bakıyorsun her şey 
mücadele doğrultusunda, her şey doğru dürüst devam ediyor, ama bir 
bakıyorsun ki ta mazluma kadar sirayet ediyor; orada artık seni aşan bir 
noktada var! “Zulmün önünde duran dilsiz şeytan gibidir” Giriştik… Bir kişinin 
hayatını kurtarılmasına kadar sebep veren bir olay vakası yaşandı. Ama 
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karışmasaydık ne olurdu? Bir ömür boyu bizimle gelir, takip ederdi. Kala kala 
sana mı kaldık, şöylemi oldu… Bunların artık aşıldığı noktadır orası!  

Bu sadece kavga dövüşle de alakadar değil. Elinize geçmiş bir maddi olanakla 
da alakadar olabilir; yolda bulmuşsunuzdur, gider sahibine teslim edersiniz. 
Kala kala sana mı kaldı; hak gönderdi… Birde nefsinizi savunmak için söyle; 
hak rızkını bile önüne gönderdi! Ya gönderdi de kardeşim, sen geri iade 
edebilir misin edemez misin diye imtihanı varsa bu işin? Veya sana mı 
gönderdi, senin elinden belki başkasının ihtiyacı var ona gönderiyor!  

Olması gerekeni yapmıyorsanız eğer büyük bir problemdir. Kimin vicdanı ağır 
basıyorsa kurtuluşa eren odur diyor. Onlar kurtuluşa ermişlerdir ve Muminun 
suresini okumak istiyorsanız kurtuluş ve özgürlük ilkesiyle okumanız gerekir. 
Kurtuluşun sonucu özgürlüktür ama neden karşı kurtuluyoruz? Felah-
kurtuluş-özgürlük Neye karşı bir felah var? “Müminler gerçekten kurtuluşa 
ermişlerdir” Nasıl gerçekten kurtuluşa ermişlerdir; vicdan terazilerinde 
erdiklerini söylüyor. Kâfirler kurtuluşa ermezler, felah bulmazlar, iflah 
bulmazlar. Toplum içerisinde iflah olmaz dedikleri şey… Yani kurtuluşunu 
bulmazlar, neyinden; nefsi emaresinden kurtuluşunu bulmazlar. İnsanın en 
temel öğrenmesi gereken şey…  

Onun için tasavvuf öğretisinde insanın ilk terbiye edildiği şey nefsidir, gidip te 
milleti kurtarması değil. Bu yollara giren evvela milleti kurtarmak ister. Önce 
kendini bir kurtar! Bir kendini kurtar, kurtulduktan sonra milleti kurtarabilme 
fazileti var ise kurtarabilirsin.  

Dervişin bir tanesi üstadın birinin terbiyesi altındaymış. Şeyh efendi vadesi 
dolana tutarmış icazetini yaparmış, gönderirmiş. Bu dervişte beklermiş, 
efendim dermiş ne olur bana da bir icazet yazın, herkese veriyorsunuz 
senelerden beri bana da vermediniz… Yani içerlenmiş. Evladım ne yapacaksın 
demiş. Boş. Nazı geçmiş, madem öyle demiş bir icazette sana da yazayım 
demiş. Filancada köye göndermiş. Köye gidiyor, Cuma vaazına giriyor, hoca 
efendi yanlış yalan bir sürü vaaz veriyor. Bir ayağa kalkıyor; hoca efendi bu 
böyle olur mu diye… Sen misin bizi yalanlayan, cemaat tarafından güzelce 
dayak yiyor, postalanıyor. Hatasını anlıyor, geliyor efendiye, aradan aylar 
seneler geçiyor. Efendi hazretleri yine bir niyazda bulunuyor, yine aynı köye 
gönderiyor, yine bir dayak yiyor, yine geliyor. Olduk olmadık şeylere 
karışmasın diye! Efendi hazretlerine yine gidiyor, bundan sonra efendi bizatihi 
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icazet yazıyor. Aradan vakit geçmiş, kendisi istemiyor, yediği dayak yetmiş 
yani. Efendi, vakti vadesi dolduğu zaman, rüştünü bulduğu zaman bir icazet 
yazıyor, gönderiyor. İcazet aslında onun belgeli olması demektir, diplomasını 
alıyor günümüz diliyle diplomadır. Olur ki bir yere gittiğin zaman ruhsatın var 
mı; diploman var mı demektir. Günümüzde artık diploma herkese veriliyor, 
parasını bastıran alıyor veya stadyumlarda önüne gelene veriliyor, biliyoruz 
değil mi o vakayı? Davullu zurnayla icazet dağıtıyorlardı fatih meclisi…  

İcazet ALLAH’ tan dır. Bir kul icazetini Allah’tan alır. Allah’tan alınmayan icazet 
hiçbir zaman iş görmez. Kişinin özünden gelecektir, kişinin özünden gelecektir 
hizmet… Kişinin özünden nur fışkırmadığı surece icazet hakkı yoktur. Efendim, 
gidiyoruz, nurlanıyoruz! Nuru gördün mü, yok. Nasıl nurlanıyorsun, bana bir 
anlat bakayım. Yalan, yok öyle bir şey! Kapkara kesilmiş hepsi, nurdan 
habersiz zulmet içinde yaşa… Önüne gelene icazet yok.  

Değerlerinizin kullanılmasına izin vermeyin. Bu zaman gemisini kurtaran 
kaptan zamanıdır. İslam elle tutulur ateş olacak diyor, elle tutulur ateş 
zamanıdır. Bireysel olarak, ferdi olarak buldunuz, buldunuz. Toplumsal olarak 
ta hizmetinizi yapıyorsanız; ne mutlu size! Yani olması gerekenleri 
yapıyorsanız vicdanınız doğrultusunda ne mutlu size! 

İcazeti almış, gitmiş arkadaş. Yine camide… Kalkıyor ayağa; ey ümmeti 
Müslüman diyor. Şu hoca cennetlik diyor, tüylerinden bir tane alsanız bile 
cennete girmeye müstahak olursunuz! Adamlar hurra hocanın etrafına, 
hocayı yolunmuş tavuğa çevirmişler. Hoca orada durur mu, kaçmış. Yolu 
öğrenmiş; insanların nefislerine müdahale yolunu öğrenmiş, Yakup’luğu 
öğrenmiş. Yakupluğu öğrenmeden irşat olmaz, irşat yapılmaz. Çünkü olup 
olmadık insanların nefislerine dokunursunuz, bu sefer irşad edemezsiniz. 
Birebir irşat da Yakup olmanız gerekir bir parça… Yakup’tan uğrayın ama 
Yakup’ta durulmaz. Çünkü Yakup’un ön görüsü var, irşadı tam yetkin değil, 
yani böyle yapın şöyle yapın müdahaleleri yok. Ama Yusuf’ta müdahaleler var, 
kişiyi sevk etmeler var, toplumları sevk etmeler var. Evet, bireysel irşat 
Yakup’ta başlar, ama toplumsal bildiriyi bahsetmiyorum beyanı 
bahsetmiyorum birebir irşadı bahsediyorum. Yakup’la başlar ama İdris’te de 
vardır bunlar, daha önceki Peygamberlerde de vardır. Ama Yakup’ta nefislere 
dokunmama noktasında tamamıyla olgunlaşan bir irşat vardır. Ama Yusuf’ta 
insanları sevk vardır. Eğer Yusuf’u edinirseniz artık nasıl sevk edeceğiniz aklını 
edinirsiniz. Bu noktada Peygamberlerin böyle bir cilvesi var. 
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İlk ayetlere dikkatli bakarsa “onlar ki namazlarında huşu içindedir, onlar ki boş 
şeylerden yüz çevirirler” Boş şey ne demek, boş şey olur mu? Demek ki 
oluyormuş. Ben Resulullah için söylemiştim; “boş ilimden Ya Rabbi sana 
sığınırım.” Ya Rabbi dedim Resulullah böyle bir şey söylemez, imkân yok. 
Kendimi yokladım, herhalde sahih hadis olmayabilir. Sonradan önüme 
getirdiler; her türlünün faydaları var ama insanın kendisinin ahiretine ve 
kendisinin kurtuluşuna fayda vermeyen ilim boş ilimdir. Boş işte öyledir. 
İnsanın akıbetine dair faydasız… Çünkü akıbet bağlayıcıdır, akıbetine ait 
kurtuluşu vermiyorsa eğer o boştur. Showmenlikten tutun, kariyer 
edinmekten tutun, insanlara hizmet etmemek, malına mülküne cimrilik 
etmek, vesaire kadar hepsi boştur.  

Bir gün babanın yanına birisi geliyor, futbolcu. Efendi şöyle bakıyor; yavrum 
bizim futbolla ne işimiz var diyor. o kadar güzel futbolcu, o kadar yere 
müracaat ediyor ama adam iflah olmuyor. En sonunda Altınbaş’a genel 
müdür oldu. Boş işlerle işimiz yok! Üstü kapalı söylemiş ve girdiği hiçbir 
sınavdan hiçbir türlü geçememiştir. Adam çok becerikliydi, güzel de top 
oynuyordu, onun ağzından çıkan söz ayrıştırıyor; bak Furkan ayrıştırıyor. Hak 
söz ağızdan ehline ve kabul edene çıktığı zaman artık onun hayatını etkiler. 
Bakın, hak söz çıkacak, ama kabulde görecek; bütün hayatınızı etkiler.  

 Yani şimdi ben anlamadım. Futbolcu olamazsın dediği için mi 
olamadı? 

Evet. Bizim işimiz yok diyor, yani boş iş… Bazıları güzel yorumluyor; yirmi iki 
kabak, bir topun etrafından koşarlar gibi bir sözle… İspanya diktatörlerinden 
bir tanesi olsa gerek; tam 42 sene futbolla ülkeyi yönettim diyor. İnsana ait 
hiçbir şey yok. Futbol olsun, spor olsun, öz güven bulmak için olsun, ama 
toplumları yönetmeye kadar çıkıyor ise ilkelerinden kopuyorsa, insanlar 
nedenlerinden kopuyorsa, insanlık değerlerinden kopuyorlar, birbirlerini 
öldürüyor, topluma zarar verecek fanatikliğe doğru gidiyor ise o zaman boş… 
Bir şeyin boşluğu onun niteliksel olarak nasıl kullanıp kullanmadığınızla 
alakadardır. Evlatlarınızla ilgilenmenizden tutun, maddi olanaklarınıza kadar… 
Onun boşluğu sizin niteliksel olarak hangi niyetle ona yaklaştığınızla alakadar.  

Hak için ise hizmet için ise değerler için ise o dolu doluyadır. Yok, değil ise o 
boştur. Namazınız dahi öyledir. Şunun için, bunun için ise bak gitti boşa… 
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Muminun süresinde bu ayetle beraber bize söylenen nitelikli bir yaşamdır. 
Nitelikli yaşa, boş yaşamayın. İlkesel olarak değerler, evrensel olan insani 
değerler noktasında niteliksel yaşayın. İlk ayetlerin vurguladığı erdem 
tamamıyla etiktir; hem ahlakidir hem etiktir. Etik ve ahlaki olarak ikisinin 
farkındadır; ahlak bireyseldir, etik olan toplumsal düzeyde bağlayıcı olan 
şeylerle yaşanan şeylerdir. Bu noktada bakarsanız ilk ayetlerin tamamı nerede 
ise etiktir. Çünkü toplumsal düzeyde hiyerarşide ortaya çıkan, manevi 
değerler düzeyinde toplumda yer edinmiş şeylerin, bireysel olarak 
uygulanmasıdır ve erdemlerdir. Erdemler düzeyinde yaşanmamızı istiyor, 
erdemler düzeyinde yaşananlar, ilkeye bağlı yaşayanlar kurtuluşa ermiştir 
diyor. Ama halen kurtuluşun içeriği tam oturmuyor. 

Biraz daha ileri doğru gittiğiniz zaman; “kuşkusuz rablerine korku ile saygı ile 
ürperirler” , “rablerinin ayetlerine iman ederler”, “rablerine şirk koşmazlar” 
ayetleri ile bambaşka bir şey söylüyor. Bireyselliği bağlayan şeyler söylüyor, 
çoğul kullanıyor ama bunların tamamı bireysel noktada bağlayıcıdırlar. Şirk 
koşmamak… Toplumsal düzeyde morfik rezenonsa girdiğiniz zaman, ortak 
akla girdiğiniz zaman sizi etkileyip de putlara tapmaya doğru her insan gider. 
Söyle bana dostunu söyleyeyim sana kim olduğunu derler. Ama bizden 
istenen birincisinde, tamamıyla ahlaki; ikincisinde ise ahlakımızın bağlayıcı 
olduğu hakikate kıyasen nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincidir. Her insan 
kendi dünya görüşü ve kabul ettiği hakikatlere göre bir yaşam ahlakı edinir.  

Müminler denilen bir kimlikten bahsediliyor. Hangi eylemler sonucunda 
mümin olduğunu bahsediyor; elinden, belinden, dilinden emin olunan kişi. 
Bunu tamamıyla anlatılıyor. Resulullah’ın hadislerinde de var, bazı tariklere de 
yöntem olmuş; elinden, belinden, dilinden, emin olunacaksın diyor. Başka 
sorgu sual yok diye Hacı Bektaşi Veli sözü vardır, enteresandır. Hemen 
arkasından kâfirlerin sıfatlarından da bahsediyor, bir dünya görüşü 
edindiklerinden bahsediyor ve bunu Nuh as. la beraber açıyor. Kurtuluş 
Nuh’la başlıyor; naciyullah; nefsimizden kurtuluş. Namaz, ibadetler, 
muhabbet vb. duygulanımlar hep nefsi emmarenizden kurtuluşu getirir.  

Naciyullah’ la başlar Musa’yla devam ediyor. Bireysel kurtuluşumuzu 
duygulardaki gelgitlerden kurtularak ediniyoruz. Dünya ile olan bağlantınız, 
maneviyatla olan bağlantınızda duygulanımlarınız da hakkıyla karar verdiğiniz 
de bedeniniz size gemi olur. O bedeninize aldığınız sevdikleriniz, türlülükler, 
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iradeler ile yine âlem de karşılığı olan şeylerle beraber kurtuluşa doğru sevk 
olursunuz.  

Başka surelerde “dağlar gibi dalgalar içerisinde gidilmekteydi” diyor. Bedenin 
eğer sizde yol yürütülmeye sebep veriyorsa hayatınıza, ilkeniz doğrultusunda 
amacınıza bağlı olarak yol yürütmeye doğru götürüyor ise bedeniniz sanki size 
bir gemi olur, siz de o akıl dümeninde vicdan terazisiyle beraber yolunuzu 
tutarsınız. Ama bedeninizde ilim size dayanak olursa Musa gibi size yol açar. 
Hakikate bağlı ilim size yol açar, ilmi ayrıştırır; suyu ayrıştırması gibi size yol 
açar. Hangi ilmi neye göre alıp almayacağınızın bilgisini verir.  

Daha da ileriye gidin iki kişi daha söylüyor; Mesih kurtuluşa erdiren nuruyla, 
mesh eden… Yahya su ile mesh edendi. İsa’ya Mesih denilmiştir niye nur ile 
mesh edendir ve “size kurtuluş için üzerinizde yedi yol verdik” zaten diyor. 
Üzerinize yedi yol verdik, bu yedi yolu kullanırsanız kurtuluşa erenlerden 
olursunuz anlamına gelir. Bu yedi tane temel ilkeden ilk ayetlerde bahsediyor. 
Sosyal ilişkilerinizde ahlaki olarak, etik olarak yaparsanız kurtuluşa erersiniz 
ama bu sosyal ilişkilerde kurtuluşa erdiren yedi yoldur. Lakin burada söylediği; 
“üzerinizde yedi yol” görmedir, duymadır, akletmedir, sezmedir, dildir, irade 
etmedir, vicdandır. Bunlara ek ifadelerde tefsir olarak bulunanlar da olabilir. 
Bunlar ile halka ve Hakk’a doğru yol ediniriz. Bunlar doğaya ve tine ait bilgi 
edinmemizin de araçlarıdır. Bunlar olamazsa bilgi edinemezsiniz. Dil, dil 
melekenizin, vicdan terazinizin olmadığını düşünün. Eğer ilimden yana 
aydınlanmak istiyorsanız doğaya karşı olarak ne gerekiyor; akıl, bilgi edinme… 
Bilgi ediniminin araçları ne; görme, duyma… Bilgi dışarıdan gelir, vicdan 
dışarıya ilkelere bağlı olarak tinimiz doğrultusunda karar vermemizi sağlar. 
Evet, nesneye bağlı olan bilginin, nesnesine bağlı olarak bilgisi ile aydınlanırız 
ama tin den yana aydınlanış sadece vicdanda olur. Ve peygamberler vicdanın 
sesidir demiştik, hakların iadesini isterler. 

Nuh nebi ile muhteşem iki şey söyler; “kendisinden başka ilah olmayan 
Allah’a davetçiyim” “Allah’a kulluk edin” diyor. Hizmetkâr olun, ilahi sıfatları 
üzerinizde çıkartın. Nedenlerini hatırlatıyor Muminun suresi… Kurtuluşa işaret 
eder ama kurtuluşu neden ilkenize bağlı kılar. İlk başta neden ilkenize bağlı 
kılıyor. Neden ilkemiz Allah ve neden ilkesini kabul edenler ve neden ilkelerini 
kabul etmeyenler olarak iki tane olgu çıkıyor önümüze. Nedenleri dünya 
olanlar, nedenleri hak ve hakikat olanlar… Geçen defa bizi Müslimlik ile 
kimliklendirmişti; burada Allah’a teslimiyet, Allah’ın varlığında eminlik. 
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Mümin, emin, âmin; bunlar aynı kökenden gelir. Allah’ın varlığından emin 
olan ve kendi ahlakından emin olunan bir kişilik, bir karakterden bahsediyor. 
Ve Allah’ın varlığından emin olmayanlar, akıbetlerinden de emin olmayanlar 
ve başka, başka dayanaklar arayanlar… Münafıklar, şunlar bunlar söz konusu 
değil, dünya görüşü… Dünya ile sınırlı olanlar; yani bir nevi materyal bakanlar. 
İki tane gurup ayrıştırıyor ve bu ayrıştırmanın içinde yedi yolu bize gösteriyor.  

Yedi yol; gözler, kulaklar, akıl, vicdan, dil, eller-ayaklar… Arada söyler; “gözler 
verdik” “kulaklar verdik” ve “kalpler verdik ki anlayasınız” Hemen arkasındaki 
başka bir ayetlerde şöyle der; akıl etmez misiniz? Önceki ayetlere gidin; 
“gözler kör olmaz, sinelerin içindeki kalpler kör olur” Yani vicdanı olmadığını 
söylüyor. Sizde vicdan olmadığı surece ilkelerle görüşünüz söz konusu 
değildir. İlkelerle görüşünüz bir iman, iki vicdan ile gerçekleşir. Eğer bir kişinin 
kalbindeki iman ve vicdanı uyanmamışsa ilkelerle görüşü söz konusu olamaz. 
Hz. Ali’nin sözü ‘sizler Allah’ı azimüşşanı bu gözlerle göremezsiniz. İman dolu 
gözlerle görürsünüz’ işi özetlemiş.  

Kurtuluşun kendisi nefsi emareden kurtuluş… Nefsi emareden kurtuluşa ikinci 
bir kapı daha açıyor. Bireysel kurtuluşumuzun ve toplumsal düzeyde 
kurtuluşumuz bir defa gemi olup, gemiyle beraber gidilmemizle alakadar bir 
durum. Lakin “Nuh’un hikâyesinde ibretler vardır” derken, bir şey daha 
söylüyor; doğaya ait bir kurtuluş… İnsan doğaya ait kurtuluşunu ne ile 
kazanıyor; üretimiyle kazanıyor. Gemi yapıyor, doğanın seli felaketine karşı… 
Yaptığımız üretimler sebebiyle doğaya karşı bir selamet, bir kurtuluş 
buluyoruz sosyal yaşantıda. Deprem sekiz şiddetinde oluyor, adamların 
binası, gökdeleni yıkılmıyor. Bizde altı, yedi şiddetinde oluyor, azim Allah, 
yıkılma var. Ne kadar nitelikli üretim yaparsanız, doğaya karşı özgürlüğünüzü 
alabiliyorsunuz. Uzaya adam göndermeye başladınız ve “gözetimimizde 
yapıyor” diyor “Allah mucittir” İnsanın her ürettiği Allah ile beraberdir, onu da 
kaçırmayın. 

Muminun suresinde dünya ile sınırlı bir yaşam biçimi ve ilkelerle uyanarak bir 
yaşam biçimi edinmiş insanlar var. Allah’ın varlığından emin ve o şekilde 
kararlı bir şekilde gidenler… “Onlar ki namazlarını muhafaza ederler” yani 
namazlarında devamlıdırlar, sebatkârdırlar. İkincisi; “ya Nuh bizim 
dilemediklerimiz, sakın onlar için yalvarayım deme.” Önceden peşin, peşin 
kesiyor; oğlun dahi olsa… Sonradan uyarıyor ya; “o senden olmayanları biz 
sana isteme demedik mi” Bir ayet daha var; “Eğer Hakk, onların heva ve 
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heveslerini dinleseydi şüphesiz göklerde ve yerlerde bulunanlar herkes fesada 
uğrar giderdi. Hayır, biz onlara zikirlerini getirdik, fakat onlar zikirlerden yüz 
çevirip duruyorlar” Yetmiş birinci ayetin başı, hakkın ilkesel olarak bir duruşu 
olduğunu, nedenler doğrultusunda, ereğin ve amacına bağlı olarak, tavırlarda 
bulunduğunu gösteriyor. Yani kendi ilkesinden sözünden taviz vermiyor. Ve 
bizden istenen duruşumuzdur. Yaşam biçimi edindik ama yaşam biçimiyle 
beraber duruşunuz olsun diyor. “Rabbinden korkuyla saygıyla ürperenlerdir” 
“rablerinin ayetlerine iman edenler, Allah’a şirk koşmayanlar” bunlar 
tamamıyla duruş edinmekle alakadardır. İlk söylenenlere dikkatli bakın, 
yaşam biçimi edinenler… Hemen arkasından söylediğim sizin duruşunuzla 
alakadar bir şey… Rabbine şirk koşmamak, devamlılık, ne ile karşı karşıya 
kalırsanız yolda yürüyüşünüze devam etmeniz… Evet, yaşam biçimi 
ediniyoruz, ama duruşunuz var mı? Omurgalı mısın, omurgasız mısın?  

Namazda bir kültür edindik, ama o namazı hangi niyetle kılıyoruz; hak için mi; 
yani bir duruş var mı orada? Bir siyaset kültürü edinmeye başladık, ama 
siyaset kültüründe ilkeli miyiz, değil miyiz; yani bir duruş var mı yok mu? Bir 
devamlılık var mı, yok mu? Genelde siyasi kültürümüzde devamlılık yok; dün 
dündür, bugün bugündür gibi… İlkeli bir davranış da ilerliyor muyuz, 
ilerlemiyor muyuz? Bunu her alana vurabilirsiniz.  

Eğer kurtulmak istiyorsanız sebat edeceksiniz ve duruşunuz olacaktır. Çünkü 
duruş devamlılığında edinen bir şey… Bir ilkede bilgi edindiyseniz onun sizde 
artık kalıcı olması demek; bilginin sizde artık işlevsel olması demektir; hangi 
içeriklerde olursa olsun onunla artık tavır sergiliyorsunuz demektir. Yaşam 
biçiminizi çocukluğunuzdan itibaren kültürel olarak edinebilirsiniz ama duruş, 
o sizin şerefinizle alakadar bir şey, nedenlerinizle alakadar bir şey amacınızla 
alakadar bir şey.  

Bir insan nedenlerine bağlı olarak amacına doğru giderken bir duruş edinir. Ve 
onun için Muminun suresi Nuh as. ile başlar ve tek İlaha davet vardır. Hemen 
Nuh as. Kıssasını biraz kapatır, yine Nuh as. Kıssasını anlatır. O ikinci 
anlatışında “toprak olduktan sonra kemik olduktan sonra yeniden 
diriltileceğini mi söylüyor. Hakikatten boş iş söylüyor” gibi bir anlatım var. 
Akıbete iman yok, ahrete iman yok; bu gün buldum, bu gün yerim… Nedenini 
bugünde bulma, nedenini sadece dünya ile sınırlama… Yaşam süreklidir 
demiştik, et kemik değiliz ki burayla bitsin! Et kemik olsa burayla biter. Her 
surede ölüm bambaşka bir ilkeyle önümüze geliyor. Muminun suresindeki 
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ölüm nedenini bitirme ölümüdür. Bakın, kâfirler için nedenleri bitti ya da 
nedenlerini tükettiler daha doğru olur.  

Ama müminler için nedenlerini bitirenlerde var artık, nedenin bitişi ölümdür. 
Burada nedeniniz bitti ise nöbetinizi tuttuysanız, hangi sıfatın nöbeti ise, ölüm 
geldiyse artık senin nedenin bitti demektir. Herkes bir hakikatin, bir ilahi 
sıfatın eylemlerinde burada tezahürü için geliyor. O hakikatin, kendi 
üzerindeki hakkı, o ilahi sıfat -esma kendisindeki kıvamı ne ise ona göre biçim 
kazanmıştır, ilahi sıfata göre kıvam kazanmıştır. O kıvamında yaptığı 
eylemlerde o sıfat onda görünür olur ve toplumsal olarak yaptığı işlerde de 
sonuçlarında da onu gösterir. Lakin neden yaşarken belli olmaz kolay kolay, 
neden sonuçta belli olur. Muminun suresinde ahiret ve akıbet olarak 
karşılaşacağınız sorgu; nedenini hak ile yaşadın mı, yaşamadın mı’dır.  

Allah sizi ne için yaratmıştır? Buradaki ölüm, nedenin bitişi, nedenin 
sorgulanışa geçişidir. “aralarında bir berzah vardır, artık dönüşleri de yoktur” 
Ceza bağlayıcıdır, neden bittiyse artık o nedenin bir daha tekrarlanmasına 
gerek yoktur. Burada, surede öyle ayetler var ki kesinlikle diyor ki bir daha 
dönmeyeceksiniz. Nedenleri bitti, onun için dönmeyecekler. Yok, eğer kişiye 
yeni bir neden verildi ise ahretinden, cennetinden dönebilir. Genelde 
kâfirlerin dönüşü yoktur, sadece mahşere kadar ceza mahiyetinde dönüşleri 
vardır, bazen. Ama ceza mahiyetinde var. Nedenini yaşamadı diye… Hangi 
sıfata bağlı olarak yaşamadıysa, onun cezası ne ise, o cezayı gelir yaşar. Hani 
eşeğin birisi efendi demiş, şu eşeklikten kurtar beni demiş ya, İhya Efendi’ye. 
Herkese eşek oğlu eşek diyormuş, özür diliyorum. İhya efendi’de demiş; biz 
sizi bir daha göndersek yine aynı şeyi yaparsınız. 

Nedenini o sırada hakkıyla yaşayan yok. İnsanın değeri insanlık değerlerini 
yaşaması ile alakalıdır. İnsanlık değeri Hakkı bilme.  

Muminun suresine gittiğiniz zaman tamamıyla İslam özetlenir. 1) Allah’ı 
tanımak; “ben gizli bir hazineydim bilinmeyi istedim” 2) Halife diye yarattım 
diyor; ilkesel yaşantı ve benim sıfatlarım üzerinde tezahür etsin. 3) Bana 
kulluk etsinler, yani bana hizmet etsinler diye yarattım; ereğine bağlı olarak 
ne yaşanması gerekiyorsa onu yaşasınlar diye halk ettim. Ereğe bağlı olarak 
yaşamak halifelik istencinin açığa çıkmasını sağlar. Çünkü ilkeyle sorumlu 
kılarsınız. Kendinizi ve o ilkeyle sorumlu kıldığınız için ilkesel yaşantınızda 
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Cenab-ı Hakk tezahür eder ve bu tezahürde de Cenab-ı Hakk’ın ilahi sıfatları 
sizde görülür; halifelik istenci sizde, ereğinde görülmüş olur.  

Nedenlerimiz sonuçta açığa çıkar ve nedenleri size hatırlatıldığı gün akıbetinizi 
bulmuşsunuzdur. Sen şu, şu neden için yaratıldın… Çıta nedenlerimizdir. O 
çıtada nedenlerimizi yaşamadıysak o zaman diyecek; sen bu nedenler için 
yaratılmışken ne için böyle davrandın? Bunun ruhunu veren ayet diyor ki “biz 
onlara zikirlerini getirdik, fakat onlar zikirlerinden yüz çeviriyorlar.” Şan şeref 
diye çevrilmiş, değil; meal edilmesi gereken kavram zikirdir. Zikirler onların 
hatırlayışıdır. “Biz seni insan diye yarattık” İnsanlık için yarattık. İnsanlık 
projesi var ve halifelik. 

Halifelik istenci bilinmek istenci ki “mademki beni kabul etmiyorsunuz, 
işlerimden de tanıyın” ın bildirisi vardır burada. Çünkü her varlık, kendi işinde 
görülür, kendi eylemlerinde görünür. Cenab-ı Hakk Muminun suresinde 
işlerinde görünmek istiyor. “Geceyi ve gündüzü birbirine takip ettiren o değil 
midir?” Doğa olaylarını gösteriyor, yani bütün kâinattaki dönen olayların 
tamamının nedeni Hakk’tır ve işlerimde bana tanık olun diyor. Bu akli bir şey… 
İman ve ilkelerle baktığınız zaman zaten işlerinde Allah azimüşşan a 
tanıksınızdır. Müminseniz, zaten eminsinizdir.  

Hud suresinde bizi gelecekten emin kıldırttı; emin olarak yürü diyor. 
Muminun suresinde artık eminsin ve emin olarak ta -müminler için söylediğim 
taraf- olması gereken şekilde yaşa. Bizi yine güne taşıyor. Taha suresi gibi ama 
Taha suresinden farklı olan güne taşıyor artık; olması gereken ne ise onları 
yaşayarak yolunu tut.  

Nedenlerimiz sonunda belli olur ve akıbetimizde açılır; bize teklif edilen bakın 
burada bir tekliften bahsediliyoruz “kendilerine zikrini getirdik” diyoruz. 
Zikirlerini getirdik; teklif edilen bize insanlığımızdır ve bu insanlığımızı 
nedenlerimizde bulacağız. Bize teklif edilen Kur’an’da 1) Allah’ı tanımak ki 
Muminun suresinde bir daha önümüze getiriyor. 2) Vicdani olarak, haklara 
dikkat ederek, ilkelere bakarak ahlaki bir yaşantı… Çünkü vicdan olmasa 
ahlaki bir yaşantıdan bahsedemezsiniz temelde. 3) İlkelerin üzerinizde 
görünmesi; halifelik... Burada İslam’ı özetlediği taraf nedir; !) Allah’a iman 
demiştik; 2) Akıbete göre yaşamını sınırlanmak. Ama Muminun suresinde 
akıbete göre sınırlandıran bir yaşamdan daha çok; akıbeti gör, kendini 
eylemlere sevk et, olması gerekeni yaşa var. Muminun suresinde yine vicdan 
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vurgulanırken eylemleri akıbete göre yaşa da kasıt ediliyor. Çünkü Mümin 
kendisini akıbete göre yaşayandır; artık akıbet bilincini edinmiş, ahiret 
bilincini edinmiş ve ahiret bilincine göre bilinci yapısallık kazanmış olarak 
eylemlerde bulunan insandır. Mümin’in ahlakını karakterini bu şekilde tipoloji 
çıkartır.  

Kâfirlere bakın; dünya ile sadece güne bağlı olarak yaşayan, doğaya bağlı 
olarak yaşayan… Günün sonrasında dahi, bir şeyle karşı karşıya kalacaksa, 
yaşayacaksa kendi menfaati doğrultusunda bakar. Geleceğe dair bakıyorsa 
kendi menfaatiyle bakıyor. Özgürlüğün birçok tanımını yapmıştık. Ama geçen 
derslerde, akıbette bağlayıcı olan eylemler yaparsak, edinimlerde bulunursak 
işte o zaman özgürlüğümüzü buluruz demiştik. Özgürlük istiyorsak! Bugün var 
ise özgürlüğümüz, yarın yitiririz demiştik; onun için akıbetimizde bağlayıcı 
olmayan, bize ceza müeyyidesi olmayan eylemlerde bulunmamız gerekir diye 
altını çizmiştik. 3) Salih amel. Bun şıkkı da sure genelinde zaten görmekteyiz. 
Muminun suresi tamamıyla bunu anlatıyor. 

Vicdanları ağır basanlar kurtuluşa ermişlerdir. Vicdanları ağır basmayanlar, 
sebeplerini dışarıda arayanlar, ilkeleri ideali olarak edinmeyenler, tininde 
aydınlanmayanlar kurtuluşa eremezler. Tinde aydınlanmak için vicdan şarttır. 
Akılla sadece daha fazla ikna oluruz; bu böyledir deriz; yolumuza yol çizeriz. 
Neyin nasıl olması gerektiğini aklımızla görürüz, vicdanımızla hüküm veririz. 
Akılda karar, vicdanda hüküm… 

 Buraya geri döneceğiz, sonra. 

Hemen arkasından Musa nebiyi işliyor. Birçok peygamberden bahsediyor ve 
kavimleri için “yalanladılar” diyor. Sadece dünya ile sınırlı bir dünya görüşleri 
var; ahiret, akıbet hiçbir şekilde yok. Ahireti olmayan insan nedenini 
yaşamayan insandır. Bir daha söylüyorum; ahireti ve akıbet inanışı olmayan 
insan… Onun için dinde en önemli argümanlardan bir tanesi (basü badel 
mevt) ahirete imandır, yeniden dirilişe imandır ve ikinci yaratılışa imandır.  

İkinci yaratılışımız ahiret te olacak, ama bizim derdimiz ahiret olarak değil 
akıbet olarak burada ikinci yaratılışımızı bulmak. Ve onu ancak vicdanınız 
üzerinizde bulursunuz; dille, kelam ile ilkeleriniz sizin üst yapı kurumunuz 
oluşuyla, sınırlayıcı oluşuyla ve akıbete bağlı olarak yaşayışınızla…  
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Geçen gün vicdan için hakların iadesidir demiştik. Yarın ben Hakk’ın huzuruna 
çıktığım zaman ne derim diyorsanız; karşılaştığınız bir şeylerde ‘ya benimde 
çoluğum çocuğum var’’ yarının bana böyle gelirse’ diyorsanız; artık akıbetinize 
göre yaşama bilinci edinmişiniz; artık mümin olmuşsunuz demektir. Bir 
hırsızda onu bulabilir misiniz, bir küfür ehlinde onu bulabilir misiniz, sarkıntılık 
yapan bir gençte onu bulabilir misiniz; yarınından haberi yok! 

Din ile size gelen sizin kendi zikrinizdir; insan gibi yaşamak… Nedeninizi 
Allah’ta bulun.  

Fizyolojik nedeninizi Allah’ta bulun; şu putta bu putta da bulmayın. Doğanın 
kendisinde de bulmayın, doğa yaratıcı değil; doğada olan Rahman yaratıcıdır. 
Nedenlerinizi Allah’ta bulun. Bir, fizyolojik olarak nedeninizi Allah’ta bulun; 
iki, ilkesel olarak yaşantınızda nedeninizi Allah’ta bulun. Tamam, fizyolojik 
olarak nedeniniz Allah’ta, Yaratıcım Allah’ı biliyoruz. Ama boşa düşeriz bazen, 
neden yaratıldım? Fizyolojik olarak neden yaratıldım değil, ilkesel olarak 
neden yaratıldım, niye varım şu koskoca kâinatta? Onu da kendisine 
bağlamamızı istiyor; nedenlerini Allah’ta bulun. 

Vicdan terazisinde, ilkesel olarak bakışlarınızda Allah’a doğru yol tutun. “Yine 
O’na döndürüleceksiniz” diyor; nedeniniz benim diyor. Aslında 
döndürüleceksiniz değil; haşr olacaksınız. Bana haşr olacaksınız, diyor. Bu 
tabiri üstü kapalı bile olsa göreceksiniz, aşikâr bile olsa göreceksiniz. Bana 
haşr olacaksınız; ben sizdeki muradım, bizatihi kendimdir diyor. İnsandaki 
muradı kendidir. Allah’ın halifelik istenci demek; ben kendimi murad ettiğim. 
Her bir yarattığında bir muradı var, ama insandan bir zatihi kendini murad 
ediyor. “Size zikir geldi.” Buradaki zikir insanın bizatihi kendi nedenidir, 
Allah’tır ve Muminun suresinde net bir şekilde bunu anlamlandırıyor. 

Sığ görüşü olanlar, dünya görüşü olanlar, hayat duruşları, bakışları 
olmayanlar, akıbet bilinci edinemeyen insandan her türlü şeyi 
bekleyebilirsiniz. Dünyalık olarak menfaatine dokunduğu yerlerde yine 
yakalayabilirsiniz, kullanabilirsiniz veya onla bir seviye edinebilirsiniz. Onları 
bile aşmışsa artık o insandan korkun. Menfaati için insanları harcayanlara 
kadar gider o iş. Allah’tan korkusu olmayan, ahretten korkusu olmayan, 
Allah’la yüzleşeceğini bilmeyen herkesten kork. Batı devletlerinin akıbet, 
ahiret bilinci yoktur, olmadığı içinde korkusuz hareket ediyorlar ve zulümlerin 
temellerinde kendileri yatıyor. 
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Musa’nın ümmetine, “ ola ki yol edinirler diye onlara Tevrat’ı verdik” diyor ve 
yasaları toplumsal olarak yaşantıda eminlik ve selameti, kurtuluşu bulmak için 
verdiğini söylüyor. Kurtuluş ilkesinden okuduğun zaman iki peygamber net 
anlaşılıyor. Nuh bireysel kurtuluş içindir, örnek olarak verilmiştir. Geminin 
dizaynı yani bedeninizde bilincinizin yapılandırılması ve duyguların 
galebesinden kurtularak ilkesel yaşantıya davet… Duygularda bilgiyle gelgit 
olduğu için, önüne sınır koyuyor. Sınırını koyuyor “sakın ola zalimlere 
merhamet etmeyesin” diye.  

Bununla bağlantılı olarak bir hikâye anlatayım. Zakkumu biliyorsunuz, 
Kur’an’da lanetlenen bir ağaçtır. Ya Rabbi dedim, bir ağacı niye 
lanetlendirdin? Ne alaka diye merak etim. Bana hikâyesini göstermişlerdi. 
Cennet ala bir ağaç, zakkum ağacının çiçeğini bilenler var mıdır, muhteşemdir 
ve çokta narin bir ağaçtır. Şeytanilerin kovulduğu zaman, zakkum ağacı 
merhamet ağacıdır ve merhametin simgesi olarak yaratılmış bir ağaçtır. 
Birçok merhamet meleği vardır da onunda kendisi merhamet. Herkese 
merhamet eder, herkesin üzerine titreyen şefkat meleği gibi bir şey… 
Arkasına sığınıyor şeytani olanlar için merhamet diliyor. Merhamet o kadar 
yüksek ki şeytaniler için merhamet diliyor ve Azameti Kibriya önünde 
duruyor. Nasıl ki ona uzaklaştırılanlardan oldu dedi, senin arkana o sığındı 
onunla beraber yürüyenlerdensin, senden istifade etsin dedi. Cenneti aladan 
cehenneme indirdi. Çünkü cehennem ot bitmez bir yerdir ve cehenneme 
indirildi. O lanetlik ağacın meyvelerinden yerler diyor, ola ki merhamete gark 
olurlar. Çünkü yediğiniz sizdedir, merhameti dilemek… Acı çektiğiniz zaman ilk 
yaptığınız şey nedir; zakkumun meyvesinden yemek; ya Rabbi merhamet et, 
yanlışa düştüm. Bazı insanlar vardır ki evladının, yakının üzerine titrer, kötü 
yaptığını ört bas eder ve onun üzerine titrer. Merhametinden dolayı değil mi? 
Annelik merhameti, babalık merhameti, ne ise… Bakın merhamete dahi, 
Cenab-ı Hakk ilke istiyor. İlkeli bir duruşumuzun olmasını istiyor. “Zulüm etmiş 
kimseler hakkında bana hitap ta yalvarmada bulunma. Şüphesiz onlar 
boğulacaklardır.”  

Çünkü Allah adaletlidir, akıbetten kimse kaçamaz. İki sıfat var ki bundan 
kaçamazsınız demiştim; hak ve hakikatten kaçamazsınız. Bir, adaletten 
kaçamazsınız; iki, yaptığınız her şey ile karşı karşıya kalacaksınız 
hesaplaşacaksınız, yüzleşeceksiniz. Muminun suresi bize şöyle diyor; sığ 
olarak burada yaşayacaksınız ve dünya görüşünüz sadece dünyaya ait olacak, 
materyal olacak; sonuçta hakikatle ve yaptığınız şeylerle yüzleşmeyeceğiniz 
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zanlıyla yaşayıp gidersiniz; sonuçta bize döndürüldüğünüzde zaten 
yüzleşeceksiniz hiç kaçarınız yok. 

 Ahiret bizim önümüze kapalı bir kutudur, akıbet kapalı bir kutudur. İnsan 
kapalı kutu olan şeye meyil etmez, kolay kolay. Merakından meyl eder, ama 
kendisini bağlayıcı bir şey ise. Mesela bir ticaret yapıyorsunuz, önünüzü 
görmüyorsunuz ve biri size heveslendiriyor. Eğer gerçekten akıllı bir 
insansanız ya ben önümü görmüyorum dersiniz, onun sizi ikna ettiği şeyden 
yana hemen kararınızı değiştirir, yolunuza devam edersiniz. Bağlayıcı olmaz, 
çünkü önünüzü görmüyorsunuz. Gördüğünüz şey sizde bağlayıcıdır ve ona 
doğru ilerliyorsunuz. Akıbette öyledir, ahrette öyledir… Gördüğümüz bir şey 
olmadığı için bizi de ahirete ve akıbete göre yaşayın dediği zaman söz ile 
bağlıyor. Sizi akıbet ve ahretle bağlıyor. Nefsi emmare bağlanmak istemez ve 
kurtuluş için akıbet ve ahiret bağlantısı kurmamız lazım, bilincimizin ona göre 
yapılanması lazım. Bilinç ona göre yapılandığı zaman kendinde olan güzellik 
açığa çıkacaktır zaten, kendini sınırlayacak ve o şekilde eylemlerde bulunacak.  

“Kalpleri ürperir” ve “Allah’ı azimüşşana varacakları, geri ona dönecekleri için, 
haşr olunacakları için iyiliklerde bulunuyorlar” Kalpleri pır, pır ederek… 
Arkasından söylüyor; hayırda yarışırlar. Akıbet bilinci olan sadece hayırda 
yarışır. Kendisinde olan geri bir hal vardır. Burada yine aşkı kullanıyordur. 
Altmış birinci ayette olan, potansiyel hal aşk halidir. Nuh’ta olan halde aşk 
halidir. Musa’da olan hal de aşk halidir; hizmetin aşkı… Nuh’ta ki aşk, hizmetin 
aşkı değildir; bizatihi Allah’ı azimüşşanın aşkıdır. Evet, Musa da Allah’a âşıktı 
ama o aşk onu niteliksel olarak dönüştürüp âleme doğru sevk edici bir aşktı. 
Yani işine şevk ile bağlanan… Hani birini o kadar severseniz ki ne derse 
yaparsanız; Musa’nın ki öyle bir aşk. Ama bak Nuh’ta ki öyle değil; sadece 
Allah’a âşık! Arada bir böyle kaçakları var; hani merhamet taraflarıyla evladını 
istemişti. Ama Musa da öyle bir şey yok, Allah’a öyle bir aşk var ki “Ya Rabbi 
sen hoşnut olasın diye erken geldim.” O söz zaten Musa’nın aşkını veriyor. 
Çünkü aşkta sevdiğinizin hoşnutluğu vardır, onu ararsınız. Kendi sevginizin 
hoşnutluğu değil, sevgilinin hoşnutluğunu ararsınız. Hemen arkasından diyor 
ya; “Ya Musa, senden sonra böyle yaptık” hemen iradeyle sevk ediyor. Bir 
irade veriyor ve işe geri döndürtüyor. 

Peygamberler ile bize davet edilen şey; bir, Allah’a iman; iki, akıbet ve ahirete 
göre yaşam yani vicdan; üç; Salih amel. İslam Âdem’den Hatem’e dir 
demiştik… Dikkatli bakın, ümmetin geneli vurguluyor; “hepiniz zaten bir 
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ümmetsiniz” diyor, yine bir vurgu var. Diğer surelerde de yine bir vurgu var; 
“sen zaten bir ümmetsin” Zaten bu üst bilinci edindiğin zaman bir ümmetsin. 
Şu Alman çıkmış, şu Amerikalı çıkmış, bu buradan çıkmış… Hepsi siliniyor Allah 
katında. Ama biz ne yapıyoruz; kültürel ekinden gelenler, kültürden gelenler, 
soydan soptan gelenler… Hepsi de kültüre ait aslında! Menfaatimizden dolayı 
edindiklerimiz, şunlar, bunlardan soyunuyoruz.  

Menfaatten dolayı elimizde olanları bırakmıyoruz, onun vurgusu var. Zaten 
kültürden gelenler sebebiyle de -atamızdan böyle görmedik- kurtulamıyoruz. 
Bakın kurtulmak istiyorsanız, bir defa duruşunuz olacak. Yaşam biçimi 
edindiniz, ama duruşunuz olacak. Çünkü karşılaşacağınız şeyler var ve 
duruşunuzu size verecek imanınız ve vicdanınızdır. Vicdanınızın sesine 
güvenin, vicdanın sesi Allah’ın sesidir. “Ben günde yetmiş bin defa kulumun 
kalbini yoklarım” diyor. Günde yetmiş bin defa, aldığınız nefestir. Aldığı her 
nefeste diyor, kulumun kalbini yoklarım. Dakikaya vurun, ortalama bir insan 
günde yetmiş bin defa nefes alıyor, veriyor. Hesaplayın, dakikada otuz, kırk 
defa nefes alıp veriyoruz. Aynı günde yetmiş bin defa diyor kulumun kalbini 
yoklarım; ben o kalpte var mıyım, yok muyum? Kulum vicdana gelmiş mi, 
gelmemiş mi; kulum beni tefekkür ediyor mu, etmiyor mu? Aldığınız her 
nefeste, ilahi bir sıfat, Cenab-ı Hakk üzerinizde tezahür eder ve siz ona ayak 
uydurup uydurmama kararlarını verirsiniz. Nefsi emareye ayak 
uydurduysanız, onunla karar veriyorsun.  

İnsanlık izi olarak kültür nesneleri Hakk’tan gafil bırakıyor, soy sop edindiğimiz 
menfaatler, yaşam biçimi Allah’tan beri bırakıyorsa, onları bırakmamız 
gerektiğinin bilincini verir Muminun suresinde. Ama zaten bırakmazlar diyor, 
biz onlara peygamberler gönderdik, hep inkâr ettiler diyor. Nedenleri zaten 
o… Muminun suresinde bu diyalektik noktasında dualite tam oturtuluyor. 
Daha önceki surelerde de diyalektik var idi. Yani bir şeyi anlatmak istiyorsa iki 
tane tavrı ortaya koyuyor. İki tane tavrı diyeyim karşıt demeyeyim, Hakk’tan 
konuşuyor isek karşıt diyemiyoruz. İki tane tavrı ortaya koyar, o tavır 
üzerinden kendini aşikâr ediyor, kendini gösteriyor. Dünya görüşü ile 
nedenlerini dünya ile bulanlar ve nedenlerini hak ve hakikatle ilkelerle 
bulanlar; ikisini konuşurken de kendini aşikâr eden bir varlık ile karşı 
karşıyayız, Muminun suresinde. Kendini anlatıyor; sizlere bunu veriyorum, 
şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum; kendisine tanıklık istiyor ve kendisine 
doğru yürünmesini istiyor. Her varlığın bir neden doğrultusunda yaratıldığı ve 
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o nedeninde aslında kendisinin aşikâr olması sebebiyle yaratıldığını söylüyor. 
Bu muhteşem bir şekilde dillendirilir. 

Düşünün, materyal düzeyde bir dünya görüşlü insanlar olmasaydı, ilkesel 
düzeyde insanların bir dünya görüşü olmasaydı farkındalık oluşur muydu? 
Materyal felsefeyle idealist felsefe çizgisinden de düşünebilirsiniz, maddi- 
manevi tinsel noktadan da… Eğer böyle bir şey olmasaydı insanlar birbirleri 
arasındaki karşıt görüşlerle farkındalıkları oluşmazdı. “Hak geldi, batıl zail 
oldu. Batıl zail olmaya mahkûmdur.” Burada hak ile batıl ilişkisini zaten 
ilişkilendiriyor ve o ilişkilendirmesi sonucunda kendini aşikâr ediyor, her 
surede. Kâfirler, müminler, Müslimler… İtirazların gerekçelerini bile söylüyor; 
akli değil diyor. Muminun suresi bir parça vicdani tarafı ağır basar ama akli 
argümanları daha fazladır. “Ellerinde bir delil mi var, sana verdiğimizin dışında 
bir şeylerimi var” yani bir gerekçe var mı, bir delil var mı söylediklerinin, 
beyanlarının doğruluğuna dair? Delili olmayan, gerekçesi olmayan demek; 
delilsiz düşünen, ahmaklık yapıyorlar, mantıklı düşünemiyorlar.  

Tamamıyla mantıklı bir suredir. Teorik olarak söylediğinin yaşamda karşılığı 
olarak işaretli diyor; “evvel, yaratışlarına bakmıyorlar mı?” anlamında ayetler 
var. İlk başta müminler böyledir, böyledir dedikten sonra size ilk yaptığı şey 
insanın yaradılışını anlatıyor. Doğada insan için verdikleri… İşlerimden tanık 
olun noktasına kadar gider. İnsanın yaradılışı ve “ilk yaratılışınıza gitmez 
misiniz” Yeniden yaratılışa inanmıyorsanız, ilk yaratılışa gitmez misiniz, “sizi 
bir spermadan/ bir nutfeden yaratan, bir alaka çeviren… Yeniden yaratmaya 
kadirdir” anlamında söylüyor. 

Muğlâk; belirsiz olan, ön görülmeyen bir geleceğimiz var! Ben buna çok tanık 
oldum, şu ayetlerin tamamının yaşantıda karşılığı vardır ve şu ayetlerde ne 
söyleniyor ise bire bir yaşadım, bire bir… Boş versene kardeşim, çör çöp olup, 
kemik olduktan sonra yine mi yaratılacaksın??? Bu sözü dahi bizatihi 
duymuştum. İman meselesi vicdan meselesi ve Allah’ı azimüşşan size örnek 
veriyor; “ilk yaratılışına bakmazlar mı” Muminun suresinde size işaret ettiği 
doğa üzerindeki yaratılışa bakmazlar mı? Daha önceki surelerde “öldürüp 
yeniden diriltiyor”  

Burada çok önemli bir kanun var, fizikte. Termo dinamiğin bir kanunu, 
entropiyle beraber tersimezlik kanunu vardır. Yani geri dönüşü yoktur. Lakin 
burada geri dönüş var diyor. Bir bilim adamı düşünün, tersimezlik kanunu, 
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artık milletin aklında put olmuş. Bilim adamı çıkıyor; ya kardeşim 
tersinemezlik diye bir şey var, çıkan bir daha toparlanmaz, tersimezlik kanunu 
var, sen ne diyorsun diyebilir. Bir ayet söyleyeyim, insanoğlunun nereye kadar 
gittiğini görün; “haksız yere öldürülen kız yeniden diriltilip, kendisine niçin 
öldürüldüğü sorulduğunda” Bitti. İnsanoğlu nereye gidiyor, haksız yere 
öldürülen kız yeniden diriltilip kendisine sorulduğunda… İsa Nebi de zaten 
biliyoruz, ölüleri diriltiyor; demek ki tersinirlik var ve insanoğlu tersinirliğe 
kadar gidecektir. Şimdi aklı başında bir akademisyen çıksın, bu işin tersinirliği 
vardır desin, bitti, ya aforoz ederler. Yani bu ayetin bilimdeki nebisi, 
habercisi… 

Haberci demek, hak hakikate dair haberci… Ama haberci, Kur’an disiplininde 
hitap-muhatap ilişkisinde hak olandan ve hakikati haber veriyor… Ama ahreti 
akıbeti de haber verendir, geleceği de haber verendir. Geleceği haber 
verirken de bir şey daha yapıyor; nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini de 
veren, nasıl yaşamamız gerektiğinin aklını da veren haberci… Onun için nebilik 
üç sıfat üzeridir; Allah’ın hak ve hakikatini bildirir; ahireti bildirir; ahirete göre 
nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini bildirir, neler yapmamız gerektiğinin 
aklını verir. Dikkatli bakın, bütün enbiyalar da olan tek bir sıfattır, onun için 
diyor hepsi katımızda birdir. Çünkü nübüvvette olan söylev budur, bu akla 
bağlı olarak söylevde bulunmuştur. 

“Biz öldükten sonra mı yeniden diriltileceğiz. Atalarımızdan daha önce böyle 
söylemler gelmişti ama bir masaldan başka bir şey değildir.” Masal dedikleri 
için onları efsaneye çevirdik diyor, masallara çevirdik diyor. Zaten kendileri 
masal dediği için masallara çevrilmişlerdir. Öyle bir vakit gelir ki insanoğlunun 
bu anlayışı emin olun silinir, gider. Muminun suresi o sırrı verir. Geri dönüş 
vardır. Geri dönüş kimlere yoktur; bir daha kendini toparlayamayacak, kuvveti 
olmayanlara yoktur; o kuvveti edinip de geri döndertemiyenlere yoktur. 
Adam öyle bir fizik kanunu bulur ki geri, tersidir. Giden bardağı geri döndertir, 
kırılan bardağı geri eski haline getirir, biten enerjiyi yine toparlayabilir, ölen 
insanı geri getirebilir; tersir. Muminun suresi net bunu söylüyor. Akıbette 
yeniden dirilişe iman demek tersimeye iman etmek demektir. Bu iş tersiyecek 
diyor, yok olduktan sonra geri tersicek diyor; yani tersimezden sonra geri 
tersirsiniz; süreksizlikten sonra sürekli bir yaşama çıkacaksınız diyor. Hesap, 
sorgu, sual ortada; yaptıklarınızla beraber yüzleşeceksiniz…  
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Bir insanı yeniden diriltişi inkâr ettiğiyle kendi yaşantısında aynı anda 
yüzleşmesi demek... İnkâr ettiğiniz bir şey var, aynı anda siz onu tatbik ederek 
yaşıyorsunuz. Allah’ı azimüşşanın âdetidir; bir şeyi kim hangi sıfat noktasında 
inkâr ediyor ise o inkâr ettiği şeyi ona yaşatarak onunla yüzleştirerek, onu 
uyandırtır. Ölümden sonra yaratılışı inkâr ediyoruz, farz edin diriltildiniz -şu 
anı kastederek, aklınıza getirerek yoksa ahrette, amenna- diriltildiğiniz anda 
inkâr ettiğinizde yüzleşmiyor musunuz? Bunu ahiret olarak değil akıbetinize 
taşıyın; bir şeyi inkâr ediyorsunuz, ya böyle şey olur mu, tükürdünüz; onu siz 
yaşıyorsunuz, şöyle tükürdüğünü yalattı; vay be oluyormuş… Yaşadığınız anda 
yaşadığınızın inkârcısı olamazsınız. Yaşamadan önce diyor, hiç yoksa kendinize 
bir çeki düzen verin! Bir ağabeyimiz var, der; vallahi ne söylediysem, ne 
tükürdüysem tükürdüğümün hepsini yalattılar! Hani demişler ya; büyük 
lokma ye, büyük söz söyleme! İmkânsız diye bir şey yoktur, inkârda durmayın. 
Hiçbir zaman olumsuz kıpıda durma, hep olumlu kıpıda göğsünüz geniş olsun, 
kabullerde durun. Birisi bir şey söylüyor, çok imkânsız! Değil, ya imkânsız diye 
bir şey yok. Bir araştırın.  

Geçen gün Herkül Peygamberden bahsettik. Adamın biri çıkar, ‘öyle şey mi 
olur ya! Adamın uydurduğu tanrı, sen tutuyorsun peygamber filan!’ Deme 
kardeşim, yarın Herkül peygamberle yüzleşirsen, o zaman yerin dibine 
batarsın; ya inkâr ettik kusura bakma… O kusura bakmayın demeden önce 
yani vicdanınızda yüzleşmeden önce hakkını önceden iade edin, sizden hakkın 
iadesi istendiği zaman gelmeden. Yani hakkın iadesi isteneceği gün gelmeden 
önce siz evvela hakkı iade edin; ya olabilir deyin veya olabilir ama ben 
bilmiyorum deyin. Ama inkâr etmeyin. Baba onun dersini şöyle vermişti; 
yavrum, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir yerlerde bir duman varsa 
orada bir şeyler dönmüştür. Ama dumanı gür çıkıyordur, dumanı az 
çıkıyordur, onun ateşi ne mahiyette olduğunu bize bildirtmiyordur, amenna. 
Olympos tanrıları bir abartıdır, bir dumandır, o dumanın ateşini biz 
göremiyoruz ama orada bir gerçekliliğin olduğunu da unutmamak lazım. Bir 
şeyler dönmüş orada. “Hiçbir ümmet yoktur ki kendilerine peygamber 
göndermiş olmayalım” Toprağın peygamberidir, selam olsun, toprağın 
kuvveti… 

Kurtuluşu nefsi emaremizden yana buluyoruz demiştik. Ali Şeriati’ nin bir sözü 
vardı; küfrün dini, imanın dini… Bunu net anlatıyor burada Muminun 
suresinde. Küfrün diniyle imanın dinini, vicdanın dinini, aklın dinini net 
anlatıyor Muminun suresinde. Hem akli hem vicdanlı olarak hem imanlı 
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olarak Hakk’a doğru yürümemiz gerektiğinin bilincini veriyor. Ama yaşam 
nedenlerini bulmuş insanlara hitap ediyor. Yaşam nedenini doğaya ait olarak 
bulduğu için zaten inkâr ediyor. Dünya ve beden ile sınırlı iken birde ahiret mi 
var, doğa var ederken hangi Allah gibilerine kadar gider.  

“Sor, yeryüzü, onun içinde bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki Allah’a aittir. 
Deki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Yedi göğün Rabbi, büyük arşın rabbi 
kimdir, diyecek ki Allah’a aittir. Deki o halde sakınmayacak mısınız?” Vicdan 
itiraf ettiği zaman, başınıza bir bela geldiği zaman bireysel olarak ilk sığındığı 
yer neresidir; Allah’tır. Vicdanında Allah’a sığınırsın. 1999 depreminde burada 
camilerin dolup taştığını söylemişlerdi bana… Başınıza gelen olaylar iki şeyi 
getirir; ya iman getirir, ya küfür getirir. İyi şeyler, sefaya ait şeylerle karşı 
karşıya kaldıysanız size iman da getirebilir, küfür de getirebilir.  

Başınıza sizden giderici, alıcı şeyler, paranıza mülkünüze dokunucu şeyler 
geldiği zaman dahi sizden iki şey çıkartır; ya iman ya küfür… “Biz onlara 
verdik. Sefasında rahatlıklarında küfre vardı. Onları zahmetlere koyduk, yine 
küfre vardılar” diyor. Yani sen ne yaparsan yap, aynıdırlar. Ama insanın en çok 
küfüre vardığı sıkıntıdan daha çok refahıdır. Ama istatistiklere bakarsanız, 
fakirlikten sebebiyet küfre varışları da çoktur. Fakirlik noktasında son hadde, 
inanılmaz bir küfre varışları olur; hırsızlık, Allah nerede, batsın bu dünya… 
1970’ler küfür zamanımız; arabesk, batsın bu dünya, kahpe felek, kaderin 
böylesine isyan ederim… Bazen yoksulluk bazen refah insanı küfre sevk eder.  

Kast etmek istediğim, bu öze verilmiş bir şeydir. Allah’ın takdir ilahisi ile 
alakalıdır, öze verilmiş bir şey. İnsan ya şaki doğar, ya said doğar, bunun 
alternatifi yoktur. Ya sonunda şaki iken said olur, ya said iken şaki olur, 
evveliyatta ne takdir edildiyse… Zaten onu söylüyor; “katımızda bir kitap, 
hazır ve nazır” diyor. Efendim, kaderimizi kendi elimizle seçiyoruz! Hepsi 
kayıtlıdır. Ya Levhi mahfuzdan haberi yok, bunları söyleyenler gidip 
görmemişler ki ya da imanları yok. Akıbetinize göre yaşayın, zaten bir takdir 
üzerisiniz, bu takdir üzeri iken de dikkatli yaşayın. Bize mümin olarak verilen 
bilinç bu.  

Emin olun, kâfirlere, münafıklara hiç hitap yoktur burada. Bak, onlar 
konuşturuluyor ama direk mümine konuşuyor, iman edene konuşuyor, 
muhatap aldığına konuşuyor. Ya kâfir eder, ya mümin. Kâfir, iman etmeyen, 
örtülü olan Kur’an’ı açıp hakkıyla okumaz zaten. Senelerden beri ders 
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veriyorum, yanıma gelenler Kur’an’ı kaç defa Türkçe hatmetmiştir? Yani 
anlayayım diye hatmetmiştir! Utanmasınlar diye sormayacağım. Siz kaç defa 
hatmetmişizdir? Kâfir edeni düşünün, eğer okuyacaksa da küfür sebebiyle 
okur, bir açık bulayım diye okur. Yolun ehli bile itiraf ediyor, Kur’an Şizoittir, 
anlayamazsınız! Ehli ile okuyun; Kur’an Şizoit değildir, ilkesiyle 
okumuyorsunuz. Ne kadar tutarlı olduğunu kaç sureden beri görüyoruz. 
İlkelerle baktığın zaman sana nasıl hitap ettiğini… Ölümü kaç yerde hangi 
mantıkla kullandığına bakın, vicdan vb kavramlar için de bu geçerlidir.  

Bazı ilkeleri farklı surelerde, farklı disiplinlerle bambaşka anlamlarla sana 
getiriyor. Kavramları sadece bir manada kullanmıyor, kavramların içerisinde 
farklı farklı noktalarda önüne getirip, getirip sunuyor, muhteşem bir şey. 
İnanılmaz bir şuurla karşı karşıya kalıyoruz. O kadar tekrarlar var ki burada bu 
tekrar ne arıyor diyorsun; ilkesiyle baktığın zaman zaten burada söylenmesi 
gereken budur diyor, açık bırakmıyor. Dışarıya atacağınız hiçbir şey 
bırakmıyor. Hitap, muhatabında bir konu anlatıyorsa o konunun kendisine ait 
olan tipolojik olarak tavırlardan tutun, ilkesel olarak bağlayıcı olan her şeyi 
açığa bırakmadan konuşuyor. Mesela bu sosyal yaşantıda olan bir şey; ilkesel 
olarak nedenimizi neye bağlı anlatıyor: “onlar rablerinden sakınırlar” bunlar 
ilkeye bağlı olarak, hak hakikat ilkesine bağlı olarak yaşam duruşu olan 
insanlar. Bak, buda duruştur, yaşam biçimi edinmiştir, direk söylüyor, açıkta 
hiçbir şey bırakmıyor.  

Kur’an okumak ilkesiyle olduğu zaman inanılmaz zevklidir. Tefsirine 
girmiyorum, tefsirine girsek dehşet vericidir yani dayanamazsınız zevkine… 
Mesela “ O her şeyi koruyan, kendisi korunmayan muhtaç olmayan kimdir? 
Diyecekler ki Allah” Bunu bekasında yaşadığınızı düşünün… Allah’a iman değil, 
bir akıbetin var; şöyle olacağım, böyle olacağım değil, salih amelle yapıp 
yapmama problemi değil, zaten hakkı hakikatiyle yaşayan bir insan 
olduğunuzu düşünün. Her şey olması gerektiği için ilkeli bir şekilde yaşayan 
bir insan olduğunuzu düşünün. İnsanın nedenleri dile getiriliyor burada ve 
insanların nedenlerini dile getirirken söylenen şey şu; mümin kâle alınıyor ve 
deniliyor ki şu nedenlerinizle sonuçta yüzleşeceksiniz. Cenab-ı Hakk’ın bir 
nedeni var, o nedeni doğrultusunda bir amacı var, o amaçların sonucunda 
nedenlerinizle yüzleşeceksiniz; nedenlerinizi yaşadınız mı yaşamadınız mı? 
Allah’ı azimüşşan nedenimizdir, öyle bir hale gelmiş bir insan düşünün, veli 
olarak hiçbir şeyden korkmuyor ve herkesi merhamet ve herkes de korunma 
şevki ile kucaklıyor; bizatihi bu ayetin beka tecellisidir. Hz. Resulullah’a gidin, 
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emin olun hiçbir şeyden korkusu yoktur. Şu ayettir; Ya Rabbi bilmiyorlar… 
Hani Cebrail geldi Taif’e, dedi; sen isteki helak edeyim. “Ya Rabbi bilmiyorlar” 
dedi. Bak, yine kol kanat geriyor. Ama bak küfre değil, arada bir ilkeli 
düşüncesi var, Nuh gibi değil Resulullah’ın ki çok ilkeli; “Ya Rabbi ola ki 
içlerinden birisi iman eder” açık kapı bırakıyor  

- Aynı İbrahim gibi… 

İbrahim gibi diyebiliriz, ama İbrahim’den biraz daha ileri. Çünkü İbrahim atası 
için “ Ya Rabbi merhamet et” diyor. Sonra döndüğü zaman ne diyor; Ya Rabbi 
senin istemediğini istemem. Yani küfür edenlerden yüzümü çevirdim diye bir 
ayeti kelime var. İbrahim bakıyor ki hak tecellisi… Olduğu gibi bırakabiliyor. 
Resulullah’ta öyle değil; ola ki içlerinden biri iman eder. 

- Ama Lut’un kavmine giderken ki durumunda aynı…  

Evet, ama evrenselliğinden baktığın zaman Allah orada neyi murad ediyor 
onun farkında değil. Eğer fark etmiş olsaydı, zaten geriye atılırdı. Yani Nuh’un 
duygusal olarak tepkisi, İbrahim de akli bir tepki. Merhametle beraber akli bir 
tepki… Nuh evladı veya zalimler için diyor, İbrahim nebi de zalimler için; hiç 
mi aralarında iyi yok. Ama iyiler için söylüyor… Resulullah’ta ama ilkesel; Ya 
Rabbi bilmiyorlar, ola ki içlerinden biri hidayet eder. “Ola ki” ama bir kapı 
açmış…  

Şimdi toparlayayım… Bir insan korkmayacak seviyeye gelirse “onlara korku 
yoktur” Hakk ile bakmaya başladı ise Kıyamı bi Zatihi, Allah ile bakıyor ise 
Allah’ı azimüşşan ın bir sıfatı çıkar; müminlere kol kanat gerer, Allah’ı 
azimüşşanın sevmediği şeylere de duruşu vardır. Şimdi bunu bir parça kendi 
üzerinizde deneyin, Allah’a ailenizden biri küfür etsin, yedi kat düşmanınız 
gibi gözükür; kol kanat gerebilir misiniz? Koruyan, kol kanat geren demek; 
yedi kat düşmanınız gibi görünür, kol kanat germezsiniz, yabancı görürsünüz. 
Yedi kat yabancı olsun; Allah, din, kitap konuşuluyor; hiç tanımadığınız adam 
can ciğer kuzu sarmanız gibi olur, böyle oturur dinlersiniz, beraber oturur 
sohbet edersiniz. Ayet söylüyor “müminler tekbir ümmettir” diyor. Yakinlik 
ilkeseldir, vicdanidir, iman ile alakadardır. Soy sopun yakinliği yoktur, daha 
önce bunu nasıl söylüyorduk; hakikatte olan yetimdir diyorduk. Muminun 
suresinde akıbet olarak söylüyor; soyları sopları kalmayacaktır; övündükleri, 
sahiplendikleri, dayanakları hiç biri kalmayacaktır diyor. Birbirlerini ziyaret 
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edici de değiller; çünkü herkes kendi ile meşgul… O vakit gelmeden önce 
kendinizi sınırlayın.  

Muminun suresinde bize tamamıyla söylenmek istenen; nedenleriniz 
akıbetinizde, sonuçlarda açığa çıkacaktır; bu sebeple siz akıbetinize, 
ahiretinize göre yaşayın; vicdan teraziniz haktan yana ağır bassın ve haktan 
yana ağır basarak kurtuluşu bulacaksınızdır.  

Namazı özellikle zikrediyor, iki defa zikrediyor, nasıl tarif ediyor; salat da 
durmak diye tarif etmiştik. Kıble itibariyle Allah’ı kıble edinmek ve O’na doğru 
yürümek yaşamda… Namaz, her an, beş vaktimizde dünya meşgalesinden 
kurtulup Allah’ın huzuruna çıkmak… Hangi hak ilke üzeriysen, gerçekten 
nasibin neyse, Cenab-ı Hakk’ın varlığından nasibin neyse o varlığından nasibin 
ile ayağa kalkarak yürümendir, onu zikre taşımandır. Yaşam ahlakı edinmektir 
aynı zamanda… Daha bunu genişletebiliriz ama onda da sebat et diyor, 
namazını muhafaza et, devamlı ol. Tamam, esmamız açığa çıktı ama 
esmamızın gereğinde kararlı değiliz, arada bir kaypaklıklarımız oluyor! 
Duruşun olsun, katiyen tavizin olmasın. Bir insan gönlünde, vicdanında Allah’ı 
bulur ise azim Allah, bir daha yıkılışı yoktur, hiçbir zaman. Duruşu olan 
başkalarının aklıyla oturup kalkmaz. Duruşu olmayanlar, radyo frekansı gibi 
nereye çeviriyorsan oradan gider. Duruşu olanlar ilkesine göre prensipleri 
olan, yaşam görüşleri olan ve o görüşlerine göre yaşayan insandır. Kararlıdır, 
hedefi ne ise o doğrultuda hareket edendir, sadece nedenleri doğrultusunda 
değil hedefleri doğrultusunda da…  

Duruşunuz olacaksa; bir, nedenleriniz olacak; iki, o nedenleriniz 
doğrultusunda hedeflerinize doğru yürüyeceksinizdir ve hedeflerinize doğru 
giderken de yıkılmayacaksınız.  

Ama başımıza bir şey geliyor, hocam şöyle oldu, gittik, geçmiş olsun… Değil. 
Şikâyet değil ise paylaşıyorsa, o derdini paylaşmaktır. Hz. İsa’nın dediği gibi; 
söyle derdini ki dertlerin azalsın, paylaş sevinci ki sevincin artsın. Hakikatten 
öyle değil midir, insan insana dert açınca derdi azalır. Yanıyordur, derdini 
paylaşır, az bir şey motive olur, az bir şey teselli bulur. Bu bağlamda kast 
etmiyor. Bizler; çare… Şikâyetteyiz… Sakın dertlerden şikâyet etmeyin. Hz 
Resulullah’ın sözü var, ayet var; “benden başka Rab arasın” Şikâyet 
bağlamında değil, paylaşım bağlamında amenna. Zaten psikolojik bir 
durumdur, insan paylaşamazsa dayanamaz. Zaten sevinçlerinizi anlatın, eğer 
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dost ise sevinir beraber. Dost değilse gittiniz güme… Dostunuz değilmiş, her 
an arkanızdan hançer yiyebilirsiniz, Allah esirgesin. 

Kurtuluş… Küfürden yana kurtuluş, zulümden yana kurtuluş ve zulmetten 
yana kurtuluş; daha doğrusu küfür, zulmet ve zulüm; bunu net anlatıyor. Hz. 
Nuh zalimlerin ellerinden kurtuluyor; küfürden yana… Bir insan eğer küfürden 
yana kurtulursa vicdanıyla ve aklıyla uyanmıştır artık.  

Yedi yola geçelim… Yedi yolu bir parça anlatmıştık ama farklı bir anlamda da 
zevke bağlı olarak tefsir edersek eğer; insanın üzerinde 366 tane enerji kapısı 
vardır… Bunun 7 tanesi tam enerji halteridir. Eğer onlar sizde uyandırılırsa, 
Cenab-ı Hakk’tan bizatihi nuruyla beslenmeye başlarsınız. Onun için o yedi 
yolun açılmasını ister. Yaptığınız bütün iyilikler, her birini amacı 
doğrultusunda kullanışınız enerji potansiyelinizi, nur salınışını arttırır. Beyin, 
kalp, gözler, el ayaları ve ayak ayaları, cinsel organınız, omurilik, bunlar 
tamamıyla en kuvvetli enerji merkezlerimizdir. Böbrekler filan ondan sonra 
gelir.  

Kalp bunların içinde en şiddetli baskın enerji verendir. En geniş alanda en 
enerji yayımı ise beyindedir. Bakın, kalp bu âlemde daha kesif biçimde etki 
yapar. Yaydığı enerji dalgaları çok kuvvetlidir. Kesif dediğimiz moleküler 
düzeyindeki etkileşimleri daha kuvvetlidir. Ama beyin latif olarak enerji 
salınışında etkilenişlerde bulunur. O latif tecellinin kendisinde daha yüksek 
derecede geniş bir alana tesiriniz daha fazla olur. Tasarruf hakkı doğar. Yani 
size yol verdik denildiği zaman iki türlü anlayın; 1) size melekeler verdik 2) 
Özgürlüğe giden yollar verdik…  

Allah’ın verdiği yollar/ araçlar ile doğanın sınırlayıcı olan alanından kurtuluruz, 
o manevi alana dâhil olursunuz. Beyninizle, kalbinizde veya elinizde tecelli 
eden enerjiyi tasarruf olarak kullanma hakkı kazanırsınız. Tasarrufu olanların 
ise korkuları giderilmiştir. Bir insanın âleme tasarrufu geçiyor ise kendisinde 
edindikleriyle etkiliye biliyorsa özgüveni yüksektir.  

Tasarruf edinmek, biriktirmek anlamına geliyor. Edindikleriyle beraber âlemi 
etkiliye biliyorsa o zaman yol edinmiş demektir. Neyi yol edinmiş; üzerinde 
tecelli eden kuvvetleri, melekleri, melekeleri yollarıyla beraber artık 
kullanabiliyor; yani cennet insanı oldunuz demektir. Çünkü tasarruf sadece 
cennet insanlarına verilir. “Yol arayın” “üzerinize yollar verdik, Allah’a 
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ulaştıran” Bu sefer sizin tasarrufunuz, başka insanlara Allah’a yollar ulaşır 
yollar olur. Bazı insanlar sırf iman etsin diye keramet gösterilir. İrfan tecellisi 
dahi insanların gönülleri teselli olsun, ikna olsun diye gösterilir. Sizlerden 
görünenler insanlara yol olur, ahlak olur, edep, erkân olur. Zaten 
melekelerinizle edindiğiniz ahlaklarınız sizlere yollardır.  

Bir de miras meselesi var. Buradaki miras diğerleri gibi bir miras değil. Burada 
miras hak edilen bir şey… “Onlar Firdevs cennetinin varisçileridir” diyorken 
miras babadan oğla kalmış, bırakılan bir şey değil, hak et… Bırakılan gelecek, 
geçmiş değil. Muminun suresindeki miras, geleceğe ait, gelecekte edinilecek 
bir şey. Firdevs cenneti diye bir şey var ve hak bırakmış onu, hak olanı 
edinmekle alakadar. Bırakacağınız değil, edineceğiniz bir şey ve bunu net 
anlatıyor; miras hak edilen olarak zikrediliyor. Jackie Chan, oğlu fırlamanın 
tekiymiş ve mirasından bir kuruş bırakmamış. Eğer hak eden birisiyse zaten 
kendisi çalışır, kazanır demiş. Bazen de miraslar şöyle bırakılıyor; ben ona 
zaten ahlakımı bıraktım… Kendisi ne kadar ahlaklı onu bilmiyorum, onu 
söyleyeyim. Miras hak edilen bir şey derken bazı zenginlerin şöyle bir miras 
verdikleri duyurulur; oğluma şunu bırakıyorum ama şunu yaparsa, şunları 
yerine getirirse… Bunu hak etmek istiyorsa şu ahlakı veya şunu yapması 
gerekiyor gibi… Genelde bizimkiler şu kızla evlensin gibi mirasları bırakır, öyle 
sakat durumlar var. Bizde miras genelde soydan sopa bırakılandır. Ama 
burada soydan sopa bırakılan bir şey değil, hak edinilen liyakat meselesi. 
Varisçiler onlardır, mirasçılar onlardır… 

Miras dahi gelecekte edineceğimiz bir şey değil midir? Anne babanızın size 
bıraktığı sonradan edineceğiniz bir şey değil midir? Onu hak edip etmemekle 
alakadar bir şey var burada. Onun için Yahudilerin bir ahlakı vardır; ticarette 
sorarlar, kuzum bu senin malın miras mıdır, senin anlının terimidir? Miras 
derse adam onu ondan almak için atla karayı seçermiş, eğer emeğimse derse 
katiyen dokunmaz, kuzum bırak sende kalsın. Çünkü bilirmiş ki emek tatlıdır, 
hiç kimse bırakamaz. Miras sonradan edinilendir ve o sonradan edinilen 
kolayca edinildiği için bırakılabilinir, emek kolay edinilen değildir. Hak 
edenler, mirasa liyakat gösterenler, liyakat edinenler onun sevincini siz 
düşünün. Size getireceği sevinci Firdevs dedikleri sizin gönül cennetinizin Hak 
ile buluştuğu yerdir. Eğer mümin olarak, emin olarak gönlünüzde Hakk’ı bulur, 
vicdanınızın sesi ilkelerle hareket ediyorsanız, Allah’a yol bulmuş tasarruf 
edinmişseniz, artık Hakk sizde tezahür ediyordur. Cennette bulduğunuz 
köşkler değil, artık siz köşk olmuşsunuz, siz Allah’ın beyti olmuşsunuz, huzuru 
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ilahiyi kendi gönlünüzde bulmuşsunuz, gönül cennetinizden artık Allah tecelli 
ediyor.  

Çünkü müminlerin üzerinde Allah tecelli eder, Allah tecelli ettiği içindir ki 
emin olunan kişilerdir, hiçbir zaman şüphe etmezsiniz. Mümin bir kardeşinizle 
oturun, hiçbir zaman şüphe etmezsiniz. Arkadaşınız olan birisiyle oturun, 
ticaret ehli bunu çok iyi bilir; şimdi ne isteyecek, ne olacak, ne diyecek, 
nerden gördük… Mümin kardeşi olsun hemen oturur. Çünkü mümin 
kardeşinde menfaat yoktur ki… Ama dünya görüşü olanlar, dünyaya 
aldananlar; “nasılda büyüye de aldanıyor” diyor. Dünya ya aldanırsanız 
menfaatlerden başka bir şey istemez ve şu andaki insanoğluna dikkatli bakın 
cebriyeyle beraber menfaatleri doğrultusunda cebbardırlar. Allah bizden 
esirgesin inşallah.  

Öyle bir vatan olsun ki kardeşleriyle dirlik, birlik içinde yaşadıkları ve bütün 
insanlığa el uzatan bir vatan olsun, inşallah. Sadece kendileri için yaşayan 
değil, halk için de yaşayan… 

Bir şey daha var, o da çok önemli; İsa ile Meryem… Mesih hak o nuruyla mesh 
ederdi… O sözüyle mesh ederdi. Söz nurdan gelir, sözün kendisi bir enerjidir. 
Kendisi enerji kutbu, bütün enerji merkezleri açık bir kişi, şeytanın 
dokunamadığı tek kişidir diyor. Âdem’e bile şeytanın dokunuşu var, elmayı 
niye yedi ki… Şeytanın dokunamadığı tek kişidir, insanların en hayırlısı diye 
hadisi şerifler var, İsa nebi için. Üzerinde bizatihi Cenab-ı Hakk’ın nuru tecelli 
ediyor. Musa mevcudat dağına çıkıp ta tek tek Allah’ı azimüşşan ile tanıştığı 
zaman, Allah’ı azimüşşan dan nurlanır iken “Ya Musa nasıl nurlanmışsın, nasıl 
aydınlanmışsın” derlerdi. İsa’nın yanına gidenler de aydınlanırdı. 

Sohbetin başında demiştik ki adam filancanın yanına gidiyor, nurlandık diyor. 
Nuru gördün mü kardeşim, yok; nur neye benziyor, yok. Nasıl nurlandın, 
adam zaten kapkara, bir de seni mi nurlandırsın. “ Onları yüksekçe bir tepeye 
koyduk” diyor. Kurtuluş yüksekçe bir tepe… Her şeyi hakkıyla görebil. Tepede 
baktığınız ne ise ne ise hepsi görüş alanınızda demektir. Eğer kendi mevcudat 
tepenizde ilkelerle, vicdanla, imanla, hak hakikatle bakıyorsanız; her şeyi 
penceresinden görüyorsunuz, sebepler dairesinde olan her şeyi hakkıyla 
görmeye başlıyorsunuzdur. Hakkıyla gördüğünüz için, haklarıyla hareket 
ettiğiniz için kurtulmuşsunuzdur.  
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Birisi dokunulmazlarıyla kurtulan; birisi her şeyi hakkıyla görüp haklara davet 
edendir. Şu ne sebep ile oluyor, bu ne sebep ile oluyor; katiyen sorgu sualini 
bu şekilde yapan değildir, hakkıyla görüp hakkıyla bakan ve hakkani olarak 
ilişkilendirir kiminle nasıl ilişkide olması gerekiyor ise; İsa odur zaten. Ve bize 
kurtuluşun en sonunda bireysel olduğunu söylüyor. Çünkü mahşere gittiğiniz 
zaman soy sop kalkıyor. Akıbete gittiğiniz zaman da öyle… Derler ya; düşenin 
dostu olmaz, birde tekme vuranı olur. Bunu bu bağlamda da düşünün, ayet 
bağlamında da. Zaten kendi hesabınızla kendiniz baş başasınızdır. Ailenin 
mailenin kalmadığı gündür o gün. Düştüğünüz zamanda arkadaşınız dostunuz 
kalıyor mu, aynı şey fark etmiyor. Akıbet olarak ta burada düşünün. 
Maddiyatta düşünün, selam vereniniz kalmaz. Dostlarınız var ise amenna, 
dost diyorum ama… Başınıza bir iş gelir; ya ben sana demedim mi? Akıl 
vereninizde çok olur! İmanlı olarak yola çıkın, tek başınıza… Bittiniz, 
hakirliyeninizden tutun arkanızdan hançer vurana kadar, lanet okuyanınızdan 
tutun beddua edenlere kadar; yok yoktur.  

Kur’an da insan hesabı görülürken kendisiyle tek başınadır, kendinizle 
hesabınızı görürsünüz, kurtuluş bireyseldir diyor. Eğer toplumsal olacak ise 
yasalarla olacak; Musa’yı zikrediyor. Ama o yasalarla dahi olsa bireysel bir 
tarafı var. Bu örnek tam örnektir; bir ateş yansa, hepimiz elimizi ateşe koysak, 
hepimizin eli yanar; ama herkes acısını kendi hisseder. Eğer cenneti de 
bulacaksanız o cenneti bir tek siz yaşayacaksınız. Başkalarıyla da yaşıyor 
olsanız tadı sizdedir. Şurada bir yemek yesek o yemeğin tadını sadece siz 
alacaksınız, kimse sizin yerinize tadını alamaz.  

“Tur-i Sina’da bir yağ çıkartıyordu” da nur ile anlayın. Bundan sonra Nur 
suresine gidiyoruz, bu zikirleri yapması o yüzden. Sure sureyi bağlıyor. İsa 
nebiyi kullanıyor, ondan sonra Tur-i Sina’yı kullanıyor; “bir ağaç vardır ki 
ondan size hem bir katık hem bir nur olur” Oradaki katık zeytin… Zeytinin 
kendisi maneviyatta yalnızlığa, yalnızlıkla beraber gelen sıkıntıya işaret eder. 
Siz maneviyatta yürüyor iseniz zaten yalnızsınız. Maneviyat yalnızlığın 
yoludur, yalnız yürünür. İç dünyanızda özelinizi bir tek siz bilirsiniz. Zaten 
özelinizi paylaştığınız zaman artık maneviyatınız kalmadı demektir. Kalmadı 
demiyim de sığlaşırsınız. Özeliniz vardır, özelinizi paylaşmazsınız. Ama 
duruşunuzdan imanlı olduğunuz belli olur veya küfür ehli olduğunuz belli olur.  

İsa nebiden bahsediyor. Nur geldiğinde verildi mi nurdan; verdi, söz oldu ve 
sözün kendisinde sadece nur fışkırır. Hz. Musa’ya gidin; Nurun kendisi, kelam 
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ile H.z. Musa’ya konuşuyordu. Maneviyat yalnızlığın yoludur, bireysel 
yürürsünüz, irfanınız olabilir ama iç dünyada edindikleriniz sadece size aittir. 
İç dünyada tefekkürünüzle, vicdanınızla, tanık olduklarınız sadece size aittir. 
Kimi zaman olur ki paylaşamazsınız. Allah ile ilişkileriniz vardır, bir tek size 
aittir. Geçenlerde çocuğun birisi geldi yanıma, efendi dedi, buyur dedim. Sana 
bir rüyamı anlatayım mı dedi, anlat dedim. Vallahi, çocuk. Allah’ı gördüm 
rüyamda! Anne, babana bile anlatma. Sende kalsın. Anne, babanın hasedi bile 
dokunur. İç dünyasında bir güzellik bulmuş, Allah kabul eylemiş, çocuk yaşta 
ha. Önemli olan onun özeli, yaşadığı heyecanı bir tek o bilir. Birde gelir canlı 
canlı, anlatacak ya Allah ile yaşadığı özeli… Sahih bir rüya gördünüz, o sıradaki 
yaşam sevincinizi başka biri yaşıyor mu; siz yaşıyorsunuz. Peygamberi 
gördünüz, yaşam sevinci ile kalktınız, düşünülecek bir sevinç değil. Allah’ı 
gördünüz, Allah ile kalktınız uykunuzdan; inanılmaz bir sevinçtir. O özeller size 
aittir, başkasıyla paylaşamazsınız paylaşsanız, zaten anlaşılmaz. Çünkü onun 
hali size aittir, o dirimsellik sadece sizde gerçeklik kazanmıştır. Anlatsanız boş 
kalır.  

Şimdi İsa nebiden, Nur dağına çıkacağım. “Size bir katık vardır” maneviyat ta 
yalnızların yoludur, ferdi yaşanır, ferdi hikmete aittir, tadı sadece size aittir. 
Katığın tadı sadece size aittir. Acı tarafları da vardır, tatlı tarafları da vardır. 
Yalnızlığı acıdır ama tadı güzel lezzetlidir ve şifadır. hemen arkasından size 
diyor “birde yağı vardır” Yalnızlığınızla beraber hak yolunda yürürken, 
üzerinizde nur kapıları açılmaya başlar ve nur kapılarından Allah’u Azimüşşan’ 
dan beslenmeye başlarsınız. Nur suresinde size bakın temsil edecektir teşbihi 
bir manada. Burada muğlâk bırakıyor, başka surede sizde detaylandırır, açar. 
Muhteşemdir. Kur’an’a hasta olmamak elde değil. 

Kurtuluş ne zaman olur? Gençlik zamanlarında insan idealist olmaya başlar, 
nefsi emareyi edinmiştir. Ondan öncede kurtuluşları vardır, oraya 
girmiyorum, yani çocukluk devremizde ilkeleri edinmemiz, vicdanımızın 
uyanış devreleri vardır. Ama idealist olduğumuz zamanlar gençlik 
zamanlarımız… Peygamberliğin Nuh devresi insanlığın gençlik devresidir. 
İnsanlığın gençlik devrelerinde idealistse eğer ilkeler doğrultusunda yaşıyor 
ise kıpır kıpırdır. Hepimiz genç olduk; o gençken içinizde, yüreğinizde esen 
rüzgârlar, dalgalanışlar, duygularınızın dalganışlarına kapılışlarınız, çoktur; 
hepsi Nuh devresidir. Nuh devresinde diyor ki ilkeye göre, ahirete ve akıbete, 
hak ve hakikate göre kendini biçimlendir, dışarıda ne yaşarsan yaşa yol 
yürüyüşüne devam et. Ya, efendim, şu bilgilerin altından kalkamıyorum, şöyle 
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olmuyor, böyle olmuyor… Sen ilkeli ol, hepsi senden düz duman olurlar. Hayat 
sana bir derya olur ve sen o hayat deryasında yüzer gidersin. Hemen 
arkasından Musa sosyal yaşantıda hak ve hakikat… Hakikati, haklar 
noktasında sosyal yaşantısına sirayet ettirilir, sulh ve selamet ancak öyle 
bulunur. Düşünün, polis geldi, sadece bakıp gitti diyorum. Allah’a emanet 
yaşıyoruz bu vatanda. Allah esirgesin. Hakkınızı talep edeceğiniz hiç bir merci 
yok. Parası olan rüşvetini veriyorsa iş yaptırtıyor. Zengin muhitse 2 dakikada 
hırsızı da bulunur, kavga edeni de bulunur, yan bakanı da bulunur. Öyle bir 
ülke cezalar caydırıcı değil. Allah cezaların caydırıcı olacağı bir ülke yaptırsın, 
inşallah. Bak, bunda merhamet yok. Belki merhamet var, bizim için 
olmayabilir. Ama kalanlar için merhamet var, hiç yoksa hakkı ile yaşarlar, hiç 
yoksa tacize uğramazlar…  

Arkadaşın birinin köpeği vardı. Sordum senin köpek bu aralar görünmüyor. Ya 
dedi, başına gelmedik kalmadı. Ne geldi ki, köpek dedim. Arabamı çarpmadı, 
parkta bir tanesi şemsiyesini mi vurmadı, dövmediler mi… Eee, tamam. Eve 
hırsız girmiş, eter koklatmış! Evde köpek olduğunu biliyorlar ve eter 
koklatıyorlar, düşünün. Çünkü birkaç defa yoklamışlar evi… O kadar cesurlar, 
kör cesaret… Polisimiz, kimler, hangi evde yatıyorlar, kalkıyorlar hepsine 
kadar biliyor. Bizdeki polis istihbaratı kuvvetlidir; nerde kim var, hangi köşede 
kim ne yapıyor, ne ediyor; hepsini çok iyi biliyor. Bir tanesinin kasası çalınmıştı 
bir yerde. İki saat sonra gidip bulmuşlardı. Biliyorlar.  

Kadir abi rahmetli anlatmıştı, bir tane hırsız yanlarına araba getirip 
götürüyormuş, bir gün kendisine anlatmış bu polisler filan diye… Kadir abinin 
böyle işlerle hiç alakası yok, lakin bu gibi adamlarla da muhabbeti vardır. 
Sarhoşlar, ayyaşlar gelir, kendisini bulurdu. Vallahi öyle bir adam… Hepsine 
kucağı genişti. Dedi, bir gün hasta oldum adamlar gelip beni evden kaldırdı; 
kardeşim aç kaldık, kardeşim işe çık… Bizimki yine iyi idare eder, Meksika’yı 
duydum, orada koptum ben. Orada devlet te yokmuş, yani asayiş sıfır. İki tane 
turist kardeşim gitmişti, diyorlar; asayişi boş ver, can güvenliğin yok. Devletin 
tasarrufu yok halk üzerinde, düşünülecek bir şey yok. Allah esirgesin. İnşallah, 
cezaların caydırıcı olacağı bir devlet olur.  

İnsan hakları, ama kardeşim gelecekte gelenler nasıl olacak akıbet olarak? 
Hırsızlık artıyor, fuhuş artıyor, o artıyor; yeni nesil bambaşka bir dünyada 
doğuyor. Allah esirgesin. Yirmi, otuz sene önceki Türkiye ile aynı mı; şu anki 
hırsız sayısı, on sene yirmi öncekisinden daha fazla, Allah esirgesin. 
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Toparlayayım, İsa’ya gidiyor, İsa nur deryasıdır. Melekûtun, tasarrufun 
deryasıdır. Nur kapıları açık olur ve tasarruf gücünü edinen bir kişidir. 
Meryem iffet… Değerler edinmiş, dokunulmazları olan… Dokunulmazlarınız 
olduğu zaman duruşunuz olur, zaten dokunulmazlığınız olduğunda kurtuluşa 
ermeye başladınız. İsa ise kurtuluşa erdirendir. Mesih sözüyle, ilmiyle, 
kendisinden gelen nuruyla… Yahya suyu ile vaftiz ediyordu, temizliyordu. 
Temizlenenler kurtuluşa ererler. Neyden; 1)Nefsi emarenin kötü hallerinden, 
nefsi emarenin zulmünden… Çünkü nefsi emare kendi heva ve hevesiyle 
kendine zulmeder; karanlığa götürür. 2) Kendi heva ve hevesiyle beraber 
insanları zulme teşvik eder, insanlara zulme, mahlûkata zulme doğru 
gidersiniz, Allah esirgesin. Kendi karanlığını kendi oluşturur, zulmet ve 
zulümle beraber kendisini karanlığa doğru götürür. Zulmet zulüm aynı 
kökenden gelirler. 

Hemen arkasından, eğer toplumsal yaşantının kendisinde değerlerle beraber 
üst yapı kurumu edinmiş, ama üst yapı kurumunda artık menfaatler yine 
baskın çıkıyor; yeni bir karakter çıkıyor. Bak, Musa’dan sonra zikrediyor 
toplumsal değerleri, Meryem ile İsa’yı beraber zikrediyor. Evrensel olarak 
toplumsal değerler, Musa’nın, şeriatin, hak, hukukun getirdiği değerler eğer 
içselleştirilmiş ve dokunulmazlar oluşturulmuş ise o zaman kurtuluşa erdiniz, 
temizlendiniz demektir. Temizlenen kişinin üzerinde Hak tasarruf eder, bunu 
bir öncekinde zikretmiştik. Kurtuluşa ermek istiyorsanız evvela temizlenmeniz 
lazım. Bir insan, kendisi temizlenmeden önce başkasını kurtuluşa erdirtemez. 
Onun için Mesih’i özellikle kullanıyor orada; Meryem ile İsa’yı özellikle 
kullanıyor. Nur suresinde belki bir parça daha anlamlanacak, inşallah. 

Birincisi Nuh nebi ile küfürle zulmetten kurtuluş, karanlıktan kurtuluş var. 
Çünkü ilimde yapılanış var, akıbete göre bilinçleniş var, artık bu şekilde hayat 
deryasında yüzüş var, amenna. Ama Musa ile beraber zulüm ile küfürden 
kurtuluş var, çünkü zulmeden bir kişi var. Nuh’un kavminde de zulmeti 
anlatıyor, karanlıkta duranları, iman etmeyenleri anlatıyor; Ona da zalimlik 
yapmışlardı, zulüm etmişlerdir, taşlamışlardır, küfür etmişlerdir, ama surede 
orayı hiç anlatmıyor. Nuh üzerinden anlattığı şey zulmette duranlar, akıbete 
ve ahirete kör bakanlar, karanlıkta duranlar ve dünya yaşantılarını sadece 
dünyadan ibaret olduğunun zannında olup kendilerini dünya ile sınırlayanlar. 
Tinde sınırsız bir yaşam vardır, ama dünyevi yaşam sınırlıdır. Onun için bize 
davet edilen sınırsız bir yaşamdır. Tindeki yaşam sınırsızdır. Hele bir de 
tasarruflara geçerseniz cennete geçersiniz, hele bir de nura geçerseniz 
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melekûtun secdegahı olursunuz. İnsan en üstün yaratılış, insanın secdegahı 
olursunuz, dönüşleri sizedir. Bütün âlemi içerden etkilersiniz, insanlar sizden 
çıkanlarla iş görmeye başlarlar. Sizden tasarruf edenlerle beraber hayatta yön 
bulmaya başlarlar, sevk edilmeye başlar ki burada bahsedilen büyük 
kutuplardır.  

Musa’dan sonra değerler ediniliyor ama sureci anlatmıyor. İlkeler yasalarla 
değerler, dokunulmazlar olmaya başlıyor. Vicdan terazisinde artık neyin, nasıl 
yaşanması gerektiğinin bilincine taşıyor. İşte o zaman tam kurtuluşa ermeye 
başladık. İsa’ya geldiğiniz zaman artık akıbette sizi bağlayıp ta ceza hükmü 
olacak bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü melekûtun padişahı geldi, “ben 
melekûta davet ediyorum, dünyaya davet etmiyorum ki” sözlerinde var ve 
“insan iki defa ölüp dirilmeden melekûtun Krallığına geçemez” diyor. Tanrının 
Krallığına geçemez diye sözleri var. Bu sözü yukarıda bir Tanrının Krallığı gibi 
anlamayın, Tanrı’nın Krallığı sizde gönül yurdudur. Nefsi emareden yana 
ölmeden; ondan yana temizlenmeden Allah’a yükselmek gerçekleşmez. Terki 
dünya, terki ukba olan arınma mertebelerinde; dünyevi beklentileriniz ve 
ahret beklentilerinizden kurtuluşunuz, heva heveslerden kurtuluşumuz 
olmalı. Hakk’a göre ilkeli yaşam ve Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarınızı üzerinizde 
tasarruf ederseniz. Bütün kuvvetiniz; sizin melekeleriniz üzerinden Allah 
tasarruf noktasında tecelli eder ise ne olur; tamamıyla beytullah olursunuz.  

Mümin elinden, dilinden, belinden emin olunan kişi… Müminin ahlaki 
tanımları var, ama aynı zamanda tasarruf ehli olduğu vurgusu da var. Mümin 
olduysanız velisinizdir. Müslim veli değildir, Allah’a teslimin yolunun 
başındadır, yolun başı müslimlik ten geçer. Ama ne zamanki mümin olur, 
müslimlik müminliğe döner. Nedenleriniz doğrultusunda yaşıyorsanız, ereğe, 
akıbete, ahrete bağlı, Allah’ın amacı doğrultusunda yaşıyor iseniz, hayatınız 
artık ona göre biçimlendi ise korkacağınız bir şey kalmaz. Hakk ile ayağa 
kalkmışsınızdır, emin adımlar ile yürüyorsunuzdur.  

İsa, emin adımlarla geleceğe doğru yürüyüştür. Hicr suresinde ne idi; geleceğe 
doğru iken benden emin oldu; İsa’ya doğru taşındığınız zaman emin adımlarla 
kendiniz yürüyorsunuzdur. Size kimse bir şey yapamaz, niye yapsın ki 
karmadan etkilenmezsiniz, karmada akar gidersiniz. Sizi bağlayacak ceza 
müeyyidesi olan bir şey yok, kimden niye korksun ki… Ceza müeyyidesi olan 
kişi korkar, kötü bir şey yapmıştır; onun için korkar. İsa niye korksun ki 
şeytanın dokunamadığı kişi… Korkusu yok, korkusu olmayan insanlar 
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insanlara el uzatabilirler. Kurtuluşa eren insanların en büyük vasfı öz güven ve 
korkusuz olmalarıdır. Kast ettiğim korkusuzluk, geleceğe ait kendilerinden 
emin olmak, ceza karşılığı görecek iş yapmamışlardır. İlahi devlette herkes ne 
yapıyor ise onun karşılığını görür. Eğer İsa olursanız o zaman Firdevs 
gönlünüzde akar. 

Firdevs cenneti, melekelerinizi kuvveler olarak en yetkin seviyede 
kullanabiliyorsunuz demektir. “Onlara Firdevs cennetini müjdele” ve Firdevs 
cenneti için Hz. Resulullah’ın söylediği şudur en yüksek cennetlerdir, tasarruf 
cennetidir. 

Bir daha söylüyorum; mümin elinden, belinden, dilinden, ahlakından emin 
olunan kişidir. Allah’ın varlığından şüphesiz, emin olunan kişidir. Muminun 
suresinde o vasıfların da ilk ayetlerde zaten vurgusu var. Rabbinden emin olan 
kişidir, şüphesiz.  

Bina için kolonları dikerler, canlılar için de omurgası derler. Muminun 
suresinin omurgası, kolonları… Akıbet bilinciyle var oluştur, ahiret bilinciyle 
var oluştur, bu net anlatılıyor zaten. Peki, bu bilincini nerede bulacaksınız; 
vicdanınızda… Ve vicdan bir taraftan geçmişe, bir taraftan akıbete bakar 
demiştik. Vicdanda direkt akıbete bakış var; yaptığınız bir hata var ise hemen 
üzerinize alınırsınız vicdan terazisinde; “terazileri ağır basar” diyor. Hak 
noktasında hareket etmişlerdir, onun için ağır basıyor. Yaptıkları bütün işlerin 
sebebi Cenab-ı Hakk içindir ve olması gereken içindir, olması gerekeni 
gördükleri zaman vicdanları ağır basar. Olması gerekenden yana, hak ve 
hakikate dair olur. Ama hak ve hakikate dair bilginiz yok ise vicdanınız nasıl 
ağır basacak? Nuh ve Musa onun için zikrediliyor.  

Bilgi deryasında yüzerken nelere göre yaşayacaksınız, Allah’ın gözetimi altında 
kendinizi nasıl inşa edeceksiniz ve nasıl yola sevk edeceksiniz, asayı nasıl 
tutacaksınız, asa nasıl değerlere dönecek, dokunulmazlara dönecek, tabuları 
olacak, değil mi? Artık cennet mekân olmuşsunuz, hak sizde kelam eder ve 
insanlara tasarruf hakkı bulur, sizde âleme tasarruf hakkı bulur. Doğadan 
kurtuluş, akıbete ait kurtuluş, sorumluluklara dair kurtuluş, vicdanın 
rahatlaması, kültüre ait insanı insanlıktan uzak tutacak kurtuluş…  

En çok korktuğumuz ve kurtuluş olarak da kendimizde göremediğimiz zayıf 
olduğumuz yer neresidir biliyor musun; kültürde… Kültürü bir türlü 
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bırakamayız, çevremizi, sağımızı, solumuzu bir türlü bırakamayız, isyan 
bayrağımızı çekemeyiz. Musa’nın meşale diye gidip aldığı o ateşin aydınlığını 
elimizde tutamayız kolay, kolay, zorlanırız. Büyük cesaret ister geldiği topluma 
direnmek, toplumun karşısında durmak ve o topluma karşı yanlıştasınız diye 
direnmek, kendine yön çizmek ve duruş edinmek kadar zor bir şey yok. 
Yapabilen var ise aşk olsun. 

Bizden istenen duruş… Nereden geldiğimiz, kimler olduğumuz önemli değil; 
Rum gelmişiz, Arap gelmişiz, Türk gelmişiz, Kürt gelmişiz, Alman gelmişiz, 
Alevi, Sünni bunlar önemli değil. İslam mıyız değil miyiz şu an? Yani Âdem’den 
Hatem'e İslam olduk mu olmadık mı? İslam olduktan sonra zaten bu dünyaya 
gelip de sonradan edindiklerimizin hepsinden soyunuyoruz, temizleniyoruz, 
zaten arınıyoruz. Sizlerin üzerinde olan hak, hakikati ile tecelli eder artık. Eğer 
mümin olmazsanız Allah sizde tecelli bulmaz, Muminun suresinin sonuçta size 
vermek istediği budur. Eğer müminler iseniz sizden tecelli buyuracağım; 
Firdevs cennetinden kastı budur. Eğer değilseniz; İsa da onun için örnek 
verilmiştir; o zaman sorgu sualinize hazır olun. Kendisine zikri gelmiş iken yani 
insanlığı gelmişken, insanlığını hatırlatmışken insanca yaşamayan… insanca 
yaşamadığı, insanlığını yitirdiği içinde kendisinin başka bir mahlukat sıfatında 
görüleceği vurgusu da var; “ yüzlerinden ateş vurur.” Pişmanlık. Hak, 
hakikatle karşılaştığı zaman yüzlerinden ateş vuracak, yüzü yanacak, 
pişmanlık, çirkin yaradılışta bulunacaklar diyor. eğer bu insanlık sıfatındayken, 
insanlık nedeninizi yaşamıyorsanız, insanlık nedeninizi yitirdiğiniz için başka 
mahlukat sıfatında görüleceksiniz, bundan kaçışınız yok. Hz Resul’ün sözü 
burada net anlamlıdır; “neyle neşr olursanız öyle haşr olursunuz.” Onun için 
insanlar birbirini tanımayacak. 

Önemli olan tinde soyunuzdur, ümmet olarak nereden geldiğinizdir, bereket 
eliyle nerede tutunup Hakk’a vardığınızdır. Soy olarak nereden geldiniz değil. 
“Arap’tan geldim Arap değilim” diyor. Millet diyor Araplar ne pismiş! Bak, Hz. 
Resulullah bile kirletiyor! Bu artık Soy sopla bakmıyorum demek. İsa gibi bir 
tepeden bakıyor; hani yüksek tepeye koymuşuz diyor ya, ilkelerle bakıyor, 
rahman sıfatıyla bakıyor, kucaklayıcı olarak bakıyor. Soy sopla görmüyor. 
Zaten tek bir ümmet olduğu bilinciyle bakıyor. Bunlar hep kültürel edinimin 
bilgileridir. Size Kürt dedikleri için Kürt olmuşsunuz, Türk dedikleri için Türk 
olmuşsunuz. Ne zamanki sonradan edindiklerinizden kurtuldunuz, 
olmadığınızı gördünüz… Olduğunuz ne? Nedeniniz olan Allah ile nedeninizin 
bulduğunuz zaman, olduğunuz sadece budur. Fizyolojik olarak nedeniniz 
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Allah’a ait, ilkesel olarak nedeniniz Allah’a ait, ilkesel olarak isteseniz de 
istemeseniz de Hakk’a dönüyorsunuz. Bir neden doğrultusunda 
yaratılmışsınız, inansanız da inanmasanız da ve o nedenlerin ilişkililiğin de Hak 
sadece üzerinizde görünür.  

Bize dünya görüşleri veriyor; dünya görüşü ahirete göre biçimlenmiş ve 
Allah’a göre biçimlenmiş. Hak ve hakikate iman ile biçimlenmiş, vicdanlarıyla 
biçimlenmiş, akıbete ve ahirete göre yaşayan insanların tipolojisini sergiliyor. 
Onları sergilerken de kendini anlatan bir Allah var, kendini gösteren bir Allah 
var. Bütün surelere gidin böyledir. İnanılmaz bir diyalektiği vardır. Kendi 
varlığında iki tavır gösterir; asli tecelli, zılli tecelli. O asli ve zılli tecellinin 
üzerinde olan kendisini anlamlandırır. Anlamlandık; rabbim burada mümin 
esmasıyla görünüyor.  

Bu surede göründüğü esması Mümin’ dir. Güvenilmesi gereken ve güven 
uyandıran tek varlık Allah’tır. Doğada şüpheniz olur mu yalnız kalmadığınız 
sürece? Yarın güneş doğuyor, yarın işinize gideceksiniz, yer çekimi yerinde 
duruyor. Rahman’dan kim emin değil? Yer çekimi sizi fırlatmıyor, inek sütünü 
veriyor, yarın herkes marketinden süt alabilir, arı balını veriyor, balda yiyoruz. 
“Sizlere vermedik mi” ayetleri bu şekilde okumaya başlayın. Orada üç dört 
tane ayet var; hayvanlardan besletiyoruz, buradan veriyoruz; yani bizden 
eminsiniz diyor. Fıtratınız gereği bizden eminsiniz. Fıtrat gereği Allah’tan 
herkes emin, Mümin Esmasın ’da tecelli ediyor çünkü… Ama sonra 
edindiklerimizle beraber Allah’tan eminliğimiz boşa düşüyor ve bizi geri davet 
ediyor müminliğe… Davet ediyor. müslimlik yolun başıdır. Müslimlikte şirk 
koşmalar olur. Bir önceki sure de bizi Müslimlikle kimliklendirdi. Burada 
bizden Mümin olmamız isteniyor, sadece müminler yani veliler olmamız 
isteniyor. Allah’a dostlar olmamız isteniyor. 

Muminun suresini okurken Allah’tan emin olarak yaşamamız gerektiğinin 
bilincini veriyor. Eğer öz varlığınızda öz güveniniz yüksek düzey ise 
yapmayacağınız iş yok, emin olun. Rahman sıfatında kendi dışınızda Allah’tan 
eminsiniz. Rahim sıfatınız da? Mümin Rahim’liğe ait bir esmadır, mümin 
sıfatınızda rububiyet sıfatlarındandır. Mümin sıfatını edinirseniz eğer, öz 
varlığınız üzerinizden tecelli ederken takdir ilahi, şöyle olacak böyle olacak 
şüphesi olmaz. Sizden ne yapıyorsanız aynı şekilde olur, istisnasız. Tasarruf 
hakkına sahip olan melekeleriniz ne ise onları, en yüksek derecede 
kullanıyorsunuz ve nasıl kullanıyorsanız artık, öyle olacaktır. Kendimden çok 
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iyi biliyorum, değiştirdiğim o kadar çok şey vardır ki inanılmazdır. İç âlemde 
öyle bir yetim vardır, bir şeyi değiştirmek istediğim zaman iç âlemden 
dokunurum ve onun öyle olduğunu bir zatihi görürüm.  

Çünkü biliyorum ki o öyle olacak. Çünkü iç âlemdekinin aklını biliyorum, aklını 
bildiğim için o aklı yerine getirdiğim zaman tıkır tıkır biliyorum ki o öyle 
olacak. Allah’tan eminim, çünkü sözünden tavizi yok. Bir şeyi ne için yarattıysa 
o nedenlerini de bildiğim için, o nedenlere göre ilişkilendirdiğin zaman bu 
âlemde onun çıktığını çok net görüyorum. Kendi yaşantımda yaptığım çoktur. 
Mesela bazen rüya görürüm, bakarım olumsuz bir şey ile karşılaşacağım 
bazen olur ki hiç dokunmam. Ufacık tefecik şeyler bazen de tırsarım; aynı 
anda değiştiririm. Bu sefer küçücük bir şey ile gelir, tık diye atlattık derim. O 
çok öyle bir tane iki tane değil. Ama Allah’tan eminseniz ve Allah’ın 
bilgisinden eminseniz oluyor o işler. Tasarruf hakkı eminlik ister. Müminseniz 
üzerinizden tecelli edenden emin olacaksınız, şüpheniz olmayacak. 
Yaptıklarınızdan emin olun, sonuçları var.  

Firdevs cenneti sonuçların elde edildiği cennettir. Bazı cennet vardır ki sadece 
olanları yaşarsınız, olmuş, bitmiş… Ve Muminun suresinde bize şunu söylüyor; 
olmuş bitmişi yaşamayın. Dünya olmuş bitmiş mekânıdır, bu âlem olmuş 
bitmiş mekânıdır. Olmuş bitmişe değil, olacağa göre yaşayın. Firdevs 
cennetine girerseniz, eğer gönlünüzde edinirseniz, Adn cennetleri gibi 
değildir. Adn cennetlerinde nimetler vardır. Allah’ın lütfu İhsanı ile ki 
zevkimizde hata yok, Firdevs cennetinde sonuçlarının edindiğiniz cennettir, 
olan biten içinde yaşamıyorsunuzdur. Adn cennetinde olan biten içinde 
yaşıyorsunuz; sular, yemişler, olabilecek ihtimaller ne ise… Firdevs cennetinde 
ise olabilecek ihtimaller ne ise onları sonuçlandırırsınız, sonuçlarına göre 
yaşıyorsunuzdur ve sonuçlarından eminsinizdir. Şimdi bir bahçeniz var, 
bahçenizde meyveler zaten var, o meyveleri yiyorsunuz, olan biten ne ise… 
Ama yarın ürün alacağım, şöyle olacak, mahsulüm böyle olacak… Bak, hiçbir 
doğa olumsuzluğunu koymadın. Yaşayarak olabileceğe göre, sonuçlara göre 
yaşıyorsanız, emin bir şekilde hiç bir şeyden korkunuz yoktur.  

Allah korkusuzdur. Siz ne zaman olabileceklerin ihtimalini ön görerek 
yaşıyorsanız ve ona göre hareket ediyorsanız; sonuçları elde edeceğiniz 
bilinciyle hareket ediyorsanız işte o zaman zaten korkusuz yaşarsınız. Var ise 
bir korkunuz, o da refleksle olur; haşyetten dolayı azameti Kibriya’yla karşı 
karşıya kaldığınızda bazen korku olur. Ama bu korku ile buradaki korkusuzluk 
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birbirleriyle bambaşka bir anlamdadır. Hani hiç korkulmaz mı manasında bir 
soru gelirse; evet korkulur. Refleksle korkular yine vardır, dünyada haşiyete 
ait korkular vardır, Allah’ı azimüşşan ın azamet dolu bir haliyle karşı karşıya 
kalırsınız, korkarsınız, amenna. Ama burada kast ettiğim korkusuzluk bunlarla 
alakadar değil. Bunlardan korkulur. Buradaki korkusuzluk hayati olarak 
yaşayabileceğiniz ve sonuçlarından emin olduğunuz şeylerden yana bir 
korkusuzluktur. Yani bunu böyle yaşayacağım, artık başka alternatif yok; o 
öyle yaşanacaktır sonuçta. Artık o sizde bitmiştir. Nasıl ki Allah’ın yanında bir 
kitap var, sizin yaşadıklarınız artık sizin kitabınıza yazılmıştır. O kitabımıza 
yazıldığı için artık sonucundan eminsinizdir. Bizden istenende bu! 

Ama burada altını çize çize söyleyeyim; nedenler akıbetinde, sonucunda açığa 
çıkar. O sonucunda açığa çıkar iken sonuçlara göre yaşamak, hayatımıza yön 
vermek Allah’ı azimüşşanın varlığından emin olarak mümin olmanız istenir. 
Yani veli olmanız istenir. Müminler velilerdir, Allah’ın varlığından şüphesiz 
olanlar, Allah’ın varlığına göre yaşayanlar ve Allah’ın varlığına göre yaşayıp ta 
erdemlere taşınanlar ve üzerinde Cenab-ı Hakk’tan tasarruf hakları edinmiş 
olarak bu âlemde Firdevs cennetini edinmiş olarak âleme taşınanlar… Önemli 
olan ahiretinizde Firdevs’e girmek değil, önemli olan burada Firdevs’inizi 
bulmaktır. Eğer bu surenin bekasını yaşarsanız; Firdevs sizde tecelli eder. 
Hesabınızı, kitabınızı, terazinizi burada görürsünüz ve terazinizin burada hak 
kefesi hep ağır basar ve hep olması gereken ne ise olması gerekenleri 
yaşarsınız, olmaması gerekenleri zaten yaşamıyorsunuzdur. Bakın, burada 
olmaması gerekenler zaten dile getirilmez, terazide olmaması gerekenleri 
zaten yaşamıyorsunuzdur. Cenab-ı Hak’tan size tasarruf hakkı verilir, ne kadar 
nurlu iseniz tasarruf hakları o kadar kuvvetlidir ve etki alanınız o kadar 
kuvvetlenmeye başlar. Nurunuz da ne kadar latif ise ve nerelerde var ise 
Cenab-ı Hakk’ın nuru olarak bu kadar etki alanımızda kuvvetlenmeye başlar.  

Burada söylemek istediğim şu ki çok önemlidir; tasarruf eden siz değilsinizdir. 
O kuvvet sahibi, yine bir ilkeye, bir iradeye, bir amacına bağlı olarak sizden 
âleme tasarruf ediyordur, bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü bir önceki 
surelerde bunu işlemiştik; terki ukba da yani verilen, edinilen sakın ayağınıza 
bağ oluşturmasın, şeytanınıza taşımayın. Ne edinirseniz edinin yolda sakın 
şeytanınıza taşımayın. Buradaki şeytandan kasıt, menfaate taşımayın, 
Hakk’tan gayrı kendinize mal etmeyin, sahiplenmeyin. Size yeti verilmiş 
menfaatinize kullanıyorsunuz, başkalarının menfaatlerine kullanıyorsunuz. Bir 
yeti verilmiş sahipleniyorsunuz, “kimdendir diyecek olsam Allah’tandır 
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diyecekler” O zaman niye sahipleniyorlar, o zaman niye menfaatlerine 
kullanıyorlar, o zaman niye başka dayanaklar arıyorlar, şirk koşuyorlar?  

Buradaki şirkleri nasıl özetlemiştik; Allah’tan başka dayanaklar aramak… 
Allah’ın varlığından eminiz ama işlerimizde emin değiliz, dayanaklar arıyoruz. 
Ya patron yardım etsene, ya şu put yardım etsene. Ya Allah tan emin olsana! 
İşine niye dayanak arıyorsun? Kendi ayaklarının üzerinde işinin başına geç, 
gerekenini yap, gerekenini yaptıktan sonra niye korkacaksın? Dayanaklar 
arıyoruz, dayanaklar ediniyoruz, dayanaklara göre düşünüyoruz. Ne zaman 
dayanaklarımıza göre düşünmüyoruz; güvendiğim dağlara karlar yağdı! 
Güvendiğiniz dağlara kar yağdığı zaman artık o dayanaklara göre 
düşünmüyoruz öyle değil midir? Buradaki dayanaklar umutlarımızdır, 
olabileceklere karşı dayanaklar… Buradaki müşriklikten kastımız bu...  

Neden olarak Allah’ı dayanak edinmek ayrı bir şey; putlar edinmek bunlar 
Allah’ın ortaklarıdır gibi düşünmek ayrı bir şey. Bu sure de çok enteresan bir 
vurgu var, dayanakların haricinde başka bir vurgu var; umut olarak 
beklentilerimiz ve dayanak edindiklerimiz var ama Allah’tan umut etmiyoruz! 
Akıbete dair beklentilerimizde başka dayanaklar arıyoruz, umut ediyoruz. 
Hani ahirete gittiğimiz zaman efendi himmet eder, hasta olursak şifa eder… 
Kelin ilacı olsa başına çalar.  

İnsanlar çare arıyor, umut arıyor; olabileceğe karşı bir umut! Kalk 
eylemlerinde mümin ol, emin ol, gerekenini yap, kimseye de muhtaç olma! 
Allah korkusuz ya, bekasından düşünün sizde korkusuz yürüyün. O zaman 
kendinizden emin olarak, yarın bana birisi şefaat eder mi etmez mi diye 
bakma. Şefaat edilmeyecek hale geldi. Efendim, şifa verin! Vermem. Zaten 
sana rahmet, neyinin şifasını verecek. Allah daha beter etsin diye dua eder, 
vallahi. Geçmiş olsun. Kendi şifanı kendin ver. Kendi varlığın kendine ayna 
olsun. Efendim bize ayna olurlar mı, olmazlar mı? Kendi varlığın kendine ayna 
olsun. 

Geleceğe doğru giderken dahi dayanaklarınızı Allah’a bağlayın. Allah deyince 
yukarıdaki değil, öz varlığınıza bağlayın. Özvarlığınızda yine ayakta durun, o 
şekilde yürüyün. Muminun suresi bu bilinci size verir. 

Genelde tefsirine fazla kaymıyoruz ama tefsirine gittiğiniz zaman bunu da 
görürsünüz, muradında bu vardır. Ama tevile bağlı tefsirinde bu vardır.  
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Son ayette ne diyor, yüz on sekiz; âlemlerin tamamıyla toparlanışıdır. “Deki 
Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın” 
şimdi gördünüz ki iki dünya görüşü olan var. bir tanesi dünya ile dünya görüşü 
edinen değil, Allah ile dünya görüşü edinenler ve her şeyi Allah ile 
anlamlandıranlar. Allah’a yürüyen müminler… Allah’ın varlığından emin olan 
kişiler. Bir de sadece görünen âlemine ve görünen âlem ile bakıp ta akıbete 
karşı kör olanlar, akıbete inanmak istemeyenler… Sadece dünya hayatından 
başka bir hayatları olmadığı bilinciyle bir dünya görüşü olan insanlar var. 
Onların ki tam dünya görüşü ve o dünya görüşünde bir kıyas önümüze çıkıyor; 
yani hangisindesiniz; şakilerden mi, Saitlerden mi? “De ki Rabbim bağışla ve 
merhamet et, sen merhamet edenlerin hayırlısısın” Beni bağışla ve merhamet 
et, beni şakilerden etme ayetidir bu. Bu ayet ne arıyor burada, bu kadar şey 
anlatılıyor, anlatılıyor; bu ayet sırıtıyor burada! Hepsini anlamlandırdıktan 
sonra size söylediği şu; Ya Rabbi merhamet et bana, Ya Rabbi başıma ne 
gelirse gelsin eyvallah, ne olursa olsun eyvallah. Lakin beni şakilerden eyleme. 
Saitlerden eyle. Çünkü hepsini bir neden üzeri yapıyorsun. Her biri üzerine 
zikri ilahi geldi bana, insanlığım geldi bana, insanlığımda bulacağım seni 
biliyorum. Merhamet et! İmtihan edileceğim, şunu olacağım, bunu olacağım; 
duruşum olsun, merhamet et!  

Bu merhameti sayfalar sonrada şöyle de göreceğiz; “Ya Rabbi geçmişlere 
yüklediğin yük gibi yükleme bize”  

Burada da “kaldırmayacağınız yükü vermeyiz” diyor. Merhamet et demek 
kaldırmayacağımız yükü verme demek anlamına geliyor. Ama burada en 
büyük manası; Şakilerden etme beni… Çünkü Hakk’ın ortaya çıkması için batıl 
şart; hak ile batıl ortaya çıktığı zaman beni batıl olandan eyleme demektir. 
Çünkü bu dua said in duası, cehennemlikleri görüyorsun; Ya Rabbi ne olur 
etme, beni yolumda da sabit et demektir. Bazen dua ederim, Ya Rabbi son 
nefesimize kadar bize hizmet nasip eyle. Bu duanın kendisidir, aslında Ya 
Rabbi son nefesimize kadar bize merhamet et demektir. Hizmetin nasıl 
olduğu önemli değil, hizmet zordur, oradaki zorluk aklımıza gelmiyor, önemli 
olan bize merhamet edilmesi. O zorluğun kendisi merhamet ediş zaten; bir 
adım atalım, üzerimizdeki bir sıfatla Hakk’a taşınabilelim. Başınıza gelen her 
şey Hakk’tandır; ya küfre varırsınız onla, ya Hakk’a varırsınız onla. Mümin 
iseniz hakka varırsınız, gerçeğe taşırsınız onu; değilsek eğer, dünyaya daldırtır, 
bizi küfre vardırtır. Batsın bu dünya şarkılarını söylemeye başlar o zaman, 
Allah esirgesin.  
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Muminun suresi nitelikli bir yaşam sunuyor, nitelikli yaşamamızı istiyor. 
Nitelikli yaşamsa vicdan ve akılla kıyaslarımızla ahirete göre geçekleşir. 
Nedenlerini bilerek, insanın kendi öz nedenlerini bilerek ve öz nedenlerinin 
bağlayıcı olduğunu, açığa çıkması gerektiğinin bilinci, eğer nedenleri 
doğrultusunda yaşamazsa ahirette bununla karşılaşacağının bilincinde olarak, 
ahiret ve akıbet bilincine göre nitelikli yaşam ister. Yani tamamıyla ilkesel 
olarak işlevsellik kazanmış bilinç yapısı edinmeyi getirir. Ahirette sorgunuz 
sualiniz şudur; senin nedenlerin bu iken sen bu nedenleri üzerinde niye 
yaşamadın… “Kulum ben seninleydim, sen kiminleydin” ben seni bunun için 
yarattım sen niye bunlarla uğraştın; “boş işlerle uğraşmazlar” boş işler başka 
bir yerde daha kullanıyor; onlar boş işlerle uğraşırlar diye kullanıyor.  

Nedenler dediğimiz keyfi nedenler değil, hevalar değil. hevaları zaten 
zikrediyor; “Allah onların hevaları doğrultusunda iş görseydi, bütün âlem 
fesada uğrardı” diyor. Allah kimsenin iradesi üzeri oturup kalkmıyor, ilkesel ve 
kendi nedenleri doğrultusunda iş görüyor ve o nedenler doğrultusunda 
yaşamanızı istiyor. Çünkü o nedenler sizin yaratılış nedeniniz ve o yaratılış 
nedeniniz doğrultusunda yaşamıyorsanız eğer gel bakım buraya senin bunun 
için yarattım, niye yapmadın… Yani çıtayı gösteriyor bu çıtanın neresindesin 
diyor. Varlık çıtası Allah’ta biter. Senin nedenin ben iken diyor; bir sıfat değil, 
bir esma değil; insanın varlık nedeni Allah’tır.  

Şirke gidin, şirkte size hitap edilecek dil şudur; bana kendinle gelme. Çünkü 
bütün dayanaklarımız kendiliğimizde biterken, Allah’ın huzuruna giderken ve 
hep kendi sevdiklerimizle gideriz. Bana kendinle gelme diyor. Kendi 
edindiklerinle gelme, bana boş gel. O bom boşluğu bu âleme taşıyın, akıbet 
olarak buraya getirelim, ahiret olarak değil; her an Allah ilesiniz ve Allah’a 
çıkarken hep neyle çıkıyorsunuz dualarınızda; Ya Rabbi şu işimiz şöyle olsun, 
Ya Rabbi böyle olsun… Hep dayanaklarımızın elimizden gidişi veya bir dayanak 
arayışımızla gidiyorsunuz veya sevabınızla gidiyorsunuz; ya rabbi şu kadar zikir 
çektim… İstediklerinizin karşılığını veririz diyor, ama bana öyle gelmeyin diyor. 
Çünkü hepsinde kendiliğiniz vardır, ama bu öz kendiliğiniz değildir, sonradan 
edindikleriniz. Onla bana gelme diyor; avucunu açıyorsan sadece benim için 
aç. Kaçımız Allah’a avucumuzu açarken Allah için açıyoruz, Ya rabbi, muradın 
muradımızdır diyoruz. Vallahi senelerden beri dua etmeye hayâ ediyorum. Ne 
istediysem veriyor. Dünya hariç, ne istediysem veriyor ve hayâ ediyorum 
artık, suratıma vuruyor ya; ne istiyorsan al diyor. Kaç seneden beri sadece 
şöyle dua ediyorum, avucumu açıyorum; Ya Rabbi halim sana malum… Lütfu 
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ihsanı ile halimi arz ediyorum sadece sana, istemiyorum halimi arz ediyorum 
sadece. Ne gelirse eyvallah, halimi arz ediyorum. Bir iş yapılması gerekiyor ise 
duasını etmiyorum, kendim yapıyorum. Şu söyle olacak, bu böyle olacak, 
kalkıyorum kendim yapıyorum.  

Ya Rabbi bir adam gönder bana, şu çöpümü atsın! Bazıları öyle… Bir tane 
erene gitmiştim, oturuyoruz beraber. Biraz telepatim hassastır da o kadar 
hassas değil. Aklı sonradan gelenlerden… Allah bana sonradan gösterir. 
Enerjisini bırakır, o sırada bazen hissetmem, sonradan hissederim. Böyle bir 
şey demişti derim. Bir gün beraber oturuyoruz bir erenle… Meğerse orada 
toparlıyormuş, içinden de bana diyormuş ki süpürgeyi alsın, süpürsün. Bir 
deneyeyim diyor. Bana da o sırada vurmuyor, Allah biliyor, vurmuyor; 
kalkmadım, yapmadım. Vurmuyor ki yapayım, o sırada vursa zaten eyvallah 
derim, istediğiniz bu ise yapalım derim. Her ne ise aradan vakit geçti, ben yola 
düştüm. Yola düşünce aklıma geldi; ya dedim adamın aklına bu gelmiş 
meğerse… Ama birebir gösterdiler. Varsın olsun Rabbimden, sırlamış bir şey 
olmaz. Önemli olan o değil, kardeşim senin gücün yetiyorsa devam et, orada 
yardıma ihtiyacın var ise yardım edilmesi gereken bir şey ise yardım edilir 
zaten. Sen her süpürgeyi eline aldığında zaten biz kalkmıyorsak ayıp bize! 
Olması gereken ne ise onu yaparız orada. Ama öyle aklınla… Onu Kadir Abi 
güzel söylerdi; karanlıkta göz kırpma. Adam karanlıkta göz kırpıyor, nereden 
göreceğim ben o gözü. Elimizde Musa’nın bastonu ile yürüyoruz, tık, tık, tık, 
elimizden geldiğince… Yapılması gereken ne ise kendiniz yapın. Allah size bir 
tasarruf verildiyse bir tasarrufu menfaatinize değil yapılması gereken bir şey 
var ise onu da yapın ama olması gereken bir şey için, keyfi değil. Allah 
esirgesin. Kürdün aklı ya koşarken ya kaçarken gelirmiş. Benimki gelmedi ya 
kaçarken; sonradan geliyor bazen. Öyle vakalar yaşadığım çok… Vallahi… 
Adam mektubu yazmış haberim yok; mektup sonradan ulaşıyor, postacılar 
sonradan ulaştırıyor. Sonra bir bakıyorsun ki bunun içeriği bende yok. Kalk 
kendin yürü.  

Demek istediğim şu aslında; eğer size bir yük verildi ise onlarla baş etme ve 
onları aşabilme olanağı da verilmiştir. o olanaklar verilmiş, söylüyor zaten, o 
zaman ayağa kalkın mücadele edin, mücadelenizi gösterin. Üzerinizdeki ilahi 
sıfatın tezahürünü gösterin demektir bu. Çünkü sizin o mücadelenizde ilahi 
sıfat tezahür edecek, samimiyetiniz imtihan edilecek, ne kadar müminsiniz, 
kalbinize iman yerleşmiş mi, gerçekten mümin oldunuz mu, veli oldunuz mu o 
imtihan ediliyor. İmtihanınızı aştığınız zaman zaten kendiniz ayağa kalkmış, o 
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sıfatın hakkını vermiş olarak ayağa kalkmış olacaksınız ve o sıfat üzerinizde 
tezahür etmiş olacak ve size gelen zikir hak olarak üzerinizde tezahür etmiş 
olacak. Zikrini kabul ettim ve yaşantıma taşıdım demiş olacaksınız. Kendi 
zikirleri geliyor ve zikirlerine sırt çeviriyorlar diyor.  

Kur’an’la insan ikiz kardeştir diyor. Yaşantınıza sirayet ettiği zaman bu zikir, 
sizin zikrinizdir; insanlığın zikridir. İnsanlığın nedeni Allah ve üzerinizde tecelli 
eden Allah, sizin üzerinizde Kur’an da tecelli ettiğim gibi tecelli edeceğim 
diyor. Eğer muhatap alındıysanız… Bakın, müşrike gelmiyor bu kitap, mümine 
inen, gelen… Kitap Müslime gelen kitap… Muhatap aldığı Müslimlerdir. Size 
dillendirdiğim münafıklar müşrikler sizin bilinçlenmeniz için fark yaratsın 
diyedir, yoksa adam açıp okumuyor bile. Okuduğu zaman da bir yanlış 
arayayım diye okuyor. Kaç kişiden duydum; ya bir hata bulmaya çalışıyorum, 
o kadar çelişkili yerler var… Ahmak, sen anlamıyorsan kendi anlayışsızlığını 
söylüyorsun, aç, hele ilkeli bir oku, tarihsel siyerinden bir oku hiçbir şey 
yapamıyorsan. İlkesini bilmiyorsan bilmiyorsundur, normal siyerden oku ya. 
Teorisi, pratiği, yaşantısı var. Örneği var; Resulullah pratik yaşantısıdır 
Kur’an’ın. Git pratiğinde gör hangi anlamlara geliyor. Risaletinde gör nasıl bir 
yaşam biçimi oluşturuyor. Arapları düşünün o Araplarda nasıl bir yaşam biçimi 
oluşturuyor şu kitap. Barbar değiller, ama zalimler, zulüm ehliler, karanlık 
ehliler, bugün bulup bugün yaşayanlar, akıbetten habersizler, kendilerine hiç 
peygamber gönderilmeyenler.  

Peygamberliği biraz önce çok iyi özetledik; Allah ve hakikatinden haber 
verecek, mutlak şahıstan, özne den haber verecek. Yaşadıkları şeylerin 
sonuçlarından haber verecek, ahiret ve akıbetten haber verecek ve kişinin 
nasıl yaşaması gerektiğinin bilincini verecek mesajında. Kur’an’a da bakın ve 
Kur’an’ın tamamı bundan ibarettir. Allah kendi hakikatini söylüyordur akıbet 
olarak. Ahiret ve akıbetin beyanında bulunuyordur ve ahiret ve akıbete göre, 
sonuçlara göre nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini veriyordur. Ya sonuçlara 
göre ahiret ve akıbete göre yaşayacaksınız diyor ya da beni murad edin bana 
göre yaşayın diyor. Bak çok net! Bazıları oturur; Ya Rabbi cennetinden, Ya 
Rabbi Firdevs’inden… Bilmiyor ki Firdevs nasıl gelecek, vallahi bilse belki 
istemez. Baba derdi yavrum çocukken istediklerimizin ne kadar büyük şeyler 
olduğunu bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini de bilmiyorduk diyordu. 
Başımıza ne geleceğini bilseydik belki istemezdik diyor. Yaşadığı çilenin haddi 
hesabı yok. Firdevs kolay mı, ya Azim Allah! Allah’ın sana tasarruf hakkı 
vermesi demek, ne çilelerden zahmetlerden geçmesi demek. Hangi bilgi 
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yoğunluklarından geçmesi, nelere tahammül etmesi gerek… Aman Ya Rabbi! 
İsa olmak kolay değil, Nuh olmak hiç kolay değil. Emin ol, çektiği çilenin haddi 
hesabı yok; “geçmişlerin başlarından geçenlerin başınızdan geçmeyeceğini mi 
zannediyorsunuz” Küfürle karşı karşıya kalırsınız, soy sopunuzla karşı karşıya 
kalırsınız, zahmetler çilelerle karşı karşıya kalırsınız. Geçmişler ne edindiyse 
kendileri, sizde edinirsiniz. Dün Allah vardı da bugün yok mu? Onlar ne edindi 
ise çabaları sonucunda, ayağa kalkıp mücadelelerin sonucunda… 

Bakın size kaldıramayacağınız yükü vermeyiz demek; kalkın ayağa kendi 
mücadelenizi yapın, kimseden de himmet beklemeyin. Himmet çocukluk 
devresidir. Bize bir mucize göster; çocukluk devresidir. Bize bir himmet et; 
çocukluk devresidir. En sonunda Hz. Pir bana yasak etmişti, bir daha 
gelmeyeceksin diye… Hüngür hüngür ağlamıştım, ya niye? Kendini buldun 
demişlerdi, o yüzden. Ben de zannediyorum kendimde hata var. En son 
babanın yanına gitmiştim, efendim böyle bir yasak geldi, hem Hz Pir, hem 
sizden… Efendi, evladım dedi; artık âlemdeki ilişkilerinde senden çıkması 
lazım. Yani tecrübelerini kendi edinmen lazım, kendi ayağının üzerinde 
yürümen lazım… Yani bizim verdiklerimizle değil, artık kendinde olanla 
yürümen lazım. Amenna, demiştim. en son kabirlere gidiş gelişim vardı son 
senelere kadar, kabirlere gidiş gelişimde yasak oldu. Ahdi vefadan dolayı 
zorlayarak gidiyordum. Sadece kendin yürüyeceksin. Halen Hz. Pir’e bağlı 
halen Beybabaya bağlı yok. Sadece kendin yürüyeceksin. 

Bedeninizi bir kabir olarak algılayın, bir yere gidip gelişinizi, bir üstadı algılayın 
fark etmez; kendinizle yürümeyi öğreneceksiniz. Sizden istenen budur. 
Allah’ın sizden istediği kendisi ile yürümeniz! Kendinizle yürümek demek 
Allah’la yürümesini öğreneceksiniz. Filancalarla değil, filancalar sizi bir yere 
kadar götürür. Bunu aile yaşantısında da biliyoruz; bir yaşa kadar çocuk 
bakılır, ondan sonra evlendirilir, ev ayrı tutulur artık, kendi ayaklarının 
üzerinde dur denilir. Bunun daha başka alternatifi yok. Artık kendi ayaklarınız 
üzerinde duracaksın, yaşayacaksın. Baba onu başka türlüde anlatırdı; yavrum, 
bizde bir fidan dikildiği zaman etrafı çitlerle çevrilir, koruma altına alırız derdi. 
Niye, keçisi var, iti var, köpeği var. İt gelir pisini yapar, keçi gelir yer; büyümez, 
güçlenmez, kuvvetlenmez. Kökünden çıkartırlar, küfre varır. Yani onu koruruz, 
muhafaza altına alırız ki palazlansın, kuvvetlensin. Kendini bulduğu zaman 
artık dokunmayız derdi. Çitlerini de çıkartırız derdi. Bu çocukluk devresidir; 
mucize bekleme devresi, himmet alma devresi. Himmetin kendinden olsun ve 
Muminun suresinde varacağınız, bulacağınız şey budur. Allah ile ayağa kalkın, 
448

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



himmetiniz kendinizden olsun. Kendi hizmetiniz kendi nefsinize himmet 
olsun. Kendi hizmetiniz, kendi kurtuluşunuz.  

Kurtuluştan bahsediyoruz; nefsi emarenin kurtuluşundan, geçmişin kötü 
izlerinden kurtuluşundan, soy sop cinsiyet… Doğaya karşı özgürlüğümüzü 
ürettiklerimizle kazanıyoruz. Tinde de özgür oluşu ürettiklerinizle daha özgün, 
daha yetkin, daha derinlikli olarak buluyoruz. Maneviyatınızla kendinizde 
bulduklarınızla yol yürürsünüz. Filancanın dedikleri, yaptıkları onun kendi 
sıfatını bağlar, sizi bağlamaz. Benim bu söylediklerimde çoğu beni bağlar ama 
evrenseline ait ise herkesi bağlar. Bak, zevki ise beni bağlar. Biraz önce 
zakkum ağacının hikâyesini anlatmıştım, zakkum ağacının hikâyesi zevkidir, o 
beni bağlar. Ama evrensel olarak hepimizi bağlayıcı şeyler söylüyor isek o 
hepimizi bağlayıcıdır. Kur’an da hep evrenselinden konuşur, hiçbir zaman 
bireysel olarak indirgemez, bir şeyi zevke indirmez kolay, kolay. Zevkini, 
bireyselliğini kendinde bulur, o ayrı mevzu. Ama tamamı evrenseldir, kim 
muhatap alıyor ise o sırada onu. 1400 sene önce kimleri muhatap aldı ise, bu 
günde sizi alıyordur. Bundan öncede sizi alıyordur, yarında başkalarını 
alacaktır ve kimler yaşantısına sirayet ettiriyorsa zikri, kendisinin haberini… 
Kendinizin haberi bu, başkasının değil ve kendimizi arıyoruz.  

Bakın, nedenini bulmuş insana diyor ki tamam nedenini buldun ama o 
nedeninde biraz derinleş, benimle yürü, benimle ayağa kalk, mücadeleni 
sergile. Muminun suresinin tamamı size şunu söylüyor; nedeni Allah iledir ve 
o Allah ile yürümeyi öğrendi. Nedeni Allah ile olan nedeni Allah ile yürür. 
Çünkü müminler Allah ile yürüyendir.  

Özellikle üç peygamberi zikrediyor; Nuh nedenlerini Allah’ta bulan; Musa 
bütün nedenleri Allah’a bağlayan, toplumsal yaşantının hukuki yasalarını dahi 
Allah’a bağlayandır İsa ise bütün varlığı ile Allah’a bağlanandır.  

“Bizi topraktan yaratan” derken zaten söylüyor, topraktan yaratan anne 
karnında Allah değil midir? Halen topraktan yaratılmıyor muyuz, her daim 
yediğimiz içtiğimiz mineral değil mi? Üretimin tamamı topraktan olur dedik.  

İki tane argümanı çok fazla kullanıyor; toprak ve su. Üretimin tamamı 
topraktadır. Çünkü bu alemde biçimsellik toprağın faziletidir ve toprağa 
verilmiş faziletidir. Bütün ürettiklerimiz topraktan, halk ettiklerimiz, 
materyaller… yani yıldızların külü… Yani yıldızların en son sonucu… Yıldızların 
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en sonu organik hayata doğru geçiş, muhteşem bir şey. İkincisi su… Su 
değiştiricidir, su dönüştürücüdür. Susuz bir hayat düşünün mars gibi… Su 
döküldüğü zaman bir hayat düşünün, bir çöle değiştirici dönüştürücü değil 
mi? yapılandırıcı su aynı zamanda, taşıyıcı, kararlı, uyumlu su aynı zamanda. 
Uyumludur, her kaba girer, her yerde istiflenir. Hiçbir şey kararlı değildir su 
kadar şu eko sistemde… Su kadar kararlı bir madde gösterin bana, hepsinin 
bozunurluğu var değil mi? Su buharlaşır yine buharlaşır su olur, yere dökülür. 
Ne kadar yaparsanız yapın, kararlıdır. Lakin çok çok yüksek şekillerde onun 
atomları ayrışacakta o fizik kimya ilişkileri ayrışacakta sonra su değerini 
yitirecek… En kararlı maddelerden ve “tandır kızıştığında nefsiniz 
temizlediğinizde” ve suyun işaret ettiği biriktirilen bilgidir, edinilmiş bilgidir. 
Edindiğiniz bilgilerle bu hayatta yürümeye başladığınızda neyler 
ediniyorsunuz; kalbinize aldıklarınızla…  

Allah’a iman edenler, müminler, sadece Allah’a iman edenleri kalplerine 
alırlar. Emin olun sevdiğim müminler annem babam onlar kadar sevimli değil. 
Resulullah’ın bir hadisini söyleyeyim; “ beni anne babanızdan daha çok 
sevmediğiniz sürece gerçekten iman etmiş olmazsınız” Nuh un gemisi olup ta 
beni kalbinize almadığınız sürece… Muhteşem bir şey… Orada kast ettiği 
müminleri almanız; Allah’ın sevmediklerini alma diyor kalbine, Allah’ın 
sevdiklerini al; hayat yürüyüşünde hayat deryasında onlarla beraber yürü. 
Efendilerdi onlar, en son efendileri de kestiler, hamd olsun. Oradaki hayvanlar 
ne; ne kadar âşık olursanız olun hayvani iradeleri kendinizde taşırsınız, 
âlemdeki karşılıkları olan irade halleri üzerinizde taşırsınız. Lakin 
bastırılmışlardır, alt kattadırlar. İnsan tarafımız üst taraftadır, ne zaman Cudi 
dağına inersiniz, zahmet dağına inersiniz…  

Yani dünyanın koşulları… Âşıksınız siz, tozpembe bakıyorsunuzdur, ne zaman 
hayatın zahmetleri sizi geri kendine çeker, o hayatın zahmetleriyle 
oturursunuz, geminiz oturur karaya. Yani sorumluluklar sizi bağlayıcıdır, 
hayata geri dönersiniz, o zaman hayvani iradeler geri verilir. Geri kapıları 
açarsınız, onlarla beraber yaşamaya başlarsınız. Aslan gibi kesilirsiniz, bazen 
tilki olursunuz kurnazlık filan… Hayat tecrübeleriniz bunları da gerektirir; 
tilkiyi kurnaz olarak, menfaat olarak görmeyin; uyanıklığınız ortaya çıkar. Ama 
âşık adam uyanık değildir. Menfaat şu, bu, yok öyle bir şey. Ama hayatın 
zahmetleri sizi gelip almaya başladığı zaman, aşk biraz geriye gittiği zaman 
alttaki hayvanların kapıları açılıp ta çıkmaya başladığı zaman onlarla hayat 
mücadelenize devam edersiniz. Çünkü insan âlemlerin dürülmüşüdür. İnsan 
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âlemlerin dürülmüşüdür den anladığınız; bir aslan nasıl oluyorsun, onun halini 
üzerinde taşıyorsun; bir tilki nasıl oluyorsunuz onun halini taşır. Önemli 
olanda insan olarak onları kullanmanız gerekiyor, onların sizi değil.  

“Sonra yeniden saptılar” diyor, hayvanlıklarına geri döndüler, kullanmaları 
gereken şey kendileri kullanır oldu. Problemde zaten o; edindiklerimiz mi bizi 
kullanıyor yoksa biz mi onları kullanıyoruz yani insana çeviriyor muyuz 
çevirmiyor muyuz? İnsana nasıl çevirirsiniz yediğiniz içtiğinizi, kullandıklarınızı, 
edindiklerinizi? Bak, nereden nereye geldi, hiçbir şeyi açık bırakmıyor, hiçbir 
şeyi unutturtmuyor; “verdiklerimizden temizlerinden yiyip içiniz” diyor. Yani 
insana çevireceklerinizi… Geçen hafta peşin, peşin biraz konuşmuştuk bunu. 
İnsana çevirebileceklerinizi sizin hayvani iradelerinizi açığa çıkartacak değil, 
onları kullanabileceğiniz seviyeye taşı. Peki, nasıl çevirirsiniz; bir, onların size 
helal kılmışlarından edinin ki insanlığa rahat çevirebilesin. Bu rahat çevirme 
nasıl; nedenlerinize bağlı olarak, ereğinize bağlı olarak yaşarsanız eğer onları 
nedenlerinize çevirirsiniz, onları insanlığa çevirirsiniz. Çünkü hepsi insan 
olmaya geldi, kendi olmaya gelmedi ki! İnsan ise burada Allah’ı bulmaya geldi, 
kendini bulamaya gelmedi ki! Çünkü Allah’ı bulduğunuz zaman bütün 
nedenlerinizi bulacaksınızdır.  

Onun için var oluşu bir daha söylüyorum; var oluşu tanrısız anlamlandırmak 
boş ve ahmaklıktır, başka bir şey değil. Bir insan var oluşunu Allah’ta 
bulacaktır ve Allah’ta bulduğu anda bütün nedenlerini verecektir; halifeliği, 
ibadeti ve hizmeti. Hizmette ilahi sıfatlar tezahür eder. “Bana kulluk etsinler 
diye yarattım” diyor, halifelik zaten hizmet. Ama ilkesel ilahi sıfatların bu 
âlemde görünüşü temsili hak… Üzerinizde yaşadığınızın açığa çıkışı, 
eylemlerinizde görünüşe taşınışı ve bilinmeyi murad ettim diyor. 
Nedenlerinize bağlı olarak her şeyi insana taşırsınız, onu söyleyeyim. İnsanlık 
ülküsüne, insanlık projesine, insan idealine taşırsınız. İnsan ideası, o zaman 
sizde tezahür eder. Yoksa hayvanlığın karakter belirimleri sizin üzerinizde 
görünür. Tümellerine bağlı olarak halleri üzerinizde tezahür eder. Meleklere 
varırsanız ise meleklerin kademi altında meleklerin karakter belirimi olan 
sıfatlar sizde tezahür eder. Ama bunlar istenmiyor ki insanda/ insandan insan 
istenir. İnsan ideasında da tek tezahür eden -İnsanı Kamil noktasında- 
Allah’tır. Yani üzerinizde görünmek istenen, insan olarak üzerinizde tezahür 
edilmesi istenen Allah’ın bizatihi kendiliğidir. Sizi istemiyor, kendiliğini istiyor. 
Burada sizi istemiyor derken, hayvani sıfatlarla insan nedeninden kopmuş 
insanı istemiyor, nedenine bağlı olarak yaratılan insanı istiyor. 
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Hemen arkasından bir söz daha söylüyor -bu arkasından dediğim bunlarla 
bağlantıları olan- “Allah gaybı da şahadeti de bilir” diyor. Bu çok önemli bir 
ayet… Gaybı bilir dediği ilkesel olan, akli olan ve asıllar âlemine kadar her şeyi 
bilir manasına kadar yorumlayabilirsiniz. Gaybi olan bizim bilmediğimiz 
taraflar, şehadet âlemi duyular âlemidir. Duyular âlemi olan her şeyi biliyor, 
bu şu demek; Allah her şeye içkindir, içkin olan her şeyi daha iyi bilir. İçkin 
olduğumuzu tespit ederiz, içkin olduğumuza şahadet edersiniz. Muhit 
olduğunuzu şahadette edersin. Bakın, biz dünyaya içkiniz, onun için dünyada 
olanları biliyoruz değil mi? Fırtına kopuyor vs. ne kadar içkin olursanız bir içkin 
âleme giderseniz. O içkin âlemde olduğunuz tarafları da olabilirsiniz, o 
muhitte olanları da bilirsiniz. Allah ise hepsine içkin olandır. Şimdi bu tarafıyla 
Allah’ı azimüşşanın zati olarak nasıl her şeyi bildiğinin bilincini ediniyoruz. 
Ama bir taraftan da şunu da söylüyor bize; yaptığınız her şey den haberdarım, 
o zaman benimle bilmeye çalışın. Yani gaybi olanları da bilmeye çalışın, 
şahadette olmayı bilenleri de çalışın. Çünkü her bildiğinizde sonuçta bana 
varacaksınız.  

İnsanoğlunun sonuçta vardığı yer şudur; şu anda bir belgeselde altı çizile, 
çizile, bir varlıkta yaşıyoruz ve o varlığın eserleriyiz var. O varlığa günümüzde 
enerji diyorlar, eski dilde nur diyorlar. Bizatihi özne olarak düşünürseniz 
bizatihi Allah’ın kendisidir. Nurun kendisi zatihi kendiliğidir. Çünkü O zatihi, 
kudret belirimi olarak öznelliğin görünüşüdür. Tinsel niteliğinde ise öznenin 
kendiliğidir. Allah kudret sahibidir.  

Şimdi toparlayalım. Allah’ın lütfu ihsanı ile Muminun suresinde denilen şu… 
Hep denilen diyoruz ya, noktalı virgül. Muminun suresinde; akıbete göre 
yaşayın, nedenlerinize bağlı olarak sonuçları ön görün ve sonuçları ön görerek 
güne taşınarak olması gereken ne ise olması gerekene göre yaşayın ve 
Allah’ın dostları olun.  

“Nedenleri doğrultusunda yaşamayan her kavmi helak etmişizdir ve helak 
olmaya da devam edeceklerdir” niye; “hak geldi batıl zayi oldu, batıl zayi 
olmaya mahkûmdur” ayeti gereği… O da ne için; hak kendisini batıl üzerinden 
gösterir yani diyalektiğin ruhunda var. İnsanoğlunun karşıtlığı üzeri… Doğada 
karşıtlık yok demiştik, çeşitlilikle türlülük vardır demiştik. Doğadaki karşıtlık 
türlerin kendisindeki ilkesel olarak baktığın zaman lokaldir demiştik. Oraya 
kadar gitmiştik hatırlarsanız. İnsanın kendisinde çatışkı ve çelişki çıkıyor. 
Burada insanın kendisindeki çatışkı ve çelişkiye göre konuşuyor; kimilerini 
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kimleri ile giderdi diye ayeti kerime var. Orada insanı insanla gideriyor; nedeni 
doğrultusunda yaşamadığı zaman insanlar gidiyor, başka insanlar geliyor. 
Amerika’da dün kızıl derililer yaşıyordu, bugün bambaşka insanlar yaşıyor. 
Daha önce burada Rumlar yaşıyordu şimdi kozmopolitan bir yer, yaşamayan 
insan yok. Zencisinden tut Türküne, Türkünden tut Rum’una, Rum’undan tut 
Gürcü’süne, Gürcü’sünden tut Ermeni’sine kadar herkes yaşıyor. Hakikaten 
de İstanbul büyük fırsattır insanoğlu için, kardeşçe yaşanacağı bir yerdir. 
Hatay’da Antakya’da yaptılar, Antep’te, Mardin’de oldu, niye İstanbul’da da 
olmasın. Çünkü İstanbul Fatih zamanında yaşadı bunu, Kanuni zamanında da 
yaşadı bunu. Niye burada da olmasın? 

Ayetteki insanı biraz tinsel tarafından çıkartalım, fıtri olan tarafa taşıyalım. 
İnsan olarak zaten hepimiz aynı insanız, bir birimize yok üstünlüğümüz takva 
dışında, imanımız dışında… Hepimizin bir nedeni var, nedeni var ise saygılı 
olalım. Evet, küfür ehlidir; senin yolun sana benim yolum bana deriz. Ama 
onun nedenine saygı gösterin. Çünkü orada o nedeni veren Allah, hor görme 
hakkımız yok yani. “Alay ediyorlar” diyor ya, bunun tersi de onlarla da alay 
ediyorlar. Onun içindir ki Peygamber efendimize yasak edinmiştir; onların 
putlarına küfür etmeyin. Yaşam biçimlerine, yaşam duruşu olan, olmayan 
insanlara lakayt olmaya, alay etme hakkımız yok. Bunlarda böyleymiş, 
bunlarda aman kâfir, aman şöyle dalga geçelim; alay etme hakkımız yok. O da 
bir neden doğrultusunda… Bunu öğrenebilirsek Hamdü senalar olsun. 
Muminun suresinde bunlara fazla gitmez, belki diğer surelerde bizi götürecek. 

Çünkü yaşam biçimi ve duruş edinme, yaşam duruşu edinme Nur suresinden 
sonra başka bir alana taşınır. Nur suresinde artık yaşam biçimi ve duruşu 
edinme tarafı tamamlanır. Otuza kadar bize artık yaşam biçimi ve yaşam 
duruşu edindiğimiz neler ise onlar üzerinden bizi kendine doğru yükseltir. 
Otuza kadar öyle gider. Otuzdan sonrası da sürpriz olsun, otuzdan sonra 
söyleyeyim. Ya bizde durmuyor! Otuz altıya kadar da olan ise bize el 
uzatılacaktır. Çünkü yükseldiğin ne ise onun el uzatması olacak, onun hakkının 
talebi olacak Allah’ın senden. Yani nun’ un harfi olacaksın. Otuz altıya kadar 
bizi nun’a taşır, âlemin noktası yapar ve âlem sana yönelir ve sen insanlara 
elini hizmette uzatacaksın.  

Bizi oraya doğru taşıyacak. Nübüvvet mührü almaya başlarsınız, nübüvvetten 
nasip almaya başlarsınız. Otuz altıdan sonrası öncekilerde ifade ettiklerinin 
tafsilatında anlamlı kılınmasıdır. Kıyam ediyor ise kıyametini açar, cennet 
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cehennem diyor ise onları iyice tafsilatlandırır. Ama yine belli bir ilkeye bağlı 
olarak devam ettirir. Otuz altıdan yetmiş iki ye kadar… Katıyla götürür. Ondan 
sonra yüz on dörtte kadar da işi bitirir. Böyle bir disiplini var, inanılmaz bir 
şey… Muhteşem ki bunu da yaptığımız çalışmalarda net görüyoruz zaten. Bir 
bakıyorsun hakikatten yaşam biçimi ve duruşlar veriyor hepsi, daha öncekiler 
bambaşka bir açıdan toparlıyordu; oturtuyordu toparlıyordu, açmaya 
çalışıyordu, bilinç edindirtmeye çalışıyordu, veriyordu. Burada bilinç filan yok, 
direk nasıl yaşamasının gerektiğinin bilincini veriyor, güne taşıyor bizi.  

Bakın Muminun suresinde yine güne taşıyorsunuz, ama nasıl güne 
taşıyorsunuz; nedenlerinize bağlı ve akıbetinize ve ahiretinize ereğe bağlı 
olarak güne taşınıyorsunuz ve olması gereken ne ise onu yaşamanız gerektiği 
bilincini ediniyorsunuz ve oradaki terazide olması gerekenin bilinci verilir. Yani 
hakların iadesinden daha çok hak kefesi diyor… Kimin terazisi ağır basmışsa, 
yani olması gerekeni kim yaptı ise… Olması gereken hak olandır ve hak kefesi 
kimde ağır bastı ise onlar kurtuluşa ermiştir ve özgürlüğünü bir tek bu şekilde 
bulabilirsiniz. Bakın doğada özgürlük ürettiklerimizledir tinde de özgürlük 
ürettiklerimizdedir. Onun için Nuh ile İsa’nın arasında Musa’yı zikrediyor, 
zaten o bir araç, ilkelerin yasa düzeyine dönüşüdür, toplumsal yaşantıdaki 
selamet içindir. Selameti bulamazsanız zaten üretemezsiniz kolay, kolay.  

Rahatsız olan adam rahatsız olduğu şeyler üzerinden üretir. Savaştayken 
sanatı üretebilecek kim vardır ki… Felsefe ile kim uğraşır, adam savaşıyor 
zaten. Yahudi bir dil felsefesi yapan bir adam vardı, ismi aklıma gelmiyor, 
çokta kıymetli bir filozoftur. İkinci dünya savaşında bir kitap bitirmiş! 
Savaştayken adam tutmuş kitap yazmış! Hangi şartlar altında olursa olsun, 
devam yani… Bizimkiler de aynı, ne fark ediyor ki Hz Mevlana, Hz. Hacı 
Bektaşi Veli, Moğolların istilasını düşün, savaş geçmedik sene yok. Onlar kendi 
deryasında âlemde hükümdarlar. Biri gidiyor, biri geliyor, bak, aktarılan miras 
hak edilene verilerek gidiyor.  

Tasarruf kime verilir; yine hak edene veriliyor. Elden ele, elden ele, hak yine 
hak edilene veriliyor. Hak edilmeyen zaten bir şey alamıyor, almışsa dahi az 
bir şey. Bir soy sonra birine aktaramıyor artık. Bir soy sonra dediğim beden 
olarak soy değil, bereket eli olarak soy olarak bir daha birine aktaramıyor. 
Taleben veceden; talep eden emanetini istiyor. Hak ettiğini gösterir, emanet 
verilir, gönderilir, bitti. Talep hak etmeyi getirir, hak eder, hak ettiğini alır. 
Miras hak edene veriliyor dediğim noktada, ona miras bırakılmıştır. Bir gün 
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rüyamda görmüştüm, başıma ne geleceğini bilmiyordum, sonra aklım başıma 
geldiği zaman fark ettim. ‘Sana Resulullah’tan miras kaldı. Filanca yere 
gideceksin, mirasını alacaksın.’ Nasıl sevinmiştim!.. Resulullah’tan, 
Peygamber’den miras kalmış bana! Sevinmemek elde mi?  

Sonradan öğrendim ki “benim ümmetimin mirasçıları âlimlerimdir” dediği 
hadisi şerif var. Tamam, âlim sıfatı miras bırakılmış. Her ne kadar âlim 
sıfatında olsam dahi Âlim esmasına baskın başka esmam da var, onu 
söyleyeyim. Yani âlim esması üzerimde baskındır da potansiyel esmam 
başkadır, her ne ise… Hz. Resulullah’ın himmeti her ne ise çok sevindim, ama 
âlim olana kadar ebem ağlayacak, haberim yok! Miras bırakıldı mı, hak et 
mirasını… Sana miras bırakılmış gidip de verilecek, gideyim mirasımı alayım 
filan, yok öyle bir şey. Hak ettirirler, hak ettirirler ve emanet verilir. Aynen de 
öyle oldu, vallahi. Ne derler, pişmiş tavuğun başına gelmedi! Şuradaki alay 
geçmeler, dalga geçmeler, itirazlar hepsi ile yüzleştim. Bir tanesi eksiksizdir. 
Yeniden mi yaratılacağım sözünden tutun, şu Allah’ını göster de görelim, bir 
mucizede sen göster demelere kadar…  

Ne yaşanıyor ise hayatımıza sirayet eder. Arayacaksınız, başka çare yok. 
İmanlıysanız, talebiniz var ise, Allah’a talipseniz yaşantına sirayet edecek, 
başka alternatifiniz yok.  

21.06.2015 
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24- NUR SURESİ 

 

Geçen hafta Muminun suresini işlemiştik. Bu hafta 24.sureye geçtik. Yine 
dönüm noktası olan bir sure… Altı altı dizgesinde gidiyoruz, inşallah. Nur 
suresine geçmeden önce Muminun suresine bir değineyim, bir not tutmuşum 
zaten. Muminun suresi aslında geçmişte değil de geleceğe, akıbete bakarak 
bu günü nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini veriyordu bize. Bizi güne 
döndürüyordu, aynı Taha suresinde olduğu gibi. Muminun suresinde güne 
döndürür ama altını çizeyim burada geçmiş derken tarih bilincini kast 
etmiyorum. Bazen insan olur ki geçmişte yaşadığı birçok olayı aklına takıntı 
yapabilir, tarihsel vakalar olabilir bunlar, resimli roman gibi kendisini geçmişe 
takan neler varsa, onlar aklında beslediği şeylerdir, kimlik edimine sebeptir. 
Veya kendi kendine motive ettiği şeylerdir. Aslında geçmişte yaşamayın diyor. 
Hani Hz. Ali’nin bir sözü var “ soyu ile övünen ahmaktır” der, bak geçmişte 
yaşıyor. Sen ceddimizin kim olduğunu biliyor musun gibi, geçmişte yaşayanlar 
oluyor. Geçmişte bu şekilde yaşamamamız gerektiği anlatılır, çünkü tarih 
bilincinde böyle bir şey yok. Tarih bilincinde ilkelerle yürüyoruz. Tarih bilinci 
edinen insanlar geleceğe taşınır. Böyle bir özelliği var, tarih bilinci 
edinenlerde. Psikolojik bile olsa geçmişte kalanların ne kadar vakalar 
yaşadığını hepimiz biliyoruz. Paranoyaya kadar gider, depresif olmalar, 
nevrozlara doğru gitmeler, bunlar geçmişte yaşayan insanların tamamında 
görülecek vakalardır. Aklında beslemeler, beslediği şeylerle günü hakkıyla 
değerlendirememeler, yaşadığı karşılaştığı olayları değerlendirememeler… Şu 
şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şu bunu niye böyle dedi gibilerde kalırsak, bu günü 
göremeyiz.  

Ama Muminun suresinde bize başka bir şıkta getiriyor, geleceğe bakarak da 
bu günü değerlendir. Yani yaptığın eylemlere dikkat et, geçmişte yaşama, 
geleceği ön görerek bu gün de yaşaman gerektiğinin bilincini veriyor bize. 
Muminun’ un en önemli özelliği bu. Müminler nasıl yaşamalı? Müminler 
geçmişte kalmayan, bugünü yarında aramayan, arıyorsa da bak tarih bilinci 
değil, bugünü geçmişin yaşadıkları ile değerlendirmeyen. İlkelerle, tarih bilinci 
ile bugüne bakarız, amenna. Ama geçmiş bilinci başka bir şey. Geçmişin 
kendisini bugüne taşımayan, tarih bilinci ile geleceğe bakan, gelecek 
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üzerinden de gününde olan olay olgulara göre, gününü belirleyerek yaşayan 
insandır. Ki müminde olması gereken ahlakta budur. Mümin geçmişe 
takılmaz, şuna iyilik yaptım, buna iyilik yaptım, böyle yaptım da takılmaz. 
Soyda sopta takılmaz, ırkta cinste takılmaz, 1400 sene öncesinde takılmaz, 
günün ruhunu arar. Ama neye göre? Bulduğu ruhta geleceğe göre yaşar. 
Mümin olmasının gerekliliği budur.  

Allah’ın varlığından eminse, zaten Allah bugünde hazır, her zamanda hazır 
olan Allah’a göre yaşar. Muminun suresini daha da net anlamlandıracak en 
son söylediğim sözdür. Yani günün rabbini bulur, yani her zamanın rabbi olan 
günün rabbini ahkâmını tavrını bulur ve ona göre yaşar. Bulmazsan ne olur? 
Yaşadığı olaylarda ceza gerektiren hükümlerle karşı karşıya kalır, yani bu sefer 
akıbetinden dolayı sorumlu olacağı, ahretinde ve akıbetinde kendisini 
sorumlu kılacak mesul kılacak şeylerle ahretinde ve geleceğinde mesul kılan 
şeylerle beraber hüküm altına düşer. Ve kendisini hüküm altında bırakacak 
ceza müeyyidesi gerektiren şeyler altında bırakacak şeylerle karşı karşıya 
kalmayacak şekilde hareket eder. Eğer güne taşınmış ise ceza müeyyidesi 
gerektiren şeyleri de geleceğe bırakmaz. Nur suresi bize onu veriyor.  

Nur suresinin başlangıcı, güne taşınmış müminin eğer hataları kabahatleri 
günahları varsa günün kendisi içinde cezasını yaşaması gerektiği, cezasını 
yaşadıktan sonrada ahrete akıbete bırakmaması gerektiğinin bilincini verir 
bize. Başlangıcında böyledir. Niye? Bakın farz ayeti ile başlar. Bu sure farzdır 
der, ayetleri farzdır demiyor, surenin kendisi bizatihi farz. Surenin tamamıyla 
bize verdiği ahlakın yaşam biçimi olarak zorunlu olduğunun bilincini verir bize. 
Bu zorunluluk kavramını unutmayalım, çünkü oraya bir daha döneceğim.  

Zina suçundan sebebiyet ceza hak edinilince, insanlar üzerine hüküm olan, 
cezanın karşılığı olarak 100 sopa zina edenlere vurunuz. Yalan şahitlik yapana 
80 sopa vurunuz gibi şeyler. Yaptığınız hatanın günahın karşılığını ahrete 
bırakmayın. Çünkü kısasta hayat vardır, kısas cezayı kaldırmaz ama cezanın 
gelecekte akıbette karşılaşacağınız hükmünü kaldırır. Siz vicdanınızda onun 
yine muhasebesini yaparsınız ama size gelecek belayı, musibet olarak, cezanın 
hükmü olarak, akıbet olarak onla yüzleşmenizi sağlayacak cezayı önler yani 
akıbetteki cezayı kaldırır. Günün cezası akıbetteki cezayı kaldırıyor. Bu önemli 
bir şey ama suçu kaldırmıyor. Yaptığınız suçtur, vicdanınızla sizi takip eder, o 
sizi hiçbir zaman bırakmaz. Çünkü insani değerler olması gerekene aykırı 
hareket ettiğiniz için sizi takip eder.  
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Lakin Muminun suresini bu bağlamıyor. Bu geçmiş sureyle bağlantılı olarak 
yeni sureye geçişi sağlıyor. Muminun suresinde önemli bir ayet vardı, Nur 
suresine bizi taşıyacak ayette oydu. “Size zikrinizi verdik” diyor. Yani size 
zikrinizi teklif ediyoruz, yani insan kendisine geldiği zikri de inkâr ediyor, kabul 
de etmiyor diyor. Aslında bize insanın kendisinin nedeni, ilahi sıfatları 
doğrultusundaki nedenin teklif edildiği söylüyor. Yani fıtratınızda, 
potansiyelinizde ilahi sıfatları yaşamanız var, ilahiyatla beraber Cenab-ı 
Hakk’ın halifesi olmanız var ve o sıfatlar ve esmalar yaşantısında Cenab-ı 
Hakk’a karşı duyarlı olmamız gerektiği ve bu nedenimiz doğrultusunda zikri 
ilahiyi taşımamız gereken bir yaşantımız olduğunun vurgusu var. Lakin Nur 
suresinde bunu iyice detaylandırır.  

Nur suresinin tamamı marifet ilkesi ile okunması gerekir. Marifet iki ilkede 
açılır. Birincisi, insanın kendisinin marifette yaşantısı... Yani burada marifet 
nedir? Marifetin kendisi ilahi sıfatları, hakikati daha doğrusu, hakikatin 
kendisini şeriatın belirlediği, tarikatın belirlediği sınırlar içerisinde insanın 
beşeri sıfatlar üzerine yaşantısına taşımasıdır. Yani Resulullah’ın ahlakı. Ki Nur 
suresinde bunu detayları ile görüyorsunuz.  

Hakikatin kendisinin bütün yaşantımıza, daha doğrusu hakikat sahibinin 
bütün yaşantımıza müdahil olduğu ve o müdahil olduğu yaşantımızda bütün 
ilahi sıfatları kendi varlık sıfatlarını ve kendi varlık değerlerini insan üzerinde 
yaşama taşıma isteyişidir. Yani beşeri sıfatlar üzeri. Çünkü Nur suresine 
girdiğin zaman tamamıyla beşeriyetimize ait temel ihtiyaçlarımız konuşulur. 
Barınma, cinsellik... Bak cinsel yaşama müdahil, barınmaya müdahil, giyime 
kuşama örtünmeye müdahil, yemeye içmeye, temel ihtiyaçlarımıza müdahil. 
Tamamıyla üzerimizde fıtrat olarak zorunlu olan, üzerimize fıtrat olarak farz 
olan her şeye müdahil… Ve onu ahlak düzeyinde biçimlendiriyor. Toplumsal 
düzeyde de etik bir seviyeye getiriyor. Üst yapı kurumu yaptırtıyor bize. Onun 
için diyor bu ayetlerin tamamı, surenin tamamı size farzdır. Çünkü bir yaşam 
biçimi veriyor, o yaşam biçimini iyice doruğa çıkartıyor.  

Nur suresine giden bir insan yaşam biçimine Cenab-ı Hakk’ın ne kadar 
müdahil olduğunu görür. Bazı insanlar bunu istemeyebilir, nasıl müdahil 
oluyor hayatımıza? Müdahil olması demek senden istediği nedenin açığa 
çıkması demektir.  
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Muminun de zikir teklif ediliyordu, ama burada zikir iman edene farz kılınıyor. 
Allah’a iman etmiş bir insanın, insanca yaşaması için gereklilikleri insana teklif 
edilir, teklif edildikten sonra kabul edilirse artık insan kabul ettiği şeyde 
mükelleftir, sorumludur. Ve mükellef olduğu şey üzerinden Cenab-ı Hakk 
diyor ki böyle yaşayacaksın. Yani ben senin hayatına müdahilim. Çünkü senin 
varlığının hakikati benim, senin varlığının nedeni benim diyor. Neden tanrı… 
Neden Tanrıyı zaten Nur ayetinde görüyoruz. Sureler içinde en zor 
olanlarındandır, çünkü ortak noktaları çok az olan, benzemezler çoktur. Yani 
bir zina ayetinden başlıyor iftiralara kadar, temel ihtiyaçlarımız olan 
zorunluluklarımıza kadar, nur ayetine kadar, resulle olan ilişkilere ve resulün 
kendisine kadar, hiç alakası olmayan noktalarda farklı farklı veçheler 
önümüze çıkartıyor. Bak benzemezleri çok. Ve ortak noktada hareket 
edeceğimiz ilkesini bulmak çok zor.  

Marifetin ikinci ilkesi fütüvvettir. Nur suresi ile fütüvvete değineceğiz biraz, 
Allah izin verirse. Önce farzdan başlayayım, sonra fütüvvete doğru gideriz. 
Benzemezleri çok, onun için zor sürelerden bir tanesidir. Hani dedim ya 24 
‘üne kadar bize tamamıyla hayat duruşu ve yaşam biçimi verecekti, Nur suresi 
ile artık yaşamımıza dokunuyor. Yaşamımızı imar ediyor. Bambaşka bir alana 
taşıyor, Tamamıyla etik bir yaradılışa doğru götürüyor bizi. Tinde yaratılışa 
götürüyor, tende yaradılış değil. Onun için Nur suresine dikkatli baktığınız 
zaman tene aşkın, tene arı, tinde yaşayan bir varlık istiyor artık. Onun için 
temel ihtiyacın beşeri sıfatla, temel ihtiyacın tenimize ait, bedenimize ait 
yaşam ilişkilerimizde ortaya çıkan şeyler. Yeme, içme, barınma tamamıyla 
beşeri sıfatlar ve tene ait şeylerdir bunlar.  

Tasavvuf tarihine dikkatli bakın tene ait yaşantının kendisine aşkın bir yaşantı 
istenir ve onu da nerde buluruz? Ahlakta buluruz. Ve ahlakın kendisinde 
incelmeye doğru götürür zarafet, letafet, nezaket. Yani yaşamın kendisine 
estetik getirir. Neyle; zarafet, letafetle edinilmiş bir ahlak. Ama hangi 
noktada? Marifet düzeyinde edinilmiş bir ahlak. Yani hakikatin bütün yaşama 
sirayeti.  

Hakikati kült olarak alacaksınız, değer olarak alacaksınız ve hakikatin kendisini 
bütün yaşamda sirayet ettireceksin. Cinsel hayatından tut, barınmandan tut, 
insanı ilişkilerinden tut, mürşit ile talip ilişkilerine kadar yani insiye ye kadar. 
Bu noktada Nur suresinin tamamını gördüğün zaman muhteşem bir şey 
ortaya çıkıyor. Zaten ilk ayetini gittiğiniz zaman diyor ki “ size farz kıldığımız 
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bir suredir”. Farz demek zorunluluk demektir. Zorunluluk nedir? Zorunluluk 
insan hayatında değer oluşturan şeydir. Ve Nur suresi değerlerle okunması 
gerekir. Size değerler edinmeyi sağlatıyor.  

Bir şeyin farz olduğu zorunlu olduğu sonunda görünür. Yaşam ilişkilerinde 
tecrübe edersin, bu zorunlu bir şeymiş dersiniz. Ya da bilimsel işlere gittiğiniz 
zaman ne yapıyorsunuz; deney gözlem sonunda bu yasa zorunluymuş 
diyorsunuz. En basiti gravitasyona geldiğin zaman maddenin kendi oluşumu, 
mekânın oluşmasının zorunluluğu olarak görünmüyor mu? Ama sonuçları 
üzerinden onun zorunlu olduğunu görüyoruz. Sonuçları üzerinden 
zorunluluğu görüyorsunuz ve farzdır dediğiniz zaman, yaşadığınız zaman, 
yaşam ilişkilerinde bunun zorunlu olduğunu göreceksiniz diyor. Ve yaşam, 
ilişki ve tecrübelerinde zorunlu bir sure olduğunu çok net görüyoruz.  

Hz. Ömer’e haber gönderiliyor gelsin diye. Gelen delikanlı Hz Ömer’i çıplak bir 
şekilde görüyor. Hz. Ömer içinden bir talepte bulunuyor, keşke diyor insanlar 
haber vermiş olarak gelse. Bak hayâ, edep. Bak değerleri var.  

Daha başka bir örnek; Karısını zina ile yakalamış bir insan “Rabbim beni haklı 
çıkaracaktır” diyor. Resulullah’ın kendisini delili ve şahidi olmadığı için 
azarlaması ve geri itmesi sebebiyle Allah'u Azimüşşan’a sığınıyor ve “Rabbim 
beni haklı çıkaracaktır” sözü itibariyle ayet iniyor. Eğer hiç şahit getiremiyorsa 
aralarında lâinleşsinler. O zaman Allah adına dörder kere yemin etsinler doğru 
söylediklerine dair, ondan sonra Allah’ın laneti üzerimizedir diye lâinleşsinler 
diye ayeti kerime var. Yani lanetlensinler demek şu; birbirlerinden 
uzaklaşsınlar. Hem karı kocanın birbirinden uzaklaşması hem de Allah’ın 
ismini andıkları için Allah’tan uzaklaşmaları söz konusu. Çünkü o günkü 
değerleri neyse, o günkü güncelleri neyse günü kurtarmak adına Allah’ın 
ismini anarak yaptıkları lanet bağlayıcıdır üzerlerine. Artık akıbetleri Allah’a 
aittir demektir. Bak cezayı o gün karşılamış olsalardı artık akıbetleri Allah’ı 
Azimüşşan affetmişti. Yani önlerine getirmez. Bu gün cezasını yaşadığınız şey 
artık ahrette önünüze gelmez, bunu hiçbir zaman unutmayın.  

Peki değerleri nasıl anlayacağız? Nur suresinde değerler nasıl işleniyor? Nerde 
görünüyor? Değer insandır. Ve nur suresinde değeri insan olarak algılanmak 
istenir. Çünkü kâinatta değer insandır, bunu yaratılış mitinden çok iyi 
biliyoruz.  
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Yaratılış mitinde Âdem ne idi; değerdi. Değer olduğunu nerden anlıyoruz? 
Secde edin diyor. Bütün meleklere secde edin deyişi Âdemi değer olarak 
ortaya çıkartışıdır. İnsan edimleri, ilkesel edimleri, ürettikleri ile beraber değer 
üreten varlık demiştik. Nur suresinde insana verilen değer üzerinden 
yaşanması istenir.  

İnsan tine ait bir varlıktır. Burada tin deyince ruhu anlamlandırmıyorum. Ruh 
bizim özümüzdür, zaten kendiliğimizdir. Özümüzde değil, bizatihi 
kendiliğimizdir. Yani ruh eşittir sözlük manası tin, tin eşittir ruh, böyle bir şey 
anlamlandırmıyor. Kendilik olarak ruhuz, kendimize ait sıfatlarla özlerimiz var, 
esmayı hassımız var, sıfatlarımız var, meleklerimiz var. O melekelerimizle 
beraber tin varlığıyız, ten varlığı değiliz. Arı Türkçe olarak tinin kendisini kendi 
dilimize çevirsek daha anlaşılır olsun diye, maneviyatın kendisidir. Manevi 
olan, insana ait olan, Allah’a ait olan, değerlere ait olan… Çünkü tinin kendisi 
değerlerde kendini gösterir. Özne değerlerde kendini bulur. Değerlerle de 
kimlik bulandır. Tinin kendisi yani maneviyatın kendisi, en yüksek düzeyde de 
kimliğe doğru bizi götürür. Ama tin sadece potansiyel olarak bir kişinin 
melekeleri ile esma-i hassı kendisini karakterini belirleyen sıfatı ile tin edinişi 
ve öze sahip oluşu anlamında değil, edimleri ve aynı zamanda ürettikleri ile 
beraber edindiğidir. Yani, tin potansiyel olarak üzerinde vardır, aynı zamanda 
edinilendir. Hangi noktada? Yaşadığı tinin farkındalığı itibariyle bilincini 
Cenab-ı Hakk edinişi ile edinilendir. Yani üzerinde potansiyellerle bir öz var, 
bu özün eylemlerinde edimlerinde açığa çıkışı var, o açığa çıkışı üzerinden de 
tin ediniyoruz. Yani tinimizin bilincine geliyoruz. Bu aynı zamanda ruhunuzun, 
kendiliğinizin bilincine gelişinizdir.  

Bunu en basit şöyle anlatayım. Bir insanda Musavvir esması vardır mesela, bir 
kendiliği vardır ama birde Musavvir esması vardır, ne zaman ki Musavvir 
esmasında sanatsal eylemlerde bulunur, Musavvir esmasının bilinci ile artık 
hareket eder. İşte o zaman insan tinsel varlıktır. Tini var, özü var, potansiyeli 
var ama ilkeye bağlı edimleri ve ürettikleri ile zorunluluklara bağlı olarak 
sınırları doğrultusunda marifeti ile kendi esması üzeri yaptıkları edimlerle ve 
üretimlerle tin edinen bir varlıktır insan. Ve edindiği tin ile yaşayan bir 
varlıktır. Zaten potansiyelinde tinsel olarak yaşıyor, tininde yaşıyor demek 
daha doğru, ürettikleri ile kendi özvarlığının tinini edinirken tinsel olarak 
yaşayan bir varlıktır. Onun için insan hiçbir zaman tene ait bir varlık değildir. 
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Nur suresinde tamamen tene aşkın bir insan istenir. Ve tene aşkın olarak 
temel ihtiyaçları ne ise, yani tensel olarak yaşam ilişkilerinde neler varsa 
hepsine dokunur Allah’u Azimüşşan ilkesel yaşantıya çevirmek için.  

Ve bu noktadan baktığınız zaman ilk başta insanın değer olarak görülmesi 
gerektiği ve toplumsal yaşantıda insanın değer olarak görülüp ona göre bütün 
yaşamını biçimlendirilmesi gerektiğinin bilincini getirir bize. Çünkü zina 
dediğimiz şey, insanı sonunda sıkıntıya düşürecek bir şey. Ve zina lügat 
manasında gayrı meşru ilişki olarak belirtilir. Ve fıkıhta da altı çizilerek gayri 
meşru cinsel ilişkinin kendisi aynı zamanda ne olarak işlenir? Ailenin 
kurumunun yok edilmesi, levm edilmesi olarak anlaşılır. Yani hiçe sayılması... 
Aslında burada kastedilen şey şu; insan birini değer edinmiş nikâhlanmış, 
değer edindiğin şeyin değerinden soyunuyorsun. Mademki değerleriniz bitti, 
nikâhlarınızı ahitlerinizi bozun diyor. Boşanmayı getiriyor size. Hemen 
arkasından iftiraya gidiyor. İftira insanı değerlerin yerle bir edilmesi demektir. 
Bir insana iftira atıyorsanız, insan değerini unuttunuz demektir artık. İnsan 
değerinden soyundunuz demektir. İftira atılan için bir ayeti kerime var ki kötü 
bir şey olmadığını hayır olduğunu söyler. Çünkü hem kendisinin üzerindeki 
günahlarını yüklenmeleri sebebiyle hem de Allah’ı Azimüşşan’a yakınlık 
duymaları için, hem de akıbetlerinde daha hayırlı şeylerle karşılaşmaları için… 
Birçok noktada kendisi için hayırlar vardır. Hem de iftira atılanın haklılığı daha 
sonra çıktığı zaman toplumsal düzeyde itibarını geri kazanması. Ayet Ayşe 
validemiz üzerinden anlatılmıştır.  

Bir insan iftiraya uğradığı zaman yaşadığı ateşi bir düşünün. Kendi varlık 
değeri ile karşı karşıya kalır. İftiraya uğrayan kişinin ilk yaptığı şey acı çekmek 
dimi, ateş, zaten kendi varlık değeri ile karşı karşıyadır. Ve kendi üzerinde 
mevcudat değeri ne ise onun itibarsızlaştırılması kendisine acı verir.  

“Eğer zorda kalanlara sakın ola ki yardımınızı kesmeyin” diyor. Bu Hz. 
Ebubekir üzerinden gelmiş bir ayet. Hz. Ayşe’ye bakımını üstlendiği 
yakınlarından biri iftira atıyor. Hz. Ebubekir onun üzerine “bir daha sana hayır 
etmeyeceğim, yardımda bulunmayacağım” diyor. “İçinizden kendisine nimet 
verdiğimiz faziletli insanlar sakın insanlara yardımlarını kesmesinler” ayeti 
iniyor. Bu muhteşem bir şey! Bakın insanı değer olarak önünüze getiriyor.  

Nur suresinde insan değerdir. Ve o insanın değer oluşu ile beraber insanlık 
ideasında hareket etmesi doğrultusunda bütün insanlığı değer olarak görmesi 
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gerekir. Eğer hakikat her birimizin üzerinde tecelli ediyorsa ki öyledir, her 
birimizin üzerinde sıfatlarımız doğrultusunda farklı farklı tecelli ediyorsa, her 
birimizde tecelli edenin yüzü suyu hürmetine her birimizin birbirini değer 
olarak görmesi gerekir. Bunu da yaşam ilişkilerinde doruğa çıkartan 
fütüvvettir.  

Fütüvvet; insanın kendi menfaatlerini aşışı, temel ihtiyaçlarını aşarak insanın 
bizatihi kendisini değer olarak görür. Onun kendisine hizmet etmesi ile 
hayatına biçim verişi vardır. Ki marifetin birinci şıkkı insanın kendini değer 
olarak görüşü, çirkin yaşantı ile zillete düşürmeyişi… Burada çirkin yaşantı 
dediğim nurdan yoksun, kötü ahlakla beraber yaşantısı ki zina ile beraber ilahi 
değerimizi de yitiririz, ilahiyata örtünürüz.  

İnsanlarda şehvetin olduğu durumlarda insanın ilk unuttuğu şey bizatihi 
Allah’ın kendisidir. Geçen sure bize helallerimizin kendisi tarafından 
kınanmayacağımız söylenmişti. Helal dediğimiz meşru olan. Meşru olamayan 
ise toplumsal düzeyde ilahiyatın yaşantısında zeval getirecek olaylara 
sebebiyet vermesi ve toplumsal noktada yaşadığımızda eminliğin 
bozulmasıyla alakadar bir şey. Kim kime güvenecek ki.  Kendi eşini değer 
olarak gören bir insan eğer mümin bir ortamda değilse nasıl yaşayabilecek ki. 
Zina güveni de bozuyor çünkü. Müminlik sıfatından soyunmamıza sebep 
oluyor.  

Birincisi Nur suresi insanı insan olarak, insanı değer olarak görmemiz istenen 
bir suredir. İnsan değeri ile insani ilişkilerde bulunmamız gerektiğinin bilincini 
veren bir sure. Hangi durum ve koşulda olursa olsun insani değerlerden taviz 
vermeden hizmet etmemiz gerektiğini getiren bir sure.  

Yalanın iki veçhesi var demiştik.  

1. İnkâr 
2. İftira 

Nur suresinde yalanın ikinci şıkkı yani iftira ile önümüze çıkıyor. İftira ile 
insanı, değerlerimizi altüst ederiz. Hiçbir zaman insana insanca bakmıyoruz 
demektir. Nur suresinde bizden istenen ise insana insanca bakmamızdır.  

Peki, burada ne isteniyor? Tamam, Nur suresinde böyle bir durum var, bu 
insanı olumsuz kıpıda değer olarak görülmesi. Peki, insanın olumlu kıpıda 
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değer olarak görülmesi ve değerinin edinmesi nasıl isteniyor? Daha doğrusu 
nasıl değerler elde edinecek? Çünkü tinsel olan şeylerle değer ediniyoruz. 
Çünkü zorunlu olan şeyler değerleri getirir bize. Bir şeyin zorunlu olduğunu 
görürseniz o sizin için değerdir. Ama zorunlu olmayıp değer edinilenler 
aslında gerçek değerler değil, hayatın büyüsü gibi bir şeydir. Arzularınıza hitap 
eden şeylerdir. Nur suresinde, yanlış yerlerde değer edinmemek gerektiğinin 
de vurgusu vardır. Hangi noktada? Değerlerin kendisine göre, çünkü zorunlu 
olanla değerler edinilir.  

Zorunlu olan nedir? Hakk’tır. Zorunlu olan nedir? Hakikattir. Zorunlu olan 
nedir? Toplumsal yaşantıda insanların birbirlerini değer olarak görmesidir. 
Çünkü zorunlu olan insanca yaşamamızdır. Ve insanlarla beraber 
yaşadığımızın bilinci ile yaşamamızdır.  Şimdi bunu eğer biliyorsak, o zaman 
insani ilişkilerimize dikkat etmemiz gerektiğinin değerini edinmeye başlarız.  

Para toplumsal yaşantıda zorunlu bir değer midir? Evet, zorunludur, ama 
temel ihtiyaçlarımızı kullanmak adına zorunlu. İsraf adına değil, keyfiyetler 
adına değil. Günümüzde arzularımıza ait değerler veriliyor. Kapitalist sistemin 
dayattığı şey arzularımıza hitap edilişidir. Değer olarak görülen şey nedir? 
Eğer harcıyorsan, bir yerin varsa, kariyerin varsa bu değer. Bak, benim şuyum 
var buyum var… Bedeni ile giyimi kuşamı ile değerini gösteriyor, kariyeri ile 
değerini gösteriyor. Nur suresi aslında bunların değer olmadığını bize gösterir. 
Hakk ve hakikate göre yaşayan ve ilahi sıfatları üzerinde gösteren ve insanın 
kendisinin değer olduğunu öncelikle gösteren.  

Metaların kendisi değer değildir. Gerçek değere ulaşmamızın araçlarıdırlar. 
Temel ihtiyaçlarımızın kendisi değer değildir. Evet, zorunluluklarıdır amenna, 
ama değer değiller. Değerler edinmemize araçtırlar. İnsanın kendisinin değer 
olduğu ve insani ilişkilerde ilahi sıfatların değer olduğu ve yaşantımızı bu 
şekilde ahlak itibariyle yaşantımıza sirayet etmesi gerektiğinin bilincini verir.  

Bu bağlamda Nur suresine baktığımız zaman olumlu noktada ikinci bir kıpı 
açar nur ayeti ile birlikte; “Allah göklerin ve yerin nurudur” Yani değer 
edinmemiz gereken merci sağlam. Hayatta amaç olarak  bir ilke 
koyuyor, nur suresinde bir kıble veriyor. Metalarımız menfaatlerimiz 
doğrultusunda, temel ihtiyaçlarımız doğrultusunda, dünyaya doğru dünyevi 
değerler mi edineceğiz yoksa Cenab-ı Hakk’ın kendisini kıble edinip Cenab-ı 
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Hakk’ın kendisini değer olarak alıp O’nun ilahi sıfatları değer olup hayatımıza 
o şekilde mi biçim vereceğiz?  

İki tane biçim var. Ya dünyevi yet noktasında dünyevi bir yaşama doğru gidiş 
ya da ilahi bir yaşama doğru gidiş. Birincisinde dünyaya doğru bir sürükleniş 
vardır, ikincisinde ilahiyata doğru bir yükseliş vardır.  Değerler edinen 
insan, tini olan insan, değerler edinmesi ile beraber Hakk’a doğru yükselir. 
Edindikleri, yaptıkları edimler, ürettikleri ve paylaştıkları ile beraber ki bunun 
en yüksek noktası fütüvvettir. Fütüvvetle beraber tininde derinleşmeye 
başlar.  

Tininizde değerlerinizle beraber yükselirsiniz ama tininize bağlı edimleriniz, 
ürettikleriniz, paylaştıklarınızla beraber tininizde derinleşmeye başlarsınız. 
Farz edin ilim sıfatında âlimsiniz, Âlim, ilim sıfatı edindikçe tininde yükselmeye 
başlarsınız, ama paylaştığınızca tininde derinleşirciniz, çünkü aynalaşırsınız. 
Başka cephelerde görülmeye başlarsınız. Sizden çıkanın başka cephelerde 
yankılanması ile beraber, paylaştıklarınızla beraber, kişilerden karşılık olarak 
size gelişleri ile beraber, kendinizde derinleşmeye başlarsınız. Onlarda 
yankılanışı, onlardan size geri dönüşler, sizin kendi tininizde derinleşme 
sağlar. Derinleşmeyi bir tek bu şekilde bulursunuz.  

Kendi üzerinizde tinde yükselirsiniz, miraç edersiniz ama derinlik 
edinmeyebilirsiniz. Ne zamanki insani ilişkilerinizde Cenab-ı Hakk’ın size 
verdiği hangi sıfatlar varsa o sıfatlarla yaptığınız edimler ve üretimlerle 
paylaşımlarda bulunursunuz, ürettiğiniz sizde saklı ise siz sadece ürettiniz, 
yükselemezsiniz. Ama paylaşırsanız paylaştığınız insanlardan size geri 
dönüşlerle beraber tininizde derinleşirsiniz. Farklı veçhelerden, farklı 
perspektiflerde açılar, zaviyeler edinirsiniz, daha yüksek bir şuurla bakmaya 
başlarsınız. Ve nur suresi bize bunu da veriyor, paylaşımı öncelikli kılarak.  

Bize verdiği birinci şey, insanı değer olarak algıla ve insanı değer olarak 
algıladığın içinde insani değerle insani ilişkilerine dikkat et. Zina seni tene 
döndürecek. Onun için özellikle tenden konuşuyor, zinadan konuşuyor, cinsel 
ilişkiden başlıyor. Seni tene çekecek, tininden yoksunlaştıracak, 
maneviyatından soyunduracak ilişkilerine dikkat et diyor. Eğer yaparsan dahi, 
tininden yoksun bırakmaması için cezasını bugün çek, yarına bırakma. Akıbet 
olarak ceza hükmünü kendinden kaldır, kısasa geç diyor. Bu surenin kendisi 
yaşam biçimi olarak zorunluluğudur. Niçin? Çünkü nurun kendisini değer 
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olarak edineceksin, amaç edineceksin ve nurlanacaksın diyor. Çünkü 
temizlere nur iner, temiz olmayanlara inmez. Eğer tende yaşıyorsan nur sana 
inmez. Menfaatlerde yaşıyorsan nur sana inmez.  

İnsan anlayışında sığlaşır, değerlerinde yozlaşır, menfaatleriyle de zalimleşir. 
Eğer değerleri dünyevi ise yozlaşır, menfaatlerinde ise zalimleşir, anlayışında 
ise o dünyevi değerleri hayat menfaatleri doğrultusunda bakıyorsa 
anlayışında sığlaşır. O gibi insanların konuştuklarına bakın tamamıyla 
dünyevidir.  

Temel olarak yaptıkları dedikodulara bakın; 1- Cinsellik üzerine, 2- 
Menfaatleri doğrultusunda giyim kuşam, şöyle giyindi böyle giyindi gibi, 3- 
Yediği, içtiği 4- Sahip oldukları, elinde olanlar. Ki onlarda eşi,çocuğu vs. Başka 
bir dedikodu yoktur. Temel ihtiyaçların dedikodusu yapılır. İftira dediğiniz 
zaten bir dedikodudur. Dedikodunun en dip noktasıdır, çünkü hem 
dedikodusunu yapıyorsunuz hem de iftira atıyorsunuz.  

Peki, nasıl anlaşacağız? Görüntülere aşkın, görünüşe aşkın, tene aşkın, 
menfaate aşkın, temel ihtiyaçlarımıza aşkın nasıl yaşayacağız? Temel 
ihtiyaçlarımızı sınırlayacağız. Nur suresinde temel ihtiyaçlarınıza sınırlar 
koyuyor. Ve temel ihtiyaçlarını gideremeyen insanlara da yardım etmemizin 
vurgusu vuruyor. Çünkü temel ihtiyacını karşılayamayan insanlar tinden 
soyunmaya başlarlar, değerlerinden soyunmaya başlarlar. Onun için sakın ha 
diyor, ne durumda olursa olsun, neyle karşı karşıya olursanız olun insanlara 
yardım edin. Sizin ne durumda olduğunuz önemli değil, size ne yaptıkları 
önemli değil. Daha önce ki surelerdeki ve müminin suresindeki şu ayet zaten 
bize bilinci veriyor, “sen kötülüğü iyilikle sav” diyor, pek güzel bir davranışla 
sav diyor. Nur suresinde o ayetin artık hayatımıza girdiğini görüyoruz. Size 
yapılan şeyler hangi sebeple olursa olsun kendilerine fazilet verdiğimiz, iyilik 
verdiğimiz, rahmetimizden verdiğimiz şeylerle paylaşmalarda onlara yardım 
etsinler, feragat etsinler diyor. Ve feragat anlayışını getiriyor.  

Zina; 1- İnsanlık değerinizden soyunuşunuzdur, 2- Aile kurumunda değer 
edindikleriniz ne ise ondan soyunuşunuz. İnsanca bakmıyorsunuzdur artık. 
Artık tene yoğunlaşmışsınız. Örtünme, insani değerlerinizle alakadar bir şey. 
Cenab-ı Hakk size insani bir değer vermiştir. İnsani değerinizi nerede 
bulursunuz; hayânızda bulursunuz. Örtünmenin temelinde yatan şey hayâdır. 
Ondan sonra soğuk sıcaktan korunmak için giyiniriz. Nur suresinde insan 
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değer olarak sunulur. İnsan değerini Hakk ile bulacak, şeriatın getirdiği 
yasalarla sınırlandırmalarla değerlerini edinecek, insani ilişkide insanın 
kendisinin değer edinmesinin zorunlu olduğu bilinci ile insani değer edinecek 
ve insani değer edindiği zaman kendisini şeriat sınırlarında sınırlarken, ilkesel 
olarak üzerinde tecelli eden Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarını değerler üzeri 
yaşayacak… Çünkü birisi zilli tecellide yaşıyor, diğeri asli tecellide yaşar. Bakın 
herkesin üzerinde Hakk tecelli eder. Zilli tecellide menfaatleri ile yaşayan, 
temel ihtiyaçları doğrultusunda bilinçlenmiş eskiden aklı maaş derlerdi, aklı 
maaş ile yaşayan insan, değerleri hakkıyla yaşamaz, hakkını vermez.  

Cenab-ı Hakk Nur suresinde diyor ki ben sana zikrini getirdim, artık zikrin 
doğrultusunda yaşaman farzdır. Eğer farz üzeri yaşamıyorsan zilli tecelli 
olarak zaten ben senin üzerinde tecelli ediyorum. Ama senden istediğim asli 
olarak senin üzerinde tecelli etmem. Yani beni farkında olarak yaşaman, zilli 
tecellide olanlar Cenab-ı Hakk’ın farkında değillerdir. Zinayı yapan zina 
yaparken Allah’ın farkında mıdır? Kendini teşhir eden farkında mıdır, çünkü 
bendeni üzerinde zaten. Bakın teşhir özellikle kullanılıyor. Günümüzde bir şeyi 
satma için kullanılan algı yönetiminde nedir? Tendir. Kadın kullanılıyor, erkek 
kullanılıyor, beden yani görünüşler kullanılıyor.  

Metin baba bazen derki; pornografik bir zamandayız… Pornografik derken 
içeriğini şöyle doldurur; ruhsuz görünüşler, tini olmayan görünüşler. Sadece 
temel ihtiyaçlara hitap eden ama temel ihtiyaçları arzular olarak hortlatan ve 
o noktada algı ve algı yönetimi oluşturamaya dayalı, olay ve vakalarla karşı 
karşıya kaldığımız bir sistemle karşı karşıyayız. Kapitalist sistemde bunu net 
görüyoruz. Arzulara hitap ve temel ihtiyaçların arzulara doğru taşınması ve 
arzu varlığı olan insanın artık tininden yoksunlaşması, tamamıyla pornografik 
yaşayan bir insandan bahsediyoruz. İnsanlığın Hakk katında değeri 
boşaltılıyor. Tine ait yaşayan insanları, değerleri doğrultusunda yaşayan 
insanları…  

Aynı zamanda nur suresi bize öncelikleri de getirir ve surede söylüyor, nurun 
kendisinin amaç edinilmesi gerektiğini. Nuru, bazıları aydınlanma olarak 
çeviriyor. Aydınlanma değil. Aydınlanma akıl ve vicdanla olur demiştik. Tinde 
vicdan ile, bilgide akıl ile olur. Cenab-ı Hakk nurun kendisini niteliksel olarak 
kullanıyor, kendi varlığının niteliği olarak söylüyor Nur suresinde. Allah’ı 
Azimüşşan kendisini zeytinyağı ile temsil ediyor, inci tanesi ile temsil ediyor. 
Nurun kendisi “dokununca yanacak bir inci tanesi gibidir” diyor, küresel 
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olduğunu da söylüyor. Parçacık yapısına kadar vurguluyor. İnanılmaz 
derecede bir tasvir yapıyor. Bu bağlamda zeytinyağı nurun kendisini işaret 
eder. Gece zeytinyağı içtiğinizi görürseniz Cenab-ı Hakk’tan yana 
nurlandığınızı söyler.  

Temiz insanlara, değer edinmiş insanlara ancak nur iner. Herkeste nur var 
amenna, ama kastettiğimiz Cenab-ı Hakk’ın letafet nurudur. Kesafetinde 
zaten herkes nurlu olarak  yaşıyor zilli tecellide. Ve Cenab-ı Hakk letafet 
olarak kendisinden nurlanılmasını istiyor. Latif nur. Bizatihi kendisinin öz 
nurunun insan üzerinde tecelliyatı isteniyor. Ebetteki diğer nurlarında tamamı 
kesafet olarak kendisine aittir, yani bütün var oluşa sebep. Zaten Nur 
suresinde dikkatli bakarsanız neden varlık olarak kendini anlatır orada.  

“Allah yerin ve göklerin nurudur” Yerin ve göklerin derken nedeni olduğunu 
söylüyor. Nurun kendisi yerlerin ve göklerin fizik nedeni… Ama aynı zamanda 
erek nedeni de nur. Allah nur olarak yarattıkları üzerinden de kimlik ediniyor. 
Ürettikleriniz üzerinden sıfatlarınıza bağlı olarak kimlik edinirsiniz demiştim. 
Kendini Allah olarak erekte kimlik sahibi bir varlık olarak gösteriyor. Erek 
Allah, Neden Allah…  

Ereğimiz, nedenimiz nurdur, ama kimlik olarak ta nurlanarak Allah’a 
varmamız istenir. Kimlik olarak Allah’a varamadığınız sürece, nur olarak 
nedeniniz olan Allah’a örtüksünüzdür.  

Eğer nurlarınsanız, temizlenirseniz, arî olursanız ki temizlenmek önceliklidir. 
Nur suresinde temizlik neye ait bir temizlik; menfaatlerinize, sığlaşmanıza, 
yozlaşmanıza ait… Bunlara neler sebep veriyorsa kendinizi arındırmanızdır. 
Burada temel ihtiyaçlarınıza ait temizlikten bahsediyoruz. Temel ihtiyaçlarınızı 
menfaate getirdiğin, temel ihtiyaçlarınızı hazlar, arzularınıza, duygularınıza, 
kine, öfkeye taşıdınız. Bak ne kadar olursa olsun öfkelenme diyor onu iyilikle 
sav diyor. Kendisine fazilet verdiğimiz kişiler feragat etsinler. Kinden, öfkeden 
arî bir şekilde Cenab-ı Hakk’a hizmet istenir.  

Burada bizden istenen şey tene, temel ihtiyaçlara aşkın bir şekilde, temel 
ihtiyaçların helallere taşınmış; letafetle, zarafetle, ahlakla taşınmış bir şekilde 
ve yaşam biçiminin bireysel düzeyde ahlak, toplumsal düzeyde etik olduğu bir 
yaşam biçimi edinilmiş… Ve o yaşam biçimi artık letafet ve zarafetle tamamen 
estetik olur. Bütün tasavvuf tarihine bakın, insanların tamamı letafet ve 
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zarafetle ahlakı tamamen estetik yapmışlar. Oturuşları, kalkışları... Tasavvuf 
tarihindeki bütün şeyh efendilerine bakın. Sadece Mevlevilere gidin, demek 
istediğimi anlarsınız. Çünkü Mevleviler bu yolun latifleridirler. Nur suresinde 
yaşamınız tamamıyla estetik kazanır, ahlaklı estetik.  

Toparlayayım, sizden tene aşkın temel ihtiyaçlarınızın helallere taşınması, 
değerler noktasında ahlaka ve ahlak noktasında da zarafete ve letafete 
taşınması itibariyle Cenab-ı Hakk’a doğru bir yürüyüş istenir. Buradaki 
yürüyüş şudur; üzerinizdeki nedeniniz olan Allah’ı, ilkeler doğrultusunda 
yaşamanızda, üzerinizdeki esma-i has olarak özünüz ne ise onun açığa 
çıkmasıdır. Sizden istenen sizin nedeniniz ne ise, temizlenerek açığa 
çıkmasıdır. Bunun da neyle yapacaksınız? Üzerinizdeki ilahi sıfatın Allah’ı 
Azimüşşan tarafından nurlanmanızla açığa çıkması. Çünkü ne kadar 
nurlanırsanız ilahi sıfatınız o kadar yetkin asli tecellide açığa çıkar. Eylemler de 
siz değil Hak’tır. Bunu da Resulullah ile özetliyor zaten.  

Nur suresinde Resulullah’ın ne işi var? Eğer sizde nurlanan bir insansanız, 
enerji kapılarınız açılıyorsa, bakın temiz olana Allah’ı Azimüşşan tecelli eder 
buyrulmuştur buda ahlak temizliğidir. Eğer temizlenirseniz, Cenab-ı Hakk’ın 
lütfü ihsanı ile üzerinizde tecelli eden Allah’tır ve enerji kapılarınızın açılması 
ile beraber Cenab-ı Hakk ilahi sıfatlarınıza hâkimdir. Melekelerinizin 
kuvvetlenmesi ile beraber Allah’ı Azimüşşan üzerinizde tecelli buyurur ve ilahi 
sıfatlarla bu âlemde sizin üzerinizde görünür.  

Hakikati ile okursanız nur suresinde ne denir; görünüşlere bakmayın 
görünüşler üzerinde tecelli edene bakın.  

Sizden istenen nedir? Birincisi, yaşama ahlakı… Yaşam ahlakı olarak burada 
tenzihe geri dönüyoruz, temizlenmeniz ve ilahi sıfatlar üzeri tecelli eden öz 
varlığınızın, üzerinizde tecelli etmesi. Tamamıyla yaşamsal olarak tenzih 
vurgulanıyor amenna, sizden istenen bu. Ama sizden bir şey daha isteniyor; 
yaşadığınız varlığın bilincinde olmanız. Bakın burada şirk ayetlerinden daha 
çok Cenab-ı Hakk’ın kendisinin görünüşe taşınmasından bahsediyoruz. 
Kâinattaki bütün varlıkların yaşam ilişkileri üzerinden kendisini açığa çıkartan 
ve kendisini görünüşe taşıyan bir varlık olarak gösteriyor. “Kuşları görmez 
misin, bulutları görmez misin?” Bakın burada tefsir itibariyle bambaşka 
anlamlar çıkartılır. Bunu Nur suresinde teviline bağlı olarak yapmaya 
çalışmıştım. Cinsel ilişkiye kadar işaretleri vardı. Ama bakın üremeye kadar 
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söylüyor. İkili ayaklar olarak, dörtlü ayaklar olarak yaratan, süründürerek 
yaratan Allah değil midir? Yaptığı işlerle kendini görünüşe taşıyan bir varlıktan 
bahsediyoruz. Edimlerde bulunan, üretimde bulunan ve üretimler üzerinden 
kendini gösteren bir Varlık. Bak, bütün kâinatın nedeni olan, nuru ile niteliksel 
nedeni olan ve her şeyin niceliğini verirken, fıtratını verirken onlar üzerinden 
edimleriyle kendisini gösteren bir varlıktan bahsediyoruz. Kimlik olarak 
kendini gösteren, görünüşe taşıyan bir varlıktan bahsediyoruz.  

Marifette sizin nedeniniz olan, sizi üretmiş olan, yaratan, fıtratınız 
doğrultusunda size biçim veren ve sizin yaptığınız eylemler üzerinden 
kendisini görünüşe taşıyan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve bunun bilincine 
gelmeniz istenir. Orada Resulullah’ın zikredilmesin en büyük sebebi odur. O 
sizi çağırırken başkalarını çağırır gibi çağırmıyordu diyor. “Birbirinizi çağırır gibi 
O’nu çağırmayın” diyor. Çünkü O’nun üzerinde asli olarak Hakk tecelli ediyor.  

Resul demek kitap verilen değil,  üzerinde artık marifet olarak kitabı açılmış, 
Cenab-ı Hakk tarafından ne yazılmışsa Furkan düzeyinde açılmış ve 
eylemlerinde artık Cenab-ı Hakk’ın ilahi sıfatları -yani özünü- eylemlerinde 
gösteren, ürettiklerinde gösteren kişidir. Onun için resullük nebiliğe ait bir 
sıfat değildir. Nebilerin çoğu resuldür. ama resullük olmuş bitmiş bir sıfat 
değildir. Halen resuller vardır. Geçen surelerde İsmail nebiye resul diyordu, 
bak kitap verilmiş bir peygamber değil. Nerden anlıyoruz, Yasin suresine 
gideceğiz, Yasin suresinde “resullerimizi gönderdik” diyor, orada resul Hz 
İsa’nın ümmetinden gelen kişiler. Bakın peygamber değiller. Resul 
peygamberlerin kendisine has bir sıfat değil. Her insanın kendisinin edinmesi 
gereken ilahi bir sıfat, bir makam diyoruz yani.  

Ne zamanki siz kendi özünüzü, yani öz dediğimiz o karakterinizi belirleyen 
domino ilke ne ise onu eylemlerinizle ve ürettiklerinizle açığa çıkartıyorsunuz, 
işte o zaman o sıfatı itibariyle Cenab-ı Hakk’ın resulüsünüz. Kendi kitabınızın 
anahtarını buldunuz, ilkesini buldunuz. Hani çalışmalarımızda her kitabı 
ilkesine bağlı okuyorduk. Her sureyi de ilkesine bağlı okuyoruz yani anahtarı 
o. Anahtarı olmazsa açılmaz, anlayamayız. Kendi ilkeniz ile bütün hayatı 
okumaya başlarsınız o zaman. Kendi ilkenizi bulur, kendi ilkenizle bütün 
hayata bakarsanız, kendi ilkeniz doğrultusunda yaşarsınız. Size farz olanda 
ilkeniz doğrultusunda ahlaki olarak temel ihtiyaçlarınızı neyse, o temel 
ihtiyaçlarınız üzerinden aşkın olarak yaşamanızdır. Ve insanı, değer olarak 
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görüp insana hizmet etmenizdir. Çünkü ilke; özünüz, ancak insana hizmetle 
açığa çıkar.  

Bütün kâinat üzerinden kendisini görünüşe taşıdığını söyleyen, bakın cüziler 
üzerinden kendisini, mutlak olan kendisini, eylem ve ürettikleri üzerinden 
görünüşe taşıyor. “Görmüyor musun iki ayaklıyı, dört ayaklıyı yaratan Allah” 
diyor. Hadi biraz daha ileriye götüreyim, nurun sahibi Allah’tır, nurun kendiliği 
Allah’tır, çünkü nur öz varlıktır. Şuur varlıktır, kendiliktir. Şahıstır nur, görünüş 
itibari ile değil, niteliği itibariyle.  

Nurun kendisine haiz olan niteliksel beş tane sıfatı vardır; Şuur, dirilik, görüş, 
hareket ve bunlar dahilinde şahıs olmaktır. Nur hareketlidir, nur bakış 
sahibidir, nur diridir. O şuur aynı anda diriliktir, ayrı ayrı şeyler değil bunlar. 
Nur şuuruyla şahıstır. Nur şuuru ile beraber diridir, diriliği ile beraber zaten 
şahıs olarak bakar. Bunlar özdeşmiş gibi değil, özdeşlikte bir zorlama vardır, 
özdeşlik kavramı âleme ait bir şeydir. Orada niteliksel olarak tamamen kendi 
öz varlığını bahsediyor. Yani bizatihi kendilik olarak böyledir. Kendilik olarak 
bakış sahibidir, kendilik olarak diridir, kendilik olarak hareketlidir, kendilik 
olarak şuurludur, kendilik olarak kendidir, yani şahıstır. Ve o şahıs, üretip 
eylemlerde bulunduğu zaman sıfatlarına ilkelerine bağlı olarak edimlerde 
bulunduğu zaman ürettikleri cüziler üzerine hani felsefi olarak söylersek tekil 
ve tikeller üzerine kendini görünüşe taşıyor edimlerinde.  

“Görmez misin” dediği kuşu gör demiyor, yarattıklarımı gör demiyor, bunlar 
üzerinde beni gör diyor. Şimdi bunun ne alakası var, resule gittiğiniz zaman 
anlıyorsunuz. Resullüğün kendisi Cenab-ı Hakk’ın aslı olarak bir kişi üzerinde 
sıfatlarını açığa çıkartmasıdır. O zaman resul oluyorsunuz zaten. Beşeri 
hayatta temel ihtiyaçlarını helalleri ile sınırlamış, o sınırlamış olması ile 
beraber Cenab-ı Hakk’ı yol edinmiş tarihi var. Ama kendi üzerindeki sıfatı ile 
Cenab-ı Hakk’a yol gider ve o yol gidişinde yaptığı bütün eylemlerle 
ürettiklerinde, üzerinde, fıtratında yani fıtrat dininde üzerinde bulunan 
Cenab-ı Hakk’ın kendisini eylemlerinde gösterirken ürettiklerinde gösterirken 
tanık olan; işte bu marifet.  

Hz Resulullah’a gittiğiniz zaman ilkenin yaşama sirayetini görüyoruz bu 
şekilde, ahlak olarak sirayet eder. Bunu insanı değer edindikten sonra 
toplamsal karşılığı var. İnsan insanı değer edinmek zorunda çünkü. Hz Lütfi 
Filiz maneviyatta bana ders olarak şöyle demişti “ evladım bizim onlarla 
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aramızdaki tek fark; onlar bilmiyor, biz biliyoruz. ” Yani biz hakikati 
yaşadığımızın bilincindeyiz, onlar bilincinde değil. Hakikati herkes yaşıyor ama 
bilincinde olup olmamak var. Nur suresi bize bilincinde olmayı getiriyor. 
Yaşadığın varlığın bilincinde ol, asli olarak yaşa ürettiklerinde. Ama 
dedikoduya gittin, zinaya gittin, temel ihtiyaçlarına gittin; asli olan varlığına 
örtündün. Temel ihtiyaçlar, sizi arzulara, menfaatlere, anlayışınızda 
sığlaşmalara doğru götürürse onlar üzerinden edindiğiniz değerler nelerse 
kendini göstermeler, kariyerler şunlar bunlar nelerse yozlaşmaya doğru 
götürür. Ten varlığı olursunuz, tin varlığı değil! 

İnsandan istenen kendisini zikretmesidir, Allah’ın kendisine verdiği sıfat ne ise 
değer ne ise o değer üzerine yaşamasıdır. Allah’ın insana verdiği değer ne; 
Kendi varlık hakikatidir. “Yeryüzüne halife yaratacağım” diyor. Gavsiyye’de 
nasıl söylemişti “insan benim katımdaki kıymetini bilmiş olsaydı, mülkün 
sahibi yalnızca benim derdi” diyor.  

Hz. Ali sabah namazına geç kalıyor, Resulullah soruyor “Ya Ali nerdeydin”, “Ya 
Resulullah gelirken önüme bir yaşlı çıktı, geçmeye hayâ ettim” yani yavaş 
yürüyormuş. “Sen onun şeytan ehli olduğunu bilmiyor muydun” diyor, yani 
kötü bir ahlak sahibi insan, münafık. Bilmiyor muydun diyor Ya Ali yani 
geçebilirdin onu. “Ya Resulullah, giydiği sıfattan hayâ ettim” diyor. Girdiği 
sıfat; İnsan…  

Nur suresinden neyi anlamak gerek? İnsanı değer edinmemiz, insanlığınızın 
değerini hak ile bilmemiz… Bakın geçen hafta ne demiştik “Tanrısız varoluş 
güdüktür,” Resulullah diyor ya bismillah sız iş güdüktür, yani boştur. 
Varoluşunuzu Allah ile anlamlandırmadığınız sürece varoluşunuz tamamıyla 
güdüktür, tenseldir, menfaatlere dayalıdır, temel ihtiyaçlara dayalıdır. Hz. 
Lütfi Filiz’e selam olsun böyle insan için “gübre gelmiş, gübre gider” diyor. Boş 
gelmiş, boş gider. Evet, bir nedeni vardır hikmet dairesinde ama kendi 
varlığının hakikatine dair zikrini yapamamıştır. Kendini zikre taşıyamamıştır. 
Buradaki zikir ne; ilahiyatın zikridir. Cenab-ı Hakk’ın üzerinde tecellisidir. Biz 
bu âleme zikir için geldik. Ama neyin zikri; kendi varlığımızın hakikatinin zikrini 
bu âlemde eylemlerimizde ürettiklerimizde göstermek için geldik.  

Ve bunun hakikati ile gösterilmesi için Cenab-ı Hakk buyuruyor; evvela 
benimle nurlar. Çünkü Nur suresinde iki insan tipolojisi gösteriliyor; 
nurlananlar veya nurlanmayanlar. Nurlanmayanları zaten söylüyor eylemleri 
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güdüktür, bomboş, yani karşılıkları yok. Hani “sonunda serap gören insan 
gibidir” diyor onlar. Yani eylemleri boştur. Eylemleri boş olduğu için akıbetleri 
ve sonuçlarını kestiremeyen oldukları için, yaptıklarının kendisinin içinde 
tamamıyla karanlıklar içinde kalmışlardır diyor. Bakın ayaklar ulaştırıcıdır, 
ulaşım içindir. Eller yapıcıdır, hani ellerinizle yaptıklarınız. Ve kâinatta elini bu 
kadar mükemmel kullanan başka bir varlık yok. Kâinat dediğim zaman sadece 
dünyayı sınırlı tutalım. Şu dünyaya bakın insan kadar elini mükemmel 
kullanan varlık var mı? Başparmağınız olması tarih yazamazsınız, kalem 
tutamazsınız. Tarih yazamazsınız derken icraat yapamazsınız.  

Bütün yaratılışınız ilahi sıfatların tezahürü içindir. Ve insan değerini Allah’ta, 
tinsellikte, maneviyatta bulmadığı sürece, öznellikte bulmadığı sürece, 
nesnellikte değil öznellikte bulmadığı sürece, kendisini madde değil, 
görünüşlerde değil, nurda bulmadığı sürece yok olmaya mahkûmdur. 
Buradaki yokluk hiçlik yokluğudur, makam ve hiçlikten kastım değildir bu. 
Varlık nedeninin yaşamamanın hiçliği bu, karanlıklar ve zulmetlerle kalmışlığın 
hiçliği bu. Bu gün öldük, gittik, 7 milyar insan var, kime ne? Kocaman bir 
hiçsiniz. Ama öyle bir varlık düşünün ki, şu kâinatın kendisinde kocaman bir iş 
için, tek, tek, muhatap alıyor, her birine verdiği sıfat itibariyle.  

Kur’an’ı Azimüşşan da insana hitap edişi ile insanın kendisini insani değerlere 
taşınmasının amacı ile muhatap alıyor. Ya insan, sana verilmiş değer üzeri 
yaşa. Bakın şeriat olarak Kur’an’da verilmiş hükümler size anlayış olarak 
verilen hakikate dair bilgiler… Hayatınıza biçim vermeye çalışmalarınızın 
tamamı, insani değerinizi bulup, insan değerinde yaşamanız içindir. Ve 
tarikatların tamamına gidin bakın, ama hakiki tarikatların; namaz, niyaz, oruç, 
şu, bu menfaatler hiçbir zaman öncelikli değildir, öncelikli olan insandır. 
Çünkü bunların hepsi zaten insanın insan değerini bulmasına araçtır. “Onlar 
namazlarını kılarlar” yani kendi öz değerlerine varmaya çalışırlar. ”Onlar 
zekâtlarını verirler” kendilerinin üzerlerinde hakları olan değer sahiplerinin 
değerlerini iade ederler. Üzerlerinde açılan sıfat neyse paylaşırlar. Allah’ın 
üzerlerindeki hakkını, başkalarının üzerindeki hakkı olarak görüp 
paylaşanlardır. Zekâtın içeriğini iki defa doldurduk; 1- Allahın sizin üzerinizdeki 
hakkının iade edilmesi 2- Sizin toplumsal ilişkilerde ve şu kâinattaki ilişkilerde 
bütün mahlûkatın ve bütün insanlığın üzerinizdeki hakkını geri iade edilmesi.  

Diyor ki “Allah’ın kendisine verdiği ilimden ihtiyaçlı olana paylaşmayan âlime 
ateşten gem vurulur, zekâtını vermeyen âlime ateşten gem vurulur” diyor. Bu 
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hafta paylaşılan Hz. Ali’nin zekât sözünü bu zekât içeriği ile okuyun. Hz Ali’ye 
demişler; kaçta kaçını verelim. Kırkta biri cimrinin hakkıdır demiş, biz 
tamamını veriyoruz demiş. Yani ilim geldi, sakınamazsınız, paylaşacaksınız; 
ihtiyaçlı gördünüz nasıl paylaşamazsınız. Fütüvvet kendisi dahi ihtiyaçlı iken 
paylaşması ile alakadardır, feragat ahlakıdır çünkü fütüvvet.  

Bakın bir daha söylüyorum, burada marifet iki veçheye ayrılır; Bireysel 
marifet, toplumsal yaşantıda marifet. Buradaki marifet vakıf olmayla 
alakadardır. Hani bir beceri edinmeyle alakadar bir marifet değil. Hani marifet 
sahibi, beceri sahibi deriz. Bununla alakadar bir marifet değil. Maarif, arif, 
vakıf olan... Yaşadığınız varlığa, hakikate vakıfsınız ve hakikat doğrultusunda 
nasıl yaşamanız gerektiğinin bilincinde, ahlakında olmanız gerektiğinin bilinci 
ile yaşamak. Yani hem Allah’ın hakikatine vakıfsınız hem de Allah’ın hakikatine 
göre toplumsal yaşantıda temel ihtiyaçlarınız üzere nasıl yaşamanız 
gerektiğinin bilincindesinizdir. Bu bir. İki, o toplumsal yaşantıda feragat ahlakı 
ile Cenab-ı Hakk’ı öncelikli kılarak nasıl yaşamamız gerektiğinin 
bilincindesinizdir. 

Çünkü her birinin üzerinde Hakk tecelli ediyorsa her birine el uzatmanız hakka 
el uzatmanızdır. Aslında kendi varlığınız üzerinde tecelli edene, el 
uzatmanızdır. Ve onun size el uzatışıdır; beni yaşat, beni yaşat. “Bu gün benim 
için ne yaptın ya Musa” deyişidir. “Şafi oldun mu, Vedud oldun mu, hani bir 
yetimi sevdin mi, bir yoksulu giydirdin mi, bir hastayı ziyaret ettin mi,” yani 
ben senin üzerinde Şafi oldum mu, ben senin üzerinde Vedud oldum mu, yani 
kendine hizmet ettin mi ya Musa? Çünkü fütüvvetteki ahlak temeli feragat… 
Fütüvvetin lügat manasına gittiğiniz zaman feta’ dan geliyor amenna, tarihsel 
vaka olarak gittiğin zaman Abbasilere kadar esnaf localarının inşa edilmesi 
beraber ortak yaşam alanı edinmelerine kadar gider, ahilere kadar gider.  

Ama burada kast ettiğimiz tasavvuf olarak fütüvvet; feragat ahlakı. İnsanın 
kendinden feragat edişi, sahip olduklarından, temel ihtiyaçlarından feragat 
edişi… Ahilere gidin; tamamıyla feragat ahlakına sahip bir yaşantı. Ne kadar 
feragat edebiliyoruz temel yaşantımızda ihtiyaçlarımızdan? Temel 
yaşantımıza bakın, temel ihtiyaçlarımızdan ne kadar feragat ederek 
yaşayabiliyorsun.  

‘Niye feragat edeceğim ki?’ dediğinizin altının içeriğini dolduruyor. Marifette 
her birinde Hakk tecelli ediyor. Farkındalar veya farkında değiller, ayrı mevzu. 
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“Girdiği sıfattan utanırım” diyor. Fütüvvet deyince, feta deyince Hz. Ali’den 
başkası gelmiyor. Bir gün Hz. Ali’ye bir dilenci geliyor, kendisinden rızık istiyor. 
Diyor ki: “Ya Ali, Allah rızası için.” Devesinin heybesinde yükler var, devesi ile 
olduğu gibi veriyor. Kamber adında bir kölesi var, olay bittikten sonra yanına 
yanaşıyor, “Ya Ali, efendim” diyor, “Korktum” diyor. Niye Ya Kamber diyor, 
“Beni de beraber vereceksiniz diye korktum” diyor. Feta, Yiğit. Ne kadar 
nefsinize hâkimseniz…  

Nur süresinde nefis bir taraftan sınırlandırılıyor ama bir taraftan ilkesel olarak 
da feragat ahlakıyla ne kadar net… Ne kadar kendinden koparak kendini tinsel 
bir varlık olmaya doğru taşıyor insan. Nefsi emaresini, daha doğrusu şöyle 
demek gerekir: Nefsi emaresini sınırlandırıyor insan, ruh olarak insan nefsi 
emaresini sınırlıyor, içgüdülerini sınırlandırıyor, temel ihtiyaçlarını 
sınırlandırıyor, helallere taşıyor ve onların üzerinden de kendisini ne kadar 
daha yüksek derecede tinsel bir varlık olarak taşıyor, yani feragat ahlakıyla ne 
kadar insan olmaya taşıyor. Çünkü ne kadar feragat ediyorsanız, feragat 
ettiğiniz şeyler üzerinden Allah tecelli ediyor. Bir hastayı ziyaret etmek kolay 
değil, bir hastaya hizmet etmek kolay değil, feragat ister. Bir fakire bir yetime 
hizmet etmek, feragat ister; bir yetimi seveceksin, feragat ister; insan kendi 
evladını severken başkalarına doğru yönelmez. Feragat edeceksin, gerçekten! 
‘seveyim’ diye değil, sevabı bol diye değil; gerçekten seveceksin.  

Ve burada dikkat edin Allah’u Azimüşşan iki sıfatından çok bahsediyor, ‘Allah 
Gafur ve Rahim’dir’. Eğer siz feragat ahlakını, fütüvvet ahlakını edinirseniz 
zaten Gafur ve Rahim üzerinizde tecelli ediyordur. Feragat etmeyenin, 
kendinden feragati olmayanın nefsi emaresinden yana, temel ihtiyaçlarından 
yana feragati olmayanın, Cenab-ı Hakk’tan nasibi yoktur. Bireysel olarak belki 
yaptığı hizmetlerinden vardır. Bakın bireysel marifet benliğe taşıyabilir. Hani 
İhya efendinin hikâyesini anlatmıştık, keramet vaki bir zat İstanbul’a geliyor, 
efendime söyleyeyim Metin baba ile ilişkileri oluyor, İhya efendiye götürüyor, 
o kendisine Metin babayı derviş edinmek istiyor. Diyor ya bizim başımız zaten 
bağlı. Götürüyor kendi efendisine İhya efendiye. İhya efendi yanında mübarek 
bir hikâyeler anlatıyor, sohbet ediyor. Sohbetten sonra efendiye soruyor, 
nasıl buldun bizim efendiyi filan “Peh!” diyor, “tarih, coğrafya öğretmeni” 
diyor, hani. Tükürse keramet olacak bir zat bu, bakın. Tükürse keramet, öyle 
bir zat… Metin babanın söylediğine göre şöyle diyor; Ya insana kerametten 
gına gelir mi? Vallahi gına geldi ya. Artık illallah çektik yani. O şekilde bir adam 
diyor. Her neyse efendinin yanına gidiyor, efendi şöyle bakıyor, “Evladım 
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diyor, kerameti gözüne perde olmuş.” Kendi ilahi sıfatını bulmuş, o ilahi sıfatı, 
bakın kendi yaşantısında tezahür ediyor, kendi ilahi sıfatı Allah’u Azimüşşan 
özünü açığa çıkartmış, eylemleriyle, kendisini sınırlamalarıyla, temizlenmiş, 
arınmış ilahi sıfatını çıkartmış, ürettikleriyle, çıkartmış. Çıkartmış ama benliğe 
sebebiyet vermiş, kerahet olmuş. Sizi bu ahlaktan kurtaracak feragattir bakın. 
İşte her feragat ettiğiniz sizi fütüvvete çıkartır. Feta, yiğit kılar yani. Buradaki 
yiğit er olmaktır, önemli olan er meydanında er olmaktır. Erin kadını erkeği 
olmaz. Er, erdir. Ne kadar yiğit olduğuna bakılır. 

Fütüvvetten bir örnek vereyim; Hünkâr Hacı Bektaşi Veli’nin, bir dervişi var, 
misafir geliyor, sofra kurulacak, Sarı Saltık’a diyor ki; git eve, evde bir şey 
varsa getir diyor, sofra kuralım, bir iken on yapar, takdiri ilahi. Sarı Saltık eve 
gidiyor, Kadıncık Ana içeride diyor ki evde bir şey yok, elbisesini çıkartıyor 
diyor ki, git bunu pazarda sat, gelenlere hizmet olsun. Muhteşem bir şey… 
Sonuç ne biliyor musunuz? Eve geliyorlar bakıyorlar, Kadıncık Ana yok, 
kaybolmuş, gayba karışmış. Eskiler öyle derlerdi. Gayba karışmış demek, nura 
karışmış demek, iç âleme çıkıyor, cenneti alaya yükseliyor, İlliyun’a 
yükseltiliyor, nura yükseltiliyor, muhteşem bir şey. Yok, kadın ortada yok. “Ya 
Rabbi, beni onlara gösterme” demiş. 

Aynı hikâyeyi Hz. Sıddık’ta görebilirsiniz. Dilencinin birisi geliyor ya, ihtiyaçlı, 
veriyor. Resulullah kendisini çağırıyor da üstünde bir şey olmadığı için 
gidemiyor. Kendi temel ihtiyaçlarından feragat eden insanlar. Kaçımız 
yapabiliyoruz. Misafir geldiği zaman kaç gün duruyor? Bir gün duruyor, ikinci 
gün; gitmez mi? Vallahi. Hadi beşinci gün ‘aaa misafir misafirlikten çıktı artık’ 
Gerçi misafirliğin 3 günü var, ondan sonra ev halkı olur. Misafir evinizde 3 gün 
duruyorsa misafir, üçüncü günden sonra ev halkı. Sorumluluklarını bilmek 
zorunda… 

Bakın Muminun süresinde bize insanlık değerlerimiz doğrultusunda 
yaşamamız teklif edildi. Ama insanlık değerlerimiz noktasında yaşamamız 
mümin olan insana artık farz kılınıyor. Yani mükellefiz, mükellefiz. Bir şey 
kabul ediyorsanız, mükellefliğini yerine getireceksiniz. Mükelleflik iki türlüdür; 
bir fıtratınıza ait mükellefliğiniz, doğanıza ait; iki, size teklif edilenin getirildiği 
mükelleflik, sorumluluk yani. Ki eğer edindiğiniz sorumluluklar 
menfaatlerinize ait değil, ilkelere aitse kurtuluşa erdiniz, “onlar kurtuluşa 
erenlerdir” dedikleri. Yok, eğer değilse, sorgu suali olanlardır. Mükellef 
olduğunuzdan sorgu sual olunur. En basiti bir görev veriliyor. Ne? Valilik. 
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Valilik görevini yapmadığı zaman sorumlu değil midir? Sorgu suali yok mu? 
Annelik. Eşinizle beraber çocuk sahibi oluyorsunuz dimi? Akitleşiyorsunuz, 
çocuk sahibi olalım, çocuk sahibi olalım. Bak mükellef kılıyorsunuz kendi 
kendinizi. Kabul ediyorsunuz çocuğu, o zaman o çocuktan sorumlusunuz. 
Daha bunun gibi nice örnek verilebilir.  

Allah’ı kabul ettik, o zaman onun farz kıldıklarından da mükellefiz. Ama bak 
Allah’ı kabul etmedik, o zaman mükellef değiliz, mükellef değilsen diyor ki; 
yaptığın bütün ameller, sorumlu değilsen bağlayıcı değil, çünkü hepsi boştur 
diyor. Çünkü sorumlu ve bağlayıcı ameller sonuç verir, eğer bağlayıcı değilse, 
lay lay lom havayı yaşarız ya, bağlayıcı değil, sonunda havayı yaşadığımız 
içindir ki sonuç elde edemeyiz. Ki mükellefliği zaten konuşuyor; Resulün diyor, 
peygamber diye çevrilir değil, “Resulün sorumluluğu yükü kendine aittir, sizin 
de yükleriniz kendinize aittir” diyor. Her birini yükümüz, yani yüklendiğimiz 
şeyler, sorumluluklar, kabul ettiğimiz şeyler kendimize ait ve onlardan mesul 
olarak sorgu sual edeceğizdir. Yani ahrette bir sorgu sualiniz varsa, mükellef 
olduğunuz şeyler sebebiyledir. O zaman mükellefliğinizi bileceksiniz. Mükellef 
insan değerlerini bilen insandır.  

Nelerden mükellef? Değerlerinden mükellef. Edindiğiniz değerler nelerse, 
çoluk çocuk sahibi olacağız dimi? Bak üretimde bulunuyoruz, ürettiğiniz 
değer. Ürettiğinde çoluk çocuk sahibi oldunuz, artık o sizin değeriniz ‘yavrum’, 
dimi ‘evladım’, mesulsün. Yavrum dediğin anda mesulsün zaten, söz mesul 
bırakıyor zaten. Sözün kendisi zaten mesul bırakıyor, yaptığınız eylem mesul 
bırakıyor, mesuliyetin kendisini alacaksınız, amenna, ama yerine 
getiremediğiniz zaman sorgu sualiniz var.  

Sorgu sualiniz anda görülürse akıbetiyle burada yüzleşirsiniz. Diyor ki; akıbet 
ve ahretinde yüzleşmek istemiyorsan, karma sonuçta önüne gelecek, önüne 
getirecektir, onunla yüzleşecek, hesaplaşacaksın. Adalet ve hak sıfatından 
kaçış yok ve yüzleştiğiniz zaman bileceksiniz ki, Allah’ın kendisi bizatihi 
hakikattir. Ayeti kerimede net söylüyor, o zaman yüzleşmeden önce diyor, 
Allah’ın hakikatini kabul et, ona göre hayatına biçim ver, kendini marifete taşı. 
Marifet bakın; erenler buyurmuştur, şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Bunlar 4 
kapıdır diye buyurmuşlar, benim biraz itirazım var. Hangi noktada? Dört kapı 
değil, iki kapıdır, Şeriat ve tarikat kapıdır, geçittir onlar. Bakın Nur süresinde 
şeriat ve tarikat noktasında bir güzellik verilir. Çünkü insiye veriliyor, 
Resulullah ile. Şeriat yaşamımıza biçim vermesi ile de şeriatı var, amenna, 
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şeraitte tarikatı getiriyor. Bunlar kapıdır. Şeriat vicdan kapısıdır, tarikat sevgi 
kapısıdır. Vicdan ile sınırlanırsın, sevgi ile o sınırları muhafaza eder, nafile 
ibadetler vs ile yakın gelmeye başlarsın. Bunlar kapıdır. Ama bilgi ile hakikat 
bilinir; hakikatin yaşandığı bilinç üzeri ise risalette marifet edinilir. Resulullah 
buna örnektir. 

Hakikati bilirsiniz, hakikat bilgisi ile de uyanmış/ irşat olmuş olarak hakikati 
değerinde –önceliğinde- yaşamak ile yaşamınız biçimlenirken marifet edinmiş 
olunur. Bunlar kapı değildir, artık yaşam biçimine sebep vermiştir. Hakikati 
bilmek; amaçtır, insanın kendi varlık nedenini bilmesiyle alakadardır. Çünkü 
hakikat size varlık nedeninizi işaret eder. Ve Allah hakikattir ve varlık 
nedeninizi O söylüyor, sizin varlık nedeniniz benim diyor. Bakın burada ince 
bir sır var; hakikat Allah’tır ve hakikat olan Allah Nur suresinde diyor ki “ben 
Nurun bizatihi kendisiyim.” Nurun kendiliği “benim” diyor. Sonuç olarak bana 
döneceksiniz, Allah olarak bana döneceksiniz, kimlik olarak bana 
döneceksiniz. ‘Bana döneceksiniz’ derken aklımızda bizim dışımızda diye 
bildiğimiz Allah resim çıkıyor. Yerine hakkımız gereği istidadımız 
doğrultusunda yaşadığımız Allah’ı buluyoruz ve O’na kendimizde kavuşmanın 
fırsatını buluyoruz. Hakikat bilinir, marifet edinilir. 

Şimdi bu ayeti kendi üzerinize alın, hani tenzih yaşamsal olarak, kendi o kötü 
sıfatlarınızdan tenzih etmeniz ve öz varlığınızı açığa çıkartmanızdı demiştik. 
Hatırlarsanız geçen sohbetlerde, öz varlığınız eylemlerde açığa çıkartırsanız, 
çıkarsa eğer, o zaman hakikat sizdedir. Bizatihi hakikat güneşi olarak siz 
doğmuşsunuzdur. Sizde olan, sizdedir demek aslında eksikti, sizde değil; 
bizatihi sizde artık görünüşe taşınmıştır. Âleme güneş olarak 
doğmuşsunuzdur. Siz hakikatin kendisini yaşıyorsunuz zaten. Hakikatin 
bilincini edindiniz, artık yaşam biçimi olarak hakikat üzerinizde tecelli ediyor. 
Ve hak olan sıfatlarınız üzerinden, onun içindir ki, Nur süresinde haklarınız 
gösterilir, yani gerçeğe ait, gerçekten, hakikatten kinaye edindiğiniz. 
Gerçeklilik ne, edindiğiniz değil de, istidadınız olan, gerçeklilik neyse o 
gerçekliğin açığa çıkması, paydanız olan, yani varlıkta yaşıyorsunuz, mevcudat 
olarak, istidadı, mevcudat olarak, hakikate dair istidanız neyse işte o haktır. 
Yani gerçeğe ait nasibiniz sizin hakkınızdır. O hakkınızı eylemlerinizde ahlaki 
olarak, evrensel değerler doğrultusunda ahlaki olarak gösterirseniz, yaşam 
biçimini ediniyorsanız; işte o zaman zaten marifette yaşıyorsunuz.  
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Şeriat sizi sınırlar, tarik dediğimiz size yol verir, eyleme sevk eder, hakikat sizi 
bilinçlendirir, marifet size yaşam biçimidir artık. Müminden istenen marifettir. 
Ama nasıl bir marifet, bireysel olarak, hakikatin bilincine ermiş ve hakikati 
eylemlerinde özüne ait, hakikatten nasibi olan özü neyse, o özünün 
eylemlerinde ve ürettiklerinde gösteren marifet değil. Evet, onun da vurgusu 
var amenna; feragat ahlakıyla beraber, fütüvvete taşınmış bir ahlak. İnsanı 
insan olarak değer gören, insanı insan olarak hissederken paylaştıklarıyla geri 
kendi üzerine dönebilen, nübüvvetiyle ve ürettiklerinde, insanın kendi 
üzerindeki yansımalarında kendini bulan insan. Bak verirken kendini bulan, 
kendini bulan derken öz varlığını bulan, verdikten sonra da kendisine geri 
dönenlerle yine öz varlığını bir daha bulan, verdikten sonra kârınız olmadığını 
görürsünüz. Paylaşmaya başladıktan sonra sınırlarınızı ikinci defa görmeye 
başlarsınız.  

Şeriatın sınırları hakikatin sınırları olarak çıkar. Bakın şeriatın sınırı değil, şimdi 
şöyle demek istediğim, marifetle fütüvveti kastedeceğim şimdi; ‘Ey İsmail sen 
kendini dolu zannedersin, senin gibi nice dolu gezer’ Vermeye başladığı 
zaman, paylaşmaya başladığı zaman, kendisi gibi olanları görmeye başladığı 
zaman, kendisi ile hakikati sınırlamayan insan. İşte o zaman nurlu insansın, 
çünkü o zaman Allah sizde tecelli ediyor. Daha önce tecelli etmiyor muydu? 
Ama en yüksek dorukta, ciracın en yüksek doruğunda tecelli ediyor. Marifette 
miraç ediyorsunuzdur, ama paylaşma ahlakı, feragat ahlakı… Fütüvvette cirac 
ediyorsun, hem âlem üzerinde hakkı seyran ediyorsunuz, âlem dediğim 
zaman bütün âlemleri olarak insan… İnsanlık ülküsünde seyran ederken, Allah 
Azimüşşana şahitsinizdir, tanıksınızdır ve insanı öncelikli koyuyorsunuzdur 
hayatınıza… Ve değer olarak da kendinizi görüyorsunuz, hakirlemiyorsunuz 
artık! Bakın, insan yolda giderken kendini hakirler, hani öz eleştiri hani 
Muminun suresinde geçmişte kalma demiştik bir parça; ne yapar öz eleştiri, 
sen şöylesin sen böylesin, diye kendini hakirler dimi? Nur suresinde artık 
bunu bırakırsınız.  

Çünkü üzerinizde hak tecelli ederken, kendinizi nasıl kötüleyebilirsiniz ki. 
Bakın tenzihin bambaşka veçhesi bu, kendinizi kötüleyemezsiniz, hakkı 
olumlarken, kendinizi kötülüyorsunuz. Ya Rabbi sen böyle iken ben sana nasıl 
layık olayım? Beşeriyetinizi, temel ihtiyaçlarınızı gördükçe kendinizi daha çok 
hakirlemeye başlarsınız. Nurlandıkça, farkına vardıkça çünkü nur farkına 
vardırtır. Nur şuurun kendisidir bizatihi, nur dirinin kendisidir bizatihi. Sizi 
farkındalığa taşır, bilinçlendirir, kendinizi layık görmezsiniz, liyakat meselesi. 
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Bakın, artık liyakat meselesini aşarsınız. Eğer temizseniz, Allah üzerinizde 
tecelli ediyorsa, ona bir şey konduramazsınız artık. Onu yaşarsınız, olduğunuz 
gibi. Marifete taşınmış insan, bütün hesaplarını kapatmış insandır. Akıbetine, 
ahiretine, güne ait bütün hesaplarını kapatmıştır, tene aşkın yaşıyordur, 
menfaatlere aşkın yaşıyordur, temel ihtiyaçlarına aşkın yaşıyordur, 
içgüdülerini aşkın yaşıyordur, çünkü hepsi artık kendisinin egemenliği 
altındadır.  

Mülk yalnızca Allah’ın dır diyor ya, öz varlığı olarak Allah’a ait olarak 
yaşıyordur, bilincinde olarak yaşıyordur. Burada bize mülk Allah’ındır yer ve 
gökler Allah’ındır derken bize kastedilen, bizatihi de şudur; benim varlığımda 
yaşarken bana göre yaşayın, kendi nefsinize göre yaşamayın. Birkaç yerde 
tekrarlar bunu; “Allah yerlerin ve göklerin sahibidir”, “mülk yalnızca Allah’a 
aittir” ayetleri var benzer şekilde… Bizatihi söylemek istediği şu; size sınırlar 
getiriyorum, şerri sınırlar; size yol veriyorum, fıtri olarak. Aynı zamanda 
toplumsal yaşantıda size yol veriyorum ve temel ihtiyaçlarınızı 
biçimlendiriyorum. Zarafet ve ahlak olarak sizi marifet yaşantısında yani 
hakikatine bağlı olarak bir yaşam biçimi veriyorum, sizi marifete taşıyorum ve 
bu şekilde benim yaşantımda yaşayın diyor. Yani beni yaşarken bu şekilde 
yaşayın demektir aslında bu.  

Kendi nefsinize göre değil, kendi beklentilerinize göre değil, kendi 
geçmişinizde edindiklerinize göre değil; şu soydan geliyorum, böyleyim, 
şöyleyim… Bedeninize göre değil, bunu çok ne söylüyor; “o kadınlara söyle, 
ziynetlerini açığa çıkartmasınlar” diyor. Kadın deyince de illa kadın olarak 
algılamayın, kadın haliyle olan nice erkek var. Çünkü insanın kendisi her ne 
kadar erkekse, erkekliği kadar da üzerinde kadınsılığı vardır. Her ne kadar 
kadınsan, kadınlığı kadar da erkeklik tarafları vardır. Erkek demek eril olmak 
yani, eril tarafımız var. Erkek kadın diye anlatmayalım da eril dişil diye 
anlatalım. Yaşamın kendisinde eril ve dişillik her varlığın üzerinde, bak 
yaratılmış her varlığın üzerinde vardır. Kavramlarda tek bunu göremiyoruz 
onu söyleyeyim. Yani kavramlarda illa hem erilliği hem dişilliği göremiyoruz, 
kavramlarda bizatihi direk içeriğini verdiği için direk içeriğini gördüğümüz için 
direk erillik vardır hep.  

İlkesel olarak bütün kavramlar direk erildir. Onun için erillik ve dişilik 
kavramlarda olmuyor. Mesela iyilik, iyilikte hiçbir zaman dişilik olur mu? 
Hayatınızda sirayette üzerinizde yaşadığınız şeylerde iyilik sizde doğarken 
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dişisinizdir, iyilik dolayısıyla eylemlerde olursanız erilsinizdir, çünkü iyilik her 
zaman eril. Güzellik her zaman erildir, doğruluk her zaman erildir, 
rahmaniyet, rahimiyet, bunlar tamamıyla erildir. Ama yaşamda karşılığı 
çıkacakken, özne olarak şahıs olarak, kişinin üzerinde o kişinin dişil olmasına 
bağlı olarak tezahür ederler. Bir tek Allah’ta böyle değildir. Çünkü Allah’u 
Azimüşşan kuşatırken dahi işlerinde takdiri ilahi merhamet ederken dahi dişil 
olduğundan sebep değil, eril olduğundan sebebiyettir. Yani böyle bir tarafı 
var, bunu fazla karıştırmayım, ama kavramlar erildir onun altını çizeyim. 
Kavram olarak çünkü direkt hayatımızda baskındırlar, bakış açısı verirler.  

Mesela bir tane kavram kullanıyoruz, ne diyoruz? Allah diyoruz, bakın Allah 
kavramı direkt erildir. O bakış açısı içeriği ne ise direk onunla bakarsınız, dişil 
olan o sırada sizsinizdir. Edilgen olan sizsinizdir. Rahman, rahim, kavram size 
direk geldiği zaman onun içeriği ne ise ona bakarsanız, direkt kavramın 
kendisi erildir, siz dişilsinizdir orada. Çünkü diriliği ile beraber baskın gelir size. 
İçeriği ne ise o içerik sizde uyandırıldığı anda, edindiğiniz anda o içeriği, artık o 
içerikle bakıyorsunuzdur, erildir. Ama o sırada siz dişilsinizdir. Ne zaman o eril 
olan kavramlarda eylemlerde, üretimde bulunuyorsunuz, işte o zaman o 
kavram sizde eril olarak tezahür ediyor. Hani bugün benim için en yaptın, 
Vedud esması, sevdin mi? Bak kavram artık içerik olarak eyleminde 
görünüyor, dişillikte görünüyor, yaşam biçiminde görünüyor. Size lazım olan, 
ilkelerin sizin yaşantınızda eril olarak görünüşe taşınması, asli tecelli dediğimiz 
bu. Zılli tecelli de ise, akıbetine bağlı olarak hep dişilsinizdir. İnsandan erillik 
isteniyor, yaşam biçimi olarak kendisinde esmaların, sıfatların, Allah’u 
Azimüşşan a ait olarak gösterilmesi isteniyor. Mademki bende yaşıyorsun, o 
zaman bunlara göre yaşa, kendine göre değil. Dişil olarak yaşama diyor, eril 
ol.  

Onun için bir daha söylüyorum; insanın hem dişil hem eril tarafı var. Dişil 
tarafımızda her zaman hakka, hakikate gebeyiz, her zaman talibiz, ama her 
zaman dahi edindiklerimizle beraber, aksiyonel olarak onları göstermemiz 
istenir. Ama biz erilliği genelde nerde anlıyoruz? Kaba kuvvette, hoyt hot 
çağır… Söylüyor ya sınırlıyor. Bu gibi sıfatlarda dişil olun diyor, letafet sahibi 
olun. Hani peygamberi kendi çağırdığınız gibi çağırmayın, başka bir ayetler 
vardı hani. Ailenizde olduğu gibi onları kalkıp da onları konuşmayın, ailenizle 
konuşur gibi konuşmayın. Resul mertebesindeki kişi üzerinden konuşuyor, 
çünkü üzerinde Hakk tecelli ediyor. Eskiler bunu biraz daha böyle, bakın abartı 
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tarafına taşıyım tam oturacaktır. Kamile hoşça nazar eyle gördüğün rahman 
olur. İsterse yerin dibine sokarlar, isterse cenneti alaya sokarlar.  

Adamın birisi hani o güç nasıl onda oldu diyebilir. O güç onda değil, onun 
üzerinde tecelli eden de zaten, onun için dikkatli olun diyor, Azameti Kibriya 
ya dokunur. Resulullah’a diyor, bu şekilde davranın diyor, Azameti Kibriya ya 
dokunmayın demektir. Başka bir ayette bunu tam anlatır. Neden? 
‘Yaptıklarınız boş çıkar’ der. Daha önceki surelerde vardı zannedersem. Diyor, 
Resulullah oturup konuşurken diyor, elçinizle ailenizle oturup konuşur gibi 
konuşmayın diyor. Ona davranışlarınızda dikkatli olun. Ola ki yaptıklarınız 
boşa çıkmasın. Çünkü Azameti Kibriya ya dokunduğu zaman yaptığınız bütün 
eylemler boşa çıkar. Sonuç getirmiyor ki, mesuliyet almıyorsunuz, çünkü 
değer olarak görmüyorsunuz. Bir şeyi değer olarak aldığınız anda onun 
mesuliyeti var, bak. Yüklendiniz, değer almak yüklenmek demek. Günümüzde 
bunu felsefi olarak bilimsel olarak şöyle diyorlar: üst yapı kurumu edindiniz 
diyorlar, yani yüklendiniz, hamil oldunuz.  

Şimdi Allah’ı mı değer edineceksin, temel ihtiyaçlarını mı değer edineceksin? 
Temel ihtiyaçların tamamı insanın tinde değer edinmesi içindir, araçtırlar ve 
insana Allah’a varması için verilen bütün ibadetler dahi araçtır. Namazınızdan 
tutun, bugün tuttuğunuz oruca kadar. Hepsi tinde değer edinmek içindir. 
İnsanın sınırlar edinmesi, o sınırlarla beraber nefsi emaresini terbiye etmesi, o 
terbiye ile beraber temizlenmesi, temizlenirken Allah’ın nurunun üzerinde 
tecelli etmesi ve tecelli ederken de ilahi sıfatlarının biraz daha açığa çıkması, 
tasarruflar elde etmesi. Ederken de takdiri ilahi feragat ahlakıyla beraber her 
şeyi hani terk-i dünya, terk-i Ukba, terk-i terkler.  

İnsanlara hizmet ederken, feragat ahlakıyla beraber onu taçlandırması… İşte o 
zaman Nur suresinin hakikatini verirsiniz. Mümine farzdır; bakın kâfire farz 
değil, münafığa farz değil; Mümine fazdır. Eğer Allah’ı hakikatiyle yaşamak 
istiyorsa, Muminun suresinden sonra gelir, mümine farzdır. Şimdi bunu çıta 
olarak alın, Nur süresini çıta olarak alın, iyiliği dokunmuş dokunmamış veya 
kötülüğü dokunmuş. Kötülük edinmişlerle aranızı ayrıştırıyoruz zaten o ayrı. 
Hani birisinin kötülüğü dokunuyor, aramızı ayrıştırıyoruz, o gitti güme zaten 
takdiri ilahi. Bazen oluyor ki kendi aramızda birbirimize kızıyoruz, yaptığımız 
iyilikleri kesiyoruz, ilimden yana, bilgiden yana. ‘Kalbimi kırdı, artık 
konuşmayacağım’. Şimdi çölde olan bir yerde 45- 50 derece olan bir yerde, 
diyor ki mendili kuruyana kadar. O sırada nasıl bir mendil kullanılıyordu 
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bilmiyorum, mendil, eşarbımı olur, şüyu mu olur, neyi mi olur neyse artık. 
Mendili kuruyana kadar diyor, mümin mümine küsse bizden değil. 3 gün diyor 
küsse bizden değil. Enteresan bir şey, böyle hadisi şerifler var bildiğim 
kadarıyla… Feragat ahlakı.  

O size adım atamıyorsa siz ona adım atın. Yani duruşunuz, insani ilişkilerde 
Nefsi emmareye bağlı fevri duruşunuz olmasın. Nur suresinde bunu net 
görürsünüz, insani ilişkilerde duruşunuz olmasın derken; enaniyetten/ 
bencillikten yana duruşunuz, nefsinize ait haz, arzu ve menfaatler 
doğrultusunda duruşlarınız olmasın demek istemekteyim. Nefsi emmarenin 
kötü huylarına ve menfaatlerine karşı ise duruş edinin, ama ilkeye ait duruş 
edinin.  

Niye? Yahu fuhuş yaptırtan, ashap var. Düşün ya. Cariyesine fuhuş yaptırıyor, 
‘cariyelerinize fuhuş yaptırmayın’ diye ayet iniyor onun için, nasıl acı bir şey 
biliyor musun? Birine fuhuş yaptırmak demek, zina yaptırtmak demek; insani 
değer olarak onu görmüyor ya. Mal olarak görüyor, meta, kazanım aracı. 
‘İnsanları, ihtiyaçlarınıza menfaatlerinize kullanmayın’ demektir. Ve şu anda 
herkes fuhuş yapıyor. Bütün insanları ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyor. Bu 
akılla bakarsanız herkes, bütün insanlara fuhuş yaptırtıyoruz. Niye? Kendi 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda insanları kullanıyoruz. İş yapacağız, emrimiz 
altındaki insanları patrona yaranmak için kullanıyoruz, iş yaptırıyoruz ondan 
sonra ‘ben yaptım’. Değil mi? Fuhuş! Başka bir şey yok, fuhşiyat. Aşırıya 
kaçmak yani, hakkıyla görmüyoruz, onun insani değerlerini görmüyoruz, hakkı 
olanla bakmıyoruz. Hakkının dışında iş yaptırtıyoruz, iş gösteriyoruz, sonra da 
onun yaptığını sahipleniyoruz. Tamamıyla kölelik, ticaret, ticaretimizde 
öyleyiz. Bakın insana insanca bir ticaret yapıyor, insana insanca hizmet için 
yapmıyoruz; bundan ne koparırım! Ticaret yaparken değil, bu şekilde ticaret 
yaparken değerlerimizden soyunuyoruz, fuhşiyata gidiyoruz. Ve her türlü 
fuhşiyat zinadır.  

Zina Hakk’a örtünmenin en dip noktalarındandır. Ve derler ki: zinanın günahı 
bir insandan 70 sene gitmez. Yani temizlense dahi 70 sene Allah’ın 
merhametine bağlı bir şey. Allah bizlerden esirgesin, çoluğumuz çocuğumuz 
uzak eylesin. Ve zina yapanların yüzleri kapkara çıkacaktır. Niye? İnsanı değer 
olarak görmediği için, toplumsal değerler üzeri yaşamadığı için. Hakk’ı değer 
olarak görüp de ona göre hayatını biçimlendirmediği için. Yüzü kara çıkacaktır 
demek şu demek; utanacaktır. ‘Ya Rabbi! Yüzümüzü kara çıkartma’ deriz. 
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Bunu hangi bilinçle söyleriz, yani bizi utandırma, bizi utandırma. Sizi 
utandıracak şeylerle karşı karşıya kalmayın demektir, hangi düzeyde 
fuhşiyattaysanız.  

Nur suresine gidin, Nur suresi diyor ki fuhşiyat ta durmayın. Meta değerler 
üzeri yaşamayın, insani değerler üzeri yaşayın, insanı değer olarak görün ve 
insan değerdir, kâinatta insan değerdir. Kâinatı insan için, insanı kendim için 
yarattım diyor. Bak insanı değer olarak zaten açığa çıkartıyor. Zaten insanın 
bütün yaptığı eylemlere bakın, edimlerine, ürettiklerine bakın, bütün kâinatın 
kendisinde değer olarak açığa çıkartmıyor mu kendini? Toplumsal ilişkilerine 
bakın, insan bütün kâinatta değer olarak çıkan bir varlık. O zaman diyor, 
insanı değer olarak gör, menfaatlerini değil, temel ihtiyaçlarını değil. Veya da 
sana Allah için verilmiş araçları dahi değil, önemli olan insan, araçlar değil. Biz 
insanı görmüyoruz, namazı kılıyor mu kılmıyor mu? Oruç tutuyor mu? 
Tutmuyor mu? Sana ne. Bana ne. Onun hak değeri ile gönlünde ne yaşıyor, ne 
yaşamıyor bilmiyorum ki. Allah’u Azimüşşan katında ne kıymeti var, ne 
kıymeti harbiyesi var, bilmiyorsun ki hangi neden üzeri yaratılmış.  

İnsanın insanlığından kaçışı yok. Bakın bunun altını çizeyim; İnsanın 
insanlığından kaçışı yok. Kaçışı olmadığı için kendinizden kaçmayın. Öz 
varlığınızdan kaçmayın. Size bir zikir gelmiş, yani sizin kendinizi hatırlatan, size 
öz değerinizi hatırlatan, öz değerinizle değerler edinerek, yaşamanızı 
gerektiren bir zikir gelmiş, o zikri muhatap alın. Kur’an’ı Azimüşşan değerler 
kitabı, kimlik kitabı… Çünkü değerler sizi sonuçta kimlik edinmenize doğru 
götürür. Ve sizin mümin olarak kimlik edinmenizi ve insanı değer edinerek, 
insanlığı ve insanlık ideasını değer edinerek, yaşam biçimi edinmenizi istiyor. 
Başka hiçbir şey değil. Bütün kâinat size sadece Hakk’a varmanız için bir araç. 
Size verilen namaz, niyaz, zekât o bu, Hakk’a varmanız için bir araç. Beden bir 
araç, binek, melekeleriniz bir araç ve sizden istenen, bu araçların tamamını 
kullanarak, sizin ilkesel olarak edimleriniz ve ürettikleriniz üzerinden, Cenab-ı 
Hakk’ın, gerçek değer olan öz varlığınızın açığa çıkması ve öz varlığınıza göre 
değer olarak açığa çıkmanız.  

Bu tinde görüştür. Bakın, tinde görüştür, bedende görünüş değil. Çevrenize 
bakın, tamamıyla beden de görünüşler, pornografik, ruhsuz, içeriksiz 
görünüşlerin görünüşünden başka bir şeye tanık değiliz. Açın televizyonu, bir 
film izleyin, açın reklamları, nesne zamanı, görünüşler zamanı...  
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Hiç mi tinsel bir zaman yok? Tini yaşarsanız o tinin zamanının da siz 
yaşıyorsunuz. Görünüşleri aşkın yaşayın. Onun için oradaki ayetlerde 
söylüyor, bunları yapan benim diyor, görünüşlere bakma, üreticisi benim. Bu 
görünüşler üzerinde tezahür eden Beni gör. Ve beni Hakikat bil; hakikate 
tanık ol ve hakikate göre yani benim varlığımda yaşadığının bilincinde ol ve 
benim varlığıma göre yaşa.  

Ve şuraya bir notum vardı; 

‘İnsan kâinatta Allah’ın ürettiği tinsel bir değerdir. Bu tinsel değerden istenen 
taklit edilen değil; talep edilen, farz kılan, zorunlu olan insanlık değerinde 
insani değerleri göz ardı etmeden hadler edinmesi… Ve kendi asli değerini 
bulması ve edinmesidir. ’  

‘Farz amaca bağlı zorunlu olandır. Zorunlu olan, olması gereken… Amaca bağlı 
olarak zorunlu olan; yani sonuçta zorunlu olduğu anlaşılandır. O zaman 
zorunlu olanı amaç edin. Yani farz, bize dayatılan değil, değerinde yaşanması 
gereken, amaç edinilmesi gerekendir.  

Ve insanın, değer edinilmesi zorunludur. Eğer insan, insanı değer edinmese; 
insan, insanlık değerinin hakikatinin bilincinde olmazsa o zaman hiçbir zaman 
kendi varlık hakikatini hakkıyla yaşayamaz. Yani zorunludur... İnsanın kendi 
farkındalığına gelişi, kendi bilincinde Allah ile var olduğunu, bir değer olarak 
yaratıldığını, değer olarak yaratılıp da bütün insanlığın değer olarak 
yaratıldığını ve değer üzeri ilişkilerinde evrensel değerler üzeri yaşaması 
gerektiğinin bilincinde olması gerektiği, insanın üzerine farzdır. Ve bunu 
veriyor, bakın bütün anlatılanlar Nur süresinde inanılmaz derecede güzel. 
Zaten insanın değer olduğunu nerden anlıyorsunuz; “Allah Rahim ve 
Gafurdur” ayetlerinden direk anlıyorsun. Çünkü insan sevdiğine değer verir, 
merhamet edişini değer olarak anlayın. Değer olana el uzatırsınız, değer olanı 
sahiplenirsiniz. Değer neyi ediniyorsanız, onlar aidiyetleri ve 
sahiplenmelerinizi getirir. Ve insanı Allah sahiplenmiş, kendi aidiyetinde, 
aidiyet dairesinde görüyor ve ne yapıyor? Diyor ki; Rahim ve gafurdur, insana 
pek rahim ve pek gafur ki merhametlidir. Merhametli oluşu niçin; İnsanı 
değer olarak açığa çıkarttığı içindir.  

Hikmet üzeri yaratıyor ve değer olarak yaratıyor ve değer olarak açığa 
çıkartmış ve ona el uzatıyor. Muhteşem bir şey! Onun için Rahman Allah, 
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Rahim ve Gafurdur ayetlerine dikkatli bakarsanız, insanı değer olarak açığa 
çıkarttığından sebebiyet, insana değer olarak el uzatmasıdır. En basiti şu 
Kur’an’ı Azimüşşan insanı muhatap alır, insanın kendi değerini açığa 
çıkartıyor. Ve Allah’u Azimüşşan insanı değer olarak açığa çıkartıyor ve insanı 
değer olarak gördüğü için, değerler üzeri yaşamasını istiyor.  

Geçen gün Metin baba göndermiş, izledim; İhsan Eliaçık… İnsan diyor, 
değerlerle yaşıyor ve değerlerle yaşarken diyor, taassupları oluyor, yozlaşıyor, 
filan milan. Eee neye göre yaşayacağız İhsan Eliaçık? Tamam, o yozlaşmaya 
karşı, değerlerin yozlaştırılması, taassuplara doğru götürülmesine doğru bir 
söylevi var, amenna. Tabular ediniyor, kişileri değer ediniyoruz, artık 
menfaatleri değer ediniyoruz, şunu bunu değer ediniyoruz, tabuları değer 
ediniyoruz dimi? Ha ona karşı bir söylev. Kardeşim, ona karşı bir 
söylevdeysen, ona söyle. Ama ilkelerin değer edinilmesini söylüyorsan, o 
zaman dur. Niye; çünkü insan ilkelerin değer edinilmesiyle değerini edinen ve 
kendi öz değerini açığa çıkartan bir varlıktır. Bakın o videoyu paylaşsınlar, 
izleyin. Kast ettiği değeri oturtamıyor bir yere.  

Değerleri yaşadığınız zaman tümellere göre yaşıyorsunuz, tümeller de 
sınırlayıcıdır, tümeller indirgemecidir, indirgemeci olan insan yozlaşır, 
yozlaşan insan şiddete başvurur diyor, bir sıralamaya doğru götürüyor. Doğru. 
Ama menfaati doğrultusunda temel ihtiyaçları doğrultusunda değer 
edinenlerde o vardır. Evet, bir parça doğrudur yine. Hangi noktada; kendisini 
ilahi sıfatlarda değer edinirken, enaniyet edinmesiyle beraber, -hani 
şeytanında takıldı dediğimiz nokta- kendisini gerçekten marifete, feragat 
ahlakıyla taşımayan insan için doğrudur o. Niye? Değerleri vardır, tabuları 
vardır; namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? İlim öğreniyor mu, öğrenmiyor mu 
diye bakmıyor. Değerleri var mı, yok mu diye bakmıyor.  

Bir insanın ilkeler doğrultusunda değerleri varsa o insandan korkmayın. O 
insan insandır. Çünkü insan değerler varlığıdır. Değerleri sözle Allah 
Azimüşşan telkin ediyor bize, ilkeler söz ile telkin ediliyor, kavramlarıyla telkin 
ediyor ve kavramlarla telkin ederken, içselleştirmiş içeriğini edinmemiz, 
içselleştirmemiz ve eylemlerimizde göstermemizi istiyor, işte marifet odur. 
Gösterdik, bak şöyle yaptım böyle yaptım. Kendimize yine dönüyorsak o 
noktada, bu dönüş enaniyet noktasında bencillik noktasında benlik edinme, 
yoksa benlik zorunlu olan bir şeydir. Bencillik noktasında yine açığa 
çıkartıyorsak, eylemlerinizde bir dur diyor. Yapma!  
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Bencilliği aşmanızın tek şıkkı, feragat… Nur suresi ile bize feragat de getiriyor. 
Kendilerinden, verdiklerimizden feragat et diyor. Üç beş kuruş menfaat için, 
insanları menfaatiniz doğrultusunda kullanmayın, Fuhşiyata zorlamayın. 
İnanılmaz acı bir vaka, bu ayeti her görüşümde vallahi aa şuram var ya şöyle 
kıt diye kilitleniverir. Düşün ya, insan! Elinin altındakiler, elinin altındakiler 
demek kullanılabilir demek aynı zamanda… Hani geçen hafta farklı bir yorum 
getirmiştik; kullanılabilir, edinilip de sağ elinin altındakiler diye geçer o, 
edindiğimiz ve kullanılabilir olanlar. Ya diyor, insanı kullanılabilir bir varlık 
olarak görme, sağ elindeki edindiklerini, onu bir değer olarak gör, o değerle 
ona yaklaş. En basiti söyleyeyim; zinayı niye kullanıyor, yine altını çizeyim; Bir 
insan zina yapıyorsa, ilişkilerinde olduğu, nikâhında olduğu herkese artık 
değerinden soyunmuştur. İnsan olarak görmüyor artık.  

Bir arkadaşım söylemişti, demişti ki; bir iş adamı arkadaşımızla oturuyoruz, iki 
de bir işçilerine; hayvanlar şöyle yaptı, hayvanlar böyle etti, hayvanlar şöyle, 
bunlara laf anlatamıyorsun, illa sopalarını göstereceksin, aylıklarından 
keseceksin, şöyle edeceksin vs... Artık dayanamadım patladım dedi, kardeş 
dedim, şu hayvan gözlüğünü bir çıkart, insan gözlüğü ile bir bak bakayım. Bir 
insan gözlüğü ile bakmıyoruz! Bak Nur suresinden bir ayet yaşamış, haberi 
yok. Bunu anlatmamım bir sebebi de şu: ayetler nasıl hayatımıza sirayet 
ediyor, yani arkadaşın nur suresinden haberi yok ama bir ayetini yaşamakta. 
İnsana insan değeri ile bak. İnsan gözlüğünü tak da bak!  

Nur ayeti üzerine yazdığım bir kitap vardı, Allah’ın lütfü ihsanı, onun için fazla 
girmiyorum, detaylarına girmiyorum, paylaşsınlar, onun üzerine gidin, Ahsen-i 
Takvim- 2 idi. Yani nur ayetinin bizatihi kendisini ilkeleriyle, mantık ilkeleriyle 
beraber okumaya ve mantığı anlatmaya çalışmak istediğim bir kitaptı. 
Zorlayıcı bir kitap ama anlamasanız da okuyun, çoğu yerini ileri de Rabbim 
anlatır diyeyim, çünkü hiç yoksa ruhunuz anlar. Kendinizi zorlayın, aklınızla 
anlamıyorsanız, ruhunuz anlar emin olun. Ruhunuz anlarsa akıbetinde o açığa 
çıkacaktır. Onun için anlamadığınız şeyler dahi olsa, üzerine gidin, pes 
etmeyin yani.  

Birkaç tane daha notum var; 

İnsan namusu olan değeri olandır, demişim. Namus, us… İnsanın namusu 
değeridir, değer edindikleri namusudur. İnsan namus ediniyor bakın, ama 
değerler namus edinmesine sebep. Eğer bizler temel ihtiyaçlarımız 
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doğrultusunda, kullanılabilir olan şeyleri kullanılabilir diye kullanıyorsak 
menfaatlerimiz doğrultusunda, orada namusumuz yok. Çünkü değerler 
kullanılmaz, değerler yaşam biçimi oluşturur. Eğer değerleri yaşam biçimi 
değil de kullanılabilir yapıyorsanız menfaatleriniz doğrultusunda, işte o zaman 
gittik güme. Allah’ın ismini boş yere anmaya başlıyorsunuz. Çünkü her değer, 
ilkesel düzeyde her değer edindiğimiz, Cenab-ı Hakk’ın üzerimizde bir 
tecellisidir. O tecelliyi ne yapıyoruz? Menfaatlerimiz doğrultusunda 
kullanıyorsak, kendimizi fuhşiyata götürüyoruz. Zina yapan biziz. Kendi öz 
değerimize karşılık… Zina yapmayın ama kendimiz kendi öz değerimize karşı 
zina yapıyoruz, yaptığımız eylemlerle. Fuhşiyata gidiyoruz, namus 
edinmiyoruz. Burada namus denince kadını namus edinmek değil, değerleri 
namus edinmek. Çünkü bir insan kadınına fuhuş yaptırıyorsa, bir insan kendisi 
fuhuş yapıyorsa, değerler artık değerlerinden soyunmuştur. Fuhşiyat 
elbisesini giyince değerler alınmaz çünkü.  

Bunu net olarak görüyorsun zaten, değeri ediniyorsanız, ilkeler düzeyinde 
değer ediniyorsanız, en güzel elbiseleri zaten ediniyorsunuz. Örtünün diyor 
ya, değerlerle örtünün. “Ve o kadınlara söyle, her taraftan yakalarına kadar 
kapatsınlar” diyor. Edindikleri ne ise diyor, göstermesinler. Marifet ahlakı, 
kerahete taşımasınlar kendilerini. Burada kadın olarak talipleri anlayın, kadın 
olarak gerçekten kadınları anlayın fark etmez. Kadın olarak ilkeye bağlı, 
değerlere bağlı insanı, yolcu olan insan kimse, erkek, kadın, er, onun kendisini 
de anlayın. Hani ayeti sadece bir bağlamda anlamayın.  

Şimdi ben yoldayım, yoldayken ilkeler bağlayıcıdır, erildir demiştik. Evet, 
bağlayıcıdır ve erildirler, her zaman edilgeniz onlara karşı, değil mi? Yaşam 
ahlakı edinirken, karşılaştığımız olay ve olgular karşısında ne yapıyoruz; 
ilkeleri açığa çıkartmak zorundayız. Niye; çünkü onlar erildirler, yaşadığımız 
bütün eylemler, dişiliğimize sebeptirler, edilgen kılarlar bizi, o 
edilgenliğimizde eril olanı açığa çıkartmamız lazım. Ya eril olsunlar diyor, 
örtünsünler, kendi menfaatleriyle kendilerini göstermesinler. Şimdi bir olay 
ile karşı karşıyasın. Ticaret yapıyorum, ticaret üzerinden anlatayım; bir olay ile 
karşı karşıyayım, bir mal var onu satmam lazım, yoksa bozulacak… Tamam, 
satacağım, ama biliyorum ki insan sağlığına zararlı. Ve bir alıcı geldi ve insan 
sağlığına zararlı olan malı sattım. Fuhşiyatta gittim mi, gittim. Kendi 
üzerimdeki edindiğim, o ilahi sıfatların ahlakı, namusumdan soyundum mu, 
soyundum. Hani namuslu bir adamım, ilkelerden tavizim yok. Yani nam-us… 
Usu nam edinmişim. Ama hangi usu? Değerler ile düşünen usu demiştik. 
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Değerler ile düşünen usu, yani vicdanımı nam edinmişim. Vicdanımdan 
soyundum, Rabbimden soyundum, onun için örtünme ayetlerini kalkıp sadece 
bir kadının şu şekilde örtünüp örtünmemesi anlamayın. Değerler edinen 
insanın değerlerinden soyunmaması gerektiğini anlayın.  

Değerler örtünüz olsun. Değerleri, örtüsü yoksa o adam, olduğu gibi ortadadır 
zaten, kabak gibi. Bugün kendini göstermezse, yarın açığa çıkar yani. Zina her 
zaman görünüş değil ki? Toplum yasaları içerisinde, toplum adetleri 
içerisinde, bir bakıyorsun ki zina eden en sonunda açığa çıkıyor. Kendisi 
bilmiyorsa, yani kendisi başkalarının bildiğini bilmiyorsa, Allah biliyordur 
kardeşim. İlle başkalarının bilmesine de gerek yok, zaten zina artık normal 
olmuş. Hepimize geçmiş olsun, etmeyenler zaten aptal. Vallahi ha, 
günümüzde zina etmeyen ahmak, fuhuş yapmayan ahmak, normal şeyler… 
Namus yok, değer yok, insanı değer olarak görmüyorlar.  

Metin babanın bir hikâyesi vardı, bunu çok güzel anlamlandırır; Bir gün dedi, 
Marmara üniversitesinde ders veriyoruz dedi. Kürsü de, güzel sanatlarda 
felsefe ve sanat dersi işliyoruz dedi. Kendisi bir gün sormuş, oradaki kızlara 
sormuş; hiç sevdiğinize şiir yazdınız mı? Bakın bu sorumda samimiyim ve 
sizlerin de samimiyetini görmek istiyorum ve samimiyetsizseniz demiş, yani 
yalan söylerseniz, anlarım demiş. Hakikaten de öyle radar gibi gözleri vardır, 
tık diye çeker adamı. Ve bir insan ne yapıyorsa aynı anda mimler, öyle 
birisidir. Orada masada oturup da bir şey anlatana bakmayın öyle, vallahi 
radar gibi hepsini süzgeçten geçirir. Öyle bir insan… Her neyse selam üzerine 
olsun. Bir tanesi el kaldıramadı dedi, Dedim niye? Birbirinizi değer edindiğiniz 
yok ki, aşkı tutmuşunuz hayvani aşka çevirmişsiniz, beden ilişkisi, ihtiyaca 
bakıyorsunuz, birbirinizi değer olarak görmüyorsunuz. Çünkü seven değer 
olarak görür sevdiğini. Seven sevdiğini değer olarak gördüğü zaman yazısını 
yazar, ruhuna dökülenleri döker. Selam olsun hepsine...  

Bu böyle bir şey, Eee temel ihtiyaçlarına bakıyor adam, temel ihtiyaçlarına 
bakarken de değerler noktasında bir duygulanım yok, değerleri alıp usuna 
taşıyıp da kaleme döküşü yok. Nasıl şiir bekleyebilirsin ki. Nasıl sonuç elde 
edebilirsin ki… Çünkü değerler sizi duygulandırır, değerler mitlerinizi hayata 
taşır.  

Bakın mitler değerler edinmemiz için gerekli idi, ama çocukluk devresi idi. O 
değerleri ilkeler olarak kavramlaştıracaksın, o kavramları değerler olarak 
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alacaksın, hayat içeriklerini alacaksın, özümseyeceksin, içselleştireceksin, 
yaşam biçimi edineceksin. Ve bize Allah ile rüştümüzü edinmemizi ister o 
noktada Nur süresinde. Allah ile rüştünü edinmeyen, hiçbir zaman 
özgürlüğünü bulamamıştır, hiçbir zaman. Zaaflarına düşkün, menfaatine 
düşkün, temel ihtiyaçlarında sınırlanmış, sınırlandığı içinde anlayışında sığ, 
menfaatleri doğrultusunda edindiği ihtiyaçlar doğrultusunda bakıp da ilkesel 
olan değerleri, yozlaştırmış; kendisine araç olarak verilenleri amaç olarak 
görüyor artık ve araç olarak verilenleri amaç olarak gördüğü için orada 
yozlaşmış, günümüzde olduğu gibi.  

Adam namazına bakıyor, Hacca gittin mi gitmedin mi, namazını kıldın mı 
kılmadın mı, orucunu tutuyon mu tutmuyon mu? Tutuyorsam sana ne, 
kendime tutuyorum kardeşim. Vallahi kendime tutuyorum. Sınırlandırmış yani 
yozlaştırmış, insana insanca bakmıyor artık, el uzatması gerektiği noktasında 
artık hiç görmüyor ve menfaatleri doğrultusunda artık, zalim kesilmiş, kalbi 
kararmış, nurun inmediği zulmette artık. Zulmette kalanları tasvir ediyor, artık 
eylemlerde boşa çıkıyor. Yani karşılık görmüyor, ilkesel düzeyde karşılık 
görmüyor, değer düzeyinde karşılık görmüyor; onun için seraptır diyor. 
Karşılığı olmayan değer olarak karşılığı olmayan…  

İnsan, değer varlığıdır. Bakın Âdem miti, yaradılış miti, insanın değer varlığı 
olduğunun bilincini verir, bize. İnsan değer varlığıdır ve değer olarak kendini 
görmediği sürece, - bencillik düzeyinde değer olarak görmesini kast 
etmiyorum- ilahi düzeyde değer varlığı olduğunu görecek. Geçmişini, 
hesaplaşmasını bitirecek, Hakk’ın üzerinde tecelli ettiğinin bilinci ile değer 
varlığı olduğunu görecek ve bütün insanlığın değer varlığı olduğunun bilinci ile 
herkeste feragat ahlakı ile yaşaması gerektiğinin bilinci ile bilecek, özveri ile 
beraber… Feragat ahlakı özveri ister çünkü ve önceliklerini değerlerine göre 
belirleyecek.  

Onun için Nur suresinde bizden istenen, önceliklerini değerlerine göre belirle 
ve öyle yaşa. Metalara göre, temel ihtiyaçlarına göre değerler belirliyorsan, 
buyur yolun açık olsun, bak senin sonun budur amenna. İlahi değerlere göre, 
Hakk’a göre, hakikate göre, değerlerini belirliyorsan buyur, er meydanı 
yaşayabiliyorsan sana aşk olsun, yaşa. Ama zarafet ve letafetle yaşamını 
estetik kıl, güzel kıl. Hani sen Ahlak-ı Hamit üzeresin diyor. Güzel ahlak 
üzereyim, övülen ahlak üzeri… Resulullah’ın sözü vardır; Allah’ın ahlakı 
üzereyim… Övülen ahlak, işte o estetik yaşamdır, üzerinde bizatihi... Allah’u 
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Azimüşşanın eylemlerinde gördüğü, çünkü estetik olanın cazibesi vardır, 
estetik olanın zevki vardır, estetik olanın neşesi vardır. Estetik olanın Neşe-i 
Ula, yaşam zevki vardır. Size yaşam zevki verir, eylemlerinizde ürettiklerinizde 
zevk almayı getirir. Niye; çünkü estetik, zarafet ve letafet vicdanınız artık 
uyanmıyor, kabalıklarınız size gösterilmiyor, yüzünüze vurulmuyor. Çünkü 
vicdanınızda yüzünüze vurulur habire; sen bunu niye böyle yaptın… Ben 
varlığımla kabul etmiyorum diyor sizin üzerinizde… Bir şey yapıyorsunuz, 
olmaması gerekeni yapıyorsunuz, şimdi günah hariç bir de olması gerekenler 
var. Olmaması gereken günahlar, yapıyorsunuz; vicdanınızla yüzünüze 
vuruluyor, niye yaptın dimi?  

Bir de olması gerekenleri yapmıyoruz, o da yüzünüze vurulur, niye yapmadın? 
Bak vicdanınız susmuyor, yüzünüze vuruluyor. Sizin Allah ile uyanmanız 
isteniyor vicdanınızda. Allah ile uyandın, geçmişinin hesabını gördün, vicdan 
terazin sustu, mahşer alanını geçtin, sıratın üzerindesin, sıratın üzerindeyken 
diyor, değerlerine göre yürü diyor. İstersen ateş olsun önünde yürü, hani 
diyor ya ateşten kapıyı seçsin; refahı ve menfaati seçmesin diyor. Ateşten 
kapı, zahmet bile dokunacak olsa zarafet ve letafetten ödün vermeyin. Size 
kötülük bile yapılmış olsa iyilikle savın ve yapılması gereken iyilikleri yapılması 
gerektiği için yapın. Şu şöyle idi bu böyle idi, buna verilir mi, değil. Ver. Aş 
kendini! 

Ve bizden bir daha kendimizi aşmamız isteniyor. Hangi noktada; kendini 
temel ihtiyaçlarında beden zanneden, ten zanneden, para pul ile yaşamını 
anlamlı kılan insana; ya bunlar anlamsız diyor, sen bunları bir köşeye bırak, 
hak hakikat ile anlam bul. Sen, değer varlığısın, bir ilke neden üzeri yaratıldın, 
bu ilke neden üzeri değer varlığı olarak bunun sonuçlarında göreceksin diyor 
ki hakikaten de sonuçlarında karşılığını görürsünüz. Çünkü iyilik yaparken 
iyinin tadını belki o sırada anlamayabilirsiniz. Cimri adamdır, iyilik yaparken 
canı gider böyle, anlayamayabilir. Ama o iyilik yapmasının sonucunda elde 
edilir. Sonucunda ne kadar iyi bir şey yaptığının bilincinde olur. Adam 
menfaatine dokunacak, bir işle karşı karşıya kalır, doğru olmak istemez o 
sırada, ama doğru olur, onun itibarını sonra edinir, onun namusunu sonra 
edinir. Onu gerçekten öyle yine yapılması gerektiğinin bilincini, ‘iyi ki yaptım’ ı 
sonucunda elde edilir. Üzerinizde farz olan diyor. Sonuçlarını; doğru olan, iyi 
olan, güzel olan sonuçlarını sonunda göreceksiniz, akıbetinde, ahretinde 
göreceksiniz demektir. O gün belki farkına varamayabilirsiniz, ama olması 
gerekeni yaptıktan sonra sonucunda görürsünüz.  
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Daha önce bize günahlarımız işaret ediliyordu, olmaması gerekenler 
söyleniyor. Burada da olmaması gerekenler söylüyor. Fuhşiyatı yasak ediyor, 
ama olması gerekenleri de söylüyor; olması gerekenleri yap sonra pişman 
olursun diyor. Birilerinin evine girerken haberli girin, niye; pişman olacağın bir 
şeyle karşı karşıya kalabilirsin. Veya da yardım edilmesi gereken birisine 
diyorsa yardımını yap, o sana ne yapmışsa yapmıştır diyor, önemli değil; sen 
onu aş, yap diyor, sonra görürsün diyor. Çünkü vicdanınız rahatlar, yoksa onu 
aklınızda taşımaya devam edeceksiniz.  

Aklınızda beslediğiniz birisi var, size kötülük yapmış. Aklınızda besliyorsunuz 
onu, ondan kurtulmak için ne yapın biliyor musunuz; hayır dua edin, bir de 
gidin iyilik yapın, unutur gidersiniz. Vermediği çare yok; bakın, deva veriyor. 
Diyor ki hastalığa tutuldun ne hastalığı? Aklında besleme hastalığına tutuldun, 
neyi aklında besliyorsan ona iyilik yap diyor, sav, onu sav. Kötülükleri iyilikle 
sav. Muhteşem bir suredir. Tamamıyla insan hayatında, müminin hayatında 
bir dönüm noktadır.  

Allah’ın nuru ile nurlanacaksınız, çünkü nurlanmayı zaten söylüyor, Allah’ın 
kendisine nurundan verdikleri diyor. Birçok mealde nurun olduğu evleri kandil 
evler gibi çevirmişler (36. Ayet) Ne kandili! Bugün şu ampul, kandil herkesin 
evinde var, günah da işleniyor o kandilin altında, iyilik de işleniyor. Orada 
kandil değil, Allah’ın kendisine nurundan verdiği evler, o evler dediği zaman 
bilinç evlerini kast ediyor, gönül evlerini kast ediyor. Onun için birilerinin 
evlerine gidecekken izin alın diyor. 

Bir gün Metin babanın bana gönderdiği bir kardeşimiz habersiz evime 
gelmişti. Evime dediğim astral olarak gelmiş. Bir daha yapma, böyle şey 
olmaz, habersiz gelinmez. Böyle şeyleri de var yani, bilmem anlatabiliyor 
muyum? İnsan, cin geliyor evinize, habersiz geliyor. İnsanın özeli var, insanın 
özeli demek değerleriyle beraber yaşadığı özeli, o zaman habersiz girilmez. Bir 
de Azameti Kibriya ya dokunur. Çünkü gönül evi Hakk evi, oradaki 
değerlerinizle kendiniz Hakk ilesiniz, birden oradaki halinizi bozar. Bozduğu 
zaman da değerlerinize dokunur. Bu ailenizle özeliniz olabilir, Hakk ile özeliniz 
olabilir kendi evinizde… O nur ki bazı evlere verilmiştir, Allah’ı zikir eden 
evlere verilmiştir. Zaten o evlerin nasıl bir ev olduğunu söylüyor. Nur 
suresinde artık bilinç evinde yaşayan insan konuşuluyor. Bilinç evinde artık 
nurlanmış insan konuşuyor, O nurlanmış insan Allah’u Azimüşşanı zikreden bir 
insan. Ve temel ihtiyaçlarını dahi giderirken diyor, Allah’ın zikrinden beri 
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kalmazlar diyor. Niye ticaret yaparken, temel ihtiyaçlarını karşılarlarken, 
Allah’u Azimüşşanın zikrinden soyunmazlar. Hep onu tefekkür ederler, hep 
onun düşüncesindedirler, , isminin zikrindedirler, eylemlerinde ilkeleri 
gözetirler, olması gerekeni gözetirler, demektir bu. Ve bunu da anlarsınız. 
Bunu net anlatıyor.  

Her birimiz için geçerlidir bu, nurlandıysanız, Allah Azimüşşan namusunuz 
olsun. Onun ilkeleri, ilkeleriniz olsun ve sizden istenen Allah’ın namus 
oluşudur. Allah namusunuz değil ise, fuhşiyattasınız, Allah’ın değerleri 
namusunuz değilse, fuhşiyattasınız ve fuhşiyat insanın kendisini zelil ettiği, 
değerlerinden soyunarak dünyevi olduğudur. Dünyevi bir insan olarak, ten 
varlığı olduğunuz ki ten varlığı olmanızı istemiyor, beden varlığı olmanızı 
istemiyor. Dünyevi olmanızı istemiyor. Dünya bir araçtır, temel ihtiyaçlar bir 
araçtır. Ve araçları hakkı ile kullandığınız zaman, üzerinizde Allah’ın nuru ile 
tecelli eder. Hakkı ile yaptığınız cinsel ilişki de Allah’ın nuru tecelli eder, emin 
olun ki insanın en çok nurlandığı andır. Hiçbir eylem, oruç hariç hiçbir eylem ki 
oruçta dâhildir bir noktada, insanın insani ilişkisinde, temel ihtiyacı ilişkisinde 
eşi ile olan beraberliğindeki enerjisinin açığa çıkması gibi enerji vermez. 
Bilmiyorum hangi noktada düşünürsünüz, bakın bunlar ayıp şeyler değil, 
konuşmak istediğim başka bir şey… Bilimsel olarak yaklaşın; zaten insan 
enerji, bir de adrenalinle ve o hazla beraber, yüksek derece de bütün 
varlığından bir enerji salınımı oluyor, ateş parçası, en yüksek seviyededir. 
Helale taşıyın, Allah’ın Vedud esması tecelli eder. Ne demiştim, temel 
ihtiyaçlarınızda yaşadığınız bütün alanları ilahi sıfatlarla yaşam alanına, 
marifete taşıyın yani.  

Allah’a vakıf, hakikatine vakıf olarak, üzerinizde özler olarak, sabit olan 
esmaları açığa çıkartın eyleminizde. Ama bilincinde olarak, rastgele değil. 
Allah’ın Vedud esması tecelli ediyor mu, ediyor. Allah’ın Halik esması tecelli 
ediyor mu, ediyor; Nur esması tecelli ediyor mu, ediyor. Ercan’ın annesinin, 
Fatma annenin güzel bir sözü var; Besmelesiz bunlar der. Hani bazı insanlar 
görür, kötü ahlaklı filan olur, bu kadınlar besmelesiz der. Yani mayası 
besmelesiz, yani dilim varmıyor, anlatmak istediğim yere. Her işlerinde 
onların Allah’ın zikirleri vardır, her işlerinde, beşeri olan ihtiyaçlarına kadar. 
Allah’u Azimüşşan dâhildir. Ya hayâ! Ya hayâ değil kardeşim, orada Allah ilesin 
zaten, Allah’ın esmaları tecelli ediyor, onun farkında mısın, değil misin? 
Farkında ol diyor, çünkü en çok örtündüğümüz hallerdir.. Ve sen diyor ki, 
bana örtülü olma orada… Yani seninle olduğumun bilincinde ol. 
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Furkan suresinde bunu daha net göreceğiz. Biraz daha bizi açacak. Bambaşka 
bir alana taşıyor. 24. sureye kadar hem hayat duruşu hem de bir yaşam biçimi 
veriyor. Ki bizi artık letafet ve zarafete taşıyor Nur suresinde. Bütün temel 
ihtiyaçlarımızı letafet ve zarafette yaşama taşıyor. Ve nuru Cenab-ı Hakk’ın 
sıfatları üzeri yaşamaya taşıyor ve bilinçli olarak yaşamamız isteniyor. Yeme 
içmende giyimde kuşanmanda. Hiç biliyor musunuz? Giyerken Resulullah’ın 
ne dualar ettiğini, Allah’a nasıl hamd ettiğini, tuvalete giderken dahi dualar 
var, abdest alırken dahi dualar var bu dinde… Yani yakıştıramadığımız işleri 
yaparken dahi Allah ilesin diyor. Tuvalete gidiyorsunuz, Allah’ın kabz ve bast 
esmaları tecelli etmiyor mu?  

Dünyadan boşalırken ilahiyattan dolarsınız. İnsan tin varlığıdır, paraleldir. İlahi 
yaşantıdaki tavırlarımız ile zaruri ihtiyaçlarımızdaki yaşantıdaki 
sınırlandırmalar ve verdiği akıl paralel bir akıl. İnsanı değer edinerek, insani 
ilişkilerde yaşamamız gereken, sınırlar ile temel ihtiyaçlarımızdaki zaruri 
ihtiyaçlarımızın, doğamıza ait ihtiyaçlarımızın, sınırlandırması; onlara biçim 
vermesi, bize hayatımıza yön vermesindeki şeyler aynı paralel akıl ile gider. 
Biçim ve içerik olgusal olarak, bakın olgusal olarak bir bütündür. Bir taraftan 
temel ihtiyaçlarınıza bir taraftan da tinsel ihtiyaçlarınıza vurgu yapar. Tinsel 
yürürken, insiye de tinsel yürürken değerlere dikkat et diyor, insanı değer 
olarak al, Resulü değer olarak al, Hakk’ı değer olarak al, temel ihtiyaçlarında 
yaşarken, bu değerlerine dikkat ederek, bunlarında seni Hakk’a taşıyan 
değerler olarak, Hakk’a taşıyan değerler, araç değerler. Yani kıymetini bil, 
şükrünü yap demek, teşekkürünü yap demek. Bakın yeme içme bir araç, amaç 
değil. Bir araçtır, ama aracında bir değer olduğunu bil. Allah sana veriyor, yani 
nimet üzerinden Hakk’a var. Eşin üzerinden Hakk’a var. Bedenin üzerinden 
Hakk’a var çünkü sana bir binek, araç. Gözümüzün hakkını bile veremeyiz ya, 
emin olun. Sadece gözün hakkını dahi veremeyiz. Şu gözü kapatın, kulağınızı 
kapatın, hiçbir şey bilmiyorsunuz zaten.  

İnsandan istenen insani değerler üzeri bilinçli yaşaması, bütün temel 
ihtiyaçlarında dahi insani olarak değerler düzeyinde yaşamasıdır. İlkelerin 
tecelli ettiği bilincinde olarak yaşaması ve buna tanık olmasıdır. Giyiminde, 
yemesinde, içmesinde, zaruri ihtiyaçlarında, barınmasında hepsinde ve 
Allah’ın gönül evi olurken Cenab-ı Hakk’ı değer edinmesidir, en yüksek 
düzeyde. Bunu değer edinmiyorsanız gittiniz güme. Allah’ın değer olduğu bir 
bilinçte, Allah’ın nuruyla tecelli ettiği bir bilinçte, gönül evinde, Cenab-ı Hakk 
ile yaşayan bir bilinçte, Cenab-ı Hakk’ın ilahi sıfatlarıyla eylem ürettikleri 
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kişinin üzerinde, çünkü onun üzerinde edimlerde olan ve üreten Allah’tır. 
Bunu geçen surelerde görmüştük; onun üzerinden Hakk’a vakıf olan bir bilinç, 
marifete eren bir bilinç, insani değerler üzerinden de paylaşımdaysa 
ürettikleri ve edimlerinde marifettedir. Bazen edimlerimizle paylaşırız 
kendimizi, bazen ürettiklerimizle paylaşırız kendimizi; işte paylaşımdaysa eğer 
marifetin doruğunda yaşıyordur. Marifetin bir bireysel tarafı var, bir umumi 
tarafı var. Umumi tarafı feragat bilinciyle olan, edinilen bir şey sonucu ise 
fütüvvettir. Marifetin bireysel olarak edinilen tarafı ise sorumluluklarımız ve 
yüklenilen değerler üzeri edindiğimiz bir şeydir. Birincisi değerler, değerlerle 
birlikte sınırlar edinmemiz, değerlerle birlikte yüklendiğimiz sorumluluklar… 
Çünkü sorumluluklarla yüklendiklerimizle yaşadıklarımızla alakadardır. Eğer 
sorumlulukları ilkeler olarak alıyorsak, ilkeleri namusumuz olarak alıyorsak 
işte o zaman sizin üzerinizde Allah tecelli ediyordur.  

İnsan nesnenin üzerinden ilkeye vakıf olur. Görünüşleri üzerinden eylemler, o 
eylemler üzerinden ilkenin tezahürüne vakıf oluruz. Önemli olan bu değil, o 
ilke üzerinden görünene tanık olmaktır ve nesnenin üzerinden ilkeler 
üzerinde eylemde tanık olduğumuz öznedir. Rabbül âlemindir, Nur 
Suresindeki ayetlerde bu aşikâr söylenir, neden olan Allah olarak. Her şeyin 
nedeni O’ dur, ürettikleri üzerinden eylemde görünüyordur. Ürettikleri 
üzerinden kimlik sahibi olarak her ediminde kimlik sahibi olarak görünüyor 
Allah; Rahman, Rahim, Gaffar, merhamet sahibi… Bak, hep kimlik sahibi 
olarak görünüyor bir esma olarak. Hep eril bir varlıktan bahsediyoruz, 
görülmesi gereken O’dur. Bu da iki türlü iman haliyle görünür. Birinci iman 
hali şudur; Âlem üzerinden Hakk tecelli ediyor iman halidir. İkinci iman haliyse 
(iman ve vicdanımızda tanık oluruz demiştik hatırlarsak) bizatihi Allah’a tanık 
olursunuz, nesneyi görmezsiniz. Bu nesne yoktur anlamında değil; nesneyi 
algılamazsınız, eylemde olanı algılarsınız. Bunu biraz daha anlatarak insana 
çekeyim. Hani İmamı Rabbani’nin güzel bir sözü var “Ya rabbi, velini görenler 
seni görüyor. Velilerini görmeyenler seni nerden görüyor, nerden biliyor” diye 
bir sözü var. İnsan üzerinden, insanın değer alınması üzerinden, insani ilişkiler 
üzerinden Hakk’a tanık olunur, ilk başta böyledir.  

Ondan sonra kâinat üzerinden Hakk’a tanıklıklar olunur. Eğer böyle olmazsa 
şöyle bir yol daha var, kişi kendi zevkiyle beraber imanı vardır, âlemin Allah’ın 
eseri olduğunu bilir, ilkeler düzeyinde tecelli ettiğine vakıf olur; bu da neden 
kaynaklanır, tenzih bilincinin Musevi düzeyinden kaynaklanır. Böyle zatlarda 
gelip gitmiştir Said’i Nursi onlardan bir tanesidir. Tarihte bunun gibi vaka çok, 
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böyle bir yolda var. Ama bu yol beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren taraf şu; 
nesneler üzerinden ilkeleriyle tezahür eden bir varlığa şahitsiniz, şu âlem 
üzerinden Allah’a şahitsiniz; bakın nesnesi üzerinden tanıksınız. İkinci iman 
şıkkında özneyle âleme tanıksınızdır. Rabbim tecelli ediyor! Önemli olan 
ikincisidir, birinci olan İbrahim kolunun yürüyüşüdür. İkincisi Muhammedi 
kolunun yürüyüşüdür. Veliyullahta İsmail kolu onun ilk açılımıdır. Bunu 
veliyullah üzerinden şöyle anlatayım İsmail Emre hazretlerinde bir söz 
doğmuş “bu gün benim Emre’de karar kılan” söz bu… Benim Emre de karar 
kılan dediği anda ne mübarek bir adam, Emre’de Hakk tecelli ediyor diye 
bakıyoruz değil mi; bu birinci şıktı. İkinci şık şu, Allah tecelli ediyor. Emre’yi 
görmüyorsunuz o sırada, kelam sıfatıyla bu gün benim Emre’de karar kılan 
diyen mutlak özneye tanıksınız. O cüzi üzerinden külli olarak kendini 
gösterene tanıksınız.  

Efendi hazretlerinin yanında hep öyleydi zaten. Baba sordu bir gün; yavrum 
nasılsın? Dedim malumunuz. Baba da dedi; Allah’a malum yavrum, bize ne 
malum. Bende dedim içimden; bende Allah’a söylüyorum zaten. Çünkü biraz 
sonra sohbet etmeye başladığı zaman, görünmeye başladığı zaman artık sen 
görünmüyorsun; O görünüyor. Bende O’na diyorum, o malum biraz sonra 
sohbet etmeye başladığı zaman beni bana yüzleştirecek. Kelamlarında beni 
bana gösterecek.  

Hakk eyleminde görünür suretlerde görünmez, tevhit suretlerde görmek 
değildir Hakk’ı; bizatihi eyleminde tanık olmaktır. Esmalarında, ayetlerinde 
tanık olmaktır Hakk’a… Bunu çok konuştuk. Ayet ve esma tecellisinde Hakk’ı 
müşahede etmek tenzihin doruğudur.  

Âlem Hakk ’tır demek basiretsizliktir, Hakk’ı anlamadık demektir. Nur suresi 
söylüyor; ben nurum diyor zaten, âlem üzerinde bana eylemlerinde tanık ol 
diyor, bunu aşikâr söylüyor. Bizatihi kendiliği nurdur. Âlemler benim demiyor.  

Nur suresinde üç hikâye anlatır; “görmez misin ki bulutları toparlayan” 
Bulutlar ne; eril ve dişilikte tecelli ediyor. “Yağmuru doluyu yağdıran”, “kuşları 
görmez misin nasıl uçuruyor sıra sıra diziler halinde” hemen arkasından 
“Sürünenleri, iki ayaklıları, dört ayaklıları yaratan O’dur.” İradeye bağlı olarak 
hareket edenleri yaratan odur anlamına gelir, çünkü hareket iradeye bağlıdır.  
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Üzerinizden görünüş olarak ta anlayın; tinin görünüşüdür. Bu cüzi üzerinden 
eylemleriyle mutlak olanı görüyor, neyle; ilkeleriyle. Biz bunu ilkeleriyle 
kavramlaştırarak anlıyoruz. Kavramlaştırdığımız şeylerin içeriğini 
içselleştiriyoruz ve kendi eylemlerimizde göstermek zorundayız; işte o gün 
Allah görünmüştür marifet düzeyinde… Muhteşem bir şeydir bu bağlamda. 
Değer edinmezseniz, içselleştirmediğiniz anlamına gelir ilkeleri; Rahmanı, 
Rahim’i, Allah’ı, peygamberi, içselleştirmediniz ve sizin üzerinizde tecelli 
etmeyecek anlamına gelir. İçselleştirdiğiniz şey iradeye sevktir, iradenin 
kendisi harekete sebep olan şeydir, sevk ettiği için sizi harekete sevk eder ve 
sonuçta hareketiniz üzerinde ve eylemleriniz üzerinde edimlerdir. Eylem 
içerikli olduğu zaman edimdir, o edimleriniz üzerinden Allah görünür. O 
zaman cüzi üzerinden külli olan kendini aşikâr etmiştir.  

Yeryüzüne halife yaratacağım sözünün içeriğini bu şekilde doldurun. 
Doldurdunuz mu? Hemen arkasından bir şey daha; nesnesine bağlı olmadan 
öz niteliğinin kendinde görünüşü… Bakın, ne dedik; bir nesnede ilkeye tanığız, 
nesne üzerinden ilke sahibi olanın tezahür ettiğine tanık olmak var, nesnesine 
değil; öznenin kendisine ilkesel olarak eylemi üzerinden kendisine tanıklık… 
Nesneyi O’na göre değerlendirmek ve konumlandırmak var. Zaten bu biçimde 
ilkesel düzeyde konumlandırmazsanız tinsel düzeyde görüş sahibi olarak 
algılayamazsınız. Kendinde varlık olarak, kendiliği olarak kendine 
görünüşüdür. Kendiliğinize tanıklık, tinin görünüşü… İçselleştirdiğiniz öz 
varlığınız, öz değerleriniz, eylemlerinizde gösterirken, tinsellik kazanırken, 
değerler noktasında yaşıyorsanız; her eyleminizde Hakk’a tanık olmaya 
başladıysanız. Zaruri ihtiyaçlarınız, doğanıza ait zorunluluğunuza ait 
ihtiyaçlarınız da dahi tanık olmaya başlarsanız her eyleminizde; en sonunda 
sizi taşıyacağı bir yer vardır, kendiliğiniz. Sonra bir bakarsınız ki bütün 
eylemlerinizde kendiliğiniz olarak bir varlık iş görüyor. İşte o zatihi sizdir. O 
zatihi Allah’tır. “Sen atmadın Allah attı” sonucunda vardığınız yerdir.  

“Zat’ı Hakk’ı anla zatındır senin. Hep sıfatı hem sıfatındır senin. Sen seni 
bilmek necatındır senin. Geyre bakma, sende! İste sende bul. ” 

Niyazi’ye selam olsun. Kendisiyle itikadı noktada farklılığımız olsa da.  

Bu söz iman noktasın da secde ettiğimiz bir sözdür. Söze secdedir bakın kişiye 
değil! Söze secde… Çünkü bu söz bizi dişil bırakıyor diyoruz, etkisinde 
kalıyoruz ve o söz içselleşmiş bizde; artık dilimizde tezahür ediyor. Niye 
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sahiplenmişiz; Mirin malı, sahiplenmişiz, Allah’tan tezahür etmiş. Söze 
dişilsinizdir, secde edersiniz doğruysa, aldıysanız… İtirazınız varsa secde 
etmiyorum diyorsunuz. Bu sözün erilliğini kabul etmiyorum, bu söz böyle 
olmamalı gibi… Biz kabul ettik hayatımıza da tezahür etti. Sonuçta, 
kendiliğinize, öz varlığınız olarak tanık olursunuz, oraya doğru taşır sizi, 
marifetin doruğu, miracın doruğudur o. Daha da yakinin sırrıdır o, ev edna 
olmuşsunuzdur artık. “Onlar öyle evlerdir ki orada Allah’ın zikri vardır,” onlara 
müsaade etmiştir o nur… Nur, kandil değil, o nur o evlere verilmiştir. O nurla 
beraber Allah onlara zikrettirir ve onların işleri, ticaretleri, menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmemelerine sebeptir. Bırakmaz onları… Onlar öyle 
kişilerdir ki Allah onlarda nuruyla tecelli ediyordur, tecelli ederken de onlara 
menfaatleri doğrultusunda, zaruri ihtiyaçları doğrultusunda hareket 
etmelerine sebep vermez. Bütün yaşam ilişkilerinde, zaruri ihtiyaçlarını 
karşılarlarken dahi, hakkani olarak zikri ilahide olarak karşılar. Aş mı 
kazanıyor, yiyor; Allah için yiyor. Hani vedaları toplayan rahibin güzel bir 
hikâyesi vardır, demiş ya; ben Krişna için yedim.  

Hikâyenin başı şöyleydi; bir gün velinin birisi ırmağa geliyor orada kadın 
sığırtmaçlar (çoban) var. çok yalçın bir ırmak, karşıdan karşıya geçmeleri zor. 
Onunda keramet sahibi bir eren olduklarını bildikleri için ricada bulunmuşlar, 
efendi demişler; bize yardım ette karşıya geçelim, suyu durdurt. Eren karnım 
aç, bana bir yemek hazırlayın da geçireyim demiş. Kadınlar azıklarında ne 
varsa paylaşmışlar. Sonra eren çıkmış ırmağın önüne, Krişnam demiş; eğer 
senin adına bu gün oruçluysam bu ırmak dursun, yok eğer değilsem sen beni 
affet. Irmak durur, karşıya geçerler. Şöyle bir bakarlar erene, tamamda 
diyorlar, biz anlamadık; sen oruçluysam dedin ama yemek yedin, suda durdu. 
Eren vallahi diyor, ben onları kendi adıma yemedim ki Krişnam adına yedim 
diyor.  

Nasıl bir haldir ki bütün varlığının nedenini Allah’a bağlıyor ve Allah’a bağlı 
iken Allah içine taşıyor. Burada Krişna’yı bir put olarak algılamayın, tanrı 
olarak algılamayın, kendi dilinde tanrının bir esması olsun, o şekilde algılayın. 
Yediğimizi içtiğimizi Allah için yapıyor muyuz? Allah’ın yemeğe içmeye ihtiyacı 
yok bu bağlamda! Allah için derken onları ilahi sıfatlara döndürüyor muyuz 
eylemlerimizde ve kendimizi yeme içmede dahi Allah’a adayabiliyor muyuz 
anlayın orada. Ereğinde sıfatlara çevirebiliyor muyuz nedeninde, Allah içinken 
Hakk’a adayabiliyor muyuz? Zaruri ihtiyaçlarda dahi Allah’a adıyor muyuz 
kendimizi, adayamıyoruz ki gözümüz döndüğü anda şunun tadı güzel olmuş 
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şöyle olmuş böyle olmuş, diye gittik güme… Ya bismillah, Ya rabbi ne güzel tat 
vermişsin, hamdu senalar olsun. Nedeni, Hakk’a çevirebiliyor musun? Çok 
zor… Nur suresinde hepsini çıkarabilirsiniz. Temel ihtiyaçları zaten zikrediyor; 
giyinme, barınma, bunlar üzerinden tinsel olan varlığı zaten istiyor.  

İnsan tin varlığıdır, tin için yaratılmıştır. Değer varlığıdır ve değer demek 
öznellik demektir. Öznel olanın değeri olur, öznel olan tinseldir. İnsandan 
istediği yaratılmış olan tinin, maneviyatın, değerler doğrultusunda yaşa, başka 
bir şey istemiyor bizden. Ama letafet ve zarafete taşınmış feragat düzeyinde. 
Bakın feragat letafet ve zarafet feragat düzeyinde yaşanmış bir ahlak ve 
yaşam biçimi… O zaman gelsinler size sorgu sual etsinler. Bir geçmişinizde 
sorgu sualiniz bitmiş; iki, yaşadığınız şeylerde olması gerekeni yapıyorsunuz; 
üç, olması gereken letafet ve zarafet üzeri yapıyorsunuz. Bir sadaka 
vereceksiniz diyor ki sağ elin verdiğini sol el görmesin…  

Arkadaşlar bu gün yemekler benden! Böyle bir şey yok. Yemekler Hakk’tan, 
her getirdiğinizde yemekler yine Hakk’tandır. Ben bu gün ne götüreceğim, ne 
yapacağım demeyin; bu gün Hakk’tan ne geldiyse… O geldi, başka bir şey 
değil. Yemek algılarken de maneviyatta sohbet anlamına gelir.  

Bu günde sohbet Hakk’tan… Halil İbrahim, şundan, bundan değil. Bunu şöyle 
de algılayın bir hafta boyunca ders çalışıyoruz, Çarşamba toplanıyorsunuz 
Kur’an dersi yapıyorsunuz; hepiniz farklı görüşlerle geliyorsunuz… Bakın, her 
birinizden ayrı ayrı bir bakış sahibi, her birinize bir ilke vermiş o ilke gereği 
bakıyorsunuz ve algılıyorsunuz ve ona göre Kur’an’ın aklını edinerek 
bakıyorsunuz. Çünkü her bir insan bir değer, bir ilke üzeri yaratılmış insan, 
hem fıtri hem sorumluluk olarak yüklendikleriyle beraber… Ama buraya 
geldiğimiz de bambaşka bir akla tanık oluyoruz, hiç düşünmediğiniz bir yerden 
bambaşka bakış açısıyla da geliyor bilgi. Hiç böyle düşünmedik, böyle 
bakmadık! Olsun, bu bir eziklik, noksanlık, eksiklik değil, birbirimizi 
tamamlamaktır. Hakk nasip ediyor sofrayı… Menfaat için gelmiyoruz ki. 
Vallahi diyorum her Pazarı dört gözle bekliyorum. Yanlış yapmayım 
heyecanıyla geliyorum, bekliyorum. Korkuyorum, çünkü bir hafta boyunca o 
kadar çok şey geliyor ki acaba unutur muyum, şunu eksik bırakır mıyım, böyle 
bir bilgi açılımı da var, bu konudan diğerine nasıl geçerim ki. Vallahi korkarak 
geliyorum, diyorum; Ya Rabbi sana sığınırım, bende açım, ne verirsen 
muhtacız. Hafta boyunca erzakımızı verdin, ama nasıl çıkartırsın, sana ait… 
Çünkü aşçı olan O… Verileni sahiplenmemek, mal edinmemek… Çünkü değer, 
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onun değeri; sen onun değerini mal edinirsen seni uyarıyor; mülk benimdir 
diyor.  

“Yerler gökler Allah’ındır” diyor. Sahiplenme! Değerler yaşanılır, 
sahipleneceğimiz şeyler değildir. Aidiyetler getirir, mülkiyet üzerinden 
sahiplenmeler olunur, temel ihtiyaçlar üzerinden sahiplenme olur. Ama 
değerler aidiyet getirir, sahiplendikleriniz mülkiyet üzeriyse onlarda size 
aidiyet getirir. Ama öyle aitler getirir ki size ait gibi! Allah’a ait kardeşim, 
sahiplenme. Değerler yaşanır, sahip olunacak şeyler değil, sadece kime ait 
olduğumuzun bilincini getirir bize; insan insana aittir, insan insana aidiyetinde 
yaşarken Allah’a ait olarak yaşamalıdır. Bir tek Allah’a aidiz. Bir ayet vardır 
“Bizler Allah’a aidiz. Geri Allah’a dönücüleriz”.  

Evet, kalbi olarak Allah’a aidiz, eylemlerimizde ve ürettiklerimizde Allah’a 
döneceğiz. Ve Allah’a dönücüleriz bilinciyle yaşamamız istenir Nur Suresinde. 
Tamamen rüştünü bulmuş ve Allah’ın bilincinde olarak yaşayan insanın 
suresidir Nur Suresi. Nurlanmış insan, karanlıkta kalmış insan değil. 
Karanlıkları aşmış, geçmişi sevapları aşmış, ilkeye bürünmüş, kıbleye 
yönelmiş, amacı nur, amacı Allah…  

Tasavvufta tarikatlarda temel amaç insanı nurlandırmaktır. Neden olarak 
amaç, insanı nurlandırmak… Erek olarak amaç insanın Allah ile kimlik 
bulmasıdır. Nur suresinde bu net anlatılır. Allah yerin ve göklerin nurudur. 
Nedeni ne, bütün varlığın nedeni kaynağı ne, o zaman kaynağına vararak 
beslen ve sonuçta Allah’tır diyor. Ürettikleri üzerinden kimlik sahibi bulan bir 
Allah var, o zaman onunla kimlik sahibi ol, mutlakla kimlik sahibi ol, gelip 
geçicilerle değil! Sen benim kim olduğumu biliyor musun; Türk, Kürt… İslam 
bize, bunların hepsinden soyunmamıza sebep veriyor, hepsinden 
soyunduruyor; kim olduğumu biliyor musun, kariyer, erkek, dişi, manken 
kimse artık şöhret… Bir türlü hiç kimse olmayı öğrenemiyoruz. Bencillik, 
enaniyet hat safha da… Değerler edinirseniz aidiyet olarak, doğal olarak 
yaşayın, onlara kendinizde bencillik noktasına taşıyarak kendinizi alet 
etmeyin, çünkü onlar aidiyetlerde yaşanır. Sahiplenecek şeyler değildir, 
evrenseller sahiplenilemez.  

Senin, benim, malım değil ki sahiplenilsin, iyilik sahiplenilir mi? Yaptın Allah’a 
ait… Güzellik nasıl sahiplenilir, doğru olun, doğru olan Allah, Allah’a ait. Birine 
bir şey veriyorsunuz sonra aklınıza geliyor; verdim, şöyleydi, böyleydi… Ya 

501

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



verdin, artık senden çıktı, zaten Allah’a ait… Genelde hediyelerde olur, bende 
olmaz onu söyleyeyim, tanık olduğum şeyler var, onun için söylüyorum. 
Verdim, niye verdim, layık mıydı? Allah’a aitti verdin, çıktı, unut gitsin; 
sahiplenme. İleride sizin önünüze getirirler, böyle bir şey yapmıştın orada ben 
tecelli etmiştim buyrulur. Bakın Allah’a aidiyetlerinizde bencillik düzeyinde 
sahiplenmeden yaşarsanız zatihi üzerinizde Allah tecelli eder. Bizatihi değil, 
zatihi… Sen atmadın Allah attı. Nurlanmış bir insan olarak var olursunuz. 

Geçmiş surede iki peygamber vardı; Musa ve İsa; birisi nurlanan, birisi nurdan 
olan idi. Musa nurlanan; Turu Sina’ya gidiyor, Allah’ın nuruyla nurlanıyor. Hz. 
İsa zaten nurdan gelmiş idi. Nurdan biraz daha ileri gideyim; nur olun. Sadece 
görünüş en yüksek düzeyde kendiliktedir, Hakk’ın varlığının kendiliği… 
Kendiliğinde kendiliğini bilir, kendiliği kendiliğine tanıktır.  

“Habibim seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı” diyor. 
Kendi kendiliğine tanıklık, kendi kendiliğini görüş… Öz varlığına gidip de kendi 
varlığını Hakk ile bulan, hakikat noktasında, zat noktasında… Sadece kendi 
varlığının hakikatine tanıktır. En yüksek derece de görüş budur. En yüksek 
derece de görünüş nedir? Kişi geri kendi kulluk bilincine döndüğü zaman o 
hali, yaşadığı deneyimi, Hakk kendisine hatırlatır. Her zaman ve o hatıratla o 
görünüşe bakar. En yüksek derecede görüş, kendi öz varlığının, kendilik olarak 
öz varlığının Hakk olduğunun bilincinde olarak kendiliğine tanık olmaktır. Kul 
geri Hakk’a döner ve Hakk’a döndüğü zaman bakar ki kendiliği, öz varlığı, 
bizatihi Hakk imiş. Kendine kendiyle tanıktır, kendini kendiyle görmüştür, 
kulluk bilinciyle artık kendine tanıktır. Kendiliğine varmaz ise varmaz. Hz. 
Resul hakkında Hz. Ali’ye soruyorlar; Efendimiz nasıldı? Kendini, kendi bilir 
diyor. Allah’a çevirin bu soruyu Allah nasıldır? Kendini kendi bilir. Ve her varlık 
o kendiliğini kendi üzerinde taşır, ondandır çünkü… Ayrı gayrı değil.  

Nur suresi ile beraber bizi yaşam biçimi ve duruş ile toparladı. Bundan sonraki 
surelerde marifet noktasında bizi bireysel, fütüvvete doğru, umumi noktada 
yükseltmeye başlar, derinlik kazandırmaya başlayacaktır tinde. Kanaatim odur 
ki tam içine girmedim ama, önümüze çıkacak ilk altı sure bizde marifet 
düzeyinde tinde yükselişe götürecektir. Otuz altıya gidişte ise fütüvvet 
düzeyinde derinlik kazandıracaktır. Fütüvvette derinlik kazanırız artık. Çünkü, 
derinlik kazanabilmesi için derinliği yansıta bilecek bir şeyin olması lazım.  
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Şimdi bir aynaya baktın aynaya bakarken kendine bakarsın, arkana bir ayna 
daha koy; ayna içi ayna, bir derinliğe bakarsınız. Yani insan tek başına iken 
Hakk’a yükselir, ama kendinde olanın derinliğini görmez, kendi varlığına kendi 
ayna olabilir. Ne zaman ki bir üstada tabi oluruz ki bunun olması için zaten 
önce bir ünsiyetten geçmesi, bir biat etmesi lazım. İnsana insanı, insanca 
değerler gösterecek birisi lazım. Senin böyle olmaman gerekiyor… Olmaması 
gerekeni, olması gerekenden görmesi lazım; olması gerekeni yaşayandan 
görmesi lazım… Olmaması gerekeni yaşayanın, olması gerekeni yaşayanı 
gördüğü zaman… Baba onu şöyle özetlerdi; eğri demir, doğru demirden 
görünür yavrum derdi. Ve eğri demirin düzelmesi zordur derdi. Ateşe girmesi 
lazım, yoksa çatlar derdi. Bir ateşe, bir muhabbete ihtiyaç var. İşte o 
muhabbet lakaytlığı siler. Arkalardan sıvışanları çok iyi biliyorum. Zaruri 
ihtiyaçları varsa dahi izinle olur, temel ihtiyaçlar dahi hakkıyla olur. Bakın 
orada, resulle olan ilişkiler anlatılıyor; normal ilişkilerinde ki konuşma gibi… 
Konuşmaz, bağırma çağırma olmaz, inanılmaz bir letafet ve zarafet ister. 
Çünkü değerler liyakat ister, kaba insanların işi değildir. Kaba insanların 
bulacağı bir şeyde değildir.  

Derinliği anlatıyorduk… Üstat üzerinden yükselmeye başlarsın, amenna. Ama 
o üstat üzerinden yükselirken kendinize yükselirsiniz. Hakk’a yükselirken 
kendinize yükselirsiniz, çünkü öz varlığınıza doğru gidiyorsunuz. Tevhidi sıfat, 
tevhidi effal, tevhidi zat mertebelerine doğru gidiyoruz. İlmen yakin, aynel 
yakin, Hakk-el yakin, Hakk-el yakinden de yakin mertebeleri… Aynanız 
üzerinden kendi üzerinize dönerek Allah’a yükseliyorsunuzdur. Ama ne zaman 
ki vermeye başlıyorsunuz, üretiyorsunuzdur. İlkesel edimlerinizde ve 
ürettiklerinizde paylaşımlar da yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. 
Paylaştıklarınızın başka insanlardaki karşılıkları üzerinden insanların nerde 
kaldığını görürsünüz. Ayrıca; başka insanlar yine sizin gibi olan insanlarla 
beraber ilişkilerinizde kendinizin nerede olduğunuzu görürsünüz.  

En basiti şöyle söyleyeyim biraz daha yayayım; şimdi senelerdir çoğu insanla 
sohbetimiz var, bazen arkadaşlar gelir; senelerdir geliyoruz, bir şey oluyor, 
olmuyor… Artık nötrleşmiş; kıpır, kıpır lık yok. Hani tandır kızıştı diyor ya bir 
önce ki surelerde; tandırın kızışması gitmiş, zahmetler içindeyken kendisinin 
yaşadığı özel şeyleri unutuveriyor. Amenna, geçmişinle kıyasla, geçmişi ders 
et kendine. Geçmişi problem et demedim, ders et kendine. Geçmişi ders 
edinip önüne sermen, nereye geldiğini, yükseldiğini gösterir amenna. İkincisi; 
çevredeki arkadaşlarınıza bakın, geçmişinde aynı bilinç, aynı seviyede ki 
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arkadaşların aynı seviyeden bakabiliyor musun hala? İsa’yı bir tepeye çıkarttık 
diyor ya. Meryem’le beraber aynı tepe de bakabiliyor musunuz? Sürünen 
misiniz, koşan mısınız dörtnala? Dörtnala, dört ayaklı demek sorumlulukları 
üzeri olan demek… Dört ayaklı bütün hayvanlara bakın, sorumlulukları vardır, 
iki ayaklılar daha az sorumludur. İnsan iki ayaklıdır, sorumluluklarını unutur, 
yüklendiklerini unutur, ne zaman evlenir dört ayaklı olur; çocuğu olur, 
sorumlulukları başlar hayati… İlkelerin daha çok tecelli ettiği bir mahal 
kazanmaya başlar, çünkü ailede en yüksek derecede tecelli eder. İlkeler; 
Rabb, mürebbi…  

Bütün yaşam alanınızda Allah zuhur etsin diyor. Tek başına sizde olan tecelli 
var, ama aynalarınız çıkmaya başladı; hani üretiyorsunuz veya çocuk çıktı 
ortaya… Resulün bir sözü; “evlat babanın sırrıdır.” Aynanızda görmeye 
başlarsınız kendinizi, derinleşmeye başlarsınız/ özde olan tezahür eder. Eş sizi 
sınırlayıcıdır, kendi üzerinize döndürücüdür. Daha önce çok rahat 
yaşıyorsunuzdur, eşle birlikte feragatler başlar, rahatlar biter. Beraber nasıl 
yaşayabileceğinizin bilincini öğrenirsiniz ve sınırlarında ilahi sıfatlar tecelli 
eder. Tecelli etmiyor mu, neden etmiyor; değer edinmiyorsunuz birbirinizi, 
lakaytsınız birbirinize… Biatte/ inisiyede de anlatıyor onu, Resulullah’ta da; 
biat ettiğini değer edinen bilinç ancak oradaki değeri alabilir. Oradaki insanlık 
değeri, hangi değer üzeri tecelli ediyorsa Allah değeri, oradaki azimüşşanın 
tecellisini alabilir, yoksa alamaz imkân yok. Tandır kızışmadan nasıl alacak, 
onu değer edinmeden nasıl alacak, imkân yok. Yüreği yanmadan bir insan, 
kimseden bir şey alamaz. Sevgi beslenmenin tek aracıdır.  

Velhasıl bizi daha da derinleşmeye doğru götürür. Kanaatim o ki paralel 
yürüyecektir, paralel olarak marifette Hakk’a yükseliş daha çok olacaktır. 
24’ten 30’a kadar olan sureler bizi Hakk’a yükselticidir. 30’dan 36’ a kadar 
olan surelerin tamamında fütüvvette, insanı ilişkilerde bizi daha çok 
derinleştirecektir. Maneviyatta bizi derinleştirecek, kendimizi gösterecek, 
bilimde daha geliştirecektir. Daha farklı açılardan baktırabilecek surelere 
götürecektir. Ki Yasin suresi bunun doruğudur. Fütüvvette, feragatte bizi 
doruğa çıkartırlar ki oraya kadar girmeyeyim. Yasin suresi daha farklı bir 
boyuta çıkartır. Bir taraftan bizi bireysel olarak yükselten, bir taraftan da bizi 
ki her surede de bize gösterecektir, 30’a kadar olan surelerde marifet 
düzeyinde, 36’ya kadar olan surelerde ise fütüvvet düzeyinde vurgular daha 
çok olacaktır.  
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Her surede hem marifete bireysel olarak öz kimliğimizde varlık bulmalar, 
toplumsal olarak umumi olarak derinleşmeler, nasıl yaşamamız gerektiğinin 
bilincini veren vurgularla, anlatımlarla karşı karşıya kalacağız. Yeniliklere açık 
olmayan değerler edinimi, insanı insan değerinden uzaklaştırarak sığışlaştırır 
ve taassuba sebep olmasıyla beraber şiddet ve yozluğa sebeptir. Değerler, 
insanlık değerimizi bulmamız için gereklidir, insanlığımızı yitirmek için değil. 
Bu çok önemlidir. Bunu Nur Suresinin siyerine gittiğimiz zaman anlayabiliriz. 
Nur suresindeki her bir ayet temel ihtiyaçtan, haklılık noktasından gelir. Bir 
çare için istenir. Yani bir zor durumda kalınır, o zor durumdaki müracaata 
göre bir fetva niteliğinde geliyor. Mesela Hz. Ayşe’nin durumunu düşünelim. 
Allah onun üzerinden ayet getiriyor ve onu temize çıkarıyor. Bir adamcağızın 
karısının zina yapması ve zor durumda kalışıyla ve Resulullah’ta kendini 
anlatamayışı, onun üzerinden bir ayet gelişi ve onu kolaya taşıyışıdır. Ya da 
Hz. Ebu Bekir’in “bir daha sana yardım etmeyeceğim.” Sözüyle yardımda 
bulunduğunuz insanlara yardımlarını kesmesinler. Onlar insanlığını yitirdi diye 
siz de insanlığınızı yitirecek misiniz, anlamındadır. Hani kedi elimizi tırmaladı 
da ona yemek vermeyi kesecek miyiz? Ona yemek vermeye devam edeceğiz, 
yoksa insanlığımızı yitirmiş oluruz. Biz de insanlık ahlakımızı devam ettirmek 
zorundayız.  

Şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim; sabit durağan yasalar yok bu surede, 
toplumsal ihtiyaçlara göre Cenab-ı Hakk çare veriyor. Aynı anda bir şey ile 
karşı karşıya kalınıyor ve o toplumsal bir ihtiyaç, bireysel bir ihtiyaç ona göre 
Cenab-ı Hakk bir çare veriyor ve o çare evrensel bir çaredir.  

İlkeler önceliğiniz olsun. Baktınız sıkıştınız Kur’an’ da da çaresini 
bulamıyorsunuz; ilkeler önceliğiniz olsun. İnsanlık için olması ne gerekense… 
Kendi nefsiniz için değil, manevi olarak bir kazancınız olabilir ama insanlık 
olarak bazı insanlara zararınız dokunacak ise önce insanlığı tercih edin. Bir gün 
biri bana sordu ‘önce hangisini seçeyim?’ Tercihlerde insanlık için yararlı ve 
zararlı olacak durumlar vardır. Bu durumlarda önce insanlık tarafına yararlı 
olanı tercihte bulunun. Senin kaybedeceğin, sana zarar verebilecek şeyler 
varsa da sen önce insanlık için olanı tercih et. O sizi kurtaracaktır sadece, 
çünkü Allah tecelli edecektir. Dikkat edin önce insan olan, insanın temel 
ihtiyaçlarına hitap var, insanlık için olanlara hitap var, Allah önce onlara hitap 
ediyor ve çarelerde bulunuyor. Böyle olanlar böyle yapsın diye insanlığa 
çözüm getiriyor. İnsanlık için yürüyoruz, kendi menfaatimiz için niçin 
kurtarmaya çalışalım ki. İnsanlık olanı tercih edip öyle yürümemiz gerekir. 
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Bunun içindir ki ‘Yeniliklere açık olmayan değerler edinimi, insanı insan 
değerinden uzaklaştırarak sığlaştırır ve taassuba sebep olmasıyla beraber 
şiddet ve yozluğa sebeptir. Değerler insanlık değerimizi bulmamız için 
gereklidir, insanlığımı yitirmek için değil.’ Buna prensipli insanlarda tanık 
olursunuz. Adam prensiplidir; bu kanun böyle, bu durum böyle, bunun böyle 
olmaması gereklidir der. Tamam, kardeşim insanlık için doğru söylüyorsunuz 
ama öyle bir durumla karşı karşıya kalırsın ki o anda esnemek zorunda 
kalırsın. Çünkü yapacağın şey doğru olabilir, ama insanlık için doğru 
olmayabilir. Bireysel olarak doğru olabilir, ama umumi olarak yanlış olabilir. O 
zaman feragat etmek zorunda kalabilirsin, esnemek zorundasındır.  

Davut ile Süleyman hikâyesini, bilir misiniz? Aslında onlar hak ve hakkaniyet 
hikâyesidir. Hakkın temsilcisi Davut, hakkaniyetin temsilcisi Süleyman’dır. 
Davut bir davayı görür, kararını verir. Süleyman davaya bakar ve babam bu 
davayı bir daha gözden geçirsin der. Birisi hakka göre karar veriyor, hiç 
esnemiyor. Diğeri insanlıktaki ilişkilere ve sürdürülebilirliğe göre esnek olarak 
yasaları işliyor. Olduğu gibi işlemiyor insana. Neden? Çünkü insan bile çok 
farklı, türlü türlü, meşrep meşrep, mertebe mertebedir. İnsanı tek bir insan 
olarak ele alamazsın, kuralların bile esneklik payı vardır hakkaniyet 
doğrultusunda. Örnektir, sürdürülebilir bir yaşam için Süleyman’ın koyuncu 
hikâyesi. İki adam geliyor biri diyor ki bu adamın koyunları benim mahsulüme 
girdi ve mahsullerim heder oldu. Davut yasa olarak kısas verilir diyor. Yasa ne; 
kısas yani birebir karşılık verilir diyor. Zararı ne ise bire bir koyun sahibi 
karşılık verecek diyor. Mahsulün karşılığı koyunların kendisidir. Diyelim 
koyunların karşılığı bu kadar, mahsulün karşılığı bu kadar, o zaman koyunlar 
mahsul sahibinindir der. Süleyman diyor hakkaniyet ile görülmedi bu iş. 
Gerçek bunu işaret ediyor. Süleyman davanın yeniden görülmesini istiyor. 
Babama söyleyin davayı eksik gördü. Davut, size bu hakkı veren kimdir diye 
soruyor; onlarda oğlun Süleyman’dır diyor.  

O zaman gel hükmü sen ver diyor. Süleyman baba bunlar emeğinin karşılığı 
üzerine çalışıyor. Yani çiftçiyi kalkıp ta malcı yapamazsın. Malcıyı da kalkıp 
çiftçi yapamazsın anlamında. Bunlar tefsir mahiyetinde söylediğim. İkincisi, 
bunların emeği var; bir sene boyunca mahsulünden ne çıkarsa onun olsun, bir 
senede boyunca onun mahsulünden ne çıkarsa onun olsun diyor. Çünkü hepsi 
mahsule bakıyor sonuca bakıyor. Mülke bakmıyor, mülkü paylaştırma emeği 
paylaştır diyor. Yani kıssası emek üzerinden yap diyor. Bu sefer hayatlarını 
bitirirsin diyor. Adamın koyunu gitti, ne oldu; serveti gitti o zaman yaşamı 
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bitiriyorsun diyor. Hakkaniyet budur. Eğer feragate sahiplerse bu hükme 
eyvallah derler ve gerekeni yaparlar.  

Onlar Resulün söylediklerine de karşı çıkıyor diyor. Ama hakkaniyet neyi 
gerektiriyorsa insanlık neyi gerektiriyorsa onun doğrultusunda hükmü 
verilecek. Ayrıca Resulullah kadar esnek olabilecek kimse yok zaten. Bir tane 
kadın zina ediyor gelip söylüyor. Resulullah tövbe et ben duymamış olayım 
diyor. Kadın ne olur benim cezamı verin diyor; o tövbe et diyor, defalarca 
söylüyor; en sonunda recm ediliyor. Sonra, bilseydiniz onun tövbesini, taş 
atmazdınız diyor. Düşün ya yaka paça yanında alıp götürmüşler, hüngür 
hüngür ağlıyor efendi. Merhamet güneşi! Allah size pek merhametli pek 
gafur’dur, pek rahimdir, bağışlayıcıdır diyor. Evet, hatalar yapmış olabilirsiniz, 
tövbe edin, zaten tövbe var. Tövbe etmek ne; iyi ve doğru olanlara geri dönün 
demektir. Olması gerekene geri dönün ve hakka yol tutun. Dönüşünüz 
hakkadır. Kıble Hakk’tır.  

İkinci olarak da yaşantınızda öncelikleriniz kendiniz değil, insanlık için önemli 
olan ne ise onları tercih edin. Birisi sana zarar verdi, iyiliği kestin; kesme, sen 
insanlık sıfatını yaşat. Toplumsal yaşantıdaki dinamikleri koru; çünkü o yarın 
belki küfre sebebiyet verecek, hırsızlığa sebebiyet verebilecek; verme. Yani 
anlayışında da letafet sahibi ol. Davranışında zarif ol, anlayışında letafet sahibi 
ol. Zarifler ve latifler vardır. Latifler anlayışında latif olanlar, zarifler ahlakında, 
davranışında zarif olanlardır. Bu evliya zariflerdendir; niye ahlakında 
zarifleşmiş, çünkü artık kendini düşünmüyor. Önce insanları düşünen, acaba 
onlara zarar verir miyim deyip bazı şeylerden feragat etmiş insanlardır. 
Letafet ince noktalara kadar düşünen insanlardır.  

Mesele bir tane Evliyaullah, çarşıda geziniyormuş, hırsızın biri kesesini çalmış. 
Üzülüyormuş mübarek, arkadaşı görmüş sormuş ‘Neye üzülüyorsun böyle 
kara kara?’ Demiş. Ya bir kese altınımızı çaldılar, üzülüyorum demiş. Bunda 
üzülecek ne var demiş, ben sana vereyim buna üzülme demiş. Ben bir kese 
altınıma üzülmüyorum, bir kardeşimin benim yüzümden hırsız olduğuna 
üzülüyorum demiş. Çünkü ben ticaret yaparken keseyi ona gösterdim, ben 
bunu gizlide yapabilirdim diyor. Bu bir letafettir.  

Latif ince düşünüyor. Ben o keseyi çıkardım onu tamah ettirdim. Ben o keseyi 
gizlide çıkarabilir, ihtiyacım kadar olanı alabilirdim, o da tenezzül etmezdi o 
vakit demiş. Bu durum fütüvvettendir. Fütüvvet böyle bir şeydir. Derler ki 
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İbrahim Hakkı, bir arkadaşlarıyla konakladığı bir yer varmış, kendisi de işe 
gider gelirmiş, bekçilik yaptığı bir yer varmış. Derviş arkadaşlarıyla yemek yer 
sohbet edermiş. Bir gün geç kalmış bir yerde bekçilik yapması gerekiyormuş. 
Efendi hazretleri geç kalmış, arkadaşları da tutmuş kendisine bir parça yemek 
bırakmış. Kendileri yatmışlar. Mübareğin düşüncesine bak; arkadaşlarım 
yatmış bu kadarda yemeği bana bırakmış. O gün yemek çok olduğundan çok 
bırakmışlar, acaba onlar yememiş mi diye düşünmüş. Sabaha kadar bekliyor, 
yemiyor. Sabah arkadaşları kalkınca soruyor; neden yemedin? Sizi 
bekliyordum yemek için diyor, boğazımda geçmedi. Bir, belki yememişsinizdir 
bana bırakmışsınızdır; iki, beraber yiyelim diye. Fütüvvet böyle bir şeydir. İnce 
düşünmek insana insan değeriyle bakmaktır. İnsana insan değeriyle 
bakarsanız fütüvvetle bakmış, el uzatmış olursunuz. Eğer bakmazsanız hayvan 
gözlüğünü takmış olursunuz.  

Bir tanesinin hizmetçisi varmış konağında misafirlerini konaklattırmış, ama 
öyle çokmuş ki misafirleri ucu bucağı olmayan misafirlermiş. Ziyafet veriyor, 
birkaç hizmetlide hizmet ediyormuş. Hizmetçisini çağırmış. Herkes oturmuş 
ziyafet başlamış. Gelen misafirlerde sözde fütüvvet ehliymiş. Masada tek 
eksik içecekmiş. Dağın tepesinden kar getirilmiş, su içinde bekletilmiş 
ziyafette soğuk soğuk içilsin diye. Gerçek Fütüvvet ehli cömert olan söylüyor 
“Sudan getir. ” Hizmetçi getirmiyor. Bir daha söylüyor. Getirmiyor. İki daha 
söylüyor getirmiyor. Soruyorlar senin hizmetçi nasıl bir şeydir. Sen ki fütüvvet 
ehlisin bunu böyle nasıl eğittin diye hor görüyorlar. Adam siz onu bilmezsiniz, 
getirirse zamanı vakti gelince getirir diyor. Vakti saat doluyor, bunlar 
yemeklerini yiyorlar su geliyor, su ılık geliyor. Diyorlar niye bekledin bu kadar 
söyle bakalım. Efendim diyor siz istediğiniz zaman su buz gibiydi, biraz 
ısıttırdım. Size zararı dokunmasın diye… Böyle deyince hepsi mahcup, sözde 
fütüvvet ehliler. Onları düşündüğünden. Birisi cömertliği ile fütüvvet ehli 
yediriyor içiriyor, diğeri ise davranışında latifelidir. Onları düşünüyor, onları 
da kırmadan bekleterek getiriyor. Bizler fütüvvet ehli olmuyoruz. En büyük 
zorluğumuz bu.  

Evet, marifet ehli olabiliriz. Ne yapıyoruz; Kur’an’ımızı okuyabiliyoruz, 
şeyhlerimiz var, okuyoruz, dinliyoruz; bu güzel. Ama kendi yetiştiğimiz 
insanlar arasında fütüvvet ehli olanlar yok. O kadar ince düşünerek onlar için 
olabilme, onlar için davranabilen bir tane insan göremiyorum. Bu senelerden 
beri bizim kusurumuzdur. Herkes birbirinin dedikodusunu yapıyor. Değer 
edindiğinizin dedikodusu olmaz. Değer edindiğinizle yürürsünüz, değer 
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edindiğiniz sizin tacınızdır. Ayaklarınız altına almazsınız. Dedikodu yapmak 
fuhşiyata götürmek, ayaklarınızın altına almaktır. O yine bir değerdir, ama siz 
o değerden yoksunsunuzdur. Değerlerinizden yoksunlaşmayın, fütüvvet ehli 
olmaya çalışın, çünkü insan en önemli değerdir. İnsandan istenen insana 
değer vererek latifte, incelikte yaşamasıdır. Size ne yapılırsa yapılsın, 
insanlarının ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olun. Bu ayet muhteşemdir. 
İnsanlık değerleri üzerinde yaşamak isteyenleri, niçin fuhşiyata 
sürüklüyorsunuz diyor. İnsanları değer olarak görün.  

Adamın biri ruhsat istiyor. İki tane cariyem var, birini fuhuş için kullanabilir 
miyim diyor. Hadi Efendi’ye de Kilis’te biri gelmiş, kaçakçılık yapmak için izin 
istemiş, yol açık mı demiş. O da başından savmak için git yol açıktır demiş. Bu 
şekilde davranan bir kişiye başka nasıl davranılabilir. O bana destur verdi diye 
düşünür, ama böyle bir şey yoktur.  

Farz, zorunlu olan, mesuliyet veren, mesul kılan sonuç itibariyle değer 
oluşturmanın temelidir. Mesulünüz olduğu zaman hepsi değerdir. 
Mesuliyetlerin değerdir. Farz olan sonuçta görülendir. Sonuçta görülen ise 
değer olduğunun bilincini verir. Değer olduğunun bilincini aldığınız an, zaten 
zorunlu kılınmışsınızdır, mükellef olursunuz. İnsan böylece insanlık ideasına 
yakın yaşamasıyla toplumsal düzeyde değer olarak açığa çıkmaktadır. Nur 
suresinde anlamlı kılınanda budur. Değerler insanın değer olarak görünmesi 
içindir. İnsanın kendi mevcut değeriyle örtünmesi için değildir. Öz değerinin 
görülmesi içindir. Değerler kimlik edinmemizin gerekliliğidir sonuçta. Bu 
kimlik Allah ile elde edilen kimliktir. En basit örnek; Allah’ın ahlakıyla 
ahlaklanınız sıfatlarıyla sıfatlanınız. Böyle kişilerde ancak nur tecelli eder, 
başka kimselerde tecelli etmez.  

Nur suresinde bize telkin edilen insan olarak, insan değeri olarak, değerimizi 
bilmemiz ve insanca yaşamamızdır. İnsanlık ilişkilerimizde insanlık 
değerlerimizi öngörerek yaşamamızdır. İnsan zikri telkin edilmiş, kendimizi 
bulmak telkin edilmiştir.  

Ama bu Nur suresinde mümin olanlara bizzat farz kılınmıştır. Surede, değerler 
farz kılınıyor. İnsana insan kimliği farz kılınıyor. Ya bu değerlerde yaşayacaksın 
ya da dünyevi değerlerde yaşayacaksın deniyor. Seküler, dünyevi değerlerle 
yaşarsan sonuca ulaşamazsın, akıbetin hüsrandır sonuçta. İlahi değerlerle 
yaşarsan insani kimliğini edinirsin; sonucunda akıbetin güzel olacaktır. Akıbeti 
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ne ile bağlıyor; Nurlanacaksın diyor. Allah’ın nurundan vererek, öz olarak.. 
Cevher olarak öz değil, ilke olarak öz kastediliyor. Cevher olarak öz; nurdur. 
İlke olarak öz; ilkelerin kendisidir, tümellerin kendisidir; iyilik, doğruluk, ilahi 
sıfatlar. İlkelerle birlikte edinimlerde bulun, üretimlerde bulun ve kendin için 
değil, insanlık için yap. İnsanlık için yaparken senin üzerindekilerle birlikte 
Allah’ın sıfatları, Hakk görünür ve resul mertebesinde olursun, sana dokunan 
Hakk’a dokunur. Yani özelsindir. Bu özellik bütün insanlık içerisinden 
sıyrıldığın bir özellik değil, sizin özelliğinizin Allah ile birlikte bulmanızdır. Her 
insan bir şah tanedir, ama bunun farkına varmak gerekir denir. Ve insana 
insan değerinde bakmanızdır.  

Resulullah ashabı Kiram’ ını toplamış soruyor; size birisi kötülük yaparsa ne 
yaparsınız? Efendim iyilik yaparız. Bir daha soruyor; iyilik yaparız, bir daha 
soruyor iyilik yaparız; üçüncü defa; efendim diyorlar, artık ne yapalım, karşılık 
veririz diyorlar. Sonra Hz. Ali’ye soruyor “ya Ali birisi sana kötülük yapsa ne 
yaparsın?” İyilik efendim, bir daha yaptı; iyilik, bir daha yaptı; iyilik… 
Resulullah’a; yorulmayınız efendim, ne yaparsa yapsın iyilik yaparım diyor. Bu 
fütüvvettir. İnsanlık ideasına, insanlık değerine saygıdır. Allah’ın orada tecelli 
ettiğini bilerek el uzatmaktır.  

Muaviye, savaşa çıktığında Ali efendimizin yanında duranlardan birisi Ali 
efendimize diyor ki “ya seni öldürmeye geliyor korkmuyor musun?” O beni 
öldüremez ki diyor. Niye diyor köle. O da; ben ona iyilik yapmadım ki diyor. 
Ne halde olursa olsun iyilik size gelir. İyilikten maraz doğar derler, ben bu söze 
tamamıyla karşıyım. İyilikten maraz doğmaz; iyilikten iyilik doğar. Kendi öz 
değerinizin iyiliği doğar. Siz orda kendi insan değerinizi yaşadınız mı, ne mutlu 
size.  

Bırakın, o kötülük mü yapmış, o karşılık görmemiş mi, o nankörlük mü yapmış; 
bırakın. Önemli olan sizin insan değerinizi yaşamanızdır. Gerisi boş iş… Ola ki 
sonuçta yaptığınız iş ona iman verir. O gün nankörlük etmişse ama bunu 
vicdanen kabullenmemiş, pişman olmuş, gelir sizden özür diler. Özür 
dilemede feragattendir. İnsanın kendinden feragatindendir. İnsana özür 
dilemek zor gelir, insan ezik görünmek istemez, kibirlidir, burnunun 
sürtündüğünün görünmesini istemez. Kusura bakma yanlış yaptım diyemez. 
Özür dileyin; yüklendiğiniz yükü bırakın omuzlarınızdan, atın, gidin. Buradaki 
yük olumsuz yüktür. Hani Nur Suresinde beyan edilen “resulünde yükü 
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kendisine ait, sizin de yükünüz kendinize ait” olan sorumluluklar yüküdür. 
Ama dünyayı yük etmeyin. Olumsuz yük edinmeyin.  

Kadın erkek ilişkisi üzerine gece ile gündüzün tefsirlerinden; “birbirlerinden 
dönerler.” Aslında eril ile dişil özelliklerini kendi üzerinde bulunduran her 
varlık, kendi üzerindeki eril ve dişiliği sonuçta ortaya çıkarır. Yani 
görünüşünde eril varsa özündeki dişilliği sonuçta ortaya çıkarır. Özünde dişilik 
varsa davranışlarında erilliği ortaya çıkarır. Bu ters simetridir. Kadın mesela 
yaşlandığı zamanlara doğru erkeksileşmeye başlar. Erkekse kadınsallaşmaya 
başlar. Bu hem biyolojik olarak hem de tavırlarla ortaya çıkar. İstisnalar 
kaideyi bozmaz, altını çizeyim. Bazı insanlarda celal ve cemal sıfatları vardır. 
Kimisi dışarıdan davranışlarıyla celaldir ama içinden olumlu bakar, her şeye 
cemaldir. İnsanın biçimi celal olabilir ama içinden cemaldir. Ama ileriki 
safhalarda bu durum tam tersine dönebilir. Dışı cemale doğru döner, içi celale 
doğru döner. Çünkü artık ileri safhalarda kaldıramaz. Eğer ilkeliyse 
ilkesizlikleri kaldıramaz, ilkesizse ilkelileri kaldıramaz.  

Muhabbetlerde sizde sohbetin kendisi erildir; sizde iş görmeye başladığı 
zaman, sizler orada dişilken sizde eril olmaya başlar. İçeriğini edindiğiniz 
onda, onla bakamaya başladığınız anda sizde artık eril olmaya başlar. Çünkü 
içerik artık bilinçaltınızı kuşatmıştır ve artık eril bakıyorsunuzdur. Böyle 
dönüşümler var. “Geceyi gündüze gündüzü geceye çeviren Allah’tır.” 
Erillikten dişiliğe, dişilikten erilliğe taşıyan Allah’tır. Gece ne? Dişil olduğumuz 
zaman, niye; o zaman savunmasızız. Gündüz ne; eril olduğumuz zaman, tinde, 
usta aydın olduğumuz zamandır. Oradaki sembolizmleri aldığınız zaman farklı 
bir bakış açısı doğurur.  

Nur suresinde erillik ve dişilik konusunda böyle okursanız size ne anlatır. 
Hakk’a dişil olun hakikat üzerinizde tecelli etsin ve hakikatin kendisiyle eril 
olun. Yani Allah ile erillik bu. İşte o zaman er kişisinizdir kadın erkek değil. 
Allah’ın üzerinizde nurunun tecelli ettiği Allah’ın nuruyla üreten Allah’ın 
nuruyla edinimler bulunan Allah ile yaşayan kişiler âlemde iş görür. Onlara 
kutuplar diyoruz. Böylece bize kutup olmanın kapısını açmıştır Allah. Nur 
suresini yaşamış bir insan direkt kutuptur.  

Bir insanın yaşamında Nur suresi zati tecelli ediyorsa, o kutuptur artık. 
İstisnasız, çünkü Allah’ın bizatihi kendisinin nuru tecelli ediyordur, başka bir 
şey değil. Ayeti o zaman tersten okuyun; “Allah dilediğine nurunu verir,” 
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dilediğine elinden verir, dilediğine gözünden verir. Onun için efendim derdi ki, 
oğlum şeyhin ya elinden, ya dilinden alırsın. Dilinden söylediği söz, nurdur; 
gözünden baktığı nurdur, şiddetlidir. Kapıları açıksa sohbet başlarsa direkt nur 
tecelli eder, erildir; ya elinden, ya dilinden, ya da gözünden alınır. En şiddetli 
gözünden alınır. Kendi varlığında ne varsa, birinin gözüne baksın, nazarı ilahi, 
kendisinden yükler, direkt yükler. Elinden aldığı, kendi varlığında bilgisine ait 
şeyler varsa, yetilerine ait şeyler varsa o yetilerini aktarır. Gözünden bilgisini, 
elinden yetisini aktarır, dilinden kendine ait bilgi neyse, sıfat neyse o sıfat 
bağlamda edindikleri neyse bilgiye ait onları aktarır. Ama ilkeye ait olduğu için 
haliyle beraber aktarır.  

Onun için okuduğumuz kitaplar bize hali vermez, ne zaman ki yaşayanı 
buluruz, yaşayanın kendisinde halini aldığımız zaman, içeriğini aldığımız 
zaman bizde canlanıveririler. Kitabı sadece okurken sizde canlanmaz, sadece 
okumuş olursunuz. Sizi ne zaman Furkan kılar, ne zamanki halini alırsınız o 
hali ile yani içeriklerini alırsınız, o içeriklerle bakış açısı kazanırsınız, bakarsınız 
eril olarak, işte o zaman sizde Furkan olmuştur. O da hali olandan alınır, yani 
yaşayanından, yaşamayandan değil.  

Kur’an yaşanır, okursanız anlıyorsunuz. Anladığınızı aldınız tamam, ama hali 
vurmuyor. Bir türlü anlamıyorum ve hali de vurmuyor, burada ne demiş, 
burada ne olmuş halini bir türlü anlamıyorum, burada böyle bir şey var filan… 
Ne zaman haliyle yaşayanı görürsünüz, ne zaman onun eğitimini alırsınız, -
eğitim diyorum, öğrenim demiyorum- işte o zaman sizden canlanıverir. 
Sohbet bunu getirir, altını çiziyorum, bu sadece sohbette aktarılır. Sadece 
sohbet Kur’an sohbettir ve dili Kur’an olanın sohbetinde sadece ve sadece 
Hak tezahür eder. İçerikler tezahür eder, hal tezahür eder, yani sizde karşılığı 
ne ise… Kavramda karşılık içerik, sizde karşılığı hal; halde canlandırıverilir, 
içerik olarak içselleştirilir, seviyorsanız, muhabbettiniz varsa, odak noktanız 
kıblenizse, içselleştirilir, sevgi, muhabbetle, duygularla içselleştirilir. Ve irade 
noktasında eyleme sevk edilir ve eylem noktasında göstermeye başladığınız 
anda ürettiklerinizle beraber, artık Kur’an sizsinizdir, okunansınızdır artık… 
Yani, bilinç olarak furkandasınızdır, eylemlerde bulunurken okunan olarak 
artık Kur’an’sınızdır. Bu Kur’an sizde inzal oluyor demektir.  

Önemli olan birincisi, Kur’an’ın size inzalidir; ikinci önemli olan sizden 
inzalidir. Önce size inzal olunacak, inzal olunanın sizden inzali istenir, Nur 
suresi bunu net anlatır. Önce size inzal ediyorum, indiriyorum, farz kılıyorum, 
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zorunlu kılıyorum dimi, önce içselleştir, zorunlulukları gör, yaşamaya başla, 
amenna. Ondan sonra yaşantında inzal et diyor, paylaş, yaşa, işte o zaman 
size verilenin, ikinci bir derinliğini görürsünüz. Bakın, bir aynada sadece 
kendilik vardır. Karşılıklı iki aynada derinlik oluşur, üç, dört, beş, altı derinlikler 
iç içe oluşmaya başlar, dalga, dalga üstelik. Ne mutlu birçok insanda kendini 
görene, ne mutlu insanlığı kendine ayna kılana, ne mutlu mürşitlere ayna 
kılana, ne mutlu insanı insanca görüp, insanı insanca yaşayan, kendini insanlık 
değerinde görüp de insan aynasında kendini bulana ne mutlu! Nur suresi 
bunu anlatır başka bir şey anlatmaz. Onun için diyor, insan aynasına gittiğin 
zaman edepli, erkânlı olun, arkasından menfaatlerin için sıvışıp gitmeyin, 
dünya ihtiyacınız olan bir şey varsa da ihtiyaçlarınızla da iş görün, net 
anlatılıyor net, eskinin adabında bu vardı, şu anki adapta yok.  

Efendinin huzurunda destursuz çıkılmaz, efendi huzurunda destursuz 
oturulmaz, efendi huzurunda desturuz iş yapılmaz, efendi dediğin zırto, pırto 
değil, nurlu insan, üzerinde Hakk’ın tezahür ettiği insan. Hakk’ın huzurundan 
destursuz çıkılmazdı. Böyle bir şey, Allah destur vermeden Musa yanından 
ayrılmazdı, valla. Çok gün kovulduğumu biliyorum ya, limit dolardı şöyle bir 
bakardı; oğlum hadi yürü. Azıcık daha oturayım, yok oğlum yeter, hadi. 
Üzerime alınmazdım, başka birisi olsa üzerine, niye kovuyorsun, niye 
yapıyorsun, yok; limit dolmuş, bak biraz daha olursa gına gelir, gerek yok.  

Kadın, erkek ilişkisinde konuştuğumuz bir şey vardı, sembolizmalara dikkat 
etmek noktasında. Burası çok önemli, fütüvvete değer insanlıktır, marifette 
değer ise Allah’ın hakikatine kıyasen insanın beşeri yaşantısında haklar üzeri 
Allah’ı yaşamasıdır. Fütüvvete bağlayıcı ilke lütuf, merhamettir ve feragattir. 
Önemli olan ise insana Allah’ı referans alarak değer görüp, bütün insanlık 
üzerinde Allah’ın tecelli ettiğinin bilinci ile ilişkilerinde özverili olmasıdır. 
Feragat ahlakıyla ama… Marifette değer hakikate erdiği ölçüde kendiliktir, 
insanın bizatihi kendiliğidir” böyle bir not düşmüşüz. 

Nur suresinde Allah muhittir. Esma Hüsna’ya dikkatli bakın. Esma Hüsna 
demek evrensellerdir, her bir evrensel zorunluluk demektir, isteseniz de, 
istemeseniz de, Allah’ın Settar esması var, onun için insan zorunlu; halifesi 
olan, temsili olan insanda istese de istemese de Settar esmasını yaşamak 
zorunda. Bakın sığ olan insanların bir özelliği var, ne varsa anlatırlar; derinliği 
olan insan kendi özellerini anlatmaz, sığ değildir. Evrensellere ait ne varsa 
değil, özeline ait ne varsa anlatmaz. Sığ insanlara dikkatli bakın, özel neleri 
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varsa anlatırlar, sığ çünkü… Dünya ile ilişkili, menfaatlerle ilişkili ve kendine ait 
menfaatine, benciliğe ait ne varsa onları anlatır. Sığ dünyanın sularında 
yaşıyor; şu dünya âleminde, iç dünyaya ait bir şey getirmiyor size. Ama o 
derinliğine ait insanlarda tamamında ilkeye ait, öze ait, varlığınızın hakikatine 
ait söylevler gelir ve kendi özellerine ait söylevler fazla gelmez. Onun için 
özellerinizi, Allah ile olan özelleriniz, dünya ile olan özellerinizi herkese 
anlatmayın. İnsan özel bir varlıktır, özellerini fazla paylaşmasın, Allah Settar’ 
dır; gizlilik ister, cazibe ister; insandan da bunu istiyor, dikkatli bakın oradaki 
örtünme ayetlerine, bakın Allah’ın Settar Esması ile ilişkilendirin, sizden 
cazibe istiyor.  

Metin Babanın o hikâyesine bakın; kendinizi zaten sunmuşsunuz diyor. 
Hayvani ilişkiyi değer edinmişsiniz, kendinizi sunuyorsunuz olduğu gibi, 
sakınmıyorsunuz; e yazacak bir şeyiniz kalmadı ki diyor. İnsan bir sakınsa, gizli 
dursa paylaşacak şeyi olacak. Her şeyinizi ortaya koyduğunuz zaman 
paylaşacak bir şeyiniz kalmıyor. Bir arkadaşım vardı, evlenemiyordu bir ara. 
Kız istemeye gidildiğinde yanıma geliyordu, ee ne yaptın diyordum. Vallahi 
dedim, gider gitmez başlamış konuşmaya; ben böyleyim, ben böyleyim, şöyle 
yaparım… Oğlum bir daha kız istemeye giderken, sakın kendini anlatma. 
Çünkü kız zaten ne olduğunu görüyor, sen buysan eyvallah, güle, güle… 
Sığlaşma, ne varsa kendini anlatıyor, anlattıktan sonra hiçbir şey kalmıyor, ha 
bu böyleymiş diyor bırakıyor. Gittiği kızların kendisini ret etmesi sebebi bu 
sığlığı idi. Gizil ol, biraz örtün, biraz cazibeli ol, çünkü örtünmek cazibe getir.  

Allah Settar’ dır, cazibe getirir. Tarih boyunca en çok konuşulan konu Allah 
konusudur, çünkü bir o kadar cazibelidir, filozofların üzerinde en çok 
düşündüğü konudur niye; sırlıdır, gizlidir ve insan gizlilere meraklıdır. Biraz 
derinlikte olun, biraz içerden bakın, kendinizi fahş etmeyin, özellikleriniz sizde 
kalsın…  

Mesela Allah geniştir, sizden de genişlik isteniyor. Bu surede geniştir sıfatı 
kullanıyor. Allah geniştir, varlık olarak geniş ama Allah kabuller olarak da 
geniş… Ne yaparsak yapalım, ilkesi bağlamında bize göz yumuyor, merhamet 
bağlamında bizi kabul ediyor, ne yaparsak yapalım kabul ediyor. Kabul etmek 
kolay bir şey değil, bizden de genişlik istiyor; ya bu böyle yaptı, çek sineye boş 
ver, bir el uzat, fütüvvetten ol… Kendini aş, bir el uzat, belki daha güzel bir 
tarafa gider, belki güzellik bulur, belki senin el uzatman ona iyilik getirecek, 
belki iman getirecek.  
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Ahmet abinin bir hikâyesi var, o hikâye hep hoşuma gider. Bir gün trafikteyiz 
diyor, bir adamla göz göze geldik neredeyse kavga edeceğiz, arabalar durdu; 
adamla göz göze geldik, gözlerini ateş bürümüş, öfke o biçim böyle, 
gözlerimizden ölüm okunuyor. Bir durdum ne yapıyoruz dedim içimden… 
Adama baktım, ağabey ya dedim, sende ne güzel bir adammışsın, kusura 
bakma ben yanlış yaptım. O da; abi yaşında bayağı büyükmüş, kusura bakma, 
edepsizlik yaptım. Ama bak bir kıvırması nelere sebep oluyor. Bakış açınızı 
değiştirin, o sıradaki ketumluğu aşın, bir el uzatın, gönlünü yumuşatırsınız, 
tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır, güzel amelde yılanı çıkartır. Oradaki yılanlık 
gider güzellik kalır.  

Fütüvvet güzelliktir, tamamıyla güzellik katar size, iyiliğin güzellik kazanışı, 
doğruluğun güzellik kazanışıdır, fütüvvet tamamıyla yaşamın estetik 
kazanışıdır, estetikte de sadece cazibe vardır, cazibeli insan nurludur, siz 
güzelsiniz Allah’ın nuru üzerinize. Güzellik nedir; arı, duru kendi gibi olmaktır. 
Doğaya bakın tamamıyla güzeldir, arı gibi her şeye kendini sunuyor. Arı, duru 
sadece kendiniz olun. İnsan kendi aslı varlığınla, kendi olmaklığına örtündüğü 
için güzelliğini yitiriyor, kendini olduğu gibi sunmuyor ki, menfaatleriyle 
bakıyor; “Allah hain bakışları görür” diye ayetlere de gideceğiz, karşılaşacağız. 
O bakışlarla karşı karşıya kaldığınız zaman güzel diye bakabiliyor musun, 
menfaat olarak uzanan eli tutabilme ihtiyacını hissediyor musun böyle 
kendinizde… Elinizi çekmek için kollarsınız, el uzanır böyle menfaat eli, sizden 
ne koparacak, hani sinsi; tutmamak için elinizden geleni yaparsınız. Ama 
samimiyetle uzanan eli sıkarsınız; samimiyetle masum bakan göze bakarsınız.  

Fütüvvet sizin güzelleşmenizin tek aracıdır. Kendinizden soyunduğunuz zaman 
ancak fütüvveti yaşarsınız, oda fedakârlıkla olur, feragatle olur, özveri ile olur, 
orada geçmişinizle hesaplaşmazsınız, ne olacağım, olmayacağımla 
bakmazsınız, olması gerekeni yaparsınız, vicdanınız tamamıyla sükût etmiştir. 
Sırattan kurtulmuşsunuzdur, gönlünüz cenneti ala olmuştur ve nuruyla artık 
Allah’a tanıksınızdır. Ayın on dördü gibi görünecek size. Bakın bir daha 
söylüyorum, Nur suresini yaşayan insan cennet insanıdır ve Allah’ı kendinde 
görür, her yerde görür ve artık kendinde görür, mekân değişir artık… Dünyaya 
bakmıyordur, dünyada bütün ayetler üzerinden, deliller üzerinden tecelli 
eden Allah-ı Azimüşşan’a edimlerinde ve ürettiklerinde tanıktır. Kendiside 
onlardandır, âlemlerden bir âlemdir; kendisi üzerinde iş gören, kendisini 
üreten, kendisini her an üreten, yaratan, fikriyatında üreten, duygularında 
üreten, bedeninde üreten, yaşatan Allah’a her an tanıktır. Eylemlerinde, 
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kendi yaptığı işlerinde her an Allah’a tanıktır ve O’nun la ayağa kalkıyordur ve 
gönlünde cennet mekânında Allah’a tanıktır. Zatı ile de tanıktır, kendilik 
olarak ve nuru ile tanıktır, niteliği öz cevher olarak Allah’la yaşıyordur. Ha öyle 
insana baktığınız zaman Allah’ı görürsünüz, başkasında değil. Kendini gösterir 
başkası, Allah’ı göstermez ki. öz kendiliğini gösteren, güzelliğini gösterendir ve 
bunu sadece fütüvvet sağlar, başka bir şey sağlamaz.  

Marifette tam güzellik bulamazsınız; marifette iyilik bulursunuz, doğruluk 
bulursunuz, ürettiğiniz her şeyde bir güzellik bulursunuz, ama tam güzelliği 
bulamazsınız. Ne zaman fütüvvete erersiniz ilahi rahmet üzerinizde rahmet 
salıyordur nuruyla, sıfatlarıyla sizin ürettiklerinizle, yaptıklarınızla, tamamıyla 
O sizden rahmet salıyor ve görünüyordur. Ne mutlu o kullara… 

Nur suresi tamamıyla İnsanı Kâmili anlatır. Duruşu olan, yaşam biçimi artık 
Allah ile edinmiş olan, Allah ile ayağa kalkmış, gönlü cennet olmuş ve 
üzerinde cevher olarak Allah-ı azimüşşan’ nın nuruna haiz, hamil ve onun 
tecelli salımına sebep olan… Ve üzerindeki sıfatlarla Cenab-ı Hakk’a iş gören, 
edimlerinde ve ürettiklerinde bizatihi Allah’ın tecelli ettiği, zati Allahın tecelli 
ettiği… Bak, sıfatı değil, bütün âlemde sıfatıdır, zatihi Allah’ın ettiğidir.  

Bütün âlemde Allahın sıfatlarına tanık olursunuz ama O zati orada tecelli 
ediyordur. Onlardan ayrı mıydı değildi, örtüklerdi, gösteremiyorlar. Örtük 
oldukları için, örtündükçe gösteremiyorlar, ne kadar örtülüyse o kadar 
gösteremez. Ama ne kadar örtülerinden soyunmuş ise kişi, kendisi üzerinden 
o kadar yalın ve güzellikte görünecektir. Kendi olduğu, olduğu gibi 
görünecektir; onun için güzeldir. Onun için feragat, onun için fedakârlık, onun 
için fütüvvet… Fütüvveti olmayanın güzelliği olmaz, tam güzelliği olmaz 
manasında söylüyorum. Allah ile güzelliği olmaz. Allah bizi fütüvvet ehlinden 
eylesin.  

Hz. Ali’yi bir daha anıyorum bu bağlamda. Niye Nur suresinde çok geldi, Hz. 
Ebubekir’ de keza öyledir de, niye Hz Ali en çok geldi, çünkü üzerinde 
anlatılan çok konu var. Hz. Resulullah diyor ki; “güzele bakmak sevaptır.” Bu 
sözü genç arkadaşlarımız genelde kadınlara, kızlara, erkeklere bakmak olarak 
anlıyor. Güzele bak sevaptır diyor; ya Resulullah O nasıl bir güzeldir diyorlar. 
Ali’ye bakın anlarsınız diyor. Ali’ye bakmak sevaptır, veçhe olarak güzeldi, 
ama kastettiği güzellik o değil, fütüvvetin güzelliği… Yalın olarak Allah tecelli 
ediyor, olduğu gibi, cennet tecelli ediyor. Cennette Allah görünecek başka 
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yerde değil, çünkü cennette yalınlık vardır, dünya ile örtünmüşlük yok, 
sebeplerle örtünmüşlük yok, bütün kâinat üzerinden sebepleri kendisine araç 
eden, öznenin tecellisi vardır. Cennette O öznenin tecellisine tanık olursunuz. 
Ali gibi olanda Allah tecelli eder, çünkü gönlü cennettir. Aliyy olan, Aliyy 
olanda görünür, bu tinde görünüştür. İnsanın, insanda göreceği varlık Allah’tır 
ve insan kendini Allah ile görmediği kendiliğini Allah ile görmediği ve 
eylemlerinde, ürettiklerinde, edimlerinde, Allah ile kendini görmediği sürece, 
hiçbir zaman tinde kemalini, rüştünü tam yetkin şekilde bulmaz.  

İnsanın tininde rüştü tekrar söylüyorum; fütüvvettedir. Marifetle bireysel 
rüştünü bulur, toplumsal düzeyde rüştünü fütüvvette bulur, başka türlü 
bulamaz imkân yok. Yani el atmasını öğreneceksiniz, insanlara yürümesini 
bileceksiniz, insanlara el uzatmasını bileceksiniz, sevgi ile bakmasını 
bileceksiniz. İnsanlar dertlerini anlatıyor, dertlerini dinlemiyoruz, dertlerine 
dertlenmiyoruz; dinleyeceksiniz. İnsanı alacaksınız gönlünüze koyacaksınız, 
insanı gönlünüze koymazsanız Allah’tan nasibiniz olmaz. Önce insanı gönlüne 
koyacaksınız, insanı gönlünüze koyduğunuz zaman Allah-ı Azimüşşanı görme 
şerefine erersiniz. İnsandayım diyor çünkü…  

İnsanı gönlüne koymayan, insanı gönlüne almayan, insanlık için yaşamayan, 
insanlık için hizmet etmeyen, asalak olan insanın Allah’ı görmesi nasibi 
yoktur. Yok, böyle bir şey kanunda yok. Efendiyi bulduk da Allah’ı bulduk, 
efendiyi bulmadan Allah’ı bulmadık biz, böyle oldu. Ondan sonra bütün âlem 
değişti de, bütün âlemde Hakkın tezahürünü seyran ettik. Ondaki tezahür 
şiddetiyle baktık, gördük; ayna oldu, derinlik kazandırdı, bütün âlemde seyran 
ettirdi ondan sonra küreden zerreye kadar… 

Şimdi özetleyim, nurlu insan zaten fütüvvette yaşar, rahmeti ilahi üzerinde 
gark eder. Rahmeti ilahi üzerinden rahmet verir kullara, oradaki Resul, 
Rahmetin Resulüdür, kelamın, şunun, bunun değil; Rahmetin Resulüdür. 
Rahmete giderken kendinizle gitmeyin. Bana gelirken kendinle gelmeyin 
diyen Hak, Rahmete de giderken sakın diyor kendinle gitme. Kendi 
menfaatlerinle gitme, yok şuram ağrıyor, yok iğne vuruldum, yok başım 
ağrıyor, yok kel oldum, ne oldum… Geç bunları diyor, bunlar gelip geçişi 
şeyler, bu gün insanlık için ne yaptın? Bu gün kendin için ne istiyorsun, 
insanlık adına kendin için, insani değerin adına ne dinleyeceksin, ne 
öğreneceksin, yaşamına ne sirayet edecek… Vallahi, bir gün olsun babanın 
yanına şunun için, bunu için gitmedim, bu gün Allah’tan yana bize ne gelecek 
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diye gittik. Şu işim şöyle olsun, canım çok sıkıldı efendiye gideyim… Bunlar 
olur amenna, bak bunlarda lazım yani, bir şey istişare edeyim, filan… Vallahi 
yok ya, her Allah’ın günü, bu gün ne diyecekler diye giderdim. Allah’tan yana 
ne gelecek diye giderdim, kalp boş, cep boş, kafa boş giderdim; hepsi dolardı. 
Cep hariç, vallahi, cep doluysa orada boşaltırdık zaten, hamdu senalar olsun.  

Sorularınız var mı? Cevaplandı mı? Tamam.  

Sembolizmalara dikkat ederseniz, insanlar birbirlerini paylaştıkça, birbirlerine 
dönerler, birbirlerinin karanlıkları iken, birbirlerini paylaştıkça birbirlerini 
görürler, geceyle, gündüzü o şekilde yorumla… Birçok alana sirayet ediyor 
ayetler, sadece bir yere değil, birçok alanda kendini gösteriyor. Birçok alanda 
gördükçe derinliğini daha farklı noktalarda… Cenab-ı Hakk’ı müşahede edin, 
daha fazlasıyla yükselmeye başlıyoruz. Her eyleminizde ilkeler düzeyinde 
yaşadıkça Cenab-ı Hakk’a yükselmiş olursunuz. Çünkü eyleminizde 
yüklüyorsunuz, düşüncenizde keza yine aynı, iyi duygulanımlarınızda yine 
aynı… Ama ne zaman ki kendinizi paylaşmaya başladınız, buradaki paylaşmak 
cinsellik noktasında değil, ilkesel ve tinsel noktada size verilenler, 
edindikleriniz noktasında paylaşmaya başladınız, işte o zaman derinlik 
kazanırsınız, aynanızı gördünüz, birincisi, sizi kendinizi gösterecek ayna; 
ikincisi, sizi verirken sizi size gösterecek ayna… İşte o zaman ne mutlu size!  

Birincisi, yol gider ikendir, sizi size gösteren aynalar. Ama ikincisi; eğitirken, 
öğretirken, size verileni paylaşırken edindiğiniz aynalar, o zaman 
derinleşiyorsunuzdur artık. Kendinizde derinleşiyorsunuz, kendiliğinizde 
derinleşiyorsun, kendiliğiniz kendinize mekândır orada. Kendiliğiniz, 
kendinizde muhitsinizdir orada, kendi dışınızda değilsinizdir, her gelenle kendi 
varlığınız içinde derinleşiriz, her edindiğinizle kendi varlığınızla derinleşirsiniz, 
kendi kendine muhit, kendi kendine ev, kendi kendine gönül… Kendini 
kendine alan oluşturan bir hale bürünürsünüz. Daha önce size alan 
oluşturuyordu, daha önce size bir yurt ediniliyordu, ev yapılıyordunuz. Daha 
önce ev oluyordu, bilinç evinde imar ediliyorduk. Ama artık öyle bir hale 
gelirsiniz ki kendi kendiniz, kendiliğiniz kendinize muhittir, alandır ve o 
alanınızda artık kendinizde derinleşirsiniz, alanınız genişler. Allah geniştir, 
sizde genişlersiniz, kabullerinizde. Niye? Çünkü Hak ilkelerle bakarsınız, zaten 
bütün insanlar kabulünüzdür, her şeyi yerli yerince görürsünüz, olması 
gerekeni olması gerektiği gibi yaparsınız, olmaması gerekeni, olmaması 
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gerektiği için bakarsınız, ama onunda bir ilkeye bağlı olarak olması gerektiği 
için olduğuna tanıksınızdır ve o zaman olumsuzlamazsınız. 

Tevhid tamamıyla olumlu bir bakıştır ve sizin için hüsnü zannı kullanıyor 
Kur’an. Hüsnü zan ile bakmanız sizin için efdal değil miydi? Siz fuhşiyatı 
görmeyin, siz şunu bunu görmeyin, olması gerektiği için olduklarının bilincini 
edinin. Siz, onlar üzerinden iş göreni görün. Önemli olan küçük resmi görmek 
değil, sığ veçheden bakmak değil, önemli olan büyük pencereden bakmak, 
geniş olmanız. Kendiniz kendinize muhit iken muhitinizi geniş tutun. 
Muhitinizi sığ tutmayın; hayatta bir ilkeniz var, bir değerleriniz var, onlarla 
beraber bize bu yeter, bu böyle, şöyle… Ya geniş ol, Haktan ne geliyorsa kabul 
et, her şeye olumlu bak, olması gerekenleri gör, kendi yaşantına da ilkeli bir 
şekilde yön ver ve hiçbir şeyi horlama ve dalga geçme… Çünkü orada bir 
hakikat tezahür ediyor, bakın hakikate bağlı bir hak tezahür ediyor, onu 
olumsuzlama hakkın yok, o başına gelecektir. Diyor ki mümin kardeşini hor 
göreni, Cenab-ı Hakk o hor gördüğü sıfatı yaşatmadan canı almaz diyor.  

Mümin kardeşiniz bile değil; emin olun kişi ermiş ise zındık bile olsa, hor görse 
onu yaşatmadan Allah bırakmaz onu. Şimdi mümin kardeşini mümin kişi 
gördüğü zaman amenna… Siz müminseniz, Allah hesabınızı ahrete bırakmaz, 
kâfir bile olsa dalga geçtiniz, hor gördüğünüz şeyi size yaşatmadan bırakmaz, 
müminseniz… Mümin değilseniz, ahrete kaldı.  

Bir sohbet inşallah belki Kur’andan sonra çok ilerde Allah hatırlatırsa, şu ahret 
bahsini iyice oturtalım. Ahret, cennet, kabir, devriye bunları iyice bir 
oturtalım. Çünkü bunlar çok muğlâk konular ve günümüzde çok üzerinde 
konuşuluyor, tartışılıyor. Akıbet bilinmez, ahret bilinmez! Niye? Söylediği 
kadar biliyoruz o kadar, bildirdiği kadar. Geçen gün nebilerden konuşmuştuk, 
ahretten, nasıl yaşanması gerektiğinden, hakikaten haber verene, nebi denilir 
demiştik. Kabre gittiğimiz zaman ne oluyor, ne olmuyor, kimileri kabul 
etmiyor çünkü. Yok, böyle bir şey nasıl olur, ya bunların hepsini konuşmak 
lazım oldu, inşallah.  

Nur suresinde ilahi değerler, evrensel değerler, insani olan değerler ve insanın 
kendisinin değer olması doğrultusunda önceliklerinizin olması gerektiğinin 
bilinci vardır. Önceliklere dikkat edin. Öncelikleriniz ne olacak? 

- Daha önceki surelerde seçimlerde öncelikleri çalıştık.  
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Evet, çalıştığınız için fazla üzerinde durmuyorum. Öncellikleriniz gönlünüzün 
cennet olmasına, gönlünüzün cehennem olmasına sebep verir, onu 
söyleyeyim. İlkeli öncelikler gönlünüzün cennet mekânı; ilkesiz olan ise 
hevaya, hazlara, menfaatlere, temel ihtiyaçlarınıza ait öncelikler sonradan 
cehenneme çevir sizi. Gönlünüzü cehenneme çevirir, elinizden gittiklerinde 
cehennem yurduna düşersiniz. Elinizden gitmeden siz gönlünüzü cennete 
çevirin, elinizden gittiği zamanda umursamazsınız. Çünkü bulduğunuz tene ait 
değil, görünüşlere ait değil, ilkeye ait bir varlık edinmişsiniz, daha ne olsun, 
ruha ait bir varlık edinmişsiniz daha ne olsun! Diğerleri sizin için bir kayıp 
değil; kazandıklarınız, kaybettikleriniz yanında çok çok değerlidir. 
Kaybettiklerinizi görmezsiniz ve onların bir hiç olduğunu görürsünüz. 
Kazandıklarınız, kaybettiklerinizin bir hiç olduğunu gösterir size. Dünyaya bağlı 
olarak anlayın, nurdan yana kazandıklarınız, anlayıştan yana kazandıklarınız, 
insanlıktan yana kazandıklarınız, özgürlüğünüze ait kazandıklarınız, rüştünüze 
ait kazandıklarınızdır. Kaybettikleriniz varsa dünyaya ait, varsın kaybolsun, 
bize Allah gerek Allah diyorlar ya… Onlar lazım değildirler gibi bir anlayış değil, 
evet lazımdırlar ama araçtırlar, araç olarak görün ve araç olarak yaşayın, 
değer olarak gördüğünüz zaman iş bitti.  

Para, para, para, bittik. Ya para bir kâğıt parçası… Değerinde kullan, başka bir 
şey değil. Neyse o… Mesela, araba, araba taşıyıcıdır ya, taşıyıcı olarak kullan. 
Murat 124 kullanırsın. Adam Ferrari ile hava atmıyor, bizimkiler Murat 124 ile 
hava atıyor. Hava için değil o, araç. Ferrari, Doğan, Murat… Allah verdi diye 
şükret.  

Seçimlerinizi iyi yapın, seçimleriniz bağlayıcıdır, mesuliyet getirecektir ve bu 
Nur suresinde, farzdır. Size insanlığınız teklif ediliyordu bir önceki surede 
telkin ediliyordu, teklif ediliyordu. Bu sefer mümin olmanız farz kılıyor, bunlar 
size farzdır, zorunludur diyor. Sonuçta göreceksiniz farz olduğunu, niçin 
olduklarını, evvela belki anlayamayabilirsiniz ama yaşattığınız şeylerin 
sonucunda, yaşadığınız şeyin kıymetini bilirsiniz.  

Mesela zekât vereceksiniz bu gün size ağır gelir ama yarın yaşayacağınız 
birçok güzellik sebebiyle iyi ki vermişim dedirttirir. Mümin zekâtını vermezse 
azim Allah gitti güme, hesabı var; sadakasını vermezse hesabı var; mesul. 
Namaz, niyaz, oruç sonuçta görürsünüz bunların nimetini, başında değil. Çok 
zahmet çekiyorum ya, sabah ezanı, şuydu, buydu, bu soğukta da abdest alınır 
mı? Yataktan çıkılır mı? Sen kıl, sonunda al nasibini, yaşam neşesine 
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büründürür seni, Hakkın huzuruna çıkmak kadar neşeli bir şey mi var! Bütün 
kıymetlere kıymet veriyoruz, bir Allah’a kıymet vermiyoruz. Onun için bir şey 
yapıyoruz, bunun için bir şey yapıyoruz… Birde Allah için yapın, değeriniz O.  

Geçenlerde onu kendi üzerimde yaşadım, her Cuma namazında üstümü 
başımı değiştirir, öyle giderim. Sonra işe yerinede gelirken bazen olur ki, 
üstümü geri çıkartırım. İşte kirleniyor diye onları giyinirim. Geçen gün aklıma 
geldi, ya dedim her gün Allah’ın huzurdasın! Her gün temiz ol, niye 
çıkartıyorsun, her gün temizine devam et. Bir Cuma’da mı yanındasın, bir 
hafta sonu mu sohbetteyiz? Bir günde Allah için giyin, her gün…  

Her gün Allah’ın huzurundayız. O müminler ki, Allah’a saygılıdırlar, 
namazlarını huşu içinde kılarlar, tedbirlidirler, sınırlıdırlar, edebe erkâna riayet 
ederler, hayâ ehlidirler, zarafet ve letafet üzeridirler 

Bu Kur’an var ya, vallahi yaratanına kurban, başka bir şey demiyorum. 
Muhteşem bir kitap… Zor, olsun biz talibiz, üzerimize tecelli ettirsin, biz 
talibiz, sonunda ölüm varmış, baş gidiyormuş, kelle gidiyormuş zaten biz onun 
için geldik, baş verip, baş almaya gelinir. Başsa Allah’ın başı… Vechullah’a 
talibiz başka bir şey değil.  

Bir daha altını çiziyorum; fütüvveti olmayanın tam güzelliği olmaz, kâmil 
güzelliği olmaz. Marifette bir güzellik edinilir, amenna ama fütüvvet sizi 
tamamıyla güzel kılar. Rahmeti ilahi sizde görünüyordur olduğu gibi, nuruyla, 
sıfatlarıyla, yaptığınız ve ürettiğiniz her şey üzerinden, Allah görünüyordur. 
Olduğu gibi yansıtıyorsunuz, onun için örtülü olan yansıtmaz. Peki, biraz evvel 
söylediğimiz bir şeyle çelişiyor mu? Hani Allah’ın Settar esması vardı, biraz 
örtünmek lazım dedik. Zaten Allah’ın Settar esmasıyla örtülü olarak yaparsınız 
o işi, kulluk bilinciyle… Kulluk bilincinde Allah’ı yaşarsınız, yine bir örtü var, 
kulluk bilincinde hizmet edersiniz çünkü. Hizmet kulluk bilincinde olur, kulluk 
bilincinde hizmet edersiniz birde bakarsınız ki Allah sizin üzerinizden hizmet 
sunuyor. Her yaptığınız hizmet kendi nefsinizedir, Allah’tan bakarsınız, Allah 
size hizmet ediyor, merhamet ediyor, veriyor. Burada hürmet ettiği birisine 
hizmetçi manasında değil, bir ebeveyn evladına olan hizmeti neyse Allah’ın da 
kuluna hizmeti odur, kulunu sahiplenmiştir, kulunu seviyordur.  

Bir gün İhya baba ile pikniğe gittik oturuyoruz dedi Metin baba. Efendim 
dedim, ne hizmet yapalım? Şöyle dedi; evladım sen ne hizmet edeceksin ki, 
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sen kim oluyorsun, bak hizmet eden ediyor. O gün uyandım dedi. Sen kim 
oluyorsun ki hizmet edesin, hizmet eden ediyor zaten dedi. Biz hizmetine 
şükrediyoruz, kullarına hizmetinin haddi hesabı yok. Nur suresindeki “O size 
pek merhametli, pek Gafurdur, bağışlayıcıdır,” hizmet ilkesiyle o ayeti 
okuduğun zaman muhteşemdir, size kucak açmıştır, veriyor, yaratıyor, her an 
nuruyla, varlığıyla, hakikatiyle kendine taşıyor. Kendini sakınan bir varlık değil 
ki onu da söylüyor zaten. Bunu tersten okuyun; O size pek merhametli pek 
gafurdur, ya böyle olmasaydı? Ben bunu düşünmüşümdür, Ya Rabbi derdim 
bazen kendi kendime, Ya Rabbi ya sen zalimin teki olsaydın, ya sen 
yarattıklarına zulüm eden bir varlık olsaydın, yaratıp, yaratıp zulüm et… Hâşâ! 
Yok, böyle bir varlık ama farz edin öyle bir varlık düşünün. Azim Allah ya, şu 
nimetin tadını almazsın, hastayken nimetin tadını alıyor musun, hastalıkta 
rahmettendir o ayrıda, acı çektiğiniz aman rahmetin tadını alabilir misin? 
İmkân mı var. Bir tek farkındalığın da olduğunuz şey acıdır. Kendiliğinizin acı 
çektiğidir, böyle bir varlık düşünün kullarına sadece zulüm ediyor, acı veriyor, 
yok böyle bir şey ya! Rahmet ilahi, her şeyi tadında sermiş, herkes ettiğini 
bulur, hizmet eden odur, hizmetini görün, şükür edin, hizmetinde iş görüşüne 
hayran olduğum, lütfü ihsanı kendisine ve hamdu senasına. 

 Bu ziynetlerle ilgilide bir ayet var. O örtünmeyle alakalı bir şey mi?  

Ziynetlerinizi örtün derken bedenlerinizi örtün anlamına gelir. Yani özel 
yerlerinizi göstermeyin, teşhir etmeyin anlamına geliyor; bu şeriat 
manasındaki anlamı. Tarikatta dervişlere söylerler, size verilenleri sakın teşhir 
etmeyin. Bazen rüyalar olur, şu olur, bu olur; bunu fahş etmeyin, nazara 
gelirsiniz, bu sefer önü kesilir. Yani size verilen ziynetlerdir. Çünkü Allah 
azimüşşanın size ikram ettiklerini kalkıp da başkalarınla paylaşırsanız, 
kıskançlıklara, hasetlere, nazarlara kadar sebep verir.  

Bir rüya gördünüz anlattınız; adam der ya Peygamberi o görüyor ben niye 
görmüyorum! Bak, ona görünmüş, sana görünmesine gerek yok. İkincisi, 
zaten ona görünmek isteseydi görünürdü, sana ne. Ya özel şeylerinizi 
paylaşmayın oldu mu, hakikatte sırrı paylaşmayın, deli zannederler. Hakikat 
sizde, hakikati dile getirin, hakikat insanda, hakikat insanda diye valla 
sivrisinek gibi vız, vız öteceksiniz. Demiş ki sivrisinek Allah'ım demiş bu sır 
nedir demiş, bir mürşidi kâmil sofrasına git sır ondadır demiş. Sohbet 
ediyormuş mürşidi kâmil, sır sizdedir diye söylemiş. Hak herkestedir ve 
herkesin üzerindedir diye de sırları anlatmaya başlamış. Sır bendeymiş 
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meğersen demiş, feryadı figan bağırmaya başlamış. Ebabil kuşu gelmiş, 
örtmüş. Diğer sinekler buna şahit olmuş, ondan beri sırrı bilen her sinek vız, 
vız diye ötermiş. Sonra ahlak olmuş hepsi vız, vızlıyorlarmış. Yani rivayet olur.  

Hakikate dair, varlığın hakikatine dair özeller herkesle paylaşılmaz. Eğer zaten 
varlığın hakikatine dair özeller, kabul görmüş olsaydı paylaş; kabul görmez, 
sana zararı olur diye. Ne zaman marifetine taşırsan o zaman paylaş, usulünü 
paylaşılır. Ne diyor; “yaşları geçmişler ziynetlerini gösterebilirler” yaşları 
geçmiş, ihtiyar olmuş, seçilmiş, usul öğrenmiş, yaşam ilişkilerinde artık herkesi 
aile diye görüyor, ayrışımları kalmamış; gösterebilir. Çok net ayetlerdir onlar.  

Marifette ziynet, verdiği her şeyi fahş etmek, tarikatta ki ile aynıdır, hemen 
hemen. Arada bir fark vardır, hizmet ederken, fahş ederken kendi özeline ait 
olarak anlatılmaz. Mesela, onun için Said-i Nursu hiçbir zaman marifete 
taşınamamıştır, kendi özeli üzerinden anlatmıştır. Eski Said, yeni Said, şu 
rüyayı gördüm, bu rüyayı gördüm, onlar üzerinden anlatmıştır, hiçbir zaman 
marifete taşınamamıştır. Yaşam itibariyle değil, üslubu ve hizmeti itibariyle. 
Çünkü size verileni ilkelere bağlı olarak anlatırsanız, hakkınca yerli yerince 
olur. Kendinize bağlı olarak anlatırsanız, hem kendi özellerinizi fahş etmeniz 
sebebiyle bir ziynetlerini göstermiş olur, hem de o ziynetler insanları büyüler. 
Bir kadın ziynetlerini gösterdiği zaman herkes böyle gözünü açar, bir erkek 
dahi olsa öyle olmuyor mu? Aynı şey… Bir insan dahi özelleri üzerinden bir 
şeyleri anlatmaya çalışırsa, putlaştırılmaya başlar, dikkatleri üzerinde 
yoğunlaşır. Böyle olunca başka bir alana doğru taşınmaz o kişi, o zaman 
hizmet eksik olur. Ve şu anda Said-i Nursi’ nin kendisi put edinilmemiştir, ama 
sözleri put edinilmiştir. Halen Nur cemaatinde daha ilerisi yok diye kendi 
aralarında sohbet vardır. Yazdıklarını eleştirmiyorum, yapılan eylem 
sonucunda karşılaşılan durumu konuşuyoruz. O Musevi gelenekten geldiği 
için öyle olması gerekiyordu amenna, ama marifette hizmet istiyorsak öyle 
olması gerekmiyor.  

Yani ayeti hangi mertebede anlamlandırdığımız çok önemli… Hizmet 
ediyorsun, marifetine, ahlakına taşıyorsun; üretimine mal etmeyeceksin, 
kendi özellerin üzerinden anlatmayacaksın. İlke üzerinden anlat, herkes 
kendini görsün yani çıtayı göster, herkes ona göre kendini bir yerde 
konumlandırsın, filancaya göre değil, evrensel olan, mutlak olana göre 
konumlandıracaksın. Said-i Nursi böyle rüya görmüş, ben niye böyle 
görmüyorum yahut da bende gördüm. Allah’a göre diyor. Allah sana ne 

523

Kur’an Mucizesi Dersleri 2



göstermiş, Allah sana ne veriyor? Her şey Allah da başlar, Allah da biter. Onun 
için paylaşırken dahi özellere dikkat etmek lazım, onun için genelde çok 
detaylı bir konu olmadığı sürece kendi özellerimi, efendiyle olan özellerimi 
katiyen örnek vermem. Kendime ait verilmişleri hiç anlatmam, hiçbir zaman. 
Yani bize şu verilmiştir, bu verilmiştir şöyleyiz, böyleyiz… Sohbetimde bir kişi 
tanık değildir. Sadece birisinin rüyası vardı, tabiri gereği caizdi. O sırada 
gördüğün rüya doğrudur, böyle, böyle demiştim, o öyle bir söylevi olmuştu. 
Ama rüyanın tabiri itibariyle olmuştu. Çünkü kişiler put edinilmeye başlanır, 
önemli olan kişiler değildir. Önemli olan verilmek istenendir ve insanların 
taşınılması gerekendir.  

Kur’an insan diyor, Halil demiyor, Kürt, Türk demiyor ki, o zaman Said-i Nursi 
demiyor ki, insan diyor, o zaman insanın kendisini insana uyandıracaksın, onu 
da ancak evrensellerle yaparsın, genellemelerle yaparsın, genellemeleri put 
edindirtmeden yaparsın, kişilere indirgemeden yaparsın. O zaman her şeye 
açık bir toplum yaratabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Said-i Nursi ile sınırlı bir 
cemaat değil, Halil ile sınırlanan bir cemaat değil, Mehmet Gençle sınırlanan 
bir cemaat değil, Metin babayla sınırlanan bir cemaat değil… Herkesin 
insanlığı insanca gördüğü ve insanı, insanca yaşamaya çalıştığı, değerleri 
içleştirerek eylemlerinde gösterdiği ve insanların insanca kendilerini paylaştığı 
bir toplum oluşur.  

Ziynetlerinizi göstermeyin. Çünkü kişisel olarak özellerin sana aittir. Ama 
ilkesel olarak özeller herkese aittir, onları paylaş, ama kişisel özellerini 
paylaşma, o seninle Allah arasında. Ziynetlerinizi göstermeyin, tarikat de yol 
giderken bir daha söylüyorum, sizi size uyandıran rüyaları paylaşmayın. Ama 
marifette farkındasınız, paylaşmanız niçin; insanlar ders alsın diye, kendinizi 
örnekleme onun için… Binde birdir, en fazla 3–4 hikâye anlatırım daha fazla 
değil. Geçmişte Babayla neler yaşamışızdır, haddi hesabı yok, kerametlerin 
haddi hesabı yok, oturttuğum yerde… Ve dostların çoğuna sorun, 20 seneden 
beri bir hizmet var, doğru dürüst bir tanesini anlatmışlığım yoktur, en fazla on 
parmağımı geçmez. Efendi şöyleydi, böyleydi diye anlatımların hiç olmaz. Ne 
efendiler, vallahi! Ya biz efendi dediğimiz zaman, tam deriz; Abdullah baba, 
Hz. Pir… Efendi dediğin zaman bizde akan sular dururdu, böyle donar kalırdık. 
O şekilde değer yani… Ama bir gün dahi put edinmişliğimiz yoktur ve 
sohbetlere konu malzemesi edinmişliğimiz yoktur. Hakikati onların üzerinden 
anlatmışlığımız vardır bir parça hikâyelerle, ama onları indirgeyiciliğimiz 
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yoktur; o öyleydi, bu böyleydi filan diye. Hakikati kalkıp onlarda özetleyişimiz, 
sonlandırışımız olmaz, imkân yok, bu Allah’a küfürdür, onun için dikkat edin.  

“Ziynetlerini göstermesinler, söyle o kadınlara” dişil olanlara, edilgen 
olanlara, yolda tarikat ehlidir, sufidir, ev de kadındır, sokakta erkekte olsa fark 
etmez, kadında olsa fark etmiyor. Yani günümüzde artık kadın erkek fark 
etmiyor, artık herkes ziynetlerini gösteriyor valla, erkekler vücutlarını 
gösteriyorlar edilgen, başkalarının bakışını istiyor. Söyle onlara ziynetlerini 
göstermesin; bu beden manasında anlaşılabilir, tinsel noktada anlaşılabilir, 
fark etmez. Hangi noktada olursa olsun insanların algısını bozacak, insanların 
algısını dağıtacak, hakikatten uzaklaştıracak iş yapmayın demektir, özet olarak 
söylenirse.  

Amaç, insanı kendi değerine, insanlık değerine, Hak değerine, hakikat 
değerine ulaştırmaktır. İnsanları bundan soyutlayacak, insanları tene doğru 
yönlendirecek, sebepler dairesine çekecek şeylerden sakın onlara vermeyin. 
Onları kendi sebeplerine indirgeyecek şeylerde özellerinizi sunmayınız. 
Özellikle rüyanı, anlatırsın herkesin hali bozulur, niye bozulur ya, özel rüya, 
dostunuz sevinmez niye? Kıskanırlar, kendilerinde yok. Herkes için geçerli bu 
söylediğim. Baba derdi; oğlum baban dahi olsa anlatma, valla babanız dahi 
olsa anlatmayın; özeller size aittir.  

- 3 daha cazibelidir ya da 3 kere tövbe edersin gibi şeyler vardır. Bu 
surede mesela 4 kere öne çıkıyor.  

Bağlıyor, beşincide bağlıyor. 4 defa yemin ediyor, beşincide bağlıyor. Çünkü 
dörtte tam toparlanış vardır, beşte açılım vardır; dönüşüm ve değişim vardır. 
Bak beş rakamı dönüşüm, değişimin rakamıdır, dört toparlanışın 
rakamlarındandır. Dörtte kendi üzerinde sözünü toparlıyor. Bir de beşte 
vermesinin sebebi şu; zaman tanıyor, dört defa yemin ederken ona zaman 
tanıyor. Bak mesuliyeti büyük diyor, akıbetin sonucu kötü diyor.  

Hadisi şerifi var, ya Resulullah eşimi zina ederken gördüm, şahit var mı? O 
zaman gelme diyor, 80 değnek hak edersin diyor. Şahidin yoksa yalancı 
şahitlikten dayak yiyecek. Adam çekiyor, gidiyor; Ya Rabbi ricam sendendir, 
beni haklılığa çıkartacak bir vahiy, bir ayet bana varsa gönder gibi ricada 
bulunuyor. Bak, duruma göre çözüm getiriyor Cenab-ı Hakk ve o duruma göre 
ayet iniyor. Diyor ki; şahitleri olmayan eşler yan yana gelsinler, eşlerden zinayı 
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isnat eden yemin etsin diyor, dört defa… Eğer yalan söylüyorsa zaman 
tanıyor. Beşincide diyor, Allah’ın laneti üzerinize olsun. Aynı zamanda zinayı 
istinat edinilen eş de kendisi üzerinden yemin etsin, doğru söyleyenlerden 
olduğuna, Allah adına yemin etsin; sonunda kendisini lanetlesin diyor. Allah’ın 
laneti üzerime olsun diye. Bir taraftan zaman verişi var dört de kadar. Bak, zor 
bir şey, sorumluluk alıyorsun, Allah’ın ismini anıyorsun, yapma; Allahın ismini 
anıyorsun yapma, dikkatli ol! Kadıncağız aynı şekilde yemin ediyor, lanetin 
üzerinde olmasını söylüyor. Resulullah eğer diyor çocuk böyle doğarsa o 
ondandır, böyle doğarsa ondandır diyor, yani şekline kadar tarif ediyor. Zina 
eden adamın şekli üzeri çocuğun doğduğu görülüyor ve tarif ettiği gibi… Ve 
Azim Allah diyor, o çocuğa zina isnat etmeyin, o zinanın günahını isnat 
etmeyin diyor, lakin o kadın ondan dolayı mesuldür diyor. Artık vay onun 
haline, ateşi kazanmıştır! Zaten o yemini ederken uzaklaştırılıyor, Allah’la 
olmanın bilincini örtüyor, kadın o yemini yaparken dahi, o sırada Allah-ı 
azimüşşanın yanında olduğunu, kendisiyle olduğunun bilincinin hakikatine 
örtünüyor, marifetten yoksun kalıyor, uzaklaştırılıyor. Ayriyeten bir bela gelir, 
o bela ile de iyice uzaklaştırılır, küfre sebebiyet verir, daha da uzaklaşır. Niye? 
Yalnız kaldı, erkeği kendisi boşadı, zina ettiği için almadı, tek başına kaldı, 
daha büyük bela ne olsun uzaklaştı. Ayetleri siyeriyle okuduğun zaman size 
özünden gelen hikmeti neyse onu da direk veriyor.  

Nur suresi tamamıyla duruma göre çözüm üreten bir bilinci bize verir. 
Karşılaşan koşullar, durumlar ne ise o karşılaşılan durumlara göre, çözüm 
üreten bir bilinçle karşı, karşıyayız. Yani çaresiz kaldığınız yerde Allah’a sığının, 
Allah size bir çözüm getirir. Nuru ile beraber size bir aydınlık getirir, emin 
olun. Bugün geceyi verdiyse, çözümsüz bir şey verdiyse yarın gündüzünü 
getirecektir size. Her bir ayet nerdeyse bir çözüm üzeri, Hz. Ayşe, Hz. Ömer’in 
durumu, Hz Ebubekir Sıddığın durumu, o zina edilmiş durumun rahatsızlığını 
hisseden adamın durumu… Vicdanı kabul etmiyor, yüreği kabul etmiyor, 
değerleri… İnsanlık değerleri altüst edilmiş, ayaklar altı edilmiş, nasıl onunla 
beraber olsun? Ve yanıyor, yanıyor… Derdini anlatmak demek yanmak 
demek… Resulullah’tan çare istiyor. Çaresiz ve çözümsüz kaldığınız yerde 
Allah’a sığının, Allah size çözüm ve çare verecektir, bir kapı açacaktır, emin 
olun. Gecenizi gündüzünüze çevirecektir, görmez misinki her şeyi sevk ediyor, 
görmez misin ki her şeyi bir yerde taşıyacak araçlar veriyor, seni bir yerlere 
taşıyacak ayaklar, araçlar verecektir. Aynı zamanda senide sevk edecek 
kanatlar verecektir. Bu şekilde yorumlarda çoktur. Veliyullah’ın türlü, türlü 
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hali var; bin bir türlü yerden çıkarmışlar, hepsine de selam olsun. Ne tefsirler 
var. Efendinin yanında okurduk, bazen bir ayet okurduk, öyle yerlerden 
vururdu ki, aklıma, mantığıma gelmesine imkân yok, bu şekilde hayatın bu 
alanlarında da tezahürü vardır evladım… Muhteşemdir yani, yaratıcıya 
kurban!  

Allah ile bakmak istiyorsanız, her şeyi hakkıyla görmek istiyorsan nur şart, 
Allah’la harekete etmek istiyorsanız nur şart. Zaten O’nunla hareket 
ediyorsunuz, her şeyin nedeni… Hakkıyla yaşanması, görülmesi bağlamında 
Allah ile bakmanız gerekiyor, o zaman nur şart. Nurlanmayan insan Allah’la 
bakamaz. Bir şey oluyor, onun nedenini bir tek O biliyor, O’nun la bakarsanız 
nedenlerini bilirsiniz. Kur’an’ı okuyoruz nedenlerini, sebeplerini, hikmetlerini 
dimi, Allah ile bakarsak anlarız ancak, çünkü yaradan ne murat etmişse, onları 
yüklemişse, zaten pratiğinde yaşantımızda tecelli edecekse O’nun la 
bakmamız lazım, onun için nur şart. “Allah’ın kendisine nur verdiği diğerleri 
gibi olur mu?” Allah nurumuzu arttırsın. Bakın, neden olarak amaç nurdur; 
erek olarak amaç Allah’tır. Neden olarak amacımız nura yetişmektir, 
cevhere yetişmektir, kaynağa yetişmektir, kaynaktan beslenmektir. Erek ilke 
olarak amaç; Allah’ın ilkeleriyle yaşamak… O nuru edinirken de, Allah’ın 
ilkeleriyle ahlak edinerek Cenab-ı Hakk’a taşınmak. Miraç ve ciraç 
mertebeleridir. Allah nurundan bizi esirgemesin, inşallah.  

 

28.06.2015 
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