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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… 





25-FURKAN SURESİ 

 

Nesnel görünüşler doğrultusunda bakan bütün insanlar, hep bağırsak 
bölgesinden itibaren hareket eder. Şehvet, öfke, korkular vs. hep karın 
bölgesakinden başlar, baş bölgesine kadar istila etti mi hepsi kesilir, gider. 
Nefisi emmare hükmettiği zaman hiçbir şey yapamıyorsun, tamamıyla zihinsel 
bakıyorsun ve kendi menfaatine bakıyor. Geçen hafta es geçtiğimiz bir ayettir; 
“Allah hain bakışları bilir.” “O müminlere söyle ki haramdan gözlerini 
esirgesinler.” Zinadan gözlerini esirgesin çünkü alt bölgeyle gözler itibari ile 
bağlantı kurulduğu anda menfaatler şehvet şu bu devreye girer. İlk etkilenme 
noktası gözdür; nefsin, ruhun da penceresidir. Nefsi emarenin de 
penceresidir. İlk bakış anı, ilk görüş o nefsin uyanmasına sebep veriyor. Nefs 
direk bakar, o sırada siz kendinizin baktığını zannedersiniz, bir kendinizi tutun, 
kendi üzerinize dönün; azim Allah, bir canavarla yaşıyorsunuz, haberiniz yok! 
Herkese bir canavar vermiş; ben onlara nefs verdim diyor. O canavar ile 
çarpışmamız bizi insan yapıyor.  

- Çok öfkelendiğimizde de öyle oluyor. Geri döndüğünde, baktığında, 
neler söylemişim neler… 

Tabi… Ama nefsiyle mücadele etmezse zaten karşılaşacağı şey büyüktür. 
Kuyu... Sonuçta da her şey ile yüzleşecek. Buna bütün yaşantımda tanığım. 
Özellikle efendi zamanında ne yaşadıysam önüme getirmişlerdir, kuyuya da 
atmışlardır, cehennemin dipsiz kuyusuna… Cehennemin türlü türlü yerleri 
var; soğuk yerleri, sıcak yerleri. Ne varsa yaşatmışlardır, aman Ya Rabbi, hiç 
istisnasız… Şu çok iyi bir şeymiş, şu küçücük bir yermiş! Hesapsız kitapsız bir 
şeyin yok, emin ol; hepsini hesaba alıyorlar; ona göre yaşayacaksın. Hesapsız; 
ya kendi nefsine göre yaşayacaksın, ya da hesaplı… Nefsine göre yaşayanlar 
nefsine yön tutuyorlar; nefsine göre yaşamayan Hakk’a göre yaşayanın nefsi 
hesabını tutmuyorlar, ona hesap yok çünkü… Mümine diyor; emanete ihanet 
etmeyene, Salih amel işleyene; bunlar hariç diyor. Allah’ı yalanlayan herkese 
hesap kitap vardır, yaptıkları her şey ile karşılaşacaktır diyor.  
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Bu haftaki konumuz Furkan suresi ile başlıyoruz, inşallah zamanımız kalırsa 
Şuara suresi yani şairler suresini de işleyeceğiz. Geçen hafta marifet ilkesi ile 
okumamız gerektiğini insani değerlere ve insanın değerli olduğunu bilincine 
taşıyan sure okumuştuk; Nur Suresi ve temizlenenlere nur iner ve 
temizlenenlerden Allah’ın nuru salınır ki kutupların suresidir demiştik. Evet, 
kutuplardır, ama kutuplar neye göre yaşarları Furkan bize anlatacak. Yani 
erenlik müminlik ki mümin olan erendir. Erenliğin temeli müminliktir, 
müslimlik değil. Müslim de teslim olunur, mümin olduğunuz zaman veliliğin 
başıdır. Mümin ve bütün veli derecelerde müminlik vardır. Lakin Furkan bizi 
mümin kimliğinden, müslim kimliğinden biraz daha farklı bir kimliğe taşıyor; 
kulluk kimliğine taşıyor.  

“Rahman’ın kulları öyledir ki” veya “kuluna Furkan ı indiren” diye başlıyor. 
İyiyi-doğruyu; hak ile batılı; yanlış ile doğruyu yani karşıtları ile beraber 
bilinçlenen akıl olabilmeniz için bir bilgi şart. Hak olan bilgi indiği zaman zaten 
eğri ile doğruyu ayırt etmeye başlıyorsunuz. Furkan farkındalıkla bakmak 
demektir. Size eğrinin doğrunun bilgisi geldiği zaman, siz onunla 
bilinçlendiğiniz zaman zaten eğriyi doğruyu ayırt edebilen bir bilinçte 
bakıyorsunuzdur. İşte o zaman Furkan olmuşsun. İndirdi diyor, bak, bilgi size 
indiği zaman o sizde duygulanımınızda, imanınızla, vicdanınızla değerlere 
döndüğü zaman, o değerlerle baktığımız zaman artık Furkan la bakıyorsunuz, 
artık Furkan oldunuz demektir. 

Âlem Kur’an’dır, insan Furkan’dır demiştik. Ama İnsan Furkan’dır demiştik, 
beşer Furkan’dır dememiştik. Çünkü beşer kendi keyfiyetiyle de bakabiliyor, 
iyiyi doğruyu ayırt etmeyebiliyor. Bunu Furkan da net görüyoruz. Furkan’ın 
temel ilkesi nedir; hak ile batılı bir birinden ayırt eden, hikmet ilkesi ile 
bakmak demek.  

Hikmet, gerçeğin sonuçta görünen bilgisidir. Ama bir şeyin nedeni onun 
hikmetidir, amenna. Geçen surelerde erek hikmet, neden hikmet diye 
ayrıştırdığımız durumlar olmuştu, hatırlarsanız. Bir şeyin nedeni onun 
hikmetidir, nedeni ne ise onun içeriğidir, özüdür; nedeni onun gerçekliliğidir. 
Bir konu mankeni bir ağaç diyelim, ceviz ağacı. Cevizin, ceviz ağacı içeriğinde 
oluşu onun nedenidir. Ceviz ağacının sonuçta vermesi, ereğinde vermesi erek 
hikmeti olarak onu açığa çıkartması… Gerçekliliği ceviz ağacı oluşu ve ilahi 
bilgi olarak, arketipal olarak neyi işaret ediyorsa, öz içerik olarak ta esmayı 
hassı itibari ile o dur gerçekliliği… Farz edin benim esmam Hayy ve Kayyum, 
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benim içeriğim, nedenim o. Allah’u azimüşşanın benden murad ettiği o… O 
murad ettiği benim gerçekliliğimdir. Sonuç itibari ile ereğimde, eylemlerimde 
onu gösterişim; evvela gelen bilgi ile Hayy ve Kayyum’un potansiyelimde 
olduğunun bilincine ermeden eylemlerimde saf iradeyle, dolayımsız irade ile 
eylemlerimde onu gösteririm, bilmeyerek… Sonra da değerler edinerek onu 
açığa çıkartışım; karşılaştığım olaylarla da o potansiyel sıfatlarımı işlevsel 
oluşu, bilincimde işlevsel oluşuyla da eylemlere sevk edişi beni… 
Potansiyeliniz ne ile açığa çıkar; karşılaştığınız olaylarla…  

Nur suresinde marifet ilkesi ile okunması gerekiyor demiştik. Çünkü marifet 
ilkelere göre hareket etme, beşeri sıfatınız üzerinden ilkelerin yaşantınıza 
tezahürü, tahakkuk edişi ve görünüşe taşınmasıydı. O zaman marifetteyseniz 
demiştik, gerçek beceride budur. Yapabilene aşk olsun. Sizdeki ilkelerin 
potansiyelleri olarak açığa çıkartılması marifettir, beşeri yaşantınız 
üzerinden… Ama Furkan bilinci karşılaştığı olaylarda neye nasıl davranması 
gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğinin bilinci ile marifetin ikinci veçhesine bizi 
taşır. Birinde, Nur suresinde ilkeleri beşeri yaşantısında doğal olarak 
yaşıyorsunuzdur, olduğu gibi, temel ihtiyaçlarınız şunlar bunlar, doğal olarak 
yaşıyorsunuzdur karşılaştığınız olaylar hiç önemli değildir. Ama Furkan da 
karşılaştığınız olaylarla marifette nasıl yaşamanız gerektiğinin bilinci verilir; “o 
müminler ki Rahmanın kulları ki kendileriyle tartışıldığında tartışmazlar, selam 
verir giderler” diyor. Kendilerine laf yetiştirildiğinde sadece selam verir 
giderler. Bir olayla karşı karşıyalar, cimri olmazlar israfta da, bulunmazlar… 
Boş söz duydukları zaman orada durmazlar. Dikkat ederseniz hep karşılaşılan 
bir olay üzerinden bir eylem anlatılıyor. Bir şeyi ilkesel olarak yaşamak için 
yine karşılaştığımız bir olay söz konusudur, ama nur suresinde bunu daha çok 
vermez. Şeriat ilkelerle sınırlı, şeriat ilkesi itibari ile. Beşeri hayatımızda 
marifete göre yaşamamız gerektiğinin bilincini verir, daha çok letafet zarafet 
verir. Ama Furkan da öyle değil, Furkan da tamamıyla içselleştirmiş bir ahlak 
artık. O içselleştirilmiş ahlakın dışa vuruşunu görüyoruz. Şu kâinatta yaşayan 
Cenabı Hakkın varlığında, genel rahmetinde yaşayan ve ona hizmet eden ama 
neyle Furkan bilinci ile hizmet eden; işte onlara kul diyoruz.  

Kul olabilmek için Furkan olmak lazım, Furkan’ın size inmesi lazım, sizde inmiş 
olması lazım. Kur’an size indiği, Kur’an bilinciyle baktığınız zaman siz 
Furkan’sınızdır, Furkan o zaman size inmiştir, Kur’an bilinci ile farklılıklardan 
bakıyorsunuz artık. Hak ilkelere göre ayırt ediyorsunuz, ayırt etmenize göre 
duruşlarınız var, ayırt etmenize göre tavırlarınız var. Yani, artık değerleriniz 
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var. Değerleri ne ile ediniyoruz emekle ediniyoruz; emeği zikrediyor. Malı yani 
kendilerine verdiklerimizde cimri ve israfta bulunmazlar diyor; emeğin 
değerini edinmişler çünkü… Kuldaki emek Allah’taki emek sebebiyledir, yani 
kulda emek değeri çıkıyorsa Allah’ta emek değeri vardır; bütün kâinata emek 
harcıyor. İnsanın toprak olabilmesinden bahsetmiştik, insanın toprak ahlakına 
doğru taşınmasını, bereketli olmasından bahsetmiştik. İnsanlık tarihine 
baksın, milyarlarca senedir bir toprağın ortaya çıkışı, ateşin toprağa dönüşü, 
kudretin toprağa dönüşü ve milyonlarca sene içinde soğuyan kayalaşan 
toprak… Ve topraktan bereketin çıkışı, yani özünde olanın açığa çıkışı… Nur 
suresinde sizlerin yükü ile Resulullah’ın yükü diye bir tabir kullanır. Yükü 
sorumluluk olarak vurgulamıştık, ama insanın kendi öz varlığına olan 
sorumluluğu… Size bir içerik verilmiş, size bir emek verilmiş ve Allah emek 
verdiği şeye değer olarak bakar. En yüksek emeği de insana veriyor, bütün 
varlık sıfatlarını veriyor. Ruhumuzdan üfledik diyerek ve en yüksek değer 
olarak gösteriyor demiştik. O yüksek değerin neye göre yaşaması gerektiğinin 
bilincini tam Furkan diye biliyoruz. Eğer size hak ilkeler inmeye başlıyorsa, 
yani Kur’an ruhunuza telkin ediliyorsa, siz ruhunuza telkin edinenlerle 
beraber âlemi okumaya başladıysanız, Rahmanın tecellilerini okumaya 
başladıysanız Rahim sıfatına ermeye başlıyorsunuz. 

Rahman tecellisi ile beraber özünüzden itibaren indirilenlerle okumaya 
başlarsan, hususi veriliş oluyor. Özünüzden olanların yük olarak edindiğinizin 
açığa çıkışı söz konusu… Rahim sıfatı ile sizde tecelli etmesi demesi sizin 
üzerinizde olanın açığa çıkartılması demesidir. Yükünüzle, emanetinizle, 
eylemlerinizle açığa çıkacak marifette amenna, beşeri sıfatlar ve sınırlarınız 
üzerinden açığa çıkıyordu nur suresinde… Ama Furkan da sizi zorluyor; 
karşılaştığınız olaylarla beraber yükünüzü açığa çıkartıyor. Yükünü o açığa 
çıkartmayan kim ise ondan mesuldür. Yükünüzü açığa çıkarttığınız anda, yani 
ürettiğiniz, ürettiklerinizle göstermeye başladığınız, değerler edinerek onu 
yaşantınıza sirayet ettirdiğiniz anda o zaman yükünüzden kurtulursunuz. 
Yükünüz yaşam biçiminizde görülmeye başlar. 

Buradaki mesele yük meselesi, emanet meselesi… Üzerinizde Hakk’ın emaneti 
var, hak var, o hakkı neye göre yaşıyorsunuz? Yaşadığınız her şey emanetin 
açığa çıkması, potansiyel sıfatınızın açığa çıkması içindir. Siz ne için imtihan 
ediliyorsunuz; potansiyelinizde olanlar açığa çıksın diyedir; ne kadar çıkıyor, 
ne kadar çıkmıyor… Kötülük var ise potansiyelinizde o çıkıyor, iyilik var ise o 
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çıkıyor. Furkan bilinci potansiyelinizde olanı hak ilkeye göre açığa çıkmasının 
bilincini verir.  

Potansiyelde gizil olarak surede işlenen vicdandır. Çünkü değerler vicdanda 
edinilir, vicdanı olmayanın değerleri yoktur. Değerlerimizi mitlerimizle 
ediniyoruz, hikâyesi olmayanın değerleri olmaz. Ama mitler çocukluk 
devresidir. Mitleri olmayan çocukların hepsinde değerler yoksunluğu, vicdan 
yoksunluğu oluşmaya başlar. Çünkü ideolleri yok! Mitlerde kahramanlar var, 
ideoller var… Sorumluluğu olmayan gençliğe bakın, -sorumluluktan kastım 
emek… Üretmiyor, emeği yok- değerler edinemiyor çünkü sorumluluğu yok, 
emek yok… Kutsalları yok. Kutsallar dediğim ilahi noktada kutsallar yoksa 
keyfiyetinden dolayı kutsallar değil. Günümüzde kutsallar dediğimiz zaman 
insanların nefsi emmareleri doğrultusunda, arzu ve hevesleri doğrultusunda 
yaşadıklarını yaşayamadıkları zaman, kutsal olarak görüldüğü için kendilerini 
ezik ve kötü hissediyorlar. Dikkatini çekerim, kutsallar sizi aşağıya indirir, 
kutsallar sizin boynunuzu büktürtür, kutsallar sizi değere taşır, nasıl 
yaşamanız gerektiğinin bilincine taşır. Ama her şeyi kutsal edinmeyeceğiz; 
Furkan suresinde “hevasını ilah edineni gördün mü” arzularını kutsal edinen... 
Günümüzde kapitalist sistemle herkes zaten arzularını kutsal edinmiş. Öyle şık 
görünmezse olmayacak, öyle demezse olmayacak, bir yere sahip olmazsa 
olmayacak, malı mülkünü göstermese, elbisesini, yeni aldığını göstermese 
olmayacak! Kendi nedeni dışında olan insan, hiçbir zaman öz varlığını bulmaz, 
içeriği koftur diyor başka ayetlerde… 

Miti, emeği, değeri sorumluluğu, emeği, vicdanı, kutsalları olmayanlar… 
Özellikle sorumluluk ve emeğin temelinde değere dönüşmesi vicdandadır. 
Vicdan melekeniz, cevheriniz olmazsa hiçbir şey değere dönüşmez. Eğer bir 
insanın özünde vicdan varsa bunlar oluyor, emeğe doğru, değere doğru 
gidiyorsun. Yoksa olmuyor. Tanıştığınız insanlara bakın, vicdanı varsa 
korkmayın; yoksa vicdanı kaçın. Müminler kaçar.  

Vicdan Furkan’ın indiği yerdir, ilahi sıfatlar telkin edilir, o ilahi sıfatlar 
karşılaştığınız olaylar üzerinden açığa çıkarlar. Karşılaştığınız zor olaylar, dar 
olaylar üzerinden sizin üzerinizden sizi zorlarlar ve sizi zorlarken 
davranışlarında görünmeye başlarlar. İşte o zaman değerler varlığısınız, işte o 
zaman size telkin edileni yaşadığınız anda zaten kul oluyorsunuz. “Onlar 
Rahman’ın kullarıdır”  
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Furkan dediğimiz şey vicdan telkin edilmesidir; ilkelerin, iyi ve doğrunun, 
yanlış ve kötünün… Aklı başında her insan yaşadığı her durum karşısında 
vicdanlıysa iyiyi doğruyu ayırt eder. Sonradan nefsi araya girdikten sonra, 
kendisine telkin edilenin, kendisine verilenin yalancısı olur. Veya olmaz; 
sağlam irade ile duruşu sağlam olarak yürümeye devam eder. Bunu nereden 
anlıyorsunuz; sureler içinde yalanlamanın en çok kullanıldığı ve yalan 
kavramının en çok kullanıldığı sure, Furkan suresidir. Başka surelerde korkuyu 
görüyorduk, ölümü görüyorduk… Burada; yalanlıyorlar, kıyameti yalanlıyorlar. 
Kıyamet dediğim ayağa kalkış ama buradaki kıyamet saat olarak tır. Kıyamet 
olarak çevrilmemesi gerekir; onlar vakti yalanladılar diyor. Saati yalanladılar 
manasında… Saat demek ölüm demek, “vakti saat” Topluma bakın; herkes 
ölmeyecek gibi yaşıyor! Herkesin ölmeyecek gibi yaşaması, ölüm vaktinin 
yalanlaması demesidir. Yüz tane adam çevirin, yüzü de ölümü yalanlayarak 
yaşıyordur, hiç ölmeyecek gibi… Ölüm döşeğinde dahi ölümü yalanlayarak 
yaşıyor, sanki hiç ölmeyecek gibi. Yani ölümün bilincinde değil, idrakinde 
değil. İdrakinde olmamanın yalanlamasında… Peygamberi yalan ediyorlar 
değil mi; oda bizim gibi sıradan… O’nun sıfatlarına bağlı olarak yalanlamış 
oluyorlar. Kur’an’ı yalan ediyorlar; inen, indiriliyor, indirilecek, Furkan olacak 
onda… Onlar yalanladığı zaman Furkan’a dönüşmüyor. Yalanlayanların 
tamamının ahlakına bakın, Furkan bilinci olmayan ahlaktır. Felsefe diliyle 
söylersek anlaktan bakar, duyuları ile beraber zihinsel ve nefsi emmaresinden 
bakıyor ve sıradan bir bilinç tipi; buna eskiler avam derlerdi. Sıradanlıkla, 
zihinsel, duyularıyla, nefsi emaresinden bakanlar… Ve sıradanlığın içinde 
hikmet göremezsiniz, o cüzziyat… Külliyat ilkeler düzeyindedir. Külliyat ve 
ilkeler sahibi kendisini cüziler üzerinden gösterir; eylemlerinde, 
edinimlerinde, ürettiklerinde. Bütün ürettikleri kendi değeridir, emeğidir. 
Milyonlarca seneden beri emek veriyor, onun için emeği kutsal görüyoruz. 
Emeğin israf edilmemesini, emeğe karşı cimri olunmamasını istiyor, çünkü 
kendisi emeğini fisebilillah sunuyor. 

Dikkatli bakın emek olarak verdiği şeylerde azap ettiğini Furkan da net 
görürsünüz, emek ettiği şeyle de rahmet verdiğini söyler; suyla rahmet 
veriyor, toprakla rahmet veriyor. Onlara nice nimet verdik, su üzerinden 
taşıdık vs. Aynı şeyle de azap ettiğini söylüyor; suda boğduk, yerle bir ettik, 
pişmiş balçıklara çevirdik… Bir taraftan size rahmet olacak şey, ama bir 
taraftan da size felaket ve bela olabiliyor. Buradaki bela ve felaket olarak 
bütün âleme baktığınız anda âlemi başka bir açıdan görüyorsunuz; arkasında 
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kuvvetli bir irade var, kuvvetli bir şuur var; aliyyül ala, istediğini istediği gibi 
hükmüyle kullanıyor. Bahçe onun bahçesi, biz bahçede yaşarken kendi 
bahçemiz olarak görüyoruz, sahipleniyoruz. Sahiplendiklerimizle, yanlış değer 
edindiğimiz şeyler ne ise, batıl olanlarla beraber sıradan bir bilinçle bakarken 
gelen gerçek değeri göremiyoruz, gerçek kutsalı, hikmeti idrak edemiyoruz. 
Hikmet her varlığın kendi nedeni, kendi gerçekliliğidir, kendi gerçekliliği 
eylemlerinde gösterişi… Tekil ve tikel olarak kendi varlığını yaşarken -yani 
cüzziyatta yaşarken- eylemlerinde potansiyelinde olanlarını açışı… Ama neye 
göre; karşılaştığı durumlara göre…  

Bir çiçek, bir tohum kendi tohumluluğunda ki özü ne ile açıyor karşılaştığı 
durumlara göre açmıyor mu; toprağın o kritik eşikteki sıcaklığı, toprak altında 
duruşundaki kritik nem oranı, kritik yani eşik sıcaklığı, onun kendisindeki olanı 
açışı, kabuğu yırtışı… Çıktığı zaman yel vuruyor, sel vuruyor, o vuruyor, bu 
vuruyor, güneşin altında, bir taraftan kökleri ile besleniyor… Karşılaştığı 
olaylar sonucunda kendisindeki o özü, kokuyu, rahiyayı açıyor, en sonunda. 
Doğanın tamamında böyle değil midir? İnsan da geçmişte olanın kendisinde 
de aynı şekilde olmayacağını zannediyorsa bu ahmaklıktır. Eğer bir nedeni 
varsa, kendi üzerinde yaşaması gereken bir gerçekliliği varsa; o zaman o 
gerçekliliği açığa çıkartacak şeylerle karşı karşıya kalmak zorunda… Onunla 
karşı karşıya kaldığı zaman kendi nedeni ne ise onun açığa çıkışı gerçekliliği 
yaşamasıdır. Gerçekliliği tahakkuk ediyor artık. O tahakkuk ederken kendi 
gerçekliliğini bulmuştur artık. Yalancısı da yalanlayanı da, küfür ehli de, şakisi 
de, saidi de gerçekliliğini bulmuştur.  

Furkan inerken kendi gerçekliğinizi, hak gerçekliliğiniz üzeri aslı tecellide 
yaşamınızın hakikatidir veya zılli tecellide yaşamanızın hakikatidir. Zılliyet te 
kalma, o da bir gerçeklilik olarak kendi nedenini yaşıyor ama kendi 
nedeninden mahrum, kendi nedeninin bilincinde olmadan yaşıyor, idrakinde 
olmadan yaşıyor. Buraya idrakinde olmaya geldik. İnsan kendi nedeninin 
bilincinde, idrakin de olarak yaşar; eğer yaşamıyorsak biz o zaman beşeriz, 
eskiler avam derdi. Yalanlamalara bakın, saati yalanlayanlar, Peygamberi 
yalanlayanlar… Hangi noktada yalanlıyorlar; sıradanlıkta yalanlıyorlar. 
Sıradan, O da bizim gibi yiyor içiyor, sana melekler indirilmeli değil miydi? Her 
ne ile yalanlıyorsanız onunla yüzleş ileceğinin vurgusu var. 

Furkan suresinin çok enteresan bir tarafı var; birisine inmiş bir şey gibi 
okumayın, kendinize inmiş ve siz Furkan olmuş olarak okuyun. Burada 
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oturuyoruz, bir bilgi konuşuyoruz, o bilgi içinizde bir şeyi yalanlıyor; ya olur 
mu, boş versene, bu da kim oluyor der, nerden çıktı, haftada bir geliyoruz 
ama o da bizim gibi bir adam, üstelik okul bile okumamış… Türlü türlü 
yalanlama… Ne zaman aşıyorsunuz; gelen doğru bilgi ile vicdanınızla… Burada 
hakka hakikate ait bir şey var, benim anlamadığım bir şey var, bunu anlamam 
gerekiyor; bakış açınızı değiştiriyorsunuz, doğru ile gerçek olanla karşı 
karşıyasınız. İşte o zaman artık kişiyi görmüyorsunuz, hikmeti görüyorsunuz, 
hikmete davet ediliyorsunuz. Kişiler önemli değil, Resulallah ne diyor; “hikmet 
müminin kayıp hazinesidir. Nerede olursa gitsin alsın.” Bu da bizim gibi beşer; 
sana hikmet gelmiş kardeşim, sen hikmetini alsana! Neden’in gelmiş sana, 
nedenini alsana! Nedenin seni bilinçlendirecek, nedenin seni Furkan olmaya 
taşıyacak. Vicdanına dokunuyor, vicdanında ilkeler uyanacak, ilkeler seni 
iradeye sevk edecek, doğru harekete sevk edecek. O doğru hareketle beraber 
karşılaştığın eylemlerde nasıl davranman, nasıl yaşaman gerektiğinin bilinci ile 
bakacaksın. O bilinçle beraber yaşadığın karşılaştığın olaylarda Furkan olarak 
yaşayacaksın. O Furkan olduğun zaman ismin kuldur. Ama nasıl bir kul; 
Abduhu ve Resulüh olan bir kulsun. Çünkü sendeki olanı, Allah’ın vicdanına 
telkin ettikleri üzeri yaşıyorsun ve Cenab-ı Hakk’ın sıfatları üzerinde görülür; 
işte Resullük budur. Nur suresinde söylenen Resullük, Furkan suresinde net 
anlatıyor.  

Ne ile yalanlıyorlarsa o yalanladıklarıyla yüzleşeceklerinin buyruğu var; 
melekler inmeli değil miydi; biz o melekleri indireceğiz, meleklerin indirildiği 
gün o cehennemi kuytu daracık bir yerine de atılacaklardır diyor. Tefsirsel 
olarak söylersek melekler indiği zaman ya azap melekleri iner ya rahmet 
melekleri iner. “doğru yol üzerinde yürüyenlerin üzerine melekler iner” ayeti 
var. Yanlış yolda yürüyenlerin üzerine de en sonunda iner, en sonunda ama 
akıbetinde, ahiretinde iner. Ondan önce niye iner; Şuara suresine girdiğiniz 
zaman iblisleri musallat ederiz diyor. Bir surede melekleri indireceğiz diyor, 
diğer sure de iblislerimizi musallat edeceğiz diyor. Ayetlerin diğer surelerde 
tamamlandığı yerler var.  

Buradaki hikmet, ne ile yalanlıyorsanız onunla yüzleşeceksiniz, 
karşılaşacaksınız. Daha önce söylemiştik; Allah’ın adalet ve hak sıfatından 
kaçış yok, neyi inkâr ediyorsan, yalanlıyorsan en sonunda karşılaşmıyor mu 
insanoğlu. Dünya yuvarlaktır dedi Galileo, ondan önce nicesi diyordu, bilineni 
var bilinmeyeni var. Patenti Galileo’ye verilmiş, patent kurulu kimse tutmuş 
ona vermiş. Ondan önce nicesi var; dünyayı dışarıdan seyredeni var, yuvarlak 
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olduğunu göreni, felekleri bilmeyen mi var? Piri Reis ne ile çizmiş, haberleri 
yok, herhalde televizyonda görüp te çizmemiş; Şili’yi o boğumuyla beraber 
çizmiş, düşünün. Uzaya çıktığınız anda ruhunuzla, elinizin altındadır bütün 
dünya! İnsan nur varlığı oldu mu dünyayı aşmaya başlar artık. Hani aura 
diyorlar günümüzde, nur deryasına daldığınız anda, kendi enerjiniz, alanınız, 
enerji olarak alanınız genişlediği anda dünyanın dışında da bakabilirsiniz. 
Kendi arşınızla Cenab-ı Hakk’ın arşına taşındığınız anda dünya yanınızda bir 
damla olmaya başlar, dışarıdan bakarsınız. Daha önce patenti çoğunda var, 
yok değil. 

Her ne ise her neyi yalanlıyorsunuz, yalanladığınız en sonunda önünüze çıkar, 
tevhidi de budur. Melekleri yalanlıyorlar “melekler indirilmeli değil miydi” 
“sana Allah’tan bir zenginlik verilmeli değil miydi” O meleklerle yüzleşecekler, 
zenginliği de vermemiş miydi; hem manevi zenginlik hem dünyevi zenginlik… 
Kendi zamanında fethedilmeyen yer kalmadı, kendi coğrafyası itibari ile 
ondan sonra genişlemeye devam etti. Yine yüzleşmediler mi? Ebu Sufyan 
bizatihi tanık değil miydi? Bu sözü söyleyenlerdendir Ebu Sufyan, Mekke’nin 
fethinden tanık değil miydi? Peki, insanın malı mülkü önemli değil, en büyüğü 
nedir; iktidar ve güç. Yalanlamanın tamamı insanın elinden iktidar ve gücünün 
gidişi ile alakalıdır. 

Konuştuğumuz her şeye bir yalanlama getirelim, nefsimizin oradaki iktidar ve 
güç hali var, onun sizde uyanmasıdır; kabul ettirmez, yapma, etme… En basiti 
yarın oruç tutuyoruz diyelim; şöyle, böyle vs. İktidar ve gücün kendinizden 
yoksun kalışa doğru sevk edişiniz, kendinize sevk edişiniz. O gücün sahipliliğini 
kaçımız tutuyor? Ne yapıyor; ya yapma, etme, eyleme… Niye; o gün iktidar ve 
gücü elinden gider. Tutmaya çalışın nefsi emarenizi, orada aynı anda 
sırıtmasına sebep verir; yapma, etme, yarın oruç tutma, ne yapacan… 
Genelde nafile oruçlarda çok oluyor. Sabah namaza kalkıyor, azıcık bir 
yatayım! Yaşam biçiminizden bakın; bir iş yerine çalışmaya gidiyorsunuz, emir 
altında kalmaya karşı çıkıyorsunuz. İnsan emir altında olmayı sevmez, kast 
etmek istediğim bu. Kul emir altında olan demektir ve insanın kendisi emir 
altında kalmayı sevmez. Birinin altına çalışıyor ya, kendi işim olsun. Evet, 
olsun, oluyorsa olsun… Birine iyilik yapacaksınız, nefsiniz müsaade etmez, 
ayrılamazsınız; ilimse ilim, paraysa para, mülkse mülk, özürse özür, sevginizi 
göstermekse sevginizi göster. Nefsiniz müsaade etmez. İktidar onun elinde, 
onun için nefsi emmare demişler; emir altında tutan nefis, içgüdüler. Onun 
bölgesi bağırsak bölgesinden itibaren, anüsten diyaframa kadar olan bölgedir 
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demiştik. Ruh ta kalpte ikamet eder. Rabbiniz kalbin altındaki et noktasında 
ilk tezahürünü yapar, kürsiyi alada oturur, bütün varlığınıza oturur. Tuba ağacı 
sinir sisteminizdir ve bütün sinir sisteminizle beraber bütün varlığınıza 
oturmuştur. İnsanı, kürsi edinmiştir. Âlemde en büyük kürsi insandır. 

Tevili itibari ile gerçeği inkâr edenler gerçekle yüzleşirler. Gerekçe olarak 
sürdükleri ile de karşılaşırlar. Benim beylik namazı kıldığım zamanlar bir gün 
iftara gitmiştik. Orucu açtık, oruç tutuyorum ama namazda biraz şeyim… Ev 
sahibinin söylediği bir söz var; buna efendi diyorlar ama namaz kılmıyor! 
Vallahi o sözü ona yutturdular; ‘namaz kılmayan evliyamı olurmuş’ söz, direk 
oraya not edildi haberi yok. Kendisi direk yüzüme söylemedi. Seneler sonra 
yanıma geldi; “namaz kılmıyorum, bu işin böyle de olduğunu gösterdiler 
bana” dedi. Gördüğü şeylerin haddi hesabı yok çünkü. Demek ki böylede 
oluyormuş! Kendisinin aklındaki namaz şekil namazı, salad değil. O 
Perslilerden gelmiş namaz. Salad her daim Allah ile olmak… Benim her daim 
Allah’ın huzurunda olup olmadığımdan senin ne haberin var? Sen beş vakitte 
gidiyorsun, ben her vakitte gidiyorum, her an rabbim ile konuşuyorum. 
Secdeye değdiğim zaman, Allah’ın huzurunda değilsem, ben o secdeye secde 
diye bakmam.  

Yaptığınız şeyin nedenini açığa çıkartmıyorsanız, o şey o şey değildir. Namazın 
nedeni, gerçekliliği sizin Hakk’a miraç etmenizdir, Hakk’ın huzuruna 
çıkmanızdır. Orada Hakk’ın huzuruna çıkmıyorsanız, iki kilo muzla, şu 
derdinizi, bu derdinizi düşünüyorsanız orada menfaatleriniz var; namazda 
değilsiniz. O şeyin nedeni sizi hakka taşıması içindir, nedenini yerine 
getirmiyorsunuz o zaman o şey şey değildir, yapmıyorsunuz demektir, o şeyi 
yapmamışsın, sende gerçekliliği yok, karşılığı yok demektir.  

Ya da oruç, orucun sonucunda olması gereken nedir; temiz ahlak, temizlenme 
ve nurun üzerimizden salınmaya başlaması… O gün temizlendin mi 
ahlakından itibaren? Yok, bağırsaklarda temizlendin, amenna, iyi, çok güzel 
nefsin az bir şey sustu. Üzerinde nur salınıyor mu salınmıyor mu? Yok, o 
zaman orucun hak değil, bitti. Oruç sıkar adamı, nur inerken sıkılır, patlar. Nur 
inmeye başladığı anda insanı sıkar, enerji geliyor, biyo-enerjinin üstünde 
sürtünme kuvveti olduğunu düşünün; bütün o biyo-enerjiniz kabz-bast 
oluyor, salınan enerji ile beraber enerji yükünüz artmaya başlıyor. Bir taraftan 
da yakıtınızı yakıyorsunuz, yakıtın eksikliği var, sıkılmaya başlarsınız. Hepsi 
fizyolojik, hepsi fizikle alakadar… Kur’an’a ilkeleri ile bakarsanız fiziğin dışında 
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bir şey göremezsiniz konu olarak; özne, tin, fizik… Nur suresinde direkt fizikle 
alakadar zaten… Allah yerlerin göklerin nurudur, parantez içinde nurlanma, 
aydınlanma gibi tabirler yapmış. Allah aydındır! Allah yerlerin göklerin nuru 
olarak söylüyor kendisini. Cevher olarak varlık nedeninin hakikatini anlatıyor; 
ben nurum diyor ve kendi nurumdan da nurlandıracağım diyor. 

Toparlayayım; bir şeyi ne ile inkâr ediyorsanız inkâr ettiğiniz ile 
yüzleşeceksiniz. Atam abinin güzel bir sözü var; ne tükürdüysem hepsini 
yalattılar, ne inkâr ettiysem hepsi ile yüzleştirdiler! Onun için yola düşerseniz 
sakın böyle olmaz, bu böyleydi demeyin, tükürdüğünüzü yalatırlar. Eğer yolda 
iseniz, yolda değilseniz ahirette ne tükürdüyseniz yüzleştirirler. Hangi 
veçheden yalanladıysanız onu gösterirler; gel bakalım bu melekler, zenginlik 
filan diyordunuz onun zenginliği böyleydi… 

Yahudi’nin birisi H.z. Abdulkadir Geylani’ye geliyor, diyor; sen saltanat içinde 
yaşıyorsun, müminler için böyle demezler, biz ise sefalet içinde yaşıyoruz. H.z. 
Abdulkadir Geylani cübbesini açıyor, bak diyor sol tarafa; Cehennemi görüyor, 
kendisini, orada bayılıyor. Kaldırın diyor, bak diyor sağ tarafa; Cenneti 
görüyor; Aliyyül ala. Cübbenin bir tarafında cenneti bir tarafında cehennemi 
gösteren bir kişi! Furkan cennetini bulanların suresidir. Bir insan Furkan olursa 
karşılaştığı olaylara göre neyin nasıl yaşaması gerektiğini bilir, vicdanında 
değerlerini edinmiştir. Değerlerini edinmek üst yapı kurumları edinmek 
demek… Vicdanda başlarlar, beyinde kürsiyi alada üst yapı kurumları olurlar. 
Bilinciniz altında edinirseniz, gönlünüz cenneti mekân olur, iradeniz yerini 
bulur, karşılığını bulur. Çünkü yükünüzü atıyorsunuz, her yük atışınızda, 
karşılaştığınız olaylar üzerinde ne murad ediyorsanız Allah size karşılığını 
veriyordur, yani sonuçları ile karşılaşırsınız. Potansiyelinizde olan şeyler açığa 
çıkarken bir taraftan ilahi sıfatlar üzeri Hakk’ı yaşamaya başlamışsınızdır –veli- 
bir taraftan da irade ederken de Cenab-ı Hakk’ın iradesi üzeri irade ettiğiniz 
içindir ki irade ettiğiniz her şey karşılığı bulur. “Onlar ne istiyorsa onlarda 
orada vardır” bu ayetin biraz daha ileriki safhalarında belki söyleyeceklerdir; 
onların ol dediği olacaktır. İrade ettiğiniz oluyorsa ol dediğiniz oluyor 
demektir. Efendi’nin dediği şu; size oradaki yaşantıya göre burası cennettir, 
bizim oradaki yaşantımıza göre (cennete ki yaşantı) buradaki yaşantımız 
zillettir, cehennemdir diyor. 

O da bizim gibi sıradan! Bu görünüşe bakan bilinç, hikmeti görmez, arkadaki 
içeriği görmez. Biçim önemli değildir, önemli olan içeriktir. Lokman Hekim ne 
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diyor; evladım şu çiçek şuna yarar, bu şuna yarar, öbürü buna yarar… 
Sonuçlarını biliyor, içeriklerinin nelere sebep vereceğini biliyor. İçeriklerin 
nelere sebep vereceğini bilmek onun hikmetini, nedenini bilmek demektir. 
Ama sonuçları itibari ile onu bilmek hikmetine vakıf olmak demektir, hikmet 
ehli olmak demektir. Bir kişiye hikmet verildi ise o sonuçlarından itibaren 
âlemi okuyordur. Günümüzdeki pozitif bilim öyle yapmıyor mu; bir şeyin 
nedenlerini, içeriğini, sonuçlarını biliyor yaptığı şeyler sebebiyle… Nesnenin 
davranışları üzerinden bakarak onun üzerinden hüküm vermiyor mu; şu işi 
görür, bu işi görür; o zaman böyle kullanılması gerekir. İşte o hikmeti verilen; 
yani sonuçlara ait bilginin kullanabilir kılınmasıdır, bakış sağlamasıdır. Furkan 
da bize söylenen ne; bir akıbet var, bir vakit, yalanlama; saati yalanlama; 
melekleri yalanlama… Amentü billâh ı okuyor; Allah’ı yalanlama, Peygamberi 
yalanlama, kitabı yalanlama! Öldükten sonra dirilmeye iman; saati yalanlama! 
Amentü billâh ile okudu Furkan’ı… Kimin imanı varsa sonuçları itibari ile 
yüzleşeceklerine, o zaman bütün hayatı renklilik olur ve hakkın tezahürü 
itibari ile gönlü cennettir ve gönlü cennet olanlar karşılaştıkları şeylerle halini 
bozmazlar, cennetlerini bozmazlar, cehenneme çevirmezler.  

Bir arkadaş ile bir gün yolda gidiyorduk, biraz agresif bir insandır, Allah’ın 
selamı üzerine olsun. Ona bağırıyor, buna bağırıyor trafikte, şu şöyle yaptı, bu 
böyle… İstanbul trafiğinde öyle olmamanın imkânı yok. Hakikatten de haklı da 
ama bu kadarda bağırıp çağırmamak lazım diye düşünüyorum. En sonunda 
dayanamadım; abi halini bozma dedim, sen halinin bozukluğuyla kalıyorsun 
adamın umurunda bile değil! Umurun da bile değil, unuttu gitti ama sen 
halinin bozukluğu ile kalıyorsun. Gönlünüzü bozuyorsunuz, yani kirletmeyin. 
“Onlar boş şeylerle, sözlerle karşılaştıklarında bırakır giderler” yani 
kendilerini, gönüllerini, cennetlerini kirletecek olan şeyle karşılaştığında 
bırakır giderler. Yalanlayanlara, tartışanlara tartışmazlar, selam derler, iyi 
niyetlerini gösterirler, çeker giderler. Tartışma iddia işidir, iddiaya girmezler. 
İlkeli insanın iddiası yoktur. Yaşadığının gerçekliğini kendi biliyorsa o 
gerçekliliği kendi yaşıyorsa ondan tavizi olmaz, duruşu var. Duruşu olan 
insanlardan bahsediyoruz. “Onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler.” çünkü her 
şeyin hakkın tecellisi olduğu bilincindedirler. Bakın, değerleri yaşayan 
insandan bahsediyorum; emek değeri olmuş, hak değeri olmuş, Allah değeri 
olmuş, üzerine melekler iniyor, aynel yakin şahit olmuş. İnsan gerçeğe tanıksa 
o zaman eline ayağına sahip çıkar. Bütün yaşantısında amentü billâh ı 
özümsemiş insan… Kul, kul olan insandır.  
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Burada imanın şartları net anlatılıyor. Geçen surede bazı şeriat kuralları ile 
bizi sınırladı. Burada imanın şartlarını tamamıyla uyuyor. Yalanladılar, 
yalanladırlar, yalanladılar. Hikmet gerçekliliği olanlar ise yaşadılar, yaşadılar, 
yaşadılar. Neyi; eğer melekler üzerinizde ise melekeler olarak yaşarsınız, 
Peygamber üzerinize inerse hangi Peygamber ise onun hakikati üzeri yaşarsın. 
Hangi veçhesi itibari ile birde oda var; her Peygamberin türlü türlü veçhesi 
var. Öldükten sonra dirilme; zaten öldü isen her şey sana ayandır. İnsan ne 
zaman melekleri görmeye başlar; öldüğü zaman. “Onlar melekleri bölük bölük 
indiklerini gördüğü zaman” “gök bir bulut gibi yarıldığı zaman” hani kendi 
göğünüz yarılıp ta belirsizlikle -bulut belirsizlik demek- birde kendi 
belirsizliklerinizle bakarken belirsizlikler silindiğinde melekleri görmeye 
başlarsınız. Ama ölmeden önce yoktur.  

- Birde beyaz diyor orada… 

Beyaz demesi umutla bakıyor. Gökyüzünün bulut kestiği zaman… Maviye 
baktığın zaman sonsuzluğa dalıyorsun, değil mi, gecenin karanlığı bile olsa. 
Bulut olduğu zaman ne oluyor, karanlığa gömülüyorsunuz, belirsizlik var, 
akıbet ve umutlarınıza ait belirsizlik… Gece rüyanızda bulut gördüğünüz 
zaman ne olur; emin olun bir bela gelecek. Yani sizin geleceğe bakışınızı 
körletecek, belirsizliğe sevk edecek bir olayla karşı karşıya kalacaksınız. Ne 
kadar bulutun karanlığa doğru gidişi varsa o kadar şiddetli bir olayla karşı 
karşıya kalacağınız söz konusudur. Onun için bulut gördüğüm zaman hemen 
bozuyorum ben. Vallahi, belirsizlik kötü… Yani zahmetler belirsiz kılar. 
Zahmetin büyüklüğü ile alakadardır. Beyaz bulut, umutlarınız var… İlke 
noktasında belirlilikleriniz var ama halen ne ile karşı karşıya kalacağınızın 
belirsizliği var; nereden gelecek gibi. Hak nereden sizi muhatap alacak, 
nereden size el uzatacak veya uzatmayacak, yaptığınız şeylerin karşılığını 
görecek misiniz, görmeyecek misin; bak halen bir belirsizlik var. Belirsizliği 
aştığınız anda melekler üzerinizdedir.  

Burada yaşam kitabından bahsediyoruz. Söylediği her şey sonuçta yaşanıyor. 
Geçenlerde televizyonda şöyle bir şey söylüyorlar; melekleri kim görmüş, hiç 
bir insan görmedi! Yakup’un hikâyesinden haberi yok; melekle güreş tutar. 
Bazıları abartır, tanrı ile güneş tutan diye. Resulallah’ın miracından haberi yok 
arkadaşın. Bunlar ilahiyat profesörleri bir de! Evliyullah’tan haberi yok, 
Cebrail’den haberi yok. Asli sureti ile kimse göremez! Biçim demek içeriğinin 
taşınması demek, eğer bir içerik varsa onun biçimi var, o zaman asli suretini 
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görmek lazım. Hani Cebrail’i asli sureti ile gördü ya diyor, ondan önce 
görmemişti, onun için hiçbir meleği asli sureti ile göremeyiz diyorlar! 
Kardeşim bakın, burası gölgeler vadisi; şu gölgeler vadisine bakın ne 
görüyorsanız, emin olun asli melekesi de vardır. Yani biçim olarak o içeriği 
kendinde taşıyan, Kudreti Azimüşşan’dan beslenerek içeriğini açığa çıkartan 
meleği de vardır. Buralar gölgeler vadisi ve diyor ki gölgeler vadisinde 
gölgelere aldanmayın. Onların üzerinde içerik olarak kuvvet olarak tecelli 
edenleri görün, âlemi etkileyen âlemde iş gören melekûtu görün ve onlara 
taşının. Melekût özneldir. Çünkü kuvvetler özneldir, onlar eylemlerde 
görünmeye başladığı zaman onların hikmetine tanıksın. Ve burada bizden 
istenen hikmet dediğimiz içerik olarak nedenimizdir, geçekliliğimizdir. 
Eylemlerimizde o gerçeklilik tahakkuk eder, buna vakıf olmaktır, sıradanlığa 
değil. O eylemlerdeki farklılıklarda cüzziyattaki yani tekil ve tikellikteki 
eylemlerdeki farklılıkta ilkesel olarak tezahür edeni görmek… İşte ona 
tanıksanız hikmetine vakıfsınızdır. Artık sonuçları ön görüyorsunuz. Artık 
neyin nasıl olacağını da ön görürsünüz; sonucu buysa bu eylemler sonucunda 
bunları da görecek gibi. O zaman hikmet verilenenlerden oluyorsun; şifaysa 
şifa esması, kadirse kadir sıfatı… Çünkü artık yaptığınız eylemlerde tasarruf 
hakkı verilmiş, tasarrufları kullanıyorsunuz. “Bu böyle yapılınca böyle 
oluyormuş” bilgisini edindiğiniz anda artık sizde o hikmettir. Sonuçları bilerek, 
sonuçlar doğrultusunda iş görüyorsanız artık hikmet insanısınız, onun 
gerçekliliğini biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz, gerçeklik artık sizden tezahür 
ediyor.  

Peki, Allah’a iman… Allah sizde tezahür edecek; efaliniz de, sıfatınız da, zatınız 
da… Zaten öyle! Bilincinde ve idrakinizde olacaksınız. Asli tecellide olacak 
demektir. “Onlar cennetini bulmuşlardır” demek sıfatı ilahiyi üzerlerinde 
bulmuşlardır ve üzerlerinde o sıfatı ilahi ile görünüş sağlıyordur Allah, 
demektir. Onun için Furkan suresinde sıfatı ilahinin tezahürü konuşulur. Zati 
tezahür daha yoktur, zati tezahüre iman vardır. Furkan suresi kime iniyorsa 
sıfatlar üzerinden değerlendirme yapıyor, o doğrultuda yaşıyor, gönlü 
sıfatların tecelli mahalli olmuş, cennet olmuş insanı konuşuyoruz. Cennet, bu 
resullük mertebesi… Zat daha ortada yok ama zat olduğunun bilinci ile 
bakıyor, idrakiyle bakan değil. Başka bir sureye doğru gidiyoruz, orada var. 
Zati noktada yaşayan veliyullahların işareti var mıdır, vardır; bir insan bütün 
âlemden soyunuyorsa, kendi varlığında da kirliliğinden arındırması sebebiyet, 
Zati Kibriya üzerinde tezahür eder, kendini gösterir ona. Yani “zatı Hakk’ı anla 
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zatındır senin” dediğimiz nokta… Ama melekleri görmek önemli değil, önemli 
olan nurun tecellisidir. Nur ile yaratılanlara mı, nurun kendisine mi? 

Tevili itibari ile söylersek neyi inkâr ediyorlarsa onunla yüzleştiği içindir ki 
melekleri inkâr ediyorlar meleklerin indirildiği gün, tanık olunacağı günden 
bahsediyor. Demek ki herkes asıllara tanık olacak. Ama önemli olan asıllara 
tanık olmak değil, bizim işimiz o değil. İşaret edilen amenna odur. Asılların da 
içeriği olan bi-zatihi nur… Özlerin özü… Ve onun sizde tezahür ederken 
melekeleriniz üzerinden sizin üzerinizde iş görmesidir; işte o zaman siz 
cenneti mekân olmuşsunuz. Hz. Ali’nin dediği gibi “ahiret te cennete gitmek 
şaşılacak şey değil; iş, burada cennetini bulmuş, ahirete gittiğinde cennet 
onunla iftihar ediyordur.” lakin işin enteresan tarafı “cennetin uğultusunu 
duyduklarında” diyor, yani canlı bir varlıktan bahsediyoruz. Rabbim her neyi ki 
var etmiştir, ona kendinden bir can vermiştir, bir sıfat ihsan etmiştir, o onun 
özü olmuştur. Cevher olarak ta kendinden var ettiği için, hüküm sahibi olarak 
kendisi üzerinde bulunduğu için üzerinde tecelli edenidir. Ve o şey Cenabı Hak 
ile canlıdır… Kendisi diri olan, ölümsüz olan ve her şeyi kendisiyle canlı ve diri 
tutan… Furkan ayetlerinde de görürsünüz, her şeye can vermiştir. Nasıl olur ki 
bir mekân canlı olur? Yer, gök canlıdır!  

Bizden sıradan bir bilinçte kalmamız istenmiyor, ilkeli bakmamız isteniyor, 
kurgul bir zekâ ile bakmamız, ilişkilendirmemiz isteniyor. Yani hikmetli 
bakmak, işin felsefesi ile bakmak… Ariflerin hikmeti ve filozoflar hikmeti… 
Filozofların ki nedene bakar, ariflerin hikmeti şahsa bakar. Şahsı görürler 
eylemlerinde, şahsa tanıktırlar, onun için görünüşleri görmezler. Görünüş 
üzerlerinden eylem sahibini, irade sahibini, sıfat sahibini görürler, iman dolu 
bir bakışla. Yani amentü billâh ı aynel yakine çevirmişler, ilmen yakin değil. 
İlmen yakin şuur, gaybi imandadır. İmanı gaybi dedir, görmeyerek, bilmeyerek 
Allah’a, meleklerine iman ediş, kabul etmişlerdir. Ama veliyullah aynel ve 
hakken yakin tanıktır meleğine, kitabına, kitabın yaşamsal olduğuna, 
peygamberin yaşamsal olduğuna, bin dört yüz sene öncesinde öldürmemiştir. 
Kitabın duvarda duran bir kitap gibi olmadığının bilincindedir. O kitap, ona 
inmiştir; o kitapla okumuştur, kitap kendisinde değere dönmüştür; o 
değerlerle artık bakıyordur, Furkan olmuştur. Melekler melekesi, emeği 
olmuştur, ürettikleri üzerinden tezahür etmiştir, ürettikleri değer olmuştur. 
Nasıl kullanması gerektiğinin bilinciyle hakkıyla kullanıyordur; ne israfta, ne 
cimrilikte; Rahmeti ilahi olarak kullanıyordur. Değer olmuştur ve değerlerle 
bakan bir bilinçtir o, veli bilinci… 
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Her iki açıdan da bakın, ister filozof zihniyeti ile ister arif zihniyetiyle fark 
etmiyor. İki akıl tipiyle de bakın, hakkı ve hakikati ilkeleriyle görür ve ilkeleri 
ile idrak edin ve ilkeleri ile anlayarak yaşamınıza geçirin. “O rahmanın kulları 
ki” derken, inenin yaşama geçmesi söz konusu… Eğer geçmiyorsa sonuç elde 
etmiyorsunuz, gerçekliliğinizi hakkıyla yaşamıyorsunuz. Başka bir alanda bir 
gerçekliliğimiz vardır, onu açığa çıkartıyorsunuzdur; sonu, akıbetiniz nasıl olur; 
onu da Allah bilir. Allah esirgesin hepimizden...  

Yalanlayanlar “dua etmezseniz kadir kıymetiniz nicedir” diye geçirir, hemen 
arkasında “onlar yalan yere şahitlik etmezler” diye ayeti kerime var. 
Yalanlayanlar, yalan yere şahitlik etmeyenler; yani Allah’ın yapmadığını yaptı 
demeyenler, Allah’ın yaptığına ise yapmadı demeyenler. Tanıklıkları hak 
üzeri… Yalan şahitlik etmezler deyince sığ olarak anlamayın. Olay vaki bulmuş, 
o olay üzerinden şahitlik yapanlar anlamında kim suçlu, kim suçsuz 
noktasında anlamayın. Allah bir şeyi yaratmamış yaratmadığı şeyi yaratmış 
diye söyleyen; iftira… Allah bir olay zuhur ettirmiştir, tahakkuk ettirmiştir, o 
olaya olmadı diyenler; yalan… Yalan yere tanıklık yapmazlar yani inkârda ve 
iftirada bulunmazlar. Furkan suresinde yalanlama da Allah’u azimüşşan kendi 
üzerine alınıyor her şeyi… Yalan ve yalanlama Cenab-ı Hakk’ı bir zatihi yalan 
ve yalanlanmasıdır; Peygamberin, Kur’an’ın yalanlanması bizatihi Cenab-ı 
Hakk’ın yalanlanması; kendi üzerine alınıyor ve her biri ile yüzleştireceğim 
diyor.  

Her kim ki hak olanı yalanlıyor sonuçta onunla yüzleşecektir, bundan kaçış 
yok. Allah bizi yalanlayanlardan eylemesin, inkâr ve iftirada, inatta 
duranlardan eylemesin. İki kişiyi çok net konuşuyor; birisi beyanın sahibi, 
birisi iradenin sahibidir; Nuh’u ve Musa’yı konuşuyor. Onların halkları 
yalanladılar; Tevrat’ı, kitabı gönderdik yalanladılar diyor. Veya Firavun’a 
gönderdik, yalanladılar. Allah’ın âlem üzerindeki iradesini yalanlamaktır. Nuh 
beyan sahibidir, beyanı yalanlıyorlar. Bir beyan gelir ya boş versene böyle şey 
olur mu deriz hemen… Kardeşim bir kulağını kabartsana arkada bir şey yatıyor 
mu, âlemde karşılığı var mı, yaşamında karşılığı var mı, bir araştırsana! Yok, 
sıradan bakarız; bu adamda böyle tezahür etmez, bu adamdan iş çıkmaz, 
şöyledir böyledir der. Sizde bir gerçeklik tezahür ediyordur, ilk 
anlatamayacağınız kimlerdir; anne babanız, çocuğunuz; bula bula seni mi 
buldu, sen kim oluyorsun… O kadar sıradandır ki o sıradan yaşantının 
kendisinde sizde tezahür edeni görmezler. Önemli olan sıradan olan şeylerin 
üzerinde hak ve hakikatin tezahür ettiğinin bilincine ermektir, şahikalar 
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görerek değil. Bize keramet gösterir misin? “Biz mucize indirdiğimiz zaman 
zaten boyunlarını bükmüşüzdür” diyor. Önemli olan şu; âlemde neler 
yaşanıyorsa bir hikmet, bir neden, bir gerçeklik üzeridir, gerçekliği ne ise o 
gerçekliğe bağlı olarak onların varlık sıfatları üzerinden tezahür edeni görün. 
Bu tezahür etme nedir, bir ilkenin tezahürü olsun; ilkeyi görün, hikmetini 
görün, onun gerçekliğini görün, amenna, ama o ilke üzeri onun üzerinde 
tezahür eden gerçek şahsa da tanık olun, eyleminde tanık olun.  

Muhteşem bir kitap, bu kitap! Böyle bir kitap yok, Allah anlımızı secdeden 
kaldırmasın, bunun zevkini yapanın Allah’u azimüşşan lütfü ihsanıyla önünde 
engeller getirmesin. Bir açık bırakmıyor, bir şeyi konuşuyor konuştuğu yerde 
hiçbir şey açık bırakmıyor. Her insan bir sıfat veya birçok sıfat üzeridir. 
Sıfatları hangi iş alanında açıldıysa, hangi emek üzerinden açıldıysa, ürettikleri 
üzerinden açıldıysa hayata duruşu bakışı öyle gelişir ve o gelişen bakış açısına 
göre Kur’an’ı anlar, okur. Veya okuduğu kitaplar ne ise ona göre değerlendirir. 
Onun içindir ki her alanda ürün verenler insanlar Kur’an’a baktıkları zaman 
farz et tıp, kimya, hukuk ona göre o ilkelerden bakarak anlar. Bizimde 
bakmamız tafsilatı ile… Elimizden geldiğince, tasavvuftan edindiğimiz ahlak, 
edep, irfan, erkân veya senelerden beri pozitif bilimlerde öğrendiğimiz 
şeylerle, felsefede öğrendiğimiz şeyler nelerse ilkeler bağlamında okuyoruz. 
Ama zihin bağlamında değil. İlkeler bağlamında elimizden geldiğince teviliyle 
okuyoruz… Eksik midir; eksiktir. En basiti numeroloji sinden bahsediyoruz; 
altı, altı düzenlerle gidiyor diyoruz. 

Yükselen insanı anlatıyor Furkan… Kur’an inmiş, amentü billahi ile beraber 
değerler edinmiş, değerler ile gönlü cennet olan, cennete yükseltilmiş 
insandan bahsediyor. Ferdi bir sure, umumi bir süre değil. Ferdi 
yükseltilenlerden bahsediyor; onlar cennetin en yüksek mertebesine 
yükseltileceklerdir diyor. Cennetin en yüksek, âlâ mertebesi nedir; insanın 
kendisinde Allah’u azimüşşanın melekeleri üzerinde tezahür ederken 
istediklerinin olmasıdır. Yani kendi gerçekliğini, gerçek hakikatine bağlı olarak 
yaşayarak asli tecellide yaşamasıdır. Kendi cennetinin, gönlünün 
yüksekliğindedir, tepesindedir o kişi… O zaman kendi melekelerine aşkın… Ne 
ile aşkın; hakkın nuruyla aşkın, hakkın varlığı ile aşkın… Hakkın varlığı ile aşkın 
iken kendi sıfatları üzerinden Cenabı Hak hangi içeriği –potansiyeli- 
kendinden istemiş ve yaratmışsa onu eylemlerinde ürettiklerinde 
gösteriyordur; irade ettiği yerini buluyordur, sonuçlanıyordur, azim esması 
doğrultusunda. İşte o, kendi cennetinin asaletinde, kendi cennetinin 
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yüksekliğindedir. Cennet dediğim bir değil, yüzlerce… Yedi cennet diye ayrılır 
ama kendi içinde tafsilata ayrılır. Her bir sıfat ehli kendi varlığının hakikatini 
ne ise o hakikatin cennetini Allah ile bulur. Bu net anlatılıyor.  

Dua… Duayı özellikle zikrediyor. Furkan suresi 77 ayet… Yetmiş yedi; 
tafsilatının tafsilatını toparlanışı… Kişinin kendi üzerindeki tafsilat ve âlemler 
üzerindeki tafsilatının toparlanmasıdır. Çünkü yedi rakamı tafsilatı açar ve zül 
celali vel ikramın rakamıdır, toparlanışın… Ama zahmetlerde! Karşılaştığınız 
olayların zahmeti, yaşadığımız olayların üzerinden üzerimizde olanın açılışıdır. 
Edindiğimiz yük ne ise içerik olarak, onun açılışına işaretini verir, yedi. Onun 
için yediyi gördüğüm zaman bazen kaçarım. Ama kaçtığınızda yüzleşeceksiniz, 
kulağınızdan büker, yine yüzleştirir. Çünkü sizde olanın açığa çıkmasını istiyor. 
Bazıları yolda zoraki kahramandır; ya bana dokunmayın, ben böylede iyiyim 
filan… Öyle olmuyor işte. İlla bir şeyler yaşatıyorlar ki onun üzerinde olan 
açığa çıksın. Ya seve seve demişler ya da zorla demişler, vallahi öyle… Furkan 
da onu görürsünüz ya zoraki kahraman olacaksınız ya da seve seve kahraman 
olacaksınız. Uyum ve dengenizi bulmanız lazım, Kassas’a doğru gideceğiz, 
seksen sekiz tane ayetle bitiyor. Çünkü uyum ve dengenizi bulana kadar 
cennetinizi tam bulmamışsınızdır. Furkan’la yüzleşirsin, cennete Furkan la 
yükselirsin. Furkan olmayanın cennete yükselişi, cennetten nasibi yoktur. 
Daracık bir yere atar sizi… 

Geçen hafta demiştim bir vakit gelir, inşallah kabir ve sonrasını da konuşuruz 
demiştim. Bu surede önümüze çıktı, kısacık değineyim… İnsan öldükten sonra 
daracık bir yere atılır, ilk düştüğü anda belirsizlikleri ile beraber… O daracık 
yer, beden kabri… Ruh bedene düştüğü zaman daracık bir yere atılmıştır, bu 
âlemde, siccin e düşmüştür. O siccinden kurtulmaya çalışır ki cenneti alasına 
yükselsin. Dua edin… Bakın manevi gömleği edinen kişi, eğer ruh, manevi bir 
gönül edindiyse kendi alanında, eğer doğaya düşerse doğa kendisini sıkar. 
Kendini açığa çıkartmak ister, arayışlarda olur, ta ki kendini bulana kadar… 
Kabir noktasından ikinci bir nokta; kabri -bedeni- kendine dar gelirse arayışları 
ile beraber sevk edilmeye başlar, ta ki bir kapı bulana kadar…  

Öldük diyelim, burada bulamadık, ölmeden önce ölemedik, amentü billahi 
aynel yakin hakkel yakın yaşayamadık. Kabre girersiniz, daracık yere atılırsınız, 
orada sıkıştırırlar sizi, burada yükünüzü çıkartmadınız ya, orada yükünüzü 
çıkartırlar. Yükünüzü çıkartma Allah’ın dilediğine bağlı orada; ya cennetten bir 
ala kapı açılır ya cehennemden bir kapı açılır. Kişi, eğer burada açığa çıkartıysa 
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kendi cennetine terfi eder. Yok, eğer burada çıkmadı, kabirde. Kabir bir 
berzahtır diyor, o berzahtan dönüş yoktur diye ayeti kerime vardır. Bir daha 
kendiliği olarak, bu biçimde gelmez noktasında o ayet yorumlanmalı, yoksa 
bir daha gelmeyecek noktasında yorumlanmamalı. Kabirde Allah’u azimüşşan 
müsaade ederse ruhlar bedene döner. Biz iç âleme gittiğimiz zaman 
zannediyoruz ki toprağa düştüğümüz zaman toprağa gidiyoruz, değil. Oradaki 
nurani alana gidiyorsun, yaptıklarınla beraber, yüzleşmeye gidiyorsun, 
taşıdıkları, yüklendikleri ile… Bu âlemde yükün var, yükünü çıkartmamışsın, 
bir taraftan da bu âlemde yüklenmişsin… Gel bakalım, bu yüklendiklerini bir 
boşaltalım derler. Sen neyi yüklenmişsin bir farkına var.  

Onun için kabir aidiyet soruları ile beraber bilinçlenme yeridir; rabbin kim, 
kitabın ne, peygamberin kim… hepsi aidiyet sorusu… Gerçek kıyamet 
dediğimiz mahşere kadarda Allah’u azimüşşanın müsaadesi ile burada 
kefaretlerini vereceklerse günahkârlar buraya gönderirler. Yok, eğer 
mükâfatları daha fazla olacak insanlar var ise cennetlerinden buraya 
indirilirler, yani devriyeye çıkarlar. Ve ruhların tamamı devriyededir artık. 
Yani, kalu belada hiçbir ruh kalmamıştır, tamamı devriyededir, kabirde 
tutulanlar hariç. Ruhlar şu zamanlarda itibaren tamamıyla devriyededirler, ta 
ki kıyamete kadar… Devriye konusunu araştırabilirsiniz. İslam da kabulü var, 
yok, şu, bu, bunlar beni ilgilendirmiyor. Bana gösterileni, yaşatılanı bilirim.  

Burada önemli olan bir şey daha var, Şuara suresine gittiğimiz zaman 
göreceğiz; yol yalanın yolu değildir. Eğer yaşamadığın bir şeyi dile getiriyorsan 
kafana vururlar. Bu yolda kitaptan okumayla şunla bunla iş olmaz. Yani iki 
tane kitap okudum, onu anlatayım, tereciden alayım terecilere satayım, 
olmaz. Yaşadığın şeyi dile getir, yaşamadığın şeyi dile getiriyorsan o zaman gel 
derler. Sana bunun delili verildi mi, sana bunun ayeti geldi mi, sende bunun 
gerçekliliği var mıdır demektir o. Sende bunun gerçekliği yokken sen bunu ne 
diye dile getirirdin, yaşamadığın şeyin yalancısısın demek. Şairleri konuşuyor 
ya yaşamadığın şeyin yalancılarını… Söylediği şeyin yalancısı değil, şair 
söylüyor, bir doğruyu da söylüyordur, ama yaşamadığı şeyin yalancısı 
oluyorsun. İkisi arasında fark var, o konuya doğru gideceğiz, inşallah.  

Sonuçta Furkan bize şunu verir; devriyeye düşer ne zaman ki mahşer alanına 
gireriz, artık dönüş yoktur. Mahşerde dönüş olmaz. Mahşerden itibaren her 
varlık kendi varlığının hakikati ne ise onunla orada yüzleşir. Problemler vardır, 
bunlar üzeri çok konuştuğumuz için içine girmiyorum, hangi bedende o 
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zaman hesap vereceğiz filan gibi; hepsini top yekün verirsin, hesabın yoksa 
zaten kimseye sualde vermezsin. Hesap verenler burada yüklendikleri ile 
hesap verirler. Yüklendiği bir şey yoksa orada hesap yoktur, onlar öndekilerdir 
diyor Kur’an’ı azimüşşan da, hesabı olmayanlar demektir. Öndekiler, 
sağdakiler, soldakiler var. Halen benlikte olanlar sağdakilerdir, Allah için iş 
görüyorlardır, ama ibadetini sahipleniyor, onu sahipleniyor, halen sahiplenen 
bir benliği var; halen mülkiyetin Allah’ın olduğunun bilincine eremeyenler; 
kitabı sağdan verilmişler. Bir ilke üzeri yaşanmış, bir ilke üzeri iş görmüş 
olanlar, ürün vermiş olanlar sağdakiler... Soldakiler sadece yalanlayanlar… 
Bunu yarım akıllılar sağcılar, solcular diye anlıyor. Bedene ait yaşayanlar, ruha 
ait yaşayanlar demektir. Dünyeviyete ait yaşayanlar, akıbete göre yaşayanlar; 
sağcılar ve solcular… Sadece Allah’a göre yaşayanlar; onlar öndekiler, hesabı 
görülmeyenler, sorgu suali olmayanlar. Biraz daha ileri gidersem imanı zorlar, 
ama gideceğim, imanı zorlasın; hesabı kitabı görenlerdir onlar. Muhammed 
divanı o sahrada kurulur, mahşer sahrasıdır, kum rengidir, güneş yoktur 
orada, Allah kendi nuruyla ışıtır. Muhammed divanı kurulur, hesap kitap 
görülmeye başlar. Bazı doğuşat ehli bunları dillerinde sırları söylemişlerdir, 
yaşayana da ayandır, selam üzerlerine olsun. Ehiller o sofrada oturur, bölük 
bölüktür, bütün veliyullahlar, bütün müminler ve tamamıyla beyazlar 
içerisindedirler, insan sıfatındalar… Diğerleri ise hangi sıfata büründü ise o 
sıfat üzeri yaratılır, onun için birbirlerini tanıyamazlar.  

Akıbetten korkmak istemezseniz insanca yaşayın, insan… Furkan olmayanın 
insanlığı yoktur. Bir insan Furkan olacak, Furkan değilse insan değildir. 
Sonuçlara göre yaşayacak; hakkı, hakikati, amentüyü bilerek yaşayacak. 
Furkan amentüyü bilerek yaşamaktır, iman ederek yaşamaktır, vicdanı olan 
insanın edindiği bilinç yapısıdır, bu bilinçle değerlerle bakan, ilkelerle gören 
bilinçtir. Elem neşrah leke sadrek, göğsü geniş olanın suresidir; kabulleri geniş 
olanın. Her yerde hakkın tecelli ettiğinin bilincinde olarak her şeyi 
değerlendiriyor, onun için boynu büküktür, Allah’ın selamı üzerlerine olsun, 
himmeti üzerlerimizden eksik olmasın. Artık yaşantısı tamamen ilahi sıfatlara 
bağlı olanlar.  

Nur suresinde üzerimizde nurun tecellisi ile beraber beşeri sıfatlarımız 
üzerinizden gerçekliğimiz olan ilkeler üzeri yaşayarak, marifette yaşamamızın 
bilincine ermiştik. Furkan da ise karşılaştığımız ve bizi zorlayıcı, dara düşürücü 
olaylar üzerinden ilkelere bağlı olarak yaşantımızda tezahürlerine, yaşama 
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taşımamızla alakadar bir bilinç veriliyor. Amentü billahi ye bağlı olarak 
yaşamamız gerektiğinin bilinci de veriliyor.  

Ama burada ilk şey, amentü billâh ta ilk şık; Allah’a göre yaşamak… Melekleri 
gördük, peygamberleri gördük, hepsine selam olsun. Çocukluk devresinde 
görmek istenir, olur; ama Allah dururken hiç birine itibarınız olmamalı. Yani 
bin dört yüz sene öncesinden yaşıyorsanız, O’nu bu güne taşımadıysanız… 
Sekiz bin küsür sene önce Âdem baba da yaşıyorsanız, O’nu bu güne 
taşımadıysanız, hikâye olur ancak.  

Amentü billâh ın dört şık üzeri yaşantısı vardır; ilmen yakin, imanı gaybi 
düzeyinde; aynel yakin, her birine tanık olacaksınız; hakkel yakin, 
melekeleriniz olarak tanık olacaksınız; hakkel yakinden de yakin, bizatihi artık 
sizde okunacak o nur… Hakkel yakinden de yakin demek üzerinizde galip olan 
Aziz, Allah’tır. Artık üzerinizde tezahür ederken, sizi her gelen her veçheden 
görebilecek… Bunun biraz daha ilerisi var, söyleyemiyorum, bizatihi Hakk’ı 
yaşıyorsunuzdur, çünkü her birinin üzerinde Hakk tezahür ediyor, her biçimin 
üzerinden Hakk tezahür ediyor. Her biçimin üzerindeki içeriği sizde tezahür 
ederken artık herkes Hakk’a tanık olur üzerinde, nun’un noktası olacaksınız. 
Burada âlemlerdir nun’un çizgisi, noktadır Allah’ın kendisi; ümmettir âlemin 
çizgisi, noktadır Hz. Peygamber… Nun’un çizgisi talep edenlerdir, talep 
edilenin tezahür ettiği kişi kimse O’da noktadır. Nun’un böyle kendine ait 
içerikleri ve hikmetleri de vardır.  

Furkan da neden tanrı anlatılmış. Hikmet değişenler ve değişmezler ve 
farklılıklar üzeri hareketin sonucunda görünüş bulur, tahakkuk eder. Yani, 
sizin potansiyelleriniz değişmeyenlerinizdir, karşılaştığınız değişenler sizi 
zorlayıcı olan, dara düşürücü, sevk edici değişenler ne ise potansiyelinizin 
açığa çıkmasına sebeptir, harekete sevk eder sizi; işte hikmet o zaman 
tahakkuk etmiştir. Gerçekliğiniz o zaman tahakkuk etmiştir ve gerçekliğinizi 
yaşıyorsunuzdur ve yaşanan gerçekliğinizi inkâr edemezsiniz. Her şeyi 
yalanlayabilirsiniz, yaşamınızı yalanlayamazsınız, imkân yok. Her şey yalanlar 
ama kendiliğinizi yalanlayamazsınız. Onun için önünüze bir şey çıkarken 
hikmetten yana, sakın yalanlamayın; olabilir deyin, bilmiyorum deyin, 
görmem lazım deyin, tanık değilim deyin… “Onlar yalan yere şahitlik 
etmezler.” Bazen soruyorlar, vallahi o bilgi bende yok diyorum. Adam bakıyor, 
nasıl bu bilgi sende yok! Kardeşim senin için yalan mı söyleyeceğim, yok. Hani, 
her şeyi bilecek! Ya, nereden bileceksin, bilmiyorsun. Bazen düşünüyorum, o 
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kadar şey not düştük, Allah’u azimüşşan inşallah unutturmaz diyorum; vallahi 
nasıl korkuyorum. Vallahi buraya gelirken korkuyorum, Allah biliyor. Takdiri 
ilahi…  

Toparlayayım… Kim ki kul oldu, rabbi üzerinde buldu. Bakın abduhu ve 
resuluh diyor; abduhu ve maliki demiyor, abduhu ve nebi demiyor. Kim ki 
Furkan olarak abd oldu, Allah’ı kendinde buldu, resulü oldu. Hangi sıfatı ile 
bulduysa, hangi eyleminde gösterdi ise, hangi ürününde gösteriyorsa...  

Hikmet gerçeğin bilgisidir, yalanlanan her şeyin kendisi ile yüzleşecek olanlar 
hayvandan da aşağı olan cehenneme inerler. Onlar hayvanlar gibi değillerdir, 
diyor. Çünkü hayvan nedenini yaşıyor, insan kendi nedenini yaşamıyor, 
nedenine taşımıyor kendisini… Gerçeğin bilgisine göre yaşam biçimi, duruş 
edinmiş şerefli insan olanın cennete yükselişi anlamlandırılıyor. Gerçek ile zan 
arasında insanın bulunduğu durum ya zanda yalanda ya da gerçek ile 
hikmette duruş sahibi oluşudur. Surede bilginin insan yaşantısında işlevsel 
olduğu ve etkilediği net görülmektedir. Yalan olan neden ve ereğe bağlı 
gerçekliliğe örtünmek, hikmet ise olanın, ereğinde görünecek olan olanın, 
ereğinde görünecek olanın, nedeninin gerçekliğine tanıklık ve gerçek olanı 
onamayı sağlatandır demişim ve yaşatandır aynı zamanda.  

Zikir demişiz. Burada zikirde yalanlama diye bir şey var, zikri yalanladılar 
diyor, keşke zikri yalanlamasaydık diye bir ayeti kerime var burada. Daha 
önceki surelerde zikri lafız itibari ile zikir, eylemde zikir olarak konuşmuştu. Bir 
surede geçmişlerin anlatımı olarak zikir, bir surede Kur’an’ın kendisi, birçok 
mertebe makama konuşulması olarak, Kur’an olarak anlamlandırılıyor zikir. 
Bu surede zikir Kur’an’ın kendisinde geleceğin haberi olarak kullanılıyor. “Zikir 
bize gelmişken” yani geleceğin haberi bize gelmişken, yüzleşeceğimiz şeylerin 
kendisi bize haber verilmişken, biz inkâr ettik. Muhteşem bir şey, zikir 
kavramının içeriğini her surede nerede ise bambaşka bir ifadeyle dolduruyor. 
Zikir bize gelmişken, akıbetin ve ahretin bilgisi bize gelmişken biz bunu inkâr 
ettik, yalanladık. Yalanlamasaydın diyeceğim, inşallah Allah bize yalanlatmaz.  

İkinci ayette Cenab-ı Hakk yalandan münezzeh olandan anlamlı kılıyor. 
Tasavvuf ehlilerin çok enteresan bir tabiri vardır, birçok şey için yalan 
kullanılabilir, ama yaşadığımız birçok geçici şeyi de yalan olarak demişler. 
Yalan dünya gibi sözler söylerler, dünyanın kendisini yok olduğu anlamında 
değil, gerçekliliğinin olmadığı anlamında… Görünüşler mutlak bir gerçekliğe 
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sahip değillerdir anlamında kullandıkları bir şey, yoksa her görünüşün de 
kendine ait bir gerçekliği var. Çünkü biçim içeriğin dışarı vurumudur, içeriğin 
eylemlerde görünüşünün kıvamıdır, eylemlerde görünmesinin sebebidir. Eğer 
biçim bir kıvama haiz değilse içerik kendini dışarı veremez. Hani bir biçim 
yapıyorsunuz içine bir şey koyuyorsunuz ki o biçim üzerinden dışarı vursun, 
eylemlerinde görünsün. Bir şey yapıyorsunuz ama göstermiyor, eylemlerinde 
de taşmıyor, o zaman o biçim hakikati temsil etmiyor. Allah bir biçim var 
ettiyse, ona bir öz verdiyse eylemlerinde o görünecektir ve o biçimin kıvamı 
aynı zamanda o içeriğin dışa vurumudur… Derler ya içi dışına vurmuş. 
Biçimine vurmuş derler. Adam hasettir ileriki zamanlarda artık somurtkan, 
dudak çökmüş bir hale kadar gider. Artık içerik biçim kazanıyor, artık sadece o 
içeriği veriyor. Cemalinden okunur hali derler ya… Her biçim öyledir. Bunu 
daha önce bir parça konuştuğumuz için fazla girmiyorum.  

Önemli olan içeriktir, zaten içeriğin ne kadar önemli olduğunu Cenabı Hak 
bize söylüyor; amelleriniz niyetlerinize göredir; içeriklere göre ölçülür diyor. 
Hangi içerik üzeri o eylemi yaptıysan ona göre ölçülür. Eyleminizi bir biçim 
olarak kabul edin, o eylemin biçimini hangi içerikle, niyetle doldurduysan ona 
göre de Cenabı Hak kendi ilahi âleminde bir suret var eder, o eylemin 
kendisine ve ona göre ölçülmüş olur, demiştik, hatırlıyorsanız. Onun için 
önemli olan içeriktir, içeriğe dikkat edin. Ne ile bakıyorsunuz, hangi hal 
durumunda iş görüyorsunuz, hangi niyet üzeri yaptınız, bunlara çok dikkat 
edin ve Allah için… Şu melek için, şu evliyullah için, şu peygamber için değil, 
Allah için yapın.  

Dün konuşuyorduk arkadaşla, Ya Rabbi dedim soframıza davetlisin. Herkes 
birilerini davet ediyor, bizde Allah’ı davet ettik, hiç aklımıza gelmiyor, değil 
mi… Birisi dedi böyle bir şey şirk olarak ta anlaşılır dedi, çünkü Allah’ı yeme 
içmeye davet ediyor. Biz yeme içmeye davet etmedik ki kardeşim, 
soframızda, erkânımızda bulunmasına davet ettik. Allah, yemez içmez 
olduğunu biz daha iyi biliyoruz, amenna, ama Azimüşşanın lütfu ihsanıyla, ya 
Rabbi yanımızda bulun, yediğimiz lokmayı sıfatı ilahine çevir, yediğimiz 
lokmayla sana çevir bizi, sana yükselt bizi… Davetlisin dediğimiz, ‘yediğimiz 
içtiğimiz hakka dönsün, batıla dönmesin’ ya da ikrama dönsün manasında 
söylediğimiz bir şey. İnsan üzerinde Allah’ın kabulü… Allah’ın kabulüdür 
insanın kabulü… Rıza lokması itibariyle paylaştığımız bir şey, her birimiz 
paylaşıp ta yiyorsak orada Allah kabul etmiştir, gönlümüzde sevinç oluyorsa 
Allah kabul etmiştir. Kulun razı olmadığından Allah razı değildir. Bak, kulun 
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diyorum, beşer demiyorum. Çünkü beşer menfaatinden de razıdır, verirlerse 
iyidir vermezlerse kötüdür. Ama kul öyle değil, kul verirse de Allah’ın dan 
razıdır, vermezse de Allah’ın dan razıdır. Kişilere, olaylara, nedenlere göre 
değerlendirmez, Allah’a göre değerlendirir. Kişilere göre yol tutulmaz, Allah’a 
göredir hepsi… Bunlar çok önemli şeyler.  

Furkan sizi yaşam biçiminizde tamamıyla cennete yükseltiyor, bunu idrak 
ettiniz mi tamamıyla oturmuştur. Yalanlamayı şöyle konuşmuşum bir yerde; 
Tevrat ta geçen Allah’ın ismini boş yere anmak yalan yere anmaktır, Allah’ı 
yalanlama! Yani sana bir benlik vermiş, sıfatı ilahi vermiş, sıfatı ilahi üzeri 
yaşarken Allah’ı yalanlama. Allah’ın ilahi sıfatları üzerinde tezahür ederken 
potansiyellerinle esmayı hassın var iken o esmayı hassın üzeri yaşar iken 
yalanlama… Çünkü insanın kendisine gelen beyanı kabul etmemesi, ineni 
kabul etmemesi demek, Allah’ı yalanlaması demektir ki kendi öz varlığını 
yalanlamasıdır. Tevhidin dili itibari ile bakılırsa şöyle söylenmesi lazım; sizi 
O’na yükseltir, bir olanınıza yükseltir, öz varlığınıza yükseltir. Kur’an geldi size, 
Kur’an yaşam biçimi oldu ise üzerinizdeki melekeler, mertebeler, makamlar 
üzerinden Allah tezahür ediyordur, insanı Kamilsinizdir.  

Tenzihten okuyun; Allah’u azimüşşan tenzih ediyor kendini, her türlü 
yalandan… İlk ayetler de kendini tanımlıyor, çocuk edinmeyen diyor. Benzeri 
olmayan demektir, çocuk ediniyorsa benzeri var, benzeri yok. Benzersiz olanı 
yaşamaya taşımaya davet ediliyorsunuz, amentü billahi ile beraber. Onların 
söylediğinden Allah’u azimüşşan aliyyül aladır diyor. “O ki göklerin ve yerin 
hükümdarlığı O’na aittir, iktidar ve malikiyet Ondadır” yani hiçbir şey 
sahiplenmeyin, sahibi Allah’tır demektir. Bak, kul olmanın birinci şıkkı bu. İki, 
çocuk edinmemiştir, benzeri yoktur; sakın ha benzerleri olarak onu 
düşünmeyin yani bir şeyleri onlaştırmayın. O zaman ne ile tanıyacağız; kendisi 
ile tanıyacağız. Ne ile taşınacağız sıfatı ilahisiyle ve eyleminde, kendi 
üzerimizde aynel yakin, hakkel yakin tanık olacağız. Hükümranlıkta ortağı 
olmamıştır diyor; yani yanında kimse yok, tek, ahadiyet… O her şeyi 
yaratmıştır, yarattığı şeyler üzerinden tezahür eder; vahidiyet. Burada zaten 
söyleniyor; o yaratmıştır, bir düzen vermiştir ve kaderini tayin etmiştir; yani, 
her şeyin üzerinden kendi ilkeleriyle ile tezahür ediyor, her şeyin üzerinde 
kendi iradesi ile tezahür ediyor ve her şeyin üzerinde eylemlerde bulunurken 
bi-zatihi kendi kaderini yaşıyor. Kendisi kader sahibi, kimse değil. Ya bu kader 
benim, böyle kötü kader, kahpe felek, ne kadar kötü zamanda yaşıyoruz 

24

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



filan… Kader Allah’ın kaderi, kendine bir plan program vermiş, kendine bir 
irade vermiş, her şeyi hikmet üzeri yapıyor.  

Furkan suresi bize şunu getiriyor; her şey bir hikmet üzeridir, hikmet bilinciyle 
bak ve hikmet bilinci ile bütün yaşantına yön ver. Her şey olması gerektiği gibi 
oluyor ve yaşanıyor. Birinci ayette bir düzen vermiş, mukaratını yani kaderini 
sonuçta olacağı şeyi tayin etmiştir diyor, oraya doğruda sevk ediyor diyor; 
hikmeti ne ise onu açığa çıkartıyor anlamında… Bu, şu demek; her şey olması 
gerektiği gibi oluyor, ne diye kafanı yoruyorsun, olması gerektiğinin zevkine 
var diyor. Birisi gelip te halini bozmaya kalksa ne yapar; biz zevk ehliyiz, selam 
üzerine olsun der. Anlatıyor ya surenin sonunda; boş söz duyduklarında sizin 
yolunuz size, benimki bana, bir tartışma ile karşı karşıya kaldıklarında selam 
derler. Biz tartışma ehli değiliz, niye; halini bozacak, çünkü Allah’tan 
örtünecek. Tartışmaya girdiğiniz anda iddia ya giriyorsunuz, iddiaya girdiğiniz 
anda benliğe düşüyorsunuz -ama bencillik noktasında benliğe düşüyorsun, 
benlik zorunludur demiştik- o zaman ne oluyor o sırada sıfat ilahi itibari ile 
sizin üzerinizden tecelli eder, Hakk’a örtünüyorsunuz. Zevkini bozma.  

O zaman nasıl yapacağız, insanlara hak hakikati nasıl söyleyeceğiz; söyle 
sadece… Yalanlarsa kendine, doğrularsa yine kendine... Ya eyleminde 
göstereceksin tahakkuk ettireceksin ya da beyanında bulunacaksın; kabul etti, 
etti. Etmedi, halini bozma. Ya ben çocuğuma ne anlatabilirim, hiçbir şey 
anlatamam, sadece söylerim; oğlum yap. Yapmıyor, ver diyorum kumandayı, 
vermiyor, bazen veriyor. İrade olarak üzerinde ilahi sıfatlar tezahür eden bir 
karakterle, kişilikle karşı karşıyasın. Karakteri açılıyor, iradesi açılıyor, yaşadığı 
şeylerle beraber gelişiyor, tinini bulmaya başlıyor. Bir sürece girmiş, ben onu 
kendimle, ne kadar baskın bir kuvvetle etkilemeye çalışsam da olmaz. O, 
kendini yaşamaya geldi, beni yaşamaya gelmedi ki! Benden edindiklerini 
edinir, kendine taşır, o özgün bir hale doğru gider. Taklit olmazsa, özgün bir 
hale gelir, kendini yaşamaya gider. Allah ona ne öz vermişse onu yaşayacak. 
Allah göstermesin diyorum, kötü birisi olsa ben ne yapabilirim? İyi biri olsa 
kendine iyidir, amenna, Allah’ın selamı üzerine olsun; başka bir şey yapamam. 
Eylemlerimde, yaptığım doğru işlerde örnek olurum; söylevimde uyarıcı 
olurum, anlattığım hikâyelerle mitlerle de bir üst yapı kurumu 
oluşturabilirsem, değer oluşturabilirsem ne mutlu bana… Daha da başka 
hiçbir şey veremem. 
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Günümüzdeki toplumsal yaşantıya bakın; emek yok, sorumluluk yok, mitler 
gitmiş, anlatacak bir şeyler yok! Ali efendi geçenlerde buradaydı, anlatacak 
şeyimiz kalmamış diyor. Eskiden televizyon yok, bir şey yok insanlar otururdu, 
saatlerce konuşurdu; ya incikten boncuktan, birinin önüne yılan çıkmıştır, 
birinin kızı şöyle olmuştur, ya nasıl el atarız düğün yapılacak filan 
konuşulurdu. Televizyon ekranına hapsolmuşuz hepimiz, neyi izliyorsak artık, 
bir birimize duyarsızız. Teknoloji… Herkesin elinde… Bak, Allah, kitap diyoruz, 
Allah kitap konuşuyoruz elinde Iphone’la çıt, çıt, çıt… Allah, kitap deniliyor, 
azıcıkta orada dursun teknoloji, oraya gelmesin azcık! Bunlar kusur değil, 
bakın altını çiziyorum ama eksik… Öncelikleri belirliyor, sen önceliklerini 
gösteriyorsun, Rabbin de sana o önceliklere göre değer veriyor. Emeği 
olmayanın, miti olmayanın, sorumluluğu olmayanın, kutsalları olmayanın, üst 
yapı kurumu edinmişte değerleri olmayanın, vicdanı olmayanın geleceği 
yoktur. Hepsi vicdan cevherinde, akıl cevherinde karşılık görür ve üretilir 
değerler olarak ve o yüksek, ilahi değerlerle beraber kültür edinmemiş 
toplumun kendisi güdüktür, hiçbir zaman bir geleceği yoktur, herkes 
menfaatinedir. Başka bir surede ne diyordu; sen onları dışarıdan birlik 
görürsün, lakin onlar darmadağındır içerden diyor.  

Hz. Mevlana’nın hikâyesi vardır hatırlar mısınız; hani köpek enikleri oynuyor, 
efendim diyorlar bakın ne güzel oynuyorlar. Efendi Hazretleri buyuruyor; 
aralarına bir kemik atın, ondan sonra görün! Menfaatlerine dokunulduğu 
zaman… Aile hayatlarınıza bakın, ufak bir menfaat olsun ne kardeş kardeşi 
tanır, ne abla ağabeyi… Ağbeyim İsviçre’den arıyor, şu ev ne olacak, bu ne 
olacak? Daha annesi babası ölmeden evin peşine düşmüş! Dedikodusu oldu, 
Allah beni affetsin, fütüvvetin neresinde kaldık… Anlatmak istediğim şey ibret 
olsun diye söylüyoruz, dedikodusu olsun diye değil, niyetimiz hak. Allah ta 
niyet hak olarak, ibret olarak anlatıyor, yoksa firavunun dedikodusunu 
yapmıyor mesela…  

Hak ve hakikate göre yaşayanlar Cennete yükselir, bedenine göre değil. 
Görülenlere göre değil, olanlara göre değil, olması gerekene göre yaşayanlar 
ve olması gerekeni görenler ve olanlar üzerinden olup biteni görenlerin 
suresidir, yani hikmete vakıf olanların suresi. Çünkü hikmete vakıf olmadan 
olması gerekeni yaşayamazsınız. Olması gerekeninin bilincinde iseniz onun 
hikmetine vakıf olduğunuz için olması gerekeni yaşıyorsunuz, yoksa 
yaşamanıza imkân yok. 
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Surede özellikle Gafur ve Rahim esmalarını kullanıyor. Diğer surelerde de 
vardır Gafur ve Rahim esmaları ama burada çok enteresan kullanıyor; beyanın 
kendisi Allah’ın merhametinden dolayı… Allah bağışlayıcıdır; Rahim esması ile 
size el uzatıyor, “Siz bu zikri niye kabul etmiyorsunuz?” Zikrederken bin dört 
yüz sene önce indirilişini kast etmiyorum, onu da içine koyarak geniş 
anlamında söylüyorum; Kur’an’ı okuduğunuz zaman eğer size iniyorsa, 
indirildiği anda size zaten Gafur ve Rahim’dir. Sizi bağışlamıştır. Sizi 
bağışlamasıyla çekiyor. İndirilmesi zaten bağışlaması için, indirilmesi zaten 
Rahim sıfatı sebebiyle… Kur’an’ın indirilmediği kişinin Rahim’den Gafur 
iyetten nasibi yoktur ki Furkan olmanız demek Allah’ın merhameti, Allah’ın 
bağışlaması ile beraber sizi kucaklamasıdır, sizi kendine çekmesidir, kendine 
yükseltmesidir. Kur’an’ın indirilişi geniş anlamıyla bu sıfatın zikredilmesine 
sebeptir. Gelecek baki olarak yani ne yaparsan yapalım, hangi durumda 
bulunursak bulunalım Cenabı Hak merhametlidir, bağışlayıcıdır. Aynı zamanda 
kendisine dönenleri bağışlar, merhameti ile kucaklar anlamına da gelir. Yani 
sadece akıbet olarak düşünmeyin; aynı anda dönen her ne ise olan her ne ise 
o olup bitmekte olarak Allah’ın Rahim ve Gafur esmaları ile oluyor. Daha da 
ileri seviyeye götüreyim; potansiyelinizde olan sıfatların açığa çıkması için 
yaşadığınız her türlü darlık ve zorluk ne ise Allah Gafur ve Rahimdir. Bu 
âlemde yüklendiğiniz şeyleri, verdiği o darlık ve sıkıntılarla sizin üzerinizden 
alır, Rahim olması ile beraberde sizin üzerinizdeki sıfatı ilahisini açar. Gafur ve 
Rahim’i de o şekilde anlayın, sığ bir manada kullanmayın. Gafur ve Rahim 
olması sebebiyle akıbet itibari ile gelin diyor; Ben Gafur ve Rahim 
bağışlayıcıyım. Ne halde olursan ol, kalk ayağa yine dön. Dönüşü tövbe esması 
ile kullanıyor, orada Allah Tevvab’tır diyor.  

Yaşadığınız her şey Allah’ın bağışlaması, merhametiyle size el uzatışıdır diyor, 
sizdeki olanın açığa çıkması sebebiyle… Kaçacak yerimiz kaldı mı, kalmadı! O 
zaman olup bitene nasıl bakacağız; o zahmet verdi, bu zahmet verdi, şöyle 
yapılıyor, böyle yapılıyor diye mi? Kudret elden size bir el uzanıyor diye! Ne 
zaman kul olursunuz, Furkan olarak baktığınız zaman olması gerekeni 
yapmaya başlamışsınız. Furkan bizi olması gerekeni yapma bilincine taşıyor, 
olan biteni de, olanı da olan hikmetine göre gerçekliliği ne ise o gerçekliliğine 
göre olup bitmekte olduğunu görürsünüz. Buna vakıf olduğunuz zamanda her 
şeyi hak sıfatı itibari ile görürseniz, gerçekliliğine göre Allah’ın Lutfu ihsanı ile 
el uzatırsınız ve ona göre yaşarsınız veya sizin yolunuz size benim yolum 

27

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



banadır. Diyor ya, selam verir giderler, tartışmaya bile yeltenmezler, o şekilde 
yolunuzu tutarsınız. 

Buna dikkat edin, Furkan da önemli olan şu; olan biteni hakkıyla gör, 
hakikatiyle gör, sıradan bakma; duyularınla, menfaatlerinle, nefsi emmarenle 
görme; zihin düzeyinde kalma, alnakta kalma; değerler edinmiş bir bilinç 
itibari ile Allah’u azimüşşan a kul ol. Çünkü değerler edinen bilinçte kişi kul 
olur. Bunun altını çizeyim; değerleri olmayan kul olmaz, hizmetçi olmaz. 
Çünkü hangi değere hizmet edecek, hangi ilke üzerinden tezahür edecek ki o 
tezahür etmesinin kulu olmuş olsun. Cenab-ı Hakk kendini bu âlemde ilahi 
sıfatı ile nasıl göstermek istiyorsa, o göstereceği sıfat hangi sıfat ise, o kulun 
eyleminde gösterecek. O kulun eyleminde göstermesi için o kulun kendisinin 
teslim olması lazım, ne ile teslim olacak; sevgi ile teslim olacak; ne ile teslim 
olacak Allah’ı değer edinmiş olacak… Sevmeyen insanın değeri olmaz. Çünkü 
değer edindi, o sıfat üzerinde tezahür etmeye, potansiyel olarak açılmaya 
başladığı anda kendini ona bırakır. Olması gereken ne ise onu yapar. Yani 
merhamet etmesi gerekiyor, merhamet eder. Yok, merhamet etmeyeceğim, o 
adam layık değil! İyilik yapması gerekiyor, iyilik yapmıyor; layık mı acaba, olur 
mu, olmaz mı? Yapsana, iyilik sıfatı sende doğmuş, el uzatsana! Cömert ol, 
gelmiş işte fırsat, eline geçmez bir daha… Namazın kazası var, ilahi namazın 
kazası yok. O sırada Allah ile olacaksın, Allah ile ayağa kalkacaksın, salâtı 
daime duracaksın. Azıcık daha bekleyeyim? Miraca çıkıyorsun! Eyleminde, 
gönlünü cennete taşıyacak, asıllara taşıyacak, melekûta taşıyacak, melekût 
üzerine inecek…  

Dur, azıcıkta iblisler gelsin! Şuara’ya gittiğimiz zaman iblisleri musallat ederiz 
diyor. Olmasın! O kuvvetler insin üzerinize ve o kuvvetler indiği zaman size, 
tasarruf ehlisiniz artık. İstisnasız onların ol dediği olacaktır. İstediği her şeyi 
bulurlar diyor. Kaç seneden beri bu yoldayım, çocukluğumdan beri isteyip te 
vermediği olmamıştır. Bakın dünya hariç, onu da kendi nefsim dolayısıyla 
hiçbir zaman istememişimdir. İstemediğim halde vermemiştir. Kendi nefsim 
doğrultusunda istemediğim halde, başkaları için istediğim halde vermemiştir. 
Ne istediysem vermiştir. Artık Allah’a istekte müracaatta hayâ ediyorum, 
avucumu açamıyorum, bazen sadece elimi koyuyorum böyle, vallahi. Ne 
istediysem hepsinin karşılığını vermiş, göstermiştir; artık istemeye hayâ eden 
bir duruma gelmişim. Ne isteyecekseniz yalvara yakara dua ediniz anlamında, 
yalvarmazsanız kıymetiniz ne? Yalvardığınız zaman kıymeti harbiyeniz vardır.  
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Normal gündelik bilinçte olan bir adam bunu şöyle okur; ya bizi niye böyle 
ezik duruma düşürüyor, yalvarıp yakardığı kendini ilahlaştırıyor, 
kutsallaştırıyor, büyük bir tahta oturuyor; bizde tebaası; Firavun’dan ne farkı 
kaldı? Değil. Yalvararak kıymeti harbiyenizi ortaya çıkması demek, 
samimiyetini göster diyor. Samimiyet kişinin kendisinde olan değer ne ise onu 
eyleminde gösterişidir. Orada yalvararak dua edin dediği kıymeti harbi yeniz 
sizin samimiyetinizde görünecektir anlamındadır. Bir insan yalvarırken 
samimidir, bütün samimiyetiyle kucak açmıştır, acziyetini sunmuştur. 
Avucunu açmak demek acziyetini sunmak demektir. Allah göklerde, kıble 
göklerdir, doğanın kıblesi göklerdir gibi anlamlar verenler biraz 
romantiklerdir. Avuç açmak demek acziyetini sunmak demek… Ulûhiyeti 
ilahiye avucunuzu açın ve umut etmek istersin… Her dua eden kişi ulûhiyete 
sığınıyordur, her dua eden kişiye Cenabı Hak rububiyeti itibari ile duanın 
kabulü üzerinden görünüşe taşıyordur kendini. Ama oradaki bizim değerimiz 
ne Allah katında? Allah’ı değer ediniriz, değer edindiğinizde samimiyetinizi 
gösterirsiniz ki çünkü avucunuzu açtığınız zaman değerinize avucunuzu 
açarsınız.  

Bir insandan bir şey istiyorsunuz, nazınız geçiyor istiyorsunuz. Nazınız 
geçmeyen insandan bir şey isteyebilir misiniz? Nazınız geçtiği kişinin 
kalbinizde yeri vardır, değeri vardır, umut ediyorsunuzdur, onun içindir. Ve o 
değeri bana verin diyor. Onun için dua edin, samimiyetinizi gösterin. Bir tahta 
oturmuşta sizin duanızla kendi ilahlığını gösteren bir Allah değil, hâşâ. Sizin 
duanız üzerinden samimiyetinizi açığa çıkartan ve kulunu kucaklayan, 
Rububiyet’i ve Rahimiyet’i sebebiyle Gafur olan ve Rahim olan, sizi bağışlayan 
ve her türlü sıfatınız üzerinden sizi kucaklayan, size duanız üzerinden icabet 
eden… Mucib esması var, nasıl icabet etsin size Allah dua etmezseniz? Hangi 
noktada acziyete düştüyseniz… Başka bir şey değer edinme, beni değer edin, 
çare beni edin ve o noktada ben sana görüneceğim diyor. Yunus demiş ya; 
“senin bir ismin kerim iken ben gidip kimden isteyeyim” Değere bak, Allah ile 
arasına bir şey koymuyor. O sıfatları alıp başka birine yüklemiyor. Hangi 
noktada bir acziyet var ise Allah verir, filancayı da alet eder, vasıta kılar. 
Allah’ı görün, filancaları değil; bu tevhid dilidir. Onun için tevhid dilinin 
ilklerini belirliyor, Şuara da bunu doruğa çıkartacak, tamamıyla 
biçimlendirecektir.  

Müminler, yalana sebat edenler, yalandan kurtulan cennete erenlerdir diye 
not almışız. Ayeti kerimede boş söz diye kast edilen yalandır. Boş söz 
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duymayanlar, eyvallah deyip gidenler olarak tanımlıyor mümini… Dedikodu, 
yalan boş sözler… Şeytanın yaptığı zaten boş vaat, yalan; şeytanın sunduğu 
başka bir şey yok. Şeytan dediğimiz bir ahlaktır. Şeytanlığın bize sunduğu şey 
sadece yalandır. Dünyanın görünüş biçimleri, fanilikler, güzel bir yaşam, size 
şunları bunları vaat ediyorum; yalan… Siyasetçilerimizden zaten hepsini 
biliyoruz, tarihimizde de var; iki anahtar verenler, şöyle yapacağım böyle 
yapacağım diyenler, hep yalan… Şeytanın vaadi yalandır! Vaat gerçekliliği 
sonunda çıkacak olandır. Allah veriyorsa gerçekliliği sonunda somuttur; 
şeytan veriyorsa somut değildir, hayaldir.  

İnsanlık tini kıyasınca hakikat ve hak olanın yalanlanmasını suç olduğunu 
görmekteyiz. Mahkemeyi Kübra’ya alıyor hepsini, bir ayeti kerime var; hepsini 
yüzleştirecek Allah, hüküm veriyor üzerine… Bir taraftan da söylüyor; ben mi 
size söyledim böyle böyle yapın diye! “Ya rabbi sen onlara öyle bir refah 
verdin ki onlar seni yalanladılar” diyor bir ayeti kerimede de… Kim ki hakikati, 
hak olanı inkâr ediyor, yalanlıyor; mahkemeyi Kübra da illa onla yüzleşecektir. 
Çünkü hak ile hakikati yalanlamak suç olarak kabul ediliyor. İlahi âlemde Allah 
katında hak ve hakikatin kabul edilmesi zorunludur. Bunu normal ve insanlık 
tarihi yaşantısında görün; kim ki hak ve hakikat gelmedi zelil olup gitmedi mi? 
Dünya yuvarlaktır denildi, kim ki kabul etmedi zelil olmadı mı en sonunda? 
Suyun kaldırma kuvveti? Kaldırmıyor, atın görün kaldırıyor işte! Yasası belli, 
istesen de bazılarını inkâr edemiyorsun, yer çekimi kanunu gibi…  

Hak ve hakikat sonuçta açığa çıkacaktır, kabul etmezseniz beyan olarak ta 
gelebilir, hüküm olarak ta gelebilir. En son mahkemeyi Kübra da karşılaşırsın; 
ya burada akıbet olarak ya da ahiret olarak karşılaşırsınız. Furkan suresinde 
ahiret öne alınıyor daha çok, öncelikli konuşulan yer ahiret, öldükten sonraki 
yaşam… Şuara’da öyle değil, akıbet daha çok öncelik konuşuluyor. Furkan 
suresinde ahretimize ait yani sonradan geçeceğimiz mekânsallığa ait veya 
burada edindiklerimizle devriyeye geçtiğimiz zaman geçeceğimiz âlem, ortam, 
zaman, mekân ne ise orada selamet bulmamız için söylenen ayetleri 
görüyoruz. “Onlar selamete kavuşacaklardır” diyor, hep ahirete dair, 
sonradan edinilecek mekânsallığa ait bir vurgu var; ister bu devriyede bir 
ahiret edinelim, isterse mahşerden sonra cennet cehennem doğrultusunda 
bir ahiret mekâna taşınalım. Furkan suresinde söylenen şu 
yaşayacaklarınızdan emin olmak istiyorsanız o zaman selam üzerine yaşayın! 
Hak ve hakikat geldiği zaman sakın inkâr etmeyin, yalanlamayın ki selameti 
bulanlardan olasınız.  
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Furkan da her ne kadar ahiret öncelikli söylüyorsa ahiret ve akıbete ait 
selamet bulmamız isteniyor. Şuara’da ise kurtuluş isteniyor; yaşayacağınız 
şeylerden kurtulun, yüklendiğiniz ne ise onlardan kurtulun. Yüklendiğiniz 
burada emanet olarak Allah’tan yüklendiğiniz değil; kötülük olarak, günah 
olarak yüklendiğimiz ne ise onlardan soyunun, o yüklerden arının ve 
akıbetinizden yana kurtuluşa erin. İyilikler günahları gidericidir noktasında, 
daha çok orada kurtuluş vurgusu var. Ama Furkan da selamet vurgusu vardır 
ahireti kıyas alarak… Bize zahmet, rahmet rızıklarımızdan, temel 
ihtiyaçlarımızdan veriyor Rahmeti de oradan veriyor demiştik hatırlarsanız ve 
ondan yana kurtuluşu bulun diyor. Eğer hak ve hakikat üzeri yaşarsanız rızkı 
ilahi sizi mağdur etmez, zelil etmez.  

İnsanlık tini kıyasınca hakikat ve hak olanın yalanlanmasının suç olduğunu 
görmekteyiz. Furkan suresindeki mahkemeyi Kübra da betimlenenlerde de bu 
net görülmekte… Hak ve hakikati yalanlama lüksümüz yok. Suçtur ve cezası 
pişmanlıktır; cehennemin ateşi… Hakikat ve hakla yüzleşmeye başladığınız 
anda sizde duygu olarak çıkan ilk hal pişmanlıktır, cehenneme gittik yani… 
Pişmanlık halinin durumu dünyada iken akıbetlerle karşılaşılan pişmanlıktır. 
Bir gerçeği yalanladınız o gerçekle Allah sizi yüzleştirir ve yüzleştirdiği zaman 
sizde yaşanan psikolojik durum kabriniz yani bedeniniz size dar gelir, 
karşılaştığınız şey sebebi ile yüzünüz yanmaya başlar. Bunu geçen ayetlerde 
öğrenmiştik; ateş yukarıdan gelir, bağırsak bölgesinden gelmez. korkunun 
ateşi bağırsak bölgesinden gelir; pişmanlığın ateşi yüzden gelir, kafadan iner, 
yanarsınız, yüzünüz kıpkırmızı olur; meğer hakikat böyleymiş!!! Onun için 
pişmanlık ateşi size uğramadan siz hak ve hakikati kabul edin, onunla beraber 
yaşam biçimi edinerek yürüyün ve cennete yükselin. Cennete yükselmenin 
pişmanlığı yoktur, hayatınızda pişman olacağınız bir şeyiniz yoksa 
zevktesinizdir, vicdan susmuştur. Eylemlerinizde olması gerektiği içindir, 
olması gerektiği gibi yaşıyorsunuzdur, cehennemin ateşi sizde uyanmaz, 
sıkıntı verecek homurtular çıkmaz. Olması gerekeni olduğu gibi yaşarsınız, 
hikmetine vakıf olarak yaşarsınız, başkada bir şey yok… 

Hak ve hakikatin kabul edilmeyişi ilahi âlemde Cenabı hak katında suçtur ve 
hüküm üzerinize hak olmuştur, artık hâkim olan Allah’tır. Hükmü vermiştir, 
yüzleşecekler, hesaplaşacaklar. Bir de talep ettikleri ile karşılaşacaklardır. Her 
ne talep ediyorlarsa onunla da karşılaşacaklar. Yalanlıyorlar ya, 
yalanlamalarının üzerinde de talepleri var; bunları getirirsen senin 
gerçekliliğine iman ediyoruz, bu sıradanlığı bozarsın, o zaman farklılık 
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oluşturursun, o farklılıkta ben size iman ederim! Onun da çok umurundaydı 
zaten. Olan sıradanlığında görünmek isteniyor, mucizat ta görünmek 
istemiyor ki. Başka surelerde onun önünü kapatmıştır bize ve o ilk ayetlerin 
bir tanesini söylüyor; mucizemizi indirsek, boyunlarını bükmüş bırakmışızdır 
diyor. Önemli olan ilkenin görünüşüdür; mucizeler, harikalar üzerinden bir 
şeylerin görünüşü değil. Elbet onlar da güzeldir, amenna, o imanlı ehilse 
imanını besler, kuvvetlendirir, coşturur… Değilse küfrünü besler. Resulullah’ın 
yaşantısında olan olaylar bir tane iki tane değil ki ayın yarılmasından tutun, 
parmaklar su akıtmasından tutun, duanın anında kabul olmasına ne mucizeler 
gösteriyor. Miraç hadisesi bambaşka… İki deryayı birbirine salmışız ayeti gibi 
düşünün; ilmin, bilimin olmadığı bir yerde sadece ticaretin yapıldığı, 
menfaatlerin, keyfiyetlerin olduğu bir yerde iki deryayı birbirine bırakmışsınız, 
birbirine karışmaz.  

Irmaklar, sular akarken bir alan oluştururlar, bir birlerine karışmazlar; ilk başta 
yoğunlukları sebebiyle karışmazlar. Tuzlu su, sodalı su maden oranları 
içeriklerine göre birbirine minareli farklılıklarına göre karışmadığını çok iyi 
biliyoruz. Cebeli Tarık’tan biliyoruz, günümüzde olan bir bilgi ama o zaman 
için inanılmaz bir şey, mucizeyi rabbani! O zamanın koşullarıyla bakmadığın 
zaman mucize olarak görmüyorsun. Bin dört yüz öncesine git, o zamanın 
koşulları, yaşam biçimi, anlayışı üzerinden bak, o zaman mucize olduğunu 
anlarsın. Bugün bizim boynumuzu büküyor o mucizeye tanıklık; mucize 
indirmiş olsak diyor boyunlarını bükmüş görürsün… Boynumuz bükülmüş, 
kalmışız; Ya Rabbi biliyoruz ki sendendir demektir boynunun bükük kalması; 
tanık olmak yani… Ondan sonra Peygamber efendimizden gördükleri 
mucizelerden sonra ne yapıyorlar; inkâra sevk ediyorlar. Niye; vesvese, 
iktidarı yitirmemek daha bunun gibi nice şey… Allah esirgesin. 

“Onlar zina etmezler” diyor bir ayeti kerimede, zina, görünüşte kalmazlar 
anlamında… Hz. Resul’un, gözlerin zinası var, ellerin zinası var diye hadisi şerif 
var. Burada kast ettiği şey nefsi emmare doğrultusunda kendi iradeleri ile 
keyifleri doğrultusunda, hazları doğrultusunda bakmazlar; içeriği, hak ilkesi 
doğrultusunda bakarlar görünüşe aldanmazlar. Nefsi emmareler onlarda 
uyanmaz, bir şeye bakıyorlarsa hikmeti dâhilin de bakıyor. Bir insan hikmeti 
dâhilinde bakıyorsa nefsi emmaresi ile bakmış olur mu? Çünkü bir şeyle 
bakıyorsan diğer şeyle bakamazsınız. Baba derdi ki yavrum, iki karpuz bir 
koltukta taşınmaz. Bir şeyi yaşıyorsanız o sırada o şeyi yaşıyorsunuz, diğer şeyi 
yaşayamazsınız. Onlar zina etmezler yani olan bitene, örtüler üzerinde 
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dönenlere, maskeler üzerinde yapılanlara içerikleri ile bakarlar, hikmetleri ile 
bakarlar, görünüşe aldanmazlar, nefisleri ile onlara odaklanmazlar 
anlamındadır.  

“Haksız yere cana kıymazlar” her şeyi içerikleri ile görürler Hakk’tan olduğu 
bilinciyle ve onun için bir cana kıyamazlar. Bir şeyin Hakk’tan olduğunu 
biliyorsanız içeriği ile görürsünüz, hikmeti ilahisine vakıfsanız eğer o zaman 
ona kıymanıza imkân yok.  

Bu ayetleri kendi üzerinizden algılayın; bir, onlar âlemin görünüşlerine 
aldanmazlar; zinada bulunmazlar. İki, onlar kendilerine haktan yana tezahür 
eden şeyleri katletmezler, boş yere cana kıymazlar, içeriği ile kendinden 
doğanları… İçeriği ile doğmak demek nuru ile doğmasıdır, dirilikle doğmasıdır; 
basiret getirir. farz edin ki Allah kavramının içeriği sizde doğdu, farz edin ki 
sizde cömertlik hali doğuyor, ilahi bir sıfat doğuyor o nuru ile beraber, kuvveti 
ile beraber gelir, diriliği ile beraber gelir. O diriliği ile gelirken size diyor ki 
onlar haksız yere cana kıymazlar yani ilahi sıfatları üzerlerinizde tezahür 
ederken ona ayak uydururlar, onların önünü kesmezler, katletmezler.  

Hemen arkasından “Allah’tan başka tanrıya yalvarmazlar” başka dayanaklar 
edinmezler yani… Birincisi şirk edinmezler, Allah değerleridir. Allah’tan başka 
tanrılar edinmezler, yalvarmazlar demek; değerleri Allah’tır, samimiyetleri 
Allah’adır.  

Burada ölüm insanın kendi mevcudiyeti ile yüzleşmesidir. Kaçış olmadığı gibi, 
ölüm sınırlı ve gölge dünya hayatından sınırsız ve asıllar yaşantısına geçişin 
zorunluluğudur. Saatten kaçış yok! Yani saati yalanlıyorlar yani kendi 
gerçekliliklerini yüzleşecekleri günleri var diyor, inkâr ettikleri ve talep 
ettikleri her ne ise onlarla da tek tek yüzleşecekler ve onlar ne zanda ise 
hepsini onlardan yana öldüreceğiz diyor, katledeceğim diyor. Her ne ki zanna 
düştüler, her ne ki keyfiyete düştüler, her ne ki yalanlamaya düştüler, onunla 
kendilerini diri tutuyorlar dayanak olarak, onlardan yana öldüreceğim diyor. 
Bir insanın ölmesi bedeninin ortadan kaldırılmasıdır, burada kast edilense 
tinsel bir ölüm, bedensel bir ölüm değil. İlahi âleme taşındığınız anda, 
göçtüğünüz anda zaten hakikatle yüzleşeceksiniz, kudreti azimüşşan la, 
meleklerle görüşeceksinizdir. Önemli olan burada yüzleşmek, ölmeden önce 
yüzleşin.  

33

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Ama kendinizde olan kötü huyları katletmezseniz, öldürmezseniz hiçbir 
zaman bu gerçekleşmez. Cimrilik doğuyor abi cimri olacağım! Olma kardeşim. 
Nefret, katlet; kıskançlık katlet… Nasıl katledeceğim, kıskançlık her tarafıma 
hâkim ki katletmeme imkân yok? Kimi kıskanıyorsan ona hayır dua et, nefret 
ettiğin insana iyilik yap veya onun adına iyilik yap. Senden gider öfke, yut 
halini değiştir, öfkelendiğin şeye sırtını dön! Yok, ille gidip bir kafa atacağız. 
İçine at demişler, patla içinde patlasın, seni patlatsın.  

Bizler ise tam tersini yapıyoruz; öfkemize esiriz, şehvetimize esiriz, 
nefretimize esiriz, kıskançlığımıza esiriz, hain bakışlara esiriz… Bak, hep kendi 
üzerimizdeyiz ama nedenlerimiz dışarıda olarak kendi üzerimizdeyiz. Asli 
nedenimiz kendi üzerimizde iken ona kendimizi bırakmıyoruz. Rahmaniyet 
içerden gelir, şeytanlık dışarıdandır. Dışarıdan etkilendiğiniz şeyler üzeri 
şeytanlık arzuluyoruz. Rahmanlığın da dışarıdan geldiği şeyleri var ama 
özünüzden doğar, ilkeler üzerinizde vicdanınızda telkin eder, ruhunuzdan 
telkin eder ve özünüzden gelir. Cömertlik dışarıdan gelmez, özünüzden gelir. 
Rahman lık dışarıdan gelmez, özünüzden gelir. Rahim lik özünüzden gelir. 
Rahim olmak dışarıyla etkilendiğiniz bir şey üzerinden açığa çıkar, ama 
özünüzden gelir. Ama öfke bizatihi bağlayıcı unsuru dışarıdadır. Ama ulûhiyet, 
rububiyet sıfatlarının tamamı içeridendir ve sizden istenen o içeriden, Allah 
ile yüklendiklerinizin açığa çıkmasıdır.  

Ölüm insanın kendi mevcudiyeti ile yüzleşmesidir. Bundan kaçış olmadığı gibi 
ölüm sınırlı ve gölge dünya hayatında sınırsız ve asıllar yaşantısına geçişin 
zorunluluğudur ve her insan bu âlemin büyüsüne öyle bir kapılmış ki geçmiş 
surelerde söylüyordu büyü olarak… İlizyonuna öyle bir kapılmış ki o geçici oluş 
dahi onlara bir şey tesir ettirmiyor. Süreksizlik insana bir şey tesir ettirmiyor, 
öyle büyüsüne kapılmış ki ardı ardına büyük bir süreksizlik geliyor. 
Süreksizliğe onun için vakıf değil. Menfaatleri sebebiyle, keyifleri, hazları 
sebebiyle öleceğinden haberi yok ve her insan ölmeyecek gibi yaşıyor. Ve 
kıyamette mahşerde size aidiyet sorularınız artık sorulmayacak.  

Devriyeye girmeden önce size aidiyet soruları sorulur. Mahşerde size aidiyet 
sorularınız sorulmaz; ne ile geldiniz, ne olduğunuz sorulacaktır, nereye 
vardığınız, potansiyelinizi açıp açmadığınız ile alakadar sorular sorulacak. Bir, 
namaz kıldın mı kılmadın mı? Salât yani kulum ben seninleydim, sen 
kiminleydin? İki, kul hakkıyla bana gelme diyor. Kul hakkı demek Allah’ın hakkı 
demek… Bana benimle gelme diyor, başka bir varlığın hakkını üzerinize 
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almanız oradaki hakkın tezahürünü görmeyişiniz. O kişinin varlık hakkının 
gasp edişiniz, oradaki hakkı görmeyişiniz ve hakikate tanık olmayışınızla 
alakadar… Ve mahkemeyi Kübra da oradaki hak hakikate tanık olmamanız 
sebebi ile soru sorulursunuz; bana benimle niye geldin, benim hakkımla bana 
niye geldin demektir. Kulun hakkı Allah’ın hakkıdır. Hani askeriyede bir olay 
oluyor, bir memura bir şey yapıldığı zaman bütün devlet ayağa kalkıyor değil 
mi? çünkü onun üzerindeki hakta oraya aidiyeti var, aidiyet meselesi… Ama 
kabirdeki aidiyet değil, hakkın aidiyeti ile alakadar bir şey… Kabir de sizin 
aidiyetleriniz sorulur ama kıyamette Allah kendi aidiyetlerini soracak. 

Bana benimle gelme demek kul hakkıyla gelme demek… Çünkü zekât kulun 
hakkıdır, fakirin hakkıdır; mal, mülk üzerinden bakarsan. Cahilin âlim deki 
hakkı ilimdir, oda zekât. Sevgiye muhtacın sevenlerden; yardıma ihtiyaç olan 
bir insanın yakınlardaki hakkı sevgi, muhabbettir. Ebeveynin üzerinizdeki 
hakkı ilgi, alakadır, hizmettir. Oda onun zekâtı, üzerinizde emekleri var. 
Çoluğun çocuğun hakkı ne; Cenab-ı Hakk’ın emanet bırakışıdır. Daha bunun 
gibi nice şey içeriği doldurulabilir ha 

 Kul hakkıdır değil mi? 

Tabi hepsi kul hakkıdır. Yalana giren her şey kul hakkına giriyor. Birinin 
dedikodusunu yapıyorsunuz, kul hakkı; iftira ediyorsunuz kul hakkı; birinde bir 
şey tezahür etmiş inkâr ediyorsunuz kul hakkı… Her kul üzerinde Allah tezahür 
ediyor, Allah’ı inkâr ediyorsunuz, Allah’ı yalanlıyorsunuz, Allah’a iftira 
atıyorsunuz… Onun için üzerine alınıyor; bana benimle niye geldin diyor. 
Olumsuz kapıda kullanıyor; bana benimle niye geldin? Son söz bana şirkle 
gelme diyor; Allah’a şirk koşmazlar dediği yerde… Bu üçünü de Furkan’da 
görüyoruz. Bana kendinle niye geldin; şirk! Şirk, kendiyle gitmektir; 
dayanakları ile gitmektir; put edindikleri ile gitmektir. Her put edindiği kendini 
bulduğudur. Bana kendinle gelme; şirkin sorusu… Namazın sorusu; ben 
seninleydim, sen kiminleydin? Kul hakkının sorusu; bana benimle niye geldin? 
Allah esirgesin. 

Hem kendi aidiyetleri, kendi ilkeleri ile sorgu suali var ve sizin Allah’a göre 
nerede durduğunuzun sorgu suali var, kabir sorularında. Yani aidiyetlerinin 
hangi doğrultuda yaşadın, yaşamadın; Tevrat’ı verdik sana, Tevrat’ta bu 
hükümler vardı, Musa gibi olabildin mi, Harun gibi olabildin mi? Adam İncil’i 
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kabul ediyor; İncil’i yaşadın mı, İsa’yı yaşadın mı? Ben İsa da kendimi böyle 
anlattım, bana ne kadar yakın geldin, namazını kıldın?  

Kur’an’ı verdik en zor Kur’an, sorgu suali daha beter, Kur’an dedik, gittik 
güme! Kur’an diyelim gidelim güme, varsa başımız feda! Çünkü detayları çok, 
sorumluluğu çok fazla… Diğer kitapların sorumluluğu o kadar yok, Kur’an’ın 
sorumluluğu çok yüksek, her alana giriyor, birçok sorumluluk yükleniyor 
insana… Kur’an’ı verdik, bu kadar detaylı noktada sana açıkladık, tafsilata 
getirdik, senin insanı kâmil olmanı istedik, ne kadar yaşadın? Hz. Muhammed 
Mustafa’yı örnek getirecek sana… Ümmeti Muhammed ne kadar olmuşsun 
görelim, o böyle yaşıyordu, sen neyi yaşadın, gel bakalım. Ne kadar 
Muhammed Mustafa oldun, ne kadar doğdun onda? Ben Kur’an da kendimi 
böyle tanımladım, bu esmaları ne kadar hayatına geçirdin, gel bakayım? 
Çünkü Kur’an bu sorumluluğu, bu yükü getiriyor bize… Allah’u azimüşşanın 
mahşerdeki sorgu sualinde kast ettiği şudur; kulum beni ne kadar yaşıyorsun; 
bende nerede duruyorsun; bendeyken sen neredesin, nerede duruyorsun? Bu 
sorular bizi bilinçlendiren sorular, siz bu soruların neresindesiniz? 

 Allah’ın sorgu suali sizin nerede olduğunuzun bilincine getiren sorgu sualidir. 
Aidiyet soruları neyin nasıl yaşamanız gerektiğinin bilincine getiren sorulardır. 
Ama Kur’an da Allah’ın kendine ait aidiyetleriyle size sorgu suali var; sizin 
nerede durduğunuzun, kim olduğunuzun, hangi mertebeye gelip 
gelmediğinizin bilincinde olduğunuzun sorgu sualleridir. Ya Rabbi şirk ile 
gelmedim; sana seninle geldim! Ama buradaki sana seninle geldim olumsuz 
kıpıda değil, olumlu kıpıda. Kendimle değil, Ya Rabbi başkalarının hakkı üzeri 
kul hakkıyla gelmedim. Ya Rabbi daim salâttaydım, hep seninle idim, huzuru 
ilahideydim. Ya Rabbi senin için vardık, geri sana döndük. Allah’a aidiz, geri 
Allah’a dönücüleriz, bitti. Öndekiler, geç… Bu soruyu akıbet olarak burada 
yaşadınız, divanı muhabbettesinizdir. Divanı Muhammed’desinizdir, hamd 
sancağı altındasınızdır, selamı üzerinize olsun. Divanı hamd sancağı altında 
olan, hamd sende tezahür ediyor; divanı hamd sancağı o gün tezahür ediyor. 
Mahşerde de var, bir sancağın altında toplanıyorsun, amenna. Ama anlatmak 
istediğim o değil, sen hamd sancağı altındasın artık, Allah’u azimüşşan a 
tanıksın, tanık olduğunu yaşıyorsun, yaşantın hamd olmuş, övüleni hakkıyla 
yaşıyorsun, övüleni hakkıyla tanıksın ve övülen dilinde tezahür ediyor, övülen 
yaşantında tezahür ediyor. Âlemlerin Rabbidir O. Resul bilincine yine geldik… 
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Notlarımda boş dayanaklar aptalların cesaret bulmasına sebep veriyor 
demişim ve boş bir öz güven vermekte demişim. Hakikatten de öyle… Her 
yalanlama ve akıl boş dayanaklar üzerine inanılmaz cesaretler var, aptal 
cesareti… Baba onun şöyle dersini vermişti; yavrum, size bir şey geldi mi 
hemen itirazınızı yapmayın derdi. Önce bir bakın, bir kontrol edin, bir 
yoklayın, bir tartın, vicdanınızda tartın… Bir hadis olarak söylerler ama ne 
kadar doğru olduğunu bilmiyorum; benden yana size bir hadis ulaştığı zaman 
vicdanınızı yoklayın, aklınızda sorgulayın, kabul ederseniz doğrudur diyor. 
Çünkü vicdan kötü olanı kabul ettirmez. Akılda yanlış olanı doğrulamaz, eğer 
gerçekten ilkeli bir akılsa. Menfaatle düşünen akılsa olmaz. Evladım derdi 
itiraz etmeyin derdi. Şöyle bir yoklayın; vicdanınızda, aklınızda bir yoklayın, bir 
yere oturtursanız sonradan onun rahmetinin gelmesini bekleyin. Duruşunuz 
olsun, kabul etmeyebilirsiniz ama itirazda etmeyin, bir yerde tutun. Böyle bir 
şey var, aklınızda vicdanınız da bir yerde tutmanız ileride onunla karşılaşmanız 
ama hayırla karşılaşmanıza sebep verir, bela ve felaketle değil. İtiraz ve 
yalanlamanın sonucu olarak bela ve felakettir.  

Mesela Zeus derlerdi bana, dedikleri anda düşünürdüm; ya böyle bir şey var, 
o zaman bunun altında bir şey var… Ne zaman kendileriyle tanıştım, tamam 
dedim. Gerçekten itirazım yoktu. İtiraz ederseniz onun gerçekliliğinden de 
mahrum kalıyorsunuz. Onda olan, bereket olarak üzerinizden tezahürünüzden 
mahrum kalıyorsunuz. Onun için diyor; Allah mübarektir. Ayeti kerimede 
çeviriyor; Aziz ve Yüce dir. Mübarek geçiriyor! O mübarek Allah’tır ki kuluna 
Furkan’ı indirdi. Niye; kabulleri üzeri mübarek, size bereket, rahmet elini açar. 
Ama her yalanladığınız bereketi keser. Onun için itirazınız olmasın. Baba 
derdi; ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir duman varsa orada gerçeklilik 
var, o gerçekliliğe vakıf olmak için bekleyin, bir yere oturtun, orada kalsın; 
ama itirazınız olmasın, yalanınız olmasın. Sonra mahcup olmayasınız, pişman 
olmayasınız.  

İtirazınız olmazsa gerçekle karşılaşırsanız zaten söylemişlerdi dersiniz, 
alırsınız, ondan beslenirsiniz. Onda bir nimet var ise size de verilir. Ama 
yalanladığınız her ne ise bereketten yoksun kalırsınız. Kim ki hak ve hakikate 
dair bir şeyi yalanlıyor onun bereketinden mahrum kalır. Farz et 
Peygamberliği yalanlıyorum, Peygamberden mahrum kaldı. Hasan Hüseyin’i 
yalanlıyor üzerindeki bereketten mahrum kalıyor. Ali’yi, Sıddık’ı, yalanlayan 
onlardan mahrum kalır. Ömer’i yalanlıyor, O âlemde iş görmenin farkındalığın 
da olan bilinçtir; ondan mahrum kaldı. Hakikatten de öyledir, âlemde, 
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farklılığında bir şeyin bilip ne olup olmaması, gerekene bakan olması… 
Gerekene baktığı zaman, fark ettiği zaman, balık gibi atlar Ömer, öyle birisi, 
selam üzerine olsun. Halen de öyledir. Hiç değişmiyorlar, bazen geçmiş güne 
taşındığı zaman hep aynı kalır… Neyse oda sırrı ilahiden bir letafet olsun, yani 
devriyeye gelse bile adam fark etmiyor, yine aynı hal, yine aynı hal… 
Değişmiyorlar.  

Allah mübarektir. Gerçeğe, hakikate dair kabulleriniz ile bereketlenmeniz söz 
konusudur. Bereket o zaman size akar ve gönlünüz cennet olur. Buradaki 
bereketten kastım dünyevi bereket değil. Evet, dünyevi berekette gelir ama 
ilahiyattan gelen bereket gönlünüzü okşar. Muhammed Mustafa nasıl Allah’u 
azimüşşanı zevk ettiyse sizde aynı şekilde zevk etmeye başlarsın. İsa nasıl zevk 
ettiyse sizde aynı şekilde zevk edersiniz. Amentü billâh dedik, melekler nasıl 
Hakk’ı yaşıyorsa sizde aynı şekilde yaşamaya başlarsınız. Yaşamda tevhid 
yoktur, yaşamda birlik vardır, bir olanı yaşıyorsun, tevhid de… Tanıklık vardır, 
ikilik vardır. Sizden Furkan da istenen yaşamınıza taşıyın… Tevhid de tanık ol, 
olması gerekeni yaşa, olması gerekeni yap, yaparken de üzerinden tezahür 
eden hakkı zevk ile yaşa ve sakın o zevki bulandırma. Kötünün sözleri ile boş 
yalanlarla şunlarla bunlarla bulandırma. Yani bereketi kesme! Bereketi 
kesmezseniz neşeyiullah olur hayat. Bu sefer yalan diye gördüğümüz 
süreksizlikte görünen dünya, o zaman ilahi sıfatların tezahüründe gerçek 
olana tanık olmanızın aracı olur. Aracı olur dedim! Çünkü bizler genelde 
araçları amaç olarak görüyoruz.  

Önemli olan amaçtır, erekte görünecek olandır, o da hak ve hakikattir. Gerisi 
hepsine araçtır; namaz, oruç, dünya, verilen rızıklar hepsi araçtır. Onun için 
insanlık değerinize ve Allah’u azimüşşanın varlık hakikatinin değerine 
ulaşabilmeniz için araçlarınızı istediğiniz gibi kullanın, ama sakın amaçtan sizi 
beri bırakmasınlar. 

Bunlar oluyor; namazın var mı, orucun var mı, dünyalığın var mı, kariyerin var 
mı, hangi okul mezunu… Kitaplarım birkaç kişinin eline ulaşmış, ilk sordukları; 
hangi okul mezunu? Ahmet Turgut Nur göğü seması kitabını bir editöre 
vermiş, bu yazar hakkında ne düşünüyorsun gibilerinden bir soru sormuş. ‘Ya, 
sosyoloji okumuş, psikoloji de okumuş, ama bir yere oturtamıyorum’ demiş. 
Orta iki terk demiş, kadın inanmamış. Demek istediğim şu; eğer büyü 
gözünüzü okşuyorsa baba şöyle derdi; “akılları gözlerinde evladım.” 
Görünüşlere bakıyorsanız oradaki içeriği göremezsiniz. Önemli olan zaten 
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biçimi görmek değil, verilen içeriğe vakıf olmak. Bereketi kesmeyin! Şunun 
görünüşü böyle, bizim gibi yiyor içiyor… Sıradanlıklar, sakın öze vakıf olmanıza 
engel olmasın. “Hikmet müminin kayıp hazinesidir, burnu düşük, kulağı kesik 
çirkin bir bedevinin elinde dahi olsa gitsin alsın” diyor. “O onun kayıp 
hazinesidir” Bu önemli…  

Furkan suresinin özetini veriyor; hak ve hakikat kimden gelirse gelsin önemli 
değil. Sizin üzerinizdeki kendi gerçekliliğinize ve Hak ve hakikatin kendisine ve 
gerçekliliğine tanık olmanızın sebebidir, kimden gelirse gelsin önemli değil, 
nerede tezahür ederse önemli değil, alın! Almayanları konuşuyor, 
yalanlayanları konuşuyor, kimden gelirse gelsin diyor.  

Ebu Leheb’in ilk söylediği şey; bula bula seni mi buldu! On dört, on üç 
yaşındaydım, Peygamberi rüyamda görmüştüm. Takdiri ilahi ne zevkle 
uyanmışım, yaşam sevinci ile… Ağabeyimin ilk dediği şey; bula bula seni mi 
buldu? Nasıl bir insansam bende bilmiyorum! Bula bula seni mi buldu? Buldu, 
ne yapak kardeşim, bizi buldu. Rabbime binlerce kez şükürler olsun, bizi 
buldu. Biz onları bulmadık ama onlar bizi buldu. Yoksa bize kalsa nefsimizde 
ölüp gitmiştik. Allah’tan onlar bizi buldu. Yani kendilerini gösterdiler, bir el 
uzattılar. Ya el uzatmasalardı? Azim Allah! 

Tin insanda olanın sonradan edinilen ile beraber edindiği İnsanlık 
mertebesidir. Sonradan edindiği dediğim ürettikleri ve edinimleri üzerinden 
edindikleri ile beraber edindiğidir. Yani tin eşittir Ruh değildir. Tin, bir taraftan 
ilkelerin eylemlerinizde görünüşü, ürettikleriniz üzerinizde görünüşü, onlar 
üzerinden bir taraftan paylaştıklarınız ve paylaştıklarınızla beraber kendi 
üzerinize dönüşünüz… Yani bir taraftan yükselirken, bir taraftan derinlik 
kazanır, insanlığa, hikmete, ilahiyata, manaya dair edindiklerinizle beraber 
kazandığınız insanlık mertebenizdir. 

İnsanın tini vardır, beşerin değil. Beşer geliyor, gidiyor; geliyor, gidiyor. Ama 
İnsan, İnsan Allah ile kalıcı… Gelip gitmesine ihtiyacı yok. Değerler, geçmiş ve 
geleceğe bakış edindirir. Emeği ve değerleri bilmeyenlerin duyarsız olduğunu 
görüyoruz. Değerler geçmişe, güne ve geleceğe bakış edinmemizi sağlarlar. 
Duyarsız değersiz yaşayanlar günü kurtarma haleti ruhu ile yaşamaya 
sebeptirler.  
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Değerler edinen kişi geçmişe, güne, geleceğe değerleri ile bakar. Ama 
değerleri olmayan kişi sadece günü yaşar, tarih bilinci, akıbet bilinci ve ahiret 
bilinci yoktur; günü yaşıyor, çünkü duyarsız. Değerler edinmiş insanın 
duyarlılığından bahsedebilirsin. Değerleri olmayanın ise duyarlılığı yoktur. 
Duyarsız insan sadece gününü yaşar, Allah esirgesin. Sadece günü kurtarırlar, 
Allah esirgesin.  

Furkan da bizi vicdani olarak tinde ilerleyişe taşır. Şuara’da akla öncelik bir 
hitap vardır. Furkan’da da akla öncelik bir hitap var, ama kuluna indirdiği 
dediği zaman vicdanı tetikleyen bir indiriştir. Furkan kelimesini kullanıyor, 
Kur’an’ı kullanmıyor. Kur’an’ı Furkan’a indirdi diyor. Onun için direk vicdana 
bir hitap vardır, Furkan’da. Şuara’da bir parça vicdandan çok akla hitabı 
vardır. Böyle sureler arası farklılıklar var.  

Özet bir ders daha var Furkan da; “Yalana karşı gerçek olanla mücadele et.” 
Ayeti kerimede; “sana verdiğimizle onlarla mücadele et, sağlam bir savaş ver” 
diyor. Yalanlanan gerçekle herkes yüzleşecektir, sen mücadeleni ver diyor, 
gerisini boş ver. Neyi yalanlıyorlarsa yalanlasınlar, kaçma, mücadeleni ver 
diyor. Kaçma diyor; çünkü kaçtığın şey ile de yüzleşirsin. Bunu Yunus’tan iyi 
biliyoruz. Yunus kaçtı, geri gönderdi. Balık yuttu, balığın karnında… İradeyi 
külliyeden kaçamazsın, orada bir tezahür var, bir hikmet murad etmiş; o 
zaman sen orada duracaksın, mücadeleni vereceksin. Ben yine de kaçak 
oynardım. Kulağımdan tutar, geri getirirlerdi, vallahi. Bırakmayı severdim, her 
şeyi bırakırdım. En sonunda kulağımı çektiler; bırakmayacaksın, mücadeleni 
vereceksin. Bireysel olarak bakarsanız kaçabilirsin, amenna. Ama toplumsal 
olarak bakarsanız sorumluluklarınız var, sizi aşan bir durumla karşı 
karşıyaysanız… Eğer o mücadeleyi vermiş olmasaydık bugün beraber 
oturamazdık.  

Sen mücadeleni ver diyor. Senin mücadelen gelecekte gelecekler için… Nimeti 
ilahidir, onlara nasibini vereceksin. Ama sen kaçar gidersen arkanda ne 
bırakacaksın? Mücadele ettiklerinle, üzerinde tezahür edenleri miras bırak, 
onlara kadar ulaşsın diyor. Bu anlamlara kadar çıkar. Ama yalanlarla karşı 
karşıya kaldığınız zaman yapacağınız tek şey mücadeledir, kaçamazsınız. Bu da 
önemli bir not Furkan da…  

Olumsuzlukları görmeden Hak yolunda devamlı olanların suresidir, Furkan. 
Sen hüsnü zan üzeri ol diyor. Çünkü her bir olumsuzluk olumlu olanın açılması 
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içindir, hak olanın ortaya çıkması içindir. Eğer kötülük olmasa âlemde hayır 
ortaya çıkmaz, ilerleme olmaz. İnsanın bütün ilerleyiş tarihine bakın tamamı 
ile kötülüğe bağlıdır demiştik, geçen hafta. Bir gün yoktur ki insanoğlu 
birbirini öldürmesin. Kötülük olmazsa insanoğlu tininde yükseliş bulmaz, 
ilerlemez, ilim açığa çıkmaz. Kendini korumak için, savunmak için mücadele 
etmez. Onun için olumsuz kıpıdan bakma. Onun hak sebeplerini gör ve olumlu 
kıpıdan bak. Olumsuz kıpıdan bakarsak kendi vicdanımızda sorgu suallerle bizi 
küfre doğru sevk eder. Bunlar niye oluyor vs… Onlar bir hikmet üzeri oluyor. 
İlk ayette dedi; her şeyi bir yere doğru tayin ediyor, sevk ediyor. Sana sadece 
olumlu bakmak, hikmetine vakıf olmak kalır. Kalkıp onu olumsuzlamak, 
hüküm vermen de istemiyor zaten. Hükmü veren O, oldurtup bitiren O, 
olacaklara doğru sevk eden O.  

Bizim her istediğimiz yapmış olsa alem kaos olurdu diye ayeti kerime var. Ama 
burada kasıt etmek istediğim her şey hikmeti ilahiye bağlı olarak oluyor, sen 
eğer kul isen hikmeti ilahiye vakıf ol. Yok, eğer değilsen yalanlamalarda, 
suçlamalarda, küfürde dur. Ama yalanlamada durma diye de uyarıyor burada. 
İnsanlık tarihinin tamamına bakın, bütün ilerleyiş yalanlamayladır. Her ne ki 
hak olarak çıktı, onun mücadelesi oldu ve hak kendini batılı yok ederek ispata 
taşıdı. “Hak geldi batıl zail oldu, batıl zail olmaya mahkûmdur.”(İsra Suresi–
81) Her şey bir hikmeti ilahiye bağlı olarak işleniyordur, ilerliyordur; bize 
düşende günde, bu günde hikmeti ilahiye tanık olmaktır. Filanca şöyle yaptı 
böyle yaptı değil, hikmeti ilahiye ye tanık ol, olması gerekeni de yap. Senin 
işin sana benim işim bana dediğiniz birçok şeyle de karşı karşıya kalabilirsiniz.  

Furkan suresi sonunda şunu söylüyor; Rüştünü bulan İnsan… Olması gerektiği 
gibi tanık, olması gerekeni yaşayan, olması gerekene göre de hareket edip 
hayatına devam eden İnsan. Rüştünü Allah ile bulan insan… Selam üzerlerine 
olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Kamil İnsan demek daha doğru 
olur.  

Furkan, farktan geliyor. Farklılıklar bizi bilinçlendirir ve rüşte doğru götürür. 
Yaşadığımız deneyimlerin farklılık oluşturması, âlemdeki farklılıkların 
oluşturması... Farklılıklar hikmeti anlayabilmemizin anlayış kıpısını da 
getiriyor. Hani iki deryayı birbirine salmışız diyor, acı ve tatlı karışmazlar. 
Benzemezlik ve benzerlik… İki derya deyince benzerliği ne; su… Benzerlikler, 
düşüncede alan edinmemizi sağlarlar. Benzemezler ise düşüncede ayırt 
ederek bilinçlenmemizi sağlarlar. Bunu net anlatıyor orada ve rüştünü bulan 
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insan benzerler ve benzemezler ile olana tanıktırlar. Olan üzerinden olup 
bitmekte olana hikmeti gereği tanıktırlar. Ve olması gerekenin bilincinde 
oldukları için olması gerekenler doğrultusunda yaşayandırlar. Çünkü daha 
önce olmaması gerekeni yaşamışlardır, tecrübe etmişlerdir, benzemezlerden. 
Hz. Ali’ye soruyorlar bu ahlakı nereden aldın; kötü ahlak sahiplerinden 
öğrendim diyor. Bu söz aynı zamanda Hz. İsa’nın sözü; patenti orada, “bu 
güzel ahlakı nereden aldın” diyor ki “kötü ahlak sahiplerinden öğrendim.” 
Olmaması gerekeni gördüğüm zaman olması gerekenin ahlakını edindim 
diyor. 

Muhteşemdir. Selam üzerlerine olsun.  

Soruları alalım. 

 Elli sekiz ve elli dokuzda; “ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan. O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O’nun bilmesi 
yeter.” 

O kullarının bilmesine takıldığınızı zannediyorum. Biraz önce anlattığımızın 
içinde cevabı var. Olması gerekene olması gerektiği gibi tanık ol. Çünkü zaten 
her şey Allah’ın takdiri ile olması gerektiği için oluyor. 

- Zahire bakma yani… 

Evet, ama oradaki Muhammed bilincine hitap ediyor; Allah’ın bilmesi, 
günahlarının bilmesi onlara yeter, sen ne diye müdahil oluyorsun veya ne için 
kendini hırpalıyorsun ki… Sen sadece tebliğ et, olması gerekeni yap, 
hikmetine vakıf olmaya çalış. Allah diyor, kullarının günahlarını bilmesi Allaha 
kâfidir, sana ne demeye getiriyor. Bazen yolda giderken çok müdahil oluruz; 
şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, şöyleler, böyleler… Müdahil olma diyor, 
hüküm verme. Geçen gün Ali efendinin söylediği şey; hüküm sahibi biz değiliz, 
Allah’tır.  

Şu günahı işliyorlar, bu günahı işliyorlar şöyle… Olumlu noktadan bakıyoruz, 
niye işliyorlar filan… Olumsuz bakıyoruz; şunlar şu günahta, bunlar bu 
günahta… Bunu başka pencereden de açayım; bir kardeşim vardı Laleli’de 
çalışıyordu. Bir gün benim yanıma geldi, ya efendim dedi artık 
dayanamıyorum. Kadınlar öyle, hani orada biraz daha açık giyiniyor, şöyle, 
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arkadaşlar taksi durağında küfür, sapkın işler filan, milan… Artık 
dayanamıyorum…  

Eskiden kadınlarla şunlarla hep fıkır, fıkır kumar, esrar, haddi hesabı yok, 
adamda… Günah ne varsa hepsi var. Sohbete girdikten sonra bu adamdan 
hiçbir şey kalmadı. Evinde, sorumluluğunda, işinde, gücünde, böyle pırıl, pırıl 
bir adam oldu çıktı. Ne kadar pırıl pırıl Allah bilir. Abi dedim, niye horluyorsun 
ki? Horlayarak söyledi ama! Geçmişini görsene, sen de öyleydin! Bir el uzat, 
bir dua et.  

Hor görme hakkımız yok ki! Çünkü hikmeti ilahi… Onları bir sebep üzeri 
yaratmış. Sen hikmetine vakıf değilsen, hiç yoksa elini uzat. Hayır dua et. 
Bilmiyoruz ki ne için yaratılmış. Yarın ne olacağını biliyor musun? O zaman 
horlamaya ve hakirle meye hakkın yok.  

Hz. Mevlana’nın müthiş bir sözü var; “onlar ki diyor hüsnü zan ile bakarlar” a 
örnek... Genel evin önünden geçiyor müritleriyle; Ya Rabbi, sen bunlara 
merhamet et. Allah sizden razı olsun, bizim evlatlarımızın çoluğumuzun 
çocuğumuzun namusunu kurtarıyorsunuz diyor. 

Bir gazete kupürü görmüştüm, Samsun’da umumi ev kapatılmış, sapkınlık 
olayları artmış… Neyin ne için olduğunu sen nereden biliyorsun? Zorlan mı 
oradalar, ne için orada tutuluyorlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için mi, 
keyfinden mi, para kazanmak için mi? Onu Allah bilir. Bizim orayı horlamaya 
hakirle meye hakkımız yok. Hikmetine bak, Azim Allah, yoldan çoluk çocuğu 
kaçırmaya başlarlar. Allah onlardan razı olsun, yükleri çok ağır, neyi 
üstlendiklerini bile bilmiyorlar. Mevlana’ya selam olsun. Onlar hüsnü zan ile 
bakıyorlar.  

Hüsnü zan demek hikmete bakış açışı kazanmış insan demek… Olumlu 
bakıyor, oradaki hikmeti görüyor. Eğer olumsuz bakarsanız oradaki hikmete 
bakmazsınız, olumsuz bakış açısı ile oraya hüküm verirsiniz. Hüküm verme 
diyor. Hükmettiğin ile hüküm olunursun ve Allah’ın bilmesi zaten yeterlidir. 
Sen olması gerekeni yap… 

Muhammed denmiş orada, parantez içinde, değil. Kuluna indirdi diyor. Eğer 
Muhammed derseniz bir sonraki ayetlerde kulun ahlakını anlattığı hali 
anlayamayız. Yani surenin bütünlüğünü ön göremeyiz. Kuluna indirdiği 
zaman, zaten o kul boş işlerle uğraşmıyor, selam veriyor, Furkan bilinci 
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edinmiş olarak hüsnü zan ile bakıyor, hak ile batılı ayırt ederek yaşıyor, zina 
etmiyor, namazını kılıyor… O Furkan bilincindeki insanı anlatıyor.  

 Elli dokuz; “gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan, 
sonra arşa istiva eden Rahmandır. Bunu bir bilene sor.”  

‘Bilene sor” gene, takıldık. Arş –gökler- dediği anda baş bölgesini kasıt ediyor 
akıl bölgesini oldu duyular bölgesini kasıt ediyordur. Arşın fizik karşılığı 
manyotosfer, biyolojik karşılığının baş olduğunu söylemiştik. Arştan 
bahsediyorsa orada hikmetten bahsediyordur, akıldan bahsediyordur. Beyan 
akla geliyor, ama vicdana iniyor, Furkan demesi o yüzden.  

Bir bilene sor, altı günde olduğunu sor. Bilenler kimlerse… Şimdi muhatap 
aldığı tasarruf, keşif ehli… Orada ise sen keşif ehlisin diyor Cebrail geliyor, 
Cebrail’e sor demektir. Ya da Allah bilen, Allah’a sor. Size birisi bilgi veriyorsa, 
bunun bilgisi varsa sor anlamına gelir. Çünkü bilgi dolaylı, nakil itibarı ile de 
gelebilir; ilmi ledün olarak size inebilir de… Allah’a sor, bilmiyorsan; ya rabbi 
bu arş nereden çıktı, altı gün neresi filan… Allah’a sor. Allah’ın bir gök katında 
sizin saydıklarınızdan bin günü, bir günüdür dediği var. O âlemde iş görünen 
bir günü bin gün olan; âlemde iş görülen bir günü… Bir günü milyon dünya 
senesi ile olan var; bir günü altı milyar sene olan var. Zamanın hangi 
göreceliğinden bakılıyorsa orada, o mertebede, o makamda… Nasıl bir 
mekânsal alan var, o mekânsal alanın döngüsü nasıl tamamlanıyor, ona göre 
Cenab-ı Hakk’ın günleri var. Biz bin günde sınırlandırıyoruz. O ayet tafsilata 
açılan ayettir. Bin sene mücedditlerinin zikredildiği ayettir. “Allah sizlerin 
saydıklarınızdan bir günü bin gün olan bir günde yerlerden göklere işini görür” 
dediği ayet tafsilata açılma ki kullarını kendine taşıma noktasında… 

Burada söylediği bir bilen, gerçekten keşfi olan bir bilense Cebrail olabilir; 
gelen giden üstadıdır belki… Ama direk söylediği bilen yoksa bilen bir kişi 
kalıyor; bi-zatihi Allah’a sor diyor. Altı gün dediği devredir; altı devre. Ateş 
devresi, cemat devresi, biyolojik devrelere geçiş ve insanlık tinine doğru 
yükselmeye doğru geçiş… Bitki, hayvanat ve insanlık devresine doğru geçiştir. 

Evet, doğru devredir, ama vakit olarak ta altı gün diyorsa kendi gök katına 
göre altı gün diyor. Eğer bir milyar sene olan gök katından bahsediyorsak 
dünyanın yaşı altı milyar sene demek. Yok, eğer orada altı milyar sene olan 
günden bahsediyorsa otuz altı milyar senelik bir dünya yaşından 
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bahsediyoruz. İnsanoğlu şu anki karbon testleri ile sadece altı buçuk milyar 
sene diyor, buna göre bir günü bir milyar sene olan günden bahsediyoruz 
demek. Ama benim kanaatim altı milyar sene olandandır. Yani, Otuz altı 
milyar seneden bahsediyoruz, benim kanaatim. Bu zevktir. Altı milyar sene, 
bir milyar sene zevk değil; onlar bi-zatihi bilgidir, net bilgi. Yani, Cenabı 
Haktan bize verilmiş bilgidir, keşfi değil; bi-zatihi hatırla gelenlerdir. 
Günümüzdeki bilim adamlarının ölçmesi biçmesine göre altı milyar, altı buçuk 
milyar filan yaşındadır. Yani bir günü bir milyar dünya senesi olan gün olarak 
altı gündür. bu kadar geniş zamanda iş gören bir Allah var. Her şeyi hikmeti 
ilahi üzeri… Sen kala kala milletin günahına, şuyuna buyuna mı bakıyorsun? 
Başka konu mu yok?  

Bir gün birisi ile beraber ortak iş yapıyoruz, uyanıklık yaptı, hakkımı gasp etti. 
Vicdanıma dokundu. Katiyen de dünya dokunmaz, lakin o dokundu bana. Niye 
dokundu, bilmiyorum. Ders yaşayacağız ya… Babanın yanına gittim, o halle 
gittim ama… Babaya da katiyen bir şey söylemem, bu gibi şeyler hiç 
söylemem. Ama haliyle gitmişim, haberim yok! Hal de söylemektir, çünkü 
ehlinin yanında hal kelamdır. Şöyle bir baktı halime, adama bak dedi; dünya 
kadar zenginlik var, elinden gidiyor; adam tutmuş üç beş kuruşun derdine 
düşmüş… Üç, beş kuruş dediği de büyük bir para ha. Yani onun yanında 
pahası yok. Yani para olarak değil, manevi zenginlik gidiyor elinden diyor. 
Çünkü o hale düşmek o zenginliği kaybetmektir. Adamın düşündüğü üç beş 
kuruşu diye bir laf attı. Ben anladım kendim olduğunu, tak diye gönlümden 
aldı. Ya Rabbi şükür dedim. Gasp ettiyse kendine, artık aklında ne diye 
besliyorsun? Yaparsa kendine yapmış, çokta umurumdaydı; vallahi, iflah 
olmadı zaten.  

Günahlarının karşılığını vermeye kadir! O sana bana dert değil ki hüküm 
verelim, bir de halimizi bozalım, bir de olandan, olup bitmekte olandan 
mahrum olalım. Size odak noktanızı gösteriyor bu ayetler. Odak noktan Hakk 
olsun, hakikat olsun, hikmet olsun, olması gerekeni yaşamak olsun. Gerisi boş 
iş…  

 “Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, buna 
karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız 
dışında herhangi bir ücret istemiyorum.”  
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Bu önemli bir ayet… İman edenleri istiyorum anlamına gelir, bu en sığ 
manalarındandır. Ayetin hakikatinde de söylemek istediği; ben size nedeninizi 
teklif ediyorum; gerçekliliğinizi teklif ediyorum; iman edipte gerçekliliğinize 
dönerseniz benim istediğim budur diyor. Bu aynı zamanda ikinci bir şık sebebi 
ile kullanılmıştır; menfaatimize ait iş yok, fisebilillah. Ben rahmettenim, eğer 
benim üzerimden menfaat edinecek bir kişi olarak bakışınız varsa bunu silin 
diyor. Ben bunu bir menfaat için yapmıyorum, para pul için yapmıyorum, size 
hizmet olsun diye yapıyorum.  

Günümüzde dikkatli bakın, beleşten yaptığınız şeylerden şüphe uyanır, ayeti 
bu bağlamda düşünün. Bütün insanlık tarihinde böyledir; yani sen bunu bana 
verdin, niye verdin? Hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez genellemesi 
ile beklentide olurlar. Ben size hizmet ediyorum, bunun karşılığında da bir şey 
beklemiyorum, olduğu gibi bir aktarıcıyım, demektir. Muhteşem… Çünkü 
insan bilinci aklı maaştayken menfaat üzeri bakar. Ne yaparsanız yapın, bunun 
menfaati var mı, sonuçta bir şey isteyecek mi? Sakın, bunlar dikkatinizi 
dağıtmasın, ben sizin gerçek nedeniniz için geldim, diyor. İnsan olmanız için 
geldim, içinizde iman edenler varsa onlar için geldim, ben sadece bir 
aktarıcıyım, kabul ederseniz insanlığınıza varırsınız, diyor.  

05.07.2015 
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26-ŞUARA SURESİ 

 

Şuara, şairler suresi… Kur’an gelmeden, İslam medeniyeti tam oluşmadan 
önce Araplarda söz, edebiyat en yüksek safhada… Yazılı kültürleri de yok. 
Yazılı kültürleri olmayan bir kavme kitap geliyor. Onun için kitap olarak Kur’an 
mucizedir. Kitap yazımları yok, bazen bazı itibar gören şiirleri Mekke, Kâbe 
duvarına asıyorlar. Sözlü kültüre ait bir kültür yapısı var, edebiyat çok önde. 
Ve edebiyat öndeyken şiirsel, poetik olarak bir kitap geliyor. Kitap ilkeli bilgi 
sunumu demek, bir ilkeye –hikmete, gerçeğe- bağlı olarak bilgi sunuyorsan o 
kitaptır. Mesela, fizik üzerine kitap yazılır; belli bir ilke üzerinden belli 
anlatımlarda bulunuyor, onu detaylandırarak, gerekçelerini sunarak 
deneylerle ispat ederek, dokümanlarını çıkartarak kitap halinde sunuyordur. 
Romanda dahi bir ilkeye bağlı olarak bir kurgu vardır. Kitapta bir bilgi 
işleniyor; verilmek istenen bir ders isteniyordur, sizde uyandırılması gereken 
bir şey uyandırmaya çalışıyorlardır, uyanmasını istedikleri bir şeyi 
uyandırmaya çalışıyorlardır veya para kazanmak için basıyorlardır, hep bir ilke 
var.  

Kitapta bilgi akışı vardır, bilgi aktarımı vardır. Şiirde ise direk öyle bir aktarım 
göremiyoruz. Lakin şiirin direk bahis alınmasının sebebi, Resulallah 
efendimize bir şairden öğrendi veya kendisi şairdi diye olan söylentidir. 
Aslında Kur’an’ın yalanlanmasıyla alakadardır. “Görmez misin o şairler vadi 
vadi gezer, yaşamadığı şeyi söylerler” bakın söylediklerinin yalancıları değiller, 
ama yaşamadığı şeyin yalancılarılar. Onun için şiiri önemsiz göstermiyor, 
olumsuzlamıyor, şairliği olumsuzluyor. Yaşamadığı şeyleri dile getiren 
insanları örnek olarak anlatıyor.  

Peki, Kur’an’da niçin böyle bir şey üzerinden konuşuluyor? Bu surenin tamamı 
söz ilkesi ve sözün ispatı üzeridir. Şairler yaşamadıkları şeyi söyledikleri için 
ispatları yok, sözlerinde ispat yok. Yani bir şeyi yaşamamışsın, sana deseler ki 
kardeşim bunun şu sebeple mi söyledin, senin yaşantında var mıdır, yok 
mudur? Adamın ona gerekçe olarak sunacağı hiçbir şey yok. Lakin Kur’an öyle 
bir kitap ki ne söylüyor ise söylediği her şeyi gerekçelendiriyor, söylediği her 
şey kâinata işaret ediyor.  
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Yedinci ayette “Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin 
hepsinden, nicelerini (nice bitkiler) yetiştirdik” yani varlığın kendisi, 
sıfatlarının yaşandığını, ispatlarının delillerinin olduğunun vurgusunu yapıyor. 
Kitabın kendisinde beyan edilenin tamamının yaşanabileceğinin vurgusu var 
ve Kur’an yaşanan bir kitap. Biz bu sözü söylüyoruz, ama bu söz yaşanan bir 
şeydir ve yaşanan şeyi dile getiriyoruz diyor. Onun için Kur’an’ın kendisine 
aynı zamanda zikir denilir. Her şeyin zikre, anışa, hatıra taşındığı ve insanın 
değer olarak aldıktan sonra yaşamına taşıdığı zikir… Ve bunun net ifadesi var 
ve onun içindir ki tasavvuf ehli yaşamadığı şeyi dile getirmezler. Bir önceki 
surede söylediğim “bir mucize göndersek” ayeti de burada zikredilmiştir.  

Sözün ispatı suresidir, söz ispata taşınıyor ve bunu gerekçeleri ile vurguluyor. 
Ben gerçek bir varlığım, sözümüzün gerçek olduğunu, Kur’an’ın Allah’tan 
indiğini, gerçek olduğunu doğada arayın diyor. Çünkü yaratıcı, doğada kendini 
gösteriyor; eser üzerinden, neden varlık üzerinden kendini gösteriyor. Kendisi 
neden varlıktır, eseri üzerinden kendini gösterdiği bilinciyle hitap ediyor ama 
uzun tutmuyor, çünkü diğer surelerde bu çok detaylı anlattı. Başka bir alanı 
kullanıyor; geçmiş. Sözün gerçekliliğini nereden görürsünüz; tecrübelerden… 
Cibrilli, Ruhul Kudüs’ü örnek veriyor; o daha öncekileri de getiriyordu, kitap 
bilgisi olanları sor, onlar bilirler diyor. Çünkü tarihte tutarlılık gerçeği size 
gösterir.  

Bir taraftan böyle bir işaret yapıyor. Öncesinde ise başka bir yöntem daha 
kullanıyor tarihten araştırmamız gerektiğini söylüyor, tarihin kendisini konu 
yapıyor. Tarihsel örnekleri ile beraber sözün gerçekliğini farklı alanlarda 
inanılmaz bir şekilde gösteriyor. Musa a.s. dan bahsediliyor, Musa a.s. 
sonuçlarda, sözün ispatını getiriyor. Mesela, Firavun’la konuşması var; 
madem senin sözün budur diyor, o zaman sözünü ispat et. Çünkü sözün ispatı 
sonuçta belli olur. Adamın birisi demiş Halep te şöyle yaptım böyle ettim. 
Kardeş Halep ordaysa arşın burada, buyur… Sen buradasın. Söz ispat ister, 
yaşamda gerçekliğini ister, sonuç ister. Sonuçlar bize bir şeyin gerçekliğini 
gösterir. Hak geldi batıl zail sözü de oradan kaynaklanıyor. Hak her zaman 
batıla üstün gelendir, sonunda görünendir. Sonuç ise her zaman batıl olanı 
gösterir. Ama sonuç gösterir. Pozitif bilimde bu böyle değil midir? Onun için 
Kur’an sonuçlar kitabıdır, sonuçlar üzerinden konuşur dedik, altını çize çize 
diğer surelerde.  
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Kur’an’ın tamamı bize söz olarak gelmiş. Mesela bundan önceki Furkan 
suresini işlerken “iki deryayı saldım, bir birine karışmazlar” ayeti kerimesi… 
Bin dört yüz yıl önceki konjektürden baktığınız zaman anlayamıyorsunuz. O 
zaman burada ne anlatıyor diye bilmez gözlerle bakmış insan çok vardır. 
Keşifleri yoksa Resulullah işaret etmediyse anlaşılmamıştır. Resulullah’a 
bunun bilgisi aynı zamanda gösteriliyordur.  

Bu ayeti tefsir manasında tasavvuf tarihinde farklı anlatımlarda çıkmış.  

- Cinlerle insanlar âlemi bir birine karışmaz denmiştir. Cinler âlemi 
celal, insanlar âlemi biraz daha cemale yakındır; o sebepten dolayı 
birisi daha tatlı ilahi sıfatları tadılması kolay olduğu için, daha hususi 
yaratıldıkları için… Diğeri celalliği ile yaşadıkları için tarihi inanılmaz 
acılarla dolu… 

- Veya maneviyat tatlıdır, dünya acıdır; sakın aldanmayın, dünya ile 
maneviyat işini bir birine karıştırmayın.  

- Melekler âlemi ile görünen şu gölgeler vadisi iç içedir, lakin ikisi de bir 
birine karışmaz. Keşfiniz açık olsun, aynı anda iç içe olduklarını 
görürsünüz. Paralel evren diyorlar ama bu dünya var, yanında paralel 
evrenler var, değil. Bu dünya var, bunun içinde paralel evrenler var, 
âlem içinde âlem var. Kur’an’daki paralel evrenler bu şekilde 
anlamlandırılıyor. 

Velhasıl, sözün ispatını tarihte de arayacaksınız. Tarihte ki tutarlılık ve görülen 
karşılıklar ispatı getirir. Hukuk ta dahi bir dava görülür, tarihte karşılığı var mı, 
örneği var mı diye bakılıp bir hüküm verilir. Buna ne diyorlar; emsal teşkil 
etmesi… Emsali var. Ve Allah’u azimüşşan kendi ayetlerinin gerçek olduğunu, 
sözün gerçek olduğunu, emsalinin olduğunu söylüyor. Kitap geldi diyor. Daha 
önce onlarda kitap bilgisi yoktu.  

Şu anda bizde bin dört yüz sene önce gelen kitabın, sözün nasıl mucize 
olduğuna tanığız. Önceki ayetin farklı tefsirleri veya insanın tarihte ki 
geçmişini anneden itibaren olan safhalarını tek tek anlatıyor. Kaç sene oldu ki 
bu safhaları öğreneli insanoğlunun? Tek tek insanoğlunun safhalarını 
anlatıyor; alak yaparız, ondan sonra bir devre üç karanlıktan geçiririz vs. 
insanoğlunun anne karnında görüntülenmesi yirmi sene önceye kadar 
dayanıyor. Ondan önce safhaları bilmesi yüz sene bile yoktur. Muhteşem bir 
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şey! Arap’ın bundan ne haberi var? Allah’ın varlığının işaretidir. Şimdi, tarih 
bunu bize getiriyor. 

Aslında söylenen; peygamberle beraber bir söz gelmiş, bu sözün gerçekliğini 
doğada da görün, göstereceğim; yaşantınızda da göstereceğim, tarihte de 
göstereceğim ve bunu detaylarıyla size göstereceğim. Fazla ayrıntıya 
girmeden sadece tarihsel vakalarla farklı noktalardan bize detaylı olarak 
sözün gerçekliğini nasıl işaret ettiğinin detaylarını vermiş. 

Musa a.s. madem söz söylüyorsun, âlemlerin Rabbinden geldi diyorsun ispat 
et; Halep orada ise arşın burada. Dayanaklar, mucizeler… Mucizelerle ispatı 
var. Ama orada önemli olan mucizeler göstererek ispat edilirken Musa’nın 
asası ile ispat bilgi, irade. Çünkü bir şeyi irade edinmeseniz onun yaşantınızda 
tezahürü olmaz, sahiplenmezseniz, onunla irade etmez iseniz hayatınıza 
tezahür etmez. Bir beyanda bulunuyorsunuz, âlemde karşılığını yani 
uygulamasında karşılığını göstermeniz gereklidir.  

İlk beyanı “doğada görmezler mi işaretleri var.” İkincisi, Musa a.s. ile 
‘uygulamada görmezler mi’dir. Bir sözün ispatı var ise uygulamada görülmesi 
lazım. Tamam, sen diyorsun Peygamberim, bir hikmet üzereyim, gerçek bir 
görüş… Gerçekliliğin delilini göster! Beyaz el çıkıyor. (beyaz elin, asanın 
yorumlarına girmiyorum.) İkisinin de gösterilme sebebi sözün ispatıdır. Ondan 
sonra sağlam bilgi sahipleri geliyor; sihirbazlar. Bir şeyin bilgisine sahip 
olanlar… Bu sefer onlara gerçeğin bilgisini gösteriyor. Bakın, sonuçlar itibari 
ile hareket eden bir kişiden bahsediyoruz. Uygulamada gösteriyor, 
uygulamada sonuç alan bir kişi var; Musa. Bir şeyi uyguluyor, uygulamada 
sonuç aldığınız şey gerçeğin bilgisidir.  

Sonuç almıyorsanız bu gerçeğin bilgisi değildir, bunu şeytanda söylüyor; “gayb 
den gerçeğin bilgisini alamazlar” diyor. “onların söylediği bomboştur” diyor 
şairler için. Şairlerin söylediği gerçeğe ait bir şey değil, ama şeytanlarında vaat 
ettiği uygulanabilir ve yaşanabilir bir şey değil. Bunu sonuçtan anlıyoruz. 
Şeytanın kendisi diyor geçmiş surelerde; “ben size boş vaat verdim.” Boş vaat 
sonucu olmayandır; boş bilgi içeriği olmayan bilgi. İçeriği olmayan bilgi 
âlemde, uygulamada karşılığı yok, sonuç alması yok demek. Uygulaması var 
ise sonuç alınabilendir. Uygulaması olup ta sonuç alınmıyor ise onun 
gerçekliliği yoktur. 
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Bir söylevin gerçekliliği sonuç alınmasıyla alakadardır. Hani deney yapıyorlar 
sonuç alıyorlar, gerçekliliğine ondan sonra vakıf oluyorlar. Nesnel gerçeklilik 
düzeyinde tabii… Çünkü deney gözlem nesnel gerçeklilik üzeri yapılır. Allah 
için öznel gerçeklilik; dua edin, duanızın kabulü Allah’ın varlığının 
gerçekliliğinin ispatıdır. Sözün gerçekliliğinin ispatıdır. Kur’an tamamıyla 
sözdür. Size bir söz gelmiştir, siz söze iman ediyorsunuz. Sözün karşılığını 
doğada ara diyor, göreceksin diyor. “çiftler üzeri yarattım” çift hayvan, bitki 
görüyorsun hepsi çiftler üzeridir. Çiçeklerin bile erkekliği dişiliği var, 
muhteşem bir şeydir. Bunun hikâyelerini de biliyoruz, kendimizden 
yaşadıklarımız da var. Taşların dahi erilliği dişilliği var; gücü kendinden veren 
ve gücü kendisine emenler var. Mesela, ametis taşı dişildir, sizin üzerinizdeki 
enerjiyi alır. Elmas size odaklanır, varsa size direkt enerji verir, potansiyelinizi 
arttırır. Daha bunun gibi nice şey… Kendinde olan bir şeyi tutar, tuttuğu yerde 
topladığı şeyi size yükletir. Yani taşların dahi erilliği dişiliği var; parlaklığına, 
matlığına kadar onlar kendini belli ediyor, uzmanları bilir. “nice taş vardır ki 
içinde abı hayat akar” der. Enerjileri var, ruhları var, her biri canlı. 

Sözün ispatı Musa ile başlıyor, uygulamada göster diyor sana. Sözü 
uygulamada gösteren bir akıl tipi Musa’da. Hemen arkasından başka bir akıl 
tipiyle karşı karşıya kalıyoruz; İbrahim. İbrahim’de bambaşka bir şey var; sözü 
uygulamada değil, sorgulamada göstertiyor, sorgulatıyor. Bak, hep soru 
soruyor; siz bunlara tapıyorsunuz, bunların kendilerine faydası yok, diyor. 
Sözün gerçekliğini kendilerinin yaptığı şey üzerinden sorgulayarak, şüpheye 
düşürerek ve o şüpheleri üzerinden başka bir yöne çekerek, gerçeğe doğru 
kıblelerini değiştiren bir insandan bahsediyoruz ve direk onu konuşuyor. Söz 
var, söylüyor ve söylediğini sorgulattırıyor. Ama yaptıkları, uyguladıkları şeyler 
ne ise onlarla kıyas ettirerek sorgulatıyor; putlara tapılıyor ve kendisi 
âlemlerin Rabbini tavsiye ediyor. Sorgulatan akılda beyan olmaz.  

Beyan Nuh’ta… Direk olduğu gibi söylemektir beyan. Bir şeyi olduğu 
gibi, hakkı, hakikati olduğu gibi söylemek beyandır. Olduğu gibi… Yani 
sorgulatmıyor, sorgulatmayı ona bırakıyor.  

İbrahim soru soruyor, kendisi de zaten soru soran bir akıl. Sorguluyordu; yıldız 
mı, ay mı, o mu, bu mu diye. Soru soran, sorgulayan akıl aynı zamanda 
sorgulatan akıl olarak görünüyor. Sözün doğruluğunun sonuçlarına da ulaşmış 
ve o doğrultuda hareket eden bir akıl olduğunu görüyoruz; benim Rabbim, 
rızkımı veren sensin, yediren içiren sensin… Eyleminde tanık. Diğeri ise 
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uygulamada… Sorguluyorlar ama sorguladıkları şeyin ispatına nasıl varacaklar; 
eyleminde tanık ol diyor. Biçimler size onu göstermiyor. Çünkü Furkan da 
biçimlerin bizi büyüye daldırdığını gördük. İbrahim sözün gerçekliliğine 
eylemde tanık ol diyor; âlemde karşılığı eylemde karşılığı var mı, yok mu? 

Musa’da sihirbazları detaylandırmadık, daha önce konuşmuştuk. Uygulamada 
göstermeyle alakadar olarak anlamlandırdık. Surelerdeki kıssaların 
anlatımlarında zaman aralarını, dilimlerini es geçiyor, filmler gibi. Aynı anda 
başka bir konuya geçiyor, aynı anda başka bir alana geçiyor. Mesela Musa’nın 
bir konusunu konuşuyor ama o konudan hemen başka bir alana, zamana, 
mekâna geçiyor, aynı film gibi. Sihirbazların firavunla konuşurken 
menfaatlerini istedikleri konuşuluyor. Ama sihirbazların Musa’yla karşı karşıya 
kalırlarsa ne yapacaklarını konuşup kararlaştırdıklarını biliyoruz. Daha önceki 
surelerde “onlar aralarında fısıldaştılar” diyor. Ama burada bu detaydan hiç 
bahsedilmiyor. Sadece menfaatlerine bakan insanların hak hakikati gördükleri 
anda nasıl döndüklerini işaret ediyor. Yani gerçeğe uygulamasında tanık 
oldukları zaman nasıl hemen döndüklerini gösteriyor. Uygulamada tanıksanız 
döneceksiniz, ne ile karşı karşıya kalırsanız kalın. Söz kendini ispat ederse 
gerçek olduğunu gösterirse, orada eğer ona ayak uydurmaz iseniz artık bir 
daha dönüşünüz olmaz. Söz ile yürümeniz lazım. Çünkü insan söz varlığıdır 
demiştik.  

Hemen arkasından İbrahim’e gidiyordu. “Dedi ki dua ettiğinizde sizi işitiyorlar 
mı?” biraz önce duadan bahsetmiştik, dua ettiğiniz zaman size karşılığını 
veriyor mu; veriyor. O zaman size söz gönderenin kendi varlığıyla gerçekliliği 
var, sıfatları ile gerçekliliği var, eylemde gerçek olduğunu gösteriyor demektir. 
Yani sözün gerçekliğini söz sahibinin eylemlerinde görüyorsunuz. Allah’a dua 
ediyorsunuz ve duanızın karşılığını size veriyor. Zaten ondan sonra dua ediyor; 
bana yedirir, içirir, hastalandığım zaman bana şifayı veren O’dur. Bak, hep 
eylemleri konuşur. “hem siz hem de önceki atalarınız, şimdi siz neye ibadet 
ettiğinizi gördünüz mü?” sorgulatma bilinci uyandırıyor ama uygulamada 
değil. Bilinçlendikten sonra sözün hakikatine ayak uyduruluyor mu, 
uydurulmuyor. Vesvese geliyor ve ayak uydurulmuyor.  

“Bana yediren içiren” eylem, sözün gerçekliliğini artık hayatın her alanında 
görüyor. Hastalandığında şifayı veren; sıfatlarıyla okumaya başlıyor. “Benim 
Rabbim güneşi doğudan yükseltiyor. Sende batıdan yükseltir misin?” Bir duası 
daha var; “beni sonrakilerin lisanında sıddık kıl.” Çünkü duanın karşılık 
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vereceğini biliyor, Allah’tan emin. Kalbi selim… Zaten surede Allah’a selim 
kalp ile gelin diyor.  

Ondan sonra Nuh’u ele alıyor. Nuh beyancıdır. Beyan ettiğiniz şeyin ispatını 
yapamazsınız, sadece sonuçlarını söylersiniz. “Ya halkım sizi öyle bir günden 
korkutuyorum ki” ve sonuçta o sözün olumsuz noktada getirilerini anlatıyor. 
Söz doğruya taşır, eğer kabul edilmezse olumsuz noktada neler getirdiği 
söylenir. Beyan ediyor ve beyanın kabul edilmemesi ve beyan edilen doğru 
olanla yürünmemesi sonucunda başlarına neler geleceğinin beyanında 
bulunuyor.  

“Nuh kavmi Peygamberi yalanladı. Hani kardeşleri onlara sakınmaz mısınız 
demişti. Gerçekten ben size güvenilir bir Peygamberim. Artık Allah’tan korkun 
ve bana itaat edin” 

İbrahim de itaat edin yok. Tamam, kurtuluşa getiriyor da detayları girmemiş, 
detayları ben girdim, Allah’ın lütfu ihsanı. İtaat edin sözü burada başlıyor. 
Bakın, beyan zaten itaat ister. Mesela Salih’e gidiyor, Hud’a gidiyor hepsinde 
itaat var. Çünkü sözün, beyanla beraber artık âleme taşınması ve ispata doğru 
gidişiyle beraber artık itaat istenir. Söze itaat istenir. Bana itaat edin demek 
bana, bizatihi kişiliğime değil, orada sözün kendisine itaattir.  

 Musa’da var mıydı efendim?  

Musa’da da itaat edin yok. Çünkü o uygulamada gösteriyor, sonuçları itibari 
ile. İbrahim’de de uygulamada gösterişi var, itaat yok. Yani uygula, deneyle 
diyor, deneyledikten sonra ispatını göreceksin, gerçekliliğini göreceksin diyor. 
Ama beyanda öyle değil, beyan ettiğinizi ya kabul edersiniz, ya etmezsiniz. 
Nuh’la da iyi biliyoruz ki her zaman beyanın kendisini olumsuz noktasından 
beyan ederdi. Sözüme itaat edin demek kurtuluşa erin demektir. Bir şeyi 
beyan edersiniz; Allah böyledir, Allah şöyledir; bu direk itaat getiren bir şey. 
Beyan üslubu vaiz üslubudur. Direk olanı olduğu gibi nakledersiniz ve direk 
itaat getirir. Olduğu gibi almak zorundasınız, almazsanız gittiniz güme. Sizi 
dışlarlar. Ama Nuh’un önceliği, öncelikli durumu; beyanı var, beyanıyla 
olumsuz noktada korkutması var. Müminleri kurtar demiş. “Biz onunla 
beraber olanları dolu olan gemide kurtardık” diyor. Olumsuz noktada vurgu 
yapmış. 
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Hud geliyor, kıyaslara getiriyor. Musa sözün gerçekliliğini uygulaması ile ispat 
eden ve sonuçlarından göstererek ispat eden… İbrahim batılı sorgulatan ve 
eylem ile beraber Rabbi zikreden ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın varlığını 
eylemde ispat edileceğinin idrakini veren, sorgulatan bir bilinç… Nuh beyan ve 
itaat ile hitap edilmekte… Hud ise nimet ve soru ile beraber kıyas 
getirmekte… Doğaya döndürüyor Hud ile beraber… “Allah nimetler veriyor. 
Verdiği nimetlerle evler yapıyorsunuz.” verilen nimetler üzerinden 
sorgulatmalı ama kıyas getiriyor. Yani sözün ispatını istiyorsanız, kıyaslayın 
diyor.  

Bir sözün gerçekliliğini bulacaksanız;  

1. Hayatta karşılığını göreceksiniz; uygulanabilir mi, sonuçlar veriyor 
mu?  

2. Sorguladığınız zaman; eylemlerde, doğada, kendi yaşantınızda 
gerçekliliği var mı? 

3. Edindikleriniz sonucunda bak kıyas getiriyor mu? 

Bakın edindikleriniz ile beraber kıyas ettiğiniz gerçekliliğini hayatta 
görürüsünüz. Bir şeyin gerçekliliğini kıyas ederek anlayabilirsiniz. Sorgulatan 
akılla başlatıyor.  

Hemen arkasından Salih’i getiriyor ve kıyası başka bir yere taşıyor; sınırlama. 
Deveyi veriyor ve bilinci sınırlıyor. Tabular edindiren, değerler edindiren, 
sınırlayan… Bir kaya kayanın içinden deve çıkartıyor, Allah’ın devesi… Söz 
uyarıda geliyor ve gerçek olanla sınırlandırıyor. Çünkü gerçeğin kendisi insanı 
zaten sınırlandırır. Ama neye karşı sınırlandırıyor; nefsi emareye, menfaatlere, 
hazlara karşı sınırlandırıyor. Gerçeğin bilgisi sizi sınırlandırır.  

Sonra, Lut ile beraber hak olanın çiftiyle ilişkilendirmesi var. Baştan söylüyor; 
“görmez misiniz her şeyi çiftiyle yarattık” çiftleri hakkıyla ilişkilendirme var. 
Benzerler… Bir şeyin doğruluğunun farkına eğer çiftlerle ilişkilendirmezseniz 
varamazsanız, ortak noktalarını göremezseniz. Ortak olmayan noktalarla 
hareket ederseniz doğru sonuçlara ulaşamazsınız. Yani sözün gerçekliliğine 
ulaşamazsınız. Erkeğin erkekle veya bayanın bayanla olması üzerinden de 
anlatılmak istenen budur. Söz geldiğinde bütün hayatınıza tesir eder ve bütün 
hayatınıza tesir ederken sizden istenen doğru olanla yol yürümenizdir.  
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Şuayp’te de haklara aidiyet ve düzen bilinci var. Gerçek olan şey sizi 
bilinçlendirir ve sizde bir düzen var eder, değerler noktasında var eder, 
aidiyetler noktasında var eder; sözün sonuçlarıdır bunlar. Ama gerçek olan 
sözün sonuçlarıdır, gerçek olmayan sonucunda bunu göremezsiniz. 
Menfaatlerle, aklı maaşla bakan kişinin hiçbir zaman sonuçlarında gerçek 
görünmez.  

Toparlarsak; Musa ile söz, eyleminde tahakkuk ettiğinde, uygulandığında, 
sonuç alındığında gerçeği gösterir. Söz İbrahim’le sorgulandığında, sorgulanan 
şeyin yaşamda karşılıkları göründüğünde gerçekliliği vardır. Yani dua örneği 
ile… Söz eğer beyan taşıyorsa, beyan sonuçlar itibari ile olumsuz kıpıları 
gösteriyorsa, olumsuz kıpıları deneyimleniyor ise söz gerçeklik taşır. Söz, 
tarihsel vakalarla tutarlılık olan olay ve olgularla karşılık görüyor ise gerçeklilik 
taşır. Söz Hud a.s. da ki gibi kıyas edilir, değerlendirilir, akıl ve vicdanda bu 
böyledir deniliyor ise gerçeklilik taşır. Söz, Salih a.s. dediği gibi sizi sınırlıyor, 
ilkesel olana taşıyor. Gerçek olan bir yaşama taşıyor ve sizi aşağılara 
taşımıyor, ulviyete doğru taşıyor ve karşılıklarını gösteriyor ise gerçeklilik 
taşır. Yok, eğer söz sizi zillete, menfaate doğru taşıyor ise gerçekliliği 
olmayandır, uygulama olarak sürdürebilirliği yoktur. Toplumsal yaşantıda 
ortak bir yaşam biçimi edindiriyor ise ortak bir akıl edinmeye doğru gidiyor ise 
-Şuayp a.s.- sürdürülebilir bir yaşam edindiriyorsa gerçekliliği vardır. Çünkü 
fıtratınıza uygundur. Yok, eğer sürdürülebilir bir yaşam vermiyorsa ve sizi 
menfaatlere doğru taşıyorsa o zaman sürdürülebilir bir toplum yaşantısından 
ve ortak bir akıldan bahsedemezsin. Yani gerçekle ortak bir akıl, toplumsal ve 
sürdürülebilir bir yaşam edinilir, gerçek olmayanla değil. Herkes kendi gerçek 
olmayan, menfaatleri doğrultusunda taleplerde bulunsa sürdürülebilen bir 
yaşam olabilir mi? “sen onları beraber birlik içinde görürsün, lakin onlar 
darmadağındır”  

Evet, Şuayp’le beraber bitiriliyor. Lut’ta istenen her şeyi çiftiyle görmek ve 
çiftiyle hareket etmek… Fıtratınıza aykırı bir şey olarak söz geliyor ise kabul 
edilesi şey değildir. Fıtratınıza aykırı değil, fıtratınız üzere, hak ve hakikate, 
insanlık tininde sizi ileriye taşıyorsa o söz gerçektir. Eğer tinde, maneviyatta 
sizi yükseltiyorsa, başka bakış açılarına taşıyorsa o söz gerçektir. Sizi âleme 
sevk ediyor, fıtratınızın dışına sevk ediyorsa, yaradılışın dışına sevk ediyorsa 
ilişkilerinizde o söz gerçek değildir. İlk ikisi hariç diğer Peygamberlerin 
tamamında itaat istenir. Sınırlayan bilinç itaat ister, beyan bilinci itaat ister, 
kıyas edipte doğruyu söyleyen bilinç itaat ister. Çünkü kıyas ediyor, gösteriyor 
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gerçekliliği… Fıtrata aykırı davrananlara fıtratlarına geri dönmelerine işaret 
eden bilinç itaat ister. Her şeyi çiftiyle, hakkı ve hakikatiyle beyan eden, ona 
fıtrata aykırı olduğunun gerekçesini sunan bilinç itaat ister.  

Nuh’ta gerekçe yok, onun için “gece de söyledi, gündüzde söyledi” ayetine 
doğru gider. Yani tenzihte de teşbihte de beyanları var, ama kabulü yok doğru 
dürüst. Ezilmişler kabul ediyor. Ama Lut’da öyle değil, gerekçe sunuyor sözün 
doğruluğuna; fıtrata aykırı diyor, yani kâinatta karşılığı yok diyor, bu işin daha 
önce hiçbir millette karşılığı yok, insanın tinine aykırı diyor, bedende kaldınız 
diyor, tininize yükselin diyor. Bu noktada da çok önem arz ediyor.  

Ve özellikle şairleri konuşuyor şairlerin konuşmasının sebebi yaşamadıklarını 
dile getirenler… Şimdi Şuara’yı insan yapalım. Bir insan, Kur’an’ı içselleştirmiş, 
içselleştirmesi ile beraber sonuçlarını görüyor; yani yaşanabilinir 
uygulanabilinir her şeyi ile yaşıyor ve ispatı itibariyle de kendi yaşantısında da 
tanık, yaşanabilinir. Musa a.s. ın uygulamalarında görüyor, sonuç alıyor, 
Kur’an ne dediyse dediklerini yapıyor, sonuç alıyor, asa olmuş. Saf gönlüyle 
açılışında da uygulanabilir olduğu için sonuç alıyor. İbrahim oldunuz; 
dualarınızın karşılığı olur bütün yaşam alanınıza… Allah’u azimüşşan tevhid 
lisanı ile görünür. Şuara suresinde tamamıyla tevhid bilinci dil itibariyle 
oturtturuluyor. Hemen arkasından beyan size geliyor, beyana itaat 
ediyorsunuz, doğru gelen beyan ile hak ve hakikate yol tutuyorsunuz, 
kurtarılıyorsunuz.  

Şuara ile Furkan’ın arasındaki fark şudur; Furkan da akıbet, ahiret öncelikli 
olarak sizi güne taşır; günde nasıl yaşamanız gerektiğinin bilincini verir. 
Şuara’da ise geçmişi önünüze getirir, bu günü nasıl yaşamanız gerektiğinin 
bilincini verir. Yani ikisi arasındaki bu kıyası gördüğünüz zaman muazzam bir 
ilişki de görüyorsun. Furkan da ahireti öncelikli olarak bu günü nasıl 
yaşamamız gerektiğinin bilincini veriyor. Şuara da ise tarihi, geçmişi önümüze 
getiriyor sözün ispatını; hangi devrelerde nasıl geçirdiğini, yaşam biçimi 
edindirmeye doğru götürdüğünü insanı ve insanı söz ile nasıl kendisine 
yükselttiğini, kurtuluşa erdirttiğini, akıbetle başına gelecek felaketlerden 
kurtardığını gösteriyor. Kurtardığını demek ilkeli yürüyüşe devam etmesi 
demek; eğer gerçek söz ile yürüyorsanız, hak ve hakikatin sözü ile 
yürüyorsanız akıbet itibari ile kurtuluşa eriyorsunuz, kiminle; Allah ile. Size bu 
bilinci getiriyor ve Musa a.s burada çok önemli. Onun için özellikle Musa a.s 
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ikinci olarak İbrahim a.s. Nuh’u bunun için kısa geçiştirir. Hud kıyasa getiriyor, 
Salih sınırlar edindirtiyor.  

Gerçeğin bilgisi size ne getirir; uygulanabilirdir, sonuç verir, yaşam alanında 
görünür, sizi sınırlar. Gerçeğin bilgisi sizden çıktığı zaman beyan olarak çıkar. 
Gerçeğin bilgisi değer olarak aldığınız anda kıyas bilgisidir artık; bak Hud 
oldunuz. Aidiyetleri gösterir ve aidiyetler üzeri insanın nereye taşınması 
gerektiğinin bilincini verir; Şuayp yani. Fıtri olarak, kıvam olarak hangi biçim 
üzeri yaratıldı ise o biçimin özü olarak içeriğinde ne var ise onun çıkması 
gerektiğinin bilinci itibari ile hareket etmesi gerektiğinin aklını verir size; Lut. 
Yani sizden istenen bu değil sizden istenen İnsanlık nedeniniz… Bu sefer söz, 
gerçeğin bilgisi; fıtri olarak fıtratımızla beraber uyumlu hareket etmemiz 
gerektiğini bilgisini verir. Emin olun, fıtratınızla gerçeğin bilgisi size geldikten 
sonra, sorumlu kılındıktan sonra, eğer uyum içinde hareket etmezseniz 
kendinizi zelil edersiniz. Bütün psikolojik problemler yaşanmaya başlar. 
Gerçeğe ait, hak ve hakikate ait neler var ise ve her biri doğrultusunda 
yaşarsanız, hakları iade ederek, hakkınız üzeri yaşayarak… Zaten sonlarına 
doğru “onlar kınanmayacaktır” gibi bir ayette var.  

Zaten bize iki bölüm veriyor; İbrahim ve Musa ile beraber gerçeğin bilgisinin 
ispatını veriyor; diğer Peygamberle beraber gerçeğin bilgisinin yaşam biçimi 
oluşturup, nasıl bilinç oluşturduğunu, o bilinç üzeri nasıl yaşamamız 
gerektiğinin bilincini veriyor. Ayrıştırır isek bu net; İbrahim ile Musa ile 
gerçeğin bilgisini ispata taşıyor, denenebilir, deneyimlenebilir, sonuç alınabilir 
bir şey olduğunu söylüyor; ama diğer Peygamberlerle bunlar zaten 
özümsenmiş olarak gerçeğin bilgisinin yaşam biçimi oluşturduğunu söylüyor. 
Çünkü gerçeğin bilgisi ise kıyas edersiniz. Bilgi işlevseldir, işlevsel olan bilgiyle 
kıyaslarda bulunursunuz. Gerçeğin bilgisi ile kendinizi sınırlarsınız, çünkü 
yanlışı görürsünüz, fıtratınıza uyumlu olarak yaşarsınız, aidiyetleri bilerek 
akıbete doğru ilerlersiniz. Bunlar yoksa gerçek size uğramamıştır. Furkan’a 
geri döndünüz. 

Furkan ahiret ve akıbetimize göre daha çok ahiretimize göre nasıl yaşamamız 
gerektiğinin bilincini verir. Şuara’da ise geçmiş, tarih bilinci önümüze getirilir, 
sözün gerçekliği bu günü nasıl yaşamamız gerektiğinin bilinci verilir ama 
akıbetleri de göstererek. Bak, geçmişte böyle yaşandı, sözün gerçekliliği kulak 
ardı edildi, sözün gerçekliliğine itibar edilmedi; akıbetleri fena oldu. Geçmiş 
tecrübelerden bakılarak, akıbet ön görülerek günü yaşamamız istenir. Gerçek 
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bilgisi size geldiği zaman siz gerçek bilgiyi değer olarak almazsanız, hayatınıza 
sirayet etmez ise geçmişteki tecrübelerden örneklerden ders çıkartmaz iseniz 
felaket ve belaların kötü akıbeti kaçınılmazdır. Bunu net söylüyor. Çünkü size 
iyiliğin eli ulaştı, rahmetin eli ulaştı, dinlemediniz, ne olacak; sizi uyandırmak 
için tokatla uyandıracağız diyor.  

Hani yatakta yatıyorsunuz, uykudan uyanmak, dünya uykusundasınız; anne 
geliyor evladım uyan; yok annecim uyanmayacağım, azıcık daha yatayım… 
Uykudayken annenizi bile hatırlamazsınız. Baktı uyanmıyor öpücükle 
uyandırmaya çalışıyor. Baktı uyanmıyor, yorganını üzerinden çekiyor. Yine 
uyanmıyor; döşek varsa döşeğini çekiyor. Eğer yatak çok ağırsa onu 
çekemiyor, su serpiyor. Dayaklar, vurmalar, yorganı çekmeler, bağırmalar, 
çağırmalar, amma tembel adamsın… Hepsinin tek tek söylediği bu aslında… 
Şuayip suresinde söylenen bu; uykudan uyan, akıbetini ön gör, 
uyanmayanların hali ortada… Bu günü neye göre yaşamamız gerektiğinin 
bilinci Şuara da net veriyor. 

Ve sakın ola diyor yaşadıklarının yalancısı olanlara ayak uydurma! 
Günümüzün yalancıları kimler, şairleri kimler? Burada şair derken şiir, sanat 
kastedilmiyor. Sanatın altını çizeceğimiz bir sure de gelecek. Burada söylemek 
istediği şey yaşamadığı şeyi dile getirenler. Sanatın insanlık tininde, insanlığın 
ilerlemesine sebep verdiği bir anlamı var. Surede ki manasında günümüzün 
şairleri sinemacılar, müzisyenler… Yaşamadığı şeyi dile getirenler; vadi vadi 
gezeler diyor; vadi vadi gezmiyorlar mı konser vermek için her tarafı. Öyle bir 
zahir anlamı var. Yaşamadığı şeyi dile getiren bazı âlimler vardır, bilirsiniz; 
onlarda mertebeleri, makamları vadi vadi gezmezler mi, ilahi mertebeleri 
dillere getirirken… Ama işinin meczubudurlar, yaşamıyorlardır. Yaşamadığı 
şeyin dile getirilişleri onları “kitap yüklü eşeklerdir” dediği ayet itibari ile 
muhatap kılar. Burada önemli vurgu o ki yaşadığını dile getirmek, o zaman 
karşılığı var, o zaman içselleştiriliyor, o zaman maya oluyor, o zaman insanlar 
emin oluyor. Düşünün ki yaşamadığı bir şeyi dile getiren bir insandan bir şey 
düşünün, söylediği şey sizde itibar eder, doğrudur, ama o kişi sizde itibar 
kazanmaz, o kişi sizi etkilemez.  

Hz. Ali’nin hani şöyle bir hikâyesi var, Bahaddin Nakşibendî içinde söyleniyor, 
Hz. Abdulkadir Geylani içinde… Bal hikâyesi; evladı çocuk bal yiyormuş; 
efendim, çok bal yiyor, yetiştiremiyoruz, şuna bir nazar etseniz, bir dua 
etseniz diyor. Kızım diyor, kırk gün sonra getir, ondan sonra duasını yapalım 
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diyor. Kırk gün sonra getiriyor gözünün içine bakıyor; evladım bir daha bal 
yeme… Söz kudret taşır, âlemde karşılığı vardır demiştik. Ama içeriği sizde 
yoksa ispat edemezsiniz, karşılık görmez, tahakkuk etmez, gerçekleşmez. 
Musa’da ki söz, gerçekleşen bir söz… Yaşamadığınız şeyi dile getirirseniz 
gerçekliliği yoktur, üstelik tam tersi olarak size gelir. Efendi diyor, niçin daha 
önce söylemedin, kırk günden beri yediriyoruz balı? Vallahi diyor, o sırada 
bende bal yiyordum. Yani karşılığı bende yoktu. 

Metin babanın bir hikâyesi… “ne yokluğa yeriniriz, ne varlığa seviniriz, aşkın 
ile avunuruz, bana seni gerek seni” bu sözü söylüyorduk diyor. Melami 
şeyhlerinden bir tanesi yanımıza gidip geliyor; evladım söyleme dedi. O sırada 
da varlık içindeyiz, yokluk içinde değiliz, bilmiyoruz ki ne için söylüyor. Ne ise 
aradan zaman geçti yine cuşa düştük diyor, yine patlattı diyor sözü baba, 
şöyle baktı üzülerek, evlat dedi söyleme! Aradan zaman geçti yine dedi 
coşmuşum yine söyledim. Bu sefer gözyaşı dökerek evlat söyleme dedi. Ya 
baba hacca gitmişti, ne varlığı var ise üzerimize yapmıştı dedi. Bir yasa çıktı o 
sıralarda, hepsi gitti. Kısacık bir zamanda ne varlığımız var ise gitti dedi. 
Şişli’de küçücük bir dükkân kaldı, o dükkânla geçimliliğimizi yapıyorduk dedi. 
Efendi bir gün gelmiş, yine bu söz söylenmiş; şimdi söyleyebilirsin evladım 
demiş, yokluğa da yerinmiyorsun. 

Eğer yaşamadığınız sözü söylüyorsanız sizi onunla yüzleştirirler. Onun için 
tehlikeli bir şey… Sakın ola yaşamadığınızı dile getirmeye çalışmayın, 
yaşamadığınızı söylemeyin. Bu bende yok. Şekil bilgisi yok, delili yok, 
yaşamadın, filanca cennet makamı yok; olmadığını söyle. Ben bu hali 
bilmiyorum, sadece nakil itibari ile böyle bilgiler var, bu makam için şunu 
söylüyorlar ama karşılığı bende yok de. Demezsen o sözle karşılaşırsın, gel 
bakalım böyle bir söz söylemiştin, görelim bakalım derler. Akıbetiniz fena 
olur. Çünkü söz hükümdür, üzerinize hüküm getirir. 

Şuara suresinde tevhid dilimizin neye bağlı olarak olması gerektiğini söylüyor. 
Allah’tan başka ilah yoktur; fiiliyle kendini gösteriyordur tevhid itikadıyla, 
Lailahe İllalah. Kendisinden başka ilah olmayan Allah’a davetçiler, amenna. 
Tevhidin birinci başlangıcıdır ama eyleminde kendini gösteren, biçimlerde 
değil. Biçimlerin uykusundan uyandıran… İnsanlar uykudadır öldükleri zaman 
dirilirler demiş, söz ile ölürsünüz söz ile uyanırsınız. Söz’ün kıblesi âleme 
götürüyorsa, menfaatlere taşıyorsa, sizi hakikatten yana öldürür. Yok, eğer 
söz hakka, hakikate taşıyorsa sizi bilincinizde, gönlünüzde uyandırır. Ama 
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baktılar uyanmıyor işte Metin baba gibi bir dayak yiyor. Baktılar uyanmıyor 
onu tecrübe edeceği bir şeyle karşı karşıya kaldırtıyor. Onun için sakın büyük 
konuşmayın. Allah diyorsanız karşılığı var. Ne yaşıyorsanız onun âlemde 
bilinçlenmeniz için karşılaştırılacağının haberi var. Yani bir şey söylüyorsanız, 
bilincinde değilseniz bilinçlendirileceksiniz in emri var. Hz. İbrahim ile 
biçimlerin değil, biçimler üzerinden tahakkuk eden, kendini sıfatlarıyla 
gerçekleştiren Allah’ın gerçek olduğunun ve sözde O’nun ifade edilmesinin 
gerekli olduğunun ifade edildiğini görüyorsunuz; beni doyuran, 
hastalandığımda şifa veren O’dur. Bütün eylemleri, bütün sıfatları Allah’a ait 
olarak zikrediyor. Tevhidin ilkelerini ve nereye kadar götürmesi gerektiğini 
gösteriyor bize.  

 İsa Peygamberle alakalı bir şey yok? 

İsa zaten gerçekte yaşadığı için, sözün gerçekliliğinde doğru olduğu için 
burada hiç bahsedilmemiş. Bu umumiyete açılışla alakadar… İsa bizatihi sözün 
doruğudur, tevhidin doruğudur. Çünkü ilahi kavramları direk kullanıyor. yani 
Allah’ın esmaları, kavramları… Ve âlem üzerinde görünenleri değil, bizatihi 
sıfatlarıyla tahakkuk eden ile görünüşün kendini taşıdığının bilincini veriyor 
bize. Ama burada bize yöntem olarak değil, bize sözün gerçekliğini Kur’an’da 
ki gerçekliliğini yaşamda uygulanabilir olup olmamasını diğer Peygamberlerle 
zevk ettiriyor. İsa’da tin deney imleniyor; burada söz, yaşanan nesneler 
üzerinden gerçekliğe taşıyor.  

Şuara sözün ispat ilkesiyle okunmalıdır. Söz ispat ister, sonuçlar sözün ispatı 
olarak işaret edilmekte. Yani bir söz kabul edilmiyor, sonuçlar sözün gerçeklik 
ispatı olarak gösteriliyor. Ondan sonra kalbi selim, emin olan kalp… İman dolu 
kalp şüphesi olmayan kalptir. Hikmet, gerçeğin kendisi, iman edenleri 
kurtarıcıdır. Zaten gerçeğin kendisi kurtarıcıdır ve gerçek ne ile ifade edilir söz 
ile… Sözün gerçekliğini tarihten aramamız gerektiğini ve tarihte tutarlılıkta 
Cibril a.s. üzerinde gösterdiğini söylüyor. Hikmet bilinci edinen, tinde söz ile 
gerçek olana yükselen kişinin suresidir. Furkan da yalanlayanların ve 
onayanların ahireti, Şuara da ise akıbetleri bahis edilmekte…  

Sürekli olanla, süreksiz olanlar… İnsanlar süreksizliği kavranmakta zorlanıyor. 
İnsanlar süreksizliği idrak etmekte çok zorlanıyor. Devamlı süreksizliğin içinde 
aslında… Öyle bir sürekli akış var ki o akışın içinde her şey sürekli bilerek 
sürekli bir yaşam bilincinde yaşıyor ve insanoğlu süreksizliği algılamakta 
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hakikaten zorlanıyor ve algılamakta istemiyor zaten. Bir ara tartışması 
olmuştu; sizin oradaki mezarlığın levhası var; her nefis ölümü tadacaktır. Bir 
ara önünden geçenler korkuyoruz diye tabelayı değiştirelim demişlerdi. 
Düşün ya, ölümden korkuyor, ölümü hatırlamak istemiyor. İnsan süreksizliği 
hatırlamak istemiyor.  

Bu surede özellikle hikmete vakıf olunması istenmekte… Hikmeti geçen 
surede işledik. Bu sure kalbe inen bir sure olmaktan daha çok, akla inen bir 
suredir. Çünkü sözün ispatı kıyas ister, doğruluk ister, gerçeklik ister, karar 
vermeyi gerektirir, yargı ister ve bu sadece akılla alakadar. Ve akılda söz 
üzerinden ne dönüyorsa hepsini özet olarak geçmiş; mukayese etmek, 
hayatta karşılığı var mı yok mu yani mantık olarak ne gerekiyorsa…  

Sözde mantık olarak ne gerekiyorsa söylemiş. Yaşamda gerçekliliği var mı, 
sonuç alınabiliyor mu, âlemde karşılığı var mı, sınırlayıcı mı, o sınırlar 
üzerinden yükseltici mi, fıtrata uygun mu, yaşamda sürdürülebilir bir 
hususiyeti var mı, şu süreksizliğin içinde sürdürülebilir bir yaşam veriyor mu, 
sürdürülebilir bir yaşamla beraber taşıyıcı olabiliyor mu, materyalize 
edilebiliyor mu? Mantıkta hangi ilkeler var ise hepsini tek tek konuşuyor. 
Hepsini kuşatıyor kapsayıcı oluyor. Yani Musa o anlatımıyla beraber hepsini 
kapsıyor. Eğer böyle bir şey ise söz, her türlü sihirbazı imana getirir. Buradaki 
sihirbaz dediğim bir eylem yapıp ta eyleminin büyüsüne, ürettiğinin büyüsüne 
kapılanlar… Bir şeyler üretiyorlar, bir eylemlerde bulunuyorlar ve ona 
tapınıyorlar, onun büyüsüne kapılmışlar. Sanatçı sanatçı kimliği ile ürettiğine 
tapınıyor; ben yapıyorum, ben ediniyorum… Ne zaman ki kendinden 
olmadığını görür, gerçek olanın bilgisi ile karşılaşır, o zaman kendi üzerine 
döner ki kendisi değilmiş, sadece uygulayıcısıymış. O zaman daha keyifli 
oluyor. Çünkü sihirbaz demek hem sihir yapıp başkalarını büyülüyor, hem de 
yaptığı sihirle de kendini büyülüyor. Doğru olduğuna o kadar emin, yapıyor, 
sonuç alıyor.  

Günümüzdeki bütün medya, sinema, müzik algı oluşturmak ve algı yönetimi 
adına inanılmaz bir büyü işliyorlar. Gerçeğin bilgisi sizde olmazsa sizde algı 
oluşturuyorlar ve sizde algı oluşturdukları gibide yönetiyorlar, sürdürülebilir 
kılıyorlar. Çünkü yönetim yapmak, sürdürüle bilir kılmak demek. Ama 
gerçeğin bilgisi var ise yapabilirler mi? Çünkü bilirsiniz ki her medyanın 
arkasında bir patron var, kendi çıkarları doğrultusunda yayın yapıyor, bilirsiniz 
ki o zaman her haberin arkasından bir asparagaslık var, kendi irade ettikleri 
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ne ise ona göre… Eğer hak ve hakikat bilgisi sizde var ise hak ve hakikate göre 
yaşarsınız, hak ve hakikate doğru gidersiniz, başkalarının sözü ile değil, 
başkalarının büyüleri ile değil; aldanmazsınız. Eğer sizde bir büyü var ise kendi 
yaptıklarınız doğrultusunda yalnızca sizi hak ve hakikat uyandırır. Yaptığınız 
şey üzerinden bir hak ve hakikat uyandırır sizi. 

Edebiyatla büyülenmişler, edebiyatı getiriyor; sihirle büyülenmişler, mucizeyi 
getiriyor; yıldızlarla büyülendiniz diyor alın size yükseltiyim, İdris nebinin 
kavmi… Kâinatta yaşayan insanlar var, dünyadan gelip te kâinatta yaşayan 
insanlar var. Allah’ın selamı üzerlerine olsun. Dünyaya inmemişte dünyaya 
inmek isteyen insanlar da var. Bizler çok ender bir türüz, dünyada doğup ta 
ahirete yükselmeye çalışanlarız.  

Şuara’da hikmet gerçeklik olarak anlamlı kılmakta demişiz. Yani ben bir 
gerçeklilik üzereyim, olsam da diyor, o gerçekliliği getir, göster, ispat et, 
sonucunu ver. 

Furkan da sonuç üzeri, olacaklar üzeri gerçekliğimiz, nedenimiz anlamlı 
kılınmakta; Şuara da ise geçmiş olmuş bitmiş üzerinden bu gün anlamlı 
kılınmakta, bu günü nasıl yaşamamız gerektiğinin bilinci anlamlı kılınmakta… 
Bu hafta ikisini beraber işlememiz iyi oldu. Çünkü birbirlerini çok destekleyen, 
madalyonun iki yüzü gibi iki tane sure… Furkan iyiyi, kötüyü, doğruyu ayırt 
etme bilincine ermek, yalnızca değerler edinen vicdan sahibi ile vicdanla 
gerçekleşen bir şey. Ama Şuara’da mantığın bütün ilkelerini görürsünüz. 
Mantık üzerine yazdığımız bir kitap var oraya müracaat edebilirsiniz; Ahsen’i 
Takvim–2. eğer zevk ederseniz onların daha farkına varırsınız.  

Mantığın gerekliliklerinden bir şey kıyas; ölçecek, biçecek, değerlendirecek. 
Mantıklı insan değerlendiren, kıyas eden insandır. Gerçeğinde kendisini 
sınırlandırdığını çok iyi bilir. Gerçek olan sınırlandırıcıdır ve gerçek olan sınırlar 
üzerinden de tezahür edecektir, gerçek olan cüzi olan üzerinden tezahür 
eder, sınırlandırıcıdır ve sınırlandırıcı olduğu gibi sınırları olanın üzerinden 
tezahür eder. Sizin hayatınızda duruşlarınız, sınırlarınız olmaz ise gerçeğin 
bilgisine göre gerçek olan sizde tezahür edebilir mi, ilkeler sizde tezahür 
edebilir mi, imkân yok. İlkeler gerçektir, evrensellerdir, değişmezlerdir, 
zamansızlardır. Allah gerçektir. Diğer surede “daim olan O’dur” diyordu; 
daimdir, evrenseldir, herkesin Allah’ı dır, herkese içkin, muhit ve aşkın 
olandır. En mutlak evrenseli konuşuyoruz. Nasıl görünecek sizde; ilkelerle, 
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eylemlerinizde görünecek. Ve İbrahim nebi net konuşuyor bunu; bana 
yediren, içirende O’dur; muhiti konuşuyor. Şifa verende odur 
hastalandığımda… Bütün yaşam alanında olduğunu söylüyor. 

Öyle bir Allah’ımız var ki yukarıda, ütopyada! Yaşam alanında göremiyoruz. 
Öyle bir mantık suresi ki bütün ilkeleriyle Allah’u azimüşşan yaşam alanlarında 
görmemiz isteniyor. Furkan da vicdana direk iniş var, bunda direk akla iniş 
var. İki iniş olduğu zaman ne olur; kalbi selim, akli salim, kalbi mutmain ve 
üzerinizde hakkın tecellisi ile yaşarsınız. Marifet, Nur suresinde, hakkın ilahi 
sıfatları üzerinizde tezahür üzeri idi, beşer sıfatlar üzeri yaşantısı… Furkan’da 
dedik karşılaştığınız olaylar üzerinden de marifeti yaşama devam edeceksiniz. 
Çünkü üzerinizde açılması gerekenler ancak öyle açılıyor, yükünüzü ancak 
öyle boşaltabilirsiniz diyor. Boşaltmazsanız yükü, bir de yüklendikleriniz olursa 
ayvayı yediniz diyor. Yani emaneti eylemlerinizde göstermezseniz, 
rahatlamazsınız diyor. Tam tersi eylemlerinizde göstermiyor, ürettiklerinizde 
göstermiyor, birde başınıza gelen olaylar dert ediniyorsunuz, aklınızda 
besliyorsunuz ikinci bir yük ediniyorsunuz. Şuara diyor; bu işin bir vicdani 
tarafı var, tinsel olan direk ruhunuza bağlı olan bir tarafı var ama ruhunuza 
bağlı olarak maneviyatınızın derinliklerine bağlı olarak akli bir tarafı da var 
diyor. Akli tarafını da gör, aklında ikna ol, kani ol, salim ol, sağlam dur, 
kalbinde de mutmain ol, emin olarak ta yaşa. Allah’tan emin ol, Allah’ın 
varlığından da yana kani ol.  

Soru var mı? 

 61 ve 62. ayette “iki toplum bir birini görünce Musa’nın adamları işte 
yakalandık dediler”  

Emin değil, Allah’tan, varlığından emin değil. Musa elinde asayı tutmuş, 
bilgisinden emin, iradesini koyuyor. Bilginizden eminseniz iradeyi 
koyuyorsunuz. Ama yanındakiler yakalandık diyor, halen gerçeğin bilgisinden 
emin değiller, o kadar sonuç almalarına rağmen. Baba bunlara aptal derdi. 
Yani halen aptallıkları devam ediyor. Bunun farklı bir açısı daha var; insan 
nereden ne aldığını da bilmeli.  

Bir gün babanın yanında oturuyorum, Hz. Pir’e gitmişim, hüngür hüngür 
yanında ağlamışım, geri dönmüşüm. O gün ramazan ayı, babanın yanına 
geldim, babayı bekliyorum, kahve hanedeyiz. Kıraathane diyeyim daha iyi, 
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kahvehanede hatırdır. Kahvehane olsun ama iskambil hane değil. Baba geldi 
şöyle bir baktı, oturdu, çayımızı içtik. Şöyle bir baktı, yavrum Halil dedi, şimdi 
burada çayımızı içtik, başka bir ocağa gider parasını ödersek ne derler bize? 
Aptal derler dedi. Bana dediği şu; oğlum burada yiyorsun, burada içiyorsun; 
hesabı gidiyorsun oraya ödüyorsun! Orada hüngür hüngür ağlamışım ya, ben 
oradan zannediyorum. İnsan nereden ne alıp verdiğini de bilmeli. Ona aptal 
derler, eyvallah dedim, bir daha aptal olma.  

Buradan kast ettiğim şey birinden bir şey alıyorsunuz değil, odak noktanız 
sağlam olmalı. Tafsilata ayırırsanız dağılmaya başlıyor insan. Kendimde onun 
çok tokadını da çok yedim. Efendi bir gün uyarmıştı; gezme böyle âmâ âmâ 
sonra olursun budala. Gezme dediği kıble değişikliği, başka yerlerden bir şey 
edinme değil. Başka yerleri kıble edinmeye başlıyorsun, bu sefer aralarda 
kalıyorsun. Meşrepler ayrı, sıfatlar ayrı, fıtratlar ayrı yaradılış noktasında… Bu 
sefer aralarda ezilip kalıyorsun. Filler çarpışır, karıncalar ezilir. Arada harcanıp 
gideriz. Bir kıbleden öğrendikten sonra kıbleniz sağlam ise artık o bilgi sizde 
bilinç edindirdikten, değer verdikten, sizin bir duruşunuz olduktan sonra 
başka yerden istediğiniz kadar alın, fark etmiyor. Orada da bir gerçek 
gördüğünüz zaman aldıklarınızla beraber yürümeye devam edersiniz. Onun 
için demişler; bire hizmet, binden himmet. Burada kişiye demiyorum, ben 
kendimi geçtim, burada kast ettiğim şey şu; Allah’tan besleniyoruz, kişilerden 
biliyoruz. Değer olarak pirler mirler değil, hepsine selam olsun, her birinden 
veren Allah. Bire hizmet edin, binden himmet alın, her birinden veren O. 
bizler kişilere odaklanıyoruz, her birinden bize veren Allah’ın olduğunu 
görmüyoruz. Yani bunu yakalayın, Allah ile ayağa kalkmasını bilin. Başınıza her 
yerde getiren Allah! Biz istiyoruz ki illa bir kişiden olsun; şundan, bundan; bak, 
put edindik, olmaz ki! Her yerden veren Allah’tır. Herkesten dersinizi görün 
ama kıbleniz Allah olsun, duruşunuz Allah’a olsun.  

Eğer sizde bir değerler oluştuysa zaten sizi serbest bırakırlar. Değerler 
oluşmadan kimseyi serbest bırakmazlar. Maneviyatta böyledir; bir kapıdan 
girip te kabul edildiyseniz, değerler oluşmadan, sizin yaşam biçiminize sirayet 
etmeden sizi bırakmazlar. Değerler oluşmuş, yaşam biçimi edinmiş, sıfatı artık 
aşikâr olmuş, eylemlerinde görünüyor; artık serbesttir, dokunmazlar. Çünkü 
kendini bulmuş. Kendini bulmuş adama ne vereceksin, kendi üretecek, kendi 
eylemlerinde bulacak, ayağa kalkmış. Aile olacak artık o, kendi başına 
yaşayacak o, gölge altında durmayacak. Çünkü gölge altında duran ağaç 
büyümez, kendini bulmaz. İstenilen sizin kendinizi bulmanızdır. Gerçeğin 
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bilgisi sizi kendiliğine taşıyacaktır. Birçok aynada derinlik edinirsiniz, birçok 
ayna sizin yükselmenize sebep verebilir ama önemli olan sizin Allah ile kıyamı 
bizatihi ayağa kalkışınızdır, gerisi boştur. O zaman kardeş oluruz, o zaman 
dayanak oluruz. 

Geçen gün Ali efendiyle burada konuşuyoruz, bir ağabeyimiz orada bir şey 
söyledi; buraya gelenlere müritler şöyle olmaz vs. Buraya gelenler mürit 
ağzıyla veya mürit bakışıyla bir gün bakışımız yok, kendimizi bir yere 
koyduğumuz yok ki öyle bakalım. Çünkü öyle bir derdim yok, Allah biliyor. Bir 
kişiye dahi ne mürit olarak bakmışımdır, ne de kendimi efendi olarak 
görmüşümdür. Demek istediğim şu konumlandırma yok, varlığım yok orada. 
Kendinizi bir yere konumlandırmayın, bir yeri sahiplenmeyin, kişileri 
sahiplenmeyin, verilen ne ise sadece onu yaşamaya çalışın. Bir sahiplendiğiniz 
şey ile imtihan edilirsiniz; iki, sözü ağırdır. Efendiye gidiyor, efendiyi 
sahipleniyor; gel bakayım diyor efendiyi ne kadar sahipleniyorsun, görelim. 
Aidiyet ne kadar? Efendim, efendim, efendim… Ben bir gün kendimi efendi 
görmüyorum, sen nasıl efendi görüyorsun, anlamıyorum. Bir gün dahi mürit 
olarak görmedim, murad olarak görmedim. Sadece gördüğüm şu; gelenler 
kardeş, hepsi Allah’a talip ve bize düşen vazife, hizmet. Eğer bunu vazife 
edinirseniz kendinizi bir yere konumlandırmadan tereyağından kıl çeker gibi 
gidersiniz. Eğer nübüvvetten bir nasip var ise… Yok, eğer yok ise 
kişiselleştirirsiniz yaptığınız hizmeti, azim Allah, kişilerin hepsini de yoldan 
çıkartır, hepsi kişiselleştirir, balık baştan kokar çünkü. 

Amaç Allah’tır, kıble Allah’tır, hangi veçheden görünür ise görünsün görmek 
hakkındayız. Kişilerle kişileştirme, nesneye indirgeme, kendimize indirgeme 
hakkımız yok. Nimeti veren Allah, şükre layık olan Allah, hamd te Allah’a… Biz 
kişilere gönderiyoruz Hamdi, kişilere veriyoruz şükrü… Aman efendim 
teşekkürler… Ne efendisi, Allah verdi.  

Ben kendimi yokluyorum, bir şey göremiyorum. Hz. Abdülkadir Geylani olsa 
görür. Şu halimle bakıyorum, yok. Mübarek tükürüyor keramet, tükürdüğü 
yer yeşilleniyormuş. Kolunun bir altında cenneti gösteren, bir altında 
cehennemi gösteren kim olur? Selam üzerlerine olsun. Şimdi toparlayalım, 
önemli olan siz siniz. Bana gelen övgülerden gıcık alıyorum, bir sözün 
ortasında eğer on tane efendim var ise o sözden gıcık aldığım gibi, baktığım 
gibi bakmıyorum, üstelik üzerimdeki bereket kesiliyor. Layık görmüyorum 
anlamında değil, o hali kendimde görmüyorum. Olduğu gibi aktarıcıyız, başka 
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bir şey yok, verdiyse nasipleniriz. Eğer böyle olmaz ise ne olur; bereket kesilir. 
Eğer bir yere bir konumlandırmamız olsaydı, eğer bir yere oturtmuş olsalardı, 
eğer o bakış açısıyla bakan olsaydık şu bereket devam etmez. Senelerden beri 
bereket devam ediyor, yirmi seneden beri sohbet ediyoruz ve yirmi seneden 
beri yaptığımız sohbetler birbirini tutmuyor. Şahitleri var. 

Başka bir şey var mıydı? 

 Aynı ayette “Musa asla dedi Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol 
gösterecektir.” Orada neden biz demiyor da ben diyor? Kavmi de 
geliyor ardından…  

Bireysel çünkü tek başına kalmış. Kavminin hepsi itibar etmiyor ki… Söze 
dikkat et, orada itibar etmiyor kavmi, sonrada itibar etmiyor zaten, yukarı 
çıktığı zaman buzağıya tapınıyor. Bu ayette de yakalanacağız korkusuyla 
bakıyorlar.  

Şurayı tamamlayalım, tekrar dönelim buraya… Sanatın kendisi insanın 
gelişmesi için gerekli bir şey ama o sanat bize verilirken sanatın içeriği olarak 
almamız gereken ne ise onu alalım. Ama sanatı üretenlere sakın tapmayın, 
zaten yaşamadıklarını getiriyorlar bize. Sanat çok önemli, sanatçıyı 
küçümsemiyorum. Sanatını put edinmiş sanatçı zaten sanatçı değildir. Gerçek 
sanatçı zaten olduğu gibi verir, kendisi piyasada yoktur. En büyük sanatçıların 
tamamı zaten öldükten sonra meşhur olmuş. Artık sanatı paraya çevirmiş, 
sanatı şuna çevirmişse o sanat akmaz orada. Ama kendini kaptırdıysa akıyorsa 
eğer sanatında da bir değer var ise o onun geçimliliğini de sağlıyorsa oda ayrı 
bir şey. Burada kast ettiğim kıymet olarak almamız gereken değer, insanın 
ürettiği, sanat eserinin kendisi… Sanatçı onun aracı bize. Çünkü bir şairin 
söylediği doğru, hepimizin doğrusudur.  

Mahsuni Şerif, Âşık Veysel Şatıroğlu… Onlardan olan doğuş, şiir değil. Toprak 
insan olmasa, toprağın karakterini yaşamasa o doğuşat nasıl gelsin; benim 
sadık yârim kara topraktır. Ne hançerler yemiş. O Yunus Emre gibi… Ne zaman 
Kur’an olursunuz, yaşadığınızı dile getirirsiniz. Çünkü Allah size yaşamadığınızı 
dile getirmeyi nasip etmez. Ama nasıl dile getirir; sanatla dile getirir, 
yaşantınız sanat olur, zarafet ve letafet ile ürettiğiniz sanat olur, eşi yoktur. Ya 
sohbetiniz sanat olur, unutursunuz; bitince hepsini hatırlamaya başlarsınız. 
Kendini unuttuğunuz yerde sanatsal bir eylemle karşı karşıyasınızdır. Sanat 
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eseri kişiyi kendini unutturacak! Filmler de bunu iyi yapıyorlar. Bakın, sanat 
üretimi hakkında bir şey demiyorum, sadece yaşamadıklarının dile getirilişi 
burada kast ediliyor. Yaşamadıklarını dile getirenlere sakın odaklanmayın, 
diyor. Yaşadıklarını dile getirip te sanatlarını yapıyorlarsa o halini dışarı 
vermiş, biçim içeriğin dışa vuruşudur demiştik.  

Bir sanat eseri düşününki orada bir içerik var ve o içerik o biçimden tezahür 
ediyor; yani verilmek istenen mesaj orada veriliyor, işte o sanattır. Sizi 
kendinize unutturuyorsa, hakka, hakikate, gerçeğe taşıyor ise olması 
gerekene taşıyorsa, olması gerekeni yapmaya sevk ediyorsa sanattır. Algı 
yönetimi yapıp ta sizi yoldan çıkartmaya değil, araya gizli gizli reklamlar koyup 
ta arzularınıza hitap değil. Sizi hak ve hakikate taşıyorsa o sanatsal eylemin 
biçimi işte o gerçek sanattır, insanlık tinini vurguluyordur. Ama günümüzde 
öyle değil. Sanatın tamamı menfaate kullanılıyor, arzulara hitaba kullanılıyor, 
nefsimizi hortlatıyor; yükseltici değil, indirgemeci.  

Reklamlar, filmler hep öyle. Filmini yapıyor, filmin kahramanın bütün 
posterleri, müziği, kıyafetine kadar hazırlıyor, piyasaya sürüyor. Yeğenim 
tutturmuştu örümcek adam kıyafeti aldırana kadar. Almayacağım dedim, 
almadım. Çünkü onu put edinmiş, putunu istiyor. Vermem dedim. Babası gitti 
aldı, bilmiyor ki o çocuğa ne verecek? Vermeyin, emeğini bilmezler, o zaman 
sorumluluk bilmezler. 

Sanat yaşananı anlamlandırıyorsa, amenna, ama yaşamadığını 
anlamlandırıyorsa o sanatçıdan kaçın, sanatından değil. Gerçeği yaşamayan o 
sanatçının halinden kaçın, yaptığı eserinden değil. Sanat insan gelişiminde 
insanın tininde yükselişinin basamaklarındandır. Yük diyoruz, emanet diyoruz; 
emanet ilahi sıfatların tezahürü sana. Sanat yükün nedenine bağlı olarak dışa 
vuruşunun çocukluk devresidir. Felsefe gençlik devresidir; çünkü nedene bağlı 
halen. Sanat bizatihi fıtrata bağlı başlar, yetenek dediğimiz fıtrata bağlı. 
Gerçek sanat çocukluk devresidir, mitlerle biçime getirilir, biçimlerle ilgilenir, 
biçime taşımaya çalışır. Bir içerik vardır, içeriğin biçime dönüğü vardır. Onun 
için biçimlerde kalış çocukluk devresidir. İnsanlığın sanat devresi tininde 
çocukluk devresinde kalış devresidir. İçeriğinde olanı eylemlerinde gösteriyor; 
müziğinde, resminde… Mağaralara ilk yaptıkları şey ne; içeriklerinde 
muratlarında, arzularında, yaşadıkları ne varsa onu tutup resmini yapmaya 
çalışıyorlar; hikâyesini anlatıyorlar sanatsal bir eylem olarak.  
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Felsefe nedene bakar, onun için yetişkinlik değil, gençlik devrelerine aittir. 
Çünkü gençlik devrelerinde insan hep nedenlere bakar. İnsanın tinindeki 
devreler olarak bahsediyoruz. Peki, din ne? Dini genelde küçümserler, din 
ereğe bağlı olarak gerçeklere, asli olarak mutlak tinin gerçekliklerine bağlı 
olarak, sonuçta elde edileceğinin bilincinde olarak, o ereğe bağlı, sonuca 
bağlı, akıbete bağlı, ahirete bağlı olarak yaşamı biçimlendirmesi ve insanın 
bilinçlenmesi noktasında tininde yetişkinlik devresidir. Sanat olmazsa 
olmazdır, her çocuk türkü çığırır, bir şeyler yapar, özünde olanı açığa çıkartır. 
Yükünü açığa çıkartıyor, sanatsal eyleminde… Yükünü bulmaya çalışıyor, 
felsefesinde… Yükünü ereğine bağlı olarak nedenleriyle beraber yaşamaya 
çalışıyor, dininde… Artık diyor ki ağırlık değil onlar; yaşıyor. Yük hak, hakikat… 
Üzerindeki yükü sanat eyleminde dışa vuruyor, üzerindeki yükü anlamaya 
çalışıyor; felsefe. Yükünü nedenlerine, ereğine bağlı olarak yaşamaya 
çalışıyor; din.  

Din, yol demektir, zaten rüşt ile olabilecek bir şey… Gücü olmayan yol yürür 
mü, bilincinde olmayan, yolu bilmeyen yol yürür mü, rüştü olan ancak yolunu 
yürür. Nedenini arayan, nedeni ve ereğine bağlı olarak yaşayan rüştündedir 
ve yol yürür ve yol bir ömür boyuncadır. Ölmeden önce öldü iseniz bir ömür 
boyunca olan yolun sonunda çıkan yoldur. Birinci, bir ömür boyunca yol olan 
sizi ahirete taşır, akıbete taşır. İkinci, akıbetteki yol direk Allah’a dır. 
Ahiretinizi burada bitirin, Allah’ınızı burada, kendinizde bulun; yani yolunuz 
Allah olsun. Yolları Allah’a çıkanlar…  

Felsefeyi genelde sona koyarlar, değil. Felsefe sonda değildir, insanlık tininde 
felsefe ortada durur. Çünkü nedene bağlıdır, dışarıya bağlıdır. Bütün felsefe 
tarihine bakın, hep nedenlere bağlıdır. Erek bilimi de vardır ama bilmenin 
konusu ne ise o bilmenin konusu kendisinin dışındadır. Çünkü düşünürken akıl 
kendisinin dışında… Sanat yine kendisinin dışında, bahsini yapıp felsefe 
yapsanız yine kendinizin dışındadır. Ama sanatçı sanat eylemin de iken 
kendisinin dışında değildir; kendi varlığı üzerindedir, yükünü dışa vuruyordur; 
yaşayabilene aşk olsun. Bir daha gelsem sanatçı kimliği ile gelmek isterim. 
Ama önce karateci olmak isterim, korkak olmak istemem, havalarda uçan, öz 
güveni yüksek… Allah esirgesin. Bedenin estetik dili karatedir. Ama Çinli 
olarak gelmek istemem, türlü türlü mahlûkat yiyorlar. Allah bize İslam’ı 
vermiş, böyle iyiyiz.  
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Tekrar ediyorum; sanat insanlık tininde çocukluk devresidir; onun için umutlar 
dile gelir, bazen potansiyelimiz, bazen yaşadıklarımızın üzerindeki izleri dışa 
vurumları olur. Taklit sanat değildir. Sizde olanın açığa çıkması yüksek 
derecede sanattır. İşte o zaman Hakk üzerinizde en yüksek derecede tecelli 
eder, hiç araç yok, olduğunuz gibisiniz, konumlandırma yok, olduğunuz 
gibisiniz. Sizde akar. Bir yazı yazıyorsunuz olduğunuz gibi akıyorsa, kendinizi 
kaybetmişseniz sanattır. Trans değil, transta şuurlu değilsiniz. Sanatta şuurlu 
olma da var, tanıksınız, yani sanat eyleminin kendisine bırakmışsınızdır 
kendinizi ve o eylemin kendisinde ona tanıksınızdır. Hakk’tan geldiğinin 
bilincinde olarak, hakkel yakin, biraz daha geçin tam kendinizi bırakın; bizatihi 
Allah yapıyor. Ne zaman bir yazıya başlarım hiçbir zaman o iş başta 
planladığım gibi çıkmaz, O nasıl istiyorsa öyle çıkıyor. Bırakıyorsun çünkü O’na 
kendini.  

Metin babanın güzel bir sözü vardır; tasavvuf ehlinin sohbeti sanatsal bir 
eylemdir. Cazibe kendini unutmaktır, tinde yükseliş en yüksek doruktadır. 
Ama diğer sanatlardan, felsefeden de üstün kılan bir tarafı daha vardır dinin; 
rüşt verir. Yani erek ve neden ilkelere bağlı olarak gerçekliği kendinde 
bulmaya doğru taşır, rüşte doğru taşır, insanın kendini kendiyle bulmaya 
doğru taşır. Felsefe öyle yapmaz. Felsefenin alanına giren bir konu, aslında 
yapması da gerekir ama öyle bir derdi yok. Çünkü felsefenin alanı nedenleri 
anlamlandırmaktır. O alan ona ait, din alanı dine ait. Alanları ile bilirseniz o 
zaman olumsuzlamazsınız, alanlarında zevk edersiniz, yabancı gelmez. Din 
ereği, sonuçları, akıbeti anlamlı kılar. Günümüz bilimi buna yakınlaştı, 
psikoloji biraz daha yakınlaşmaya başladı.  

Ama halen eksikleri var, şu anda iki eksiği var; rüyaları geleceğe göre 
yorumlamıyorlar ve insanı haklar üzeri görmüyorlar. Rüyaları nedenlere bağlı 
olarak yorumluyorlar; Yung’da arketipallere, Freud geçmişindeki nedenlere 
bağlıyor. Lakin rüyalar aynı zamanda geleceğin habercisidir. İkinci bir hataları; 
insanı haklar üzeri görmüyorlar; insan neyin hakkını vermez psikolojisinde 
problem olarak meydana çıkar. Hüvel Batıl, Hüvel Zahir; kendi üzerinde 
Allah’ın hakları vardır, beden hakları, ilim hakları, aklın, ruhun, nefsin her 
birinin hakkı vardır. Neyin hakkını vermiyorsa kendi üzerinde ya da toplumsal 
yaşantısında haklar üzeri vermiyorsa bir problem çıkıyordur. Adam nefsinin 
hakkını vermiyor sapık oluyor, yetiştirdiği çocuklarda sapık olmaya başlıyor. 
Agresif… Bedenin hakkını vermiyor, temiz giyineyim… Tahammülsüzlükler, 
hayatı çekememeler… Ya kardeşim temiz ol, ruhun hakkı; ruhun hakkı 
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Allah’tır, ibadettir. Batının tamamına bakın ruhsuzdur. Ruhsuz dur derken 
tinlerinin içi boştur, erekleri yok, amaçları yok. Sadece dünya için yaşayan, 
amaçları sadece dünya olan… O zaman gönüller boş kalıyor, başka alanlarda 
aramaya başlıyorlar, çünkü tatmin olmuyor. Ruh yemede, içmede, parada 
tatmin olmaz. Budizm’i satıyorlar şu aralar. Namaz desem böyle bakılır, yoga 
desem normal. Namaz en yakin hal, şuurun da açık, uykuya da dalmıyorsun.  

Hakkını vermiyorsanız orada problem çıkar. Toplumun sizin üzerinizde hakları 
vardır, vermezseniz toplumsal hiyerarşide problemler çıkar. İlişkilerinizde 
bozukluk, davranış bozukluğu olarak sizde karşılık görür. İnsan üzerindeki 
hakların hakkını iade etmiyorsa, yükünü iade etmiyorsa, eda etmiyorsa, 
yerine getirmiyorsa eyleminde problem çıkıyor. Ve Kur’an sizi haklara davet 
ediyor. Problemsiz yaşayın, tereyağından kıl çeker gibi… Yarın ahirete 
taşıyacağın, korkacağın bir şey olmaz. Tek korkacağım şey layık oldum mu, 
olmadım mı? Günah işledim, şöyle oldu, böyle oldu; Allah’ım var! 

Musa’ya bakın, muhteşem bir ayet; “asla, rabbim bana yetişicidir” yukarıdan 
bir rab olarak algılamayın; asla, rabbim benim üzerinden hüküm vericidir. 
Asayı dokunduğu anda açmıyor mu; hükmü Musa üzerinden veriyor. Oradaki 
iman etmeyenleredir ayet. Yetiştiler korkusu olanlar, gerçeğin bilgisi ile 
değerler edinmemiş, gerçeğin bilgisi değerlere dönmüyor, gerçeğin bilgisi 
artık işlevsel değil, içselleşmemiş bilgi. Musa’da içselleşmiş, çünkü bire bir 
yaşantısında var, tanık olmuş. İçselleştirmiş, sevmiş, duygularına taşımış… Bir 
şeyi duygularına taşımazsanız içselleştiremezsiniz.  

Geçen hafta İhsan Fazlıoğlu’nun bir konuşması paylaşıldı. Orada diyor; 
“değerler tümel akla aittir, tümel bir şey, tümellerdir, ama aynı zamanda 
duygulara hitap eder, şu anda din dilimizin böyle bir problemi var.” Evet, 
doğru; din dilimizde bir problem var, ama değerlerde problem yok. Değerler 
olmazsa toplum olamayız, kimlik edinemeyiz, bilgi bizde işlevsel olmaz, 
hakikatimizi insanlık olarak bulamayız, insanlık olarak nedenselliğimizi, 
gerçekliğimizi bulamayız. Felsefede her şey yerli yerince oturtulmalı, şöyle 
dese anlarım; ilahi olarak değerler değil, araç olan değerleri amaç ediniyorsak 
bizde problem çıkıyor. Din dilimizdeki problem şu anda bu. Araç olan bütün 
argümanları değerler olarak sahipleniyoruz. Kişileri, tarikat şeyhleri, cemaat 
pirleri at gözlüğü takmamıza sebep oluyor. Kişileştirmeyeceğiz. Değer olarak 
görebiliriz ama kişileştiremeyeceğiz. O bilir! Ne bilir? Vallahi ben bir şey 
bilmiyorum. Başkaları biliyorsa ellerini öpeceğim. Her şeyi bilen birisini 
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bulursam zaten Allah diye tapınırım. Her şeyi bilen birini bulursanız beni de 
götürün, gider hemen biat ederim. Hiç alternatifi yok, Allah’tır o. her şeyi 
bilen Allah çünkü. Kur’an azimüşşan öyle demiyor mu?  

Demek istediğim değerleri biraz olumsuzluyor. Bir doğruyu anlatacaksın diye 
diğer doğruları olumsuzlama ahlakı en büyük problemlerinizden bir tanesi. 
Tabulaştırıyoruz; namazı, orucu… Evrenselleri tabulaştırmıyoruz, insanlık 
değerlerini, zamansızları hayata taşımıyoruz. Bütün evrenselleri kalkıyoruz 
bunların önünde sınırlıyoruz, onları olumsuzluyoruz. Adam namazını kılıyor, 
çıktıktan sonra her türlü şeyi yapıyor. Orucunu tutuyor yemediği nane yok. Bir 
şeyin nedeni kendi hakikatine, gerçekliliğine yetiştirmesi içindir. Aracı amaç 
edindiğiniz zaman büyük bir problem… Mitleri amaç edindiğin zaman büyük 
bir problem, hepsi size araç... Peygamberin mitini amaç ediniyor, öyle bir 
amaç ki ondan başka bir şey yok. Kardeşim, bin dört yüz sene önce, bu güne 
taşı O’nu. Bu güne taşımıyor. Araçları o kadar çok amaç ediniyoruz ki öyle bir 
amaç edindikten sonra mutlak değerler olarak görüyoruz, gerçek değerleri 
unutuyoruz. Böyle söyleseler amenna, anlarım. Bir de öldürmüşüz, bir 
tanesinin şiiri var; Ya Resulallah neredesin, bu ümmetinin hali nicedir? Ölmüş 
olduğu için davet ediyor, gel gör diyor. “ümmetimin ahirete kadar yapacağı 
her şey bana gösterilmiştir” diyor. Hadis i şerifler var, isteyen kabul eder, 
isteyen etmez. Miraca kadar gidiyorsa o kadarını da göstermişlerdir herhalde. 
O hadise itibarım var.  

Değerler, gönlünüze aldığınız, sizi Hakk’a yetiştirdiği sürece haktırlar. Ama 
sizden istedikleri değerlere takılmanız değil, değerlerle Hakk’a 
yükselmenizdir. Değerlerle yaşam biçimi edinmenizdir, sığlaşmanız, 
yozlaşmanız için değil. 

Tekrar ediyorum, sanat insanlık tininde çocukluk devresidir, kendinde olanın 
dışa vurumudur. Sanatçılar hakikakit çocuklarıdır. Felsefe kendinde olanı 
nedenlerine bağlı olarak araması, anlamlandırmaya çalışması ve gençlik 
devresidir. Din ereğe bağlı olarak yaşam biçimi edinme, Hakk’ı hakikati 
anlamlandırma yoludur, Hakk ve hakikati yaşamda görme yoludur. Felsefe 
aklidir, her şeyi akılda görmeye çalışırsın. Ama din de yaşamda göreceksin ve 
yaşadığınla rüştünü edinirsin, bildiğinle değil. Bildiğinizle rüştünüzü 
edinmezsiniz, yaşadığınızla rüştünüzü edinirsiniz. Bildiğinizle bilirsiniz, o 
kadar. Bilip te rüştü olmayan insan biliyoruz. Allah esirgesin. Evvela din, sonra 
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felsefe, varsa ruhumuzda sanat. Sanatçı olmayı isterdim ama yaşadığını 
anlamlı kılan sanatçı…  

Yaşadığını anlamlı kılan sanatçı… Ne mutlu onlara, selam olsun hepsine. 
Öyleleri gelir inşallah bu vatana. Yaşadığını anlamlı kılan dediği zaman 
sürrealizm, realizm gibi bir yere oturmuyor. Onun iç dünyasında yaşadığı ne 
ise evrensellere ait, yozlaşmalara ait, zanna, hakka, hakikate ait yaşadığı ne 
ise sanatında gösterebiliyorsa ne mutlu ona. Bir akımdır, o akımın 
kendisindeyim! Taklit! Bir akımın öncüsü olarak değil, bir aklın devamcısı 
olarak geliyor. Sen yaşadığının akımı ol. Ama gerçekliliğini dile getir, çünkü 
yaşadığın şey senin gerçekliliğindir. Kendi gerçekliliğini dile getir, biçime ver 
ve herkesi kendine unutturacak ve tininde yükseltecek bir şekilde biçime 
getir. İşte o zaman estetiktir, güzel değil. Sizi hakka taşıyan, sizi hakikatinize 
taşıyan, sizi cezp edipte sizi size unutturan… Sanatçıyı görmezsiniz orada, 
sanatında yok olursunuz. Sanatçı o sırada kaymağını yiyendir, yoğurdu da size 
kalır. Sanatçı eserini verir yaparken kaymağını yer, yoğurdunu da millete 
sunar. Ama yoğurtta şifalıdır, antioksidan, üzerimizde ne varsa atar. Orada 
kendinizi unutuyorsanız, sizi yükseltiyorsa sizden birçok şeyi götürür. 

Müzikte öyledir. Fazla müzik dinlemem. Ama Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Âşık 
Veysel, Mahsuni Şerif sizi sizden alır götürür. İsmail Emre, Niyazi Mısri 
doğuşatları… Onları dinlemiyoruz ki söylenilen sözleri dinliyoruz. İki kere 
hiçbir şeyi okumamışımdır, hiperaktifim dayanamıyorum. Ama Niyazi 
Mısri’nin eserlerini on kere okumuşuzdur. Okurken bir kere dahi Niyazi 
Mısri’yi okumadım. 

Eser sahibine taşıyabiliyorsa, o eseri verenin üzerinde eser veren gerçek 
sahibe taşıyorsa işte o sanat eseridir. Vallahi o zaman dinliyoruz, o zaman 
seyrediyoruz. Selam üzerlerine olsun. Onlarda lazım, ama çocukluk devresidir. 
Tinsel insanın tinsel yürüyüşünün çocuklarıdır. Felsefede olanlar nedenleri 
ararlar, gençlik devresi. Çünkü gençken insan nedenleri ile bakar, nedenleri 
sorgular, o sırada idealist olunur, o sırada materyal olur. İnsanın ruhaniyeti ile 
de alakalı bir şey. Ama yetişkin insan ereğine bakar, olgunlaşmıştır. 
Olabileceklere bakar, olması gereken için uğraşır, günü gün etmez, olması 
gereken ne ise onu yaşar. Onu din veriyor. Tininde yetişkin insanın yoludur ve 
yol verir size.  

Veleddallin âmin. Allah’ın selamı üzerimize olsun.  

05.07.2015 
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27- NEML SURESİ 

 

Konumuz Neml Suresi, yani Karınca Beyi’nin suresi…  

Önceki hafta Furkan ile Şuara’yı konuşmuştuk. Yani farkındalık bilinci edinme 
suresi ve Şuara şairler, yaşamadığını dile getirenleri konuşmuştuk. Yaşanan 
şey dile getirilir diye de özet geçmiştik. Furkan hikmet suresidir, ayrıntılarıyla 
birçok hikmete dokunur ama özellikle dokunulan nesnel düzeyde, nedenlere 
bağlı edinilen hikmet ile ereğe bağlı edinilen hikmet dedik.  

Tasavvuf tarihine baktığımız zaman, irfan öğretisinin hikmeti ile nedenlere 
bağlı olan hikmet –felsefe- çok farklı şey. Birisi filozofları ilgilendirir, irfana 
bakan hikmet ise arifleri ilgilendirir. İrfan düzeyindeki hikmet vicdanidir, 
özneye bakar. Felsefe düzeyinde gelen hikmetse nedenlere bakar, yasalara 
bakar. Yani bir şeyin varoluşunun nedenleri ve o nedenleri doğrultusunda 
anlamlandırmaya bakar. Ama irfan düzeyindeki hikmet te özellikli bir şey var 
ki, ereğe bakar, amaca bakar, gayeye bakar. Kur’an’da da gördüğümüz bu.  

Furkan, vicdan ve ilkeler düzeyinde bilinebilen hikmetin, yani irfanın suresi 
demiştik. Şuara ise akıl ile ilkeler doğrultusunda bilinen hikmetin ilmini 
edinmenin mantık suresidir diye bir şey geçmiştik. Çünkü mantıklı bir yaşanan 
şeydir aynı zamanda, âlemde karşılığı olması lazım. Vicdan ile gelişen ve 
verilen, irfana ait hikmettir.  

Felsefe tümellerle, bilim tikel ve tekiller ile din ise özneye bağlı olarak 
gerçeklik kazanır diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de baktığınız zaman 
felsefe tümellerle ilgilenir, yani işin tümelleriyle, anlamlı kılmaya çalışır. Bilim 
kendisi ne zaman doğa felsefesi dediğimiz taraf ayrışıyor, doğa felsefesi ile 
bilime doğru bir süreç geçirir, o sürece geçerken de işin tekil ve tikel tarafıyla 
ilgilenir. Yani cüzziyatlar tarafı, cüzziyatların makul tarafıyla ilgilenirken 
onların nedenleri ile ilgilenir. Bilim nedenlerle ilgilenir. Elde ettiği sonuçların 
nedenlerini sonuca bağlar, ereğe bağlar. Bir sonuç elde eder ve bütün 
nedenleri sonuca bağlamaya başlar. Bilime baktığımız zaman zaten onu net 
görüyoruz. Ama dinin alanı düşünce alanı, özneye bağlıdır, Tanrıya bağlıdır, 
insana bağlıdır. Onun için zorunlu olarak irfana taşır diyeyim bizi.  
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Hani geçen hafta bir özet geçmiştik. Sanatçılar hakikatin çocuklarıdır. Sanat 
insan tininde çocukluk devresidir, ergenlik devresi felsefedir; çünkü halen 
nedenini dışarıda arıyordur ama ilkeler ediniyordur nedene bağlı olarak. Ama 
din ereğe bağlı yol götürdüğü için ereğe göre yaşamı sınırladığı için hayatı, 
ereğe bağlı olarak ve özneye bağlı olarak anlamlandırdığı için yetişkinlik rüşt 
devresidir demiştik. Ki dininde kendi için de çocukluk, ergenlik, yetişkinlik 
devresi vardır diye de daha önceki sohbetlerimizde geçirmiştik. Niye? Çünkü 
tenzih tarafımızla tenzih dediğimiz kendi tarafıyla her zaman çocukluk 
devresindeyizdir. Ama tenzihin insanın kendi üzerinde gerçekleştirilmesi ile 
beraber hakikatin kendi üzerinde bulunmasıyla insanın kendi, kendi öz 
varlığına kıyasen tenzih ederek öz varlığını açığa çıkartmasıyla beraber, 
rüştünü öz varlığı ile bulması ve kendini ondan beri bırakacak şeylerle 
sınırlandırması akıbet doğrultusunda yaşamayla beraber sınırlandırmasıyla 
rüştünü bulması söz konusudur. İnsanın takva buluşu ve takvasıyla beraber 
özvarlığının açığa çıkışı rüştünü buluşudur diye de Kur’an disiplini içinde 
incelemeye çalışmıştık ve onu anlamlandırmaya çalışmıştık.  

Aslında yaptığımız şey Kur’an’ı kelimeler düzeyinde anlamlandırmak. 
Kur’an’ın mitinde, siyerinde kaldık biz çoğunlukla. Evet, Kur’an’ın siyeri bizim 
için gerekli, çünkü mitler aklımızda bir şeyler oturtmak için önemli; bize yol 
göstersinler ve bizde orada bir anlam çıkartalım, ders çıkartalım anlamında 
çok önemliler. Ama önemli olan kavrama taşımak, önemli olan onları bir 
ülküde birleştirmek, ortak bir akla taşıyabilmek. Mitlere, herkes kendi 
potansiyeli, özü, ilkesi, esma-i hasları vs. ne ise o doğrultu da bakar ve o 
doğrultuda anlamlı kılar. Ama önemli olan, her birimizin kendi esmamız 
doğrultusunda bir şeyi anlamlı kılmamız değil, tamam o lazım bir şey… Tefsir 
etmemiz, yorum etmemiz, yani yorum getirmemiz değil, önemli olan ortak 
akılla yani evrensellere bağlı olarak üst bir akıla taşıyıp, üst akılla hepimizin bir 
yerde buluşabilmesi.  

Her birimizin kendinde zevkleri vardır. Ki tasavvuf tarihinde birçok veliyullahın 
birbirlerine şerh itibariyle itirazları ki fazla itiraz etmezler, genelde hüsnü zan 
ile bakarlar, olumlu yorumlar getirirler. Ama itirazları genelde zevklerini dile 
getirişleri üzerindendir. Her birini ortak bir akla taşırsan, evrensel bir akla 
taşırsan zaten itirazları olamaz. Yani buradaki derdimiz elimizden geldiğince 
Kur’an anlayışımızı felsefi bir zemine yükseltmek, felsefe üzerinden 
konuşmak. Buradaki felsefeden kastım hikmet severlik. Zaten Kur’an hikmet 
kitabıdır. Ama Hüviyetin hikmet kitabı; nedenlere bağlı hikmeti gösterir, ereğe 
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bağlı hikmeti gösterir, nesneye bağlı var oluş ilkelerini gösterir, öznelliğe bağlı 
olarak var oluş ilkelerini gösterir. Bak, kaç alana giriyor. Hatırlarsanız sadece 
ölüm kavramı kaç yerde farklı anlamlarda konuştuk. Mesela Kasas suresinde 
en çok kullanılan kavram, korku kavramı. Allah unutturmasın inşallah, oraya 
da dalalım.  

Neml suresi ile Kasas suresinde özellikle sanki madalyonun iki yüzü gibidir. 
Neml suresi size teori olarak bir anlayış getirir, ama Kasas suresi sizi yaşama 
dâhil ettirir. Yani teoriyi yaşam da göstermeye çalışır. Ama ikisine de 
bakarsanız mitler çok öndedir. Mitler kimlik edinmek için, düşüncede alan 
edinmek için, çocukluk devresinde alan edinmek için, zekânın gelişimi için, 
ilkeler edinmek için, vicdanın uyanışı için gerekli şeyler. Onun için bu mit 
kitabı dediğimiz noktada, bize vicdan veren, ilkelerle yol gösteren ve ders 
çıkartarak, ibretler vererek sınırlandıran bir tarih bilinci ile bizi karşı karşıya 
bırakan bir Allah ile karşı karşıyayız. Dikkatli bakarsanız daha önceki surelerde 
tarih bilinci ibret, bizim için bir ders çıkartma alanıdır, ibret alanıdır demiştik. 
“Biz sana geçmişlerin hikâyesini anlatıyoruz ki ibret edinesin diye” Ama tarih 
aynı zamanda güne dönmemiz için gerekli… Çünkü ibret aldığında güne 
bakıyorsun, öyle değil mi? İbret aldığınla güne bakmazsan, o zaman tarih 
bilinci edinemezsin, geçmişte kalırsın, resimli roman gibi. Hani şu tarihte şu 
yapıldı, bu tarihte bu yapıldı, şu kadar eser vermiş, bu kadar şu yapılmış bu 
yapılmış; bu tarih bilinci değil, geçmiş bilinci… Tarih bilinci öyle bir şey değil. 
Tarih bilinci; ders çıkartabiliyor musun, güne taşıyabiliyor musun? Amenna…  

Neml suresinde doğa bilimleri konuşacağız. Felsefe tümellerler hayatı anlamı 
kılmak zorundadır ki felsefe olsun, hikmete taşınmış olsun, kavramlara taşımış 
olsun. Bilim tekil ve tikellerle nedenlere bağlı olarak bakar. Ama din, özneye 
bağlı olarak gerçeklik kazanan bir düşünce alanı vardır, ereğe baktırtarak, 
sonuçlara baktırtarak… Onun için Kur’an’ın tamamı erekten ve sonuçtan 
bahseder, nedenleri, neden ilkeleri konuşmuş olsa bile…  

Aynı zamanda doğanın geçmişi, insanın tarihi vardır, dedik. Bunu zaten 
günümüzde akademisyenler bol bol söylüyorlar. Doğa üzerinden Tanrıya 
bakıldığında Tanrının Tarihi var. Doğanın geçmişi var, ama Tanrıyı kâle aldığın 
zaman, doğanın başlangıcı itibariyle üreten varlıktan baktığın zaman; doğa 
üzerinden kendini anlamlı kılan ve doğada bir şeyleri murad eden ve doğayı 
kendisine tarihinin nesnesi olarak bize sunan bir Allah’tan bahsediyoruz 
Kur’an da. Bu çok önemli bir şey… Bak doğanın kendisinin geçmişi var, 
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doğanın geçmiş olaylarına niyetini ekliyor, amaçlarını koyuyor, amacını dile 
getiriyor, bunu daha önceki surelerde gördüğümüz gibi Neml suresinde de 
görürüz. Mesela, bütün doğayı bize nimet olarak verdiğini söylüyor. Veya 
başka bir surede insancıl ilkeyi öne çıkartıyordur; ‘bütün doğayı insan için 
yarattım’a doğru götürüyordu, bizim için anlamlı kılıyordu değil mi? Bir amacı 
var. O zaman öznenin tarihi olur, nesnenin tarihi olmaz. Ve bütün doğa 
nesnelerini, kendisine tarih nesneleri olarak önümüze sunuyor. Onun için 
evet insan için doğanın geçmişi vardır, tarihi yoktur ama Allah için doğanın da 
tarihi vardır, çünkü o tarih özne olarak kendisinin tarihidir. Doğanın kendiliği 
değil, doğanın öznesi…  

Doğanın nesnelerini kendine tarih malzemesi olarak kullanıyor. Ve “altı günde 
yarattım” diyor. Altı günü geçen hafta işlemiştik. Arşa istiva etti diyor, şu şu 
devrelerde yarattım diyor. Mesela insanın kendisi doğaya aittir beden olarak, 
onu nasıl evrelerden geçirdiğini söylüyor. O evreler üzerinden aslında 
kendisinin bir amacının, bir gayesinin olduğunu ve üzerinden tecelli edeceğini 
söylüyor. Kendisini zaman içerisindeki safhalar üzerinden tarih varlığı yapıyor. 
Ama tarihin kendisi bakın bize ders, ibret alanıdır amenna, bugüne 
taşınmamızın alanıdır amenna, tarih bilinci olmayanlar bugüne taşınamaz.  

Ama tarih bilincinin bize verdiği önemli bir şey var; felsefe ile başlayan doğa 
bilimleri, bizim İbni Sina ile biraz daha doruğa çıkıyor kendi alanında, Gazali ile 
başka bir alan kazanıyor. Bilimlerin gelişmesiyle 800’lerde bambaşka doğa 
bilimlerle karşı karşıyayız. Artık deney gözleme ait… Kant’la beraber gelişen, 
Newton’la beraber bambaşka bir doğa bilimleriyle karşı karşıya kalacağız. 
Sadece nesneye bağlı... Bu doğa bilimleri ateizme doğru gidiyor. Bu doğa 
bilimleri imanı doğrultusunda yaşayanların imanlarının kuvvetlenmesine 
sebep veriyor, bazı alanda. Çünkü bir bakıyoruz ki böylesi akademik gelişim 
olmayan, doğa bilimleriyle alakadar olmayan bir kavimde doğaya ait bilgiler 
sunulabiliyor. Ve Kur’an’ın mucizesini oradan görüyoruz zaten. “Geceyi 
gündüzü üzerinize bürüyen”, “iki derya salıp da birbirine kavuşturup da ama 
birbirine karıştırmayan” 

Neml suresinde bunu gördüğümüz zaman nimet olarak sunduğunu 
gösteriyor. İnsancıl ilkeyi yine öne çıkartıyor, ama doğa üzerinden… Doğayı 
daha önce kullanarak nimet ilkesini yüklüyor. Neml suresinde nimet ilkesi çok 
önemli… Furkan ile diğerlerinde yalanlama daha önde idi, burada ise 
nankörlük daha önde; nankörlük ve şükrü kullanıyor. Şuara ile Furkan da 
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yalanlama ve hikmet daha önde idi. Çünkü hikmet; bir varlığın nedeni, 
gerçekliği olan şeyi işaret eden şeydir demiştik. Olgusal olacak, yani içerik ve 
biçim doğrultusunda âlemde, yaşamda karşılığı olan ve eylemlerde görülecek 
olan. Tümellere ait olan eylemlerde görülür. Ama öznel tümellere ait olanlar, 
eylemlerde görülür. Nesnel tümeller –nesnelere, biçime ait tümeller- ise 
olgusallıkta görülür.  

Bakın orada hikmet ve yalanlama konuşuluyordu. Burada eser üzerinden ürün 
veren, ürüne bir gaye yüklemiş, ama yüklenmiş gayeyi inkâr etmeye 
gidiyorlar. “Nimet olarak yarattım” diyor, bak doğa nesnelerine bir gaye 
veriyor. Bir gayesi ve amacı olduğunu ve o amacın yüklemlerini veriyor, 
hikmetlerini bir nevi… Bütün doğanın nedenini de dile getiriyor, insancıl ilke 
noktasında. Çünkü oraya ne neden yükseldi ise o neden aynı zamanda onun 
tinsel nedenidir de. Bakın yasa gereği nedeni değil, tinsel nedeni, nimet oluşu. 
Nimet demek ihtiyaçlılık demek, er-Rezzak esmasıyla görünüyor bize. Bütün 
varlık birbirinin nimetidir. Bütün varlık birbirinin zorunluluğudur. Nimeti 
olmak demek zorunluluğu olmak demektir. Yani sizi zorunlu bir dairede var 
ettim diyor. Hangi daire oluyor bu daire; Rahman dairesi… Sizi rahman 
dairesinde zorunluluk üzeri var ettim, birbirinizle var ettim diyor. Her şeyi 
nimet olarak verdiğinin vurgusu var.  

Ve bizden istenen ne; Nimete karşılık nankörlük değil, şükür… Çünkü şükür 
tasdik etmek demektir, tanık olmak demektir. Göz ile tanık olursunuz, kulakla 
edindiklerinizle de anlayışınızda tanık olursunuz. Ne zaman ki sözün kendisi 
yazıya dökülür, yazıdan aldığınız bilgiyle de artık tanık olursunuz. Böyle bir 
süreci var ilim edinmenin… Doğa bilimleri dinde, tasavvufta, Kur’an dilinde 
hiçbir zaman neden ilimleri değildir. Neden ilimleri olarak göstermez, erek 
ilimleri olarak gösterir ve doğa bilimleri Tanrı bilimleridir.  

Doğa bilimleri, tanrı bilimlerin anlaşılır, uğraş düşünce alanıdır. Yani siz doğa 
da bir bilim yapıyorsanız, aslında Cenab-ı Hakk’ın bir ilmini çözmeye 
çalışıyorsunuz, düşünce alanınızda anlamaya çalışıyorsunuz. Fizik, kuantum 
fiziği… Allah’ı anlamaya çalışıyorsunuz; nedir, ne değildir. Eskiler bunlara 
sünnetullah dediler, hikmeti ilahi… Sünnetullah dairesi hikmeti ilahi, yani 
doğada ne ile alakadar oluyorsanız bilim olarak, aslında Tanrı’yı tanımaya 
çalışıyorsunuz. Çünkü Tanrı’nın ilminin eseridir hepsi, o ilmin sonucudur, o 
ilmin dışa vurumudur. Doğa bilimleri dinde, İslam teolojisinde Tanrı 
bilimleridir, sünnetullah dairesinde Cenab-ı Hakk’ı tanımaya çalışmadır. Onun 
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için yabancı kalmamamız gereken bir alandır. Rahman, Rahim bunlar ahlak 
noktasında sünnetullah, ahlakullah noktasında Cenab-ı Hakk’a tanık olma, 
vicdani olarak onu kabul edip, ahlak noktasında hayata geçmesi, tenzih 
düzeyinde hayata geçmesi… Bu noktada tenzih, yukarıda bir rabbimiz var onu 
her şeyden tenzih ediyoruz anlamında değil. Kur’an’da öyle bir tenzih yok. 
Bizatihi yaşam alanında olan bir varlıktan bahsediyoruz demiştik. Bütün 
yaşam alanında var olan bir varlık ve kendimizi kötü sıfatlardan tenzih ettikçe 
öz varlığımız olarak eylemlerimizde açığa çıkan, sıfatlarımızda açığa çıkan, 
çıkmasıyla beraber kutsiyet kazandığımız bir tenzihten bahsediyorum. Veya 
da âlemde yapılan bütün kötü işleri kendimize ona örttüğümüz, bütün 
düşünce, zanlardan beri kalan olarak, ona yakıştırdığımız biçimler içerikler ne 
ise onlardan beri olan, ama her şeyin üzerinde aşkın olarak eylemlerde 
görülen bir tenzihten bahsediyor demiştik. İbrahim’in hani “beni doyuran da 
odur” eylemlerde tanık olunan, ilkelerde tanık olunan, bana hastalığımda şifa 
veren de odur, şafi; rızkımı yediren içiren, er-Rezzak… Sıfatlarıyla Ona tanık 
olduğumuz bir tenzihten bahsetmiştik. Ki böylesi tenzih esma ve ayet 
tecellisinde aynı zamanda teşbihtir demiştik. Buradaki teşbih, biçimde teşbih 
değil, çünkü dinde biçimde teşbih yoktur. Olmaz da kabul görmüyor da, zaten 
kabul etmiyorlar. Daha önceki sohbetlerimizde yaptığımız için içine 
girmiyorum.  

Bu noktada bir iki notum daha vardı; 

Tarih, üreten öznenin tarihidir. Evet, doğaya baktığımız zaman üreten bir 
varlık ve O’nun bir tarihi var. Kendi tarihini anlatıyor yani, çünkü üreten bir 
varlık olarak sıfatlarının tarihi var. Ve o sıfatlar aynı zamanda da 
zamansızlardır. Zamanda cüzziler üzerinden görünürler, ürettiği nesneler 
üzerinde görünürler, eylemler de görünürler. Ve aynı zamanda da kendileri 
zamansız dediğim evrensellerdir. Ve o evrensellerle bir tarihi olduğunun 
vurgusu vardır. Ne zaman insan ortaya çıkıyor, ürettikleri üzerinden aynı 
zamanda tarihini özetlemeye başlıyor. Üreten varlık olarak Allah, insan üzeri 
kendini özetliyor. Ve kendine de tarihiyle beraber tanık kıldırtıyor. Hem 
insana, insan tarihi itibariyle kendisine tanık kıldırtıyor hem de ilkelerle 
baktığınız zaman sizin tarihinizin olmadığını görürsünüz. Mutlak öznenin 
sizden iş görerek, ilkelerinin tezahürünü görürsünüz. “Halife yaratacağım” 
ayetiyle bakın, o zaman kim? İnsanlık tarihi Allah’ın tarihidir. Ve insanlık 
tarihinde Allah’a tanık olmak vardır.  
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Buna ahistorik tarih diyorlar, tarih dışı tarih… Geçmiş ile nesnelerden baktığın 
zaman; şu tarihte şöyle olmuş, bu tarihte böyle olmuş; böyle bir tarih bilinci 
var. Böyle bir tarih bilinci olmaz. İlkelerle baktığın zaman tarih bilinci olur. O 
zamanın koşullarına göre nedenleriyle, ilişkileriyle, örgünsel ağlarıyla 
ilişkilendirdiğin tarih anlamlıdır ama bu da bir geçmiş bilincidir. Osmanlı şu 
zamanda şu nedenlerden dolayı şu savaşlara katılıyordur, şu nedenlerden 
şunu yapıyor, bak bu da geçmiş bilincidir, tam bir tarih bilinci değildir. Gerçek 
tarih bize geçmişi göstermesinden daha çok, tarih üreten öznenin tarihidir, 
nesnenin değildir. Ve tarih bize geçmişi göstermesinden daha çok geleceği 
işaret eder. Olmuş olacağa işaret eder, olmuş olan, olmuş bitmiş olan olacağa 
işaret eder. İlkeleriyle hareket etmezsen… Yani çıtaları gösterir. Bunu Neml 
suresinde net işleyeceğiz ve Kasas suresini iyice işleyeceğiz inşallah. Olmuş, 
ilkeleriyle, zamansızlarıyla baktığınız zaman o zamansızlara göre 
yaşamadığınızda ne oluyor, ne olmuyor… O özneye göre, öznenin tarihine 
göre yaşamazsanız ne oluyor, ne olmuyor u gösterir. Eğer yaşamazsanız 
bunlar başınıza gelecektir i işaret eder. Ereği işaret eder, onun içinde geleceği 
işaret eder. Tarih felsefesi yapılacaksa erek felsefesinden geçmek zorunda, 
erek felsefesini iyi bilmek zorundayız. Çünkü ereği işaret eden bir tarihten 
bahsediyoruz.  

Neml suresinde ve Kasas suresinde tarih bilinci bize ereğe bağlı bilinç olarak 
verilir. Bize erek bilincini getirir. Süleyman’ı anlatacak, “biz sana bu kitabı 
hidayet olsun diye verdik” diyor. Hidayet; doğruyu göstermek demektir, 
doğru olanı görmek, doğru olanı yapmak demektir. Bakın doğru yol değil, yolu 
sonradan ekliyoruz; doğru olanı görmek, doğru olanı yaşamaktır hidayet.  

Ama doğru olan nedir?  

Doğru olan sonuçta çıkandır. Bir şeyin doğruluğunu sonucundan elde 
edersiniz, sonucunda görürsünüz edindikleriniz üzeri… Doğru olana taşıyandır 
hidayet; “biz, seni doğru olana taşıyan bir şey verdik” diyor. Onun için 
arkasından müjde kavramını kullanıyor. Yani bu sure, senin için hem bir 
hidayet suresidir yani sonuçta doğru olanı edinmeni sağlayacak olan vardır 
diyor, aynı zamanda sonuçta doğru olanı edineceksin ve sonuçta doğru olanı 
edinmenin müjdesi vardır diyor sana.  

Neml suresinde hidayet hem müjde, hidayet hem rahmet. Sonuçta elde 
ettiğin sana rahmet olacak. Ama ne; Süleymanlığı edindiğin zaman sana 
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müjde. Bak Süleymanlığı edin diyor. Daha önce diyor Musa da var, bak 
Musa’yı anlatacak size… Musa’dan geçirdiğimiz gibi seni de geçiriyoruz diyor. 
Ama Musa’dan sonra bir Süleymanlık verdik diyor. Süleymanlık bir müjdedir 
burada. Devlet bir müjdedir burada. Daha nicesi… Arkasından daha niceleri 
geliyor. Ve Kur’an’ı sana okumayı getiriyoruz diyor. Başka birçok şeyler de 
veriyor. Bakın Süleymanlık çok önde burada, onun detaylarına özellikle 
gideceğim.  

Ama Neml suresinde özellikle bize işaret edilen şey, arketipal olarak 
geçmişimizin aslında geleceğimizi işaret ettiğidir. Yani Süleymanlık olmuş 
bitmiş bir şey değil. Bir hikâye anlatıyor size, olmuş bitmişi anlatmıyor. Hep 
olan bir şeyi anlatıyor ve olana göre yaşamazsan, yok olup gidersin diyor. Ve 
olan biten bize neyi anlatır; geleceği anlatır. Bunu nereden bulur; Karınca 
Beyi’nden bulur. Her ümmetin, mahlûk olarak her ümmetin kendine ait yol 
göstericileri vardır. Bakın karıncada tarih bilinci var; güçlü kuvvetli ordu 
geçiyor, bunlar bize zarar verir helak eder diyor. Yani olacağı öngörüyor. Ama 
neye göre; yaşanmışlıklara göre… Daha önce yaşanmışlıkları konu etmiyor, 
bize anlattığı tarih ile zaten bunu konu etmiş oluyor. Bakın Karınca Beyi orada 
peygamberleri işaret eder. Olmuş bitmişler üzerinden geçmişin tarihi 
üzerinden geleceği, akıbeti… Bir saltanat sahibi var ki bütün mahlûkat onun 
ordusudur, eğer ona göre yaşamazsanız, ona göre hareket etmezseniz yok 
olup gideceğinizin haberini veriyor. Tarih bilinci burada bizi neye taşıyor; 
geleceğe taşıyor. “Onlar, onların yerlerine de geçip gidiyorlardı, görmüyorlar 
mı?” yani tarih bilinciyle halen önlerinde saltanat sahibi olan Allah’ı 
görmüyorlar mı? Galip gelecek O’dur.  

Saba melikesi orada “Padişahlar bir yere girdiği zaman helak eder 
giderler.”diyor. Tasavvuf da bu iki noktada işlenir; bir, toplumsal düzeyde, iki, 
bireysel düzeyde… Eğer sen, hakikate göre yaşamazsan o padişah seni murat 
ediyorsa seni harap edecektir. Padişah sana geldiği zaman sana harap eder. 
Onun için padişaha memur olmak lazım, bırak seni harap etsin, Kahhar… Ne 
ile; Aşk ile… Kahhar; acılar ile ızdırablar ile… Niye; o acılar, ızdıraplarla 
karşılaştığın zaman sendeki potansiyeller açığa çıkıyor. İnsanlık tarihine bakın 
demiştik hani hatırlıyorsanız. İnsanlık gelişiminin tamamı karşılaştıkları 
olaylardaki sorunsal durumlar ve sorunlarla beraberdir ki akıl melekesi ortaya 
çıkıyor, açılıyor. Böylece vicdan melekesi açığa çıkıyor, tini gelişiyor. Akıl 
melekesi ile doğayı işliyor, yani bilimlerde ilerliyor. Ama zorluklarla, acılarla 
karşılaşmazsa acziyeti üzeri, gelişiminden bahsedemiyoruz insanın. Onun için 
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kötülük dediğimiz şey, şer dediğimiz şey veya da acılar zulmetler dediğimiz 
şey insanın gelişimi için gerekli olan bir şey. O zaman olduğu gibi görürsünüz.  

Surelerde olması gereken gibi baktığını göreceğiz. Hep olması gerekenden 
bakarız, idealden bakarız, bilmeyiz ki zaten olması gereken oluyor ve ideal 
olanıdır o. Bizi bir yere taşıyordur, olması gereken ideali doğrultusunda 
oluyor, ideali açığa çıksın diye, ideale doğru sevk edelim diye. Olması gereken 
zaten oluyor, dualitede, karşıtlıklarda… Ya niye acizim, niye bu böyle oldu? O 
öyle olmazsa ondaki gelişim melekelerin açılımı olmayacak. Onun öyle olması 
ideal olan ki oradaki açılması gereken açılsın, insanlık yürüsün. Muhteşem bir 
şey… Yani biz hep ideallerden bakarız, gerçeklikten bakmayız. Gerçeklik zaten 
olması gerekendir. İdeal olan olarak tezahür ediyordur, tahakkuk ediyordur. 
Muhteşemdir bu noktada… Bunu bir öğrensek, yerli yerince göreceğiz. Hani 
eskiler bunu şöyle derdi; Zaten her şeyi yerli yerince yaparken ben ne kusur 
göreyim, ben ne yapayım… Olması gerekeni yap, çünkü zaten olması gereken 
oluyor her daim… 

Tarih, ibret almamız, kimlik edinimimiz için, kimlik edinimimizin nesnesidir. 
Öznenin kimlik edinmesinin nesnesidir, tarih. İlkenin seyredişinin görünüşü ve 
doğa üzerinden insanlık tarihinde iş gören mutlak öznenin tezahürünün 
görünüşü ve gerçekleşme alanıdır. Öznenin tinde gelişim sürecini gösterir, 
ileriye edimlerimiz ve ürettiklerimiz de adım atabilmemizin görünüş alanıdır. 
Çünkü orada ilkeleri görürsen, insanların oradaki hatalarını görürsen, 
geleceğe doğru ilerleyişinin ders alanıdır. Bireysel olarak da öyle değil midir? 
Hayatta edindiğiniz tecrübelerle edindiğiniz gelecek öngörüsüyle 
karşılaştığınız olaylara bakmaz mısınız? Onun için tarih bilinci önemli bir bilinç. 
Eğer edinmezsek Kur’an bilincini de edinemiyoruz.  

Neml suresinde özellikle biz sana müjdeci olarak dediği anda devleti işaret 
ediyor, Süleymanlığı işaret ediyor. İnsanın kendisi devlettir.  

 

Neml suresi nasıl başlıyor ; “bunlar Kur’an’ı açıklayan bir kitabın ayetleridir.” 
Kur’an’ı diyor, apaçık bir kitabın ayetleridir demiyor. Kitabı Mübin; gerçeği 
açıklayan kitabın ayetleridir. Bakın bu ayette özellikle iki nokta var kâinat 
kitabı ve kâinatın özeti insan kitabı, ikisini beraber algılayın. Yani kâinat 
dediğimiz bütün sürecinde olanlar; geçmişte olanları açıklayacak, bir taraftan 
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olan, bitmekte olanı açıklayacak. Olan biteni beyan eden… Ama kim beyan 
ediyor burada, Hakk beyan ediyor. Peki, yorumlayan kim; insan… Akla taşıyan 
kim; insan. Onun için birinci ayet bizatihi insanı da anlatıyor. Açıklayan 
kitabın, beyan eden kitabın; o insandır. İnsan kitap… Yazılmış bir kitap ve 
kâinatta yaşadıkları şeyle kendisinde yazılanların açılacak olan bir kitap.  

Peki, açılıyor ama kendisini bir üst seviyeye taşıması lazım, tinde ilerlemesi 
lazım, üst bir bilinçlere taşınması lazım. Bunu nasıl edinecek; tarihinde edinir. 
Tarihi olmayanın hiçbir zaman üst bilince ermesi olmaz, gelecek öngörüsü 
olmaz. Eğer gelecek projeniz varsa, geleceğe doğru bir ilerleyişiniz olacaksa, 
illa ve illa tarih bilincinizin olması lazım. Ki karşılaştığınız olaylara karşı 
duruşunuz olabilsin. Karşılaştığınız olayları değerleyip, ona göre 
yürüyebilesiniz. En basiti vicdanımızla geçmişimizi önümüze alıp geleceğimizi 
öngörmüyor muyuz? Bunu yaptım, bak bunlarla da karşılaşacağım… Çünkü 
vicdan iki kıblelidir; bir geçmişimize baktırtır, bir geleceğimize baktırtır.  

Neml suresi hak sözün gerçekleşme suresidir. Yani sözün gerçekleşme, 
tahakkuk etme suresidir.  

Bunu nereden anlarsınız; başlar, yedinci ayete kadar getirir. “Müminler için 
bir hidayet ve müjdedir.” Hidayet sonucu anlatır demiştik. Hidayet nedenlere 
bağlı olarak ereğe taşıyan şeydir, sonuca taşıyan şeydir. Eğer sonuca 
taşımıyorsa, doğru olan, olması gereken sonuca taşımıyorsa o hidayet 
değildir. Bir ormanda yolunuzu kaybettiniz, sonuç elde edemiyorsunuz 
gidişinizde; o zaman doğru yolda değilsiniz. Neden verilerinizi 
değerlendiremiyorsunuz, yıldıza, yosunlara şunlara bunlara bakmıyorsunuz? 
Önemli olan ormandan çıkmak! Nedenleri doğru değerlendirirsiniz ve o 
nedenler doğrultusunda - ormanın varoluş amacı doğrultusunda- yönünüzü 
bulursunuz. Şimdi Kur’an’ın kendisine gidiyoruz; Kur’an bir orman, hikmet 
ormanı… İlkeler olmazsa hiçbir şekilde doğru yolumuzu bulamayız ve ilkelerle 
konuşuyor bize.  

Ben bunu seneler önce keşfetmiştim, efendimin yüzü suyu hürmetine… Hem 
felsefi olarak söyleyeceğim hem de keşfi olarak söyleyeceğim. Rahman suresi 
ve Fatiha suresi bütün Kur’an’ın özetidir. Bütün Kur’an’ın anlayabileceğiniz 
ilkeleri var diyor, bundan zaten o anlamı çıkartabilirsiniz. Yani akli olarak o 
hadiste zaten bu anlam çıkıyor. Keşfi olarak ise şöyle bir şeydi; Rahman suresi 
şükür suresidir diye buyurmuşlardı bana. Tık, durdum, her sureyi bütünleyen 
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kendine ait bir ilke var. O zaman bütün sureler ilkesel okumaya başlamıştım. 
Felsefi olarak bunu anlamlandırayım; biçim ve içerik. Biçimi bütünleyen 
içeriktir. Her sure bir bütündür. Onu bütünleyen, bir içeriği vardır, o içeriği 
ilkesidir. İçeriğini bulduğunuz anda bütünlüğü görürsünüz, muhteşem bir 
şey… Bir daha söylüyorum bakın; biçimi bütünleyen içeriktir, o içeriği 
yakaladığınız anda, bütünün kendisini bütün olarak anlamlı kılarsınız. Neden 
olarak anlamlı kılar; sonuçta, ereğine doğru nereye gidiyor’u da anlamlı kılar. 
Kur’an’ı azimüşşanın kendisindeki sureler biçimdir. Her bir surenin bir biçimi 
var, bir bütünselliği var. Ama o bütünselliği bilen nedir? İçeriğidir, ilkesidir 
yani, ilkesinden okuduğun an tak diye oturuyor, görünüyor. Muhteşem bir 
kitaptır. Her bir sure sadece bir ilkeye bağlı değil, ben bazen bir ilkeyi konu 
alıyorum ama o ilkeye girdiğin zaman bambaşka alanlara taşıyor. Hem doğa 
tarafına taşıyor, hem tin tarafına taşıyor, maneviyat tarafına taşıyor.  

Tini de anlamlandırayım ki yürüyüşümüze hep devam edelim. Tin, tin diyoruz 
ya… Tin demek, kelime lügat manasıyla ruh demek… Ruh öznedir, kendiliktir. 
Her ruh kendiliktir, her ruh eylem olarak iş görmeye başladığı zaman melektir. 
Kuvvetini açığa çıkartıyor, potansiyelini açığa çıkartıyor, üretmeye başladığı 
anda, bir şeyler yapmaya başladığı zaman onun için melektir. Her melek bir 
ruhtur. Onun için Cebrail’e ne diyor; Ruh-ul Kudüs. Oradan anlamanız 
gerekiyor zaten. İş gördüğü zaman ismi Cebrail, cebrediyor. Bakın bütün 
âlemde bizi gösteren Cebrail meleğidir. Işık meleğidir ve o ışık meleği hani 
fotonlar vs. nötronlardan itibaren güneş enerjisi emilir ve nötronların kendi 
âlemleriyle ilişkisi kabz-bast olayı… Tanecikler içerisinde en yüksek derecede 
kabz ve bast, enerji emme ve enerji veren melektir, kuvvet olarak. Ve bütün 
âlemimizi aydınlatır. Bilimin bundan zerre kadar haberi yok, fotonlar şunlar, 
bunlar… O foton etkisini yapan o. diğerleri de yapmıyor mu? Yüksek derecede 
enerji aldıkları zaman onların da ışımaları var. Foton etkisi yapıyor. Protonun 
foton etkisi var, elektronun foton etkisi var, fizik kimya ile uğraşanlar bunları 
bilirler. Hani alfa beta parçacıkları vs.  

Her ne ise konu alanını değiştirmeyeyim, biçim ve içerik… Bizim derdimiz bu 
kitabı alıp bir zemine oturtmak. Oturttuğumuz zaman zaten her birimizin aklı 
altında başka yorumlarda çıkmıyor. Her birimiz bir ilkeden tutup da 
bakmıyoruz. Kendi ilkelerimiz doğrultusunda bakmıyoruz. Orada kast edilen 
ortak ilkeden bakarak anlamlı kılmaya çalışıyoruz; işte bu tevildir. Ve bu bir 
yöntemdir, metottur.  
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Tarih bilincine bir daha gideyim. Tarih ilkeler ve tutarlılıklar doğrultusunda 
bize neyin nasıl yapılması gerektiğinin bilincini de getirir, metot getirir yani. 
Neyi nasıl yaparsan, neyi edinirsinin bilincini getirir. Ve Kur’an bu bilinci bize 
veriyor. Neml suresinde bu net anlamlı kılınır.  

Neml suresinde insan bütün kâinatı anlamlandırandır ve tarih bilinci ile 
beraber geleceğe doğru bakan insanın hangi veçhelerden geçerek neyin nasıl 
edinmesi gerektiğinin aklı verilir. Birçok sure de Musa a.s. işleniyor. Bu surede 
hangi bilinçle isteniyor? Musa’yı irade olarak görüyorduk, Musa’yı şeriatın 
kutbu olarak görüyorduk, değil mi? Ama bu surede bambaşka bir portre ile 
önümüze çıkıyor; Neml suresinde Musa a.s. acziyet ve güç arayışında olan bir 
insan olarak kullanır. Dikkatli bakın, “size ola ki bir ateş getireceğim” diyor. 
Tarih boyunca ateş gücün sembolüdür. Bazıları çıkıyor diyor ki; ateş bilginin 
sembolüdür, bilgi meşalesi götürüyoruz vs. Gücün sembolüdür! Ne zamanki 
güç, bilgi ile işlevsellik olur, işte o zaman bilgi güçtür. Çünkü ateş bilgiyi 
işlevsel kılar. Yani güç bilgiyi işlevsel kılar. Gücünüz yoksa bilgi iş görmez. 
Mesela bir şey buldunuz gücünüz yok, maddi gücünüz yok, emek gücünüzü 
harcayacağınız iş gücünüz yok; o işlevsel olarak tahakkuk etmez. Yani bilgi 
işlevsel olmaz. O zaman ne yapıyor, Fikrinizi satıyorsunuz. Başka birisi alıyor 
doğal olarak, o zaman gücü olan onu işletiyor. Bilgi işlevsel kılınıyor. Peki, güç 
ne zaman iktidar olur; ilim ile buluştuğu zaman. Ve Süleyman… “Biz onlara 
ilim verdik” diyor, muhteşemdir ya, böyle bir şey yok yani… Yani öyle bir sure 
ki düşünün, insanoğlunun yürüyüşünü anlatıyor. Acziyete bağlı insan… Ve aciz 
insan ne yapar, korkar. Yok olmaktan korkuyor, “ola ki size ateşten bir şey 
getiririm” diyor, bir fayda. Bir ateş görüyorum, bir fayda…  

Bakın geçen surelerde nasıl anlamlı kılmıştık; Allah’u azimüşşan insanın temel 
ihtiyaçları üzerinden ona el uzatır, acziyete düştüğü yerler üzerinden ona el 
uzatır demiştik. Yani herkesin aklındaki resmi ne ise beklentileri ne ise o 
beklentileri üzerinden ona görünüyor. Zaten ilke kendini öyle açığa çıkartıyor. 
Aciz düştüğünüz yerde, potansiyelinizde olan sıfatlar karşılaştığınız 
durumlarda açığa çıkar, bunu çok konuştuk. İki, sizdeki açığa çıkartmak 
istediği ne ise onları açığa çıkartırken de size kendini göstermeye başlar. 
Tecelli-i berki derler, bir şimşek çakar ‘aaaa rabbimden bir hidayet’, buna 
eskiler tecelli-i berki derler. Ne zaman tecelli-i zati olur, artık size her 
beklentinizde, her aciz düştüğünüzde el uzatmaya başlıyor, muhabbetullaha 
erdiniz; işte o zaman size her alanda görülmeye başlıyor. Bilimde, ilimde, 
geçimliliğinizde, her acziyete düştüğünüzde bir taraftan sizi karşılaştığı 
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koşullarla sizdeki olan kendiliğini açıyor. Hak-el yakın… Ama bir taraftan da 
sizin O’na el açmanız, O’nun tarafından muhatap alınmanız ve sizin O’na el 
açmanız, sizin O’na doğru yönelmenizle beraber kendisini size gösterir. 
Yönelme şart… Aciz düşmeyene, yokluğa düşmeyene Allah kendini 
göstermez.  

Geçen surelerde ne diyordu; “Ya rabbi sen o kadar bolluk bereket verdin ki, 
en sonunda azdılar.” Arayışları yok ki, derdi yok ki, rahatta olan adamın derdi 
olmaz, rahatta adamın sorunsalı olmaz, cevap arayışı olmaz. Allah cevap 
arayışı olan bir insan istiyor. Yani aciz insan istiyor. Aciz insan, cevap arayışı 
olan insandır, kendine çare arayan insandır, derdi olan insandır. Ve derdi olan 
insana el uzatıyor. Ve Musa’yı görüyoruz; aciz ve güç arayışı… Bütün tarih, 
acziyet ve güç arayışı değil midir? Aciz düşen her zaman güç arayışında olarak 
aciz düştüğü yerden kurtulmak istemiyor mu? Akıl melekeniz açılmıyor mu? 
Vicdan melekeniz açılmıyor mu çaresiz kaldığınız yerlerde? Ve insanın gelişimi 
bu iki veçheye bağlıdır.  

Acziyet sizi korkuya düşürür. Acziyet korkuya düşürdükten sonra ne olur; sizi 
sınırlar, kendi üzerinize döndürür ve aciz kaldığınız şeye odaklanmanızı sağlar. 
Musa, Allah’u azimüşşanın huzuruna çıkıyor ve aciz düşüyor. İkinci bir acziyet, 
kudret karşısında ve korkusuyla beraber hem kendinde sınırlı kendi üzerine 
dönüyor, hem de odaklandığı noktaya tanık oluyor. Ulûhiyet’e tanıklık korku 
ile gerçekleşir. Rububiyet’e tanıklık, aşk ile gerçekleşir. Ailenizde de öyle değil 
midir? Baba ulûhiyet tarafıyla görünür, korku öğesidir; anne rububiyet 
tarafıyla görünür, sevgi öğesidir. Bak, anneme söyleyeceğim, babama 
söyleyeceğim… Ama anneye genelde söylenmez, babaya söylenir değil mi? 
Anneden yardım istenir; ‘anneciğim, anneciğim…’ Şikâyetten daha çok yardım 
istenir. Yani ailede dahi ulûhiyet ve rububiyet… Ama bu illa kadında böyledir, 
erkek te böyledir gibi anlaşılmasın şablon olarak. Tam tersi olabiliyor veya da 
bir erkeğin kendisinde iki sıfat olabiliyor, bir bayanın kendisinde de olabiliyor, 
olmuyor diye bir şey yok. Ama demek istediğim belirgin olsun, düşüncemize 
bir yol verelim diye.  

Her neyse, Allah’ın lütfü ihsanı… Burada önemli bir şey var, güç ve kudret 
sahibi Allah, Hz. İnsanın kendisinde… Hz. İnsan dediğim gelişim surecinde 
insan, insan tarih varlığıdır, süreçte olan bir varlıktır. Ve acziyet ve korku ile 
süreçte olan bir varlıktır, peki korkusunu ne ile aşar? Son dakikasında cesaret 
ile aşar. “Korkma ya Musa”; cesaret… Peki, cesareti ne ile bulursunuz; Emin… 
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Emin olmayan bir insan cesaret bulamaz, kendinden emin olacak. Ve Allah’u 
azimüşşan son hadde getirdiği zaman korkan bir varlığa kendi özgüven getirir. 
O insanın veya da o canlıya özgüven verir. O cesaret olarak dışarı da görülür. 
Öz güvenin eylemsel olarak dışarıda görünüşü cesarettir. Emin olun, özgüveni 
yüksek olan insan, cesaretli insanlar herkesten daha korkaktır. Abdal 
cesaretlileri kastetmiyorum, yani o havai, aptal cesaretliler vardır, ‘yaparım, 
ederim, keserim, doğrarım’ onlar hariç.  

Ve tarih yazanlar da onlardır. Acizdirler, yokluktadırlar, yoklukları ile 
arayıştadırlar, arayışlarıyla beraber, korkuları vardır. Ve korkularını aşmak için 
elinden geleni yaparlar ve kendilerinden olan öz varlıklarına, kendiliklerine 
eminlikle beraber cesaretle eyleme geçerler. Eminlik dairesi ve dayanak 
olarak neyi edindi ise… Bu dışsal da olabilir, içsel de olabilir. Tasavvufta 
genelde içseldir, çünkü Allah dayanaktır. Dünya da ise neyi dayanak edindiyse 
onunla beraber cesaret edinir, ayağa kalkar ve korkusunu aşarak ilerlemeye 
devam eder. Bütün tarihe bakın, insanlık tarihi böyle değil midir? Anne 
babasının yanında çocuk canavar kesilir, tek başına kalsın kesilmez. Geçenler 
de bir kavga olmuştu, bir kişiye karşı on kişi, tek başına olsalar cesaret 
edemezler.  

Acziyet ve güç arayışı… Arasını doldurun, korku ile doldurun, cesaret ile 
doldurun, surenin tamamında var. Bu, Musa as. o halinde de var. Lakin Musa 
gücü iktidar yapan değil, gücü kullanan bir kişi… Musa’da güç iktidar olmuyor, 
Musa’da güç kullanılıyor. 9 rakamını görüyoruz Neml suresinde; yirmi yedinci 
suredir ve yirmi yedi 9’un katıdır.  

Çok enteresandır ve Allah’u azimüşşan bir taraftan da kendini tenzih ediyor. 
İnsana karşı tenzih ediyor bir taraftan da kendini, aciz ve korku varlığı olan 
tarafından kendini tenzih ediyor; “ey Musa ben Aziz ve Hâkim olan Allah’ım” 
Muhteşem bir şey… Bak, oraya vardığında şöyle yap diyor. “Ateşin bulunduğu 
yer ve çevresinde mübarek kılındı” Yani buraya temel ihtiyaçlarınla gelme, 
burada temel ihtiyaçların söz konusu değil. Bazen temel ihtiyaçlarımızın 
korkusu gerçekleri bizden alır, götürür, onlara baskın gelir, gerçeklerle 
hareket etmememizi sağlar. Sakın ha... O uyarı onun için, gerçekle hareket et 
diyor, değerlerinle hareket et diyor ve burayı değerler olarak gör diyor. Zaten 
burası kutsal Tuva vadisidir dediği zaman orayı değerleştiriyor.  
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 Biz orada “ateş ve etrafındakiler mübarek kıldık…” noktasını merak 
ettik. 

Orada Musa’nın yaklaşım bilincine söylüyor, ihtiyaçlılığına gelmiş ya, o 
ihtiyaçlılık bilincini kapatıyor. Diyor burası mübarek bir yer, sakın ha 
ihtiyaçlılıklarınla bakma buraya. Çünkü ihtiyaçlılıklarıyla bakarsa, rabbi 
göremeyecek, tanık olamayacak. Mesela bir veliyullahın yanına gidiyoruz; 
kutsal ateş yanmış, gücün ateşi, bilgi işlevsel… Adam temel ihtiyacı ile geliyor, 
derdi ile geliyor, temel ihtiyacının derdinde… Böyle gelme diyor. Eğer tanık 
olmak istiyorsan… Yani kâinat ağacının özü olana, üzerinde Hakk’ın tecelli 
ettiği, o ocakta tecelli edeni görmek istiyorsan, o zaman kendi ihtiyaçlılıklarına 
bakma diyor, mübarek bir alandasın diyor. Aynı şey… Sonlarına doğru 
herhalde Neml’deydi, peygamber için söylüyor; “ben bu mübarek beldenin 
rabbine…” diye geçiyor. Musa’nın Tuva vadisi Mekke… Ama bak alan değişti, 
alan değişmesi önemli değil, akıl değişmedi ve Mescid-i Haramı Allah’u 
azimüşşan fil sürüsünden kurtarmamış mı? Kutsallar, değerler ne ise tabu 
edinip de kimlik edinmeniz gereken, sonuçta kimliğe sebep verir. Değerler 
önyargılara doğru da götürür, olabilecekleri öngörmenizi sağlar, daha birçok 
alan açar size, düşünce alanında birçok alan açar.  

Ama en önemlisi burada, “Oraya vardığında şöyle sesler: ateşin bulunduğu 
yer ve çevresinde mübarek kılındı.” Yani dokunma onlara, temel ihtiyaçlarına 
bakma anlamında. Burada senin temel ihtiyaçların geçerli değil. Temel 
ihtiyaçlarıyla baktığı zaman veya kendi değer yargılarınla baktığın zaman 
orada olana tanık olamazsınız. Mekke’ye gidiyor adam, ne ile gidiyor? Yok 
etmek için gidiyor, bak yine bir ihtiyacı için, kendisinin kutsalı var çünkü. Veya 
bana bir eş versin, bana bir geçim kapısı açsın filan… Rabbi görmesine imkân 
yok. Orada tezahür edeni görmesine imkân yok. Gider taşları, örtüyü görür 
gelir, başka da bir şey görmez. Bir veliyullahın yanına gitse neyi görecek ki? 
Allah için giden orada Cenab-ı Hakk’ın tezahürlerinden bir tezahür görebilir. 
Ama kendi nefsi için gelen bir şey göremez, imkân yok. Temel ihtiyaçlarla 
giderken uyarılar sebebi ile uyanıyorsa insan, bir şeylerin uyarısı ile bir şeyler 
görüyorsa, tanıklık varsa, -aynı Musa’nın gibi- işte o zaman tanık oldun. İşte o 
zaman der ki “o mübarek beldeye kendi ihtiyaçların doğrultusunda gelip de 
dokunma.” Sonra kovulanlardan olursun.  

Alaattin Hadi’nin bir tane dervişi var, yemekleri dağıtıyor. Kapalı yerden 
bayanlar veriyor, erkeklerde alıyor servis yapıyor. Kadının eline parmağı 
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dokunuyor. Servis yaparken gidiyor bir daha dokunuyor. Oradan bir yılan 
çıkıyor pat diye ısırıveriyor. Efendi hazretlerine getiriyorlar, eline tükürüyor, 
sürüyor, sonra da suratına tükürüyor. Suratına tükürmesi ama fiili olarak 
değil, kelam olarak. Dergâhtan çık, bir daha işin yok diyor. Bakın temel 
ihtiyaçlarından bakıyor, ondan bakıyor, bundan bakıyor. Orada o mübareğin 
üzerinde tecelli edeni görmesine imkân yok. Yani orada ne iş dönüyor, adam 
ne niyetle bakıyor. En basiti bir işyerinde çalışıyorsunuz. O işyerinde havai 
olan hareketlerinizle mi hareket edeceksiniz, yoksa oradaki disiplin, olması 
gereken ve olması istenen neler varsa onlara göre mi hareket edeceksin. 
Yapmazsanız kovarlar sizi. Başka bir alternatifi yok bunun, bu böyle bir şey… 

Devam edeyim; 

Kendini tenzih ediyor ama korkan insandan tenzih ediyor. Ne ile; galip 
sıfatıyla, aziz sıfatıyla tenzih ediyor; “ben gerçekten çok bağışlayıcı, çok 
merhametliyim.” “Ey Musa, ben Aziz ve Hâkim olanım.” Aziz olan sonuçta 
üstün olan galip olandır. Hâkim olan, hikmet sahibiyim. Hem erek nedeni, 
hem de ilke nedeni olarak başlangıç, nedende haiz olarak işleri görenim 
noktasında söylüyor. Ama 9. ayete göre anlayın; “Asanı at.” “Onun bir yılan 
gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan döndü, kaçtı.” Zaten 
giderken korkuyordu. Temel ihtiyaçlar sebebi ile korkuyordu. Diğer surede 
daha çok işleyecek bunu. Yanına geldiği zaman bir ateş konuşuyor, zaten 
korkuyor. Asa elinden çıkıyor, korkuyor, kaçıyor. Tamamıyla bir korku anı… 
Yani korku filmi gibi bir şey Musa için. Canlı canlı… Takdiri ilahi… “Musa 
korkma, cidden benim yanımda peygamberler korkmazlar”. Telkin ediyor, 
uyarıyor ve eminlik veriyor.  

“Ancak kim zulmeder, sonra kötülüğün arkasından güzelliğe çevirirse ben 
gerçekten çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim.” Şimdi bu ayetten 
anlamanız gereken şey şu; zaten her şey olması gerektiği için oluyor, onun için 
benim bağışlama kapım her zaman açık, çünkü zaten yapan çatan benim… 
İnsan sorumlu bir varlıktır, yani yüklenen bir varlıktır. Fıtraten eğerinde, 
amacında olarak, kendisine teklif edilenle yüklenmiş bir varlıktır ve sorumlu 
bir varlıktır. Sorumlu bir varlık olduğu için, sorumlu olduklarınızdan sorgu 
sualiniz var. Size teklif edilmiş, sorumlusunuz, fıtratınızda sorumlu olduğunuz 
şeyler var. Bakın, nimet veriyorum diyor, bu sefer nimet verdiği anda artık 
nimetin ondan olduğunun bilincindeysen sorumlusun. Bilincin de değilsen bu 
sefer bilincinde olmamanın sorumluluğu var…  
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Geçen surelerde hak ve hakikate dair gelenin kabul edilmemesinin suç 
olduğunu söylemişti; Neml suresinde nimetin inkârı suç, nimetin hakkıyla 
yaşanmaması suç. Nimetin sebeplerine bağlı olarak verilmesi, ereğe taşıyıcı 
olarak verilmesi ve bu doğrultuda kullanılmaması suç… Biz size bu nimeti 
veriyoruz, siz bize varasınız diye, ilahi sıfatlar tezahür etsin diye, hak hakikat 
üzeri yaşayasınız diye, hak hakikate tanık olasınız, ahlak üzeri yaşayasınız, 
ilkeler üzeri yaşayınız diye, bu nimeti veriyoruz. Keyfiniz ve hazlarınız 
doğrultusunda kullanasınız diye değil ve bunu net anlamlandırıyor. Nimetten 
sorgu sual onun içindir.  

Hz. Ali efendimiz ve Hz. Muhammed efendimiz diyor ya, yediğimiz kuzudan 
sorgu sualimiz var. Efendim diyorlar, nasıl olur, karnımız açtı, hem de seninle 
yedik. Evet, öyle, ama sorgu suali var. Nasıl aşacağınızı söyleyeyim mi diyor; 
başında bismillahirahmanirahim deyin, sonunda elhamdülillah deyin. Yani 
başında Allah isminde kutsayın, başında Cenab-ı Hakk’tan olduğunun 
bilincinde olun, sonunda da O’ndan olduğunun hakikati itibariyle size gıdaya, 
kendi sıfatlarına çevirene hamd edin. Çünkü size yediren de içiren de O, 
eylemde size ikram eden de O’ydu. Yani nimetin Allah’tan olduğuna 
bismillahir rahmanirahim ile tasdik edin. O eylemlerin, sizde gıdaya 
döndürteceklerin, size ikram edenin O’ndan olduğunun bilinci ile hamd edin. 
Kim verdi o sırada, ona değil; kim yaptı o işi, o değil; bizatihi Allah… Hamd 
etmek bizatihi O’nu takdir etmektir, O’na tanık olmaktır çünkü hamd eden kişi 
bizatihi Allah’a tanıktır, tanık olduğuna teşekkür ediyor, tanık olduğunu 
övüyor.  

Patronunuzdan bir şey geldi… Patronunuzdan gelmedi, Allah sana bir şey 
ikram etti. Darda kaldı, birisi bir şey yaptı, sende o darlıktan kurtuldun. Ya 
Allah o darlıktan kurtardı kardeşim! Tevhid dili böyle bir dil. Sebepleri 
göstermez sana, hak-hakikati gösterir sana! Geçmiş surelerde hak, hakikate 
tanık olmamak suçtu değil mi? Burada nimet verirken nimet sahibine 
nankörlükte bulunmak... Bak nan-kör, nimete kör, nimet verene kör. Suç 
olarak kabul ediyor ve nimetten sorgu sual vardır. Ve Neml suresinde bu net 
anlamlandırılıyor. Aciz insanın güç arayışı ve güç arayışında güç elde edilişi… 
Aciz insan en sonunda gücü elde eder, Allah çalışana veririm demiş. Çabasını 
gösterir, gücü elde eder, bak dağa tırmanıyor. Çalışmak kolay bir şey değil, şu 
mevcudat dağında çalışıp da gücü elde etmek kolay değil. Çalışılır, kazanılır, 
gücü elde edilir, mevcudat dağında elde edilir. Sonuçta mevcudatta güç 
kazanmak önemli değil, gücün kimden geldiğini görmek önemli!  
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Yılanı anlamlandırmıştık hatırlıyorsanız, oralara fazla girmiyorum. Musa’nın 
kendi gönlüne ait saflığı, temizliği ile beraber hareket edişi beyaz eliyle işaret 
ediliyor, daha birçok manasıyla beraber. Yılan da temel ihtiyaçları sebebiyle 
âleme doğru yönelişi, nefsi emmare ile beraber yol alışını işaret ediyor. Ama 
elinde dayanak olarak tutuyor, bilgisine sahip olarak, daha birçok anlam da 
yükleyebilirsiniz. Kullanılabilir bilgi, ama nefsi emmare üzerinden kazanmış 
olarak kullanılabilen bir bilgi. O sizi âlemde iş görmeye taşıyacak, gücü iş 
görmeye taşıyacak, sizdeki olandır zaten. Kendi mevcudat dağınızda, 
dayanaklarınızı, bilginizi işleten, size yön veren, mana veren Allah’tır.  

Geçenlerde birisini dinliyordum, şöyle söylüyordu: doğada akıl yoktur, insan 
da akıl var! Bütün doğaya yüklediğimiz, insan aklının ürünüdür. Son söylediği 
doğru… Doğadaki aklı görüyorsun zaten… Düşünemiyor şöyle, insan da bir akıl 
çıkıyorsa bir zemin de akıl var olduğu için, o aklın sonucunda olarak dışlaşıyor. 
Yani zeminin de yoksa onu doğada dışlaşması olarak göremezsiniz. Doğa 
zeminin de bir akıl vardır ki insanda o akıl dışlaşıyor. Doğa da bir ruh vardır ki 
insanda o ruh dışlaşıyor. Doğa da bir tanrı vardır ki o insan da dışlaşıyor. Bu 
tarafını göremiyorlar. ‘doğa da tanrı yok insanda var’, ‘doğa da akıl yok 
insanda var’, ‘doğa da tarih yok’ Öznesini gör, tarihinin olduğunu görürsün. 
Evet, doğanın geçmişi var, ama öznesini gördüğün zaman tarihinin olduğunu 
da görürsün. Çünkü öznenin tarihi var, doğanın değil. Bunun altını çizeyim. Bu 
gibi sözler bana tuhaf geliyor, ya bildiğini konumlandır, neden söylediğini 
söyle ya da konumlandıramıyorsan hiç konuşma. Bilim adamlarında 
akademisyenlerde de çok duyuyorum, felsefe tarihinde de var, Hegel’de de 
çok var. Hegel zaten bunların en büyük pirlerinden, ondan aldığını satma, yeni 
bir şeyi sen üret. 

Zeminde ne varsa o en sonunda dışlaşır. İnsan da Hakk var, O kendini 
göstermek istiyor, O kendini açmak istiyor, onun için insanı istemez, insan da 
olan kendini ister. Ve bir padişah bir yere geldi mi orayı helak eder. Yani sizi 
istemiyor, kendini istiyor. Zaten üzerinizde padişah… Ona tanık olmanızı 
istiyor, ona uyumlu hareket etmenizi istiyor, onunla yürümenizi istiyor. 
Tininizde derinleşmeniz bir tek Allah iledir. Başka türlü olmaz, nesne sizi 
derinleştirmez… Nesne üzerinden belki Allah’a yükselirsiniz. Mevcudat 
dağında yükselirsiniz, ilerlersiniz.  

Söz ne ile gerçeklik kazanır; irade ile hayata tahakkuk etmesiyle beraber, 
gerçeklik kazanmaya başlar. Birincisi, iradeye karşılık görecek. Bakın, temel 
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ihtiyaçları üzerinde iradesi üzerinden sözün gerçeklilik kazanmasına doğru 
gidiyor. Çünkü Musa’nın bir geçmişi var, Allah ile bir geçmişi var, rabbinden 
bir muradı var, rabbi görme isteme muradı da var. Görme isteği olmasa zaten 
Rabbi görmeye gidemez, imkân yoktur. Onun haricinde Musa’nın kendisinin 
temel ihtiyaçları itibariyle bir geçmişi var; Şuayb’in yanında çalışıyor, yola 
koyuluyor, orada temel ihtiyaçlarından aciz düşüyor. Ve rabbinden istiyor, 
temel ihtiyaçlarını istiyor. Ondan önce bir duası vardı, ateşi görmeden önce 
ailesiyle beraber bir duası var.  

Genelde filmin kareleri gibi keser, bazı şeyleri keşfimize bırakır, arayı bizim 
doldurmamızı ister. Bazı şeyleri de sadece ilkeye bağlı olarak konuşmamız 
gerektiği için, oraları es geçip, ilkeyi göstermeye çalışır. Ben sadece ilkeyi 
göstermek için söylüyorum. Söz ne ile gerçeklik kazanır? Musa’nın surecinden 
tanık olalım, söz bir irade karşılığı görürse, artık insanda gerçeklik kazanmaya 
başlar, bak başlar dedim, daha tam gerçeklik kazanmadı. Niyetlerinizde 
düşünceye taşırsınız, kalbe taşırsınız irade ile birlikte, gerçeklik siz de 
içselleştirilir. Daha tahakkuk etmedi. İrade ile beraber sahiplenirsiniz sözü… 
Bak, irade ile beraber karşılık görür. Birincisi, akıl ile beraber karşılık görür,-
yani bir defa sizi ikna edecek-, irade ile beraber içselleştirmeye başlarsınız, 
kani olduktan sonra, niyete döndükten sonra söz, sizi eyleme sevk etmeye 
başladıktan sonra söz, siz de artık içselleştirilmiştir, artık sevke başlamıştır.  

Dokuz, sevkiyatın, yani idare, idame ve sevkin rakamıdır. Altı, ilahiyatın ve 
âlemlerin bir kişi de toparlanışına işaret eder, tasavvuf terminolojisinde… İlahi 
noktada yoksa numeroloji de değil… Numarolojide birçok anlam yükleniyor 
kendi akıllarınca. Renk bilgisinde de kendi akıllarınca yükleyişi gibi. Kırmızı 
şehveti işaret ediyor, ilahiyatta kırmızı her zaman hastalıklara büyük 
zahmetlere işaret eder. Kırmızı gördüğünüz zaman kaçın. Buradaki kaçının 
anlamı, sadaka verin, dua edin demektir. Yağ çekmeye başlayın; Ya Rabbi, Ya 
Rabbi… 

Musa’da irade elinde, sağlam var. İradesini elinde tutmuş. Bilgi işlevsel artık, 
içselleştiriliyor. Söz artık işlevsel… Ne zaman tahakkuk etmeye başlıyor; 
niyetten sonra. Eyleme döktükten sonra gerçeklik kazanıyor. Ne zaman 
Firavun’a gidiyor; sevk. Aldı bilgiyi “seni ona gönderiyoruz” diyor. 9 sevki edici 
bir rakamdır, toparlandı sizde, toparlanan şeyi artık sevke döküyorsunuz. 
Onlardan dokuz kişi vardı ayetine gidin, dokuz mucize sevk ediyor artık orda. 
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Ya da dokuz kişi birbirini besliyor, orda dokuz kişi kötülüğe sevk olunuyor. 
“Onardan dokuz kişi vardı ki” Bu dokuz kişide olabilir, dokuz kuruşta olabilir.  

Ne yaşanmışsa, ne söylenmişse Resulullah’ın yaşamında görülüyor. 
Resulullah’ın katli için ortak birleşmeler, Resulullah’ın mağaraya gidişi… 
Cebrail’in O’na gelişi, mevcudat dağında arayışları güç arayışıdır, sözün 
dinleme arayışıdır. Güç olmazsa söz tahakkuk etmez, gerçeklemez, eyleme 
dökülmez, o cesareti kendinizde bulamazsınız. “Ya Rabbi” diyor “Harun’u da 
bana destekçi ver.” Dayanak arıyor. Güç elinde artık, asa elinde artık. Gücün 
artık kendisinde olduğunu, kendisiyle olduğuna dair ispatları var, delilleri var. 
Gerçeklik kazanıyor yaşam alanında. Gerçekliğini ispat edecek. Ayrıca 
gerçekliliğini de tahakkuk ettiriyor. Önceden ispatı vardı, şimdi artık 
gerçekleştiriyor.  

Söz, iktidar olmadığı sürece gerçekliğini tam olarak kazanamaz. Halk 
tabanında bireysel olarak gerçekliğini gösterebilirsiniz, söz sizde işler. Söz 
sizde âlemde yansımalar verir, düşüncelerinizle birlikte âleme şekil 
verebilirsiniz, çünkü âlemde karşılığı vardır, etkileyebilirsiniz. Zaten sözün 
kendisi erildir, tahakkuk eder, gerçekleşme sürecine koyar. Söz, biçim ve 
içerik olarak tahakkuk ettiğin zaman, içeriği vurduğu zaman, vicdana vurduğu 
zaman, kalbe vurduğu zaman; aklen ikna, kalben tasdik edildiği zaman zaten 
sizi gerçekleştirmeye başlıyor. İçerik kendini dışarıya çıkarmaya başlıyor. 
Kavramın kendisi içerik olarak kendini gerçekleştirecek, tahakkuk ettirecek. 
Ne yapıyor, iradeye sebep veriyor.  

Onun için sözün iki veçhesi vardır; dünya görüşü olarak size anlayış veren söz 
ve edimlerinize sebep veren sözdür. Buradaki dünya görüşü iki türlüdür; 
dünya menfaatine göre görüşü olanlar ve ilahiyata göre dünya görüşü olup, 
ilahiyata göre dünyaya bakanlar ve kendilerine yön verenler. Zaten Kasas’da 
iki insan tipi çıkarıyor; dünyevi insan tipi ve manevi insan tipi. Söz artık o şekle 
bürünecek Kasas’ta. Nelm’de söz, nasıl tahakkuk ederiz, onu anlatıyor. Söz, 
güçle birlikte tahakkuk etmeye başlar. Güç olmazsa söz tahakkuk etmez, sizde 
batında kalır. İçselleştirebilirsiniz, eğer kendinizden emin olmazsanız, gücünüz 
olmazsa sözü geçiremezsiniz. O yüzden “Harun’u da ver, Ya Rabbi” diyor. Her 
insanın yaşantısının bir mucize olduğuna taşıyacak o bizi. Çünkü tarih geleceği 
görüp te bugünü görmemiz için. Söz nasıl işler; söz iradeye vurulacak, içsellik 
kazanacak, vicdanda karşılık görecek, aklı ikna edecek, niyete bürünecek. Yani 
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biçim kazanacak. İçerik sizde içselleşecek, sizde özgün bir var oluş biçimiyle 
niyete dönüşecek ve eylemlerinizde sizde görünecek.  

Bir dünya görüşünüz vardır, o dünya görüşünüzle beraber sözü 
içselleştiriyorsunuz zaten. Bir filozofun Kur’an’a bakmasıyla bir tasavvuf 
ehlinin Kur’an’a bakması bir değildir. Onun gerçekleri, dünya görüşü ayrı; 
bizim gerçeklerimiz, dünya görüşümüz ayrıdır. Bizler kendi değer 
yargılarımızla, maneviyatlarımızla, kendi duruşumuzla içselleştiriyoruz ve her 
şeyi de ona göre şekillendiriyoruz, yorumluyoruz. Burada bunu bir parçada 
olsa aşamaya çalışıyoruz. Bir doğru geliyor o doğruya göre hayat şekillenmiyor 
mu? Dünya yuvarlaktır denmesi ile birlikte hayat ona göre değişmiyor mu? 
Dünya yuvarlaktır demek, insanın görüşünde, anlayışında bir devrimdir. 
Dümdüz bir dünyadan kurtuluyor insan. Tinsel olarak bir katkısı var mı? Tinsel 
olarak ta bir katkısı var. Nesnel düzeydeyken yok, ilk algıda yok. Dünya 
görüşünün değişmesine, ilerlemesine işaret ve doğruyu edinmenin ve ilke 
doğrusunda ilerleme bilincinin edinilmesi noktasında tinine katkısı var. Ama 
gerçek tinde ilerleyiş ve gelişim Hakk’ın öznelliği ve ilkelerle gerçekleşir, 
ahlakla gerçekleşir, ortak moral değerlerimizle gerçekleşir.  

Söz ne zaman tahakkuk ediyor insanda, güç bulunup ta insanda eyleme sevk 
olunduğu zaman gerçekliğini gösteriyor. Eylemin kendisi sözün biçimidir. Artık 
o eylemde sözün içeriği görünüyor. Yani kavram artık eylem olmuştur. Ve 
artık içeriğini eylemde veriyor. Kuvvette veriyor. Eskiden halini verme 
diyorlardı; yani eyleminde göster, edindiğin bir şey var, edindiğini göster. 
Yaşam alanına taşımaktan bahsediyoruz.  

Hemen arkasından Süleyman’ı getiriyor. Güç metot olarak, işlevsel olarak, 
iktidar olarak, bilgi düzeyinde iktidara taşınmazsa, umumi noktada ilim 
düzeyinde iktidara taşınmazsa hiçbir zaman karşılık görmez. Bireysel olarak 
ferdi noktada birçok şeye etki yapabilir; gücünüz vardır, toplumsal olarak bir 
cemiyetiniz vardır, birçok şeye etki yapabilirsiniz. Düşüncenizle dahi 
etkileyebilirsiniz. Hz. Resulullah hiç yoksa güzel düşünün demiştir. Ama iktidar 
olamadığınız sürece hiçbir zaman hak sözün toplumsal düzeyde karşılıklarını 
göremezsiniz. Hz. Ali’nin bir sözü var “ fakirin, zenginin meclisinde sözü 
dinlenmez.” Karşılığı yoktur diyor.  

İktidar, bir mektup yazıyor; dil ve iletişim. Söz, ilim düzeyinde galip düşünce 
olduğunda iktidar olur. Burada iktidar deyince, söz ile üst bellekte inşa edilen 
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insanın kendisini de kâinatta devlet olarak algılayın. Bir insan özne olarak öz 
varlığı ile mevcut sıfatları ile devlettir. Galip sıfatı ile ferdiyetinde devlet olan 
insanın, kâinatta da galip sıfatları ile mevcudat dairesine aşkın olarak insanlık 
düzeyinde de devlet olduğu görülür. İnsanın insan ile olan ilişkilerini, hukuk 
zemininde yasalara bağlı olarak yaptırım gücü olan devlette 
kurumsallaştırması ise sözün ilke düzeyinde bir üst çatı olarak insanlık evinin 
inşasının gereğidir. Söz, zamanın galip düşüncesi olan tinine bağlı olarak 
kurumsal devlet çatısı altında iktidara biçim verirse, toplumsal düzeyde 
karşılığı olan dünya görüşü olarak yaşam alanlarına taşınır. Sureye bu anlatır 
olduğum ile bakıldığında Süleyman ile anlamlı kılınan daha net anlaşılır.  

Ne zamanki gücünüz var, gücünüz doğrultusunda bilginizi kullanıyorsunuz; 
kendi üzerinizde hâkimsiniz, özgün bir insansınız artık. İnsanın kendisi bütün 
doğaya karşı ürettikleriyle beraber elde ettiği güç, mevcudat halinde 
edindikleriyle beraber bunu amaca doğru ilim ile birlikte kullanmasıyla iktidar 
oluyor. Bütün doğada iktidar değil midir insan? İnsanın bu iktidarına eşrefi 
mahlûk noktasında eskiler şöyle demişler; insan âleminin zatıdır. Çünkü 
zeminde olan Allah, insan üzerinde tezahür etmiştir; zatıyla ve sıfatlarıyla... 
İnsana verdiği acziyetle, korku üzerinden, kendisine ikram ettikleri ile beraber 
âleme iktidarını vermiştir insana. Ve bugün buna daha çok tanığız. Ne zaman 
iktidardır âleme insan; âlemi kullanabilir kılıyordur kendine. İnsanlığın 
tamamına bakın, âlemi kullanılabilir kılıyor. Bu da şu anki bilimin birinci 
seviyesidir. İkinci seviyesi tözüne bağlı olarak bilimi kullanmasıdır, yeniden 
inşasıdır. Bunu da zaten zikrediyor Nelm’de; Size ağaç yaratıyoruz topraktan 
yeşillendiriyoruz, sizin buna gücünüzde yetmez diyor. Kullanabilir 
kıldırtıyoruz, ama tözüne bağlı olarak üretim sizde yok diyor, acizsiniz halen 
diyor.  

Süleyman olursanız, bütün âlem sizde kullanılabilirdir. Tasavvuf vari olarak 
söylersek; insan psikolojik olarak, bireysel olarak nefs ejderiyle yaşıyordur. 
İnsanın tapındığı nedir; idol olan biçimlerdir. En ideal biçimler. Hz İbrahim’de 
en ideal biçim güneşti mesela. “Olsa olsa bu olur” dedi veya yıldızlar, ay, en 
ideal biçimi. Tapındıklarımız en ideal biçimlerdir. En ideal biçimler bazen 
eylemlerimizdir, bazen ürettiklerimizdir, bazen kendi aklımızdan 
ürettiklerimizdir. Onlara tapınırız. Ne zamanki hakikatle, gücün ilim 
noktasında iktidar düzeyinde kullanılışıyla karşı karşıya kalırız, işte o zaman 
istesek te istemesek te onu kabul ederiz. Mekke’nin fethinde insanlar istese 
de istemese de İslam olmadılar mı? Seba kraliçesi akıllı bir kadın, bütün 
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kâinatı kullana bilen bir güç ile karşı karşıya kalınca, istese de istemese de 
teslim oluyor. Günümüzde Amerika’ya herkesin boyun eğişi gibi… Güç 
sizdeyse her şeyi kullanabilir kılıyorsunuz. Ama ne ile; ilimle, o zaman iktidar 
oluyorsunuz. Her şeyi gücünüzle, ilimle, kullana bilir kıldığınız anda 
iktidarsınız. Süleyman’da bunu net görüyoruz.  

Sözün gerçekliğini başka bir yerden de gösteriyor. İki tane peygamber 
gösteriyor size; Lut ile Salih peygamber. Gerçek geliyor, gerçeğin bilgesine 
itirazlar var. Allah’ın sözü gerçek, sadakallahül azim deriz ve O sözünü 
gerçekleştirir. Bunu söylediği sözlerin tarih boyu gerçekleşmesinden biliyoruz, 
dualarımız ve dualarımızın kabulünün karşılığı olduğunu bilmemizden 
görüyoruz. Tarihte gördüğümüz gibi kendi yaşantımızda da görüyoruz; hem 
bireysel hem de toplumsal. Halen felaketler devam ediyor, halen insan 
uyarılıyor, halen insanlar zorlara koşuyor. Diğer surede çok farklı bir ayet 
vardı şöyle diyor “ biz bir peygamber göndermedikçe o kavmi helak etmeyiz.” 
Bu ayete burada sözün gerçekleşmesi gözüyle de bakın. Eğer bir şeye 
uyarılıyorsanız o söz burada karşılığını görmüş ya da görmemiş, o söz 
gerçekleşmez orada. Bir şeyin uyarılması hak doğrultusunda artık onun açığa 
çıkmasıdır. Sesi varsa rahmeti vardır. “Hak geldi batıl zayi oldu, batıl zayi 
olmaya mahkûmdur.” Hakk her zaman kendini, batıl üzerinde galip getirir. Siz 
uyardıktan sonra Rabbin sözünün orda gerçekleşeceğini görürsünüz. Hakk ile 
yürüyorsanız bu noktaya ulaşırsınız, eğer hak ile yürümezseniz başınıza bu 
gelir diyor. Başlarına getirmesiyle gerçekleşir.  

Geçenlerde ablamızın başına bir hal geldi. Kızım böyle yapma demiş, böyle 
yaparsan başına bu gelir demiş. Uyarmış, uyarmasa gelmez. Baba onu şöyle 
derdi; “yavrum uyarmak zorundayız, uyarmazsak olmaz.” Hak söz ağzından 
çıkacak, çıkacak ki işlevsellik kazansın, âlemi etkilesin ve karşılıkları görülsün. 
Ama sen hak sözü söylüyorsan karşılık görür, hak değilse karşılık görmez. 
Yalanın âlemde karşılığı yok. Çünkü gerçek olanın karşılığı var ve âlemde iş 
görüyor. Süleyman neye göre iş görüyor; bütün âlem kullanılır kılıyor çünkü 
ilkeye bağlı olarak, gerçek sahibe bağlı olarak iş görüyor. Onun için emri altına 
verilmiş. Bilim bunu nasıl yapıyor; yasasına bağlı olarak kullanılabilir kılıyor, 
gerçeğine bağlı kullanılabilir kılıyor.  

Velhasıl babanın bir ara çocukları rahat durmuyor, baba oğlum yapmayın 
diyor. Dinlemiyorlar bir tanesinin kaburgaları kırıldı. Aslında dinlemedi diye 
değil de başına geleceği önceden söyleyip uyarıyor. Bir de hak söz söylüyor; 
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seni bu yoldan çıkaracak, sonucunda kötü bir şey var, hidayet yok… Hidayet, 
doğru, hak olan sonuca çıkaracak. Hidayet, doğru sonuca götürür; delalet, 
doğru olmayan, karşılık getirmeyecek olan, Hakk’a ait bir edinme vermeyecek 
olan sonuç getiriyor. Ama sonuçta o dahi bir uyarı getiriyor.  

Denize gidiyorlar. Evlat gitme, bize yaramaz diyor. Dinlemiyor, ayağında 
sıkıntı çıkıyor, geri geliyor… Seneler sonra diyor; babamın sözünü dinlemezdik 
başımıza bunlar gelirdi… Zaten onların iyiliği için söylüyor, kendisi için 
söylemiyor. Aynı şey, Allah merhamet sahibidir, sizin iyiliğiniz için söylüyor. 
Neden merhamet sahibidir, burada acıma manasında değil, olacakları 
öngörerek el uzatış oluyor. Bunu böyle yapma; sonra benim bu sıfatımla karşı 
karşıya kalırsın, ona göre yaşantına dikkat et. Çünkü kader onun kaderi 
demiştik hatırlıyorsanız, kulların kaderi değil. Kasas suresinde bunu 
detaylarıyla açıyor.  

Hak söz, iktidar olduğunuzda gerçekleşir, çünkü iktidarın sözü dinlenir. Saba 
kraliçesi ve Hüthüt buna örnektir. Söz iktidar kazandığı zaman, 
gerçekleşmeye, tahakkuk etmeye başladığı zaman bazen patronluğa bile 
sebep veriyor; o Hüthüt nerde, kafasını koparırım diyor. Sizde sakın enaniyete 
sebep vermesin, orada gerçekleştiren Allah. Hakk sözün sahibi Allah’tır, sen, 
ben değiliz. Sana iktidar verdiyse, söz ağızdan çıkıp iş görüyorsa artık, O’nun 
kendi sözü, sendeki sıfatının hakkı üzeri görünüyor. Süleyman’da saltanat 
sıfatı işliyor ve saltanat sıfatı hakkı üzeri görünüyor. Hakikaten de bakıyoruz ki 
Süleyman’da çok şey verilmesine rağmen çok şeyden de habersiz. Mesela, 
Saba’dan habersiz, tayi mekân ve tayi zamandan habersiz, rüzgârla gidip 
geliyor. Asab bin Berhiye göz açıp kapayıncaya kadar getiriyor ama. O ayet 
için Hızır derler de değildir, Ashab bin Berhiye’dir. Diyor ki; “kitaptan 
kendisine ilim verdiğimiz” iktidara bak! Süleyman’ın iktidarına baskın… Ama 
veziri ve kendini göstermiyor, batında duruyor.  

Nasıl bir iktidar! Söz, bilgi, işlevsel olarak güç elinde… İşlettiği zaman o gücü, 
bilgisiyle beraber kendi varlığıyla yaptığı işlerde, iktidar sahibi; yani, işine 
iktidar, işine amir bir kişi, memur değil. Birde bakıyoruz ki Süleyman o nokta 
da amir olmaktan daha çok Allah’ın işine memur bir kişi… Berhiye’ye 
bakıyorsun amir; çünkü batında kalıyor, eyleme döküyor, ama eyleme 
dökerken, işiyle beraber sonucu direk çıkarıyor. Süleyman’da öyle bir sonuç 
yok, mülke hâkimiyet var ama mülkün görünen tarafına, biçime bir hâkimiyeti 
var içeriye bir hâkimiyeti yok. Bakın Yusuf’ta daha ileri bir seviye var; içeriğe 
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hâkimiyet var. Yusuf arketiplerine hâkim, arketipleriyle anlamlandırıp iş 
görüyor. Süleyman mülke, gölgeler vadisine hâkim… Eskiler onun için 
Yusuf’un gök katı Süleyman’ın gök katından daha fazladır, derler. İsa ile 
kıyaslandığı zaman Yusuf’ta aşağıda kalır. Çünkü İsa artık dönüştürüyor.  Yusuf 
içeriklerini biliyor, içerikleri doğrultusunda âlemde hüküm veriyor ve 
sonuçlara doğru iş görüyor, güce hâkim, iktidarı onda da görüyorsun. Ama 
İsa’da öyle değil, İsa zaten baştan itibaren yeniden yaratıyor. Bir yere sevk 
edeyim gibi bir derdi yok, yeniden yaratıyor, yeni bir dünya kurabilir yani… Bir 
kuş yapıyor üflüyor, yani tözüne bağlı olarak yeniden üretiyor. Yepyeni bir 
dünya kurar!  

Buradaki müjde nedir; cennetin bir gök katıdır. Çünkü Süleyman cennetin iz 
düşümüdür. Yaratılış mitinde Âdem değerdir dedik; âlemde değer olarak 
çıkıyor. Gölgeler vadisinde Süleyman bir değer olarak çıkıyor ama cenneti 
kullanabilir kılıyor. Cennetin müjdesi var, kullanabilir kılmak yani melekler 
falan hepsi hizmetimizde… Burada ise cennetin iz düşümü, gölgesi var,  
Süleyman. “Size öyle bir saltanat vereceğim ki her şeyi kullanabilir 
kılacaksınız.” Ama her şeyden haberli değil, tözüne bağlı olarak yine 
yaratılmıyor. Arşın nimetlerinden mahrumuz hala… Öyle bir tarafı da var, yani 
haddimizi bilmemiz gerektiğinin uyarıları da var.  

Güç arayışı var, iktidar olduğu zaman söz gerçekleşiyor dedik. Bunu Saba 
kraliçesi üzerinde ki etkisinden görüyoruz, emir komuta zincirinden 
görüyoruz; Hüthüt nerde diyor. Emir komuta zincirinde, söze karşı gelmiş, 
tahakkuk etmiyor, gerçekleşmiyor. Meğerse o başka işteymiş, hizmet 
ediyormuş. Demek ki her şeyi bilmiyoruz. Bazen söz gözümüzü kör edebilir, 
yani söz iktidar olursa gözümüzü kör edebilir. Onun için dikkatli olun, her şey 
bize verilmiş değil, aciz insan. Her noktada ne verirse versin bir nokta da 
aciziz. Çünkü ilerleyiş durmaz, kemalatıyla her şey verilmiş olsaydı ilerleyiş 
olmazdı. Bu çok önemli… Onun için iyi ki hep aciziz. Çünkü her sorun, her 
problemle karşı karşıya kalışımız bizi biraz daha ileriye atacak.  

İlke bağlamında söz başka yerde nasıl gerçekleşir? Siz doğruyu söyleyin hak 
olan söz kendini gerçekleştirecektir.  

Orada iki peygamber Lut ile Salih’in örnek verilmesi o yüzden. Eğer doğru 
olmayan bir şey yapılıyorsa ve siz uyarıyorsanız, artık onların üzerine azap 
haktır. Söz kendini onlar üzerinden gerçekleştirecektir. Onlar ya hakikate 
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dönecektir seve seve ya da ahiretinde dönecektir. Hakikatle en sonunda 
yüzleşirler. Aslında Nelm suresinde anlatılan seneler boyu söylediğimiz bir 
şey; Allah’ın adalet ve hak sıfatından kaçılmaz. Çünkü hak sıfatıyla sözünü 
gerçekleştirecektir; halife yaratacağım sözü gerçekleşiyor. Acziyetiniz ve 
temel ihtiyaçlarınız, beşeriyetimiz doğrultusunda doğaya meyil edebilirsiniz, 
ama tinde bir gelişiminiz olmaz. Ama acziyetinizle beraber edindiklerinizde 
tinde de gelişirsiniz. Musa ve Süleyman’la bize anlatılmak istenen odur.  

Saba kraliçesi sözün artık onda karşılık görmesi, içselleşmesi… Ama bir yere 
kadar karşılık görüyor, çünkü insan edindiklerini bırakmaktan çok aciz; çünkü 
edindikleri üzerine iktidar. Nefsi emare doğrultusunda… “o zaten geçmişinde 
sapkın bir kavme aittir” diye ayeti kerime var. Çünkü Süleyman’ı tahtı, görüşü 
etkiliyor, ama hala geçmişini bırakamıyor, tapındıklarını bırakamıyor. Ne 
zaman köşkü görüyor; yüksek derece bir ilimle, kendisinin gücünü aşan bir 
güçle karşı karşıya kaldığını anlıyor, orada iman ediyor.  

Lakin Süleyman nebinin Saba melikesi Belkıs’a el uzatışı çok önemli… Ne 
kadar iktidar olursan ol, iktidarla tahta oturduğun sürece hiç kimseye el 
uzatamazsınız. Onlara el uzatmak isterseniz, kendi ortak geçmişinizle beraber 
el uzatırsınız. Bunu yapıyor; bizim kavimde daha önce sapıtmıştı diyor. 
Biliyoruz çöl hikâyesini, Musa’dan sonra sapıttıklarını… Allah bize güç ve 
iktidar verdikten sonra yola çıktık diyor. Başka bir surede onu net 
göreceksiniz; sonradan gelen yeni nesil diyor; biz ne yaptıkta böyle oldu. 
Peygamberimizin sözünü dinlemedik diyorlar, o zaman dinleyelim, gidip 
savaşıyorlar, toprak ediniyorlar. Kimle; Davut’la… Musa’da gerçekleşmeyen 
şey, Davut’la beraber gerçekleşiyor ve Süleyman’la da taçlandırılıyor.   

Zevk olsun diye paylaşalım; Süleyman’ın mührü vardır, iki üçgen iç içe… Birisi 
göklerin bilgisi, biri yerlerin bilgisine işaret eder. Ve iki üçgen iç içeyken 
dikkatli bakın, yanlardan da iç içedir. Hem yerler- gökler hem de sağlar-sollar 
bilgisine hâkimiyete işaret eder. Göklerin bilgisine yani Allah’tan geldiğinin 
bilgisine, hıfz, aynı zamanda göklerden beslenen… Ve yerlerin bilgisi, şeriata 
hâkim. Söz ne zaman şeriat edinirseniz toplumsal düzeyde, o zaman tahakkuk 
eder. Peki, neyle tahakkuk eder; devlet gücü olmazsa, iktidar olmazsa 
tahakkuk etmez. Neml suresine bakın, devleti anlatır. İstihbarat, ordu, 
ekonomi var. “Allah’ın bana verdiği sizin verdiklerinizden daha hayırlıdır” 
bakın, ekonomisi güçlü, askeriyesi var. Bir devletin olmazsa olmazlarıdır 
askeriye, ordu, istihbarat, ekonomi, önder, hükümet… İşin enteresan tarafı 
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her ikisi de istişare eden kişiler. Yani kendilerine buyruk yönetici değiller, 
istişare, ortak bir akıl sonucunda hareket eden kişiler. Ortak bir akıl olmazsa 
zaten ileriye doğru taşınamazsınız. Kendi sıfatınızla eğer iş görürseniz despot 
olursunuz. Ama ortak bir akılla görürseniz, toplumu alır başka bir yere 
taşırsınız. Bu hafta bir şey paylaşılmıştı Yahudilikte önderliğin yedi ilkesi, ona 
bir bakın. 

Söz gerçekleşirken insan kendini keşfeder, çünkü insan söz varlığıdır. Nasıl bir 
güce malik, nasıl bir güç kendinden taşıyor, yetileri açılıyor ve söz üzerinden 
açılıyor bunların hepsi, kendine kıble veriyor ve nedenleri araştırıyor. Söz 
üzerinden akıl ediniyor. Ve insanın bütün varlığı söz, bütün melekeler zaten 
söz üzerinden taçlanıyor. Eğer söz olmazsa insan, hayvan gibi yaşayan bir 
varlıktır. Sadece melekidir yetileriyle yaşayan… Söz ile beraber, insan 
taçlandırılmıştır ve insan söz ile iş görürken kendini keşif edecektir.  

Konuşmalarımız üzerinden de kendi üzerimize dönmüyor muyuz burada da? 
Kur’an bir sözdür ve söz üzerinden kendimize, Hakk’a dönmüyor muyuz? 
Yaptığımız eylem üzerinden, bu sıfat benden tezahür ediyormuş demiyor 
muyuz? Söz ile belirleyişlerimizde, akıl ile tanık olduğumuzda, 
ürettiklerimizde, belirlediklerimizde hep sözün icadı değil midir sonuç ta? İlim 
dediğimiz sözden ibaret değil midir kelam sıfatı itibariyle naklederken? 
Ürettiklerimizin hepsi o sözün gerçekleşmesi değil midir? Tarihin bize bıraktığı 
bütün eserler, ilim düzeyinde sözün tahakkuk ettirilip gerçekleşmesi değil 
midir? Hepsinin bıraktığı da ilimden başka bir şey değildir.  

Söz gerçekleşirken insan kendini keşfeder. Söz, ilahi nedene, yaratılışın 
amacına, gayeye sevk ediyorsa hidayet -sonuca varım-; eğer ilahi nedene sevk 
etmiyorsa delalete sevk eder. Sonuçtaki olumlu duruma işaret ediyorsa 
müjde, sonuçta müjdelene erdiriyor ise irade ve edim üzeri tahakkuk ediyorsa 
rahmettir. Bu kısas sana rahmettir diyor, bu söz sana rahmettir demektir o.  

İnsan kendini keşfederken Allah’ı bulandır aynı zamanda. İnsan söz varlığıdır 
ve söz insanda gerçekleşirken ilim ile iktidara doğru, sanatta, her alanda, 
kendinde gerçekleşirken ilahi sıfatlarla beraber Allah’a doğru yol yürünür ve 
Allah kendisinden tezahür ettiği için, kendisinden gerçekleşenlerle beraber 
tezahür edenini bulur. Söz gerçekleşirken kendisinden Allah tezahür eder ve 
tezahür ederken kendisinin eylemlerinde tahakkukunda Hakkı bulur. Neml’de 
“Kur’an’ı oku” yani sözü oku diyor; söz sende içselleşsin, sende karşılık 
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görsün. Ama Kasas suresine gittiğin zaman oku demiyor, Kur’an’ı farz kıldım 
diyor; Kur’an’ı yaşam biçimi edin, sende gerçekleşsin, tahakkuk etsin diyor. 
Söz ister vicdanınıza inmiş olsun, ister aklınıza mana olarak inmiş olsun, ister 
vahiy olarak inmiş olsun, ister nakil olarak bir yerden gelmiş olsun, fark 
etmez. söz size geldi mi, indi mi düşüncenize, kalbinize vicdanınızda uyandırdı 
mı, sizi ikna etti mi aklınızda, sizde içselleştirildi mi değerlerle duygularla? Siz 
sözü hayatta tahakkuk ettirdiğiniz anda sizde gerçekleşir…  

Kur’an’ı size farz kıldım diyor. Nasıl gerçekleşir; dua et diyor, görürsün 
gerçekleşeceğini. Hak noktasında ilkeyi söyler, ilkenin gerçekleşeceğini 
göreceksin. Tarihe bak; ilkelerimin gerçekleşmesidir diyor. O zaman o ilkelere 
göre hareket et, yoksa gerçekleşeceğine tanık olacaksın, olumlu veya 
olumsuz. Olumsuzu nerede gösteriyor; Salih ve Lut’ta gösteriyor. 
Peygamberlerin sözünü dinlemediler, hak ile yola gitmediler, en sonunda bela 
müstahak oldu. Kendi hayatınızda bakın, evlatlarınıza söyleyin, deneyin, 
dinlemedikleri zaman görün. Ama hak olanı söyleyin, görün bakalım ne 
olacak. Ben bazen onun için hak olanı şart koşmuyorum, biliyorum ki 
başlarına bir şey geliyor. Bakın söylüyorum ama şart koşmuyorum. Hak olanı 
şart koşarsan illa başına bir şey gelir. Evladım gitme diyor; bak şart koşuyor. 
Evladım bak bunu böyle yaparsan daha iyi olur, yapmazsa da kendine.  

Ama insan dayağı yemeden uyanmıyor. Dayak cennetten çıkma dedikleri 
dayak bu dayak, yoksa gidip bir adamı dövme dayağı değil. İlla başına bir şey 
gelecek ki onunla uyanacak. Derler ya bin nasihatten bir musibet eftaldir. 
Olmaması gerekeni o zaman öğreniyor, olmaması gerekeni o zaman 
öğreniyor. Çünkü söz, hak söz olmaması gerekeni söylüyor orada. Olmaması 
gereken ise sizin uyanışınıza sebep verecek şeyi, karşınıza getirir. Olmaması 
gerekeni yapıyorsanız, olması gerekene taşınmanız için, olması gereken bir 
şey yaşarsınız, oda gerekli. “Biz hiç bir kavme peygamber göndermeden bela 
vermemişizdir” gönderdiğimiz peygamber olması gerekene davettir. Davet 
ettiklerini kabul etmedikleri için olması gerekene taşıyacaktır. Olması 
gerekenin bilincine, idrakine taşıyacak belayı gönderir. Firavun’da görüyoruz, 
olması gerekeni yapmıyor. Başına gelen bela yüzünden, olması gerekenin 
bilincine geliyor; Musa’nın rabbine iman ettim diyor. Nefes, son nefes… Daha 
önce onu gerçekleştirecekti.  

Muhyiddin’e göre onun kabulü var, diyor. Bana göre yok, çünkü Kur’an’da 
kesin ayet var; son nefeste kabul yoktur diyor. Ayeti kerimede cehenneme 
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gireceğinin ayeti var, nasıl es geçmiş bilmiyorum. Kur’an üzerine o kadar 
bilgisi o kadar yüksek olan bir insanın, Firavun ayetlerini nasıl es geçti anlam 
veremiyorum. Muhyiddin’e selam olsun. Çelişkileri çok. Bizde yok mu, bizde 
de var. Ama en azından ısrarcı değilim. İleride insanlar bunları değer olarak 
aldığı zaman, azim Allah, put olarak yürüyor, ilerlemeye engel oluyor. 
Özgünlüğünü bulamıyor insan. O öyle söyledi diye öylemi? O kendi 
mertebesinden söylüyor. Sende kendi mertebenden bir duruş sergilesene! 
Kopyalamaya meraklıyız, şuncu, buncu olmaya meraklıyız; kendimiz 
olamıyoruz. Biraz aşsak, kendimiz olsak! Şuncu buncu olursak, gına getirir 
size, çünkü saplantı gına getirir. Onun zenginliğindeyken gına gelir, kendi 
zenginliğinizi bulun.  

Bu sure niçin müjdedir size; Süleymanlık müjdeleniyor çünkü. Olması gereken 
doğrultusunda yaşarken Süleymanlığı bulacaksınız, cenneti bulacaksınız diyor. 
Hakikaten de öyle değil midir, bu güne kadar gelen bütün evliyaullah Neml 
suresinin dâhilinde yaşıyordu; orada ki karıncayı da evliyullahlar gibi görün. 
Tarih bilinci üzerinden geleceği işaret eden enbiyullah ne yapıyor; ya halkım 
bakın bunlar oldu, o zaman gelecek böyle, o sultanın saltanatıyla karşı karşıya 
kalacaksınız, aman ha dikkatli olun, sizi ezer geçer. Süleyman’ın kendisine 
dikkatli bakın, Süleyman olarak bakmayın, bizatihi Allah tezahür ediyor, 
eylemlerinde görünüyor iktidar olarak. Lakin Süleyman olduğu zamanları da 
görün. Allah kendisinde ilkelerle tezahür ederken, Süleymanlık bilinci 
kendisinde tezahür edenin farkında olmadığı durumlarda var; o kuşun 
boynunu koparacağım. Veya karıncanın sözünü dinledikten sonra; aileme bu 
nimeti veren Allah’a Hamdü senalar olsun diyor. Bakın Süleyman’a dönüyor. 
Kendisinde o saltanatıyla karıncaya görünen o sırada Allah.  

Erenler güzel söylemiş; iş Allah’ın işidir, ya amiriyiz, ya memuruyuz. Aciziz, 
başımızda iş gören Allah’tır, gerisi boş. Kasas suresinde bu net anlamlı 
kılınacak. Muhteşem bir suredir; hayatın her alanında Allah’ın olduğunu bil. 
Bütün yaşam safhamızda Allah vardır.  

Süleymanlıkla müjdelendik, amenna. Bu zamana kadar Süleymanlık vardı, 
Abdulkadir Geylaniye selam olsun. Bazıları bazı evliyayı çok büyütürler, bir 
yerlere oturturlar kendilerine ait. Şu ana kadar gelmiş bütün evliyaullah içinde 
Geylani’de sözün gerçekleşmesi var. O ne derse zamanın içinde onların 
tahakkuku var, o kadar devasa büyük bir devlete, iktidara sahip. Devlet 
kurumsal olarak insan tininin doruğudur. Bireysel olarak devlet olmak demek 
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öz varlığınla ayağa kalmak demek. Öz varlığınla ayağa kalkmazsan yalana 
düşersin, sözün gerçeklik kazanmaz. Çünkü devlet demek sözünü geçirmek 
demek, sözün gerçekleştiği alan demek… Evliyanın tamamına bakın, bireysel 
olarak kendi sıfatlarının devletlerini bulmuşlardır. Her biri kendi sıfatının 
iktidarını göstermiştir, keramet olaylarına bakın muhteşemdir. Bu zamana 
kadar öyleydi… Bu zamanda irfan daha öne çıkmıştır. Eskiden yok muydu, 
vardı, ama keramet daha öndeydi, kestiler. Geylani emekli olmuştur, Bahattin 
Nakşibendî emekli oldu. Tarikat devresinde bireye göre yetiştirme 
devresinden çıkardılar. Saltanata göre yetiştirme devresinden çıkardılar. 
Çünkü saltanatta iktidar olana göre yetişirsin. Görüyoruz Süleyman’ı, başını 
koparacağım diyor. Bilmiyor ki onun kendine göre bir sıfatı var, onu yapıyor. 

Sözünün geçmediği yerde, eğer söz gerçekleşecekse şart koşması var. Bütün 
evliyaullahla gelen sürece bakın, her sözlerinde bir şart koşma vardır, 
saltanata göre yetişiliyor. Şimdi saltanata göre değil, bireylere göre yetişiliyor. 
Bireyler saltanat ehline göre değil, dostlarına göre, aynalarına göre yetişiyor. 
Yani söz, hüküm olarak şart koşucu değil; isteyen alır, isteyen almaza düştü. 
Eskiden öyle değildi; gelen malıyla gelir, giden canıyla gider diyor. Gitti güme! 
Birçok evliyada var bu söz. Salih’le Lut’u görün; hak hakikati görmüş geri 
dönenler, kendi içinde tefrikaya ayrılanlar, canıyla öder diyor. Geylani’nin var 
böyle sözleri, Hacı Bektaşi Veli’nin direk var zaten. Söz hükümse, 
gerçekleşecekse, şart olarak gerçekleşmesin. İnsanları zorlarsınız, sizin 
sıfatınız onlara baskın gelir. İktidar olun. Olmanızın şartları ne; zillete 
düşmeyin. Zillet dediğim fakirliğin zilleti… Evet, fakir olun ama zillete 
düşmeyin. Çalışın, sorumluluklarınızı yerine getirin, ekonominiz kuvvetli 
olacak, kendinize yeteceksiniz yani. Başkalarının rızıklarına ihtiyaçlı 
durumdaysanız, zaten bu noktadan baktığınızda başkalarının iradesinin 
altında kalıyorsunuz demek; kendi öz varlığınızı nasıl bulacaksınız? Birine 
bağlısınız, onun sözü üzeri gerçeklik kazanırsınız, sizin kendi öz varlığınızdan 
gerçeklik kazanmıyor ki!  

Başkasının iradesi altında olmayacaksınız. Her şeyden haberdar olacak bir 
yetiniz olacak, kulak kabartacaksınız. Dinleyeceksiniz, can kulağı derlerdi 
eskiden... Yani istihbaratınız içerden, dışarıdan sağlam olacak. Keşiflerde açık 
olacaksınız, iç âleminizdeki manevi esintilerle birçok şeye tanık olmaya 
başlayacaksınız.  
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Süleyman ayetlerinde maneviyat olacak yorumlayacak çok şey var, Belkıs’ın 
sözü gibi… “bir padişah bir yere girdimi orayı zelil eder” diyor. Allah’ta sizin 
üzerinizde tecelli ettiği zaman sizi zelil etmiyor mu? “Ben bir kulumu 
seversem, hastalıklarla, fakirlikle, yoksullukla başına getirdiğim şeylerle 
arındırırım ve sadece kendimin kapısını açık bırakırım” demiyor mu? Hadisi 
kutsiden söyleyeyim Resulullah demiyor mu; Belalardan şikâyet eden varsa 
kendine benden başka bir Rabb arasın demiyor mu? Sürekli şikâyet ediyorlar, 
mübareğe artık gına geliyor. Veya Zekeriya’ya söylüyor, kıtır, kıtır kesilirken ah 
diyor; “niye, şikâyetçi misin?” diyor. Bizim şikâyetler çok… Şikâyet bir nevi şu 
demek; al bana verdiğin rahmeti başına çal. Dayanamıyorum ben diyor ya. 
Arkadaşın annesi güzel söylemiş; hoca, Allah kulunu severse zahmetler verir 
demiş. Kadının yaşadığı zahmetin haddi hesabın yok, on tane yetime bakıyor, 
koca gözünü kör etmiş despot adamın teki… Güzel de biri ama despot, nasıl 
imanlıysa… İnsan imanlı olabilir ama zaafları ve hataları da olabilir, altını 
çizeyim. Velhasıl demiş; hocam beni azcık az sevsin! Artık o sırada hangi 
halleydi, dayanamamış kadıncağız.  

Konuya döneyim… İstihbaratınız olmalı yani bilgilenmeniz olmalı. Gözünüzü, 
kulağınızı, sezgilerinizi bilgi edinmeye yönlendirin, can kulağıyla dinleyin. 
Kendi başınıza yetebilmelisiniz, ekonominizle ayakta durmalısınız, zillete 
düşersiniz yoksa. Ordunuz olmalı; ordunuz melekeleriniz, melekelerinizi iyi 
kullanmalısınız. Havas ilmi gibi, şu sureyi okuyup cinleri bağlayayım Süleyman 
gibi, falan değil yani. O havas ilminin iktidarı, ayrı mevzu… Yani hak söz sizde, 
melekeleriniz üzerinde, baskın olmalı; sonuca ulaştırmalı sizi… Söz eğer 
gerçeğin sözüyse, sizde tahakkuk etmeye başladıysa, bütün melekelerinizde 
Cenab-ı Hakk ilahi sıfatlarıyla tezahür ediyor. Yani ordunuza sahip olmalısınız. 
Hak yani gerçek söz, sizde karşılık görmeli ve karşılığa göre eylemlerde 
olmalısınız, ereğine bağlı geçmiş nedenlerden ders almış olarak. Bir de istişare 
yetiniz de olsun; kendi aklınızda, vicdanınızda bir iş yaparken değerlendirme 
yetinizi kullanmanız lazım. Söz sizde gerçekten hakkıyla tezahür etsin, 
olabilirliklerini ön görerek hareket edin, yoksa belaya sevk olursunuz. 

Şimdi toparlayayım. Söz gerçekleşir, olumlu veya olumsuz… Geçen ayetlerde 
söyledik; söz hakkını ister. Eğer rab dediyseniz, sizden rab demenin hakkını 
isteyecek. Allah dediyseniz, Allah demenin hakkını isteyecek. Peygamber 
dediyseniz, peygamber demenin hakkını isteyecek. Sözün hakkı tezahür 
ediyor, yaşamadığınız dile gelmesin, gelirse hakkını isterler. Burada önemli 
olan bir şey var, önemli olan amaçtır; sözün gerçekleşmesi. Size ne verildiyse 
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sözün gerçekleşmesi için nimet olarak verişmiştir ve Allah nimete şükür 
istiyor. Bu şu demek; ben size bir söz indirdim, benim sözüm gerçekleşiyor, şu 
âlemde benim sözümden başka gerçekleştiren yoktur. Süleyman’ın üzerinde 
de sözü gerçekleştiren, iktidarların üzerinde, insanın üzerinde sözü 
gerçekleştiren olumlu veya olumsuz kıpıda onu yüzleştiren benimdir diyor. O 
zaman akıbete göre yaşayın, sözün hakkını alırım, sözün hakkına göre yaşayın 
diyor. Sözün hakkını yaşarken, geri dönerken kendi üzerinize size ne 
verdiysem, nimet hakkı olarak hepsine söz hakkı olarak şükredin diyor. 
Nimetin hakkı şükürdür. Sakın nankörlerden olmayın diyor. Geçen surelerde 
hikmet ve yalanlama vardı, burada daha çok şükür ve nankörlük önde…  

Çok enteresan bir ayet var orada; iyilikle gelin diyor. Korkudan eminlik… 
İnsanoğlu mevcudat dağında korkuyla yürüyor, bunu söyledik. Allah’a çıkıyor 
korkuyla, dağa çıkıyor korkuyla, Musa a.s bütün halini anlatmıştık. Korkudan 
nasıl emin olursun, bize diyor; iyilikle gelenlere korku yoktur. Bak buda bir 
müjde! İyilik Hakk ile örtüştüren, gerçekle örtüştüren, öz varlığınızla sizi 
eylemlerinizde örtüştüren, vermeye ait olan edimleriniz, eylemlerinizdir 
demiştik. Bir iyilikten bahsediyorsanız vermeye ait olacak, rahmete dâhil 
olacak. Rahmet vermekle alakadar… İlimse ilimden veriyorsanız iyiliktir, bir 
insana yardım eli uzatıyorsanız iyiliktir. Beraber aynı sofrada sevgi 
muhabbetle bir şey yapıyorsanız vermeye ait. İyiliğin potansiyelinde yatan 
sıfat ilke vermekle alakadar, rahmetle alakadar…  

İyilik yapanlar korkudan emindirler. Çünkü siz verirken aynı Allah ile 
örtüştüren eyleminizdir. Bir hastayı ziyaret edişiniz, bir fakiri doyuruşunuz, 
Allah’ın üzerinizde ilahı sıfatları tezahür etmiyor mu? Ya Musa bu gün benim 
için ne yaptın ayetine gidin. Musa zamanında ayetti, Muhammed zamanın da 
hadisi kutsi… Bize zorunlu değil gibi geliyor, aslında bize de zorunlu, eğer 
Musa kademinden insanlığınızı bulmak istiyorsanız. İnsanlık tarihi safhalar 
tarihidir. Peygamberler tarihi, her medeniyetin haline göre, her kavimin 
edindiği psikolojik durumlarına göre Hakk birilerini gönderiyor. Ve insan 
olarak hepimiz üzerinden tecelli eden safhalardır bunlar. Eğer, bir yola 
girdiyseniz o safhaların tamamından geçmek zorundasınız ki tamamen 
bilinçlenip yarına bakabilesiniz.  

Baba onu şöyle derdi; yavrum Âdem olmadan, Musa, İsa olmadan 
Muhammed Mustafa dergâhına geçilir mi? 1400 sene öncesini bu gün 
bulmazsan o zamanın Allah’ını, her zamanın dirisi olanı bu gün bulmazsan, o 
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zaman 1400 öncesinde ne bulabilirsin ki? O, o gün buldu. Sen bu gün nasıl 
bulacaksın? 

Muhammed İkbal’e babası ne okuyorsun diyor, Kur’an okuyorum. Evladım, 
kime indirildi o diyor? Muhammed Mustafa’ya… O zaman sana ne?  

Kendine indirilmiş gibi okumuyorsan, bu güne taşımıyorsan o zaman ne 
anlamı var? Çünkü muhatabı insan… İnsan olduğu için bütün geçmiş safhalar 
sizi insan olma bilincine taşıyacaktır. Bu gün kendi insanlığınızı bulmanız için 
ademiyetten geçmeniz, dilden geçmeniz lazım. Âleme meyil etmeniz lazım, 
âlemin görünüşlerine aldanmanız lazım, aldandıktan sonra Ya Rabbi deyip 
tövbe edip yine yükselmeniz lazım. Şit’e geçip iradenizin âlemden geçmesi 
lazım, iradeniz doğrultusunda hareket edip iradenizin niyetlere bürünüp 
âlemde iş görmesi lazım. İdris’e dönüp kendinizi sınırlamanız lazım. Ama obur 
olmazsanız, dünyaya iştahla şehvetle bakmazsanız nasıl kendinizi sınırlama 
gelsin; Şit niye gelsin ki. Siz âleme bir yönelirsiniz, insanlığın o safhasına bir 
gelirsiniz, bütün âleme iştah uyanır sizde. Hepsi insanın kendi tarihidir. 
Burada hiç biriniz diyemezsiniz ki ben âleme iştahla hiç bakmadım, yok öyle 
birisi. Eğer insansak ve bu güne taşınmışsak ve insanlık tarihimiz varsa âleme 
iştahla baktığımız bir devremiz vardır, gençliğimizde, çocukluk devremizde… 
Çünkü safhadır bunlar! İnsanlık tarihi, birbirini taşıyıp aşkına doğru taşıyan bir 
tarihtir. Bütünleyen bir tarihtir. Her zaman alır, bütünler, yeniler. Her zaman 
yeni bir şeyle karşı karşıya bıraktırır. Her zaman zorlar, zorluğa geçirtir, yeni 
bir şey açar ve ona doğru devindirir, muhteşemdir. O zaman sana İdris gelir.  

Kim duyguların içinde kaybolmadı ki! O zaman ilkeli düşünen Nuh gelir. 
Dümeni elinde tutan Allah ile imanlı, hak hakikate göre hareket eden Nuh 
gelir. Ama duyguları içinde giderken, âlemin biçimsel olan nedenleri içerisinde 
içerikten yoksun bakışlar elde ederken kişi, ilkelerinden kaybetmeye 
başlarken hiç mi ilkeli düşünmeye başlamaz? İlkesiz, vesveselerle, duygularda 
hareket ederken… 

İlkeli gider, ama akılla düşünmeye başladığı zaman ikna olamaz, vesveseler 
gelmeye gitmeye başlar; işte o zaman İbrahim gelir. Bak, batıl gelmeden onu 
yok edecek hak gelmiyor, onu gerçeğe Hakka taşıyacak kutup gelmiyor, onun 
öznel yaşamında olan kişi gelmiyor. 
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Bir gün birisi geldi; aklıma gelen şeylerin haddi hesabı yok, bu ne? Demiştim; 
bir yerde şeytanını bitirirler, diğer yerde ki şeytan başlar, onun için üzülme. 
Sonuçta bu zorunlu bir şey yola girdiğin zaman… Evvela batılı gelir, sonra Hakk 
tarafı gelip ona galip gelirsin, yürüyüşüne devam edersin. Bu işin diyalektiği 
bu... Her surede diyalektik işleniyor. Zamanın kendisinde kopuk olarak bir 
Süleyman vardı, bir Saba kraliçesi vardı, cinler, ifritler, Firavun vardı gibi 
algılamayın. Kendi Firavununuz varsa Musa size gelecektir, yani siz zaten 
diyalektiğin kendisindesiniz. Toplumsal olarak ta öyle değil mi, binlerce 
Firavun ve Karun yok mu? Onların içinde iyiler de vardır. Şu anda günümüzde 
devletlerin tamamı Firavun kesilmemiş midir?  

Bir devlette çıkartır, ismi de Musa olur. Toplumsal düzeyde bir Musa çıkartır. 
Musa’daki ortak akıl ne ise bu sefer toplumsal düzeye sirayet edecek bir 
devlette çıkar. Günümüz emin olun Musa zamanında geçiyor, her ne kadar 
İsa’nın zamanı olsa dahi. Hak, hakikati arayan insanlarız. Musa hakikati işaret 
eder, ama dünyanın gerçeklerine göre hakikati bizden talep ettiği ilkeler 
doğrultusunda yaşamı, âleme sirayet eden hukuku getirir. İnsanlık yaşantısına 
sirayet eden hukuku getirir. Yani Musa olmazsa insanlığımızı zor buluruz. 
Selam üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın. 

Toparlayayım. Neml suresinin sonuna gidelim, “Kur’an’ı oku. Artık kim hidayet 
bulursa kendi için hidayet bulmuş olur.” Yani sonuçlar elde edecek olmuş 
olur, “kimde saparsa ben apaçık uyarıcıyım” yani sonucunuz Allah’a ait.  

Ve güzel bir ayet daha var; “senin işin sana, bizim işimiz bize” Sizin hiç 
kimseye bir şey verebilme gücünüz, kuvvetiniz yok. 

Neml suresinde önemli başka bir şey de; söz gerçeklik taşıyor, buradan alıyor 
başka bir peygambere taşıyor bizi. Lut, Salih, Süleyman, Musa bunların 
hepsinde acziyet ve güç arayışı, iktidar kazanması, iktidarı olmayıp ta sözün 
Allah tarafından gerçekleştirilmesi ve Hz. Muhammed’e bizi götürüyor. Diyor 
ki “sen ölülere işittiremezsin.” Ölüler dediği ilkeler üzeri yaşamayanlar; 
içeriklerine, nedenlerine yani özlerine bağlı olarak yaşamayanlar… İçeriklerini, 
potansiyellerini istidatlarına bağlı olarak açığa çıkartmayanlar, körleşmişler… 
Hayvan gibidir dedikleri, yok onlar hayvan bile olamaz dedikleri… Belki 
nedenine bağlı olarak yaşıyor zilli tecelli, ama ereğine bağlı olarak yaşamıyor, 
onun için hayvandan aşağı diyor. Çünkü hayvan zaten nedeninin içinde 
yaşıyor, insan ise ereğine bağlı olarak ta yaşaması gereken bir varlık. 
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Yaşamadığı zaman hayvandan bile aşağı, çünkü kendi varlık nedenini 
gerçekten bulmuyor.  

Neden sorusu çok önemli… Niye varım, kimden varım, niçin yaratıldım, neden 
yaratıldım… Bunlar insanoğlunun sorunsal problemleri, çünkü halen doğru 
düzgün bir cevap veren yok.  

İman dolu bir insan zaten veriyor. Ben nedenimi çok iyi biliyorum. Fizik neden 
ilkem; rabbim! Çünkü kendi nurundan yaratmış… Tinsel neden ilkem, niçin 
liğim; halifelik. Halife olsun, bana ibadet etsin diye yarattım, bilinmek için 
yarattım diyor. Zaten üçü bağlıyor insanı… İnsanın tamamını bağlayan durum 
şu üç ilke; ben insanı, Âdemi bilinmek için yarattım; yeryüzüne halife olsun 
diye yarattım, kendi sıfatlarımı temsilen göstersin diye yarattım. Halifelik 
istenci doğrultusunda ereğine bağlı olarak kul olursan… Kul demek 
sorumluluk üstlenmek demektir. Çünkü birisinin iradesini üzerine alıyorsan o 
iradeyi üzerinde göstereceksin. O iradeyi üzerinde göstermen kul olman 
demektir. Bize öğütlenen Allah’ın iradesi dışında irade üzeri olma! Allah’ın 
iradesi üzeri Allah’ın sözü, üzerinde gerçeklik kazansın ve senin eylemlerinde 
O’nun sözü, O’nun iradesi tahakkuk ederken gerçekleşirken Allah’lasın. Yani 
onun iradesine, onun sözüne hizmet ederken Allah sende tezahür etsin, 
görünür olsun. İşte o zaman siz devleti ilahisinizdir.  

Tasavvuftaki erenlik makamlarından söylemek gerekirse âleme sözü geçen 
erenlerin suresidir. İktidarını bulmuş, âleme sözü geçenlerin suresidir. Ama 
söz geçerken dikkatli ol diyor, sözün sonuçları var. Sonuçlarını ön görerek 
konuş tehdidini görüyoruz, Süleyman’dan… O tehdidi Allah’tan algılayın; ey 
Hüthüt eğer yalan söylüyorsan boynunu koparacağım… Yani sözün sonuçları 
yoksa ispatı yoksa diyor Allah surelerde demiyor mu yalanladılar inkâr ettiler 
ben onları karşılaştıracağım demiyor mu? Boynunu koparacağım aynı 
zamanda yalancıların sözünün, gerçekliliği olmayanların sonuçta akıbetlerinde 
yüzleşecekler demektir. Ve Allah’ın bu ayetlerine bir bakıyorsun Süleyman’ın 
dilinde biçim kazanmış, yaşamına sirayet etmiş, beka mertebesi itibariyle… 
Süleyman o sözleri bekasına taşımış, fenasına değil. Rabbim dedi ki eğer 
sözün gerçekliği yoksa sonuçlarına katlanacaksınız, onunla yüzleşeceksiniz, 
yalanda, inkârda, iftirada duruyorsanız karşılaşacaksınız diyor. Ya cehennem 
ya da onlarla yüzleşmeler… Bakın aynısı Süleyman’da biçim kazanmış. Böyle 
söylersen fenası, ama Süleyman’ın dilinde bekasında tecelli ediyor, bizatihi 
öyle bir mertebede gerçekleşiyor artık. Selam üzerine olsun.  
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Peygambere ne diyor; ölülere, sağırlara, körlere duyuramazsın. Kör tanık 
olmayan, sağır edinmeyen, bilgiyi edinmeyen, bilgiye duyarlı olmayan… Kendi 
aklında fikrinde hevası olan tanık olmaz kör diyor.  

Baba onlar için; akılları gözlerinde derdi. Yani hevası ne ise gözünde o bakıyor. 
Hani ”Allah hain bakışları bilir” ayeti ile de anlamamız gereken bir sözdür. 
Niye, çünkü aklındaki hain bakışla bakıyor. 

Onlara bir şey anlatamazsın sen diyor ilke doğrultusunda. Bakın ölüler kim 
Allah’ı yaşamayanlar. Allah’tan gafil olanlar. Günahlarda yaşayanlar, ilkeleri 
yaşamayanlar. 

İyilik, salih amel diriltir. .“Gönüllerinde bir yaşam sevinci var edeceğim” diyor. 
Allah kendisini vaat ediyor. İyilikler sizi diriltir, Cenab-ı Hakk’tan ruh 
bulmanızı, nefes vermenizi sağlar. Üzerinizde nurun tecelli etmesini sağlar. 
İlahi sıfatların tezahürünü sağlar, canlanıverirsiniz.  

Ölüler ilkeler üzeri yaşamayanlar, canlarını öldürenler, kendilerini 
katledenler… Onlara bir şey anlatamazsın diyor. Çünkü ilkesiz yaşayan, ilkesiz 
düşünen insan hiçbir şekilde elle tutulur değildir, bir şey veremezsiniz.  

Kasas suresinde bunun için şöyle diyor; “Eğer böylelerse sevdiğin dahi olsa 
hidayet edemezsin” Hidayet eden Allah’tır.  

Bu iki sure ikiz kardeş gibidir. Neml’de sözün gerçekleşmesi anlatılıyordu. 
Sözün gerçekleşmesi demek Allah’ın onun üzerindeki nedeni gerçekleştirmesi 
demek. Kendi gerçekliğini bulması demek… Kendini bulan insan Allah’ını 
bulabilir, kendini bulmayan Allah’ını bulamaz. Çünkü nedeni hep kendisinin 
dışında… Onlara körler, sağırlar diyor. Nedenlerini Allah’ı Azimüşşan üzeri 
bulmayanlar, nedenleri Cenab-ı Hakk’la bağlantılı kılmayan, kendi varlık 
nedenini onun üzerinde bulmayan insana zaten kör diyor, duyarsız diyor. 
Bunlara duyarsızlar diyoruz. 

Senin sözün bunlara geçmez diyor; sözün nerede gerçekleşmeyeni de 
gösteriyor. Çünkü Allah’a, hakikate duyarsızlar, hevaları kendilerini kör etmiş, 
vicdanları duymuyor, ilkeli akıl edemiyorlar, tarih bilinçleri yok. 
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Tarih bilincini de anlatıyor yine Neml de. Hani o kadar bela da geçirmiş, o 
kadar yaşamış insanlarda, kavimlerde var diyor. Hani görmezler mi hani 
oralardan geçerler gibi…  

 Neml de görmezler mi ki onların yerlerini diyor hatta orada çok hayat 
olmamış gibi. Hani bir uğursuzlukmuş gibi. 

Salih üzerinden uğursuzluğu buluyor. Sen bize uğursuz geldin diyorlar. Salih 
de diyor ki,”Ben size uğursuz gelmedim. Size Rabbimdendir” diyor. Yani 
yaptıklarınızın sebebi ile diyor. Söylemek istediği o, çünkü yaptıklarının 
karşılığı olarak Allah veriyor, başka bir şey olarak vermiyor ki. Herkes eli ile 
elde ettiğini bulur. Hiçbir zaman adalet sıfatından kaçış yok. Onun için çok 
dikkat etmek lazım. 

Demek istediğime geleyim. Söz nerede işlemez? Söz duyarsız insanlarda 
işlemez. Hak söz ağzınızla kuş dahi tutsanız, içselleştirilmediği sürece, yani 
duyarsızlık olduğu sürece hiçbir zaman işlemez. Ve sözün işlemesi için ne 
yapıyor; Mit anlatıyor. Çünkü insan hep çocuktur. Mitlerle iç dünyasında 
kendisinde olmayanları görür. İçselleştirmenin ilk ayağıdır. Bağlı olduğu ilkeler 
orada geçiyorsa eğer, duygulanır. 

Hani bazen Resulullah’ı anlatırız, bazıları hüngür hüngür ağlar. Niye? İlkesine 
bağlı olarak, kendisindeki karşılığını uyandırdığı için ağlıyor. Bilerek ya da 
bilmeyerek… Sevdası uyanmıştır. İçselleştirmenizin gereği duygulanır. Ama 
duyarsız bir adam nasıl içselleştirsin. Acziyetini bile kabul etmiyor. Aciz insan 
içselleştirmeye doğru gidiyor korkularıyla, duygulanımları ile beraber. 
Acizliğini görmeyen insan nasıl içselleştirsin, imkân mı var? Sen onlara 
anlatamazsın, diyor. 

1- Kendilerini aciz görmüyorlar 2- Korkuları yok; birbirlerini dayanak 
edinmişler. 
 Ve bunlara hiçbir şekilde bir şey anlatamazsın. İmkân yok 

Yine geçen haftadaki değerler problemine geçiyoruz. 

Ereğe bağlı yaşam, Karınca da çok net... Her bir insan karınca gibi görsün 
kendini; Allah’ın saltanatında bir haberci mahiyetindedir; iyiliği emret, 
kötülüğü men et gibi. Karınca Bey’i olduğunuzu düşünün. Kendi sorumlu 
olduğunuz bir alan var. Karınca bey sorumluluğu olan, yükü olan kişi… “Ey 
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karıncalar, Süleyman ve ordusu bizi ezebilir” diyor. Sizde Allah’a ait hakikati 
bildiğiniz zaman, yaşadığınız şeylerin sonuçları ile karşı karşıya kaldığınızı 
bildiğiniz zaman, çevrenizi uyarmaz mısınız? Bak bu yaptığın yanlış, bak böyle 
bir şeyle karşı karşıya kalırsın! En basiti evladını uyarışın ve sonuçlarına 
katlanması gerektiğinin bilincini verişin böyle değil midir? Sonuçta sonuçları 
var, bunu gördüğünüz zaman, yaşamda da karşılığını birebir tatbik ettiğiniz 
zaman, Azim Allah… Kur’an’ı o zaman okuyorsunuz. Kur’an-ı yaşamda 
okuyorsunuz, gerçekleştiğini görüyorsunuz, muhteşemdir. 

“Gelecek projesi olanlar, tarih bilinci olanlardır. Bakın tarih bilinci 
olmayanların, gelecek projeleri gerçekleşmez. Çünkü öngörüleri yoktur ki 
gerçekleşsin” diye not düşmüşüm. 

Tarih, ibret, kimlik ediniminin nesnesi, ilkesinin seyirlerde gerçekleşme alanı, 
öznenin tinde gelişim süreci, ileriye edimleriyle, alıntılarıyla ve ürettikleriyle 
adım atmanın, ders almanın düşünce alanıdır, safhalar surecidir aynı 
zamanda. Tarihle, insanın safhalar varlığı olduğunu görmekteyiz. Çünkü 
Süleyman’la anlattığımız bir safhamızdır. Musa ile anlattığımız bir insanlık 
safhamızdır. İnsanın safhalar varlığı olduğunu göstermektedir. İlerleyişinin ve 
gelişiminin öncülüğünü ve manevi değerler olarak tarihte buluruz.  

Tarih nedenselliğe bağlı olarak yorumlansa da, Kur’an’da tarihsel ilişkiler 
ereğe bağlı olarak konumlandırarak anlamlı kılınır. Bak böyle bir şey 
anlatıyorum, sonuçta bunlar vardır diye anlatıyorum. Ereğe bağlı olarak 
anlatılır. 

Ereğine bağlı, ilkeye bağlı olarak, gayeye olarak tarihi anlamlandırmadığımız 
sürece tarih bize bir şey vermez. Resimli roman gibidir. 

Akibet olarak nimetten sorgu sual olduğunu söylemiştim. Süleyman, Musa 
iktidar ve güçtür. Salih musibetlerle kurtulandır. Ahiret bilinci olanlara 
hidayeti müjdeliyor. Diğer surelerde hakikatin kabul görmeyişi suç iken, 
burada nimete küfür, suç olarak kabul görüyor. 

Nebilerin Nedeni; İnsanı kendi varlık nedenine davet edişidir. 

1- Her nebi insanı kendi varlık nedenine davet eder. 
2- Ahiretin’de uyarıcı gelmediğini söyleyecek, nedenimiz doğrultusunda 

uyarılmadık gibi bir haklılık gerekçeleri olmasın ki, buna karşı bir 
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önlem. Çünkü bilinen sorumluluk getirir. İnsan bildiğinden 
sorumludur. Biz size haber getirdik, bildiğinizden sorumlusunuz ve 
sorumluluğu yüklenmediniz. Bu sefer sorgu suali Allah yapar, kişiler 
yapmaz. 

3- Kendi yaşantısı örnek olsun diyedir.  
4- Ceza inkâr ehline hak olsun diyedir. Bir daha söylüyorum, cezayı 

meşru kılmak, ancak uyarı ile sağlanır. 

Yasa demek uyarı demektir. Şu kanunun şu maddesi; bir uyarıdır. Şöyle 
yaparsanız şöyle olur, bununla cezalandırılırsınız diye bir yasadır, bir uyarıdır. 
Eğer uyarıyı almazsanız o zaman ceza üzerinizde hak olur. Cezanın hak oluşu 
uyarı ile alakadardır, kanunla alakadardır. Kanunun kendisi zaten bütün 
topluma bir uyarıdır. Bir de ceza ereğe, gayeye, yönelenin gereğidir. Bu çok 
önemli… Peygamberler niçin geliyor? Ceza inkâr ehline hak olsun diye geliyor. 
Normal yaşantıda da bu böyle, ceza, toplumsal yaşantının gereği olarak bir 
uyarıdır çünkü. 

Ceza, ereğe, gayeye yöneltmenin gereğidir. Bir ceza niye verilir, Toplumsal 
yaşantıda ortak yaşantımız için bir amacımız var, ortak yaşayalım. Ceza niçin 
verilir? O ortak yaşantının amacının devam etmesi içindir. Peki, Tin de Cenab-ı 
Hakk bize niye ceza kesiyor; Geri ereğe doğru dön. Cezanın verilmesi ereğe 
geri dönüş içindir, kişinin gayeye yönelmesi içindir. Çünkü ceza almazsa 
gayeye yöneliş olmaz. Onun için tarih bilinci ile baktığımız zaman, geçmişlerin 
yaşantıları, üzerlerine hak olan ceza bizi ereğe sevk eder, ereği kıble 
edinmemize doğru götürür. Bizden istenen, amaç ne ise oraya doğru sevk 
eder. Yani ibret olarak anlattık dediğinin içeriği böylece dolmuş olur. 

Bir daha okuyorum. Ceza ereğe, gayeye yöneltmenin gereğidir. Bizi amaca, 
ereğe yöneltir. İdeale göre olması gereken ne ise zaten o gerçekleşiyor. Bizim 
idealine göre düşündüğümüz her şey -şöyle olsun, böyle olsun- zaten idealine 
göre olmakta. Bizim kendi ideallerimiz, bakış açılarımız, perspektiflerimiz ne 
ise ona göre olmasını istiyoruz. Zaten olması gereken tezahür ediyor. Bizim 
görmemiz gerekende bu. Zaten o zaman hikmete vakıf oluruz. 

Uyarı olmaz ise o zaman sözün karşılığı ile yüzleşilmez. Nebilerin uyarılarından 
sonra, kavimlerin helaki de bu sebepten dolayı görülmelidir. 
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İktidar, hükümet, ordu, istihbarat, ekonomi hepsi zikredilmiş. Bir devlette ne 
olması gerekiyorsa hepsi zikredilmiş. Yani iktidar olmak istiyorsan, sözünüzün 
geçmesini istiyorsanız, bunların hepsi hem bireysel hem de toplumsal 
düzeyde verilmiş. 

Dikkatli bakın eğer devlet ekonomisinde zayıf ise, haberleşmesinde, 
istihbaratında zayıf ise, hükümetin kendisindeki istişare organlarında liyakat 
yoksa problemler çıkar. Oradaki ayette aynı zamanda liyakatta var. Birisi diyor 
ki, gözümü açıp kapayıncaya kadar getiririm. Sen yerinden kalkmadan 
getiririm diyor. Bak liyakat meselesi var, demek ki layık olanlar gelmiş. 

Dabbe kavramı var; debelenen, yürüyen mahlûk, canlı mahlûk anlamına gelir. 
Bu iki manadadır. Kıyamete yakın böyle bir canlı gelecek, bu hadisi şeriflerde 
olduğu söylenir. Amenna öyle bir mahluk yaratılabilir. Ama kişinin mürşidi 
kendisinin dabbesidir. Mürşidi olması gerekeni gösterir, hakikatte olanı 
gösterir. Ve herkes o olana göre, nerede olduğunu görür. Mürşidi, kendi varlık 
hakikatinde neler dönüyorsa, hak ve hakikate dair söylediği her şey kişinin 
bilincinde yer edinirse, gerçekleşirse söz, yani karşılık görürse kişiler zaten 
nerde olduğunu görür. Şu sureye göre biz Süleymanlığın neresindeyiz? İşte o 
zaman siz debelenmeye başlarsınız. Kendinizin dabbesi olursunuz. İşte o 
zaman “bir dabbe yaratacağız kendi topraklarından…” Yani bedeninizde, 
melekeleriniz üzerinden idrakinizle nerde olduğunuzu görürsünüz. Çünkü 
dabbedeki sıfat, fazilet ne idi; kişinin nerede olduğunu göstermesi idi. Nerde 
olduğunuzu görürseniz kıyam edersiniz, zaten ayağa kalkarsınız. 

Neml Suresinde Süleyman’da imanın iktidarlığını görüyoruz. Kasas suresinde 
ise küfrün iktidarlığını ve nasıl yok olduğunu da tanık oluyoruz. 

Kuşdili var birde. Kuşdili anlaşılmaz olanı anlamak demektir. Hani bize kuşdili 
verildi demesi şu demek, hikmet verildi bize, anlaşılmaz olanı anlıyoruz. 
Anlaşılmaz olan ne ile anlaşılır? Bakın Sebe Kraliçesi güneşe tapınıyordu, ideal 
olan biçime. Bakın olması gerekene tapmıyor. Olmaması gerekene tapıyor, 
ideal olan bir biçime. İçerik kendisini ideal olana götürmüyor. Mutlak olan 
Allah’tır. Biz kuşdilini anlıyoruz demesi, şu âlemde ne dönüyorsa, sizler 
biçimlere bakıyorsunuz, biçimlerle hevanız doğrultusunda hareket 
ediyorsunuz, biz ise akli olarak hikmetine bakarak hikmeti doğrultusunda bu 
âlemi anlıyor ve ona göre yaşıyoruz demektir. 
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Hz. Resulullah ile Hz. Ali Efendimiz bir gün konuşuyor. Hz. Ömer de 
yanlarında. Hz. Ömer yanlarından çıkınca soruyorlar; ne konuşuyordu? Vallahi 
öyle bir şey konuşuyorlardı ki, Arapçayı o kadar biliyor iken, ben onların 
konuştuğundan bir şey anlamadım. 

Çünkü konuştukları dil, onun anlamadığı bir dil, çünkü içerikleri farklı olarak 
konuşuyorlar. Bir dilin anlaşılabilmesi için içeriğinin sizde karşılığının olması 
lazım, karşılığı Ömer’de yok. O ikisinin çocukluğundan beri beraber olan bir 
dilleri var. Şakalaşırken; şöyle, böyle, değil mi? Hz. Ömer’le beraberlikleri 10 
yıl. Hz. Ali ile ise kucağında büyüyor, ortak bir dilleri var, ortak bir akılları var, 
onun için şakalaşmaları var. Bir de Hz. Ömer nesneden, nedenlerinden bakan 
birisi, diğerleri ise ilkeden ve içerikten bakan kişiler. İçerik ve ilkeden 
bakarken anlaşılmaz kılıyor. 

Şimdi Süleyman’ın bize kuşdili verildi demesi, manevi olarak şu demek, eğer 
size hikmete ait, yani milletin duyusal algısı olarak alnaktan bakan insandan 
farklı olarak, çünkü Hikmet anlaşılmaz olandır. Hakkın hikmetine ait söylevi 
anlaşılır oluyorsa, sizin aklınızda, kalbinizde, gönlünüzde o zaman siz kuşdilini 
biliyorsunuz demektir. Şu anda burada konuşuyoruz. Farz edin ki bu dile vakıf 
olmayan birisi geldi, oturdu. Kuşdilidir, yani anlaşılmazdır onun için. 

Öyle zamanım vardır ki, konuşurum ağabey ya sen ne diyorsun… Öyle sözler 
çok oluyor, bilmiyorum ki taa nerden konuşuyorum da aşağıya 
inmiyormuşum. Onun için bazen Ali Efendi der, Halil der biraz aşağıdan konuş, 
yani dünya ilişkilerinden de konuş.  

Kuşdili demek anlaşılmaz olanın idrake taşınması ve anlaşılması demek. Ne ile 
taşınacak; akıl ile taşıyorsun. Akıl kuşdilini anlaşılır kılar. O zaman aklınızı 
kullanın. Bütün âlem bir kuşdilidir. Bütün âlemi anlamak istiyorsanız, 
hikmetine vakıf olmak istiyorsanız; nedenine, amaçlarına, ereğine bağlı olarak 
anlamak istiyorsanız aklınızı çalıştırmanız lazım. Nesnel, öznel, neden, erek 
ilkelerine bağlı olarak düşünmemiz lazım. 

Belkıs nimet vergisi üzerinden Hak olana dönen, Hakk’a tanık olan ve 
küfürden dönen kişidir demiştik. Yani oradaki temsil ettiği karakter nimetin 
vergisi üzerinden, küfründen dönen insanı biçimlendirir, iktidara karşı 
zayıflığını da öngörmüş olarak. 
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Şimdi Süleyman’ı görmeyin, Belkıs’ı şöyle düşünün. Belkıs Allah’ın karşısında, 
Allah’ın iktidarını gördü; kendi acziyetini gördü, O’nun verdiği nimetler 
üzerinden boynunu büktü ve secde etti. Her Belkıs gelen bu şekildedir Allah’ın 
huzurunda, nimeti İlahi önünde eğilir. Varsa bir köprü geçmişinde, ondan 
yana tövbe ederek Allah’a döner ve yükselir. Belkıs karakteri budur. Zaten 
Belkıs karakteri olunmadan derviş olunmuyor. Yani nimetin önünde 
eğilmeden, şükrünü eda etmeden Allah derviş olarak herkesi kabul etmiyor. 
Yani orada karakter olarak bayan düşünmeyin. Dişil, Allah’ın nimeti önünde 
ezilir. Mihnet duyma, şükre taşınma. O dişil bir karaktere ait. 

Ama, Süleyman saltanatındasın, yani eril, bütün mülkiyet üzerinde bir erilliği 
var. Ama Allah’ın saltanatının yanında, kendi saltanatının hiçbir şey olmadığını 
görüyor. Nerde; kendisine taht geldiği zaman… “Ben buna şükür mü edeyim, 
nankör mü olayım” diyor; acziyetini görüyor, dişilliğini görüyor, yani 
Belkıslığın ondada olduğunu görüyor. Kimi, kiminle aynalaştırıyorsa onda 
onun hali var. Bak Belkıs’ta Süleymanlık var, Süleyman’da ise Belkıslık var. Bu 
karakterinden, ilkesinden okursanız bu net görünüyor. 

Ne durağan bir doğa var, ne de durağan bir tin var… Durağan bir doğa yok, 
her zaman biçim değiştiriyor. Kur’an-ı azimüşşan da bunu net okuyoruz.Yani 
süreksizlik var. Ama hiçbir zaman da durağan bir tinde yok. Her zaman 
hareketli, her zaman aksiyonel ve bizden de aksiyonel olmamızı istiyor. Söz 
varsa eylemde gerçeklik kazanacak. O zaman bizden istenen aksiyondur. İlim, 
İhlâs, amel dedikleri şey. İlla amelinizde söylenen şey görünecek. Duruşunuz 
olacak, hayatta gösterişiniz olacak. Yoksa o zaman ne anlamınız var! Yani ilim 
edindin, batında kaldı. Allah’ın Batın’ı hem de El Zahir esması var. O zaman 
yaşamda zahir olacak yaşantın, istisnasız. 

Selam üzerinize olsun. 

10.07.2015 

 

 

 

 

114

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



28-KASAS SURESİ 

 

Kasas suresi insanın varoluş süreci ile alakadar. Çünkü surede insanı tipolojik 
olarak ayrıştırıyor. Ahirete iman edenler, akıbete iman edenler, ulûhiyete 
iman edenler, Allah’a iman edenler, Allah’ın varlığının hak ve hakikatine iman 
edenler ve yaşamını o şekilde biçim vererek dünya görüşü edenler…Yani 
bütün her şeyi Allah’tan bilerek yaşayanlar ve sadece dünyevi- seküler- 
yaşayanlar, kendi menfaatleri, haz ve zevkleri doğrultusunda yaşayanlar 
olarak; iki tipolojik gruba ayırıyor…  

Lakin Neml’de Süleyman bahsinde devlete imanı gösterirken, burada küfür 
devletini gösteriyor; bürokrasisinden tut, ekonomisine kadar, sonuna doğru 
Karun’u bile işliyor. Ekonomisine kadar tamamıyla yozlaşmış ve kast sistemi 
ile yönetilen bir devletten bahsediyor. Bakın sınıflandırdı; “zümre zümre 
ayırdı” diyor. Tabi ki bütün devletlerde zümreler, etnik gruplar vardır. Ama bu 
kast sistemi ile ise, o zaman problem vardır. Kast sistemini işletmek için kast 
sisteminde bunlardan birileri öne çıkar ki onların devamlılığı sağlansın, onların 
üzerinde güç kuvvet kullansın, Karun’u öyle görebilirsiniz bu anlamda.  

Bu surenin tevekkül ilkesi ile okunması gerekir. Çünkü tevekkül Musa a.s 
bütün yaşamında. Annesine bakın, ilham olarak vahiy verilişi; Musa’nın kendi 
sürecinde dağa çıkışı, işlerinde Allah’ı tevekkül edişi… Diyor ya “Ya Rabbi 
senden gelen her türlü hayra muhtacım” vekil edinişi.  

Buradaki tevekkül iki türlü… Olabileceğe karşı yapıyor yaptığını, olabileceğe 
karşı kendini Hakk’a bırakıyor. Çünkü Musa nedenlere bağlı bir bilinçtir. 
Nedenler üzerinden ilişkilendirir her şeyi. Ereğine bağlı olarak ilişkilendirmez. 
Ereğine bağlı temennilerde bulunuyor “Ya Rabbi Harun’u bana yardımcı ver”, 
“Ya Rabbi senden gelen her türlü hayra muhtacım” çünkü ne olacağını 
görmüyor. Nedenlerine bağlı olarak ilişkilendiriyor ama.  

Musa aleyhisselamın bir sözü var, çok muhteşem “zalimin önünde herkes 
sussa, ben dayanmam, ben susmam” diyor. Yani illa hareket ederim diyor. 
Bak tevekkülü aynı zamanda kendisinden doğana karşı. Tevekkülü daha önce 
şöyle kullanmıştık; Sizde ilahi sıfatlar tezahür ederken, siz Allah’a, o ilahi sıfat 
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üzeri teslim oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Yani insanlığınızı tahakkuk 
ettiriyor musunuz, ettirmiyor musunuz? İnsanlığınızı, hakiki insan olarak 
gerçekleştiriyor musunuz, gerçekleştirmiyor musunuz? Çünkü ilkenin sizde 
tezahürü, gönlünüzde doğuşu, irade noktasında sizi eyleme sevk edişine 
direnişiniz, sizin insanlığınızdan yoksunlaşmanız demektir, nedeninizden 
yoksunlaşıyorsunuz. Ama ilke, iradi olarak eyleme doğru sizi sevk ederken, siz 
ona teslim oluyorsanız; Allah’a o sıfat üzerinden teslim olmuş olarak, o sıfatı 
eylemlerinizde göstermiş olarak, Cenab-ı Hakk’a yükselirsiniz.  

Cömertlik; cömertlik doğuyor cömert değilseniz bak Allah’a direniyorsunuz. 
Cömert oldunuz o cömert sıfatı ile Allah’a taşındınız. İyilik; iyilik yapmıyorsun 
direniyorsun, ya gönlünde doğmuş yapsana! Hani derler ya namazın kazası 
olur, fırsatın kazası olmaz. Fırsat gelmiş elinize, yok yapmayayım sonra 
yaparım diyorsun, zaten nefis girdimi bir daha yapamazsın. Yaptın ya, o sırada 
iyilik üzerinden sende Cenab-ı Hakk tezahür ediyor. Merhamet gibi her türlü 
sıfata vurabilirsin. Sıfatı gereği el batında olan, el zahir olarak tezahür eder. 
Evvelde duran, eylemde ahirleştirir kendini ve o ahirleştirirken O’na 
yükselirsiniz.  

Kasas suresine girdiğiniz zaman tamamıyla bir biyografi anlatılıyor. Musa 
nedir? Musa iradenin peygamberidir. Musa kimdir? Musa vicdanın 
peygamberidir. Çünkü her eyleme karşı vicdanı dayanmıyor. Musa kimdir? 
Musa vicdanın akli olarak, ilim olarak, olması gerekenin hukuk çerçevesinde 
kelama dökülüşünün mertebesidir, Tevrat dediğimiz. Evet, vicdani olarak 
hepimiz hukuktayız, amenna, adalet tavrında. Ama onu üst yapı kurumu 
olarak kavramlara, ortak yaşama biçiminde kurallara, dökmezsek; yani söze 
çevirip ahide dökmezsek, işte o zaman vicdanı olarak bireysel olarak hukukta 
yaşamış, ilahiyata ait olmuş oluruz. Fıtri olarak hukuktayızdır, ama toplumsal 
olarak, evrensel düzeyde hukuku gerçekleştirmiyoruz demektir.  

Musa, aynı zamanda vicdanı olan hukukun, eylem itibari olarak toplumda söz 
ahdi olarak gerçekleşmesi demektir. “Tevrat’ı verdik” diyor. Bir toplumda niye 
zulüm olur? Hukuk olmadığı için olur. Küfür devletinde hukuk yoktur. 
Bireylerin hukuku vardır, evrenselin hukuku yoktur, toplumun hukuku yoktur. 
Zümrelere ayrıl diyor kast sistemi, kast sisteminde hukuk olur mu? Kast 
sisteminde, kast sisteminin sahibinin hukuku olur. Yani belli bir grubun, elit 
grubun, tebasının hukuku olur.  
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Ve Musa aleyhisselam çocukken niçin öldürülmek isteniyordu? İki kere 
öldürülmek istendi. Bebekken öldürülmek istenmesi var, bir de gençlik 
devresinde öldürülmek istenmesi var. Birinci sebebi; kâhinler görmüşler ki 
İsrail oğullarından birisi çıkacak ve zulmü durduracak ve Firavun’un 
saltanatına son verecek. Ve Firavun bütün çocukları öldürüyor. Hani diyor ya; 
“erkekleri öldürüyor da kızlarınızı bırakıyordu” ve “Allah onların korktukları ile 
yüzleşsinler diye…” Can alıcı bir yer… Bunu kavramlaştırın ne çıkar; zülüm 
kendi içinden hak olanı çıkartarak yok olmaya mahkûmdur.  

Bütün zulmün tarihine bakın… “İçlerinden peygamber gönderdik” i de bu 
şekilde anlayın. Sizde öyle değil misiniz? Zulümde iken kendi içinizde 
vicdanınızın uyanışı ile beraber (ki peygamberin hepsinin sesi vicdanın sesidir 
demiştik) zulmünüzü yok etmiyor musunuz? Yani sizin içinizden çıkıyor, hani 
ying-yang meselesi gibi. Aktiflik pasifliği, pasiflik aktifliği, karınlık aydınlığı, 
aydınlık karanlığı birbirinde barındırır. Ama öznel olanda bu böyledir, nesnel 
olan da değil. Kavramlar her ne kadar öznel olsa dahi kavramlar biçim olarak 
nesneldirler. Onun için nesnel olarak kavramlar içerikleri de olsa melekût, 
içerik, hal yapıları itibariyle sırf erildirler. Dişil bir kavram bilen var mı? 
Rahman, Rahim, iyilik, doğruluk, bunların hepsi erildir. Mana zaten içerik 
olarak erildir, biçim olarak değil içerik olarak erildir. Ama özne, kendindeki 
potansiyeller itibariyle eril ve dişilliği kendinde barındırır. Aydınlık ile karanlığı, 
nur ile zulmeti kendinde barındırır; ying ve yang gibi düşünün. Bugün kötü 
olan bir insan, yarın iyi olabilir. Potansiyelleri neyi gerektirir bilmiyoruz.  

Geçen gün bir kardeşim bir soru sordu. İstidat nedir, dedi. İstidat iki türlüdür. 

İstidadın bir veçhesi insanın potansiyelleri ile alakadardır. İçerik olarak, 
kendilik olarak, ruh onun istidadıdır. Çünkü her ruh ilkesi gereği bir istidat 
üzeri yaratılmıştır. Bir potansiyel, bir içerik, bir hal üzeri yaratılmıştır, bir esma 
bakışımına sahiptir. Yani cömert ise cömert bakışımında durur, adalet ise 
adalet bakışımında durur; yani hangi sıfat üzeri yaratıldı ise o ruhun içeriği, o 
nuru, o içerik doğrultusunda ruh yapıyor. Yani o nurani yoğunluk içerik olarak, 
onu ruh yapıyor. Her insan bir ruh olarak yaratılmıştır, içeriğe sahiptir. Zaten 
esma olarak içeriği vardır, birde bedene geldiği zaman donanım olarak 
istidadı vardır melekeler olarak, fıtri. Ve bu doğrultuda eylemleri ve 
karşılaştıkları şeyler doğrultusunda ikinci bir istidat edinir; “İnsana 
çalıştığından başka bir şey yoktur” ayetini tersinden oku, insanın kısmeti, 
nasibi çalışmasına bağlıdır. Yani istidat dediğimiz sonradan edindiğidir, ama 
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kabı doğrultusunda. İnsan fıtri potansiyellerine, yaratılış potansiyellerine bağlı 
olarak, edim ve üretimde bulunurken yeni bir istidat daha kazanır. Kendindeki 
potansiyelleri açarken istidat sahibi olur. Potansiyellerin açılımı ve gelişimi söz 
konusudur.  

Ve ilk geldiği potansiyelde değil, edimleri ve ürettikleri ile kendini aşılamış ve 
tin edinmiş ve tin edindiği bilinç ile bakan bir potansiyele kavuşur, istidada 
kavuşur. Zaten önemli olan sonunda kazandığınız istidattır, İlk olan istidat 
değil. İlk olan istidat sonunda olan istidat içindir. Onun nedeni, sonuna 
taşıdığı şey içindir. Neden, erekte görülür demiştik. Zaten şu andaki 
potansiyeliniz sonuçta olacağınız şey içindir. Oraya vardığınız zaman, buraya 
baktığınızda: aa benim yaradılışım bunun içinmiş, benim gözümün şekli, 
kulağımın şekli, kaşım, gözüm, saçım yani meleke duruşlarım, aklımın 
yeterliliği, hangi ilkelerle baktığım, meğerse nedeni bunun içinmiş. Onun için 
neden sorguları, nedenimizi ilke olarak Allah’a bağlamamız veya doğaya veya 
arketipallere bağlamamız… Yani hangi duruştan hangi bilimden bakıyorsak… 
Ama biz nerden bakıyoruz? Arketipallerle bir tarafımız var, amenna; meleki 
durumumuzla bir nedenlerimiz var, amenna; yani hem bedeni hem de ruhani 
nedenlerimiz var fizyolojik olarak. Ama bu nedenin yaratılış ilkesi olarak, nura 
bağlı, Allah’a bağlı olarak yaratılış nedenimiz var. Yani töz olarak, cevher 
olarak neden ilkemiz Allah. Özler olarak bir nedenimiz var; ilkeler, esmalar, 
sıfatlar, melekeler… Bunlar var, Ama ne için? Niçin, eylemlerinizin sonunda, 
ürettiklerinizin sonunda görünecektir. Ve bütün tarih insanın niçinliğini zaten 
anlamlı kılıyor. İlkelerin tezahür seyri içindir ve insanın yaratanına tanık 
olması içindir. Bilinmekliği istedim; tanıklıktır. Halifelik; üzerinde bu âlemde 
görünüş istiyor, tezahür. Sıfatlar ile bu âlemde gölgeler vadisinde tezahür. 
İnsan Allah’ın gölgesi gibidir. Allah’ın gölgesi olmaz, temsili olarak söylüyoruz. 
Üzerinde tezahürü için. Niçin; zaten cevaplandırıyor. Çünkü niçinliği, o niçin 
amacında Olandan öğrenirsiniz.  

Yani bir bahçe sahibisiniz, aşı yaptığınız meyveden niçin, neyi elde edeceğiniz, 
sizin gayeniz belirmemiz mi? O zaman onun nedenselliğini kendiniz 
anlamlandırmaz mısınız, aynı şey. Yaratıcının kendisi niçinliğinizi vurgular. Ve 
Kur’an’ı açtığınızda, hadisi kutsilere baktığınız zaman, insanlık tarihi ile de 
ilişkilendirdiğiniz zaman bunu görürsünüz. Çünkü bir bakıyoruz, bilinmeyi 
istedim; bütün insanlık tarihi sırf bilgi ile ilgili. Bütün insanlık tarihinde 
ilkelerin tezahürü, halifelik… Bütün o safhalarda insanın seyrinden bir 
bakıyoruz ki sadece insan yaradılışı ile bilerek ya da bilmeyerek secde-i ilahide 
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yani hizmette. “Bana secdededirler” diyor ya. Bilmiyor ki üzerinde tezahür 
eden hep Hakk. Olması gereken neyse, hep oluyor ve üzerinde sadece Allah 
tezahür ediyor. Ve bütün âlem secde etmek zorunda kalıyor.  

İnsanoğlunun bu zamanlar saltanat devresidir, Süleymanlık devresidir. 
İnsanlık olarak insana bakın. Her şeyi kullanabilir kılmıyor mu, kullanmıyor 
mu? Ama halen tözüne bağlı olarak yeniden üretemiyor. Ve onun gayreti 
içerisinde.  

Kasas suresinde iki tipoloji çıkıyor; hukuksuzluk ve hukuksuzluktan kurtuluş. 
Bir şey kendi içinden barındırdığını çıkartarak kendini levm ettirtir, bilerek ya 
da bilmeyerek. Böylece yok olmaya mahkûm oluyor. Çünkü yeni gelen onu 
kapsayıcı olarak yepyeni bir şeye taşıyor; ya olumlu ya olumsuz.  

Olumsuz noktada örneklersek Hamlet’i bilir misiniz? Kral babası öldürülüyor, 
amcası tahta geçiyor. Olumsuz kıpıdan bakarsanız; kendi içinden biri, diğerini 
yok ederek kendini ortaya çıkartıyor. Olumlu kıpıdan bakın; olumsuz olan ne 
ise, olumsuz içinden, olumlu birini çıkartarak, onu yok ederek devam ettiriyor. 
Bütün peygamberlere bakın hepsi helak ediliyor, ama devam ediyorlar; kendi 
içlerinden çıkmış olarak, vicdanlarının sesi olarak. Kendinizden düşünün; farz 
edin ki içgüdüsel olarak cinsi sapıklığa bir meyil başladı, aynı anda Lut kesilin; 
“ Ya rabbi sığındık sana” yani üzerinizde malik olmaya çalışın.  

Metin baba güzel söyler; “günümüz pornografik görünüşler zamanıdır” Yani 
ruhsuz, içeriği olmayan biçimler zamanıdır. Âlemin biçimlerine ruhsuz olarak 
vardığın zaman, zaten Âdem nebi gibi âleme sirayet ediyorsun, diyor ya “biz 
ondan hoşnut olmadık.” O zaman dur, tövbeyle geri dön; yani biçimlerden 
uzaklaş. Buradaki uzaklaşma biçimlerin içeriğine yönelmemek, özlerine 
yönelmek manasındadır. Onların üzerinde özleri verene yönelmek 
manasındadır.   

Kasas suresinde bir biyografi sunuyor size. Bakın hikâye Allah’ın hikâyesi, 
Musa’nın hikâyesi değil. Bütün tarihsel vakaları konuşurken sadece Kendisini 
anlatıyor. Her safhada kendisi hazır! Birinci kurtarılışı, ikinci kurtarılışı, Şuayb’a 
götürülüşü… “Hepsi katımızda bir kitaptadır” diyor zaten, Levhi mahfuzdadır.  

Bunu şöyle düşünün; olacak bir şeyin tasarımsal bir yazılımı vardır. Kendi 
gündelik hayatınızda da bir program yaptığınızda öyle değil mi; 
programlıyorsunuz, yarın şöyle yapacağım, böyle yapacağım; olabilecekleri 
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yapmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir bilgisayar programı yapıyorsunuz 
tasarımsal, ondan sonra o bilgisayardan o verileri, bilgileri geri 
istemiyorsunuz, o programı işleterek yapmak istediklerinizi açığa çıkartmıyor 
musunuz? Aynı şey… Allah katında bir kitapta hazırdır; 1- Levhi mahfuz; nurlar 
âleminde olan kitap, 2- Her şey potansiyeller olarak yaratılıyorsa herkes zaten 
yaratılışının potansiyelleri ile bir kitaptır. Karşılaştığı şeylerle kitabında olan 
açığa çıkar. Aşikâr kitap zaten varoluştur. Her varlık kendi varoluşunun 
açılımlarındadır. Çünkü varoluş nedeni ne ise, onun yazılımının, bilginin 
yazılımı üzerinedir. Ve o yaşantısında neyle karşı karşıya kalacaksa, kendinde 
olanı dışlaştıracaktır, zorunlu. Aşikâr bir kitaptadır, Kitabı Mübin.  

Her varlık kendini beyan eden bir kitaptır. Yani her mevcut kendini beyan 
ediyor kitap olarak zaten. Levhi mahfuzda zaten kayıtlı. Yazılımın üzerine 
kendi yazıyor, biçiyor, oynatıyor. Oynatıyor dediği zaman kukla gibi anlıyorlar. 
Kendi yazıyor, kendi oynuyor. Bu işin hakkı, hakikati o. Faili mutlak Allah’tan 
bahsediyorsanız, kendi çiziyor, kendi yapıyor. Tasavvufta “yapan, çatan 
haktır” dedikleri nokta. Zaten Kur’an’ın tamamına gittiğin zaman başka yapan 
çatan kalıyor mu?  

Kasas suresinde iki tane karakter çiziyor. Bir tanesi dünya için yaşayan, 
dünyevi olanlar; diğeri ise ahiret ve sonuçlar üzeri yaşayan insanlar - Musa 
aleyhisselam ile anlattığı-. Her ikisinde de her alanda Cenab-ı Hakk sizinledir; 
ister dünyevi yaşamış olun, ister uhrevi yaşamış olun. İki tane insan çiziyor ve 
insanın amacını hatırlatıyor Kasas’ta. İnsanın amacı ne? Nedenleri 
doğrultusunda yaşaması gerektiğinin bilincini verir.   

Musa’nın mitinde, yaşamınızın her alanında olan bir Allah anlatılıyor. Ve Allah 
diyor ki ben yaşamınızın her alanındayım. Bunu ayetlerde görebiliriz; “Rableri 
onların üzerindedir” “Şah damarından daha yakınız” “biz seni görüyoruz” 
yaşamın her alanında olduğunu zaten özetliyor. “Sen onların yanında 
değildin,” biz senin yanındayız, “Tur’da seslenirken sen Tur’da da değildin…” 
Net söylüyor.  

Farz edin ayet gelmiş olsa, Peygamber üzerinden de bize ayet gelmiş olsun 
farz edin. Peygamber şöyleydi, böyleydi… Bize verilecek ayet nasıl gelirdi. 
“Sen o peygamberin yanında değildin, bizdik”. Aynı şey. Geçmişin yanında 
değiliz, ama geçmişin her zaman yanında olup ta bu zamana taşıyan bir Allah 
var; o zamanında dirisi, bu zamanında dirisi... O zamanında hafızı, bu 
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zamanında hafızı, tutanı. Hafiz olan Allah! Ve o zamanı da konuşturuyor ama 
nedeni ne ise, amacı ne ise ona yönelik. Buradaki amaç, yaşamın her alanında 
insanın yanında Allah’ın olduğudur. Yanında olan Allah varsa, O’na tevekkül 
edin.  

Kadına ilham veriyor, “suya bırak dedik” diyor, “kendisine bir metanet 
vermeseydik nerede ise fahş edecekti” diyor.  

Musa’nın dilinde ise “Ya Rabbi senden gelen nimete muhtacım” Muhteşem 
bir varlık, darda kaldığın zaman aynı anda bir kapı açıyor. Şuayb’ın kızlarının 
psikolojisine kadar konuşuyor, bakın bir biyografi ki kızın psikolojilerine kadar 
veriyor, betimliyor. Şuayb’ın kızlarından bir tanesi gülerek, utanarak, geldi 
diyor; meyletmiş ona, gönlü kaymış. net görüyorsun, hiç o tarihe gitmeye 
gerek yok. Tarihi direk dillendiriyor sana. O kadar ayrıntılar veriyor ki sen o 
ayrıntılarda yalnızca tanık olan bir varlığa şahit oluyorsun anlatımda, Allah! 

 27. Ayette ister 8 sene, ister 10 sene meselesi nedir? 

On seneye meyil etti sekiz seneyi az gördü. Yaşamın her alanında Allah ile 
beraberiz i birazda şöyle anlamlandırayım. Şuayb’in erkek evladı yok, bildiğim 
kadarı ile diyorum, keşfi olarak göründüğü kadarıyla, yinede Allah bilir, 
sadakallahülazim. Doğrusunu Allah bilir, denmezse mesuliyet bize ait olur, 
Allah korusun. Şuayb’ın bir tane oğlu olup, küçükken ölmüştü, kızlarından 
başka kimsesi yok ve “Ya Rabbi bana bir evlat ver” diye dua etti. Vermiyorsan 
hiç yoksa evlat gibi birini ver dedi. Düşünün, Musa kovuluyor, geliyor duanın 
kabulüne ve Şuayb O’nu gördüğü zaman duasının kabulünü görmüştü. Onun 
için sekiz sene, on sene pazarlığı oluyor. Aslında yanımda kal diyebilirdi, kızını 
da öyle verebilirdi ama bu sefer alamayacak. Sekiz senenin başka manaları da 
var. İktidardan gelen birisinin düşüşünü düşünün, iktidardan çobanlığa 
düşüşü.  

Musa’yı genelde abartıyoruz, kırk yaşlarındaki zamanlarıdır diye düşünüyoruz, 
hayır gençlik zamanları. Güçlü kuvvetli gençlik zamanları… Ve oraya geldiği 
zaman kız ona gülüyor. Gençlik zamanlarında insan insana meyleder. Yaşlılıkta 
kim kime bakar. Oradaki ayrıntıda sekiz sene çobanlık yapması, arındırılması 
demek. Kendi öz varlığına, neden olan varlığına varması demektir. Ki o niyet 
ve sorgulayış, Allah’ı arayış ve görme isteği kendisini Tur-i Sina’ya götürüyor. 
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Ama beşeri ihtiyaçlar ve acziyetler üzerinden… Beşeri ihtiyaçlar, bir 
bakıyorsun Hakk’ın kapısına çıkartıyor insanı.  

Baba, “o kadar zenginlik vardı, hepsi gitti. Lübnan’a eğlenmeye giderdik, 
garsonlar bizi kapının önünde karşılardı” derdi, o kadar parayı bitirmiş yani. 
“Aradan zaman geçti, işler rast gitmemeye başladı. Kaçak mal getiriyoruz, 
mallar devriliyor, el konuyor falan… Dediler ki git yıldızlamana baktır, Hadi 
baba bakar dediler. Hadi babaya gittik yıldızlamamıza baksın diye. Biz O’nu 
dolandırmaya gitmişken birde baktık ki o bizi dolandırıyor.” Bak aynı şey… 
Beşeri ihtiyacından dolayı menfaatine gidiyor, ne olup olamadığını göremiyor. 
Çünkü aciz düşmüş, bir ateş arıyor, güç arıyor. Yıkılıyor, ezik kalıyor, çare 
arıyor, tam o çareyi ararken bir bakıyor ki kendisi bir şey almaya kalkarken, 
maneviyatı ile bir şey almaya başlıyor. “biz onu dolandırmaya gitmiştik, bir de 
baktık ki o bizi dolan-dırıyor.”  

Ama Tur-i Sina da, mevcudat dağına ilkelerle yükseldiğiniz zaman, beşeri 
ihtiyaçlarınız dahi olsa prensipli iseniz, dualarınızın karşılığı ilkeye bağlı olarak 
yürüyorsanız; o Musa’dır işte. Bir taraftan beşeri ihtiyaca bakıyor, bir taraftan 
ilkeye bakıyor. Allah ile karşılaşmanız Allah ile konuşmanız kaçınılmazdır.  

Acziyetiniz ve korkularınız ile yolda yürürken ilkelerinizden taviz vermeden yol 
yürüyorsanız, Allah ile konuşmanız, âlem üzerinden kendi varlık mevcudatınız 
üzerinden Allah ile konuşmanız kaçınılmazdır, istisnasızdır. Sonuç bana çıkar, 
diyor.  

Hayat alanının her safhasında Allah ile olmak Kasas suresinde özetlenir. 
Mademki Allah seninle, sende Allah ile ol! Bütün işlerinde olması gerekeni 
yap, geleceğe ait işlerinde de Allah’a tevekkül et ve o şekilde yaşa!  

Nedenlere bağlı olarak olanları yorumlamanın bilgisi Musa’da var. Ve Musa’yı 
özetleyen bir söz var; güçlü ve güvenilir. Bu hafta bir şey paylaşmıştık, onu 
Neml suresinde söyleyecektim buraya denk düştü. Yahudilikteki Musa 
aleyhisselam üzerinden konuşulan liderliğin yedi vasfı vardır. Sağlam güvenilir 
olmalı, güçlü olmalı gibi başlıklar altında idi, ben onları biraz dillendirmeye 
çalışmıştım.  

İmamın vasıfları;  
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— İlkeyi edimlerde gösterme sorumluluğu olmalı. Yani yanlışta yapsa doğruda 
yapsa sorumluluğu üstlenmeli. Mesela orada olumsuzlukları örnek vermiş, 
yaptığı her şey ne ise sorumluluğunu almalı, iyide olsa kötüde olsa. Başkasının 
üzerine atmamalı. Bizler ne yapıyoruz, genelde günah keçisi arıyoruz. Bir şey 
yaparız o yaptı bu yaptı sanki kendisi yapmamış gibi ya da bir şey yapıyoruz 
yok ben yapmadım. Yaptığın şey sende tezahür etti, sorumluluğunu alsana! İyi 
ya da kötü sorumluluğunu almak zorundayız.  

Bu liderliğin vasıflarından bir şey... Aslında imam olmanın, öncü olmanın 
vasıfları, illa lider demek değil, öncü olmanın vasfıdır.  

Bir insan örnek olacak ise evvela sorumluluklarını bilmeli. Ve insan sorumlu 
olduğu şeylerden sorgu suale tutulur. Eğer Musa gerekeni yapmasaydı, sorgu 
suale tutulmayacak mıydı Yunus gibi. Yunus ne yaptı halkını bıraktı gitti, ilahi 
emri dinlemedi, sorumlu olduğu şeyi yerine getirmedi. Sorumlu olduğu şeyi 
yerine getirmeyince sorgu sualini verdi. Balık yuttu, gel bakayım dedi, sen 
kimden kaçıyorsun, hesabını ver. “Ya Rabbi seni tenzih ederim. ” Sorumluluk 
bilinci ile yaptığımızı üstlenmeliyiz.  

— Ortak akıl bilinci… Sadece kendi bilinci ile hareket eden değil, tinsel olarak 
manevi olarak ortak değerler ne ise, o ortak değerleri ön görerek toplumun 
ona göre hareket etmeli… Ama ortak değerler, eğer zilli ise topluma göre 
değil, ilkeli olana göre hareket etmelidir. Bu noktada tavizi olmamalı, 
değişmez olmalıdır. Öncü olan kişi arkasından gelenleri değiştirecek kadar 
güçlü olmalı… Ona, buna boynun eğerse, olmaz. 

Tasavvufta kişiye göre eğitim olmaz; hak söylenir, herkes o hak olana göre 
yetişir. Ortaya söylenir, herkes ona göre alır, ona göre yolunu tutar. Bu şu 
demek; kişilere göre eğitim olmaz, kişilere göre davranış olmaz, kişilere göre 
tutum olmaz. Evrensel ne ise o dile getirilir, evrensel ne ise onun 
davranışlarında bulunulur. Kişiler o ortak aklı, evrensel olanın aklını almışlarsa 
beraber hareket olur, bütünlenilir. Çünkü değerler bizi bütünler.   

— Gelecek öngörüsü olmalı… Bunu da tarih ve deneyimlerimiz ile ediniriz. 
Hem toplumsal hem bireysel düzeyde yapacağımız tutum ve 
davranışlarımızda tarih bilincimiz olmalı. Gelecek öngörüsü olmalı dedik ve 
deneyimli olmalı ki ön görüleri olabilsin...  
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— Bilgili olmalı, güç ve etkileme kuvveti olmalı… Etkileme kuvvetinden kastım 
insanların gönlüne sirayet edebilmeli. İnsanların gönlüne sirayet etmeyen 
öncül değildir, hiçbir zaman kabul görmez. Musa aleyisselama bakın; Harun 
öncül olarak kabul ediliyor, Musa görülmüyor mesela. Halkı tarafından 
itirazları çok, ama Harun’a itirazları yok. Harun aleyhisselam ile beraber bir 
yere giderken canını alıyor Allah’u Azimüşşan, ölüyor, ölümünden sebebiyet 
Musa’yı görüyorlar.  “Biz O’nu çok sevdiğimizden dolayı olsa olsa 
kıskançlığından sen öldürmüşsündür” diye iftiralar var. Böyle bir hikâye 
duydum bende şaşırdım. Rivayettir ama kimsenin günahını alma hakkımız 
yok.  

— Öncü olan, önder olan sevilmeli de… O etkiyi bırakabilmeli. Yoksa 
içselleştirme olmaz. Öncü olan erektir.  

Ben Pir üzerinden anlatayım siz bütün alanlarda anlayın, başkanlardan 
tutunda cemaatlerdeki liderlere kadar anlayın. Piri kişinin ereğidir, kişinin 
sonudur. Piri, kişinin yoludur. Eskiler bunu şöyle derdi; Er kişi bir pir edindiği 
zaman, piri onun sonudur. Yani olacağı kişidir. Edineceği sıfatlar ondadır 
çünkü. Onu edindikten sonra, kendi özgün sıfatında Allah tezahür eder. Ereği, 
yolunun sonudur.  

Bizse bir yere gidiyoruz, efendim talibiz diyoruz. Kız mı istiyorsun neye 
talipsin? Allah’a talibiz. Gördün mü? Yok… Nasıl talipsin? Şahadet ettin mi; 
yok… E bilmediğine nasıl talipsin? İman ediyorum; imanı gaybi… Amenna, 
kalbi açılmış yani sevgisi var Allah’a karşı. Neye talip olduğunu o sırada 
bilmiyor. “Âdem’e secde et.” Bakın gittiği kapıda tezahür eden Allah’u 
Azimmüşşan’ın bizatihi kendisidir, kişi değil.  

Pir dediğimiz bir olandır, Allah ile. O’nda Hakk’ın tezahürüne tanığızdır, 
Hakk’ın tezahürüne talibiz. Bizi de yukarıdaki bir Allah’a götürmeyecek, 
kendisinde nasıl tezahür ediyorsa ona taşıyacaktır, daha fazlasına değil. 
Kasaba gidersiniz et alırsınız derdi baba, bakkala giderseniz başka şey alırsınız 
derdi. Kime ne ile gidiyorsanız, o kişide olan sıfatlara talipsinizdir ve onu 
alacaksınızdır, başka bir şey değil. Buda yalnızca sevgi ile olur. Çünkü tinsel 
gelişim, duygusal gelişimdir temelinde, sonunda değil. Sonunda tinsel gelişim; 
kavramsal, akli gelişimdir. Daha ilerisi olmak taki gelişimdir, edinmekle 
alakadardır. Başlangıcı duygusaldır, ortasında akıl vardır, yani akli ilişkilerde 
kavrama dökülür, idrake dökülür; şuurunu varma. Duygusallıkta tam şuuruna 
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varmazsınız. Seviyorsunuzdur, besleniyorsunuzdur ne mutlu, kendi kişisel 
gelişiminizdir. Akli olarak, idrak etmeye başladığınızda artık idrakinde 
bakıyorsunuzdur olaya… Gelişimin bir safhasıdır. Üçüncü safhada ise siz artık 
özgünlükte kendinizde olanla bakıyorsunuzdur, Allah ilesinizdir. Zaten hep 
Allah ilesiniz de artık şuurundasınızdır, idrakindesinizdir. Kendinizin dışında 
olana değil, kendinizin üzerinde olanın idrakindesinizdir. Ne mutlu ona!  

— Vazife bilinci olmalı. Vazife bilincini şudur; iş Allah’ın işidir, ya memuruyuz 
ya amiriyiz. Yani yüklendiğimiz sorumluluklar ne ise, onları eylemlerimizde 
göstermek zorundayız. Bunun daha ilerisi adanmış olmak. Adanmamış yani 
kurban olmamış kişinin eti yenilmez. Eti yenilmezden kastim şu; ilahi sofrada 
yemeği yenilmez, sohbeti olmaz. Kabulü olmaz manasında konuşuyorum.  

Baba bunu şöyle anlatırdı. Önce adamı bir keseceksin; bismillah Allahü 
ekberlerle… Bir tekbir getireceksin, sonra onun bir güzel derisini yüzeceksin, 
ondan sonra onun sinirlerini ayıklayacaksın, ondan sonra bir güzel kanını 
akıtacaksın, bir şey bırakmayacaksın ondan… Sonra etini bir kuşbaşı 
yapacaksın, ondan sonra bir mangal yapacaksın, bir cızbız yapacaksın, bir 
kokusu gelecek, (kirlerinden ayıklanmış et güzeldir) şöyle ağzına alacaksın, 
bakmışsın hala sinirleri var, daha olmamış demek… Tekrar kurbanlık safhasına 
geri dönüş, geçmiş olsun.  

Adanmış olmak lazım, adanmadan hiçbir şey edinemezsin. Günümüzde buna 
tutku diyorlar. Eski dille söylersek şevk. Şevkiniz olmalı. Esmaya vurursanız 
Azim… Azim kimde tahakkuk eder, gerçekleşirse eylemlerinde, özünde içerik 
olarak doğarsa, amacına bakar. İlla olacak, amacına adanmış! Amaç ne ise ona 
adanacaksınız, kıbleniz olacak yani. Kıbleyi istikamet.  

Vazife bilinci olmalı, kendini vakfetmeli adanmış olmalı dedik. 

—Yaşamı ahlakı ile örnek kişi olmalıdır. Ümmet için erekte olmalı… Ümmeti 
Karınca Beyi’nde anlayabiliriz. Güvenilir ve güçlü olmalıdır, Musa’da olan.  

İnsan varlığını inkâr edemeyecek gerçeklilikte yaşar. Çünkü edim ve üretirken 
insan kendini gerçekleştirendir. İnsan istese de istemese de varlığını inkâr 
edemeyeceği gerçeklikte yaşar. Problem, varlık problemimizdir. Burada iki 
türlü varlık insanını anlatıyor. Bir mevcut insanı dünyevi ve uhrevi olarak 
anlatıyor. Uhrevi insan, nedenleri olan insandır. Dünyevi insan, görünüşlere 
aldanan insandır; görünüş biçimlerinin yasalarına aldanmış, temel ihtiyaçları 
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ile beraber dünyanın yaşanması gerektiğinin bilincinde hareket eden insan. 
Ama nedenleri sağlam değil, fanidir.  

Kasas suresinde size “fani olandan yüzünü çevir, baki olana veçhini dön” der. 
Geçici olanlarla nedeninizi bulamazsınız, diyor. Nedeninizi, nedeniniz olan 
mutlak nedenlerle, ilkelerle bulursunuz’un anlayışı verilir.  Zaten surenin son 
ayeti önem arz ediyor. 88. ayet “Allah’la beraber başka ilaha dua edip 
yalvarma, O’ndan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok 
olacaktır. ” Bak yok olacaktır dedi, varoluşunuz gitti güme. Varoluşumuzu 
anlamlandırmamız için bunlar çıtalardır, insan varoluşunu anlamlandırması 
için çıtaları veriyor size. “Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.” 
Neden Allah, erek Allah! Sonuçta bizim varoluşumuzdaki, mevcudiyetimizdeki 
durumları, yoklukta yaşıyoruz, varlık kimin ise O’nu yaşıyoruz.  

Bir daha söylüyorum, yokluktan kastım yok olma değil, varlık olan hakikat ne 
ise, hakikate gebeyiz ve hamiliz. Bir varlığın nedeni ne ise onu yaşıyordur, 
gerçekliliği odur. Bütün varlığınızın nedeni ve gerçekliliği Allah’tır. Allah’ı 
yaşıyoruz, başka bir varlığı yaşamıyoruz. Ve bize buyrulan; ya Karunlar gibi 
firavunlar gibi dünyayı yaşa ya da gerçek nedenin olan Ben’i yaşa.  

 “Allah’la beraber başka ilaha dua edip yalvarma;”  

1-Acziyetini bil, “Allah’a beraber başka ilaha edip, dua edip yalvarma” diyor, 
dua etmek demek acziyetini bilmek demek, samimiyetini sunmak. 
Samimiyetini bana sun, kıble beni edin demek bu. Allah’tan başka kıblen 
olmasın, kıbleden şaşma!  

2-“O’ndan başka ilah yoktur,” O’ndan başka ilah yoktur bir uyarı olarak 
geliyor. Bunun içeriğini çok farklı anlamlarda doldurursun, ama size uyarı 
olarak gelen içerik şu, surenin kendi ilkesi bağlamında, tevekkül ilkesi 
bağlamında, “haddini bilip ilahlaştırma kendini.”  

Geçenlerde bir metin okumuştum, Prof. Tahsin Görgülü çok muhteşem bir 
şey söylemiş, “tanrıyı insanlaştırmak, insanı tanrılaştırmak zülümdür” demiş. 
Aslında burada slogan vari bir söz söylüyor. Güzel bir slogan… İçeriği şu, bir 
şeye hakkının dışında yük yüklerseniz, ona zülüm edersiniz. İnsanın kendisini 
kişilik olarak tanrılaştırırsanız, aciz yaradılışı itibariyle ona zülüm edersiniz. 
Kaldıramayacağı yükü yüklersiniz.  

126

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Batı ne yaptı? Tanrıyı insanlaştırdı. İnsana kendisinde olmayanı yükledi, insan 
tanrıda değil miydi ki? İnsan Tanrı’da amenna, Allah’ta insandadır amenna… 
Kişiselleştirdi, problem o. Batıdaki problem, tanrının kişiselleştirilmesi ve tarih 
alanından itilmesidir, artık insanın tarihi var. Tanrı öldü, sözünü oraya kadar 
çekebilirsiniz. İsa nasıl olsa ölmüştü! Tanrı’yı da öldürdüler! 

Demek istediğime getireyim şimdi; haddini bilip ilahlaştırma, hevana uyma, 
ne kendini ilahlaştır nede nesneleri, hakkının dışında hak yükleme. Bu şu 
demek; görüş itibariyle neye nasıl tanık isen o şekilde tanık ol. Ama Allah’a 
tanık olmaya geldiği zaman her şeyin üzerinde hakkı olanı, hakikati ile tezahür 
edeni seyran et. İlahlaştırmadan... Bakın tevhid zaten son söylediğimdir. Hiç 
bir şeyi ilahlaştırmadan, her birinin üzerinde tecelli eden ilahiyi seyretmektir, 
tanık olmaktır. İster kendi üzerinizde, ister âlem üzerinde…  

3- “O’ndan başka ilah yoktur,” Haddini bil… O’nun zatından başka her şey yok 
olacaktır, O’nunla var ol ve O’nu yaşadığının bilincinde yokluğuna ererek 
hakiki olanı yaşa.  

4-Hemen arkasından “hüküm O’nundur” İstidadına razı ol… İstidadın hem 
potansiyeller hem de sonradan edineceklerin; potansiyellerin doğrultusunda 
edineceğin… “İstidadına razı ol ve kanaat et” Çünkü kanaat ve rıza 
madalyonun iki yüzü gibidir.  

5- “O’na döndürüleceksiniz” Amaca bağlı olarak yaşa… Bu ayetle varlığın 
marifetullah düzeyinde sıfatları anlamlı kılınmakta. Varlık deyince mevcudatı 
değil Allah’ı kastediyoruz. İlmen yakin olarak insanlar, marifetullah ı en düşük 
düzey olarak görürler. Aslında marifetullah, manevi yolculuğunuzda hakkel 
yakinden de yakin mertebesinde en yüksek düzeydir. Başta ilmen yakin 
marifetullahı edinmek yani Allah’ın varlık bilgisini edinmek demek; Allah'ın 
zati bilgisi, esma bilgisi, sıfat bilgisini edinmek demektir. Burada marifetullaha 
ait bilgiler var. Ama ilmen yakin belirene göre nasıl yaşamamızın gerektiğinin 
aklı söylenmiştir. Bu sebeple bizim buradaki niyeti okumamız gerekli. Ayrıca 
belirteyim ki Hakel yakinden de yakin mertebesinde Allah'ı nakil bilgisi ile 
değil, kendiliği ile bilirsiniz.  

Tasavvufta marifetullah, muhabbetullah tan sonra Allah ile edinilen, Allah’ın 
varlık bilgisidir. Nakil ile edinilen bilgi değil, nakil ile edindiğimiz itikat ile 
Allah’ın varlık bilgisini edinmemizdir. Allah’ın zati sıfatlarını, subuti sıfatları, 
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esma sıfatlarını, ayetlerini biliyoruz, Allah’ın varlık bilgisini biliyoruz, amenna. 
Nasibimiz ne kadarsa o kadar biliyoruz. Çok iyi bilmiş olsaydık tasavvuf ve 
insanlık tarihinde çeşitli farklı görüşler çıkmazdı. Demek ki o kadar iyi 
bilmiyormuşuz. Bu kadar tartışma çıkıyorsa, demek ki tam bilmiyoruz. Ama bu 
da gelişim için şart, ilerleyiş için şart.  

88’ci ayette bize verilen, surenin aklı üzerinden kıble verişidir.  

1- Acziyetini bil, ortak koşup kıblenden şaşma, haddini bil.  

2- İlahlaştırmalarda bulunma, bu kendimiz dâhil her şey.  

3- O’nun la Varol, O’nu yaşadığının bilincinde olarak, yokluğuna ererek, hakiki 
olanı yaşa, fani olanı değil.  

4- İstidadına razı ol, kanaat et.  

5- Hüküm O’nundur. Hüküm artık olmuş bitmiş demek, sonuç O’nundur 
demektir. Hüküm sonuçta görünür. Sonuç O’nundur diyor. “O’na 
döndürüleceksiniz.” 

Tefsire girseydik herhalde saatlerce konuşurduk. Bak bir ayet üzerinden en az 
on beş yirmi dakikadır konuşuyoruz. Üstelik marifetullah a ait bilgisi 
üzerinden bile konuşmuyoruz, niyetine ait bilgisi üzerinden konuşuyoruz. Yani 
niçin bu ayeti buraya koyuyor. 

Amaca bağlı olarak yaşayın. Mademki dönüş O’nadır, amaca bağlı olarak 
yaşayın. Geçmişte kalma, günde kalma, amaca bağlı olarak gününü yaşa… 
Hangi amaç; ilahi amaca bağlı olarak bugünü yaşa! İşte o zaman nedenin 
açığa çıkacaktır. O zaman gerçekliğini hakiki olarak bulacaksın ve hakiki insan 
olacaksın. Senden murad edilen yerine geldiğinde, sen nedenini yerine 
getirmiş olarak insan olmuş olacaksın. İşte ona insan deniliyor.  

Sizden murad edilmiş neyse nedeniniz odur, gerçekliliğiniz odur, siz nedeninizi 
açığa çıkardığınız anda insansınız, ama kendini bilmeyen insan değil, Rabbini 
yaşayan insan…  

Kasas suresi sizi sonuç itibariyle, yaşanan bir varlığa taşır. Bütün Musa a.s. ile 
anlatılan; her zaman bizimle beraber olan, her alanda bizimle beraber olan 
Allah’tır. O’na tevekkül etmemiz gerektiğidir, nedenlerimizi sorgularken 
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O’nun la beraber sorgulamamızın gerektiği, dualiteyi çok iyi bilmeniz 
gerektiğidir, her şeyin olması gerektiği için olduğudur. İlkelere bağlı olarak 
olması gerekeni yaparken nedenimizi yaşamak ve insan olduğumuzun 
bilincine ermektir. İnsan, insan olduğunun bilinci ile yaşarsa, Allah’ı 
yaşıyordur; amaca bağlı yaşam. Çünkü amaca bağlı yaşamda nedenleriniz 
açığa çıkar, o nedenler doğrultusunda Allah’a taşınmış olursunuz. Cömertliği 
yaşarken cömertlikle Allah’a yakin, Allah’a yükselişiniz, iyiliği yaşarken iyilik 
eyleminde Allah’a yükselişiniz; işte o zaman Kur’an oldunuz. Yaşama ait 
söylüyor!  

Diğer surede “Kur’an’ı oku” dedi. Kasas’ta ise “Kur’an’ı farz kıldık” diyor, sana. 
Yani yaşayacağın bir kitap, zorunlu… Eğer böyle yaşarsan, sonuçta beni 
yaşıyorsundur, böyle yaşamıyorsan da yine beni yaşıyorsundur, diyor. Ama 
Allah’a örtüksündür, önemli olan asli yaşantıdır.  

 Onlara bir mükâfat vardır, sonunda bir mükâfat daha vardır’ diyor. Bir 
mükâfat daha ne?  

Zaten o sırada Hakk’ı yaşamanız mükâfat. Diğer mükâfatı kime veriyorsa 
versin. Hakk’ı yaşamak kadar büyük bir mükâfat mı var? Bugün Allah 
diyorsanız, Allah demekten daha büyük bir mükâfat mı var? Eğer yar, 
yarenini seviyorsan duygusal açıdan… İlkeli bakın, kavram sizde içselleşiyor, 
içselleştiğiniz eylemlerinizde tahakkuk ediyor, sözünüz yerini buluyor, söz 
sizde yerini buluyor ve sizin sözünüzde yerini buluyor, artık bundan daha 
büyük bir iftihar mı var? İnsansınız.  

Bazen şükrederim, Ya Rabbi derim, bugün de seni zikir ettim… Bazen biri 
adres sorar, derim birine daha yol gösterdik, hiç yoksa yoldan geçene 
gösterdik. Yanımıza gelene değil, ama yoldan geçene gösterdik. Bakın 
yaptığımız küçük şey dahi bizi sevindiriyorsa ne mutlu! Çünkü nedenimiz 
olan, insanlığımızı yaşamımızın sebebi, insanın kendini gerçekleştirmesinin 
sebebi. İnsan kendi nedenleri neyse ilkesel olarak, onları yaşamadığı sürece 
nedenini yaşamıyor, gerçekliliğini bulamaz demektir. Nedenleriniz 
doğrultusunda yaşıyorsanız, hakiki olarak insanlığınızı bulacaksınız, başka 
türlüde olmaz.  

Furkan bilincinden geldik, söylediğimiz şeyi yaşamamız gerektiğinin bilinciyle 
götürüldük Şuara’da. Neml’e geldik, sözün gerçeklik bulması ve insanın sözü 
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yaşarken kendini bulması gerektiğinin bilincine getirildik. Ama insan, sözü 
yaşarken bir taraftan da nedeni olan Hakk’ı bulup, O’na taşınacağı, nedeni 
olan Hakk’ı bulacağı ve O’nu yaşarken, kendini yaşarken O’nu bulması 
gerektiğinin bilincine taşır. Neml suresi bir nevi yaşamının teorik anlatımı 
gibidir; bunu böyle yaparsan bunlar gerçeklik kazanır hayatında gibi teorik 
anlatımı vardır. Müjdeliyor, müjde, teorisini söylüyor; böyle bir şey 
gerçekleşir, böyle bir şey olabilir. Olmayabilir de değil, olur. Allah 
müjdeliyorsa olur. Ama Kasas suresi öyle değil, Kasas suresi bizatihi 
müjdelediğimi yaşamında gör diyor, işte o zaman size Kur’an Rahmettir.  

Ve “sen sevdiklerine hidayet edicide değilsin” Yani kişileştirme olayı diyor, 
olması gereken neyse yaşa, kişileştirme. Hakk’ı kıble edinin, gereken neyse 
yaşayın.  

Yirmi sekizinci suredeyiz. Halen yükselişin surelerindeyiz, söz de yükseliyoruz, 
Furkan bilincinde yükseliyoruz, cennetler ediniyoruz değil mi? Şimdi yaşam 
biçimi olarak Kur’an önümüze çıktı. Ama Kur’an neyi işaret etti; insanı… 
Kasas suresi insanı işaret eder.  

Şimdi toplarlayım; 

İnsan acziyetinin idrakinde ise, istidadı ölçüsünde, nedeni olan, sonda 
görünecek olan gayesine bakarak sorumluluk yüklenen ve sorumlulukları 
doğrultusunda yaşayandır. Çünkü sorumlukları vazife bilinci olarak çıkar. 
‘Yaşayandır’. Kimi; Tanrı’yı! Yüklenen ve Tanrı’yı yaşayandır.  

Birinde ahirete odaklı beyan var iken, diğerinde akıbete odaklı beyanı yine 
görürüz. Üç zamanlı konuşma yine var ki bu bengide her an yaşanıyor 
anlamındadır. Sana Miş’li Geçmiş Zamanda anlatmıyor, sana gelecek zamanı 
anlatmıyor, sadece bugünü anlatmıyor; geçmiş ve gelecek üzerinden bugünü 
anlatıyor ve bugün her an olduğunun bilinciyle anlatıyor. Üçlü zamanlı 
konuşmak, her an gerçekleşiyor anlamındadır ve şu andaki bütün surelerde 
üçlü zamanı kullanıyor. Muhteşem bir şey, hiçbir kitap da yok! Film 
sanayisinde bile yok! Bir tek Bulut Atlas’ı filminde vardı, ileri zamanlarda 
inşallah daha çok olur. 

Kasas suresi insanın varoluşunu anlamlı kılmakta; acziyet, korku, güç arayışı, 
kurtuluşu… Kurtuluşu Musa olarak algılayın, kurtuluşun piri, Tanrı’yla kurtaran 
bir pir ama… Neden kurtarıyor bizi; nefsimizin zulmetinden kurtarıyor, 
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şüphelerden kurtarıyor. Allah’a tevekkül ederek yaşamımızın bilincinin getirisi 
olarak, dünyevi, beşeri ihtiyaçlara, zaruri olan ihtiyaçlardan meyil etmekten 
kurtarıyor. Hak ve adalet arayışında, hak ve adalet itibariyle bizi kurtarıyor. 
Toplumsal yaşantının, ortak bilinci edinmenin getirisiyle beraber Tevrat’la 
beraber bizi kurtarıyor.  

Kur’an’da geçen vakalar tipolojiktir. İnsanın arketipalleridir, ilk örnekleridir. 
Musa’dan geçmeden toplumsal yaşantıda dengenizi bulamazsınız. 
Peygamberlere iman! Musa’ya gelmeden, toplumsal yaşamda insan dengesini 
bulamaz, tutarlılığını bulamaz. İbrahim’e gelmeden uyum bulamaz, Musa’ya 
gelmeden dengesini bulamaz kişi, Peygamber’e de gelmeden İlahi ahlak 
üzerinde sıfatlar üzeri görünmez, marifete taşınmaz.  

Fütüvveti unutmayın. Halen böyle arada görünüyor, arada serpiştiriyor, 
fütüvvet ile ilgili. Ama 30’dan sonra daha yoğun olacak. Olması gereken o, 
çünkü Kur’an’ın aklından gittiğin zaman onu getiriyor. Bu keşfi değil, keramet 
vaki bir şey değil, ilimi bir şey. Bu akıl böyle ilerliyor, böyleyse sonuçta bunlar 
çıkacak diyorsun. Hakikaten de şu ana kadar süreç hep öyle gidiyordu, bir 
sonraki süreç bir bakıyorsun daha o gelmeden konuşulur oluyor. Çünkü aklı 
o… Muhteşem! Geleceği öngörmekte böyle bir şey... Mesela gelecek hafta 
konuşacaklarımızı, bu haftadan konuşmaya başlıyoruz, çünkü süreç bizi, ona 
zorluyor. Süreç kavramı muhteşem bir kavram! Tutarlılıkla, devamlılıkla 
dizgede ilerleyiştir. Bölük, pörçük kopuk değil, birbirini bağlayarak birbirinin 
devamı olarak ilerleyişidir ve Kur’an öyle bir kitap!  

Kasas suresinde tevekkülün enteresan bir tarafı var. Korku anlatımı var; 
refleksel korkular, dünyevi, beşeri ihtiyaçlardan doğan korkular, geleceğe 
doğru korkular. “Beni öldürürler” Dayanak arayışları var, korkularından 
sebebiyet. Korkunun son haddinde insana cesaret gelir. Bunu bireysel olarak 
evinizde deneyin, tek başınıza evinize gidin ve evinizde cin olduğunu düşünün, 
korkarsınız, Allah esirgesin. Arkanızda biri var, sağda biri var, solda biri var, 
Azim Allah!  

Bakın korktuğunuza tanıksınızdır, düşüncenizde. Allah’tan korkuyor… 
Konuştuğumuz şeylere bir daha girmek istemiyorum, ulûhiyetiyle tanık oluyor 
orada. Korktuğunuza tanık olursunuz, korktuğunuzu davet edersiniz. Son 
hadde ne olur? Azıcık cesaretinizi toplayın, bir Ayet-el Kürsi okuyun, cesaret 
gelir.  
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Ama bir Ayet-el Kürsi’nin eyleminden sonra cesaret gelir. Ayet-el Kürsi onu 
getiriyor demedim, Ayet-el Kürsi cesaret verir, amenna. Demek istediğim 
korkunuza karşı direndiğiniz zaman, eylemlerde bulunduğun zaman, sizde 
doğacak şey cesarettir. Sizi emin kılan şeyleri dayanak edindiğin anda gelecek 
şey, yine cesarettir. Hayati konularda, ilkesel konularda, değerler noktasında 
aynı anda size gelecek olan yine cesarettir. Çünkü hiç kimse değerlerine 
dokundurmaz, hayatını önüne koyar. Gerçekten, değerleri onda üstyapı 
kurumu olmuşsa, içselleşmişse, artık kendiliği olmuşsa! Anne, babası olsa da 
itiraz eder. İbrahim’de gördük, Musa’da görüyoruz, kavmine karşı nasıl 
duruyor.  

Cesur olmalı, sorumluluk almalıdır, bu kör cesareti değildir. Burada bize işaret 
edilen, cesur olmamızdır. Bu yol korkakların yolu değil. Korku, korku, korku 
dediği, birazda cesur oldur. Tevvekel Allah! Allah’ına güven, lütfu ihsanıyla 
rızkı veren Allah’tır. Önünü açacak olan Allah’tır. Zorluklarda, zorlukları 
aşamana sebebiyet verecek o aklı verecek yine Allah’tır. O zaman Allah’a 
dayan! 

Bizler Allah’a dayanmıyoruz. Allah’a iman ediyoruz, Allah var, mutlak hâkim, 
amenna. Ama işlerimize geldiği zaman tereddütteyiz. Acaba olur mu, acaba 
şöyle mi? Kardeşim duanı yap, olması gerekeni yap, sonucu Allah’a bırak, ama 
önce olması gerekeni yap. Çünkü bu din; armut piş ağzıma düş deyip de 
köşede durmanın dini değil, aksiyonel bir din. Olması gerekeni yaparsın, 
olacakları da artık Cenab-ı Hakk’a bırakırsın. Edindiğin deneyimler üzerinden, 
olabilecek ihtimallerine göre olması gerekeni yaparsın, ondan sonra gelecek 
olan şeyi de takdiri ilahiye bırakırsın. Başka yapacak bir şey yok.  

Tövbe dönüştür ama yaptığının bilincinde olup, sorumluluğunu üstlenmektir. 
Kasas suresinde bunun vurgusu var. Tövbe dönüştür ama kıbleye dönüş, 
amaca dönüş, amaç doğrultusunda hareket, bunları çok anlamlandırırız. Ama 
yaptığının bilincinde olup! Çünkü bir şeyden tövbe ediyorsan yaptığının 
bilincindesin, o şeyi yaptığının bilincinde olup, sorumluluğunu da üstlenmektir 
de. ‘Ya Rabbi kusura bakma, yaptım’, üstleniyorsunuz. Zaten o üstlenmenizde, 
samimiyetiniz sizi Hakk’a taşır. 

Batı felsefesinde, varoluşta insana kudret yüklenerek Tanrı olumsuzlanır. 
Doğuda ise insanın acziyeti kabul edilerek, üzerinde Tanrı olumlanır. Tanrısız 
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varoluş düşüncesi boştur. Hz Resulullah’ın dediği gibi güdüktür. Kasas 
suresinde varoluşun ilkelerini net okursun, son ayetinde vurguladığımız gibi.  

 “Sizler acizsiniz, Kadir olan Allah’tır”, “sizler fakirsiniz, Gani olan Allah’tır.” 
Genelde biz bu ayetleri nasıl okuruz; bizler fakirmişiz, yukarıdaki Cenab-ı Hakk 
ganiymiş veya da bizler aciziz bizim dışımızda olan Cenab-ı Hakk Kadirmiş gibi 
okuyoruz. Aslı ise sen aciz ol ki, Kadir olan sende görünsün; sen fakir ol ki, 
Gani olan sende görünsün. Sen ganiysen O görünmeye ihtiyaç duymaz ki, o 
zaman buyur sen yap der. Sen zaten kudret sahibiysen, buyur meydan senin, 
olsun, der. Hz Ali’nin kılıcı gibi; inmiş, çıkmış ya… Tevekkel Allah… Tevekkül 
aynı zamanda aciziyetini, fakirliğini kabul etmektir. Fakirlik burada şu demek; 
yoksunluğunu, yokluğunu görmek, kendini ait olmadığının bilincinde olmak. 
Fakir kendisinin bir şeyi olmayan kişidir. Evinde bir şey yok... Beden evi, gönül 
evinde sahip olduğunuz bir şey yoksa, o evin gerçek sahibi sizde görünür olur.  

Abdülkadir Geylani Gavsiyesi’nde “Ya Gavs fakir benim” diyor. Bizde normal 
fakir anlıyoruz, ya normal fakir küfürdeyse… Fakir, bir şeye sahip olmadığının 
bilincinde olan, bedenine sahip olmadığının bilincinde olan, mülke sahip 
olmadığının bilincinde olan… Zaten mülkün sahibi olduğunun burada yine 
vurgu var. Sahip olmadığının bilincine erdirmek var.  

Tasavvuf felsefesinde kul aciz olacak ve kul fakirliğinin bilincinde olacak, fakr. 
Bunlar yükselişin iki temelidir. Bu iki temel olmazsa insanoğlu tininde 
yükselemez. Acziyet bizi Musa a.s.’la bildik ki Allah Azimüşşan’a taşıyor. 
İnsanda ilerlemeye doğru götürüyor, korkularımızda, korkularımızla 
yüzleşmemiz, gelişim sürecimizi etkiliyor. Psikolojik olarak da öyledir. İnsan 
gönül evinde sahiplendikleri olmazsa, acziyetini görürse, güç ve kudretin “la 
havle vela kuvvete illa billahil azim” sahibinin Allah olduğunu görürse, 
“hasbinallah ve nimel vekil” vekili Allah olursa Cenab-ı Hakk kudretiyle onda 
görünür. Kendisi fakir ise, Ganiyy olan Allah’ı görür.  

Bütün hafta aklıma gelenleri not ediyorum artık. Buraya geliyorum, aşk diye 
geliyorum. Cenab-ı Hakk’ın bizatihi rüyamda gösterdikleri veya da şunu eksik 
bıraktın gibi gösterdikleri çok, hepsini not ediyorum. Üstelik özet 
çıkartıyorum. Bütün hafta çalışılarak sureyi zevk ediyorum. Buraya geldiğim 
anda tık hepsi gidiyor. Nasıl bir şeydir bilmiyorum. “Ya Rabbi” diyorum “Sana 
sığındım.” “Veren sen, alan sen! Ben biliyorum acizim, dökecek sen. Ben 
biliyorum fakirim, yani sahibi değilim, senin bana verdiğin bilginin sahibi 
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değilim.” Vallahi o kadar ince noktalarda bilgiler vardı çoğunu unuttum, sırf şu 
iki sure üzerine… Buraya gelince tıkır tıkır açılıyor… Nereye kadar açılırsa, bu 
sefer bende besleniyorum. Hakk açar, kul beslenir. Kul hizmet eder, hizmeti 
ile Allah’a varır, Allah’a yükselir.  

Kasas suresi ve Neml suresinde Allah’a yükselişlerimiz anlatılır. Biri sözde 
yükseliştir, diğeri ise eylemlerimizde yaşamımızda yükseliştir. Söz yaşamımıza 
sirayet edecektir, çünkü ilahi söz, bütün yaşam alanını kuşatmıştır. Cenab-ı 
Hakk kendi ilkeleriyle, sözleriyle, bütün yaşam alanımızda tezahür ediyordur. 
Yaşam alanımızın tamamında Cenab-ı Hakk’ı görmemiz, O’na tevekkül 
etmemiz, insan varoluşumuzu sorgulamamız ve O’nu kendi üzerimizde 
bulmamız söz konusudur. Bulduk, bulduk…  

İki türlü insan; uhrevi insani, dünyevi insan… Uhrevi insan sorumlulukları olan, 
vazife bilinciyle hareket eden insandır. Dünyevi insan, sorumlulukları 
olmayan, duyarlılığı sadece dünyaya karşı olan, menfaati üzerine, aklı maaş 
üzerine çalışan insandır. Burada buna bir örnek, Karun’un dur; “Bunlar benim 
elimin yaptıklarıyla bana verilmiştir” diyor. Al sana acı bir örnek… Yerle bir 
edince gittiler… Birini suda boğuyor, birini yerle bir ediyor. Dünyevi görüşü 
olup da menfaatleriyle bakanlar için “sen körlere gösteremezsin, sağırlara 
duyuramazsın, ölülere hidayet erdiremezsiniz” dediği noktadan bakın; birini 
suda boğuyor, birini yerle bir ediyor.  

Bir ayet daha var, “Ya Hamas pişmiş balçıktan bana bir kule yap. Belki giderim 
de Musa’nın Rabbini görürüm” Rabb ne kadar uzak! İşte bütün surenin ana 
fikrini veren ayet odur ve “biz Musa’ya o emri vahyettiğimiz sırada, sen 
Tur’un batı yanında bulunmuyordun, orada da değildin” Şimdi ikisini karşıt iki 
görüş olarak alın, surenin ruhunu, ilkesini görürsünüz. Bütün yaşam alanında 
olan bir Allah’tan bahsediyor. Firavun Musa’ya soruyor ya, senin Rabbin 
nasıldır. “Benim Rabbim senin de, benim de Rabbi olan âlemlerin Rabbidir.” 
Yaşamın her alanında O var. Sen O’nun yanında değildin’i böyle de anlayın. 
Hemen arkasından başka bir şey; bir kule yap ki, ola ki onun Rabbini görürüm. 
Niye? Ok alıp vuracak! En sonunda bir kule yapılıyor, okunu sallıyor, bir kuşa 
değiyor, vurdum onu diyor; böyle bir rivayet var. Hakikatini Allah bilir.  

Kule sonunda, sonuca ulaştı mı, ulaşmadı mı, önemli değil. Orada bir bilinç 
tipi anlatılıyor; nesnelerde kalmış, menfaatiyle bakan, kör olan bir insanın 
hiçbir zaman hidayeti bulamayacağı… Söylenen her şey biçimde arayış… O 
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tipolojik vakayı Musa’da da görüyoruz; “Rabbim bana görün” Biçimde arayış 
zorunlu bir şey, çünkü bir şey ne de sonlanırsa yine onda başlar. İnsan duyular 
âleminde sonlanmıştır ve duyularıyla bakarken, duyuları ile bir şeyler görmek 
istiyor. Rabbini duyularla görmek istiyor. Rabb öznedir, iç âlemindedir ve 
bütün âlem O’nun malıdır. İçerde olanı dışarıda göremezsin, dışarıda olanlar 
içerde olanları işaret eder. Neyle işaret eder; kudret, sıfat, eylemler 
üzerindeki hiyerarşi ve düzen üzerinden işaret edilir. Bütün âlemdeki nizam, 
hiyerarşi, eylemdeki birlik sadece ve sadece Vahdet sahibi olan Allah’ı anlatır. 
Ya O’nun la var oluşunu bulacak, düzeninde uyum ve dengeni bulacak ya da 
onunla sırıtıp yok olup gidecek. Karun’la anlatılmak istenen, hiçbir 
kazandığımızın kendimize ait olmadığı, Allah’ın vergisi olduğudur. “Rabbim 
senden gelene muhtacım” sözüyle Rabb yine rızık göndermiyor mu? Sofraya 
davet edilmiyor mu? Senden gelene muhtacım diyor, kapı açılıyor, Musa 
kendi başına mı edinmiştir? 

Baba onu şöyle özetlemişti; yavrum peygamberler, evliyalar, şunlar, bunlar 
bizi kandırmasınlar. Hepsi Allah’ın bir takdiridir. Musa’nın bütün vergisinde 
bunu görüyorsun, Kasas suresindeki bütün biyografiye, o surenin ruhunu 
veriyor dediğim ayetlere bakın; O’nu dışarıda aramaya çalışan ama kendisini 
bütün yaşam alanında gösteren ve işaret eden bir Allah, yaşam alanında 
işaret edilen Cenab-ı Hakk ile var olmaya sevk edilen bir insan. Direnen insan 
ise yok olup gidiyor. Onlara Lütfü Filiz Hazretleri “gübre olup giderler” derdi.  

Bütün sıfat tevhit meselesine girer ama dirilikte tevhit olmaz. Dirilikte sadece 
yekvücut Allah vardır. Çünkü dirilik sahibi Allah’tır. Şu diriydi, bu diriydi, 
bunda diriydi yapamazsın. Bütün sıfatlarda cüzi külli ayrımını yaparsınız ama 
dirilik sıfatında cüzi, külli ayrımını yapamazsın. Karıncadaki canla, sendeki can, 
bütün âlemdeki can aynıdır. Ateşi konuşturuyor bir yerde, karıncayı 
konuşturuyor… Karınca deyip geçme, ne kadar şuurlu, düşüncesi olan, 
öngörüleri olan bir varlıktan bahsediyoruz. Kayaları konuşturuyor. Bütün 
âlemden hikmet ve delillerini işaret ediyor. “Dağları duru görürsün, onları 
yürütürüz” diyor. Uzaydan bakın dağların yürüyüşünü görürsünüz, 
birbirlerinin önüne geçerler. Daha üç sene olmadı, jeofizik daha yeni buldu. 
1400 sene önce, daha yeni bulunmuş bir şey dile getiriliyor. Gel de imansız ol, 
gel de kadir gecen üzerine inmesin, gel de okuma, gel de iman etme, vicdanın 
uyanmasın! Bunlar biline, biline, yapılıyorsa bu küfürdür. Yani Hakk’a, 
hakikate, söylevinde tanık olacaksın, gerçekliliğine tanık olacaksın ve o tanık 
olduğun şeye inkârda bulunacaksın; bunun ismi küfürdür. 
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Dağları yorum olarak evliyullah şu manalarda söylemişler; ilkeler insanda 
sabit değildirler, sabit görünürler. Herkesin bir esma-ı hassı var, göz öndedir, 
kulak öndedir. Algıı, odak noktanızdan baktığınız zaman her biri ayrı, ayrı 
vazife olarak birbirlerine geçicidir, birbirleri ile yürüyüş içindedir. Bir 
bakmışsın kulak algısı, göz algısının önüne geçer; göz algısı, kulak algısının 
önüne geçer; bezen deri algısı diğerlerinin önüne geçer. Bak, yürürler, 
birbirini geçerler. Sabit bir ilkeye bağlı değilsinizdir, hiçbir zaman. Bugün 
cömertsin, adalet sıfatın ağır basar, adalet sıfatı öndedir, yarın bir bakmışsın 
başka bir sıfat ağır basar.  

Dağlar değişmezlere, dayanaklara işaret ediyor. Tinin dayanakları nedir; 
İlkelerdir. İlkeler değişmez değil diyor. Onlarla beraber yürürsün, onlar kendi 
içinde değişirler. Bir esma öne gelir, diğer esmalar geriye çekilir. Bir sıfat öne 
gelir, diğer sıfat arkaya gider. “Değişmez değillerdir” diyor. Bazen benim 
esmam buymuş, niye böyle oldu diye gocunurlar insanlar. Gocunma 
kardeşim, bugün bu esma ise yarın başka bir esma olur. Allah’tan umut 
kesilmez, seni alır bambaşka bir sıfata taşır, o esma belki senin taşıyıcı 
sıfatındır. Sen onları sabit görürsün, lakin onlar sabit değildirler. “Biz onları 
yürütürüz bulutlar gibi” Bulut belirsizliği işaret ediyor, nasıl yürüttüğünü 
bilmiyoruz. Yani nasıl o esmalar birbirleri içinde, birbirlerini takdir ediyorlar, 
hangi sıfatlara bağlı olarak yapıyorlar; o Allah’a bağlı bir şey, senin üzerindeki 
potansiyel sıfatlarına bağlı bir şey. Her insanda türlü, türlüdür.  

Kasas, insanın dünyevi ve uhrevi olarak iki gruba ayrılışını; acziyet, korku, güç 
edinimi ve dayanak edinişi, cesaret buluşuyla, dünya yaşantısından 
kurtuluşunu özetler. Kim ki Allah’la varlık buldu tevekkel Allah oldu; başka bir 
şeye gerek yok. Amcam Abbas diyor, sana bir nasihatte bulunayım mı? Söyle 
ya Resulullah diyor. “Allah’tan başka kimseden bir şey isteme” Yani dayanağın 
Allah olsun, kullar olmasın.  

Aciz düşebilirsiniz, Allah sizi muhtaç etmesin, muhtaçlık zillettir. Kimseyi, 
kimseye, birbirimize muhtaç etmesin. Bazen dua ederim; “Ya Rabbi değil 
namerde, mertte dahi muhtaç etme” Çünkü önümüze gelir. Allah vermiştir, 
Allah’ı bilmez, yüzünüze kakar, kendinden bilir. Kendinden bilene kahrını 
gösteriyor; “O başa kakan yok mu” diyor. Başa kakma iki türlü; verdiğini kakan 
ve kendisinden bilerek, böbürlenen… Allah böbürlenenleri sevmez, 
şımaranları sevmez, israf edenleri, cimrileri sevmez… Yani, sıfatı ilahisi 
itibariyle Cenab-ı Allah, ilahi sıfatları doğrultusunda yaşanmayan her türlü 
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insanlık tipolojik vakasını sevmiyor. Sadece hakikatinin görünüşüne nesne 
yapıyor. Nesnesi olmayalım, öznesi olalım.  

 Musa’nın yardım ettiği adamın daha sonra ona tavır alıyor, yine 
zorbalardan mı olacaksın diyor. Oysa Musa ona yardım etmek için araya 
girmişti! 

Bazen iki olayı beraber kılıyor… Bu iki vakayı da aynı anda görmen lazım… 
Birbirlerini anlamlandırsınlar. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Birinci de ne 
yapıyor; Musa’nın bir sözünü söyledik, herkes zulmün önünde sussa ben 
susmam diyor. Şimdi orada çaresiz bir insana fıtratı gereği yardım ediyor, yani 
adalet sıfatı, vicdani olarak… Çünkü herkes sussa ben susmam demek, ben 
vicdan ehliyim demektir. Olması gerekeni yaparım demektir. Olmaması 
gerekene, olması gereken üzerinden tepki gösteriyor. Yani Musa’nın duruşu, 
bu duruş! Birinci vaka da bu, olması gerekeni yap. İkinci vaka da zalim olanın 
o, olduğunu gördüğü zaman geri çıkıyor. Bazen olur ki, olması gereken bir şey 
görürüz, orada olması gerekeni yapmayı isteriz ama bilmeyiz ki onun 
arkasında yatan gerçek öyle değildir. Yani anlıktır. Bize işaret edilen, 
hakikatinde Musa anlık hareket ediyor. Bize işaret edilen; biraz bekle, olayları 
tahlil et, nedenlerine bağlı olarak ilişkilendir. Kim haklı, kim haksız, adaletin 
gereği de o değil midir? Yani mademki sen vicdani olarak hareket ediyorsun, 
olması gerekeni isteyerek hareket ediyorsun, o zaman olması gerekeni de 
olup olmadığının idrakine varmak için soruştur. Soruşturmadan müdahale 
etmişti orada. Bazen öyle tecrübeler bizi uyandırır, sorgulamamız gerektiğinin 
bilincini getirir.  

Bazen hakikaten hayat duruşumuz, bazen yaşadığımız ilişkilerde oluyor. Bir 
vaka ile karşı karşıya kalıyoruz, sana bir şeyler anlatıyor, sende vay diyorsun, 
bu şekilde mi söylenir! Hiç sorgulamamışız, birinin sözüne itibar ediyoruz, bize 
yapılmış bir haksızlık üzerinden tepki gösteriyoruz. Öğreniyoruz ki, öyle bir şey 
yok, tam tersi. Bazen öyle tecrübeler bir daha başkasının sözlerine hemen 
itibar etmememizi gösteriyor. Direkt doğru olarak almamız için gerekli olan 
bir şeyi gösteriyor, burada kastedilen odur, dersimiz budur. Yani bir olayla 
karşı karşıya kaldığımız zaman onu soruşturmamız hak, onu delillendirme 
hakkımız var ki hüküm vermiş olalım. Çünkü orada ceza kesiyor, kastı 
öldürmek değil ama sonuçta o ceza ölüme sebep veriyor. Amacı vurup 
korkutmak ama bilmiyor ki suçlu olan o. Bir de şikâyetçi olan İsrailli, diğeri 
Kıpti. Öldürülen Kıpti… Hiçbir şekilde soy, sop hakkı yerine getirmemize engel 
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olmamalı. Evet, zulme uğruyor ama haksızlık yapabilir adam, yalan söylüyor 
olabilir adam, zulüm yapanların kendisinin içinde doğru hiç mi olmaz? 
Kıyaslarımızı yaparken neye göre yapmamız lazım, bunun dersini verir.  

Bir şeyi soruşturmadan, delillerine bakmadan, o olaya gerçekliliğiyle tanık 
olmadığımızın bilincini de verir. Musa nedenlere bakan bilinçtir, nedenleriyle 
akıl etmeye varana kadar çok devre geçirdi. Bu gençlik zamanı…  

Bir tane patronum vardı, şöyle güzel bir şey söylemişti. Halil, gözünle 
görmediğin sürece kulağına, kulağınla duymadığın sürece gözüne iman etme. 
Yani ikisiyle beraber tahlil et, değerlendir dedi. Gördüğünü duyduklarınla, 
duyduğunu gördüklerinle tahlil et, değerlendir ona göre karar ver. 
Kararlarımızda aceleci olmamamız gerektiğinin vurgusu var burada. İki öyküyü 
beraber işlediğin zaman; kararlarında doğru olmak istiyorsan sebat et, biraz 
bekle, olanı gör, ondan sonra değerlendir, yoluna devam et. Burada bizden 
istenen değerlendirme yetimizdir. Çünkü vicdanımız aynı anda bir zulmün 
karşısında hortlar, nedenleri görmeyiz, manipüle olabiliriz. Günümüzde en 
büyük hatalarımızdan bir tanesi de bu. Algı yönetimini buna bağlı olarak 
yapıyorlar, medyada özellikle… Aynı anda bir manipüle ediyorsun bir 
bakıyorsun iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz, bir sürü insan sürü 
psikolojisiyle hareket ediyor. Duruşunuz olduğu zaman bu çok zor bir şey. 

Bu surede insanın toplumsal yaşantısında neyle varlık bulunması gerektiğini 
net anlatıyor. Hukuksuzlukla toplumsal yaşantı sürdürülebilir değildir, çünkü 
herkes hak talebinde bulunur en sonunda. Hukuksuzluk, hak taleplerinde 
olacak insanların haklarını gasp etmek demek. En son hak taleplerinde 
bulunur, ayağa kalkarlar. O zaman, hukuksuzlukla sürdürülebilir toplumsal 
yaşantı olmaz. Biz bunları çok tecrübe ettik, kendi vatanımızda ettik, Kürtlerle 
ettik, Alevilerle ettik, Sünnilerle ettik. Her biri kendi hak taleplerinle savaştılar 
seneler boyunca ve hiç biri kendiyle kavgalı değildir, birbirleriyle devlet 
üzerinden kavgalı oldular. Siyaset, bizdeki bütün problemlere bakın devlet 
problemidir. Halkın kendi problemleri değil, devlet üzerinden halk birbirine 
düşman olmuştur. Kurtuluş savaşında hep beraber savaşıyorlar, Alevisi, 
Kürdü, Sünnisi, Türkü… Şimdi hepsi birbiri ile kavgalı, ırkçı, etnik grup, öbürü 
öbürüne yezit diyor, öbürü öbürüne küfür ehli diyor. Bunların hangi birine 
bakacaksın. Hukuk herkesin hakkının eda edildiği yerdir.  
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İnsana bilmediğini bildiren Allah’tır, sen orada değildin, tanık değildin 
anlamına gelir. “Biz tanıktık yaşamın her alanında” manasına da gelir. 

Birde önemli bir şey var, Kasas suresi bize şunu söylüyor; bugünkü 
olumsuzlukların, yarın sana neyi getireceği belli değil, gündelik yaşantıda olan, 
dönenlere göre akletme… Bakın geçen surede görünenlere göre akletmeyin, 
zihinsel olarak, duyularınızla hareket etmeyin, demişti. Burada da duygusal 
olarak veya da yaşadığınız olaylara karşı anlık hareket etmeyin, diyor. Biraz 
evvel sorduğun soruda bununla alakadardır, anlık hareket etmeyin, 
olabilecekleri öngörerek olayları değerlendirin ve ona göre hareket edin. 
Bugün senin şer bildiğin, yarın hayır olarak gelecektir, Musa’da olduğu gibi… 
Seni nereye götürüyor, fıtratında ne var, senden ne açığa çıkılması isteniyor, 
Allah senin üzerinde hangi sıfatını gösterecek bilmiyorsun ki, o hayat rüzgârı 
seni nereye götürecek, ne çıkartacak… Küçüklüğünüzden itibaren 
yaşadıklarınıza bakın, nerelerden nerelere sürüklenmişsiniz ama o 
sürüklenmeler buraya getiriyor. Bazen dua ederdim “Ya Rabbi iyi ki 
Malatya’dan çıkmışım, iyi ki o dayaklarımı yemişim” Çocukken yediğim 
dayakların hepsi aklımda, elleri kolları dert görmesin hepsinin. Niyet iyi idi 
ama kötü değildi.  

Sizi bu ahlaka taşıyorsa ben bu hayata razıyım, o hayat serüveninin her anında 
Rabbimin yanımda olduğunu iyi biliyorum. Nasıl anlarsınız? Her anında dua 
edin, her anınızda yaptığınız duanızı da kabul edecektir. Yeter ki ilkeli olsun, 
yeter ki samimi olun duanızda… Bizi buraya taşıyan Rabbime hamd olsun. Ta 
buradan kopacaksın da Abdullah Değerli’nin yanına gideceksin de, sohbet 
öğreneceksin de, bu açığa çıkacak; Nereden bilesin? O zahmetler oraya 
getirecek, Avrupa yakasına taşınacaksın İstanbul’da, ondan sonra, ticari 
ilişkilerini geriye atacaksın, atölyeyi bırakacaksın, sohbete oturacaksın, bütün 
aklını fikrini oraya vereceksin… Deli diyecekler, şunu yapıcılar, bunu yapıcılar…  

Milletin delisi olun, Allah’ın akıllısı olun, milletin kötüsü olun, Rabbin salih 
kulu olun, başka bir şeye gerek yok. Kişilere göre yaşam değil bu, Allah’a göre 
yaşamdır bu, gerisini boş verin. Biz ne bir filozof, ne arifiz, ne şuyuz… 
Elimizden geldiğince Allah’ı yaşamaya çalışan, Allah ile yaşamaya çalışan 
imanlı insanlarız, yani Müslimleriz, Müslümanlarız, müminleriz. Yani biz 
İslam’ız. Nereden geldiğimiz önemli değil, kimler olduğumuz önemli değil, ne 
ırktan, hangi etnik gruptan geldiklerimiz önemli değil, bu gün burada Allah 
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diyebiliyorsak, Kur’an’ı özümseyebiliyorsak, Allah için yaşayabiliyorsak, Allah’a 
tanıksak ne mutlu bize, gerisini boş verin.  

Allah ile iseniz ne dert var, ne gam var. Allah yok dert çok, gamda çok… Allah 
yoktur derken burada kastettiğimiz Allah ile sizin aranızdaki yakinlik… 

Geçen suredeydi; Dabbe’de “siz gerçekten hakkıyla yakin getirmemişsinizdir” 
şeklinde meali olmalı, onu iman etmemişsinizdir diye çevirmişler, değil. Çünkü 
çıtalar, ilkeler, değişmezler bizim nerede olduğumuzu gösterirler, hakikate 
göre nerede durduğumuzu gösteririler, iman edip etmediğimizi göstermezler 
ki nerede durduğumuzu gösterirler. İmanımız varsa zaten bizi yakınlığa taşır, o 
ayrı mevzu… Ama hangi yerde durduğumuzu gösterirler.  

Musa’nın biyografisi ile Allah’ın insanın her safhasında bulduğuna tanığız. 
Bütün surelerde bir tarih bilinci var. Allah’ın kendisinin tarih bilinci var. Bize 
bir tarih bilinci veriliyor ya, zaten kendisinin amacına bağlı olarak, ereğine 
bağlı olarak bir tarih bilinci var, önümüze getiriyor. Bunu ders olarak 
veriyorum düşünün… Cenab-ı Hakk’ın ereğine bağlı, kendi amaçlarına bağlı 
olarak bizim önümüze getirdiği bir tarih bilinici var, edinmemizi istediği. Zaten 
kendisinde olan bir tarih bilincini önümüze getiriyor. Bu ayetler ereğe bağlı 
olan bir tarihinin olduğunun işaretidir ve bilinçli hareket eden bir varlıktan 
bahsediyoruz. Aklı kül üzerinden düşünen, yapan, çatan, sonuçlara bağlayan… 
Ve insan bunu aklıyla anlamaya çalışıyor. Muhteşem bir nimetle donatılmışız, 
Allah-ı azimüşşan kadir kıymetini verir, İnşallah. İnşallah da şu Kur’an’ı sonuna 
kadar hakkıyla tamamlarız.  

Şöyle bir not düşmüşüm; söz sesin biçim alışı, Tanrı kelamı olarak rahmettir. 
Vicdanla edinilen bilgi irfana, akıl ile edinilen bilgi ilim ismini alır. Vicdan ile 
edinilen bilgi irfana, çünkü orada da değerlendirme var; bilgide eğer ilkeler 
ağır basıyorsa bu irfana sebebiyettir. Bilgide makullerle, malumlar ağır 
basıyorsa, bu ilimdir. İrfanda bir ilimdir ama ikisi arasında farklı bir şey var.  

Hak-el yakin tevekkül edilmesi istenmesi bu surenin tevil özetidir. Acziyet 
doğrultusunda insanda görünür olan, güç arayışı ve kıblesi fani veya kıblesi 
baki olanlar anlamlı kılınmakta. Baki olana ayn-el ve hakk-el yakın tevekkül 
edilmesi istenmekte, buda surenin tevil özettir. İnsanın tinde gelişiminin 
unsurları vurgulanmakta; acizyet, korku, tevekkül, cesaret tinde gelişimin 
sebepleridir.  
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Burada bazen evliyullaha bile kafa tutuşumuz oluyor. Benim gibi adamlar için 
hakikaten cesaret, çünkü ben onların güçlerine tanığım. “Höt” deseler, Azim 
Allah melekleri sıraya dizerler, öyle kişiler… Allah’tan Allah’a çok dayanağım 
var. Allah’tan cesaretim çok gelir. Böyle kişileri alıp konu bahsi etmek kolay 
bir şey değil. Ama kişiselleştiriyorlar, konuşmaktaki maksadımız bunun 
görülmesi. Hangi cemaate, tarikate gitseniz büyüklerini kişiselleştirme 
görürsünüz; mesela Nurcular da Said Nursi, Fethullah Gülen vs… Buraya gelin, 
farz edin beni yaparsanız, olmaması gereken bir şey… Bu kişisel bir vaka değil, 
kişisel bir durum değil, kişisel bir olay değil. Hak ve hakikati söylediğiniz 
zaman Allah’tan cesaret alarak söyleyin, korkunuz olmasın. Filancaymış! 
Kişisel bir şey değil ki, Hak ve hakikati söylüyorsun, o hak ve hakikate göre o 
kişiler kendilerinin dabbesi olsunlar, kendi kendilerini konumlandırsın, kendi 
kendilerini değerlendirsinler. Hepsi duyuyor, ini de, cini de şahitler, tanıktırlar. 
Şu anda nazar edenlerin haddi hesabı yok, saymaya kalksam utanırım, 
vallahi… Demek istediğim cesareti Allah’tan alırsınız. Dayanağınız Allah olsun! 
Dayanaklarınız size cesaret verir veya hayati dayanak olarak size cesaret 
getirir.  

Bazen ölüm vakasıyla karşı karşıya kalır, bir kedi de aynı anda tüylerini 
kabartır; bak, var oluşu kendisine cesarettir. Gece karanlığında kalmak gibi, 
bir Ayet-el Kürsi okursun, varlık dayanağı edinirsin, tak diye ayağa kalkarsın. 
İnsan yaşamadığını anlatmaz, ben yaşadığımı anlatıyorum, korkmuşum onun 
için böyle anlatabiliyorum. Bir insan bir şey anlatıyorsa kendinde var 
demektir. Dayanaklarımız bize cesaret verir, o zaman dayanağınız ne olmalı, 
tevekkülünüz kime olmalı? Allah’a… Dayanağı Allah olmayanın işi bitmiştir. 
Kişileri dayanak edinirsen, o kişilersindir; kimlere özeniyorsanız ondansın, 
sevdiğinizle berabersiniz diyor ya! Onlarla beraber olursunuz, onları 
içselleştirirsiniz, başka bir şey olmaz.  

Her şey Allah da başlar, Allah da biter. O zaman Allah’ta başlayın, Allah’ta 
bitin.  

O zaman Allah sizde başlatır ve bitirir. Sizde seyran edilen Hakk olur. Bakın 
kişiyi Allah yapmıyor, kişi üzerinde tecelli eden Allah’dır diyor o sırada, ne 
mutlu o kişilere,  cenneti zat-ı elde ederler.  

Tarih bilinci dedik… Kâhin Musa’nın geleceğini haber vermesindeki hususiyeti; 
zulme uğrayanlar her daim hak talebiyle kurtulurlar olarak da görmek gerek. 
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Bize burada kast edilen, her zaman zulme uğrayanlar, hak talebinde 
bulunurlar ve hak talebinde bulunmaları üzerinden de kurtarılırlar. Bu 
istinasız böyledir. Eğer dünyanın zulmü üzerinizde varsa, Allah ile 
kurtulursunuz. Dünya size, bedeniniz size dar gelirse, siccin cehennemi size 
dar gelirse, Allah ile nefes aldığınızda ferahlarsınız… Size binek yapılır, işte o 
zaman ferahlarsın. Çünkü hapishane iken siccin olur, binek olduğu zaman 
onunla Hakk’a yürürsünüz, her şeyi zevke çevirir.  

Son söylediğim çok önemli… Yaşadığımız şeyleri hangi açıdan değerlendirerek 
hayatımıza taşıyorsak o şekilde duygusal ve psikolojik tepkilerle karşı karşıya 
kalıyoruz. Ve Kur’an bu durumları da dile getiriyor; “sen siccin cehennemini 
bilir misin? Nereden bileceksin ki…”  

O surelere gideceğiz… Siccin doğa cehennemidir, beden cehennemidir. İnsan 
öyle bir manevi hale gelir ki kendine Allah’a layık görmez, kendini beden 
zanneder ve bedende yaşadığı bütün beşeri şeyleri Allah’a layık görmez. 
Bedeni kendisine dar gelir, o sırada ölse yeridir. Sen bilir misin diyor, siccin 
cehennemi ne olduğunu, nereden bileceksin ki, haberi geldi mi ki sana… 
Yanar biter insan, kül olur! O sırada senin perspektifini şu şekilde değiştirir; o 
beden senin hapishanen değil, Allah’ın bineği, sen Allah’a ne diye böyle kötü 
şeyler layık görüyorsun! Ne zaman ki, Allah’ın bineği olduğunu görürsün, o 
zaman kendinizi araya koymamaya çalışırsın. Sesiniz çıkmaz bir daha... 
Hapishane değilmiş, tecelli gâhmış! Bak, bakış açınız değişti, psikolojiniz 
değişiyor, âleme bakışınız, kendinize bakışınız değişiyor. Kendi üzerinizde 
yaşadığınız psikolojik problemleri aşıyorsunuz aynı anda. Ama sağlam ilke 
üzerinden aşıyorsunuz. 

Bu yol insanı insan etmek içindir, insanı hayvan etmek için değil, yoldan 
çıkartmak için değildir. Bu yolda gidenler akıllarını yiyormuş! Cüzi akılla, akl-ı 
maaşı varsa yesin zaten, aklı küle varsın inşallah. Böyle diyorlar, korkutmak 
için.  

Güç ateşe işaret ediyor dedik. Ateş elinize geçerse işlevsel bilgidir artık. Yani 
üzerinizdeki güç işlevsel bilgiye işarettir. Ateşiniz olsun, şevkiniz olsun, bilgiyi 
işlevsel kılsın. Bilgiyi işlevsel yapan, en büyük ateş nedir? Aşk, muhabbet… 
Muhabbetiniz olsun, her türlü bilgi sizde işlevsellik kazansın. Hakk’a taşısın 
ilkelerle beraber, Allah gani, gani nasip eylesin. 
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Kasas suresini özet geçiyorum.  

Kasas suresi acziyetleriyle güç arayışında olan insanın, dünyeviyete doğru güç 
ve baki olan Allah ile beraber gücü buluşu. Çünkü güç arayışında olan insanın 
iki kıblesi oluyor, dünya ve hakikat… Allah, bulan insanı ayrıştırıyor, insanın 
var oluşunda, insanın Allah-ı azimüşşan kendisiyle anlamlı kılınmasını istiyor. 
Bunu da son ayette zaten görürsünüz. Var oluşunu Allah ile anlamlı kılan 
insanın suresidir. Varoluşunu Allah ile anlamlı kılmayan insanlarında tebligatı 
vardır ve varoluşunu Allah’ın bizatihi kendisiyle bulunmasının gerektiğini ayeti 
de seksen sekizinci ayettir. 

Seksen sekizinci ayet, sekiz sekizdir… Sekiz bizatihi Allah’a işaret eden bir 
rakamdır ve sekiz rakamı âlemdeki hareketin rakamıdır, uyum… Sarmal zikzak 
ın, uyumun, hareketin rakamıdır. Çünkü âlemde her şey sarmal zikzak yani 
spin üzeridir. Küreden zerreye kadar her şey sarmal zikzakla hareket eder, 
bunun sembolik rakamı sekizdir. Psikolojik olarak ahlaktaki karşılığı, uyumdur. 
Dokuzda dengeyi bulursunuz, vechelenirsiniz ve sevk edilirsiniz. Yani 
üzerinizdeki fıtratınızda olan potansiyeliniz neyse, onu açmaya doğru 
gidersiniz. Karşılaştığınız şartlar, koşullar sizi onu açmaya sevk eder. Onun için 
Neml suresinde dokuzu da o şekilde algılarsanız tam yerli yerine oturur. Hani 
dokuz kişiydiler, dokuz mucize verdik, dokuz ve katları olan bir sure yirmi 
yedinci sure muhteşemdir.  

İlkeli, niye karınca beyini koyuyor? Karınca çalışkan adamdır ve peygamberler, 
insanlar için çalışanlar… Ama oradaki Karınca Beyi, karıncalar için uyarıda 
bulunan ve karıncalar için çalışan bir bey. Karıncalar normal çalışan, Karınca 
Bey ise karıncalar için çalışan, oradaki hiyerarşiyi sağlayan, ilkeyi gösteren, 
toplum düzenini oluşturan… Peygamberler de öyledir. Zamandaki ve 
mekândaki koşullar ve durumlara göre, insanlığın ihtiyaçlarına göre insanlara 
çare getirmişlerdir. Zulme, hukuksuzluğa karşı hukuku getiriyor; sihre karşı 
mucizeyi veriyor Musa’ya… O zamanın koşullarına göre veriyor.  

Bu zamanın koşullarında ne var? Duyarsızlık… Değerlere geri dönüş olacak o 
zaman… Hak, hakikat doğrultusunda değerlere dönmezsek hiçbir zaman 
toplum düzeni bulamayız, toplum kuramayız. Önemli olan artık birey değildir, 
toplumdur, biz olmaktır. Evet, ferdi hikmet noktasında marifetimizi bulacağız 
ama fütüvvet noktasında biz olamazsak hiçbir zaman ilkesel düzeyde Cenab-ı 
Hakk’ı hakikatiyle toplum değerleri içerisinde yaşayamayız. Çünkü insan hiçbir 
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zaman birey varlığı değildir, tek bir varlık değildir, toplum içerisindeki 
yaşantısında kendini bulan, ürettikleriyle beraber kendi üzerine dönen, 
toplumdaki karşılıkları üzerinde tininde derinleşendir. İnsan tek başına 
yaşayan bir varlık olamaz, fıtratına aykırı bir şey. Bütün değerlerini, yaşadığı 
nedenlerini toplum içinde insanla bulacaktır, her bir kişi kendi nedenini başka 
bir insan üzerinde bulur.  

Bunu Belkıs ile Süleyman arasındaki ilişkide görüyoruz. Belkıs’ın tavrı aynı 
zamanda Süleyman’da da var. Belkıs’a Süleyman ile saltanatıyla görünüyor 
ama Süleyman’a da Ashab Bin Beriye ile saltanatıyla görünüyor. “Buna şükür 
mü edeyim, nankör mü olayım” dediği kıskançlıktır orada. Bir peygamber 
kıskanç olur mu? Normal bir şey olsa “Ya Rabbi şükürler olsun” taht geldi, 
dersin. “Nankör mü olayım, şükür mü edeyim?” Dediği anda psikolojisini 
okuyorsunuz, demek ki kıskanmış, kıskançlığını görüyor. Kıskançlığıyla beraber 
bana bu şekilde lütuf eden, hizmetime veren, getiren, götürenden Rabbime 
şükür mü edeyim, yoksa küfre mi varayım? Aynı hal Belkıs’ta da çıktı, yani 
birbirlerini tamamlıyor. Ama o iki insan ilişkisi, birbirlerini tamamlayışı, 
kendilerini görüşü olursa eğer; “evlat, babanın sırrıdır” bunu net görürsünüz. 
Veya Ashab-ı Kiram, Resulullah’ın nasıl ki temsilcileri, O’nda olanın dışa 
vurumu ise, eylemlerinde ahlakının görünüş biçimleri ise aynıdır… 
Vermediğiniz, paylaşmadığınız sürece tininizde derinleşmezsiniz demektir.  

Paylaşmayanların bu yolda nasibi yok, bu yol rahmet yoludur, paylaşanların 
yoludur. İlmini paylaş çoğalsın, canını paylaş yükünden kurtulasın, malını 
paylaş huzura rahata eresin, sevgini paylaş gönlün coşsun, derdini paylaş 
sükûnet bulasın, günahına tövbe et Allah ile paylaş, sorumluluğunu yüklen 
günahlarından kurtulasın. Paylaşmanın dinidir, tamamıyla… Kendini paylaş 
diyor, paylaşabilene aşk olsun… 

Kadir geceniz mübarek olsun, yirmi üçü, yirmi dörtte, bağlayan Ramazan 
gecesidir, ay takvimine göredir. Hz. Cebrail’e selam olsun, kanatları 
üzerimizden eksik olmasın. Cebrail düşünce meleğidir. Biz her şeyi 
ontolojisine göre okumaya çalışıyoruz. Doğada akıl, adalet yok vs batının 
sözleridir. Adaleti hangi içerikle doldurdun ki, doğadaki adaleti görmüyorsun! 
Adalet her şeyin hakkını vermek demektir, hakkıyla yaşamak demektir. Doğa 
da her şeyi hakkıyla yapıyor, her şeyi birbirine hakkıyla veriyor. Aynı zamanda 
hakların iadesiyle alakadardır ve her şey varlık hakkını alıyor, geri iade ediyor. 
Doğa hem kullar üzerinden mevcudat üzerinden işliyor, hem de Cenab-ı 
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Hakk’ın adaleti olarak var. Her şeyin hakkını veren, idare, idame etmesiyle 
adalet sahibi Allah, her şeyi varlık hakkı üzeri aldıkları hakları geri iade 
etmeleriyle, her birinde hakların iade edilmesini, adaleti görürüz. Selam 
üzerlerine olsun cümlesinin…  

Bir şeyler duyduğumuz zaman şu şöyle söylemiş, bu şöyle söylemiş değil! 
Gerçekten içeriğini hakkıyla felsefi olarak, hikmet vari olarak, nedenine bağlı 
hikmet, ereğine bağlı hikmet olarak doldurmuş mu, doldurmamış mı buna 
dikkat edin. Böyle bakarsanız külyutmaz olursunuz, sağlam olursunuz, 
dayanaklarınız sağlam olur. Şu şöyle dedi, bu böyle dediler diyorsak hala 
kişiseliz, halen çocuğuz, kişileştiriyoruz; kendi ilkelerimizle, kendi 
dayanaklarımızla, kendi içeriklerimizle ayakta değiliz demektir. Allah esirgesin.  

Bizden istenen kendimizle ayakta olmak, Kasas suresinde bunu net veriyor.  

Musa tek bir birey!  

Yürüyüş yalnızdır, tek başınadır. Ailesi ile beraber çıkmıyor o ağaca, ailesiyle 
beraber ateşle konuşmuyor. Herkesin Allah’ıyla konuşması kendi özelidir. 
Herkes kendi Allah’ıyla kendisi konuşur ve özeli olarak konuşur, kime 
anlatacaksın? Dayanak istiyor ‘Ya Rabbi bana ne derler, bana inanmazlar, beni 
yalanlarlar, bana dayanak ver’. Yani benim bu sözümü gerçekleyecek, 
doğrulayacak, onaylayacak birini ver. Nübüvvete geldiğiniz zaman var öyle bir 
şey, ama velayettesiniz gerek yok. Özeliniz size aittir. Allah ile konuştuysan 
sen konuştun, kime ne? Ne anlarlar ki! Konuşanlara da aşk olsun! 

Kasas suresi insanın var oluşunun Allah ile olması gerektiğini ve Allah ile 
edinmesi gerektiğini, varoluş ilkelerini Allah ile idrakine ermesi gerektiğini ve 
kıblesini o şekilde edinmesi gerektiğini bilinci verir. Ve Kasas suresinde insan 
tek bir birey olarak ele alınır ve yaşaması gerektiğinin bilincini verir. İnsan 
toplumlaşacaksa eğer, hukukla toplumlaşması gerektiğinin bilinci verilir ki 
insani değerler öyle edinilecek, ilahi tavırlar ancak öyle açığa çıkacaktır. 

Selam üzerinize olsun. 

10.07.2015 
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29- ANKEBUT SURESİ 

 

Geçen hafta Marifetten bahsetmiştik. Marifet Allah’ın bilgisidir, tasavvufta 
muhabbetullah tan sonra erilen bir şeydir. Ama günümüzde teorik olarak 
Kur’an’dan alınan bilgiler, evliyullahtan, ulemadan gelen bilgiler ile Cenab-ı 
Hakk’ın sıfatlarını, varlık bilgisini ediniyoruz ilmel yakin düzeyde. Allah’ın zati 
sıfatları, subuti sıfatları, ayet bilgisinde kendi varlık bilgisini sunuşu -Allah 
Rahmandır, Rahimdir…-, sıfat bilgisi, esma bilgisi, cümle âlem üzerinde 
efalinde tecelli ettiğini - tevhidin prensipleri ile Allah, Allah’a Allah’ta, 
Allah’tan, Allah’la, Allah için, Allah’ın- Allah’ın bilgisine vakıfız. Günümüzün 
âlimleri genelde “Allah’ın varlık bilgisi önceliklidir dinde” diyorlar. Aslında 
tasavvuf ta bu evvela işlenmez, bilgi olarak edinilir ama ilk edinilen şey 
muhabbetullah tır. Allah’ın muhabbetiyle karşı karşıya kalmak, hitap muhatap 
ilişkisine geçmesidir. Allah’la kul, hitap muhatap ilişkisinde başlangıç duadır. 
Dua eder kul, duanın kabulü olur, o duanın kabulü üzerinden farkındalık 
başlar. Duaların kabulü, yani isteklerinin, düşüncelerine cevap arayışlarının 
sonuçlarının elde edişi, hızlı bir şekilde cevap buluşları, karşılaştığı olaylarda 
Cenab-ı Hakk’ın himmet edişleriyle karşı karşıya kaldığı zaman muhabbetullah 
başlamış demektir. Yani bir kişi kendisini muhatap alıyor artık, ama o bir kişi 
kim? Kâinatın Rabbi, kâinatın öznesi… 

Bütün kâinattan konuşmaya başlar. Bu konuşma nesneler üzerinden bir 
konuşma değil, kişinin kendi hali üzerinden, Cenab-ı Hakk’ın ilişkilerde 
bulunduğu her şey üzerinden ona cevap verişidir, el uzatışıdır. Musa’da 
gördüğümüz gibi; temel ihtiyacı üzerinden ona el uzatıyor, konuşuyor ki 
sembolik olarak o ateş güce, bilginin işlevselliğine işarettir. Ama orada ateş 
biçiminde görünen nur idi. Dostun ateşine gelen muhabbet bulur. Evvela 
muhabbetullaha erilir, o muhabbetullaha erdikten sonra Cenab-ı Hakk’ı 
kendisiyle tanırız. Teorik değil, pratik ve yaşamsaldır, sıfatları ile tanımaya 
başlarız. Nereye kadar? Ta ki biz kaybolup da Cenab-ı Hakk’ın kendiliğine 
kendimizde varana kadar… Yani öz varlığımızı, öz kendiliğimizi kendisi ile 
bulana kadar… O’nu O’nunla tanırız, bizatihi kendiliğini kendisi ile tanırız. Bu 
zorunludur… O zaman marifetullah a ermişsindir. Marifetullah ı bilgi olarak 
edinmek değil, olmak olarak edinmek…  
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Bu bir süreç işidir, o sürecin başlangıcı muhabbetullah tır, muhabbetullah ın 
sonu marifetullah tır; hitap-muhatap ilişkisinde olduğun kişiyi, bizatihi onun 
sıfatları ile tanırsın. Gündelik hayatta da öyledir. Kişileri ne ile tanırız; referans 
ile… Bir iş yerine gidiyorsun, bir kişinin referansı ile gidersiniz, o referansa 
itibarla sizi tanırlar. Ama ne zaman sizinle iş yaparlar, ondan sonra sizi 
tanırlar. Yani ilişkide bulunduğunuz durum üzerinden, siz tanınır olursunuz. 
Allah’la da öyledir… Olabilirliği var mı? Hep oluyor, halen oluyor… El ele, en-el 
Hakk’a… Halen devam ediyor…  

İkincisi; dirilik sıfatı… Cenab-ı Hakk’ın hayat sıfatının tevhidi yoktur. Çünkü 
Allah diridir, zaten bütün âlemin dirisi O’dur, tek bir diri var. Bütün sıfatları 
cüzi, külli diye ayrışıma koyabilirsiniz; külliyatta olan, Cenab-ı Hakk’ın 
bütünsellikte mesela Rahman oluşu, ama bir kuldan rahmaniyet sıfatı ile 
tezahür edişi veya da Rahim oluşu bir kuldan Rahim sıfatı ile görünüşü, Allah 
cömerttir ama bir kuldan da cömert olarak görünüşü… Cüzzi, külli olarak 
bunları ayrıştırabilirsin, kulları üzerinden görünen ve külliyatta cömert olan… 
Her sıfat isteseniz de istemeseniz de cüzziyatta görünür, yani külli olan 
cüzzinin eylemleri üzerinden görünür. Amenna… Ama külliyatta olan, 
devamlı, her şey üzerinde evrensel olarak bağlayıcıdır. Mesela her şeyin 
üzerinden Cenab-ı Hakk cömerttir, ama cüzziyat ta ise birinin eylemi üzerinde 
cömertliği görürsün. Küllinin farkına varmak, cüzzinin üzerinden O’nun 
tecellisi sonucundadır. Yani tekil ve tikel üzerinden tümel olan, eylemde 
görünüşe taşındığı zaman O’nun gerçekliliğine tanık olursun; felsefi olarak 
böyle söylendi.  

Eski lisandan söylersek; cüzinin eylemleri üzerinden tümel görünüş bulur, 
tahakkuk eder, gerçekleşir ve siz O’na tanık olursunuz. Tanık olmanız zaten 
O’nun gerçekliliğidir. Tanık olmadığın şey gerçek değildir, çünkü. Bir şeyin 
teorik tarafı olmalı elbet, onun üzerine metodik olarak çalışmalar 
yapılabilmeli, ama gerçek yaşamda karşılığı görülmezse havada kalır. 
Gerçekliğini ilkeler olarak bağlantısından alıyoruz, yaşamımızda karşılığının 
olduğunu gördüğümüz zaman anlıyoruz. Orada Allah dediği zaman, Allah 
tarafından muhatap alındığımız zaman, karşılaştığımız koşullardaki 
ilişkilerinde ona tanık olduğumuz zaman anlıyoruz. Bu ayeti yaşıyoruz diyoruz 
artık… “İnsanla Kur’an ikiz kardeştir”, Hz. Ayşe’nin “Resulullah’ın ahlakı Kur’an 
ahlakı idi, hiç Kur’an okumuyor musunuz?” deyişi noktası. Veya da Hz. 
Ömer’in dediği gibi; biz onun zamanında iken Kur’an’ı yaşıyorduk. O gittikten 
sonra yaşamamaya başlamış herhalde, bir de öyle bir anlamda çıkıyor orada… 
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Ama Hz. Ali’nin dediği gibi; Kur’an’ı natık benim diyor, yani yaşayan Kur’an, 
dile gelen Kur’an… Amacımız bu… Yaşayan bir Kur’an olmak… Gerisi boş… 
Yani yaptığımız çalışmanın yaşamda karşılığını arzuluyoruz zaten, ne kadarsa 
artık.  

Kasas suresinde iki insan tipi önümüze çıkartıyor demiştik. Yani dünyevi –
seküler- insan tipi ve manevi –uhrevi- insan tipi… Bir insanın yaşam 
ilişkilerinde neye göre yol kat ettiği ve Allah’u azimüşşan a karşı hangi 
duruşlarda bulunduğunu görüyoruz. Lakin Ankebut süresine geldiğimiz 
zaman, bu iki insan tipini çok farklı yerden ele alıyor.  

Ankebut süresinin ilkesini söyleyeyim ki bağlayıcı olsun. İlkesi insanın kendi 
nefsini zapt altına alması ve kurtuluşa ermesidir. Ve dikkat ederseniz bütün 
Peygamber söylevlerinde kurtuluşa erdirmek konuşulur, “onu kurtardık”, 
“ateşten kurtardık” Kavminden kurtuluş, zulümden kurtuluş veya kendilerine 
verilenle beraber bir kurtuluş… Kurtuluş, felah, “hayyal el felah” diyoruz. 
Kurtuluş ne ile oluyor; ilke ile olur. İlkelerin yaşantısı ile gerçekleşir. Bu söylev 
aslında içeriği tam dolu olan bir söylev değil. İnsanın nefsini zapt altına alması, 
insanın kurtuluşuna sebeptir diyoruz mesela. Bakın söylevin içeriği dolu, ama 
karşılığı olmayabilir. Kardeşim, benim içinde kurtuluş nefsimin gerekliliklerini 
yaşamaktır, diyebilir bir insan…  

İnsanın varlık nedeni ne ise, varlık nedeni doğrultusunda yaşaması ve 
kendisinin o varlık nedenlerinden uzaklaştıran şeylerden kurtulması ve 
kendisini varlık nedenine taşıyan şeyleri yaşayarak, ilkesi olanı ereğinde 
yaşamaya başlaması, ereğin de olanı ilkeli olarak yaşamına taşıması onun 
kurtuluşudur.  

Bu doğrultuda nedeni ne ise nedeni doğrultusunda yaşamamak insana ceza 
hükmü getirir. Kur’an’da bunu net görüyoruz, nedeniniz doğrultusunda 
yaşamanız ise sizi cezadan muaf kılar ve Ankebut süresinde bunu görürsünüz. 
Kasas süresinde nimetten sorgu sual olduğunu gördük, çünkü nankörlük 
ediyoruz verene… Ankebut süresinde ise nedenimiz doğrultusunda 
yaşamamamız bize ceza hükmü getirir.  

Ceza nedir demiştik; ereğin kendisini bize hatırlatan, ereğe geri çeviren şeydir, 
erek bilincini bize getirendir. Niye; çünkü nedeninden koptun, o zaman ceza 
senin üzerine hak… Üzerinizde bir neden var, bir amaç var ve o amaçtan 
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dolayı mesulsünüz, o mesuliyeti sorumluluğu yerine getirmezseniz, sizin 
üzerinizde ceza hak oluyor. Ne zamanki nedenleriniz doğrultusunda 
yaşıyorsunuz, o zaman cezadan muaf oluyorsunuz. “İman eden ve salih amel 
işleyenler, onlara kurtuluş vardır” diyor zaten. “Onlar cennetle 
müjdelenmişlerdir,” aynı zamanda kurtuluşa erenlerdir, kabul edilenlerdir.  

Bütün ceza müeyyidesi olanlar üç noktada çıkıyor. 

— Allah’ın varlığına yalanlayanlar, onu Furkan süresi ile Şuara süresinde 
görmüştük.  

— Kasas süresinde görmeye başladığımız bir hal; nimete nankörlük…  

Birinde varlığın hakikatini ve hakkı, gerçekliliği yalanlama… Tarihte bunu zaten 
net görüyorsunuz, bir insan hak ve hakikate dair bir şeyi yalanlıyorsa 
yalanladığı şey ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Çünkü hak ve hakikatle insan 
ilerliyor ve yalanlayanlar yok olup gidiyor, mesamesi bile kalmıyor. “Dünya 
yuvarlaktır” şu anda “dünya düzdür” diyen bir insan kaldı mı? İnkâr edenler 
nerede? Gerçekle yürüyorlar… Neyi inkâr ediyorsanız, hak noktasında 
yalanlıyorsanız, illa onla yüzleşiliyor, istisnasızdır bu. Cenab-ı Hakk diyor ki; bu 
dünyada beni yalanlıyorsanız, ahir dünyada yani ölümle beraber zaten o 
yalanladığınız şeyle beraber yüzleşeceksiniz diyor. İki; nimetin yalanlanmasını, 
nankörlüğü suç sayıyor… En basiti evladınıza yaptığınız şeyler sebebiyle, 
evladınız hata yapıp size kusur işlerse veya da kötülük yapmaya başlarsa, 
nankör demez misiniz, onu suçlamaz mısınız? İlk yaptığımız şey onu 
suçlamaktır, nankörlüğü sebebiyle…  

Şimdi Ankebut süresine geldiğin zaman, bambaşka bir suç çıkıyor önümüze…  

— Nedenini yaşamamak…  

İlahi neden mesuliyet getirir insana, fıtri mesuliyet… Fıtri mesuliyeti 
yaşamıyorsanız, sorumlu kılındığınızı yerinize getirmiyorsanız, suç işlemiş 
olursunuz. Mesela, bir memuriyet hayatınız var, memursunuz, yaptığınız işi 
hakkıyla yapmıyorsanız suçlanırsınız; “niye yapmıyorsun,” aynı şey… İş Allah’ın 
işidir demiştik, ya amiriyiz ya memuruyuz. Bütün iş Allah’ın işidir, biz o işin ya 
amiriyiz ya memuruyuz. Amiri veya da memuru olduğumuz sorumluluk ne ise 
onu yerine getirmememiz nedenimizi yaşamamızdır. İşte o suçtur… Ankebut 
suresinde net bunu göreceğiz. 
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Buradaki bağlayıcı ilke kurtuluş ilkesidir ama bu sonuçta erek olarak önümüze 
çıkandır. Gerçek bağlayıcı olan ilke ise imtihan, cihad burada net geçiyor. 
Lakin imtihanla cihad arasında başka bir ilke çıkıyor. Ne için cihad edersin; 
değerleriniz için… Değerleriniz olmazsa savaşamazsınız, mücadeleniz olmaz. O 
zaman neye göre imtihan ediliyorsun, neye göre cihad ediliyorsun? Yaşamsal, 
tinsel imtihan, potansiyelinizde olanlarınızın açığa çıkması içindir. Lakin 
imtihan sonuçta edindiklerinizin dışlaşması için ve seviyenizin belirlenmesi 
için, sizi konumlandırmak için yapılır; neredesiniz, nerede değilsiniz…  

Burada imtihan çok net vurgulanıyor. “Siz iman edindikten sonra”; iman 
etmemiz bir şeyin bilgisini edinmemiz anlamına geliyor. Edindiğimiz ile 
yüzleşiyoruz, hakkını istiyor; iman ettiğinin neresindesin? İman ettiğimizin 
neresinde olduğumuzun ne ile sınıyor; yaşadığımız olaylarla… Ne ile nerede 
olduğumuzu göstereceğiz; Cihad ile… Cihadı ne ile bizden istiyor; 
“Sabredenler” diyor. Sabrı, tutarlılık ve sebat ile anlamlandırmıştık. Tutarlı 
olunarak sonuçta mücadelede ile başarıya ulaşılır. Lakin imtihan ile cihad 
arasında başka bir ilke tamamıyla bütün süreyi bağlayıcı ilkedir; sorumluluk 
ilkesi… İlkeyi sorumluluk koyun, şablon gibi hepsi oturur.  

“Biz insana ana babasına itaati emrettik” diyor ve sorumluluk… İnsana farz 
kılan zaten her ne ise, o zaten zorunluluğudur. Zorunlu olduğu için onu 
sorumlu kılar. Mesela iyiliği emretmek kötülükten men etmek… Farklı farklı 
dallardan gidiyorum ki hepsini toparlayalım. Size farz kılınan şey, sizin 
sorumlu olduğunuz şeydir artık, zorunlu olarak yaşamanız gereken şey. İlkeye 
bağlı olarak sizi taşıyıcı olan şeydir o, o sizi taşıyıcı olan şeyi yapmazsanız, 
sorumlusunuz… Sorumluluk bir bilinç yapısıdır, ama sizi sorumlu kılan 
vicdanınızdır… Vicdanı olmayanın sorumluluğu olmaz. Vicdanınızdır ve 
vicdanınızın sesi Peygamberler üzerinden gelir. Kalbi sorumluluk Nuh ile… Akli 
sorumluluk İbrahim ile… Vicdani sorumluluk Şuayp ile… Fıtri sorumluluk Lut 
ile…  

Ve sorumluluklarınızı nefsi emmarenizle aşarsınız. Kabul etmezsiniz… Özgürce 
yaşamak istiyorsunuzdur bu dünyada, sana sorumluluk yüklediği anda 
dünyada sınırlı yaşam başlar, ama maneviyatta sınırsız bir yaşam başlar. Sana 
müjdelediği de odur.  

Ankebut süresi tamamıyla yaşam ve mücadele anlatılır. Kasas süresinde insan 
acizdir… İnsanın edindikleri ile beraber imtihan edilir ve sorumluluklarını 

151

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



edinir. İmtihan bilinci sorumluluklarını “edinmiş mi”, “edinmemiş mi” getirir 
size. Öğretmen öğrenciyi imtihan ediyor, öğrenci birikimini alıyor, görüyor, 
çünkü dışlaştırıyor, “bende bu birikim var.” Öğrenme bilincini “edinmiş mi”, 
“edinmemiş mi” Ailesi için çocuğun imtihanı, onun sorumluluk alıp almadığı 
ile alakadardır. Ama biz genelde öğretmenlerden daha hırslı olduğumuz için 
veya da çocuğumuz öğrenmiş, şu mu, bu mu, ona bakarız, bir yerlere gelsin 
diye. Çocuğun sınavının karşılığını verişi sorumluluğunun alıp almaması ile 
alakadardır. İmtihan bilinci, sorumluluk bilinci getirir çünkü. Bizim imtihan 
edilişimiz, edindiklerimizin hakkıyla yaşama bilincine taşınıp taşınmadığımızla 
alakadardır. Ama sonuçta, onların sorumluluğunu edinip edinmememiz ile 
alakadardır. Sorumluluk ta vazife ile görünür.  

Peygamberlere bakın, “fıtri olarak yaşamıyorsunuz” diyor. Peygamberlerin 
sorumluluğu uyarmak, onların eylemde gösterilişi onu vazife edinmişlikleri… 
Bir ilke sizde vicdani olarak karşılık bulduysa, bu değer olarak ortaya çıkar, o 
değerin kendisinde sizde sorumluluk bilinci oluşturur; sahiplenme, aidiyet, 
sorumluluk. Sorumluluk bilincinin karşılaştığınız şeylerde açığa çıkması istenir.  

Kasas süresinde aciz olan insan… Ankebut süresinde yaşam ve mücadele aciz 
insanın kaçınılmazıdır. İnsanın ereğe bağlı nedenini yaşarken kıble verilmekte 
ve imtihan, kurtuluş, Hakk’tan olması gerektiği için birçok olay ve olguyla karşı 
karşıya kalınacağı vurgusu var. Yaşamın kendisi tamamıyla bir mücadeledir. 
Yaşam ve mücadele burada önünüze getirilir, imtihan dediğin anda yaşamın 
tamamı bir mücadele olarak önünüze sunulur. Bütün yaşantınız çünkü 
imtihan, karşılaştığınız her türlü olay imtihan ve hepsi önünüze mücadele 
olarak konuluyor. Sorumluluğu olan kişi mücadele eder.  

Surede iki tip insan konuşuluyor; duyarlı olan insanlar, duyarsız olan insanlar. 
Sorumluluğu olan insan duyarlıdır, sorumluluk yüklenmemiş, vazife 
edinmemiş insanların tamamı duyarsızdırlar, lakayttır. Sorumluluk sahibi 
olanlar işlerine duyarlıdırlar, aşlarına duyarlıdırlar, yaşam ilişkilerindeki 
ilişkilerinde sorumluluk oldukları kişilere karşı duyarlıdırlar. Ve sorumluluğu ilk 
edindiğimiz yer ailemizdir. Babaya, anneye, ebeveynlik sorumluluğu… Evlada, 
baba, anneye hizmet sorumluluğu yüklenmesidir. Surenin içinde babaya 
anneye itaat ne için var, hiç alakası yok mesela o ayetin orada. Sorumluluk 
ilkesini yüklediğiniz zaman böyle, ayetlerin yürüyüşü net olarak açığa çıkıyor.  
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İmtihan, içsel bir mücadeleyle insanın nefsi ile savaşını ortaya çıkarır. Ayrıca 
imtihan, insanın sıfatlarının görünüş bulmasına, belirginleşmesine, kendisini 
sıfatları üzeri tanımasına sebeptir. Çünkü imtihan edildiğiniz zaman, 
sıfatlarınız açığa çıkmaya başlar ve açığa çıkarken melekeleri ile gelişen insan, 
kendi sıfatlarını fark etmeye başlar.  

Bu surede maksatta insanın sıfatları üzeri kendisini tanımasıdır. Çünkü 
imtihan sizin kendinizi tanımanız içindir ve sorumluluk edinen insan bir tek 
kendini tanıyabiliyor. Sorumsuz, duyarsız insan; kendi varlık sıfatlarını 
tanımayan, ne için olduğunu bilmeyen, nedeni nedir, ne amaçla var, nereye 
doğru yaşıyor, ne ile karşı karşıya kalacak, bunların bilincinde olmayan 
insandır. Ama duyarlı insan; hak ve hakikate duyarlı, kendi varlığına duyarlı, 
fıtratına duyarlı, yaşam ilişkisinde topluma duyarlı, kalbi olarak duyarlı…  

Geçen hafta dedik; insan yaptığı şeylerin sorumluluklarını da almalı, olumlu 
veya olumsuz. Olumluları sahipleniyoruz, olumsuzlara bahanelerimiz çok. 
Sorumluluğunu al. Ankebut suresi tamamıyla yaşam ve mücadele suresidir. 
Sorumluluğu olan mücadele eder, sorumluluğu olmayan mücadele edemez.  

Ablam psikiyatriye gitti, dertlerini anlattıktan sonra psikiyatr sormuş; 
“çoluğun var mı, çocuğun var mı, onlar için ne yapıyorsun?” Demiş; onlar için 
ayaktayım, onlar için çaba gösteriyorum, şöyle yapıyorum… Psikiyatri; “senin 
hiçbir şeye ihtiyacın yok, bir daha da yanıma gelme” demiş. O doktor 
hakikaten doktormuş dedim, çünkü sorumluluğu var mı yok mu ona bakmış. 
Yani ayakta durabilir mi, duramaz mı; kendini devam ettirebilir mi, ettiremez 
mi? Yaşamsal olarak mücadelede yıkıldığınız, çöktüğünüz zamanlarda hep 
sorumluluklarınızla ayağa kalkmışsınızdır. Aidiyetleriniz, sizi sorumlu kılan şey 
ne ise… Bu Allah olabilir, çocuğunuz olabilir, iş hayatınız olabilir, sorumluluk 
hissettiğiniz ne ise kendinizde, vicdani, kalbi, akli, onunla beraber ayağa 
kalkmışsınızdır. Ve yürüyüşünüze devam etmişsinizdir.  

Ankebut yaşam ve mücadele suresi… İlkeler sizde değer oluşturur, sorumluluk 
oluşturur ve yürüyüşünüze devam edersiniz. İlkeniz olmasa ne olur; 
dayanaklarınız mutlak, tümellere ait, değişmezler değilse ne olur; “Onların 
evleri örümceğin evine benzer” Yani, bilincini dayanaksız şeylerle 
örgütleyerek yapısallık kazanmış olanlar en sonunda çökmeye mahkûmdur. 
Anne, baba ayeti, örümcek ayeti direkt surenin ruhunu size veriyor, aktarıyor. 
“Öyle bir ev ki, en bozulası ev odur” diyor. Hakikaten örümcek enine örgünsel 
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olarak öyle dokur ki bozulmaz, ipini çek çek kopmaz. İnsan dayanaklarını 
menfaatleri, nefsi emaresi, kendi sebepleri doğrultusunda öyle bir örer ki 
bilinç evini, o ev onun için yıkılmazdır. Uzar, uzar, uzar… Yalanda öyle değil 
midir? İnsan yalanlara, geçicilere, faniliğe bağlı olarak öyle bir ev kurar ki… Ne 
zaman gerçeklerle yüzleşir o zaman yıkılıverir. “Üstlerinden ve altlarından 
onlara bir azap gelecek” diyor. Örümcek ağı gibi ördüğünüz o bilinç eviniz ne 
zaman yıkılırsa iki türlü azap geliyor akıbet olarak.  

Bunu ahiret olarak önümüze gelen bela veya devriyeye düştüğümüz zaman 
yaşayacağımız hal olarak yorumlamıyorum. Akıbet olarak yaşadığınız şey 
olarak yorumluyorum, yaşamsal. Bir insan örümcek ağlarıyla evini örse, 
örümcek beyinli; bilincini örümcek ağı ile örmüş. Yani karşılığı olmayan, sonuç 
vermeyen şeyler, hevası ile nefsi emmaresinin istekleri ile bir ev yapmış 
kendine… Kıskançlık, haset vs… Ama dayanakları ne; malı, mülkü, kariyeri 
şunu bunu… Gelip geçici fani şeyler… Bedeni, güzelliği, parası, pulu ne ise o 
örümcek ağı ile ördüğü evi, kendisini dünyaya doğru uzatıyor, uzattıkça da 
kopmuyor. Ama yandan vur, darmadağın oldu, hepsi bir birine girdi. O 
güzelim ev yıkılıverdi…  

Örümcek ağlarını gören var mı, inanılmaz bir dokumadır. İnsan bilinç evini 
öyle örüyor, emin olun ve o bilinç evinde insan ne yapar biliyor musunuz? 
Örümcek avını bekler gelsin de yapışsın benim evime… İnsan da sunuş yapsın 
kendini, şovmenlik yapsın, satsın edindikleri ne ise… Paylaşmak için değil, 
kendini göstermek için, karşısındakini tüketmek için, sadece bekler. Bazen 
beklemez dayanmaz kendisi avlanmaya çıkar. Örümceğin türlü türlüde hali 
var…  

Ama mutlak dayanağı Allah olan, değişmez olan, ev edinen, imanla, salih 
amellerle, paylaşımlarla bilinç evini kuran bir insan yıkılır mı? Sorumluluklar 
edinmiş bir ev yıkılır mı? Yıkılmaz, mücadeleye devam eder… Bütün 
hayatınızda birçok örnek görebilirsiniz. Kendi hayatımdan biliyorum, 
yeğenlerimden biliyorum, kardeşlerimden biliyorum, arkadaşlarımdan 
biliyorum, niyetleri ile buraya safhane deyip te kendi çıkarları için gelenleri 
biliyorum. Gerçekle yüzleştiği anda yıkılıyor, “aradığımız bu değildi” diyor, 
kaçıyor gidiyor. Yani ateş aramıyormuş, meğerse başka bir şey arıyormuş. 
Zaten bulamaz ki… İstedikleri şeyin karşılığını görememek, sonuçta insanı 
yıkar… 
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Ateş nereden geliyor? “Üstlerinden ve altlarından” Bir baştan, bir ayaktan… 
Ayaktan gelmesi sizi aciz bırakır demek. Çünkü örümcek evi yıkıldığı zaman, 
bilincinizi ne ile örgütlediyseniz ve bilincinizde edindiklerinizi ne ile 
işletiyorsanız o yıkıldığı zaman dayanaklarınız gittiği anda acziyete düşersiniz. 
İnsan örümcek evini kurarken aciz olmadan yaşıyordur. Geçen sürede ne 
demiştik; insan acizdir, acizliğini bilmeli değil mi? Örümcek evi olanlar hiçbir 
zaman acizliğini bilmezler, ayaklarından yakalar. Yani acizliği hatırlatır, 
yürüyüşü olmaz demektir. Yukardan yakalar demek; iş yapamaz… Önünü 
göremiyordur artık. İnsan yıkıldığı, umduklarını bulamadığı zaman, güvendiği 
dağlara karlar yağdı… Umduğunu bulamadı. Psikolojik olarak ilk yıkıldığı yer 
neresidir biliyor musunuz? Başından aşağı soğuk bir su yemiş gibi, başından 
itibaren soğuk bir su yer ya, hani şurası kilitlenir, şuradan itibaren bir sıkıntı 
basar. İşte o psikolojik hali dile getiriyor. Ya vücud lisanını dahi konuşuyor 
Cenab-ı Hakk… Yukarıdan ve aşağıdan sembolik olarak dile getiriyor, 
“yukarıdan ve aşağıdan onları bir azap yakalar.” Sorumlulukları olmayan, 
dayanakları çürük olan, fani olan insanın yıkılışını anlatıyor. Yaşam ve 
mücadele bu surede size anlatılan…  

Yaşam ve mücadelenin içini de doldurduğu şu; ya sorumluluklar edinip 
mücadeleye devam edin, “onlar sabırlıdır, tutarlıdır” manasında, sebat ile 
devam edin ya da sorumluluklar edinmeyen, duyarsız insan olarak yok olup 
gidin. Yani devriyeye mi düşersiniz, ahiret olarak cehennemde nereye 
düşersiniz, onları da net anlamlandırıyor. 

Zanlar ve hakikate kıyasen bilincini örgütleyen insanın suresidir. Sorumlu 
insan sadece sorumlu oldukları ile hesaba çekilecektir. Fıtri olarak 
sorumluyuz, halife yaratacağım dediği anda üzerinize bir neden yüklüyor. O 
neden doğrultusunda yaşamanız sorumluluğunuzdur fıtri… Ve Lut (a.s.)la 
fıtratınıza davet ediliyorsunuz; nedenin bu değil diyor, geri nedenine döner 
misin? Veya da İbrahim nebi ile akli olarak davet ediliyorsun, Nuh nebi ile 
kalbi olarak davet ediliyorsun, peygamberlerin hepsi vicdanınızın sesidir. 
Vicdanla sorumluluk ediniriz, ama akıl bizde sorumlu mesul kılıp irade 
bulmamızı sağlar. Vicdanla sorumluluğumuzu hissederiz ama kalbi olarak 
rahatsız oluruz, sorumlu olduğumuz şeyleri yerine getirmezsek… Bizi kalbi 
olarak duygulandırır. Nuh’u işliyor burada, başka peygamberleri işlemiyor. 
Hangi melekemizin kutbu kimse, o melekemizin kutbu üzerinden bize vurguda 
bulunuyor. Hz. Resulullah’ı da muhatap alıyor, muhatap aldığı noktada ahlaki 
olarak yapmamız gereken şeylerden dolayı sorumlu hissederiz kendimizi. O 
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zaman vicdanda, kalpte, akılda rahatsızdır zaten. Çünkü hatem-ül enbiya 
hepsini kuşatmıştır.  

Ayetleri ikili: gönderdik diyor, burada da bir ayeti tekrarlıyor “ölüm 
tadılacaktır” Başka bir surede de “ölümü tadacaksınız.” Bakın “tadacaksınız” 
diyor, yani “yaşam devamlıdır” diyor. Bir şeyi tadıyorsanız, devamlılık var 
demektir. Yani ölüp bitmiyor bu hayat… Ölümü tadacaksınız, tadılan bir şey, 
yenip içme gibi… Yani ölüm ne ise artık, ölmüyorsunuz, tadıyorsunuz ve 
yaşama devam ediyorsunuz anlamını taşıyor. O ayet önemli bu nokta da. 
Onun için diyor; sorumluluklarınızı bilin, fıtri sorumluluklar, akli sorumluluklar, 
toplumsal olarak edindiklerinizin hakkıyla sorumluluklarını yerine getirmek 
olarak, toplumsal yaşantıdaki sorumluluklarınız, üzerinizde emekleri 
olanlarının size yüklediği sorumluluk, hepsi işleniyor. Ve bu noktada 
sorumluluklarınızı bilin, sizi sorumlu kıldığımız şey ne ise onlardan sorgu 
sualiniz var. Toplumsal yaşantıda üzerinizdeki haklar ne ise o haklardan dolayı 
sorumluluğunuz var, Allah’ın üzerinizde fıtri olarak hakkı ne ise ondan 
sorumluluğunuz var, yerine getirmek… Vicdani olarak sizi sorumlu ne 
kılıyorsa, -anne, babanın hakkı, öğretmenlerinizin hakkı…- bundan yana 
hesabınız var diyor. Hesabı net konuşuyor orada.  

Bu noktada demek ki sorumlu olan insan sorgu suale tabii tutulur ve 
sorumluluklarını yerine getirmesiyle kurtuluşu bulur. Bunu geçen surelerde 
aslında bir parça işledik, insanı yük ayeti ile işliyor orada ve kafirler, siz kabul 
etmeyin, istediğiniz gibi yaşayın, sizin günahlarınız bize, diyor. Yani 
sorumluluk ne ise onu biz yükleniyoruz diyorlar. Hemen arkası ayet “Kimse 
kimsenin yükünü alamaz.” Orada yük diye kastettiği şey; bizatihi 
sorumluluklardır. Kimse kimsenin yükünü alamaz, kimse kimsenin yükünü 
kaldıramaz, sorumluluğunu alamaz. Ve insanın, kendi yaptıklarından, 
sorumluluklarından, yükünden dolayı sorgu suali var diyor, bir taraftan da 
sonradan edindiklerinin de sorumlulukları vardır üzerinde, ondan dahi sorgu 
suali vardır diyor.  

Edindikleri ne; kötü örnek olduğu şey, kul hakkı, burada kendisine iman 
gelmişken imanı kabul etmemesi, daha birçok şeyi araya koyabilirsiniz. 
Burada ne ediniyorsak yük olarak… Eskiler bunu şöyle derdi; bir kişi, kötü bir 
ahlak işler ve onu ilk yapan olarak örnek olursa, o kötülükten kıyamete kadar 
yapanlar kimlerse onun üzerine sorumluluğu ve hesabı vardır diyor. Bir insan 
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iyi bir şeye sebep olur ve iyi bir şeye örnek olarak o şeyi yerine getirenler 
olursa kıyamete kadar ondan yana onun mükâfatı vardır.  

Kabil Habil’i öldürdü, ilk katliamı, insan olarak ilk katliamı yaptı. Ondan sonra 
onu örnek alanlar kimlerse, hepsinin yükü onun üzerinedir. Faizi ilk çıkartan 
kimse, ondan sonra gelenlerinin hepsinin yükü üzerinedir. İnsana zulmü ve 
köleliği ilk çıkartan kimse, ondan sonra gelenlerin hepsinin üzerine hükmü 
vardır. İlk prototip… Mesuliyeti var, ilk onda açığa çıkıyor, âleme onun 
enerjisini, halini bırakıyor, kendi imzasını çakıyor oraya o… O imza üzeri kim iş 
yapıyorsa, o referans üzeri kim iş yapıyorsa, o imzanın sahibine gider o iş. 
Adres bellidir yani… Yüzleşecektir…  

Kimde iyilik yapıyorsa, güzel, hasenat, ilk olanlarda imzayı çakmıştır o, adresi 
bellidir. Artık onun izinden devam edenlere onda hasenat vardır. Bir hasenat 
gelsin diye yapmıyor zaten, iyi bir şey çıkartılıyorsa eğer… İyi yerini bulsun 
diye yapın sadece, bir hasenat var ise o Allah’a aittir. Diyor ya; onlara bir iyilik, 
karşılarından sonrada bir iyilik daha vardır. Yaşadığınız şey eğer güzelse, zaten 
o sizin iyiliğinizdir. Karşılığında ayrıca bir mükâfat verilecekse akıbet ve ahiret 
olarak, o da Allah’ın bileceği iştir. Öyle bir muradınız da olmasın… Çünkü 
beklentiye giriyorsun, beklenti ticaret ahlakıdır. Bakın Araplara ticaret 
ahlakıyla konuştuğu çok yer var. Ticaretle uğraşıyorlar ya, o zaman onlara 
ticaret ahlakıyla konuşuyor. “Allah’a güzel bir borç veriniz” Yahudiler bu ayeti 
duyduğu zaman diyorlar ki; bak sizin Allah’ınızın ihtiyacı varmış, bizim 
tanrımızın ise ihtiyacı yok. Niye? Musa’ya kudretle geldi filan, dalga geçiyorlar 
ya…  

Borç demek; geri ödenesi şey demek, acziyetten dolayı verilen şey değil. İlk 
başlangıç sebebi odur ama sonuç itibari ile borcu içeriği itibariyle anlamlı kılan 
geri ödenesi şey demektir. Yani Allah’a hüsnü kasem veriniz, yani güzel bir 
borç veriniz. Yani geri size iade edilecek bir şey veriniz diyor, bütün 
yaptıklarımız geri ödenesi şey değil midir? “Önceden gönderdiklerinizi 
yanımızda bulacaksınız” diyor, Allah’ın kendi sıfatları üzeri yapılan şey, kendi 
üzerine alınışı var. Birine iyilik yapıyorsun, kendi üzerine alınıyor, “bana 
yaptın” diyor. Allah’a güzel bir borç veriniz, size güzel karşılık verilecek, bir 
şeyler verilecek. Yoksa Allah’ın kimseye bir borcu yok, onu da söylüyor zaten. 
“Âlemlerden mustağnidir” diyor, Samet… Bir şeye ihtiyaçlı değil ve ne 
yaparsan kendin için yapıyorsun diyor. Kabul ederseniz de kendiniz için, kabul 
etmezseniz de kendiniz için. Sorumluluklarınızı yerine getirirseniz de kendiniz 
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için, getirmezseniz de kendiniz için. İnsan yaradılışı itibari ile sorumlu 
kılınmıştır, acizdir ve sorumludur. Acziyeti ile çökebilir, ama sorumluluklar o 
acziyetten maneviyata, Hakk’a yükselişine sebeptir. 

Bu sure yaşam mücadelesinde aciz insanın Allah’a yükselişini anlatır. Ne ile; 
sorumluluklar ile… Çünkü ilke geliyor size… Geçen hafta teslimiyattan 
anlatmıştık, teslimiyat istiyor sizden. İlke geliyor size, cömertlik geliyor, 
cömertliğe direniyorsunuz… Teslim ol, bırak… Eyleminde görünsün o 
cömertlik, ilmin cömertliği olsun, malın cömertliği olsun, sevginin cömertliği 
olsun, duyguların cömertliği olsun. Ama bırak senden görünsün… Yok ne 
derler! Birine kırıcı bir şey yapmışızdır, özür dilememiz gerekiyordur, vicdanen 
rahatsızsınız. Niye? Onun kul hakkı sorumlu kılmıştır bizi. Özür dileyemeyiz. 
Niye; ya şımarırsa, şöyle yaparsa, böyle ederse, kendimizi de ezik hissedeceğiz 
biraz… At şu yükü, at şu yükü üzerinden; özür dile… Emin olun özür diledikten 
sonra hiçbir şey kalmıyor. Ben çok denedim bu işi vallahi… Özür dilediğimin 
haddi hesabı yok, yükünü atıyorsun “oh” diyorsun, “rahatladım” diyorsun. 
Çünkü aklınıza almışsınız onu, verdiğiniz anda kurtuluyorsunuz. “Al” diyorsun 
kardeşim, ben seninle uğraşacağıma, sen kendinle uğraş, özür diledim gitti. 
Onun özür dilemeniz üzerinden gülümsemesi, o özrün kabulüdür, tövbedir 
yani, Allah’ın sizi kabulüdür onun üzerinden, “kulum seni affettim” demesidir. 
Özür dilemesini bilmiyoruz, yani Allah’ın bizi affetmesine müsaade etmiyoruz.  

Sorumluyuz, fıtraten sorumluyuz, melekelerimiz üzeri sorumluyuz, 
edindiklerimiz üzeri sorumluyuz, bize teklif edilen şey üzerinden sorumluyuz. 
İnsan aciz varlıktır ve sorumlu olan varlıktır, sorumlulukları yerine getirmesi 
ilkeleri yaşantılamasıdır. İlkelerle de Hakk’a yükselendir insan. “Bana yüksel” 
diyor ya… Bu surede yaşamla mücadele, yaşam ve mücadelede imtihan… 
Sizde olanın ve edindiklerinizin, taşınması gereken bir yeri var, sizi oraya 
taşıyor. İmtihan edilen kişi bir yere taşınıyor demektir, taşınacak demektir. 
Çünkü bir şey kazanıyorsunuz. Sorumluluk bilinciyle vazifenizi yerine 
getirmeniz, mücadele edişinizle beraber sizde ilkelerin, ilahi sıfatların 
tezahürü, sizi Cenab-ı Hakk’a taşımış olacaktır.  

Dünyevi insan ve uhrevi insan demişti Kasas süresinde. Uhrevi insanın 
bilincinin neye göre örgütlenip yapısallık kazandığı; dünyevi, fanilikte bağlı 
olarak yaşayan insanın neye göre bilincini örgütlediği ve sonuçta ne ile karşı 
karşıya kalacakları… Biri Hakk’a yükseliyor yaşam ve mücadelede; diğeri ise 
fani olanlarla beraber, elinden alındığı zaman, onlar kendisini terk ettiği 
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zaman nasıl yıkıldığını anlatıyor. Kendisi onları terk etmez. Ölürken dahi 
yorgan yastık yırtar derlerdi. Terk edemiyor ki adam… Onlar onları terk eder, 
yani elinizden alınır, sahiplendiğiniz her şey elinizden alınır, her şey… 
Elinizden çıkacaktır, “sahiplenmeyin” demişler. Size verilen ne ise onların 
sorumluluklarını bilin, sorumluluk bilinciyle harcayın, sorumluluk bilinciyle 
kullanın, ne ise artık onlar… İlim olabilir, melekeleriniz olabilir, sonradan 
edindiğimiz nelerse, onları gerekli noktada harcayın, kullanın, ama sorumluluk 
bilinciyle…  

Mesela bir ayet vardı; “o müminler ki ne ellerini fazla açarlar, ne ellerini fazla 
sıkarlar”, bir taraftan ne cimridirler, ne müsriftiler anlamında. Onlar 
sorumluluklarını bilirler demek istiyor, çünkü sorumluluğunu bilen, elini fazla 
açabilir mi? Hakk’a karşı sorumluluğunu bilen cimri olabilir mi? İlminden yana, 
duygularından yana, malından mülkünden yana, cimri olabilir mi? Birisi tinsel 
sorumluluktur, diğeri ise toplumsal yaşantının getirdiği sorumluluktur. Ne 
ellerini açarlar, nede ellerini fazla sıkarlar!  

İlkesi ile okunduğu zaman felsefe kitabı gibi geliyor vallahi… 

İnsana teklif edilen nedenini, amaca bağlı olarak sorumluluğunu da 
yüklenmesidir. İmtihan, vazife, sorumluluk bilincini edinmemizin gerekliliğidir.  

İnsana teklif edilen nedeni ne; Allah’ı yaşamasıdır. “Halife diye yarattım” 
diyor. İnsanın gerçekliği insanlığını bulurken, insanlığını yaşarken Allah’ı 
bulup, Allah’ı yaşamasıdır. Nedenini amaca bağlı olarak yaşamaktır. Amaç 
Allah-u azimüşşanı yaşama, tezahür etmesi, yaşamda görünüş bulması. 
İnsanoğlu yaşarken üzerinde de ilahi sıfatlar tahakkuk eder. Nedenini 
sorumluluk olarak yüklenmesidir. İmtihan, vazife sorumluluk bilincini 
edinmemizin gerekliliğidir.  

İnsan kötü sonu kendi davet etmekte, diye bir not düşmüşüm. Hakikatten de 
insanın kendisi sorumluluk bilinci edinmiyorsa kötü sonuç ne ise, onu kendisi 
davet ediyor. Malını, mülkünü, kıymetini bilmeyen, israf eden veya da lakait 
olarak cömert olan, herkese yağdırtmaya çalışan kötü sonu davet ediyor. 

Metin babanın güzel bir hikâyesi var; bir kişiye bir para toplanması gerekiyor, 
Metin baba oradaki arkadaşlarına söylüyor, toplattırıyor, kendisine veriliyor. 
Arkadaşın çok ihtiyaçlı olduğu biraz daha vaki olunca bir arkadaş diyor; ya çok 
az yaptım diyor, keşke şöyle yapsaydım diye pişmanlık duyuyor ve kendisini 
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sorumlu tutuyor. Önceden yapacaktın onu değil mi? O önemli değil, Metin 
babanın söylediği söz önemli; ya diyor, sen onun Rabbi misin diyor, elinden 
geleni yaptın diyor. Senin de sorumlulukların var, onlara da dikkat et… Eskiler 
bunu biraz daha da basite indirgemiş; varsa yaparsın, yoksa neyi yapacan…  

Bazıları iyilik budalası olur, ona koşmaya çalışır, buna koşmaya çalışır. Senin 
de sorumlulukların var, eğer onları yerine getiremezsen, hak ve hakikatin 
üzerinde tezahürünü engellersin.  

Bir tarikatın halifelerinden bir tanesi, bir arkadaşa demiş ki; namaz zamanları 
her şeyi bırakıyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz. Söz bu… Adamın lokantası 
var, servis zamanı dükkânını kapatıyor, namaz kılıyor. Aradan zaman 
geçmiyor, batıyor adam. Servis zamanında namazını kılıyor! Kardeşim iki üç 
saat sonra kılsana, illa cemaatle kılacaksın diye bir kaide yok ki… Servisini bitir, 
ondan sonra yine farzını kıl, üstelik vakit geçmeden de kılarsın. Sorumluluk 
bilinci yok adam da! Öyle bir fetva veriyor ki hayat bitiriyor, öyle bir fetva 
veriyor ki küfre sebebiyet veriyor. Ondan sonra adam dükkânını kapatıyor, 
kazanç yok… Kazanç olmayınca aile sorumluluklarını yerine getirmiyor, eşi 
terk ediyor, yuva yıkılıyor, çoluk çocuk dağılıyor, kendisi ortada kalıyor, 
meczuplaştırıyor… Meczupken sorumluluklarınızı nasıl yerine getirilecek, 
ilkeleri nasıl yaşayacaksınız? O sorumluluklarını yerine getirirken, ilahi sıfatlar 
üzerinde tecelli ediyor muydu; Rabb, Mevla, Mürebbi, Ulûhiyet sıfatları, 
Rahman, Rahim. Er-Rezzak esması da tecelli ediyor muydu; Lokantacı… Başka 
birilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Hepsinden soyundu… Bakın, insan 
niteliğinden soyundurdu adamı! İnsan insanla bulur kendini, insan insani 
sıfatlarını, ilahi sıfatlarını, insani ilişkilerde yaşarken açığa çıkartır, tezahür 
eder üzerinde… Onu tutuyor bütün toplumdan soyutlamış oluyor, sonradan 
da bir küfre varıyor adam, bitti… İmanına da sebep oldu… Yani üzerinde fıtri 
olarak sorumlu olduğu şeyden de küfre sebebiyet verdirtti… Azim Allah! 

Onun için edindiklerinizden ve yaptıklarınızdan da sorumlusunuz. Yani sadece 
edindiğimiz değil, yaptıklarımızdan da sorumluyuz. Nelere sebebiyet 
veriyoruz, ilahi amaca bağlı olarak yol mu götürüyoruz, yoksa biraz önce 
söylediğim gibi o fetva sonucunda bir insanın hayatına ve küfrüne mi 
sebebiyet veriyoruz. Bütün sorumluluk alanını kapatıyor ya… Toplumsal, 
ailevi, tinsel, manevi, bütün sorumluluk alanını yerine getirecek o ne ise… 
Hepsini kapatıyor.  

160

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Sorumluluklarınızı yerine getirmenizin temel şıkkı; helal kazançtır. Ve sorumlu 
olduğunuz şeyleri yerine getirirken, rızkınızı kazanmaktan korkmayın. Dünyayı 
bırakmak… Geçen surede bir ayet vardı aslında hiç konuşmamıştık, burada 
tam anlamlı kılınıyor. Diyor ki; ahireti talep ettiğin gibi, dünyayı da iste… 
“Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ 
azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn” Ve bir de hadisi şerif; “hiç 
ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi ahiret için çalışın.” Dünyevi 
yaşantıda sorumluluklarınızı yerine getirecek rızkınız, kazancınız olmaz ise 
ilahi sıfatların tezahürü olmaz. Çalışmayı size farz kılıyor. İnsana çalıştığından 
başka bir şey yoktur demek; çalışmanın üzerinize farz kılınması demektir. 
Hangi alanda olursa olsun… Şu anda manevi alanda bir çalışmamız var, 
bereketleri ile de nasipleniyoruz. Eğer bu çalışma olmazsa, bizim yukarıya 
doğru bir taşınmamız, yani bilinçte bir yükselişimiz olur mu?  

Yaşamda karşılıklarını görmesek, onu tecrübe etmesek, tinimizde, 
gönlümüzde, kalbimizde bir derinleşmemiz olmaz. Ama her öğrendiğimiz, her 
edindiğimiz de bizi sorumlu kılıyor, yaşam alanına taşıyacağız çünkü. Geçen 
sure bize onu verdi; “Kur’an’ı oku” dedi. Bundan sonra ne diyor; “Kur’an’ı 
sana farz kıldı” yani yaşam alanına taşıyacaksın. Yani burada sana söylediğimiz 
şeyleri değer olarak göreceksin. Sorumluluğunu, Kur’an’ı yaşamanın 
sorumluluğunu veriyor. “İbrahim’in soyundan gelenlere kitap verdik” sorumlu 
kıldık demektir. Kitap veriyorsan bir bilgi veriyorsun demektir, yani bir şeyler 
edindirtiyorsun, o edinimden sorumlu kılınıyorsun, çünkü her kitap bir yaşam 
biçimi veriyor aynı zamanda. Hem Hakk’a vazifeli, sorumlu kılıyor, hem 
toplumsal yaşantıya sorumlu kılıyor. Bakın bütün şeriatta, kime hangi noktada 
şeriat geldiyse geldi, önemli değil… Musa’dan öncede şeriat vardı, yok değil… 
Ahlaki şeriat yasaları vardı, şu vardı, bu vardı. Musa’nın şeriatı ile onlar yazılı 
hale getirildi, toplumuna verilmek için, bize de örnek teşkil eder. Yoksa ondan 
önce şeriat yoktur anlamında değil. Şeriat sizi toplumsal yaşantıda sorumlu 
kılmaz mı? Hukuk… Yapmadığınız zamanda sonunda cezai müeyyidesi yok 
mudur? Aynı şey… Fark etmiyor… Sorumlu olduğunuz ne ise, sebep 
olduklarınız ne ise hepsinden sorumlusunuz. Manevi olarak, yaşamsal olarak, 
üzerinizde emekleri olanlara, eylemlerinizden, dil ile eylem olabilir, kalbi 
olabilir, elinizle, ayağınızla, gözünüzle, nazar bile olabilir. Sebep olduklarınız 
ne ise, hepsinden sorumlusunuz. Bakın bütün yaşam alanı sorumluluk 
dairesine girdi. O zaman dikkat! Önümüze tek bir şık çıkıyor; dikkat. Çünkü 
cezai müeyyidesi var… Sana amacı hatırlatan, sana nedenini hatırlatan, cezai 
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müeyyidesi var. ‘Niye bunu böyle yaptın?’, ‘Niye buna sebep oldun?’, ‘Sen 
bununla yükümlüydün, sorumluydun’, ‘yükümlü olduğun şeyin 
sorumluluklarını yerine niye getirmedin’ 

İnsan; insan olmayla sorumlu… Ve Allah’ı yaşamakla da sorumlu… Acziyetini 
bilir, toplumsal yaşantıda Cenab-ı Hakk’ın ilahi sıfatların tezahürü için, 
“Hizmet etsinler, ibadet etsinler” diye ve insan bilmek içinde sorumlu. Sana 
demezler mi; Sana kitap gönderdik, akıl etmedin… “Bir gizli hazineydim 
bilinmeyi istedim”, “ben seni kendim için yarattım, bana tanık olasın diye 
yarattım” dediği anda sorumlu kılmış seni ve sana da teklif etmiş bunu, 
kitapta da uyarmış. Şu anda Kur’an’ı okumadım diyen bir batılı var mıdır? Biz 
dahi okumuyoruz, onlar nasıl okusun, o ayrı mevzu… Vallahi… Kaç kişi 
içimizde, tam Kur’an’ı metin olarak bitirmiştir? Bak Arapçasını hatmettik 
manasında değil, Türkçesini… Önümüze meal, meal çıkılmıştır, belki kitap 
aralarında ayet çıkmıştır. Hakkıyla bir defa daha bitirmişliğimiz kaç kişide var? 
Anlaya, anlaya… Ki anlamaya da çalışıyoruz, ne kadar anlıyorsak oda Allah’ın 
lütfu ihsanı ile… Batılıdan bunu nasıl bekleriz o da ayrı…  

Demek istediğim; ama ellerine bilgi olarak gelmiş midir, geçmiş midir? 
Geçmiştir, herkes biliyor ki Kur’an diye bir şey var, bilmeyenler hariç… Çünkü 
insan bilmediğinden sorumlu değil. Sormayacak mı kardeşim; bir kitap 
getirdim sana, gönderdim sana, seni muhatap aldım ve kendimi anlattığım 
sıfatlarım üzeri bana tanık olmanı istedim ve benim varlığımda benimle 
uyumlu yaşamanı istedim. Çünkü onun ayetleri var, şeriat, hukuk… Yani hiç mi 
akıl etmedin? Hiç mi merak etmedin, hiç mi şu kapağını açıp görmedin, 
okumadın… Ve Kur’an’ı oku diyor, sana indirilenden sorumlusun diyor.  

Ankebut suresinde “Kur’an’ı oku” ile bir daha karşı karşıyayız ve “Kur’an’ı 
oku” derken umumiyete artık veriyor. “Kur’an’ı oku, namazı kıl ve o ki 
fuhuştan, ahlaksızlıktan beri bırakır kişiyi” Yani bir; Kur’an’ı artık yaşantına, 
değerlerine, edin ve yaşamına sirayet ettir, sorumluluk bilincini edin. 
Edindiğiniz şeyi, eğer yaşama taşıyacaksanız onun sorumluluk bilinci olmalı. 
Sorumluluğa taşımıyorsanız onu yaşamınıza sirayet ettiremezsiniz. Burada 
anlattığımız bir şey var; bu anlattığımız şeyi sorumluluk bilinci ile 
edinmezseniz, yaşamınıza geçişi yok… Yaşamınızda örneklerle karşılaşmanız 
olamaz. Algı seçiciliği diye bir şey var, algınıza almamışsınız ki, kalbinize 
almamışsınız ki, anlayışınıza, idrakinize taşımamışsınız ki, algı seçici olarak o 
noktada da yaşamınızda gördüklerinizi ona göre belirleyesiniz, ona göre size 
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konuşsun! Çünkü aklınıza, hevanıza, şuyunuza, buyunuza neyi alıyorsanız, onu 
göreceksiniz.  

45.ayet; “Resulüm sana vahy edilen kitabı oku ve namazı kıl” Sorumluluğunu 
üstlen, yaşamına taşımaya başla… “Muhakkak ki namaz” Namaz Allah ile 
beraber olmak, Allah ile beraberseniz zaten fuhuşiyattan, ahlaksızdan beri 
olursunuz. Allah’u Ekber deyince bir insanın aklına fuhuşiyat, ahlaksızlık gelir 
mi? Geliyorsa zaten namaz, namaz değil, namazın nedenini yerine getirmiyor. 
“Hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar” “Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en 
büyüğüdür, Allah yaptıklarınızı bilir.”  

Allah’ı anmayı kaç türlü zikretmiştik? Kur’an Allah’ı anmak, yaptığımız 
muhabbet Allah’ı anmak, eylemlerinizde ilahi sıfatlar tezahür ediyorsa Allah’ı 
zikrediyorsunuz. Birde tesbihat zikri ilahi var, Allah, Allah’u Ekber gibi 
tesbihatı ilahi var. Zikrettiğinizi davet edersiniz, bu istisnasız böyledir. Tevhid 
bilinci bizim toplumumuzun her yerine sirayet etmiş. Başlarına bir şey gelir 
Allah’tan derler mesela, şundan bundan bilmezler. Üç harfli derler, cin 
demezler, ismini bile zikretmezler, niye? Zikrettiğini davet edersin mantığıdır. 

Bir kişi Metin Baba’yı ziyaret ediyor. Her geldiğinde, lavaboya gitme ihtiyacı 
duyduğu anda; Muavviye nin sarayına bir uğrayayım diyor. Bir, iki, üç… Metin 
babanın Muaviye’yle alıp veremediği bir şey yok, lakin adamın kendisinin hali 
ile alıp veremediği bir durum var, kendisini rahatsız ediyor. Derken; ya efendi 
diyor, baba erenler bir laf söylerler “zikrettiğini davet edersin” derler…  

Olumsuz noktada da bir şeyi de bu kadar zikrediyorsan o sana gelir, çünkü 
hakkıyla görmediğin şeydir. Konumuz Muaviye’nin iyi olup, kötü olması değil, 
bizi ilgilendirmiyor. Bir Muaviye örneği var, o Muaviye örneğinin kötü olup 
olmaması kendisini bağlar. Onun üzerinden ne yapılmış, ne yapılmamış, o bizi 
bağlar. Hakk orada neyi murad etmiş? Çünkü âleme hırs gerekiyor, âlemde 
yürünmesi gerekiyor. Ne yapıyor; Hırslı birini çıkartıyor. İlimle âlemde iktidar 
olmazsın, tamam ilimle iktidar olduğunuz bir devre vardır ama sadece 
âlimseniz, âlim sıfatı ile iktidar olamazsınız. Hz. Ali’ye kalsa bütün âlemi 
fethetmeye çıkar mı? İnsanları irşat eder ki bütün sohbetlerinde de belli, 
Necm-i Belagatta da belli zaten. Âleme hırslı birisi lazım, tutuyorlar 
Muaviye’yi getiriyorlar. İslam coğrafyası nasıl genişliyor değil mi? Yani rahat 
bir alan ediniliyor demektir o… Şimdi olumlu noktadan görüyoruz, 

163

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



görmüyoruz o ayrı mevzu… Kendisinin olumsuzlukları kendisine ait, bizi 
ilgilendirmez, “herkes kendi yükünü yüklenecektir” diye ayet var zaten.  

Şimdi demek istediğime getireyim; baba diyor ki; zikrettiğinizi davet edersiniz. 
Aman tövbe, aman tövbe, aman tövbe… Bazı insanlara dikkat ediyorum, 
adamın üzerinden öyle bir konuşma geçer ki, öyledir, böyledir, şöyle yaptı, 
böyle yaptı… Kendisi o ahlakı yaşamaya başlar. Çünkü zikrettiğini davet etti, 
“zikir büyük işlerdendir’, zikrettiğinizi davet edersiniz… Allah’ı muhabbetle 
zikredersiniz, her zikriyle O’nu davet edersiniz, zikir yaptığınız sıfatın hakikati 
hangi melekûta bağlı ise o melekûtu davet edersiniz kendinize. Ki onunda 
kendine ait süreçleri vardır, melek olarak görünür, melekeniz olur, kendiliğiniz 
olur, oraya kadar bir sureci vardır. Oraya girmiyorum, yani havas ilminin 
ilgilendiği bir konu. Ama zikir büyük işlerdendir, aksiyonel zikir, sıfatların 
tezahürü; fiili zikir demiştik buna. Kalbi zikir; niyetleriniz, ilkelerin tezahürü, 
düşünce, akli olarak zikir, Hakk’ı tefekkür etme; bir saatlik tefekkür bin senelik 
ibadetten efdaldir diyor.  

Sorumluluktan bahsediyorsun, zikir nereden çıktı? Zikir; sizin sorumlu 
olduğunuzun açığa çıkması ile alakadar. “Beni zikret” diyor, benden 
sorumlusun, senin varlık nedenin benim ve yaşantında beni göster. Zikret, 
tefekkür edeceksen beni tefekkür et. Hakk ve hakikati bende gör, bana tanık 
ol, beni davet et kendine… Ben, sende hazırım, beni davet et kendine… Ve 
göreceksin diyor, o kuvvetlerimi açtıkça sende… Sorumlu olduğunuzu, zikri 
ilahisinde olmadığınız sürece, eylemi, akli, kalbi, dil ile olmadığınız sürece 
sizde tezahür etmez, açığa çıkmaz. Özellikle zikrediyor ve namaz Allah’tan 
sorumluluktur.  

Lut a.s. selam olsun, İbrahim’in davetini kabul ettikten sonra, muhteşem bir 
ayet söylüyor; “ben elbette ki Rabbime hicret ediyorum” diyor. Rabbime 
hicret ediyorum, bir yere hicret ediyorum demiyor. İnsan sorumluluklar 
bilincinde ise zaten Rabbine hicret etmeye başlamıştır. Sorumluluklar edinen 
bilinç Rabbine hicret eder, sorumluluğu olmayan bilinç dünyeviyet de yaşar. 
Hicret nedir bilmez ki… Önemli olan kalben Hakk’a yürüyüştür. O yürüyüş sizi 
bu âlem de savurur başka yerlere, önemli değil. Her gittiğiniz yerde Rabb 
ilesinizdir, Rabbinize hicret ediyorsunuz eylemlerinizde.  

Rabbe hicret nasıl olur? Kalben sorumluluk edinmeniz ve onun size verdiği 
sorumlulukları vazife edinmeniz yani eylemlerinizde göstermeniz sonucunda, 
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her eyleminizde Hakk tahakkuk ederken, Rabbinize hicret ediyorsunuzdur, 
yükseliyorsunuzdur ve Hakk’a taşınıyorsunuzdur. Burada da yükselişi 
görüyorsunuz, ama Lut a.s. dilinde onu zikrediyor; Rabbime hicret ediyorum… 
Muhteşem bir şey…  

Şöyle bir not düşmüşüm; 

Hakk üzeri yani gerçeğe bağlı gaye üzeri halk edindiği içindir ki insan, nedenini 
yaşamadan azap ona verilmez. Her varlık nedeni ne ise, o nedeni 
doğrultusunda nedenini yaşar, ondan sonra üzerine azap gelir. Hani diyor ya; 
azabı çar çabuk istiyorlar, lakin onları bir neden üzeri yarattık, bir hikmet üzeri 
yarattık, o açığa çıkmadan azap üzerlerine hak olmaz diyor. O ayeti öyle 
algılayın… “Azabı çarçabuk istiyorlar, lakin belli bir vakti vardır” diyor. Belli bir 
vakti vardır demek; Hakk üzeri yani gerçeğe bağlı gaye üzeri, bir gaye için 
yaratılmış… Her insan, her mahlûk, halk edindiği içindir ki insan kendi 
nedenini -zılli veya asli- yaşamadan azap ona verilmez. Evvela sorumlu kılınan 
bir bilince taşınır, o sorumlu kılınan bilinci hakikati ile yerine getirmiyorsa, hak 
olan şeyi eylemlerinde göstermiyorsa, ondan sonra üzerine azap haktır.  

Ahiretimiz buradaki yaşama bağlı olarak biçimleniyor, İbrahim söylevinde ve 
Rabbin yirminci ayetteki ahiret söylevlerinde… Burada başka bir şey daha 
çıkıyor; insan geleceğinden de sorumlu… Niye bu başıma geliyor? Yaptıklarına 
bak… Suçlu arayacağına yaptıklarına bak… Ahirete gittiğiniz zamanda suçlu 
zaten bulamayacaksınız, suçlu bizatihi kendiniz… Yaptığınızın hepsinin 
sorumluluğunu üzerine alacaksınız “al, oku, hesap görücü olarak nefsin yeter” 
Artık sorumluluk sana aittir, kendi hesabını kendin gör.  

20. ayet “De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın ve yaratmaya nasıl başladığına bir 
bakın. Sonra Allah son yaratmayı da yapacaktır. Şüphesiz Allah her şeye 
Kadir’dir.” ahiret söylevlerinde bu net anlamlı kılınmakta.  

Ayrıca 19. Ayet “Allah’ın yaratmayı nasıl başlatıyor olduğunu görmediler mi? 
Sonra onu tekrar edecek. Gerçekten bu Allah’a pek kolaydır.” Devriyeye işaret 
edilmekte, çevrililerde o gösterilmiyor ama Arapçasında direk var. Sizi ikinci 
bir yaratılışa taşıyoruz. Burada yaşadıklarınız, bir daha gelirseniz, o 
geldiklerinizde hepsini göreceksinizdir. Karşılıklarını orada bulursunuz, ya 
ahiretinde ya devriyeye düştüğünüzde, istisnasız… Ben buna çok tanık oldum, 
devriyeye düşen birçok insana bakmıştım, niye böyle yaşıyorlar diye; geçmiş 
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yaşantısında yaşadıklarıyla bağlantı kurdurtmuşlardı, göstermişlerdi. Bunların 
karşılığı buymuş diyordum. Bir ara ablamın birisi sormuştu daha önce var 
mıydı gezgincilik hali ki bir yere gittiğim zaman huzur buluyorum, şöyle 
yapıyorum filan gibi… Geçmiş yaşantılarımız bağlayıcıdır, bu yaşantımızı 
bağlayıcıdır ve burada iz düşümleri vardır, biçimlendirir. Bunu söylememin 
sebebi birde şu; bazı ilahiyatçılar diyor ki; ahiret şu anda hazır değil, cennet, 
cehennem hazır değil, gittiğimiz zaman hazırlanacak. Allah ona kadirdir, ama 
cennet, cehennemin hazır olduğunu iyi biliyoruz. Hadislerden de iyi biliyoruz, 
ayet hükümleri de var.  

Biz o cennet ile cehennemi nasıl biçimlendiriyoruz, problem o… Almanya’ya 
adam gurbete gidiyor, zengin oluyor geliyor. Bak Türkiye diye bir yer var, 
gurbet yeri var, gurbete gitmiş. Gurbete geldik bu âleme, vatanımıza hicret 
ediyoruz, Rabbimize hicret ediyoruz. Geliyorlar buraya ne yapıyorlar, İş 
kuruyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar… Bak burayı biçimlendiriyorlar, 
yatırım yapıyorlar, aynı şey… Gurbete düşmüşüz bu âleme, geldiğimiz 
vatanımıza yatırım yapıyoruz. Çünkü ne yaşıyorsanız ilahi âlemde biçim 
kazanıyor. Niyetlerinize bağlı olarak, anlamlarınıza bağlı olarak, 
kavradıklarınıza, idrakinize bağlı olarak biçim kazanıyor ve gittiğiniz de onlarla 
karşılaşacaksınız. Resulallah ne söylüyor; “birini sevindirirseniz, onun 
mutluluğundan Allah’u azimüşşan bir melek yaratır” diyor. Onun 
mutluluğundan bir melek yaratır, “o kıyamete kadar size istiğfar getirir” diyor. 
Yani yaptığınız kuvvet olarak biçim kazanıyor, iş gören kuvvet… Melekût iş 
gören kuvvettir, ruh olarak içeriğin eylemde açığa çıkması demektir, güç 
olarak… Geleceğinizden sorumlusunuz başkasına suç atma hakkınız yok. Ve 
geleceğinizi inşa ediyor sizin üzerinizden…  

Bilincinizde siz inşa ediliyorsunuz, ayrıca inşa edildiklerinizle yaşar iken 
geleceğinizle beraber inşa ediliyorsun. O zaman geleceğinizi ön görerek 
yaşayın… Çünkü yaşadığınız şeyler, gelecekte bağlayıcıdır, akıbette 
bağlayıcıdır. Çok israf eden bir insansınız, “niye israf ettim, ben herkese iyilik 
yapıyordum aslında” Yemek yediriyordum, içiriyordum, şöyle yapıyordum, 
yardım ediyordum filan, niye oldu bu böyle? İsraf et demedi ki sana… 
Suçlayacak hiç kimsen yok, zaten uyarılmışsın. Sorumluluklarını bil demiş 
zaten, şikâyet etme hakkınız yok, sorumluluğunu bil…  

Kur’an da devriyeye işaret eden ayet ve sureler bir değil birçok… 
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Ahirete ve akıbete göre yaşam istenmekte… İslam tarihi boyunca ilk başlar da 
ahiret ve akıbete göre yaşam temel ilkedir; ahiret olarak yurt, akıbet olarak ta 
sonuçlar, temel ilkedir. Hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi 
ahiret için yaşanmamız gerektiğinin bilinci bunu işaret ediyor. Lakin itikat 
mezhepleri çıktıktan sonra tamamı ile ahiret bilincine göre yaşam oluşmaya 
başladı, akıbet bilincine göre yaşama bilinci unutuldu. “Dünya, Allah’ın 
küstüğü bir yerdir.” “Dünyaya Allah’u azimüşşan nazarını kesmiştir.” “Dünya 
da felsefeydi, mantıktı, coğrafyaydı bunlarla uğraşılmaz”, “ahiret bilgisi ile 
uğraşın, sadece ahirete göre yaşayın’, Genelde Eşari tayfasında, birazda 
Maturidi içinde vardır. Maturidi biraz daha aklidir ve sonuçları da öngörür. 
İtikadi mezheplerinin bu söylevleri sebebi ile akıbet bilincini unuttuk. Sadece 
ahirete göre yaşamaya başladık. Sadece ahirete göre yaşamın sonuçlarını 
tarihte gördük. İslam ülkeleri, Osmanlının sonu, bunlar kâfir icadı, şu kâfir 
icadı… Sonuçlarını öngöremiyor, akıbeti öngöremiyor, sadece ahirete odaklı 
yaşanıyor.  

Sadece ahirete odaklı yaşarsanız, buradaki halifelikten yoksun kalırsınız. Belki 
umumi olarak değil, hususi olarak halife olabilirsiniz. Batini olarak güzel işler 
yaparsınız, salih ameller doğrultusunda salih bir insan olursunuz, veli 
olursunuz, üzerinizde Hakk tezahür eder ve Allah’u azimüşşan sizin 
üzerinizden birçok iş yapabilir, ama toplumsal olarak yaptıklarınızdan 
sorumlusunuz, bağlayıcıdır. Akıbete göre yaşamazsanız, helak olursunuz ve 
halende helak ettiriyor bizi. Halen uyanamıyoruz, üretmemiz gerektiğinin 
bilincini, üretirken var olmamız gerektiğinin bilincini edinmelerimiz nelerse 
hepsini edinip, ona göre yaşamamız gerektiğinin bilinci yeni uyanmaya 
başladı. Bu kâfir icadıdır, 400 sene sonra matbaa giriyor. Ne kadar çok kitap 
basarsan, o kadar çok insan uyanacak; ilme o kadar hizmet edeceksin ki 
Allah’a hizmet etmiş olasın. Ama kâfir icadıdır diye ne kadar zaman sonra…  

Leonardo Da Vinci Galata Köprüsü yapayım diye mektup yollamış Yıldırım 
Beyazıt’a. Keferenin birisi padişahlığımıza, buyuruyor ki; Galata’nın üzerine 
Haliç’in üzerine bir köprü yapayım, nasıl kabul görür mü? Halen kayıtlarda 
duruyor. İnsanların ulaşımı kolaylaşacak, insan hayatını kolaylaştırırken insanı 
Hakk’a yükseltecek eylemlere sevk eden her şey farzdır, zorunludur. 
Edinmemiz gereken şeylerdir ve hizmetimize taşımamız gereken şeylerdir. 
Akıbeti öngörmeden yaşadığınız zaman yok olmaya mahkûmsunuz. O zaman 
maneviyatınızı da yaşayamazsınız.  
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Biraz daha gündelik hayata indireyim; Hz. İsmail Emre’nin güzel bir atasözünü 
zikrederek söylediği bir şey var; Aç ayı oynamaz. Temel ihtiyaçlarınızı 
karşılamazsanız maneviyatınızı hakkıyla yaşayamazsınız, bitti… Ama 
maneviyatınızı hakkıyla yaşamazsanız, temel ihtiyaçlarını karşılarken, hırsa 
bürünüp, tamaha bürünüp, sahiplenmeye bürünüp, olması gerekenleri 
yapmazsanız bu sefer maneviyatınızdan olursunuz. Hak, hakikatinizden 
olursunuz, mahrum kalırsınız.  

Olması gereken bir şey var, arkadaş yapmıyor. Allah’a cimrilik yapıyorsunuz, 
kendi nefsinize yapıyorsunuz, Allah müstağnidir, Allah’a yaptığınız cimrilik 
sizin kendinize cimriliğinizdir, yoksa Allah’ın ihtiyacı yoktur olması gerekeni 
yapmanızdan dolayı. Bunu da Ankebut suresinde net söylüyor; Allah 
mustağnidir diyor, sizin yaptıklarınıza ihtiyacı yok.  

Sorumlu kılınan insan, sorumluluk olmadan Hakk’a yükseliş olmaz. İnsan 
vicdanı ile beraber sorumluluk yüklenir, aidiyet ve sahiplenmeleri ile beraber 
ve o sorumluluklarını vazife edinmediği sürece, eylemlerine taşımadığı sürece 
ve eylemlerinden de sorumlu olup akıbette nelere sebep verdiğinin bilincinde 
olmadığı sürece kurtuluşu olmaz. Fıtraten sorumlusunuz, aklen 
sorumlusunuz, vicdanen sorumlusunuz, kalben sorumlusunuz (oradaki 
Peygamber hitapları) ve bu sorumluluklar sizin nefsi emmare olarak 
kendiliğinizi sınırlamanızı getirir. Çünkü sorumluluğu olan insan kendini 
sınırlar. Neyden yana; nefsi emmaresinden yana, hevasından hevesinden 
yana, dünyeviyetinden yana, faniliklerinden yana… Sorumluluğu olmayan 
insan duyarsızdır ve kendini sınırlamaz. Ailesine karşı sorumluluğu yok, 
toplumuna karşı sorumluluğu yok, Allah’ına karşı sorumluluğu yok, fıtratına 
karşı sorumluluğu yok; o insanın gerçeği bulmasına imkân yok. Çünkü 
nedensellik sorgularını yapamaz, hakikati ile yapsa bile peşine düşemez. 
Neden varım, Nasıl oldum, Ne için varım, Nereye gidiyorum, Yaptıklarımın 
sonuçları ne, Bu yol nereye götürüyor beni? Sorumluluğu olmayan insanın bu 
soruları olmaz. Olsa dahi hayatında karşılığı olmaz, peşine düşmez.  

Sorumlu insan dertli insandır, derdi vardır… Ailesi derdidir, anne babasından 
sorumlu, eşinden aşından sorumlu, yanına gelenden sorumlu, işinden 
sorumlu olan bilinci ile çalışan, dertlidir… Niye; Onu hakkı ile yapacak! 
Sorumluluk bilinci sizi hangi sıfata götürür; Bir; Azim esmasına götürür, iki; 
Süphan sıfatına götürür, işlerinizi noksansız yapmaya çalışırsınız, çünkü 
sonuçlarını öngörüyorsunuz. Başkalarınıza zarar vermeniz sizi 
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gerçekliliğinizden uzaklaştırır, o zaman ne yaparsınız; İşlerinizi mükemmel 
yapmaya başlarsınız. Sorumlu insanın psikolojisi onu mükemmel kılmaya 
çalışmaktır. Kendisi için değil, yaptığı işlerde mükemmel olur ve yaptığı işlerde 
mükemmelliği arar. Çünkü sorumludur o işinden, vazifesinden, işlerinden… Ya 
memuru, ya amiri idi. Amiri olduğu ve memuru olduğu işten sorumlu olduğu 
için, onu noksansız yapmaya çalışır. Nedeni ne ise ona göre yaşar, ereğinde ne 
varsa onun bilincini önüne olarak yapmaya çalışır ve sizi mükemmeliyetçiye 
doğru götürür. Allah’ın sübhan esmasına doğru götürür, Allah noksansızdır. O 
zaman siz noksansız işlerinizi yaparsanız, sorumluluğu üzerinizden alır.  

“İman eden ve salih amel işleyenler Salihlerdendir.” İman; hakikate bağlı 
sorumluluğu üzerinizden attı. Salih ameller işleyen; ereğe ve nedenlerinize -
toplumsal, ailesel, bireysel vs.- sorumluluklarınızı üzerinizden attınız. 
Salihlerdendir; salah, barışı bulanlar, sulhu bulanlar yani artık sorumluluğu 
olmayanlar. Sorgu suali yok, ceza müeyyidesi yok, üzerinde ceza müeyyidesi 
olmadığı için artık kendisiyle savaşır, ne olacağım, ne olmayacağım, kaygıları, 
olmaz öyle insanın... Bir insan sulhunu bulmadıysa, halen kaygıları vardır 
demektir akıbetine ait. Geçen ayetlerde bize söyledi; ya Musa benden korkma 
dedi. Zatı sevilir, çünkü Allah’ın dost ateşini bulursan Allah’ı seversin. Neyden 
kork dedi, yaptığın şeyler sebebi ile kork dedi. Çünkü hesabı var, sorumluluk 
yüklemiş çünkü sana. Bildiğinizden sorumlusunuz, bilmediğinizden değil. 
Edindiğiniz ne ise ondan sorumlusunuz, size haberi ulaşmamışsa zaten 
sorumlu kılmıyor sizi ve Peygamberler onun için gönderdim diyor.  

Ahirete ve akıbete göre yaşam bizden istenmekte… Bizler ahirete göre yaşam 
edindik, akıbete göre yaşamı unuttuk, problem bu. Şu anda İslam da ki en 
büyük problem budur. Lakin bir yandan da öyle bir refah, zenginleşme ile 
yaşamaya başladılar ki ahireti unuttuk, akıbete göre yaşıyoruz sadece. Ama 
kaygılarımız doğrultusunda akıbete göre… Mal mülk kaygısı, tamah, 
biriktirme… Dünyeviyete öyle bir hırsımız, -azim esmasının zılli tecellisi hırs- 
başladı ki ahireti unuttuk, sonuçları unuttuk. Örümcek ağlarını örmeye 
başlamışız haberimiz yok, neler getirecek onu unutmaya başladık. Rüşvet aldı 
gidiyor, adam kayırma aldı gidiyor, liyakat yok, işin sorumluluğu yok çünkü 
işin sorumluluğu olsa liyakati öngörecek, insanları ona göre terfi edecek. Daha 
bunun gibi nice şey… Günümüzdeki en büyük problemler, hediyeler… 
Rüşvetin adı günümüzde hediye olmuş. Sorumluluğu olan insan, sadece 
sorumluluk bilinci ile yapar, zaten onu bir şeyin karşılığı olarak değil, o işin 
vazifenin karşılığı olarak yaptığının bilincindedir. Onun için gelen şeyi almaz… 
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Ki peygamberlere gidin, bizim mükâfatımız zaten Allah katındadır, sizden bir 
şey istemiyoruz diye ayeti kerime var. Sorumluluk bilinci ile alakadar bir şey 
bu ki sonradan bir beklenti olmasın verdiklerine karşı, mihnet altında 
kalmayalım aynı zamanda. Akıbete göre yaşamda da uç noktalara vardık bu 
sefer. ‘Güçsüzüz, güçlenmemiz için savaşta hile mubahtır’, istediğimiz kadar 
bu hadise kıyasen, istediğimiz kadar edinelim, güçlenelim ona göre ayakta 
duralım. Akıbeti unuttun kardeşim bu sefer, hem ahireti unuttun, hem 
akıbeti. Çünkü yaptığın şeyi olumsuz noktada yapıyorsun, olumlu noktada 
yapmıyorsun. İyilik yapayım derken, göz çıkartıyorsun. Başka insanların 
hayatlarına mal oluyorsun. 

Diyor ki; rızkınızı ararken, rızkı veren de benim, görmez misiniz? Nice 
mahlûkat rızkını kendi üzerinde taşımadan yani biriktirmeden yaşıyor, “rızka 
vekil benim” diyor. Sen hakkı, hakikatin bilincini edin, sorumluluklarını yerine 
getir, rızkına vekil Allah’tır. Tamah edipte rızka dalma, önemli olan senin 
ilkesel olan sorumluluklarını yerine getirmendir. O ilkesel olan 
sorumluluklarını yerine getir, diğerine Allah kefildir.  

Bir gün Mehmet Genç ile yürüyoruz. Bir ara inanılmaz çalışıyordu, halen de 
öyledir, her yere koşuşturuyor o işe koşturuyor… Halil, uyandım dedi. Dünya 
işi zaten yürüyor; ben niye bu kadar çaba sarf ediyorum… Zaten yürüyor, 
normal yürüyüşünde… Onu anladığım anda yaptığım şey şu oldu; artık 
maneviyata alan açtım, dedi. Kendi yaşantımda nasıl olsa bunlar yürüyor bir 
şekilde, ben ben de yürümeyene odaklanayım…  

Sorumluluklar size öncelikler getirir. Önceliğiniz manevi iş olsun, ahiret ve 
akıbeti öngörerek… Manevi iş olsun… Dünya işini zaten yapmanız zorunlu, 
onu yaparsın, o yürür gider, rızkına kefil Allah, çalışırsın çalışmanı yerine 
getirirsin, verir. Amenna… Ama önceliğiniz ahiret ve akıbete göre nedeniniz 
doğrultusunda yaşamanız olsun. Ki o zaman gerçekliliğinizi bulacaksınız. 
Çünkü dünya işi araçtır, Hakk’a yetişmeniz için ki birçok güzel tarafları da 
vardır. İnsanı sağaltıcı özelliği vardır, insanın toplumsal yaşantıda bir yer 
edinmesi içindir, insanın toplumsal yaşantıda ilahi sıfatların ortaya çıkması 
içindir, daha birçok sebep sayılabilir, olması gereken bir şey… Çalışma 
sorumluluğunu da edinmek lazım…  

Ahiret ve akıbet bilinci şuanda İslam da ki en büyük problemimiz, ahirete göre 
yaşıyoruz, akıbete göre yaşamıyoruz. Şimdi yeni yeni uyandık, akıbete göre 
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yaşamayı öğrendik. Ki 74’te şeyi öğrendik; kendi silahımızı kendi üretmemiz 
gerektiğinin bilincini öğrendik, hatırlıyorsunuz. Kendi gemimizi vurmuştuk 
hani… Derler ya “bin nasihatten ise bir tane musibet eftaldir” diye, çünkü 
anca öyle uyanıyor insan, çünkü sorumluluğunu bilmiyor, akıbetinde ne 
getireceğini bilmiyor, yaptığı işlerin nelere sebep verdiğini bilmiyor. Yaptığınız 
şeylerin nelere sebep verdiğini de öngörerek düşünün. O zaman özveri 
edineceksinizdir.  

Şimdi toparlayalım…  

Sorumlu insan acziyetini görür, yapması gerekeni yapmaya doğru sevk olunur, 
sınırlarını çizer ve o sınırları doğrultusunda hak ve hakikatin üzerinde 
tezahürüne tanık olur. Lakin sorumluluğu olmayan insanın bu dünyada sınırı 
yoktur. O adamdan kork… Duyarsızlığın hat safhası… O insandan kork… 
Maneviyatı yok, tini yok, içi boş… Ki başka surelerde onu gösterir; onlar diyor, 
kof tohuma benzerler, içi boş, firiktir diyor onlar. Yani özleri yok, içerikleri 
yok, sadece bir biçimleri var ve özleri olmayan insanın özü eyleminde çıkmaz. 
Yaşadığı zılli bir nedendir ve vakti saati gidince Hakk’a yürür. Vaktin içeriğini 
ölüm olarak doldurabilirsin. Ama Ankebut süresinde vakit, sorumluluklarınızla 
yüzleşeceğinizdir. “Öyle bir vakit gelecek ki” ceza müeyyidesine sebep 
verecek eylemlerden kaçın diyor. Yaptığınız her şeyden sorumlusunuz, 
yaşadığınız her şeyden sorumlusunuz, fıtraten zaten sorumlusunuz ve bu 
sorumluluklardan sebebiyet, hesaba çekileceğiniz günden korkun, vakitten 
korkun, suç mahiyetindeki şeylerden sakının.  

Biriyle alay edin, dalga geçin, iki gün sonra sizinle de alay ederler. Kork diyor, 
o vakit gelir, sana bizatihi yaşatır, alay ettiysen seni alay ettirir. O vakit geldiği 
zamanda üzerine alınma… Bazıları şaka yapar, başka birisi ona şaka yaptığı 
zaman alınır. Sen yapıyordun aynı şakayı, vakit geldi seninle de aynı şaka ile 
mukabele edildi. Direk karma; etme bulma dünyası… İster akıbetin den bakın, 
ister ahretinden… Vakit geldiğinde hesabını verirsiniz, ceza müeyyidesi varsa 
cezanızı da çekersiniz. O vakit geldiğinde yukarınızdan kovayla suyu boşaltırlar 
ve orada çaresiz ayağınızın bağları çözülür. Bende yapmıştım! Bunu da 
dersiniz; bende yapmıştım… Derseniz ne mutlu! “Arsızı kazığa oturtmuşlar, 
şalvarımın paçası yırtılmış, demiş.” Üzerine alınmıyor bak, halen duyarsız… O 
zaman ona daha büyük bir bela lazım; ahiret… Akıbetinden anlamadı, 
sonuçlarından öngörmedi. Sonuçlarından öngörmüyorsa, ahretin de görür… 
Burada uyanmayanı orada uyandırırlar, hiç alternatifi yok… İnsanlar 

171

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



uykudadır, öldükleri zaman dirilirler, uyanırlar diyor Hz Resulallah. Ölmeden 
önce ölün derim, burada, akıbetleri öngörerek yaşayalım…  

Ankebut süresinde, ahiret bilincine göre insan olma sıfatlarımız 
doğrultusunda, nedenimizin yaşanması buyrulmakta…  

10.ayet; “İnsanlardan kimi vardır ki Allah’a inandık der. Fakat Allah uğrunda 
eziyete uğratıldığı zaman insanları işkencesini/fitnesini Allah’ın azabı gibi 
değerlendirir”  

Yaşadıkları eziyetler üzeri Allah’ı suçlu bulanlar üzeri indirilmiştir. Sorumluluk 
ve değer bilinci daha oluşmamış, ikiyüzlü insanı konuşuyor. Menfaatine 
dokunduğu anda Allah’ı suçlu kılıyor, menfaatine dokunduğu anda “hıı” diyor 
bu, insanların yaptığı eziyeti ne yapıyor, “Allah bana böyle yaptı” suçlayacak 
yer olarak onu buluyor. Kardeşim niye suçlayacak yer buluyorsun; 
Sorumluluğunu üstlensene… Sorumluluğu edinmemiş bilinç bu… Yaptığın 
şeyler sebebi ile görsene… Geçen hafta demiştik, sorumluluk bilincinde 
yaptığın şeyleri üstlenmek var, olumlu veya da olumsuz… Halen o bilince 
gelmemiş insan… Menfaatine dokundu çünkü… Bakın herkesin hayrına 
dokunabilirsiniz, en iyisi sizsinizdir, birde menfaatine dokun en kötüsü 
olursunuz… Verdiğiniz yere vermeyi kesin, vayyy… En kötüsüsünüz… 
Okşadığınız yere okşamayı kesin, ne oluyoruz… Oflayıp pufladığınız yere 
oflayıp puflamayı kesin, gözler ateş, suçlu hazır, dışarıdan birisi, kendi 
dışında… Kendi dışında değil, suçlu sensin… Suçun mesuliyetini Cenab-ı Hakk 
zaten söylüyor; yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz, adalet esmasıyla 
konuşuyor, muhteşem bir şey… Ceza hikmeti ile de bakarsanız, adalet 
esmasıyla da değil, ereği ve nedeninizi hatırlatmak içindir demiştik… Ve ereğe 
taşımanın zorunluluğu yani sonuca taşımanın, akıbete taşımanın, 
zorunluluğudur, zaruretidir.  

Nebiler zulme uğrayanlar… Her nebiyi de zulümle okuyor. Dokuz yüz elli 
seneden bahsediyor. Ya dokuz yüz elli senenin burada ne işi var? Farz edin 
kırk, farz edin elli yaşında mübareğe davet verildi. Dokuz yüz sene boyunca 
zulme uğradı diyor, çünkü arkasından zulüm ayetini okuyor. Bazıları bunu 
biraz daha fantastik tefsir eder; dokuz yüz elli seneden kasıt devirdir, Hz. 
Nuh’un etkisini bıraktığı devir olarak, bin sene mücedditidir aynı zamanda. O 
bin sene, müceddidi olarak bıraktığı etkidir anlamında yorumlarlar. Bir 
devirdir, bir devirdir İsa, bir devirdir Musa; çünkü Kur’an devirler kitabıdır. 
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Her bir devir, bir peygamberle anlamlı kılınıyor, amenna… O bir devirdir diye 
anlamlandırma var, bu doğru bir anlamlandırma, ama bu surede bunun için 
söylenmiyor. Bu surede söylenen; o kadar yaşantı zahmet içerisinde ama 
sorumluluk bilincini yitirmeden yaşamaya devam ediyordu, vazifesine devam 
ediyor.  

Sorumluluk bilinci devamlılık ister, tutarlılık ister, sıdkıyet ister, bu surede 
sıtkıyet istiyor sizden aynı zamanda. Tutarlı ol diyor, mademki bildin 
sorumlusun artık diyor, o zaman eylemlerinde ve olabilecekleri ön görerek 
sorumluluklarını yerine getir ve bunda da tutarlı ol. Yani bildim, yaptım, bitti 
gibi bir şey değil, aldım gittim gibi bir şey değil… Maneviyat yaşantınız bir 
ömür boyudur. Bütün yaşamınızı bağlar, o zaman bir ömür boyunca sebat 
ederek vazifeni yerine getir. Çünkü Allah’tan kaçışınız yok ki, 
maneviyatınızdan kaçışınız olsun. Üzerinizde olan bir varlıktan nasıl 
kaçabilirsiniz? Zaten “kaçamazsınız” ın ayeti var, Allah’tan kaçış yoktur diyor. 
“Sizler yerlerde ve göklerde bizi aciz bırakıcıda değilsiniz.” Allah Allah… 
Sorumluluklarınızı yerine getirmediniz ya, birde ceza müeyyidesi gerektiren 
suç işlediniz ya, o cezadan kaçışınız yoktur diyor. İlla yüzleşeceksiniz, illa 
hesabınız görülecek, kaçışınız yok… “Bizi aciz bırakacak değilsiniz” den kasıt; 
kaçamayacaksınızdır… Yoksa kim bırakabilir ki aciz? Çünkü önceki ayetlerde 
“müstağnidir” diye söylüyor zaten.  

Cezanın nedeni günah ve zulümdür, cezanın bir diğer sebebi ilahi amaçtan 
uzaklaşılmasıdır. Çünkü bir nedenimiz var, fıtri bir sorumluluğumuz var, teklif 
edilmiş, teklifin üzerimizde bir sorumluluk uyandırışı var. Sorumlu kılınmışız. 
Mükellef insan, mesul insan… Mesul bırakılmışsın ve seni mükellef kılmış 
teklif ettiği şeyle. Amaca bağlı olarak mükellef kılınmışsın, nedenine bağlı 
olarak mükellef kılınmışsın, amenna. İlahi amaca ve nedene bağlı olarak 
yaşamazsan, ceza-i müeyyide getirir diyor sana. Sorumlu insan ne günaha 
sevk olur, ne zulümde kalmaya çalışır. Zulümden kurtulur, nedenlerini bulur, 
günahtan da vicdani olarak uzaklaşır ve tamamıyla takvayı anlatıyor size… 
Korunan, sakınan, kendini sınırlayan… Takva kavramının zemininde yatan 
içerik; sorumluluk bilincidir.  

Cezanın bir diğer sebebi ilahi amaçtan uzaklaşılmasıdır, günah ve zulüm bu 
bağlamda değerlendirilmelidir. En büyük imtihan; yeni gelen ve rızk üzerinde 
olur. “Biz atamızdan böyle görmedik” görmedin diye yeni gelene ayak 
uydurmayacak mısın? Hani bu teknikte olabilir, manevide olabilir. Öyle bir 
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ekolden geliyorsun ki, yeni bir öğreti tarzı çıkıyor veya bir bilgilendirme 
çıkıyor. Ve ona karşı duruyoruz, böyle yorumlanmamalı, böyle 
anlamlandırılmamalı… Nereden biliyorsun? Bir içine gir, vicdanında tart, 
aklında da sağlamasını yap ve ondan sonra karar ver.  

Genelde yeni gelen şeye her zaman itiraz vardır. Peygamberler tarihinde buna 
şahidiz, insanlık tarihinde de şahidiz, her hak olan, hakikate dair olan söylev, 
her zaman yeni gelir ve o yeniden üretilerek yeni bir şekilde önünüze çıkartır, 
zamanın koşullarına göre, insanların ihtiyaçlarına göre, zanda ve zulmette 
bulundukları durumlara göre… Yeniden üretilmiş olarak sizin önünüze 
çıkartılır ama çıkartıldığı zaman itiraz olur. Biz böyle gördük… Çünkü 
alışkanlıklar müsaade etmez… Kültürel alışkanlıklar, o kültürel alışkanlıkta 
edinilen töreler, ortak akıl, ortak akıldan kopmanın korkusu, toplumsal 
müeyyide de getirilen cezalar… Mesela İbrahim’in gönderildiği ümmet kâfir 
idi, İbrahim içinde, İbrahim’in kendisi de onlar için kâfir… Doğru bile söylemiş 
olsa, kendi kültürlerinden, kendi törelerinden yasalarından kurtulamıyorlar ve 
ateşe atmaya çalışıyorlar; yeni şeye direniyorlar, yeni şeyi yok etmeye 
çalışıyorlar…  

En büyük imtihan yenilikler ve rızkınızla olur. İnsan rızkından korkar ve 
“şeytan sizi rızkınızla korkutur” der. Ya korkma diyor vekiliniz benim…  

Hani Mevlana’nın anlattığı bir inek var; bir adada bir inek yaşıyormuş, 
rızkından korkarmış, yermiş, semirirmiş, ertesi günü düşünürmüş “Ya Rabbim 
yarın bana yine aynısını verir mi?” Yine ertesi gün yer içermiş, yine akşam aynı 
tasaya düşermiş, yine aynı… Öküz ya! Kaba terimle içeriğini öyle dolduruyor… 
Hz. Mevlana güzel bir yorum getirir; her gün rızkını veren, cümle âleme rızkını 
veren, yine rızkına vekildir, kefildir. Yani sen rızık için yaratılmış bir varlık 
değilsin, onlar için çaba göster, ama senin nedenin Allah, Allah için yaşa, yani 
sorumlu olduğun hak hakikat için yaşa… Yani dünyadan sorumluluğun yok, 
dünyada işi çeviren, yapan, çatan Allah… Sen kendi rızkından mesulsün, rızkın 
için çaba göster, ama senin rızkını temin etmen hırslarınla arzunla tamahınla 
olmamalı… Şevk ile Allah için olmalı… Sorumluluklarını yerine getirmen için 
olmalı… Fıtri sorumluluğun, toplumsal sorumluluğun, özellikle aile içi 
sorumluluğun… Sorumluluklar edinmişsen ki temelinde vicdan vardır. Onları 
yerine getirmen için… Yani rızık size araçtır, amaç değil… Bu surede bu net 
anlatılıyor…  
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“Salihleri yollarımıza yetiştireceğiz” diye bir ayet var. İyi davranışlar, iman 
edenler, salih amel işleyenleri yollarımıza yetiştireceğiz… Bak, yollar kavramını 
kullanıyor, yol kavramını kullanmıyor. İnsan tek bir varlık değil, tek 
tipleştirilemez onun için. Her insan sıfatı itibari ile fıtratı itibari ile kendi 
sorumluluklarını bilirse, kendi sıfatı itibari ile zaten özgün bir şekilde, Hakk’a 
yol tutar, kendi varlığı Allah’a bir yoldur. Onun içindir ki her zaman tek 
tipleştirme yöntemlerinin tamamı sonunda yok olmaya mahkûm oluyor. 
Kominizim, modernizim hep tek tipleştirme hareketi, sonuçta yok olmaya 
mahkûmdur. Böyle giyineceksiniz veya da sınıflar yok olacak, sadece böyle 
olacaksınız. İnsan tek tip bir varlık değil, hiçbir zaman olmadı. Sorumlulukları 
bambaşka, türlü türlü insan var, türlü türlü… Ve her biri kendi ilkesi ile esma-i 
hassı ile karakteri ile karşılaştığı olaylarla beraber o karakterini gösterişi ile 
Cenab-ı Hakk’ının üzerinde tezahür etmesine sebeptir. Görünüşüne sebeptir 
ve kendisinde gerçekleşenler, Allah’ın görünüşüne sebepken, hiçbir zaman 
tek tipleştirilemez insan, fıtrata aykırı…  

Bir insanın kendisi dahi tek başına iken, tek tip olarak yaşayamaz. Kendinize 
bakın… Bir ömür boyu yaşadığınız bütün olaylara bakın, yedinizdeki, 
sekizinizdeki, onunuzdaki, yirminizdeki, kırkınızdaki insan tipi olarak hep aynı 
insan mısınız? Bir model yaratalım, bu insan böyle olsun, imkân yok… Bir 
insan karakter olarak ne kadar değişiyor yaşadığı şeyler sebebi ile, dünkü 
insanla bugünkü insan aynı mı? Öğrendikleri ile yaşam biçimi ile karşılaştığı 
olaylardaki tavırlarıyla… Geçmiş önünüze aynadır, bakın anlarsınız… İnsanın 
kendini görmesi, nereye geldiğini görmesi için manevi olarak, geçmişi önüne 
koyması lazım; nereden nereye geldim… Zaten adam sığ olarak gidiyorsa, tek 
tip olarak gidiyorsa sırf dünya için, zaten hep aynı yerdedir. Aynı yerde kalma 
hakkımız yok hiçbir zaman… İki günü eşit olan bizden değildir diyor, bitmiştir… 
Bu hadisi duyduktan sonra korkmayacak adamın aklına şaşarım. İki günü eşit 
olan bizden değildir, eğer bir sorumluluğu varsa sevgisinden, muhabbetinden 
yana, Allah’tan yana, korkar, vallahi… Direk sizi çalışmaya zorluyor, direk sizi 
gayrete zorluyor. Allah’ın selamı üzerine olsun… 

Yollar çeşit çeşittir, her insanın yolu kendincedir. Önemli olan ortak ilkelerde 
kolektif bilinç olarak aynı yolu edinmektir. Bir yolda gidelim ama o yolda çeşit 
çeşit gidelim, renk renk gidelim, kimse kimse olamaz demek istediğim. Kur’an 
yolundayız şimdi, ama hepimizdeki yansımaları farklı olur. Yarın aynı Kur’an 
yolunda gideriz ama farklı farklı anlayışlarla, karşılaştıklarımız tavırlarla onu 
gösteririz. Amenna böyle olalım… Evrensel olanlarda ortak akıl edinelim, 
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ortak yol edinelim ama evrensellerimizin karakter olarak üzerimizdeki 
tezahürü, kişiliğimize yansımaları, karşılaştığımız olaylarda görünüşe taşıması 
farklı olacaktır. Hiç birimiz bir birimiz olamayız yani. Herkes kendini yaşar, 
kendi olanı… Çünkü O, her şeyi Bedi ve Bari esmaları ile özgün ve güzel 
yaratır. Onun için tek tipleştiremezsiniz.  

Kur’an’da üç zamanlı konuşulur, bu ayette de görüyoruz zaten, geçmiş 
gelecek ve bu an. Geçmiş ve geleceği kapsayıcı olarak her günde muhatap 
alınan kimse, her günde ki insan her an muhatap alınandır. Her günde 
evrenselliğini anda, yani bengide bulunarak gerçekleştirmektir. Cenab-ı Hakk 
Kur’an’da üç zamanlı konuşarak her an tezahür ettiğinin idrakini bize veriyor. 
Çünkü geçmişi, geleceği kapsayıcı olarak konuşuyor, o sırada direk size 
konuşuyor. “De ki”, bakın geçmiş yok orada, “De ki” diye siz varsınız ve 
evrenseller zamansızlar olduğu için, günün her gününe konuşlur. Üç zamanlı 
konuşmak, her an her ana evrensel olarak konuşmak demek. Kapsayıcı ve 
bağlayıcı… Yarın birisi Kur’an’ı alıp okuduğunda, Kur’an geçmiş ve gelecek 
anlatımlarıyla, o gün yine konuşuyor. Olacak, olabilecekler, olmuşlar… 
Olmuşlar ders, olacak sınırları getiriyor, olması gerekenleri gösteriyor bu sefer 
size. Tamamıyla bengide ve tamamıyla anda bir konuşmadır bu. Hiçbir kutsal 
kitapta bu kadar net değildir, gidin araştırın, bulun… Üç zamanlı konuşmayı 
göremezsiniz zaten. Ve sure sure yapıyor bunu…  

Her sureyi bir insan olarak algılayın demiştim, bir konuşmamızda… Ankebut 
suresini örnek alalım; geçmiş konuşuluyor. Sorumluluk bilincini edinmemiz 
gerektiren bir tarihimiz var, bereket elimiz var, onları dile getiriyor. Bir de 
sorumluluk bilincini edinmezsek ahiret ve akıbet olarak neleri yaşayacağımızın 
öngörüsünü veriyor. Neyi getiriyor bize; evrenseline bağlı olarak, bu gün 
olması gereken neyse, onu yaşaması gereken insanı konuşuyor. Geçmişi 
önünde tutan, geleceği öngören ve bugünü ona göre yaşayan insan, 
sorumluluk bilinci ile ama… O insan kurtulmuştur… Çünkü yarın onu ceza-i 
müeyyide gerektiren hesap kitap görülmez. Bugün bir hata yaparsanız yarın 
görülür mü, görülmez mi diye, anlaşılır mı, anlaşılmaz mı, aşikâr olursa ne 
olurum diye, bir korkunuz olur. Yapmadıysanız niye korkasınız ki? Allah’a 
güven… İşyerinizde bir hata yaptınız, farz edin birisi buldu ispiyonladı, ne olur; 
korkarsınız… Korkma diyor, sağlam çalış, korkma… 

Kur’an da üç zamanlı konuşma geçmiş ve geleceği kapsayıcı olarak her günde, 
evrenselliğini anda yani bengin de bulunarak koruyarak gerçekleştirmektir. 
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Kur’an da bu sebepten dolayı beyan dili ifadelerinde, geniş zaman kipinde 
konuşulur, umumi olarak. Yani olmuş bitmiş olarak bir yerde bitirmez. 
‘Musa’ya böyle verdik’, vermiştik, miş, miş, orada bitirmiyor. Verdik, Musa’ya 
böyle verdik dediği zaman, sizi de Musa’ya taşıdıysa, verdik oluyor orada, 
muhteşem bir şey… Geçen hafta safhaları anlatmıştık ya, o safhaya geldiğin 
zaman, Musa olan sana veriyor orada.  

Mücadelenin sonunda bazen hicret zorunlu olur, Lut örneğinde olduğu gibi. 
Hayat mücadelesinde bazen mekânlarımızı değiştirmek zorunda kalırız. Ama 
önemli olan dünya mekânında soyunup, gönül mekânına dönmek… “Rabbime 
hicret ediyorum” sözü önemlidir.  

Mücadele yükselişin zorunluluğu olarak gösterilmektedir. Allah katında en 
sevimli, en takdire şayan amel; cihattır. Nefsinizle mücadele edeceksiniz, 
sorumluluklarınızla beraber mücadelenizde Hakk’a yükseleceksiniz. İşte o 
zaman öldüğünüz zaman şehitsiniz, Allah uğrunda ölüş. Çünkü buradaki cihad; 
kılıcı kalkanı alıp ta ölme değil. Şu anda burada eğer şu dersi görüyoruz diye 
birisi ölse şehittir. Çünkü mücadele ediyoruz, oruçluyuz, sıkıntılar, uyku 
bastırmış, gidip gelenler var, içeriden, dışarıdan… Lohusa kadın öldüğünde 
şehittir diyor, ilim yolunda giden ilim yolunda ölürse şehittir diyor, hadisi 
şeriflerde var. Şehitliğin buradaki anlamı; ereğinde, bir sonuç için, kendi için 
değil, fedai can… Kendi için olsa, zaten ölmez. Sonuçta yaşama taşıdığı birisi 
var, onun için öldüğünde şehittir. Kendi için değil… Şehit te sorgu sual olacak, 
ne için olacak; kendin için mi öldün, ilke için mi öldün? İlke için öldüysen, ilke 
ile dirileceksin. Yok, eğer kendin için öldüysen, gitti şehitliğin… Lohusa kadın 
çocuğu için ölürse şehittir, çünkü kendisi için değil, er-Rezzak tecelli ediyor, el-
nasir tecelli ediyor, fedakârlık tecelli ediyor, şefkat tecelli ediyor, merhamet 
tecelli ediyor, daha nicesi… Onun için şehittir, o sıfatlarla diriliyor…  

Siz ise ölmeden önce yüzlerce şehit olun… Gerçekleşir mi, gerçekleşir… Her 
ilkede, kendinizi sınırladığınız şeyler varsa, onları aşıp kendinizle mücadele 
ederek, nefsinizle, nefsi emmarenizle, içgüdülerinizle mücadele ederek, 
eylemlerde bulunup, hak hakikatin açığa çıkmasına sebep oluyorsanız, her 
noktada nefsinizden ölürken şehitlik sevabı alırsınız. Cömert olmak kolay 
değil, toplumsal yaşantıda doğru olanı yerine getirmek kolay değil… Çünkü 
toplum bağlayıcıdır, zor yaparsınız doğru olanı, toplum yanlışsa eğer… 
Patronunuz yalan ifade vermenizi istiyor, hadi gidin vermeyin… Doğru olmak 
zordur, işinizden olacaksınız, ama Allah söylüyor; rızkını ben veriyorum, orası 
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vermiyor, doğru olanı söyle sen… O zaman şehitsin zaten, şehitlik sevabıyla 
yol gidersin. Yani o sıfatla diriltildin, o sıfata da tanık olma bilinci verilir, 
ikincisinde. “İkinci bir mükâfat vardır” diyor. Birincisinde eylemin kendisi 
mükâfattır, ikincisinde ise onun idrakine taşımanız mükâfattır. Hakk’ın sizden 
tezahür ettiğinizin idrakinde olmak, büyük bir mükâfattır… ‘Rabbimi hakkıyla 
yaşadım’, zıllinde değil… Rabbine hicret böyle bir şey…  

Ruh, vicdan melekesi ile ilkelere, makullere bağlı düşünür, bu irfanı getirir. 
Ruh akıl melekesi ile de maluma tabi olarak düşünür. Spekülatif düşünme yani 
kurgusal düşünme, insanın doğasında vardır, fıtratında vardır. Çünkü Cenab-ı 
Hakk’ın bizatihi kendisinde var. Ay’ı anlatıyor bazı ayetlerin de, “ay” derken 
mecazi anlamları da yükleyerek, bir bakıyorsun mecazi bir anlamı da var. 
Doğa olayları kullanıyor mesela, o doğa olaylarına farklı yüklemlerde 
bulunarak kullanıyor… Bulutları bahsediyor ama bulutlara başka yüklemlerde 
bulunuyor. “Rızık” diyor, nimetten bahsediyor, dünyevi nimetten bahsediyor. 
Güneşi nimet olarak vermek şu, güneş olduğu gibi yerinde ama öyle bir ayet 
getiriyor ki güneşi sana nimet olarak sunuyor. Yani bir ilke yükleminde 
bulunuyor, bir içerik yükleminde bulunuyor ve sana onunla beraber 
anlatımında bulunuyor güneşi. Yani güneşin fizyolojik yapısı şudur, doğası 
budur, onu anlatmıyor. Üzerine yüklenmiş içerik ne ise, sende karşılığı olması 
gereken, sende uyandırılması gereken ne ise, sende aynalaştırarak açığa 
çıkarıp ta idrakine taşınması gereken ne ise, onun üzerinden anlatılıyor. Yani 
bir içerik yüklüyor biçime, o biçimi içeriği ile beraber sunuyor; biçim öncelikli 
sunmuyor, içerik öncelikli sunuyor. O içeriği alarak aynalaşıyorsunuz. Hani “ay 
yüzlüm” deriz, aya baktığımız zaman delik deşik… Adama küfür mü ediyoruz, 
iltifatta mı bulunuyoruz, bilmiyoruz. Ama yüklediğin içeriğe göre, karşılık 
görüyor karşında. “Ay yüzlüm”, aydın ya, güneşin nurunu yansıtıyor ya, 
kendindeki güzelliği yansıtan manasında. Veya da güzelsin anlamında…  

İnsan spekülatiftir çünkü öz varlığı zaten spekülatif konuşuyor, kurgulu 
konuşuyor, içerikleri ile beraber konuşuyor, biçimler onu fazla ilgilendirmiyor. 
Önemli olan insan tin varlığı, biçim ve içerik gereklidir ama biçim öncelikli 
değildir, içerik önceliklidir ve Kur’an’ın tamamına bakın hep içerik önceliklidir. 
İnsandan murad ettikleri, âleme yükledikleri, tamamıyla spekülatif… 
Spekülatif, olmayan bir şey anlamında değil, aynalaştırma manasında, kurgu… 
Yüklediği içerikleri ile önüne koyuyor. Mesela “iki deryayı birbirine bıraktık ve 
onlar birbirine karışmaz” bir yerde akli olarak o ayeti söylerken, Hızır’la Musa 
kıssasında mecazi manada kullanıyor. “İki deryanın buluştuğu yerdir” diyor, 
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çünkü iki derya orada buluşmuştur; Hızır ile Musa. Tefsir olarak sen de 
istediğin kadar yükle içerik olarak…  

Spekülatif düşünme insanın doğasında vardır, olanı –biçim- bulunduğunun 
dâhilinde ilke ile ilişkilendirerek, niyete ve ereğe bağlı olarak, içerik 
yükleminde bulunmak, olanı aslına bağlı olunmak – aslı onun nedeni, tözü, 
sonucunda göstereciğidir- kaydı ile yeniden halk etmek, yeniden üretmek, 
insan tinin zorunluluğudur. Allah üzerinde tecelli ediyor, her an bir şekilde 
üretiyor çünkü…  

Şu anda Kur’an okuyoruz, tarihte örneği yok, ilkeleri ile okumak yok… Sure 
sure, birbirleri ile ilişkilendirmek tarihinde yok. Gidin araştırın, bulursanız 
elinizi öpeyim, giderim o kişiye de secde ederim. Secde dediğim; kişinin 
kendisi değil, üzerindeki tezahürünü bizde edinelim. Yok… Yeniden bir üretim 
var, çünkü insanın doğasında var ve her yeni bir üretim hiçbir zaman kâle 
alınmaz. Sonradan kâle alınmaya başlar, gerçekliliği ortaya çıkmaya başladığı 
zaman… Yeniden üretim ilk başlarda kabul görmüyor, sonradan hep kabul 
görüyor.  

İnsan, tini sebebiyle yeniden üretmek zorundadır, hiçbir zaman geçmişte 
kalma lüksü yok. Bu günün ahkâmlarıyla tininizde olanı, sıfatlarınızı, 
melekelerinizi, donanımınızı, istidadınızı tininize bağlı olarak, aslınıza bağlı 
olarak yeniden üretmek zorundasınız ki Hakk’ın katında kabul görsün, sizi 
oraya taşımış olsun. Yoksa yüz sene öncesinde kalırsın, iki yüz sene öncesinde 
kalırsın… Onların gölgesi altında kalırsın… Yükseliş yok yani, derinlik yok… 
Şucu, bucu, şurada, burada, kalma hakkımız yok.  

İki bin sene İsa’da… Sana İsa’yı, İsa’da kalasın diye anlatmıyor. İsa’yı edin 
diyor, bu günün tinine göre İsa’yı yaşa. Musa’yı edin, Musa’yı bu günün tinine 
göre yaşa, özgün bir ifadeye taşı, yani yeniden onu halk et, yeniden üret. 
Musa’yı yeniden üret kendinde, İsa’yı yeniden üret kendinde, Muhammed 
Mustafa’yı yeniden üret kendinde. O zamanın koşullarında Muhammed 
Mustafa’ydı, bu zamanın koşullarında Muhammed Mustafa aynı olabilir mi? 
Bu günün koşullarında olsa, bu günün ahkâmı üzeri konuşacaktır. Allah’ın 
selamı üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın…  

Bunu unuttuğunuz zaman, zamandan geri kalırsınız, zamanın öncüleri 
olamazsınız. Zamanın hep gerisinde kalırsınız, geçmişi önüne alırsınız hani 
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bazıları böyle geçmişi arzular, keşke o zamanda olsaydım, keşke böyle 
olsaydım... Sonra bulanıma sevk eder o nostalji onu. Çünkü zamana ayak 
uydurmuyor, yeni üretilene ayak uydurmuyor, üretime ayak uydurmayınca 
geçmişte kalır. Onunla yüzleşir bir şekilde… Allah geçmişte kalmamızı 
istemiyor, geçmişi kendi önümüze alıp geleceğe bakmamızı istiyor. Yeni gelen 
önüne geldiği zaman “nerede kaldım?” Geçmişte kaldın kardeş… Bu güne 
taşımadın kendini, yeni olanı almadın kendine, yeniden üretmedin.  

Hz. Ali’nin güzel bir sözü var, Efendimiz içinde söylerler bazen; çocuklarınızı 
zamana göre yetiştirin. Onu biraz daha genişleteyim, geleceğe göre yetiştirin, 
zamana göre bile değil. Çünkü gelecek o kadar hızlı geliyor ki… Eskiden toprak 
insanıydı, insanoğlunun şu anda üretimi yirmi sene önce üretilenlerle katı katı 
fazla. Nüfus artıyor, ihtiyaçlar artıyor, koşullar zorlanıyor. Her alanda, 
tıbbında, felsefesinde, kültürde, dinde, maneviyatında, karşılaştığı zorluklarda 
yeniden üretmek zorunda bırakılıyor. Gerçekten zamanı dahi insanoğlu zor 
takip ediyor. Onun için geleceğe göre insan yetiştirmek en zor olanı… İlkeleri 
alın, geleceğe göre yetiştirin, önce ahlaklı olsun… Yeniden üretim ondan sonra 
gelir. 

Bu suredeki nebilere dikkatli bakıldığında, haber ve davetlerinde insanlığa 
akli, vicdani, toplumsal, emeğe karşı kalbi, fıtri sorumluluklarımızı 
hatırlatmaktadır.  

İmtihan, edindiklerimizin sonucunda karşılaştığımız, bilincin edinilenle 
örgütlenmesini sağlayan ve insanın yaşam duruşu ve yaşam biçimi 
edinmesinin gereği olarak bu surede anlamlı kılındığını görmekteyiz. Örümcek 
kafalılar ile örümcek kafalı olmayanlar…  

Ummadığın yerden rızık gelir. Bunu Musa’da gördük, “Size ola ki oradan bir 
ateş getirim” ama ateş yerine bambaşka bir şey buldu, ummadığı bir rızık 
buldu. Aynı surede, Kasas suresinde şunu da söylüyordu; “kitabın sana 
indirilmesini de ummuyordun” Manevi veya dünyevi rızkın nereden geleceği 
meçhuldür. Bugün burada yeriz, yarın bir bakmışsın başka yerden gelir. Bugün 
burada rızkını bulursun, bir bakmışsın gönlünden verir, bir bakmışsın bir 
kıbleden, başka bir kıbleden verir ama nereden rızkın geleceği belli değildir. 
Bize düşen vazife sadece çalışmaktır. Çalışalım, rızkımızı nereden verirse… 
Belirli olarak şuradan rızkını bulacağım demeyin, iddiasına tutulmayın, vermez 
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yani… Bırakın kendisi nasıl istiyorsa öyle veriyor zaten; siz gereken çalışmanızı 
yapın, O size vericidir.  

Bilgi edinimi insani koşullar ve gereksinimler sebebi ile yaşananlar karşısında, 
sorumluluk ve vazife edinimine sebeptir. Bildiğinizden sorumlusunuz… 
Sorumluluklarını hakkıyla yerine getirenler hesap verme ve cezadan muaf 
olarak kurtuluş bulurlar. Kurtuluş ilkesiyle okuyun dediğim, ereğinde kurtuluş 
ilkesini gösteriyor.  

Doğa zemininde tinde yaşayan insan, yüklendiklerinin sorumluluklarının 
(yüklendiği ne ise) bilincinde olmalıdır. Eğer bilincinde değilse ona göre 
yaşamaz ve ceza müeyyidesi getirir. Yani sorumludur, yükünün ve 
yüklendiklerinin, edindikleri sebebiyle yaptığı şeyler nelerse, onlarında sebep 
verdikleri nelerse, onlardan da sorumludur. Onun için yaptığınız eylemlere de 
dikkat edin, onların oluşturduğu sebepler de size geri dönücüdür. “Ya Rabbi! 
Ben sadece bu günahı işlemiştim” dediğiniz anda, bak o yaptığın günah 
bunlara da sebep verdi, bunlardan da sorumlusun…  

Hangi biriniz yaptığınız eylemler sebebiyle, nelere sebep verdiğini 
öngörebiliyor? Birine iyilik diye yaptığınız şeyle belki ona zahmet 
veriyorsunuz, belki onun kötülüğüne, belki yoldan çıkmasına sebep 
verdiyseniz! “Ya Rabbi ben iyilik için yaptım’, iyi niyetinden dolayı belki muaf 
olabilirsin. Ama onun yaşadıklarından sebebiyle, vicdanın sorumlu olur. 
Vicdanının sorumluluğu seni bırakmaz, “ya ben iyi niyet için yaptım.” Bazen 
olur, iyi niyet için bir şey yaparız, bir bakarız kötü bir şeye sebep vermişizdir. 
Ama sonunda vicdanımıza karşı; ya ben iyi niyet içindi, vicdani olarak iyi 
niyetinde rahatsındır ama sebep verdiğin şey peşini bırakmaz, rahatsız eder 
seni. Mükellefsin…  

İyilikler kötülükleri giderir ayetinde, kastedilmek istenen başka bir şey daha 
vardır; geçmişinde kalma. Günahlarımız geçmişimiz, geçmişinde kalma. 
Geçmişte kalırsan, bu günü kaçırırsın. Sana çareyi de vermiş; iyiliğini yap, 
kötülüğünü gider, yoluna devam et… Önemli olan bu… Yani olması gerekeni 
yapmaya devam edelim.  

Gerçek hakikat sahibi Allah için sorumluluk sahibi olmak insan tininin şartıdır. 
Aslında bütün sorumluluğunuz Allah’a karşı, diğer sorumluluklar hep onun 
altında yatar. Allah’a karşı sorumluluk edindiğiniz zaman, zaten topluma 
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karşıda sorumlusunuzdur, ailenize karşıda sorumlusunuzdur, rızkınıza karşıda 
sorumlusunuzdur, yaptığınız eylemler sebebiyle de kendinize, sebep 
olduğunuz şeylere karşı da kendinizi sorumlu hissedersiniz. Ama Allah’a karşı 
sorumluluğu olmayan bir adamın, hiçbir şeye karşı sorumluluğu olmaz. Varsa 
bile gelip geçicidir, bir an sorumluluk hisseder, yarın bir bakmışsın başka bir 
deryada kendi derdinde, duyarsız bir şekilde devam eder.  

İman ile sorumluluklarını bilen bir bilinç çökmez. Depresyon dediğimiz 
acziyete düşmeler olmaz. Depresif, yani aciz düştü… Buradaki acizlik olumsuz 
noktada bir acizlik, olumlu noktada bir acizlik değil. Sizi aciz bırakmaz, 
geçmişinizde bırakmaz. Depresif olan insanların tamamı geçmişte kalanlardır. 
Geçmişin yükü kendisini aciz bırakıyor, günü yakalamaktan aciz bırakıyor, 
sorumluluklarından aciz bırakıyor ve Cenab-ı Hakk’a olan sorumluluğundan 
aciz bırakıyor. Ama sorsak imanlı… İmanlı olmak yetmiyor, imanın getirdiği 
sorumluluklarla ayağa kalkmak gerekiyor ve o bilinç çökmez. Gerçek, 
hakikatiyle imanı olan bir insanın bilinci çökmez. Geçmişte kalmaz, günde 
olması gereken ne ise, evrenselliğine bağlı olarak olması gereken ne ise onu 
yaşar. “Zaten onların evi çökecektir” diye söylüyor, dayanakları neler ise onlar 
elinizden çıktığı anda bilinciniz çöker, yıkılırsınız, depresyona düşersiniz.  

Gerçek, hak olan sorumlu kılar. Hak üzeri yaratıldın muradı sorumlu kılıyor. 
“Biz her şeyi oyun olsun diye değil, hak üzeri yarattık” diye bir ayet var. Eğer 
gerçek sizi sorumlu kılmıyorsa, gerçeğe karşı duyarsızsınız demektir. Gerçek 
olan vazife olarak sizi sorumlu kılar, olması gerekene doğru sevk eder. 

Sorumluluklarınızı yerine getirmek için mücadele edin. Sorumluluk, tutarlılık, 
sıdkıyet yani sebat ve ahde vefa istenen bir ruh halidir. Bununla beraber 
belirtmek gerekir ki sorumluluk insani ilişkiler sonucunda edinilir.  

Afyonda bir sütçü baba hikâyesi vardır. Adamın biri dağa çıkmış zühtü takva 
ile keramet vaki olmuş kendisinde… Aynı yolda ihvan kardeşi varmış, 
kardeşimi bir ziyaret edeyim demiş. Süt sağmış bir tane hasa bezinin içine 
koymuş, sütü hasa bezine sağıyor bir damla damlamıyor. Hasa bezinde süt 
durur mu? Hani süzmek için kullanılır birde. Her ne ise… Arkadaşının yanına 
geliyor, tutuyor askılığa asıyor, size süt getirdim diyor. Bir bayan geliyor 
ayakkabıcı kardeşine, hafiften örtüsünü kaldırıyor, gözü ilişiyor, hali değişiyor 
yani meylediyor. Birden sütler şıp şıp damlamaya başlıyor. 
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Toplumsal ilişkilerde, iman sorumluluk yükler ve iman ile beraber toplumsal 
ilişkilerde olması gereken ne ise -ahlak, vicdan, manevi değerler- onlardan 
kaçmadan yüzleştiğiniz zaman, nefsi emarenden yana sınırlanırsınız, onu 
sağaltırsınız, arındırırsınız, helaller de arındırır. 

Arkadaş dönüyor, bakıyor, kardeş diyor; dağda er olmak her kişinin işi, 
şehirde er olmak er kişinin işi…  

Sen sorumluluklarından kaçtın, yüzleşmekten kaçtın… Tamam, orada hak ile 
beraberdin, gel burada ol diyor. Kolay mı? Toplum içinde sorumluluklarını 
bilerek yaşamak, helaller üzeri yaşamak, hakkı hakikati bilerek yaşamak, o 
kolay bir şey değil. Yaşayabilene aşk olsun… İşinizi yapacaksınız sıdkıyetle, 
doğru tutarlı yapacaksınız, var mı öyle? Kaç tane işini hakkıyla yapıyor, 
kaytarmak için elinden geleni yapıyor, birde ramazan, bana dokunmayın ha… 
Kardeşim aylığını alıyorsun, o zaman çalış.  

Sorumluluk insani ilişkiler sonucunda edinilir, sorumluluklarımızı bilmek ile 
sorumluluklarımızı yerine getirmek insan tini için gereklidir. Sorumluluklarını 
bilmek, sorumluluğu yerine getirmek aslında iki farklı şeydir. İnsan 
sorumluluklarını bazen bilir ama yerine getirmez, zorlanır. Karşılaştığımız 
koşullar, bazen insanı kendi öz sorumluluklarını yerine getirmesine engel 
olmaya başlar. Önemli olan zaten mücadele… Cihadı onun için kullanıyor, 
“kim ki cihad etmiştir, kendi için etmiştir” ve “cihad edenlere Allah’ın yolları 
vardır” diye ayeti kerime var orada. Orada zaten istenen cihad, mücadele… Ki 
onu aşasınız, o imtihan sizi mücadeleye sevk eder, mücadeleleri aşarsınız 
olması gerekeni yaparsınız. Yapmazsanız zaten geride kalırsınız. 

İnsanın kendi sorumluluğunun bilincinde olması, hayati ve temel ihtiyaç 
korkuları doğrultusunda gerçekleşir. Emek doğrultusunda ve sosyal ilişkilerde 
üzerinde hakları olanların sorumlulukları -özellikle Allah’a karşı 
sorumlulukları- vicdani ile edinir ve yerine getirilir. Hayatınızdaki 
sorumluluklara dikkatli bakın, ne ile ediniyorsunuz, korku ile ediniyorsunuz. 
Hayati korkularınız, temel ihtiyaçlarınız, sizi zorunlu olarak sorumluluğa 
götürüyor. İnsanın insanla yaşaması, insanla yaşamasının sorumluluğu, 
insanla yaşamasının acziyeti dahi insandan sorumlu kıldırtıyor kendini. İnsan 
ailesinde sorumluluğu ne için hisseder biliyor musun, tek başına 
yaşayamadığının bilinci itibariyle hisseder ilk başta. Tek başına yaşamaya 
çalışın… Sorumlu olmadınız… Ne zaman ki aciz düşersiniz tek başınıza, 
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beraber yaşamak gerektiğini anlarsınız. Ne zaman tek başınıza aciz olarak 
düşersiniz, korkularla yaşamaya başlarsınız, hem dünyevi, hem tek başına 
yaşamanın getirdiği korkuları… O zaman aileden sorumlu olduğunuzun 
bilincini edinirsiniz. Aile kurmanın gerektiğinin bilincini edinirsiniz. Bütün 
rızıklarınız dâhil… Bunu sadece evlenmeye bağlı kılmayın, yani evli olmayanlar 
tutup oraya bağlamasın…  

Ama ilkelerin getirdiği sorumluluk vicdanidir, korkular ile edinmez. Vicdan ile 
edinilir ama vicdanı da oluşturan şey korkudur. Sadece korku oluşturmaz 
vicdanı, sevgide oluşturur. Vicdani melekemizin ortaya çıkışı ona da bağlı. 
Ama korku bunların en belli başlı öğelerindendir. Korku olmazsa, vicdanımız 
uyanmaz. Yaptığımızdan sorumlu kılan melekemizdir, o sorumluluklar aynı 
zamanda bizim korkmamıza sebep verir. Korku ve vicdan sorumluluk 
edinmemizin gerekliliği, temel ihtiyaçlar ve hayati şeyler sebebiyle korkularla 
sorumluluk ediniyoruz, ilkelerle beraber vicdan üzerinden sorumluluk 
ediniyoruz.  

Sorumluluklar önceliklerimizi belirler, önceliklerimiz ise tercihlerimizi belirler. 
Dünyaya göre, fani olanlara göre bir önceliğiniz olmasın, tercihleriniz olmasın. 
Önce ilkeye göre, hak ve hakikate göre tercihleriniz olsun, öncelikleriniz olsun. 
Ki Allah’ı öncelikli almayanın, Allah’ta kendisini öncelikli almaz. Siz öncelikli 
olarak Allah’ı alın, göreceksiniz ki Allah’ta sizi önceliğe almıştır. 

İbrahim Hakkı’nın bir şeyi var hikâyesi var; bir akşam kendisine bir liste 
gösteriliyor, listede o zamanın büyük erenlerin ismi var. Ya Rabbi diyor, listeye 
baktım kendimi görmedim. Sabahleyin uyanmış, çökmüş, gitmiş. Senelerden 
beri hiç kâle alınmadıysam bile, sana hizmet eden o listede olanlara hizmet 
ettim diyor. Hiç yoksa onun hürmetine listeye alsaydın beni diye bir duası 
oluyor. Bak Allah’tan vazgeçmiş, Allah için yaşayanlara hizmet etmenin yüzü 
suyu hürmetine bari al diyor. Akşamleyin bir rüya daha gösteriliyor, listenin 
başına kendisini yazmışlar. Muhteşem bir şey… Bari diyor senin katında 
kıymeti harbiyem yok, hiç yoksa sana hizmet edenlerin var, o kıymeti 
harbiyesi olanlar var, onlara hizmet etmemin yüzü suyu hürmetine… Allah’ı 
öncelikli alın, Allah’ın dostlarını öncelikli alın, emin ol Allah’ta sizi öncelikli 
alacaktır. Allah’a buğuz edenin, buğuzu kullaradır. Allah’ı sevenin ise hizmeti 
sevenlerinedir, emin olun. Hizmet, hizmet, hizmet… 
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Bir şeyi farz kılmak, sorumlu kılmak anlamına gelir. Size bir şeyi farz kılıyorsa 
onu size zorunlu kılıyordur. İyiliği emret, kötülükten men et; farz. 
Ebeveynleriniz dahi olsa adaletli olun; farz. Doğru olmak; farz… İlim 
öğrenmek; farz… Sonuç itibarı ile sizi zorunlu kılıyor ve sorumlu oluyorsunuz. 
Sonuçta, nedenini açığa çıkartman için zorunlu kıldığım, farz kıldığım şeyler 
bunlar, diyor.  

Nebilerin uyarısı toplum ve kendi tinlerinden sorumlulukları sebebi iledir. 
Nebiler bir toplumu uyarıyor, uyarıları aslında sorumlulukları sebebi ile… O 
toplumdan sorumlular, içlerinden çıkmışlar, üzerlerinde emeklerinin hakkı 
var. O topluma hizmet etmenin gerekliliği var.  

Kaya abi diye birisi var. Üstadlarından birisinden ders görüyor, görüyor, 
görüyor, senelerce görüyor. En sonunda üstadı evladım diyor, “ülkene 
gideceksin, ülkendekilere hizmet edeceksin.” Çünkü senin üzerinde emekleri 
var; iki, sen onlarla daha iyi anlaşırsın. Aynı ortak ilkeleriniz var, ortak 
kültürden geliyorsunuz onlarla anlaşabilirsin. Ayrıca senin üzerinde hakları 
olması sebebiyle senden çıkan ne ise –şifa, keramet, insanlara yardım…- o 
toplumda daha iyi gösterebilirsin. Fıtri olarak, ilke olarak sende tezahür edeni 
o toplumda daha iyi gösterirsin, kendi tininde olan sorumluluğu o toplumda 
daha iyi açığa çıkartabilirsindir. Bizim şu anda İngiltere’ye gidip yaşadığımız 
şeyleri, ilkelerimizi, vermemizle burada vermemiz aynı olmaz. Aynı kültürel 
doku yok, aynı ortak ilkeler yok, istediğin kadar kendi tininin sorumluluğunu 
orada yapmaya çalış, karşılık göreceğini zannetmiyorum. Aynı dil yok, ne 
anlatacaksın, oradaki hicivler, kinayeli vurgular, ayetlerdeki ince noktalar, 
kime ne anlatacaksın? O kadar vurgular var ki sadece konuşurken 
vurabiliyorsun, yazıda bile çıkmıyor. Sadece konuşurken, halini verirken onun 
anlamı verilebiliyor. 

Çıktığınız topluma hizmet etmek, o toplumun içinde hizmeti gütmekte aynı 
zamanda sorumluluğunuzdur. Her peygamber kendi toplumun içinden çıkıyor 
ve kendi toplumundan da sorumlu olarak çıkıyor, kıyamette de sorumlu 
olduklarının bilinci ile… Her ümmet kendi Peygamberi ile gelecektir ve öyle 
davaları görülecektir ya, sorumlu olduğu ümmeti ile davası görülüyor. Ceza 
müeyyideleri var mı, yok mu?  

İmtihan bizdekilerin açığa çıkması içindir ama böyle olsa da bu surede imtihan 
aynı zamanda liyakat durumunuzun görünmesi, açığa çıkmasının gerekliliği 
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olarak da vurgulanmakta. “İnsanlar imtihan edilmeden, sadece iman ettik 
demeleriyle bırakacaklarını mı sandılar…” Liyakatleri ölçülmeden 
bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani bir şey edinirsiniz ama o edindiğinize 
liyakatiniz var mı, yok mu? Ne kadar liyakatiniz varsa o kadarda 
sorumlusunuz. Çünkü ne kadar liyakatiniz varsa o kadar da edindikleriniz sizi 
yakinleştirmiştir, yakin olan insanın sorumluluğu daha çok artıyor. Bir 
padişahın, bir cumhurbaşkanının yanında duran bir memurun 
sorumluluğuyla, toplumda sıradan bir halkın sorumluluğu aynı mıdır, padişaha 
karşı? Aynı şey… Allah’a ne kadar yakinleşirseniz, Allah’a karşı o kadar 
sorumluluğunuz artar. Bir normal insanın işlediği günahla, kendi tinine ait 
sorumluluğu sebebiyle uygulanacak ceza müeyyidesi farklıdır, ama görev 
almış bir insanın görevinden dolayı ve kendi tinine karşı olan sorumlulukları 
sebebi ile alacağı ceza farklıdır. Bir âlimin yanlış bir fetva vermesi; 
kendisinden dolayı sorumlu kılar onu ama sebep verdiği şey sebebi ile yanlış 
yola sevk ettikleri sebebiyle, o kaç kişiye ise ondan dolayı da sorumludur.  

Onun için hizmete soyunanlar şunu iyi bilsin; bireysel olarak yaptıklarınız 
sebebiyle siz sorumlusunuz ama hizmete düştüğünüz zaman sebep olduğunuz 
şeyler sebebi ile sorumlusunuz aynı zamanda, iki defa, üstelik katı katına… 
Çünkü bir tanesi yaptığı şeyler sebebi ile sorumludur yine ama siz yaparken 
başka şeylere de sebep veriyorsunuz. Farz edelim ki bir günah işledim, o 
günah sebebi ile ben sorumluyum, o günahı aynı zamanda ben yapıyorum 
diye yanıma gelenlere örnek oluyorsa Azim Allah… Balık baştan kokar ya, 
gittik güme… Onlar sebebi ile de sorumluyum. Onun için hem itikat 
noktasında söylevleriniz, hem de ahlaki noktada eylemleriniz, sebep 
olduklarının sebebiyle de sizi sorumlu kılar. Onun için de hizmete fazla talip 
olmayın… Hizmet zor iş, hizmete talip olacaksanız, kendi nefsinizden dolayı 
hizmete talip olun. Mücadeleniz kendi üzerinizde Hakk’a varmanız için olsun. 
Çünkü hizmet; sizi örnek alanlar doğrultusunda da birçok sorumluluk 
üzerinize getirecek. O zaman gittik güme… Meydan boş kalır da sizi ortaya 
sunarlarsa, ayvayı yediniz…  

Nasrettin hoca gibi… Fil vermiş Timur… Halk kaldıramamış, yemek içmek filan 
besleyememişler. Ya hoca Timur’a senin nazın geçer… Ne kadar doğru 
bilmiyoruz, rivayet olur ki böyle bir fıkra var. Senin nazın geçer, git ricada 
bulun da bu fili bizden alsın. Ben tek başına gidemem demiş, arkamda sizlerde 
olursanız öyle demiş. Bütün cemaati almış götürüyor, arkasına dönüyor 
bakıyor, cemaatin yarısı yok, biraz daha ileri gidiyor cemaatte iki üç kişi 
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kalmış, Timur’un çadırına girerken arkadaşlar hadi demiş, bakmış kimse yok… 
Timur’un huzuruna çıkıyor, bakıyor kimse yok; vallahi sizin verdiğiniz fili çok 
sevmişler, varsa eğer bir tane daha versinler bu yalnız kaldı diyorlar, demiş…  

Söylediğiniz, yaptığınız şeylerin arkasında durun, durmazsanız açıkta kalırsınız. 
Bu sefer kazası belası daha fazla gelir… Baba derdi ki; yavrum sıkışmayanı 
sıkıştırırlar, yani yaşadığı şeylerden dersini çıkartmayanı, ikinci bir ders olarak 
yine önüne ısıtıp getirirler… Bir daha mı ders almadı, bir daha ısıtır bir daha 
getirirler, bir daha mı almadı, bir daha ısıtır bir daha getirirler… Ne zaman 
dersini aldı, “hamd olsun Ya Rabbi seni gördüm, maskeler arkasında artık ben 
seni tanıyorum”, artık tırstı yani korktu, kendine döndü, vicdani olarak da 
sorumluluklarını bildi, olması gerekenleri de yapmaya başladı. Amenna… Bir 
daha o belayla onu bir daha yoklamaz.  

Bir; onun Allah’tan olduğunun bilincine varacaksınız, iki; o olması gerekenin 
yapılmasının bilincini size getirmiştir, karşılaştığınız musibet bela, olması 
gerekeni de yapmaya başlarsınız, artık sizde bela kalkar, ceza müeyyidesi 
kalkmıştır, kötülüğü iyiliklerle savmışsınız artık… Edindiğiniz kötülüğü Allah’u 
azimüşşan size verdiği belayla uyardı, uyanmadınız; uyardı uyanmadınız; 
uyandınız amenna… Bir de iyilikle o hali de kendi üzerinizden savdınız, artık 
musibet size gelmez. Bir insana musibet geliyorsa uyarı için geliyordur, bir 
musibet insana geliyorsa doğruyu yapması için geliyordur, bir insana musibet 
geliyorsa daha iyiye taşınsın diye geliyordur, bir insana musibet geliyorsa 
imtihan bağlamında, belalar bağlamında, kendindeki olanı açığa çıkması 
içindir. Bir insana musibet geliyorsa liyakati içindir. Bir insana musibet 
geliyorsa eğer, dayanağı olan Allah’ı davet etmesi içindir; “aman” deriz ya, 
hani emandan gelir, aman Allah’ım, yetiş Allah’ım demektir. Zikret diyor…  

Başka bir surede “İster Rahman de, ister Allah de” nasıl gelirsen gel, kulum 
bana diyor. Dara düştün ya, benden başka dost yoktur diyor. Yapmanız 
gerekeni yapın, benden isteyin, ben vereceğim diyor, bitmiştir… Bir gün dahi 
rızkımdan yana korkum olmadı, vallahi… Halende öyledir, veriyor çünkü 
neyine korkacağım, alanım değişik, onu nasıl olsa veriyor. Bakın burada 
söylemek istediğim şu; siz size ait olan nedeninize bağlı olarak ve sonuçta o 
nedeninizin açığa çıkmasının gerekliliği eylemlere bağlı olarak, yapmanız 
gereken ne ise, olması gereken ne ise, yapınız… Size düşen vazife budur, 
Allah’a ait olan vazife Allah’a aittir, bırakın kendinizi… Tevekkel Allah, teslim 
olun, olması gerekeni yapın, hiçbir zaman sizi zillete düşürmez. Rızkınızı Allah 
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veriyor, çalışın, kazanın amenna… Ve korkmayın… Ama çalışırken hırsla 
tamahla da Allah’ı unutmayın, dayanağınız Allah’tır. Yaşam alanınızda, 
düşünce alanınızda Allah’a yer ayırın. Sadece rızık çabası, dünya çabası, bütün 
yaşam alanınızı kuşatmasın, düşünce alanınızı kuşatmasın. Size düşen vazife, 
nedeniniz olanının açığa çıkmasıdır.  

Ankebut suresi ile neye göre bilincin yapılanması gerektiği ve bilinç 
yapılanırken önceliklerimiz ve tercihlerimizle sorumluluklarımıza bağlı olarak, 
nasıl yaşamamız gerektiği bilinci verilir. Allah’a bağlı olarak, mutlağa bağlı 
olarak yaşamamız gerektiği ve bilincimizi yapılandırmamız gerektiği, yaşam 
alanı olarak tini öncelikli tutmamız gerektiği, maneviyatımızı öncelikli 
tutmamız gerektiğini söyler. Buraya geliyorsak eğer, her Pazar maneviyatı 
öncelikli tuttuk. Pikniğe gitmiyoruz, oraya gitmiyoruz, buraya gitmiyoruz. 
Bugün Allah diyorsak, önceliğimiz Allah olduğu içindir. Belki dokuz ona kadar 
değil, on bir on ikiye kadar yatacaktık yani. Orucuz birde, günü oruç ile 
kapatırdık, yine orucumuz kabul olurdu, ama olsun... Burada bir çaba sarf 
ediyoruz, bir mücadele sarf ediyoruz ve çok basit bir mücadele…  

Düşüncede zor bir mücadele, ama burada eyleme dökülürken basit 
görünüyor… Birçok hayati mücadele düşüncedeki mücadele kadar zor 
değildir. Düşünmek kolay iş değil, yapabilene aşk olsun. Bir saat nitelikli bir 
şekilde nedenlere, ereklere, nesnesine ve öznesine bağlı olarak ilkeli bir 
şekilde düşünmeye çalışın, bir saat yapabilen olursa gelsin elini öpeyim. 
Vallahi diyorum ya… Çok zor bir iş, kolay değil, sıkar adamı, hele düşünce 
alanında fazla pratiği yoksa… İki dakika da hayal kuvveti açılır, hayal 
kuvvetinde yine kaçamaklar başlar. Zikirde öyledir, yapmaya çalışın, bin tane 
Bismillahirrahmanirrahim çekin, rahat çekersiniz sesli, sessiz çekin yirmi bir 
taneden sonra zorlanmaya başlar. İç âlemde ki düşünce ufkunda onu tatbik 
ettirmek çok zor… Çünkü sesli iken bedeniniz ona katılımcı, ruh zaten orada 
rahat bedenin aksiyoneli ile beraber. Cehri, rahatlıyorsunuz, birde namesi ile 
söylediğiniz zaman, imanınız kuvvetlenir şöyle cezbeye kapılırsınız. 
Sessizdeyken, sıkılırsınız, patlarsınız, nefsiniz kaçamak için yer arar, zor… 
Yapmaya çalışın ya, düşüncenizden zikretmeye çalısın, çok zorlanırsınız… Çok 
pratik istiyor. Düşüncede kolay bir şey değil, birden bire yapılacak bir şey 
değil, çok pratik istiyor, devamlı düşünmesi istiyor ve zordur. Ama bir defa 
alıştınız mı, Allah… Hani gaza basmışsınızdır, tutamıyorsunuzdur kendinizi, ha 
bire düşünürsünüz vallahi…  
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Mesela buraya geliyoruz, “ya sıkılıyorum, içimde kötü his var, orada bir şey mi 
olacak…” Olsun kardeşim, sen Hakk’tan beri kalma, zaten o sıkıntı mücadele 
edipte Hakk’a ulaşman için, kıymetli olsun diye, liyakatin belli olsun diye… 
Kaçıp gitmen için değil…  

Ankebut suresinde sorumluluklardan kaçmamamız gerektiğini vurgulanır. 
Sorumluluklardan kaçan insan sorumluluklarla yüzleşecektir, “seni ben bunun 
için yarattım, sen bunlar için niye yaşamadın?’, “sana bu teklif geldi, sen bu 
teklifi niye kabul etmedin?”, “sana birçok meleke verdim, bu melekelerin 
sorumlulukları üzeri niye yaşamadın”… Bunları geçen surelerde detayları ile 
işliyorduk. Aidiyet soruları, sorumluluk soruları, akıbetimizden, ahiretimizden, 
Allah esirgesin… 

Kitabı oku; bilinçlen demek… Namazı kıl; Allah ile ol, nedenini dön demek… 
Zikir et; nedenini yaşa demek. Diyor bir ayette; “Kitabı oku, namaz kıl ve 
zikret…” Üç tane emir var. Kitabı oku, bilinçlen, çünkü bilgi olarak edindiğin 
bilinçlendirir. Namazını kıl, Allah ile ol; çünkü Allah ileysen zaten ahlaksızdan 
fuhuştan dolayı berisin. Yani Allah’a dön, Allah ile ol, zikir et, nedenini yaşa, 
Rabbini yaşa, hicret et… Namazla hicretin başındasınızdır bireysel olarak, ama 
namaz derken salat-ı daim olan... Normal namazında sebep verdiği şeyler var, 
amenna. Zikir et; nedenini yaşa… Çünkü senin nedenin bu âlemde 
zikredeceğindir. Allah seni kendi için yaratmış, seni senin için yaratmamış ki… 
Sen onu hakikati ile bu âlemde tezahürlerini eylemlerinde yaşarsan eğer, zikri 
ilahiye taşırsan, nedenini buldun… Halife… Hizmet için… “İnside cinside bana 
ibadet etsinler” diye... Bak bir nedenini daha buldun… “Bilsinler” diye, 
yaşadığındaki sıfatlar üzeri Rabbine tanıksındır. Sohbetin başında 
muhabbetullahı, marifetullahı anlattık. Allah’ın sıfatları üzeri Allah’a tanık 
olmaya başlarsın, Allah’ın kendiliği üzeri kendiliğe tanık olursun.  

İnsan Tanrı değildir, ama Tanrı’dan yoksun, Tanrı’dan uzakta değildir. Biz 
buraya insanlığımızı bulmaya geldik ve insanlığımızda Tanrı’yı yaşamaya 
geldik. Ama kişiselleştirmeden, nesnelleştirmeden, İsa’dır, Ali’dir, 
Muhammed’dir, Âdem’dir, şudur, budur demeden… Zamanın bir yerinde 
sabit bırakarak değil, bu günde bırakarak değil, yarın gelecek birinde sabit 
bırakarak değil… Katiyen… Geçen hafta konuştuk; “Güneşi Rab edinenler” 
vardı. Bir nesneye indirgemeden, bir kuvvete indirgemeden… Çünkü evrensel 
olanı cüzziyata indirgeyemezsin. Ama O cüzziye aşkın, O cüzziye muhit, O 
cüzziye içkin, ama O hepsinin üzerinde eylemiyle kendini gösterendir. 
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Evrenselleri ile, ilkeleri ile, kendini gösteren. Bizimde hakkımız tevhidin gereği 
olarak O’nu müşahede etmek ve O’na varmaktır, ermektir.  

Tevhid her şeyi Hakk görmek değil, her şeyi üzerinde eylemleri ile sıfatları ile 
esmaları ile tezahür eden Zat’a tanık olmaktır sıfatlarında… Zat’lığı nasıl 
bileceğiz? Tanık olacağız. Kendiliğinizde olur, çünkü siz ondan gayrı değilsiniz, 
ondan yoksun değilsiniz, her varlığa içkindir çünkü öz varlık olarak. Ne mutlu 
onlara… Kalkıp ta o küllü olan varlığı, insanın kendisidir diye, insanın kendisine 
hakkının dışında bir yüklemde bulunmak ona zulümdür. Çünkü aciz, korkan ve 
O’na taşınan bir varlık nasıl O olabilir ki? Ama insanın üzerinde O’nu seyretme 
hakkımız var, insanın kendisi üzerinde O’nu yaşama hakkı var, zaten O’nu 
yaşıyoruz başka bir şey yaşamıyoruz. Kim başka kimi yaşıyor ki? Allah’ın 
sıfatlarından başka yaşanan ne var ki? Yaşam sadece O’na aittir… Sadece O’na 
aittir, karıncadaki yaşam, fildeki yaşam, ottaki yaşam, dağdaki yaşam, 
atomdaki yaşam, sadece O’na aittir ve herkes O’nu yaşıyordur, istidadı 
kadar… İstidat… En basiti, Ahmet abiyi kendine yakıştırmış, o yakıştırdığı 
kadar yaşıyor, daha fazla değil. Abartmayalım yani… Allah’ı yaşarken, 
kendimizi Allah zannetmeyelim.  

Lütfi Filiz’in güzel bir sözü var diyor ki; Allah her şeyini verir, Allah’lığını 
vermez… Kudret ve kuvvet sahibi, mutlak olan, size her şeyden verir, lakin 
kendi Allah’lığını vermez, tektir çünkü iki kişi olmaz ki… Ne zaman iki kişi 
kalkar, tek kişi kalır, zaten yine kendi kaldı, siz kalmadınız… 

 Otuz birinci ayette diyor ki; “Elçilerimiz İbrahim’e iki oğul ihsan 
edeceğimize dair müjde getirdi” burada benim takıldığım iki oldu… 
Sonra yirmi yedi de; “Ona İshak ve Yakup’u bağışladık. Peygamberliği, 
kitapları onun soyundan gelenlere verdik, ona dünyada mükâfatını 
verdik. Şüphesiz o ahirette gelenler Salihlerdendir.”  
İsmail’i neden anmıyor?  

Yaşadıkları şeyler itibari ile mükâfat İshak… Soyundan gelenler derken İsmail’i 
katıyor.  

 Burada niye zikretmiyor adını? 

Çünkü bu sorumluluklar, aslında yaşadığımız şeyler üzerinden 
gerçekleşiyordur diyedir. Düşünüyorum, çünkü İshak’la Yakup zaten birisi 
torunu İsmail yok arada…  
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 Şöyle bir şeye yorum yapmıştım kendi kafamda; İshak ve kolu neden 
Allah’tan giden… …  

İshak’la kolu düşünce âlemi, ama tafsilata ait, bu âlem üzerinden maluma ait 
yürüyüştür. İsmail kolu makule ait yürüyüştür, ilkelere ait yürüyüştür. Birisi 
zaten kitaptır… Arkasından kitapların beyanı geliyor; İshak kolu, Yakup kolu, 
kitabı okuyanlar… Kitabı mübinden okuyanlar, kendi kitaplarında ne yazıyorsa 
ilke olarak o kitabın aynası olan kâinat üzerinden okuyanlar... Ama İsmail öyle 
değil, İsmail kendisi üzerinden Hakk ile kendi, yani indirilen…  

Öyle bir farklılık var. Şimdi İsmail’i özellikle zikretmeme sebeplerinden bir 
tanesi bu olsa gerek. Çünkü İsmail bizatihi kendinde buluyor, kendinden 
okuyuş var. Ama İshak’la Yakup kâinat kitabı üzerinden okuyor, yani ilmi 
tafsilattan gidiyorlar. İsmail kolu ilmi cemden gidiyor. İsmail kolunda insan 
kitaptır, İshak kolunda kâinat kitaptır. Böyle bir tarafı var… Ama kendilerinin 
kitap olduğunun bilinci İshak kolunda edinilmiş mi? Elbet ki edinilmiştir ama 
kâinat kitabı üzerinden kendilerine döndükten sonra… Ama İsmail kolunda 
bizatihi insan kitaptır ve diğer surede onu söylemişti; anlayan, beyan edecek 
kitap diye… İnsanın kendisi kitaptır ve insan kendi kitabını okur bütün âlem 
de. Yani âlemi görmez, kendisine yazılan ne ise spekülatif olarak kendisinde 
olanla okuyacaktır. “Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku!”  

Herkes kendisindeki donanım, ilkeler ne ise, o ilkeler üzeri okuyor. Bir 
hukukçunun okumasıyla bir filozofun okuması, bir bilim adamının okuması ile 
aynı şey olabilir mi? Bir tasavvuf ehlinin Kur’an’a bakışı aynı şey olabilir mi? 
Veya da bir Kur’an ehlinin bir tasavvuf ehlinin kâinata bakışı ile bir bilim 
adamının bakışı aynı olur mu? Yağmur yağıyor, birisi yağmur yağıyor der, birisi 
bakar rahmet yağıyor der. Veya da biraz daha derinleşmişse vay sıkıntıya 
düşeceğiz diye bakar, çünkü yağmur aynı anda kendisinde akıbet itibari ile 
sıkıntıya işarettir. Rüyada yağmur görürseniz Rahmeti ilahi üzerinize 
güzellikler verecek, ama sıkıntıyla beraber vereceğe işaret eder. Çünkü o 
bulutların çarpışması, o belirsizlikler, o belirsizlikteki sıkıntılarla belirsizlikler, 
sizde olanı açığa çıkartacak, ama ne? Rahmeti ilahinin vergileri ile…  

Birinci yol, kâinatı kitap edinir, ikinci yol insanı kitap edinir. Resulullah’a bakın 
insanı öncelikli almıştır, hiçbir zaman kâinatı öncelikli almamıştır. Bütün 
öğretisinde insan öncedir.  
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Güzel bir soru ama… Gelecek hafta eğer farklı bir konudan da bir şey gelirse 
orayı da anlamlandırırız…  

 Biraz önce, Resuller kendi kavimleri içinden çıkıyorlar ve bu nedenle 
de sorumlulukları var. Şuayp Peygamber böyle değil ama, Şuayp 
Peygamber kendi kavmine gönderilmedi? 

Kendi kavmine uyarıları var Şuayp’in… “Ya halkım” diyor.  

 Ama o Medyen halkına gidiyor ya…  

Onu hiç düşünmedim, düşündüm dersem yalan olur. Onu bir düşünelim, bu 
haftaki derslerimiz arasına alalım.  

 Mesela şeyde bu ayette de geçiyor; kardeşimiz Şuayb i işte x kavmine 
göndermiş…  

Şuayb’ten daha çok Lut’la alakadar da bir şey var, Lut’u gönderiyor, İbrahim 
kavmi içinden geliyor… Lut başka bir yere hicret ediyor, hicret ettiği kavmin 
kendisine peygamberlik yapıyor. Dikkat ettin mi ona? Bazen gittiğimiz 
ortamlarda, hicret ettiğimiz ortamlarda da ihtiyaca göre, durumlara göre, bir 
gidişimiz olmuştur. Eskiler onu şöyle derdi; bir yere giderler mesela, 
döndükleri zaman ne yaptın, ne ettin? Ya görmemiz gerekenler vardı, onun 
için gittik derlerdi, mesela. Görmemiz gerekenler dediği karşılaşmamız 
gereken, karşılaştıkları insanlarla uyarmaları gereken veya da paylaşmaları 
gereken şeyler vardır, onun için gitmişlerdir. Bazen olur ki bir insan, özel bir 
insan çıkar, kendi toplumunda karşılık görmüyor, amenna… O çıktıktan sonra 
başka kavimlerde karşılık görecektik veya oradaki şartlar, konum, o konjektür 
ne ise ona göre bir hitabı vardır, özelliği vardır, o özellik oraya karşılık 
geliyordur. Ve aslında gerçek kavmi de odur onun. Bir daha söylüyorum; yani 
kendisinin sıfatı, çıktığı ortamda karşılık görmüyordur, yani kendisinin hususi 
sıfatı çıktığı toplumda karşılık görmüyordur. O sıfatın ilkesel karşılığı taşınması 
gereken, gönderildiği ümmet kimse, o ümmet o sıfata taşınması gerekiyordur, 
karşılığı oradadır, ona göre onlara gönderiliyordur. Mesela Lut’un kendisine 
baktığın zaman neyi görüyorsun; eril ve dişilliğin haklar çerçevesinden nasıl 
kullanılması gerektiği, nasıl yaşanması gerekir, nasıl ilişkilerde bulunması 
gerektiğinin aklı var onda. Böyle bir akıl zaten Nemrut’un kavminde yok… 
Onlar vesvese durumunda, İbrahim onlara karşılık geliyor. Kötü ilişkilerde 
olanlara bu aklı yüzleştiriyor, götürüyor, gönderiyor…  
192

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



- Ama başarısız oluyor… 

Başarısız oluyor ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ama içlerinden bazıları çıktı. 
“Tabi olanları beraber aldık, götürdük” diyor.  

Ama çok enteresan zannedersem üç sureden beri, bir kişiyi anıyor; Lut’un 
eşi… “Onun karısı hariç” diyor, burada iyice detaylandırıyor, “o geride 
kalanlardan olacak” Niçin; çünkü hak ilke geldiği zaman, hak ilkeye göre 
değil… “Arkasına baktı” Geçmişe bakıyor, toplumun bağlantılarına bakıyor, 
zincirlerinde kalıyor ve gidiyor, ispiyonluyor, “İki delikanlı geldi” diye…  

Bakın Lut’un karısı ile Nuh’un karısını Tahrim suresine gittiğimiz zaman 
bambaşka bir açıdan göreceksiniz. Ne söylüyorsa da Resulullah’ın 
yaşantısında var. Hz. Resulullah’ın iki tane eşi var, iki tane eşinin bir durumu 
var. Nuh ile Lut’un karısını orada da örnek gösterir. Bir tanesi gider 
Resulullah’ın yaptığı işi diğer eşine şikâyet eder, ispiyonlar. İsimleri önemli 
değil bakın, bize o yaşadıkları şey ile konu olup, ayete konu olmaları bizim için 
önemli, Allah’ın selamı üzerlerine olsun. Muhteşem bir şey, yani ayete konu 
oluyorlar, biz o tarafı ile görmüyoruz… Bak kötü bir şey yaptılar diye 
Resulullah’a diye görüyoruz değil mi? Birisi Hafsa annemiz, birisi Hz. Ayşe 
annemizdir. Dedikoduya girdi şimdi… Allah bizi affetsin, kendileri affetsin… 
Demek istediğim, ibret olsun diye anlatıyoruz. Birisi ispiyonluyor, diğeri ise 
hakirli yor, Resulullah’ı hakirli yor, alay ediyor… Nuh’un eşi de öyle yapıyordu 
çünkü. O hak hakikati anlatırken “sana mı kaldı bu, şöyle miydi böyle miydi, 
senin yaptığın yanlıştır” diye hakirliyen bir insandır, çoğu eyleminde Nuh’u. 
Aynı şekilde Hz Ayşe validemizde Efendimizi hakirlemiştir, “bu işi mi yaptın” 
diye.  

Ve “Allah sizin yerinize ona bakirelerden, güzellerden, salihlerden, oruç 
tutanlardan güzel eşler vermeye de kadirdir” diye ayeti kerime var. “Yine de” 
diyor, “sen onları birisi namaz kılar, birisi oruç tutar Allah için, sen onları 
bağışlarsan, affedersen daha iyi olur” diye ayeti kerime var. Yani onlar Allah 
için, onlar Allah’a iman edenlerdir ve güzel eylemlerde de bulunuyorlar, 
bunun için affedersen yine iyidir diyor, ayeti kerime var. Tahrim suresine 
gittiğin zaman bambaşka bir alana gireceğiz. Genelde bu ayetleri okuyanlar; 
bak Ayşe böyle yaptı… Ya kardeşim bu özel, özeli dahi gelip sana konu ediyor 
ve o konu edindiğinden sana ders verdirtiyorsa, selam olsun üzerlerine… O 
yaşam bize ders oluyorsa selam olsun üzerlerine… Bunu tasavvuf yaşantısında 
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inisiyeye çekin, biat ilişkisine çekin, kendi efendisi ile dalga geçen, kendi 
efendisine gidip başkalarını ispiyonlayan çok olmuştur öyle… O Tahkim suresi 
onlara da inmiştir… Gittik Tahrim suresine…  

27. ayeti söylediğim noktada düşüncemize bir ışık olsun diye söyleyeyim; 
İshak kolu âlemi kitap edinir, âlem üzerinden okur, Efendimiz İbrahim’de bu 
var, âlem kitabı üzerinden kendine dönebiliyor. Allah’ına dönebiliyor, her 
yerde ve her şeyde olanı görmeye taşınıyor. Bunu çok iyi biliyoruz, mesela 
inanılmaz bir ayet vardı geçenlerde; beni yediren, içiren, şifa veren, 
yanıldığımda beni affedecek olan Allah’ıma sığındım, gibi… Tevhidi net 
özetliyor ya…  

 Teşbihte mi oluyor bu? 

Zaten tenzih ve teşbihi aynı anda kullanıyorlar, yani o duanın içinde hem 
tenzih hem teşbih var. Başına gelenlerden dolayı, sebepleri tenzih ediyor; 
Rabbimden… Eylemiyle kendisine sıfatı gereği sonuç veren, kendisini 
besleyen, şifa veren… Hem şifasında, hem Rezzak’ında teşbih ediyor Cenab-ı 
Hakk’ı, ama bütün sebepleri de ondan olumsuzluyor. Sebep, şifayı veren, ilaç 
ama ilaç demiyor, Rabbim şifa verir diyor. Hakikatten öyledir, ilaç eğer sizde 
kimyasal değişimlere Allah tarafından müsaade edilmezse, şifa olmaz.  

Allah’ın Habir esması çalışıyor; Telefonlarla… “Allah’u ekber” diyoruz, 
telefonlarla konuşuyoruz değil mi? Bu Allah’u Ekberi de şöyle kullanıyorum; 
alo, alo, kardeş ne yapıyorsun? Habir! Allah haberdar ediyor sizi… İletişim 
kurmanızı sağlatıyor, melekût aynı anda desin; iletişimi vermiyoruz size, 
elektro manyetik bütün alanları kapattılar, akımı kapattılar. Sizin verdiğiniz 
ses elektro manyetik olarak aktarılmıyor, isterse aktarmaz, çünkü hepsi nur… 
Nur isterse, dilerse; isterse yapmaz… Habir esmasından mahrum kaldınız. 
Şimdi telefonla konuşuyoruz haberleştik, Allah habirdir, sizi de haberdar eder, 
iletişimi veren O’dur, rızkı veren O’dur. Bakın hem tenzih, hem teşbih var… 
Telefonla… Konuştum, konuştum, konuştum… Allah’a şükürler olsun, 
evladımdan haber aldım. Telefondan haber aldım yok… Rabbim bana 
evladımdan haber verdi. Telefona bağlarsan, nesnesinde kaldın. Ama Allah ile 
bağıntılarsan, öznenin iş gördüğünün bilincindesin, idrakindesin. Hem 
tenzihte hem teşbihdesin… Sebepler dairesini tenzih eyledin, öznenin 
kendisini olumladın; Allah ve O’na tanıksın o eylemde, eyleminde O’na 
tanıksın.  
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O eylemde O’nu teşbih ediyorsun, o sıfatta teşbih ediyorsun, bu da bir hüsnü 
zandır. Çünkü sana o sırada o sıfatla görünen, nicesine o sıfatla iş görüyor, 
nicesine de o sıfatla görünüyor. Başka başka sıfatla… Yani sana bu gün Şafi’dir 
ama bana, başka birisine Celal’dir. Başka birine o sırada Habir’dir, aynı anda 
binlerce, milyonlarca, trilyonlarca sıfatla tecelli buyuruyor. “Kulumun hüsnü 
zannı üzereyim”… Sen o sırada Allah’ı öyle kabul ediyorsun, Rabbim bana 
böyle göründü, Şafi, Habir… Ama Allah aynı anda o sıfat üzerinden de birçok 
sıfatı ile tezahür ediyor, esma tecellisi, aynı anda bütün kâinatta tezahür 
ediyor. Onun için bir kişiye indirilemez, külliyatta olan bir kişiye indirilemez 
ama kişi üzerinden seyran edilir, nesneler üzerinden seyran edilir, indirgeme 
hakkımız yok. “Beni indirgemeyin” diyor, çünkü Allah indirgenmez, Allah’a 
yükselinir, seyran ilahi ile beraber, muhabbetle ilerler. Zaten derdimiz ne; 
Yükselme.  

Gelecek sure yükselmeyi bitiriyoruz, Secde suresi ile beraber topluma açılma, 
eylemler, âleme açılma yani yukarıdan aşağıya iniş başlayacak… İnşallah 
öyledir, vallahi… Çünkü aklı o, aklı o olduğu için öyle çıkacak, başka alternatifi 
yok. Keramet değil, sonuçta olması gereken o.  

Hani dedik ya; altı, altı basamaklarla gidiyor, şimdiki basamağımız yükseliş 
sureleriydi. Bakıyoruz, kurtuluşla yükselişe başladık; Rabbime hicret 
ediyorum… Şimdi otuzuncu sureden sonra Marifeti tamamlayacak, fütüvvete 
taşıyacak bizi, olması gerekeni yapmalara doğru taşıyacak bizi yani. Eyleme 
açılacaksın, yani kendinde edindiğini artık açmaya taşıyacak, öz varlığın artık 
açığa çıkıyor, ama öz varlığın artık seni âleme açmak istiyor. Kaçışın yok yani… 
Sana düşen vazifeleri yapmaya başlayacaksın, bakalım nasıl çıkacak? Hakk… 
Bilmiyorum… Merakla bende bekliyorum, sizin gibi bende çalışıyorum.  

Sure bağlamında içerik olarak birçok bildiğim şey var da, detay olarak 
yoksunum şu anda, çalışacağım, bulacağım inşallah… Hamd olsun… Bildirdiği 
kadar, buldurttuğu kadar, hiçbir şey bizden değil, Rabbimdendir… Rabbinden 
olduğunun bilinci ve idrakinde yaşarsanız; acizsiniz, fakirsiniz… İnsan bir şeye 
sahip olmadığının bilincinde olmalı ve gücün kendisinden olmadığının 
bilincinde olmalı. Karun’u geçen hafta işledik; “Bu benim elimin ettiğiyle bana 
verilmiştir, benim bilgim sayesinde verilmiştir” gitti güme… Hepsi yıkıldı gitti…  

Askerdeyken bir iş yapmıştım, kendi çabamla dört dörtlük… Bütün işin 
detaylarında ben varım, vallahi başka kimse yok. Bir akşam beni uyardılar; 
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sana bunu verdik lakin bir şükür bile etmedin. Ben zannediyordum kendim 
yapmışım. Çünkü o işin bütün detaylarında ben vardım, bütün emek bana 
aitti. “Seni bir sonuca ulaştırdık, bu sonuç sebebi ile bize bir şükür bile 
etmedin!” Ya Rabbi dedim, özür diliyorum, gaflete düştük. Yerin dibine batırdı 
beni. Yatacaktım, uykuyu zindan ettiler bana. Hamd olsun, küfre düşmüşüm 
haberim yok; kendimden bilmişim.  

Teşbih ve tenzih… İnsan kendine ait olarak görmemeli, indirgememeli, gerçek 
mutlak sahibi ve fiil sahibini gördüğü zaman esmaları ile ayetleri ile effali ile 
sıfatları ile zaten bütün âlemi olumsuzluyor orada, tenzihte yaşıyor. Tenzih ve 
teşbih o anda beraberdir, iki ayrı şey değildir. Museviyette tenzih; yukarıya 
attı bıraktı. İseviyette teşbih; şekillendirdi, biçimlendirdi, ikonlaştırdı, şimdi 
putlara tapıyorlar. Budizm’de de öyledir… Bir insanın üzerinde mucizevî 
olayları, insanda kişişelleştirdiler; Buda diye kaldı. Putuna tapınıp kalıyorlar. 
İçlerinde yok mu iyileri, var. Selam üzerlerine olsun… Önemli olan biçim değil, 
önemli olan içeriktir. İçerikte iş görendir, öznenin kendisidir, o da Allah’tır. 
Bizim derdimiz O’na yükselmek, çünkü O’na inilmez, bak O indirilmez, onun 
sıfatları ile O’na yükselinir. Bizim derdimiz yükselmek… Şimdi otuzuncuya 
kadar yükselmeyi verdi, otuzdan sonra bakalım ne verecek?  

Günümüzün en büyük problemidir, insana sorumluluk yüklemiyoruz, ne 
yapıyor? Evladı oluyor; ben görmedim, o görsün… Senin görmemen sana 
sorumluluk yükledi… Veriyor, veriyor, veriyor, çocuk sorumluluk nedir 
bilmiyor? Ben görmedim o görsün, ben yapamadım o yapsın… Bırak, sen nasıl 
yapamadıysan, bu karakteri edindiysen, oda yapamadan, elindeki 
yoksunluklar ile oraya kadar gelsin. Sorumluluklardan kaçırıyoruz çocuğu… 
Eline bir şey verip sildirtmiyoruz, eline bir şey verip, bir bıçak verip 
doğratmıyoruz veya da derslerini önüne alıp kendi başına çözmesine 
müsaade etmiyoruz, en basiti oyuncağına bile karışıyoruz… Bırak… Kendisi 
oynasın, kendini geliştirsin… Düşmesin diye ona yardım ediyoruz, düşsün 
kardeşim, kendisi geri kalkar… Çünkü yaparken, çalışırken, eylemde 
bulunurken insan idrakine varıyor birçok şeyin, öyle değil midir? Yaparken 
şuuruna varmaz mısınız yaptığınız şeyin? Bir şeyi bilirsiniz mesela; adam 
teknisyendir, okulda teknisyenliğin a’sından c’sine kadar öğretmişlerdir, gelir 
iş hayatına pat, tornavidayı bile tutamaz. Niye? Pratiği yok, yapmamış ki… 
Sadece öğretmişler, oğlum şöyle yap, oğlum böyle yap…  
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Sorumluluklardan yoksun bırakıyoruz, o zaman değerler edinilmiyor, emeğin 
değerini bilmiyor.  

Günümüzün en büyük hastalığıdır. Arzularımıza o kadar çok hitap var ki, her 
yerden saldırılıyor. Ve insan arzularının hitabına kulak verirken Allah’ın 
sözünü duyamıyor, sorumluluklarının bilincini unutuyor… Şunun evi var 
benimde olsun… Yeni bir araba çıkmış… O araba senin hayatına mal olacaksa 
ne olacak? Ödeyemezsen ne olacak? Yok… Onu düşünmüyor, nasıl olsa 
aylığım var öderim, sıkışmaya başladığı zaman, niye sıkışıyorum? Ya kardeşim 
ayağına göre yorganına uzat diye bir söz var, sorumlulukların var, önce onları 
yerine getir. “Mescide lazım olan camiye haramdır” derler… Birde olması 
gereken ne ise onunla yapman gerekenini yap, ya yoksa… Yok olanla da bir 
şey yapamazsın, o zaman yapma… Olmayan şeyle bir şeyler yapmaya 
çalışıyor. Niye böyle oldum? Sıkıntıya düşüyor, şuna düştüm… Yapmayaydın 
da olmayaydı… Sana bir tecrübedir o çünkü.  

Onun için en büyük hastalığımız duyarsızlıktır, bunun da en büyük 
sebeplerden biri sorumluluk yüklemiyoruz. Sorumluluk yüklemiyoruz… 
Sorumluluk yükleyin ya, başka bir şey yapmayın… Ders verin, yemek yapsın, 
çokta güzel olmuş deyin, motive edin… Ama “şöyle de yapsaydın” de ki, bir 
daha kötü yemek yemek zorunda da kalmayın. Temizliğinize yardım etsin… 
“Namaza, çocukken başlatın” diye bir emir var. Başlatın namazına, temizlik 
yapsın… Kendi nedenleri ne ise, donanımında ne varsa onları açığa 
çıkartmasına sebep verin ki eyleminde namazını kılmış olsun. Onların açığa 
çıkması namazdır, salad-ı daime başlasın.  

Kız kardeşim okula kadar yemek götürür, yedirirdi çocuğuna. Yapma. Sonuç; 
hüsran. Yine döner o çocuk bize, döndertiriz de… Nasıl döneceğini de Allah 
bilir. Ama kendisi yaptıklarının sonucunu buldu.  

Eylem kendinizi keşfetmenize sebeptir, eylemi olmayanın kendini keşfi 
yoktur. İnsan kendini keşfetmek istiyorsa eylemde olacak, üretecek, 
edindiklerini hayata taşıyacak…  

Aldıklarımızı yaşama taşımamız gerektiğinin bilincini edinmiyoruz. 
Edindiklerimizi birilerine aktarırken de onlara sorumluluk bilinciyle de 
aktarmıyoruz, değer bilinci ile aktarmıyoruz, vazife bilinci ile aktarmıyoruz. 
Yani eyleme sevk etmiyoruzdur, “ben yaparım hepsinin adına, ben yaparım 
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hepsini adına” Yapamazsın… O zaman bir şey öğrenemez, hayata 
taşıyamazlar. İnsan kendini keşfetmek istiyorsa, eylemde olacak. Eylemine 
müsaade edin, eyleminin sınırladığınız her yerde… Ama bu şu anlama 
gelmiyor; arkadaş adam kötüye gidiyor, eylemini sınırlamayayım. Elinizden 
geldiğince sınırlayın, sınır vurduğunuz yere kadar… Uyarın, iyiliği emret 
kötülükten men et ayeti var. Nefsiniz doğrultusunda değil, kendisindeki 
nedenleri bulsun diye, insanlığını bulsun diye, Allah’ını bulsun diye… Çünkü 
mesul kalacak, siz uyarın; uymazsa kendine akıbeti ile sonuçta yüzleşecek.  

İnsanı insanla sorumlu kılmış, onun için insanlara bir şey vermek istiyorsanız; 
insana sorumluluk yüklemeye çalışın, iş yapsınlar, vazife yapsınlar. Namaz 
kılacaklar, bırak kılsın… Kılma, dur, yaşın gelmedi… Kılsın, gönlüne sirayet 
etsin. Biz namazı teravih namazlarında sevdik. Çocukken… Her detayını 
hatırlıyorum neredeyse… Bir kadın namazdan sonra beni bir seviyor, ama 
nasıl vurarak, döverek; vay sen benim arkamdan namazımı bozdun… Namazı 
gönlüme sevdiren odur. İkinci sevdiren teravih namazlarında arkadaşlarla 
sakalaşmaya giderdik, ondan sonra dayak yememek için kaçardık. Halen o 
teravih namazlarının tadı aklımdadır.  

Günümüzün en büyük problemi duyarsızlık ve sorumluluk almamaktır. 
Hatalarıyla yüzleşmiyor, sorumluluğunu almıyor, depresyona düşüyor. Vay 
benim başıma bunlar neden geliyor? Geçmişine bak, dersini al, yoluna devam 
et. Geçmişin labirentine giriyor, çıkmaz sokakta kalıyor.  

Eyleminde göstermek önemli… Konuştuğumuz sizde yoksa hiç yoksa yüzleşin; 
ben bunun neresindeyim. Eğer sizde varsa yaşam alanınızda yoksa, yaşam 
alanınıza taşıyın. Varsa da olumlu gidiyorum, demek ki doğru yoldayımın 
bilincini ediniyorsunuz. Yaşamınıza tanışmanız gerektiğinin bilincini 
ediniyorsunuz, önemli olanda bu. Kur’an size farzdır, farz inmiş, muhatabı 
insan, yaşama taşıması farz, okuması farz… Ne kadar yapabiliyorsak… İnşallah 
kusur işlemiyoruzdur. 

Güzel bir sure Ankebut suresi… Yine zor bir sure, çünkü konu başlıkları çok, 
benzemezleri çok, benzer ilkelerini göremiyorsunuz; onun için zor bir sure… 
Aynı zamanda da akli olarak muhteşem bir açılımı var.  

Sorumsuzluk sadece bu günün problemi değildir, her günün problemidir. 
Geçmişe bakın, insanların sorumsuzluğu sebebi başına neler geliyor ve bu 
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güne de bakın aynı şey. Kur’an da her şeye şifa vardır diyor, bir dert yoktur ki 
devasını vermemiş olalım. Vermiş şifasını söylemiş; değerler ve sorumluluklar 
edinin, hayatınızı yaşayın, başınıza bir şey gelmez. 

Yalan söylediniz, sakladınız. Bir şekilde de aşikâr oldu, başınızdan kaynar su 
dökülür, ayağınızın bağı çözülür. Yalanınız söylemeseydiniz, olmazdı, sonra 
itiraf etseydiniz yine olmazdı, özür dileseydiniz kurtulurdunuz.  

Muhteşem bir kitap… Vücud dilini, psikolojik hallerini inanılmaz kullanıyor. 
İçeriklerini alıyor, kullanıyor, size veriyor. Biçimler üzerinden sembolik olarak 
dile getiriyor. Muhteşem bir anlatım; edebiyat, felsefe, bilim, hukuk… Yok, 
yok içinde… Yeter ki ilkesiyle oku. Kur’an’ı alıp böyle bastırası geliyor 
göğsüne… Rabbim layık eylesin, inşallah. İmtihanlar ağırdır, imtihanlarda 
liyakat gösterir inşallah bizlere… Çünkü getiren O, götüren O, aldırtan O, 
dilediğine azap, dilediğine lütuf veren… Yani evvelinden neye bağladı ise o 
şekilde yaşayacağız. Selamı üzerinize olsun, himmeti üzerimizden eksik 
olmasın. Yolumuz açık olsun, muhabbetle…  

19.07.2015 
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30- RUM SURESİ 

 

Geçen hafta Ankebut suresinde insanın bilinçli halk edildiğinin kodlarını 
görmüştük. İnsanların evleri örümceğin evlerine benzer ayeti tamamıyla 
bilinçli halk edinişin kodlarını vurguluyordu. Dayanakları yok olduğu zaman 
yıkılan evler, neye göre dayanak edinmemiz gerektiği ve olması gerekenleri 
de sağlam dayanaklar yapmamız gerektiğini vurguluyordu. Çünkü 
karşılaştığımız olayların bizi zorlayıcı olduğunu, çaresiz bıraktığını, insanın aciz 
olduğunun, bu sebep itibariyle zorluklar sonucunda yıkılan bir yapıya sahip 
olduğu vurgusu vardı. Bilinçte kodlanmayı mutlak olan değerlere, mutlak olan 
değer sahibine göre yapmamız gerekliliğini gördük. Bilincimizi böyle 
yapılandırırsak temelinde iman var. İlişkilerimizde vicdan var. Kararlarımızda 
nasıl olunması gerekiyor; akıllı. Kişi eğer sağlam olduğu ilkeli düşünüyorsa, akli 
hareket ediyorsa ve vicdanında her şeyi tartıyor yapması gerekeni yapıyorsa, 
kalbi olarak ta Allah’a iman ediyorsa, özgüvenini öz varlığından buluyor ise 
bilincinden korkmaması gerekir. Çünkü yıkılacak bir bilinç değil; diri. Yok, eğer 
karşılaştığı olaylar karşısında yıkılan bir bilinçten bahsediyorsak, nevroz, 
depresyon, çaresizliğe düşme gibi şeylerle karşı karşıya kalmak istemiyorsak 
sorumlulukları edinmemiz gerekir. Bilinci yapılandırdığınız ne ise üst yapı 
kurumları olur, bunlar değerler olarak oluşur ve bu sizi sorumluluklara 
yöneltir.  

Sorumluluğu olan insanında bilinci yıkılmaz demiştik. Hayata tutunduğumuz 
nokta sorumluluklarımızdır. Her karşılaştığımız şey, eğer sorumluluğumuz 
yoksa bilincimizde çözülmelere sebebiyet veriyor. Yok, eğer sorumlulukları 
varsa kişinin ve eğer üst bellekte sorumluluklar doğrultusunda kimliğini 
bulmuşsa bilincin yıkılmasına imkân yok. Ama neye göre kimlik ediniyoruz, 
neye göre sorumluluklar ediniyoruz bu önemli bir şey. Dayanakları sağlam 
olmayanın edindiği sorumluluk, kendi nefsi idaresinin sorumluluğudur; yani 
bencil. Ama sorumluluğu hak noktasında olan, paylaşan, ilkeler doğrusunda 
değerler edinmiş, kutsalları olan insanların, aidiyetleri doğrusunda kimlik 
edindikleri için hiçbir şekilde yıkılacakları baki değildir.  
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Eski zaman insanlarına göndermede yapılmaktadır. O dönemin insanları nasıl 
heybetli, oturuşlarında bile belli bir asalet vardı gibi konuşuruz. Bu insanlar o 
kadar çok Allah’ın imtihanıyla karşılamışlar ama yıkılmamışlardır. Çünkü bu 
insanların imanı var. Kendilerine çizdikleri hukuk sınırlarına riayet etmişlerdir. 
Çünkü o edindikleri sınırlar karşısında sorumluluklar edinmişlerdir. Değerlerini 
sahiplenmeleri vardır. Bu insanların yıkılmasını bekleyemezsin.  

Günümüzdeki en önemli sorunlardan biri sorumlulukların olmayışıdır ve 
sorumluluğu olmayan insan hayatta duyarsızdır. Yaşama ve var oluşuna 
duyarsızdır. Sebeplerine, nedenlerine duyarsızdır. O insanlardan ilke olarak 
hiçbir şey bekleyemeyiz. Firik, içi boş. Burada yapmanız gereken tek şey; iyiliği 
emret kötülüğü men etmektir. İnsanlara sorumluluk yüklemektir. Eğer bunu 
yapamazsanız onlardan hiçbir şey bekleme hakkınız yok.  

İnsanda iki türlü yaradılış var demiştik; kişinin bedenen yaradılışı ve 
doğduktan sonrada melekeleri üzerinden bilinçte yaradılışı. Kalbi olarak 
yaradılışı… Bu kalbi olarak yaradılışın da zemini sözdür. Söz içerikleriyle 
değerler yüklenmişse, insanın değerler üzerinden yaradılışından 
bahsediyoruz. O değerler, sonuçta kimliğe yönelik insan yaradılışından 
bahsediyor. Üst yapı kurumları olur insanın, üst yapı kurumlarıyla beraber 
bilinçte yapılanmasını sağlar ve o bilinçte bir hak ediliş zuhur eder. Ve o 
yaradılışı eylemlerimiz gösterirken, eylemlerimizde de halk edilmeye devam 
ederiz.  

Rum suresinde bunu tamamlayıcı bir tarafı var. Bilincin halk edilişin kodlarını 
görmekteyiz, kıble olarak rabbi göstermektedir. Rum suresinde ise direkt 
fıtratımıza aittir. Bütün âlemde rab olan, faili mutlak olan ki Rum suresi faili 
mutlak ilkesiyle okunması lazım, bağlayıcı ilkesi odur. Bütün ayetlerde iş 
gören Allah’tır.  

Faili mutlak demek; bir zat vardır, effal ona ait, fiil ona aittir. Mutlak fiil 
sahibidir. O zaman bütün âleme baktığınız zaman fiil sahibi olan bir varlık 
göremezsiniz. Genel anlamda ise doğanın kendisini seyreder gibi baktığınızda 
sadece hareketin kendisine tanıksınızdır, biçimin kendisi değil. Hareket, akış 
vardır. Ama rahmani nazarda bakarken, - insan orada bebek nazarıyla bakar- 
duanın cazibesine kapılışın güzelliğiyle bakarken, değişen bulutlar, esen 
rüzgâr, kımıldayan yapraklar… Belirleyici olarak kımıldayan yapraklar, 
belirleyici olarak esen rüzgâr ve değişen bulutlar ya da belirleyici olarak 
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insanların hareketine bakmazsınız, tek, tek. Hareketi bütününden görürsünüz. 
O hareketin bütününe odaklanırsın. Çünkü hareketin kendisi tek bir varlığın 
hareketidir. Parça parça varlıkların hareketi değildir. Hiçbir zamanda 
olmamıştır.  

Kader konusu din tarihimiz boyunca tartışıla gelen konulara sebep vermiştir. 
O zaman kader kimin kaderidir? O zaman suçlu kim, suçsuz kim? Eğer her şeyi 
Allah yapıyorsa o zaman bu kadar zulüm büyük bir problem değil mi? O 
zaman Allah’a adaletsiz mi diyoruz? Gibi problemlere kadar, Cebbar iye ciler, 
Mutezileciler, Eşariler, Maturidiler kendi fikirleriyle beraber bu konu 
üzerinden ayrışımlar göstermişler. Bunlar üzerine daha önceki 
çalışmalarımızda değinmiştik hiç girmiyorum.  

Allah üzerinden bir kader tartışması çıkarmışlar ama bu kader tartışmasını 
insan üzerinden ele almışlardır. İnsan kaderi üzerinden bakarak her şey 
Allah’tan ise insan yaptıklarından sorumlu değil ama insana sorumluluk 
yüklenmiş, o zaman nasıl oluyor? Kur’an’da da bunu görüyoruz, ironi 
bağlamında görüyoruz. Yani çelişkiler arz ediyor bu bağlamda. Aslında çelişki 
değil, hakikati ile, ilkesiyle göremiyorsunuz. Çünkü her hikâyenin anlatılışında 
hikâyenin kendisi, kendi kaderini anlatılıyor. Kendi yazgısını anlatıyor. Rum 
suresinde bunu görüyoruz.  

Çünkü Rum suresinde faili mutlak dediğin anda kimsenin kaderi kalmıyor. Bir 
program var, hikmeti ilahi var, eline bir çizelge verilmiş ona göre hareket eden 
bir varlıktan söz ediyoruz. Lokman suresinde insi ve cinsi cehenneme 
dolduracağım, evvelden sözüm olmasaydı, diyor. Kendine bir çizelge verilmiş, 
kader… Onun kaderi, başka kimsenin değil. Herkes O’nun kaderiyle yaşıyor. 
Yakıştırdığımız şeyin, kendisinin kendisine yakıştırdığı idrakinin edinilmesini 
anlatmakta. Kendine tavırlar ediniyor, biçimler üzerinden tavırlarda kendini 
açığa çıkarıyor.  

Bunları anlayabilmek için mutlaka diyalektiği bilmeniz gerekir. Felsefi noktada 
diyalektik, batı felsefesinden dilimize geçmiş bir kavramdır. Yunanlılardan 
başlamış bir noktası da vardır. İslam hayatında da işlenen bir konudur. Eskiler 
buna cedel demiş. Tartışma, karşıtları karşılaştırma… Cedel de karşıtlar vardır. 
Karşıtlar varsa ne olur karşıtlar olmazsa ne olur? Doğada karşıtlar yoktur, 
çeşitlilik vardır. Rum suresinde zaten bunu görüyorsunuz. Rum suresinde 
insanı fıtrat, fıtrat, çeşit, çeşit yarattık diyor. Ayetlerin tamamında bütün 
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eylemlerin kendisine ait olduğunu söylüyor ve üç noktada bunu toparlıyor. 
Geçmişe ait bütün olmuşların kendisine ait olduğunu vurgusunu veriyor. 
Gelece ait olacak olan fiillerinde kendisine ait olduğunun da vurgusu var. 
Geçmiş, gelecek ve şuan olan bütün hareket bizatihi kendisine aittir. 
Hareketin kendisi olmazsa zaten görünüş ve biçim açığa çıkmaz.  

Bir içerik var ediyor, enerji yoğunluğu var ediyor, bir öz var ediyor. İlke olarak 
bir öz var ediyor, bunu tutuyor ve bir biçim var ediyor. Bir ruh, içerik var 
ediyor, eylemi itibariyle biçimlendirerek ona bir görünüş veriyor; ismi melek 
oluyor; kuvvet. Yavaş yavaş onu cem ata doğru taşırsa gölgeler vadisine, bu 
sefer onların üzerinden bir biçim veriyor ve asıllarının gölgelerini var ediyor. 
Ama her gölge dahi aslının içeriğini, kendi içerisinde bulundurur. O yüzden bu 
âlemde neye dokunursanız aslına da dokunursunuz. “Eğer yeryüzündekiler 
merhamet etmezseniz göktekiler size merhamet etmez.” Gölgeleriyle ilişki, 
asıllarıyla ilişkiye geçirir sizi. Bunu çok alanda kullanmışlardır, havas ehli bunu 
iyi bilir. Rum suresini okuduğunuz zaman Faili Mutlak Kendisi… Mutlak fiil 
sahibi...  

İş Allah’ın işidir, o işin ya memuruyuz ya amiriyiz. Yani istidadımız ne ise o. 
Faili mutlak, yaşayan bir varlıktan bahsediyoruz. Fiil yaşamaktır, O’nun 
yaşantısında nasibimiz neyse onu yaşıyoruz. Varlık olarak karşılığı yaşamaktır. 
Fizik olarak karşılığı, zamandır. Kendi dışınızda ussal olarak hareketi 
belirlemeye kalktığınızda size zaman olur ismi. Zaman yaşamaktır. Kendi 
hayatınızı vurun, us tan soyunun… Sadece belirli olan noktalarda ussal olanı 
vakit olarak belirliyorsun. Geçmiş, gelecek, şu an; vakitlendiriyorsun. Ama ana 
taşındığınız anda yaşıyorsunuz. Yaşamın kendisi andadır. İnsan usuyla, 
iradesiyle belirledikleriyle zamana taşınır. Eğer sadece tininde, gönlünde, 
bilincinde ilkelerle, özlerle yaşıyorsa andadır. Allah ile yaşıyorsa andadır. 
Bizden de namazda istenen ana taşımamızdır. Şu zamanda kayboluşundan 
kurtul, ana yüksel. Sende olana, sende yaşadığına taşın. Müminin miracıdır 
dediği nokta. Zekât dediği zaman, zamana taşın diyor zaten. Senin üzerinde 
varlık hakkı olanlara geri dön.  

Us olarak hareketin belirlenişi, zaman olarak yaşantımıza taşınır. Hareketin 
ussal olarak belirimleri ve belirlenimleri sizi zaman algısına taşır. Zaman 
kavram olarak ta içsel olarak ta tamamen ussaldır. Ama tinsel olarak hareket 
yaşamdır. Bakın hayatınıza, güç açılımları, kudretin açılımlarıdır hepsi. Her an 
ussal olarak, zamanın kendi içerisinde yaşadığımız için, yaşayan bir varlık 
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olarak kendimizi hissedemiyoruz. Her şeyi yaşıyoruz, doğayı, yemeği, 
oğlumuzu yaşıyoruz ama bir türlü kendimize dönüp, yaşamın kaynağına 
dönüp; yaşayan varlığı yaşayamıyoruz.  

Olmuş, olacak, şimdi faili mutlak olarak kendisini sunar. Orada ayetleri vardır 
zaten. “Geçmişlerin dersini almıyorlar mı?” Tüm fiil, hareketler bendendir.  

Diyalektiği anlamadan Kur’an’ı anlamaya imkân yoktur. Karşıt veriler size 
diyalektiği gösterir. Karşıt belirimleri doğada göremezsin, türlülüğü anlatıyor 
size. Her şeyi türlü türlü yarattığını vurguluyor size. Bulutu yarattık, hayvanı 
yarattık diyor. İnsanı renk, renk yarattık tür, tür yarattık diyor. Renklilik; insan 
hem tiniyle renklidir hem beden olarak renklidir. İlkesi doğrultusunda her 
insan bir tür değil midir? Kendi renkleri doğrultusunda tinindeki, 
maneviyatındaki özüne bağlı olarak eylemlerinde kendi renkliliğini sunmaz 
mı? Fikirler, yaşamlardaki kültürel biçimler, birer renklilik değil midir? Bunu 
edebiyatta betimlediğimiz zaman renklilik manasında betimliyoruz; İnsan, 
renkli bir varlıktır.  

Birisi zikirlerin rengi vardır diye bir şey söylemiş, şu zikri çekersen bu renk nur 
olur gibi… Bana sormuşlardı; İnsan ebrulidir. Bir zikri çektiğin zaman şu nura 
varıyorsun diye bir şey yoktur. Şu zikri çekersen mavi nur gelir, şu zikri 
çekersen beyaz gelir… Söyleyen bilmiyor. Burada bir kodlanış veriliyor. Öyle 
görüle bilir ama o sınır diyor. Kendinin meşrebi neyse onu görmüştür, kendi 
meşrebiyle sınırlı kılmıştır. İlla onun dediği gibi sınırlı kalacak diye de bir kaide 
yok. Ki söylediğimiz kişinin böyle bir hali de yok. İnsan ebrulidir. Her zikrin, 
kendisinde var olan titreşimi, tınısı, açılımı farklı farklıdır. Ruhaniyetinin renkli 
farklıdır.  

“Türlü türlü, renk, renk yarattık” derken beden olarak da renkliyizdir, nur 
olarak da farklıyızdır. Bağlı olduğumuz nur mertebesinin renkliliği farklıdır. 
Resulullah’ın yeşildir mesela. Sıddık’ın krem rengine benzer, Mevlana’nın 
alacalı, güzel bir krem rengine benzer, beyaza yakın bir krem rengidir. Hacı 
Bektaş’ın mavidir, Ali’nin mavidir mesela. Nurlarının yoğunluğu itibariyle 
farklıdırlar. Nurları, has nurları öyle… Ama ebruli olduğu için insan, diğer 
nurlardan da nasibi vardır ve onlardan da kendilerinde bulmuşlardır. Yani 
karakter olarak gösteriyor, yani siz isteseniz de zenci gibi görünebilir misiniz? 
Veya çekik gözlü, Hintli gibi görünebilir misiniz, şu anki durum için imkân 
yoktur. İnsanın türlülüğünden bahsediyoruz. Küçük, büyük bunlar hep bizim 
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algılarımıza göre değişiyor. Efendim beyaz, siyahın karşıtıdır! Göreceli bir 
şey… Yan yana koy karşıt değil; biri karanlık, biri aydınlık; sen ona o anlamı 
yüklüyorsun. Ussal bir söylem, onun kendisinde öyle bir şey yok ki.  

Melekler de kavga dövüş mü var? Herkes kendi görevini yapıyor. İnsanlar, 
cinlerde başlıyor çatışkıya. Ve cinlerin kendisi zül celali ve ikram sıfatının celal 
tarafı ağır bastığı için çok cebbar olmuşlardır. Tarihleri boyunca sıkıntı 
yaşamışlardır. İnsanoğlunun yaşadıkları, cinlerin yaşadıklarının yanında çerez 
kalır. Eğer zor şartlar olmazsa çatışkılar olmazsa ilerleme olmuyor. Bunu 
tarihimiz boyunca biliyoruz. Her daim rahatsınız ne üreteceksiniz? İnsanın 
fıtratı acizliğe ve tembelliğe aittir. Yani her ihtiyacımız olsa oturduğumuz 
yerden kalkmayız. İnsanı zorlanması çalışmaya sevk eder.  

Geçen hafta altını çizdiğimiz bir şey vardı insanın fıtratı... Rum suresinde de 
bahsediyor. 30. Surenin 30. Ayeti çok önemlidir. Rum suresinin ikinci ilkesini 
verir. Geçen surede bilinçte yaradılışın kodlarını verdi.  

Yaradılışımız nedeni neye göredir?  

Bunu Rum suresinin 30. Ayetinde görüyoruz. Fizik olarak, ilke olarak 
“varlığımızın nedeni ne” bunu anlatmaktadır. Allah bizatihi kendisini söylüyor. 
Yaradılışta, tinde ilkeler olarak mit, yaradılış tini, Âdemin değer olarak açığa 
çıkışıdır. Rum suresinde artık doğada değer olarak insanı görüyorsun.  

Tin üreten bir varlık, tinini yaşayan bir varlık ve değer olarak ortaya çıkardığını 
söylüyor. Rum suresinde ilkeler ve fıtratlar doğrultusunda yaşama göre bir 
ayrışım yapıyor. Çatışkı ilkesini bilmezseniz insanlık âlemini okuyamazsınız. 
Farz edelim ki uzaylısınız, insanlık âlemine geldiniz. İnsanlık âlemini ne ile 
anlayacaksınız? Harut ile Marut hikâyesini biliyorsunuz, gezici melekler. 
İkisine Allah nefis – içgüdüler- veriyor. Saf içgüdülerden, menfaate, hazza 
dönük içgüdüler veriyor ve yeryüzüne gönderiyor. Babil’de simya ve kimyayı 
öğretiyoruz diyorlar. “Gölgeler üzerinde ne yaparsanız, asılları da bağlarsınız” 
onu öğretiyorlar. İki âlem arasındaki ilişkiyi biliyorlar. Bu âlemden bir şeyi 
bağladıklarında ilahi âlemdekinin tetiklediklerini bildikleri için ona göre 
hareket ediyorlar. O yüzden “Allah’tan umacağına, neden insan ilişkilerinden 
umuyorsun” denir. Falcıdan, küfürden… Küfre sebep olan her şey yasak 
edilmiştir. Sen sor, rabbin sana söylesin… Niye birini bağlantı olarak araya 
koyuyorsun.  
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İçerik, biçim, eylem… İçerik olmazsa zaten biçimden söz edemezsin. Ruhu 
yoksa, ilkesi yoksa, bütünü yoksa biçimden söz edemezsin. Çünkü içerik 
bütünler. Eylemin kendisi üzerinden içerik dışlaşırken zahire döner, yani 
aşikâr olur. Ama biçim olmazsa içerik kendini göstermez eylemde.  

 Şimdi bu bağlamda düşünün karşıtlıklar olmazsa ne olur? Çatışkı olmazsa ne 
olur? Hak, Hakikat ortaya çıkmaz.  

Kötülük olmazsa iyilik nasıl ortaya çıksın? Firavun olmazsa Musa nasıl çıksın? 
Firavun ve Musa üzerinden hakikati anlatan, hakikat sahibini tanımazsın. 
İkisinin çatışkısı üzerinden tutuyor, kendini anlatıyor. Kendinin anlamlı kılıyor. 
Çatışkısı üzerinden ilke görünümü alıyor. Bir ilkeye tanık olmaya başlarsınız. 
İçerik görünüyor çünkü. Karşıt olmazsa hareket çıkmaz, ilişki çıkmaz. Karşıtlar 
ilişkiyi zorlar, harekete zorlar. Bu karşıt ilişki de içerik dışlaşır ve siz kendisi 
eylem içerisinde dışlaşan içeriğe tanık olursunuz.  

O zaman ne ile çatışkı yaşarız sorusu ortaya çıkar. Mademki amaç ilkenin, 
içeriğin görünüşe taşınmasıdır, o zaman ilkelerle çatışkı yaşarsınız. Ama öznel 
olarak, ferdi olarak, bireysel olarak… Kendine göre bir ilke değil, evrenselliğine 
bağlı olarak ilkeyi yaşarsınız. Bana göre iyi! Böyle değil, herkes için aynı şey iyi 
olan.  

Kendimden anlatayım… Keramet sahibi bir zata talebe olmak istemiştim, 
Allah’tan adres istedim, beni Malatya ya gönderdi. Ama beni orada kabul 
etmediler. Hazreti Pir Babam Hakk’a yürümüştü, O’nu gördüm. Evladım 
demişti; “eğer sen o yola girersen, o senin kazancın olur. Ama sana sohbet 
verildi. Sen hakkı söyle… Sohbete oturursan herkesin kazancı olur.” O 
zamandan beri hala sohbetteyiz. Yani bana tercih hakkı verildi. Ya kendi 
kazancımı seçecektim ya da herkesin kazancını. Ya bireysel bir kazanç olacak 
ya da insanlık kazancın olacak. O yola girdiğin zaman birçok harikalarla baş 
başa kalacaksın, özün müsait. Diğerinde harikalar edinmeyeceksin ama 
insanlığı kazanacaksın. Öyle bir tercih çıkıyor sonunda. Tamam dedim insanlığı 
tercih ediyorum. Yoksa diğeri bencillik olacak, ferdi olacak. Tamam, 
ferdiyizdir, olmamızda gerekiyor, çabalarımızda gerekiyor. Ama önemli olan 
insanın kendi ilişkilerinde açığa çıkarmalarıyla, herkesle beraber kazancının 
olmasıdır. Buradaki kazancımız para pul değil, insanlığımız. İyi ki de ikinciyi 
tercih etmişim. Sebebini söyleyeyim 30. Surenin 30. Ayetinden itibaren 
söyleyeyim… 
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İnsanın fıtratı fıtratullahtır. Yani ben insanı fıtratım üzerine yarattım diyor. 
Fıtratullah üzeri halk ettim diyor. Fıtratın anlamı, yaradılış olarak söylenir ama 
karşılamaz. Fıtrat açmakla, icabet etmekle alakalıdır. Fatır, iftar, fıtrat hepsi 
aynı kökten gelir. Fatır açan anlamındadır. “Ben kendimde olan sıfatlarımı 
açarken, insanı da kendi sıfatlarım nelerse onlar üzerinden o sıfatlarla 
açıyorum” manasındadır. “Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım” ayeti 
kelimesiyle açıyor. Daha basit anlatırsam; zati ilahi kendisindeyken sıfatları 
açık değildir. Daha önceki konuşmamızla alakalandırayım; ne zamanki 
sıfatlarıyla hareket etmeye başladı, o zaman sıfatlarını açığa çıkardı ve 
sıfatlarıyla kendini halk etmeye başladı. Görme, duyma, bilme... Görme zaten 
kendisinde var. Ama bir mahlûku var ediyor, mahlûk üzerinden Basir oluyor. 
Duyma; duyacak kimsesi yok, birini halk ediyor, halk ettiği üzerinden kendine 
dönüyor. Kudret, halk, subuti sıfatlar… Hayat sıfatı hariç biyolojik yaşamı kast 
etmiyorum. Diri olan yaratılmamıştır. Yaşayan zaten O dur. Biyolojik yaşamın 
tamamı ise O’nun bir eseridir. Bütün eser O'nun la diridir. Faili mutlak olarak, 
yaşam sahibin olduğunun vurgusu var ve tamamıyla iş görürken kendini 
sıfatlandırdığını söylüyor.  

Allah kendini zati olarak halk etmiyor kendini, tinsel olarak… Eylemleri 
itibarıyla açığa çıkardığı sıfatlar üzeri kendini tinsel olarak, manevi olarak halk 
ediyor, var ediyor. Bu Cenab-ı Hakk’ın kendini halk edişinin birinci ayağıdır. 
İkinci ayağı, kendini tasdik eden kullar var edişidir. “Ben gizli bir hazineyim 
bilinmeyi istedim ve Âdem’i yarattım” Çünkü her melek, O’nu, kendi sıfatı 
ilahisine göre biliyor. İnsanın muhatap olduğu esma ise esma-i ilahide 
Allah’tır. Allah’ı bütün sıfatlar üzere bilmek, tanımak ve tanık olmaktır. Tanık 
olduğunuzu onarsınız; sen varsın. Tinsel olarak O’nu halk ediyorsunuz. Eğer siz 
yoksanız siz Allah diye bir varlıkta var mı yok mu; sizin için yoktur, çünkü siz 
yoksunuz. Ama siz varsınız, size verdiği imanla kendini onatarak size var 
kılıyor. Allah olarak kendini halk ediyor. Rahman olarak kendini üzerinizden 
var kılıyor, Allah bana verdi. Rahman olarak, rabbi olarak sizin üzerinizden 
kendini halk ediyor. Kendini açığa çıkarttı. Fıtrat; açığa çıkartmak.  

Ürün verirken ve eylemdeyken kendini, halk ediyor; verdiği ürünler ve 
eylemler üzerinden kendini onatırken, bütün surelerde kendini onatıyor ve 
kendini var kıldırıyor. “Şükrederseniz sizin içindir.” Nankörlerden iseniz, 
onamazsanız, nedeninizi yaşamazsınız diyor. Nedenimiz, onamak, O’nun 
bilincine gelmek… Ama ne ile; O’nun dışında değiliz, bizim üzerimizden de 
sıfat ilahilerini açıyor. İnsan öyle bir yaradılışa müstahak kılınmış ki, kendi 
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varlığında ne varsa -ahlaki olarak, tinsel olarak- aynı şekilde bir hal vermiş. 
Yaradılışında aciz sıfatını vermiş ki yaşam ilişkilerinde kendi sıfatlarının 
gelişimini ve kendi sıfatlarıyla kendini keşfini, eylemlerinde ve ürettiklerinde 
bulabiliyor. Edimi olmayan, üretimi olmayan insan, kendini keşfedemez. Bir 
köşeye çekilseydik, insanlık nedenimizi keşfedemeyecektik. Kendi gayeni 
keşfedemeyecektin.  

30. Ayet muhteşem bir ayettir; “ İnsanı kendi fıtratım üzerine halk ettim ve bu 
pek ağır. Sen rabbi Hanif üzerine ol.”  

Bir fıtrat dinimiz var ve o fıtrat dinini ilkeye çevir diyor. Değişmezler üzerinden 
hareket et demekte. Hanif din değişmez din, sağlam din, niye; ilkeler üzeri 
yaşanmakta. İbrahim’in tek özelliği nedir, atam İbrahim’in anlamı ne? Hanif’in 
anlamı Hz. İbrahim’de betimlenmiştir. Hz. İbrahim’in bütün ilkesin de ne 
vardı; değişmezlere göre bir yaşam, sürekli ve sürdürülebilir bir yaşam vardı. 
Neye göre; hak ve hakikate göre.  

Eğer hak ve hakikate göre yaşıyorsan hanifsin. Yok, nankörlerden isen 
inkârcılardansan geçmiş olsun diyor sana. Önemli olan fıtrat… Haniflik, fıtrat 
dinin hanifliğe yükselişidir. Fıtrat dini üzerindeyiz, her varlık Allah’ın muradı 
üzeri neyse ona göre yaratılmıştır. Bilincine geldiyse, mevcuda geldiyse, içerik 
olarak, potansiyelinde ne varsa eylemlerinde göstermek için var edilmiştir. O 
eylemlerde Cenab-ı Hakk’ın sıfatı ilahisi tecelli eder. Biçim, Allah’ı göstermez, 
eylemin kendisi Allah’ı gösterir. Zuhuratı ilahiye eylemde kendini gösterir. 
Tecelliyi rabbaniye biçimlerde tanıksınızdır. Bu biçimde hangi potansiyeller 
yatıyor, bunda ne tecelli ediyor…  

Tecelli biçime gelişle alakadardır. Tecelli, ecel… Bir şeye ecel verildiyse orada 
bir biçim vardır, eksiliş olacaktır, bir vakti vardır. Ama zuhuratı rabbaniye 
başkadır. O tecellinin kendisinde eylemde görünüştür. Ben sizin biçiminize 
bakarak birçok okuma yapabilirim ama size tanıklığım eylemleriniz 
üzerindendir. Sıfat ilahi noktasında Cenab-ı Hakk’ın kendine halk edişi ikidir. 
Birincisi, Allah’ın ihsanıdır ki üretim ve edimleri ile kendini halk edişidir. 
Rahman olarak rahim olarak halk ediyor. Ondan sonra ürettiklerinde ve 
edinimlerinde kedisine tanık olunmasıyla kendisini var kılıyor. Yok mu, var. 
Ama tinsel olarak; Rahim olarak, Rahman olarak, Allah olarak kendini var 
kılıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın.  
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Çatışkı niye var? Çatışkının kendisi olmazsa ilkeler ortaya çıkmaz. İnsanlık 
tarihine bakın, çatışkılar üzerinden ilkeler açığa çıkıyor. Olmaması gereken ne 
ise olması gerekenin bilgisini ediniyor insan. Ve ilerleyiş kat ediyor ilkeler 
doğrultusunda. Hem doğa zemininde doğaya karşı hem de insanlık 
yaşantısında insanın birbirine karşı. Eğer insanların birbirlerine karşı çatışkıları 
olmasa hiçbir zaman tininde ilerlemez. Olması ve olmaması gerekenlerin 
bilincine gelmez. Birbirimizle iyilikle yaşayacağımızı, kötülükleri gördükten 
sonra anlarız. 60’lar, 70’ler, 80’ler bize böyle yaşanmazı öğretmedi mi? 
Darbeler, darbelerle yaşanamayacağını öğretmedi mi? İnsanlığın kıyımı 2. 
Dünya savaşı, 1. Dünya savaşı bize bunları öğretmedi mi? Bize O öğretiyor, 
bizi ilerletiyor, tanık kıldırıyor. Dersini aldın, aldın; almadın, çatışma devam 
ediyor. Diyalektiğin bittiği yerde ilerleyiş biter. İlerleyişten bahsediyorsak, 
Hakk’a yönelişten bahsediyorsak diyalektiğin bitmediğini görüyoruz. İnsan 
kendi çatışkılarında dahi devamlı diyalektik verir. Sadece doğada aramayın, 
kendinizde arayın.  

Bazen şüphelere düşersiniz; bir ilkeyle karşı karşıya kalırsınız, ilkeye karşı, 
Evliyaya karşı, Allah’a karşı şüpheleriniz olur. Yaptığınız şeylerde iyi ya da kötü 
nefsi emareniz bir anda hortlar; ya bunu da yapma, şöyle böyle yapma; 
çatışkınız olur. Ama ne ile açacaksınız o çatışkıyı; ilkeyle. Yaşamı sürdürülebilir 
kılınan, Allah ile sürdürülebilir kılan, kıyamı bizatihi olarak ayağa 
kaldırılabilecek olanla aşarsınız. İlkeler ile aşılır. İlkeleri, özü, içeriği edindiğiniz 
zaman ilkeler ile ayağa kalkarsınız, bilinciniz içerikle birlikte yapısallık kazanır. 
Kazandığınız zamanda duruşunuz olur ve bu ilkeyle devam edersiniz. Tininizde 
ilerlersiniz.  

Dini fıtrat, bu şekilde hanif olur. Ama yaşam ilişkilerinde hanif olur da haniflik 
bireyseldir. Fıtratta herkes doğası gereği Allah ile birliktedir. İlkesinde 
sürdürülebilir bir yaşama taşınmak ve sürekli bir yaşam edinmek için ne 
yapacağız; ilkelere bağlı olan, sürekli olan, yani evrensel olanlarla yaşam 
bulacağız; Nur. Nurlanacağız o zaman, fiziksel olarak; iyilik, doğruluk, güzellik, 
Rahman, Rahim… Çünkü bunlar hep kalıcı. Kalıcı olanlar sizi kalıcılığa taşır. 
Psikolojik olarak da yaptığınız bütün hatalar varlığınızın dengesini, 
bütünlüğünü bozmaz mı? Bedeninizi dipsiz bir kabir kuyusu yapmaz mı? Ama 
iyilik, doğruluk güzellik te bütünleyip yaşam sevincine taşımaz mı? Doğaya 
rahmani bakın şu el attı, bu el attı diye değil. Bir manzaraya bakıyorsun şurası 
da böyle burası da böyle; parçadan bakıyorsun, ikiliğe düşüyor. Ama bütüncül 
bakılmalı. Cehennem ikilik yurdudur. Cennet tevhid yurdudur.  
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Kendi gönlünü cennete çevir, bütünden bak, ne güzel diye. Güzel bakan güzel 
düşünür. O zaman gönlünüzde bir esenlik bulursunuz. “Sizler eğer hayır üzeri 
yaşarsanız gönlünüzde sevgi yaratırım.” Yani sizi bütünlerim, gönlünüzde 
cehenneme müsaade etmem. İlkeye bağlı olarak yaşadığınız eylemlerde her 
an sürdürülebilir bir cennet bulmuyor musunuz? Eğer ilkeliyseniz, Hakk’tan 
taviziniz yoksa Allah ile iseniz her daim, öz varlığınız ile ayağa kalktıysanız, öz 
güveniniz yüksekse, sizi zorlayan her şeyin kendi varlığınız üzerinde tecelli 
eden sıfatlarınızın gelişimini sağlayan ve üzerinizde sıfatların açığa çıkmasını 
sebep olan eylemlerle karşı karşıya kaldığınızın bilincindeyseniz; Ya Rabbi 
şükür deyip bütüncül bakarsınız. Cehennem bile önünüze gelse yine bilirsiniz 
ki sizin için. Hayat şartları sizi zorluyor, çünkü sizde olanın açığa çıkmasını 
istiyor. Kendi fıtratı üzeri yaratmış… Kendimde nelere açtıysam insanda onu 
açacağım, insanın nedeni benim, ahlakı benim, var oluşu bana aittir diyor. Ve 
insanda içerik ve biçim olarak ne varsa onun eylemlerinde kendimi görünüşe 
taşıyacağım diyor. Fıtrat yine...  

Aramızdaki tek fark bilmiyorlar, biz biliyoruz.  

On tane adama sor; sen Allah’ı yaşıyorsun haberin var mı? Yine konunun 
başına, kadere döndük. Sen Allah’ın kaderini yaşıyorsun, kendine bir kader 
vermiş, ölçülendirmiş. Buradaki ölçü ilkesel bir ölçüdür. Prensip sahibi. 
Yasaları üzeri hareket ediyor. Sünnetullah ahlakı üzerine hareket ediyor. 
Yaşam olarak sadece O’nu yaşıyoruz. Kaderimiz Allah’ı yaşamak Rahman 
olarak, Rahim olarak, Hu olarak… Neyi yaşıyorsunuz, bedeninizi mi? İmkân 
yok. Esma-i ilahi tecelli ediyor. Sıfatı ilahi üzeri yaşıyorsunuz yani melekelerin 
sıfatı ilahi; görme, duyma, subuti sıfatları gibi. Zaten varlığınızda diri olan zatı 
yaşıyorsunuz; Nur. Biçimin görünüşü de bir enerji akışı, enerjinin görünüş 
haline gelişi, bizatihi kendisi değil, yani bir hile. Beni biçimde bulma diyor 
zaten biçim bunu işaret ediyor. Derdimiz içeriğin açığa çıkması. İçerik çıktı, 
içeriğe açık olun ama içerikte eylemde bulunan şahsa tanık olun o sırada. 
Mesela Gülten cömert denildi, sıfata tanığız burada. Gülten’in cömertliğine 
tanık olun, Gülten’in Rahmanlığına, Rahimliğine tanık ol. Sıfatı ilahi üzeri 
yaşıyoruz ve sıfatı ilahi üzeri bulmuşuz. İnsan edindikleri ve ilkeleriyle beraber 
kendi sıfatlarını açar. Bu açığa çıkarken farkındadır veya farkında değildir. Ne 
zaman ilkeleri yaşamaya başlar, işte o zaman farkındadır.  

Lakin Hanif din bireyseldir. Toplumsal yaşantının içinde herkes sıfatı ilahi üzeri 
yaşarken kendi var oluşunun hak taleplerindedir. O zaman ne yapacak; yeni 
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bir din lazım; Hak dini gerçeğe bağlı din. Sürdürülebilir bir yaşam getirecek 
din. Yani Musa’yla gelen din şeriat dini, hukuk. Hukuk, bireysel karşılığı hanif… 
Hanif dinini hak dinine çeviren vicdandır. Vicdanı olmayan hak dinine 
taşınmaz. Evrenseline bağlı toplumsal değerler edinmek ve ortak bir yaşam 
kurmak ve ürettikleriyle beraber insanların birbirine ayna oluşudur. 
Ürettikleriyle beraber insanın insanlığını keşfedişi… Âdem’den Hatem’e insan 
tür olarak değişmez diyor burada. Eskiler buna; her gelen buğday tanesi aynı 
buğday tanesi derlerdi; içerik olarak değişmiyor. Biçim olarak ayrıdır. Ama her 
buğday tanesinden üretilen farklıdır. Bütün yaşantımız buğdaydır, 
insanoğlunun yemesine içmesine bakın. Tür olarak aynıyız ama içerik olarak 
kadın, erkek biçim olarak farklıyızdır. Buradaki içeriği tümellerine bağlı olarak 
kullanıyorum, Esma-i has olarak, o biçimdeki ayrıntılar, o esma-i hasın dışa 
vurulacağı eylemlerinde görüneceği kıvamı olarak ufak detaylarla 
birbirimizden ayrıyız. Göz retinası, kulak yapısına kadar farklıyız.  

Öyle ayrıntılar var ki Allah’ı azimüşşan a hayran olmamak elde değil. 
Kulaklarda dahi nişanlar vardır. Şu kulağın kıvrımları olmasa bu kadar güzel 
duymazsınız. Sağ kulağınız ne kadar büyükse baba tarafına o kadar çekersiniz. 
Sol kulağınız daha büyükse anne tarafına çekiyorsunuz. Hem genetik hem de 
karakter ve kişilik olarak. Parmakların uzunluğu kısalığı kişin akıllı olmasını, 
psikolojik hallerinin ele verir. Dünyaya nasıl baktığını işaret eder. Burnun ve 
gözün büyüklüğü, küçüklüğü kişinin bütün karakter yapısı, idrak yapısını ele 
verir. İnsanın bütün o fıtratı yaradılış içeriği ne ise onu verir, biçiminden okuya 
biliyorsunuz. Biçimden nasıl yaşanılabilir okuyuşu vardır.  

Ama nasıl yaşayacağını okurken O’nu tanı. Bütün âlemde Hakk’ın tavırları 
okunabilir, ama önemli olan Hakk’ın kendisine tanık olmak. Tavırlarında takılı 
kalmamak, tavır sahibini müşahede etmek… 

Biz Rahman içeriğini dolduruyoruz, Rahman sahibi kendini açığa çıkarana 
tanık olmuyoruz. Bir ayet okuyoruz, o ayet şöyle diyoruz, ama bize konuşanı 
görmüyoruz. Biçimler ve içeriklerde takılı kalırsak azim olmaz.  

Sureleri iki türlü okuyoruz. Birinci okuyuşu; burada ne denmek istiyor, anlam 
okuyuşudur. İkincisi ise murada bağlı okuyuştur, burada benden ne isteniyor, 
insandan ne isteniyor. Tevil ve tefsiri de bu bağlamda ayrıştırır. Tefsir bireyin 
kendisine, ilkesine, özüne bağlı olarak okuyuşu ama bir gerçekliğe bağlı olarak 
ya da hakka bağlı olarak okuyuş biçimidir. Yorum getiriyorsun, bir mana var, 
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âlemdeki karşılıkları üzerinden okuyorsun. Ama kişi bunu nasıl okuyor; kendi 
özü ne ise kendi içeriği ne ise o içerik doğrultusunda âlemde okuyor. Bir 
Fahrettin Razi’nin tefsiriyle, bir Said’i Nursi’nin tefsiri, bir Muhiddin Arabî’nin 
tefsiri, tevilat-ı kebir tefsiriyle bir olmaz. Hepsinin birbirinden bağımsız özgün 
ifadeleri vardır. Çünkü her biri kendi sıfatı ilahisiyle ilişkilendirerek okuyor. 
Ama önemli olan bu değil. Kişi, oradaki sıfatlarıyla ilişkilendirirken bize bir yol 
getirir. Ama önemli olan kendi sıfatı ilahinizle okumaktır.  

Bizim tefsirde kalma hakkımız yok bu zamanda. Tevil yapmak zorundayız. Ve 
tevil iki türlü olur. Bir hak okuyuş noktasında bizden ne murat ediliyorsa… 
Surenin ayet bağlamında tevili çok zordur. Sure bağlamında ancak tevil 
yapabilirsiniz. Çünkü tevilin ilkesel olması lazım... Tevilin ilkesel olması demek 
seni kendi ilkene bağlı olman değil, evrenseline bağlı okuman lazım onu. 
Surenin kendisinde açığa çıkar. Sure bir biçim demiştik. O surenin içerisindeki 
ayet içerikleriyle beraber ilişkilenen biçim var. O biçimi kendisinde açığa çıkan 
bir ilke var. O ilke o sureyi bütünlüyor. O ilkeyle okuduğun zaman ayet, ayet 
bir şeyi ilkelendirmiyorsun, sure bağlamın da hepsini ilkelendiriyorsun. Şimdi 
bunu insana vur. Kendi ilkesine göre okumuyor, zorunlu olan ilkeye göre 
okuyor, taşıması gereken ilkeye göre okuyor. Üzerinde rabbi sıfatıyla hazır 
olana, bağlayıcı sıfatıyla okuma var, ama kendisini de bağlayan üst ilke ne ise 
o ilkeye göre okuduğunuz zaman oraya taşınırsınız. Sadece kendi ilkenize göre 
okursanız sadece kendinizde sınırlarsınız. Bizim derdimiz taşınmak, yerimizde 
durmak değil. O yüzden kendi ilkemizle, yaradılış sıfatımızla okumamaya 
çalışıyoruz. Bağlayıcı sıfat ne ise onunla okuyup ona taşınmaya çalışıyoruz.  

Anlamaya çalışmakta şöyle bir şey… Elinize bir kitap geçti kendinize göre o 
kitabı bin bir türlü şekilde okuyabilirsiniz. Kendi sıfatınız dâhilinde 
okuyorsunuz. Peki; yazar size ne demek istiyor? Ayrıca bir şeyler anlatırken, 
ne demek isterken; sizden ne istiyor? Sizden ne istiyor, dediğim iki türlüdür. 
Bir, ilkeli olarak size anlam akışı veriyor. İki, anlam akışımızı yaşamamızı 
istiyor.  

Rum suresi 30. Ayet; Beni anlayın ve beni yaşamınızda görün. Kasas’ta bütün 
yaşam alanında Allah vardır demiştik; Muhit, içkin, Aliyy. Ama Rum suresine 
gittiğin zaman; Beni kendine göre anlama diyor. Ben kulumun hüsnü zannı 
üzeriyim ama o hüsnü zan diyor. Sen Rahman’a tanıksındır, o sırada senin için 
Rahman’dır, ama o sırada bin bir türlü sıfatıyla bütün âlemin tanık olduğu bir 
varlıktır. Kuşu başka türlü tanık, ağacı başka türlü tanık... Hepsi Hakk’ı tanır, 
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sen Rahman tanırken. Bir dara düşmüşsündür; cömert olarak tanırsın, Hadi 
olarak, Nasir olarak tanık olursun. Ama birisi ulûhiyet sıfatlarıyla bakar, Aziz 
olarak kendinde tanıktır mesela. Siz o zaman hüsnü zandasınız. Öyle bir Allah 
ile karşı karşıyasınızdır ki her an bütün işleri çeviriyor ve her an eylemdeyken 
her şeyi var kılan bir varlıkla karşı karşıyasınız. Allah size Allahlığından nasip 
vermiş, ama Allah lığını vermemiş. Kendi sıfatınız ile okuyuşunuz hüsnü 
zandır. Sen celal diye görürsün rabbanidir belki arkasından. Sen Celal diye 
görürsün, bir bakmışsın cümle âleme Cemal diye gözüküyor. Sana bir el uzatır 
Rahman diye, senin gönlünden de Rahim diye uzatır. Yani biz bir tarafından 
bakıyoruz. İnsanın doğasında bu aczi yet var, indirgemeci bir bakış 
anlayabilmesi için gerekli olan bir şeydir. İnsan, doğası gereği indirgemecidir. 
Hüsnü zan üzeri olması gerekir ki orayı da kavrasın, zaten “ben kulumun 
hüsnü zannı üzereyim” diyor.  

Ama faili mutlak ilkesiyle, müşrikler ayetlerine baktığınız zaman Rum 
suresinde; İnsanların çoğu müşrik idi diyor, geçmiş ümmetler olarak. Müşrik 
demek dayanak edinmek demektir. Aynı zamanda ortak koşmak demektir. 
Zati ilahiyle iman ediyorlar; bir yaratıcı güç var. Ama işlerinde O’na ortak 
koşuyorlar, sıfatı ilahisinde ortak koşuyorlar.  

Bir içerik görünüşe çıkıyor, o görünüşe çıkan içeriğin sahibe ait olduğunun 
bilincinde değiller. Ateist bir söyleme düşüyorlar. Varlık olarak Allah’a 
imanları var. Ama O’nun eylemleri, ürettikleri üzerinden sıfatı ilahisine 
ortaklar koymaları ateist bir söyleme taşıyor onları. Bereket tanrısı verdi, gök 
tanrısı verdi, Latta verdi, Uzza verdi. Eylemlerinde, sıfatı ilahisinde ortak 
koşuyor, ateist bir söylem var. Söyleminde ateisttir müşrik çünkü. İnsan istese 
de istemese de aciz yaratıldığı için inanmak zorunda fıtratı gereği… Çünkü 
fıtratında Allah var. Kendisini inandırır. Rableri onların üzerindedir. Ve insan 
aciz olduğu için illa birilerine iman etmek istiyor.  

Hemen arkasından buyuruyor; “Onlara bizden bir rahmet dokunduğu zaman 
sevinirler. Bir belayla karşı karşıya kaldıkları zaman hemen yüz çevirirler, 
ortaklar koşarlar.” Ya da rahata kavuştukları zamanda ortaklar koşarlar, 
unuturlar gafildirler diyor. İlla bir şeyler ile bağlantı kuracak; gördüğü, 
duyduğu, tuttuğu bir şey ile ilişkilendirerek, o sıfatı ona yükleyecek. Bir şeye 
hakkının dışında hak atfetmek zulümdür ve gerçeği bize örter. Gerçeği 
örttüğü için de bize zulümdür. Fıtratı ilahimizde ürettiklerimiz ve 
ilişkilerimizde Allah’ı bulur ve ilişkilendiririz. İnsan kendini, nedeni olan Allah 
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ile bulur. Ve orada nedenin benim diyor. Nedenin ben iken benim ile kendini 
bul diyor. Ve insana ne ile kendini bulursan hüsrana uğrayacaksın diyor.  

Rum suresindeki cehennem ve cennet ayetlerini buna göre okuyun. İnanç 
olarak kişinin Allah’ı yok, derdi de, gamı da, şikâyeti de bol olur. Hayatı 
cehennemdir böyle insanın. Onunla yaşayan insanın bela, sadece onda olanın 
açığa çıkmasıyla var. Ve insan kendini ne ile bulacak; eylemleri ve 
ürettikleriyle olacaktır. “İnsana çalıştığından başka bir şey yok.” Kısmetiniz, 
nasibiniz çalışmalarınıza bağlıdır. İnsana bir potansiyel verilmiş, o potansiyel 
onun kısmeti, sen nasibini ancak çalıştıklarınla, ürettiklerinle açığa 
çıkarabilirsin diyor. Sen beni yaşıyorsun, yaşayan varlık olarak eğer beni 
bulmaz isen yok olup gidersin diyor. Hayatını benimle anlamlandırmadığın 
sürece ise nedenini yaşamayan insan olarak sonun cehennemdir diyor.  

Bizden istenen sadece nedenine bağlı olarak yaşamak… Bu şekilde yaşarsanız, 
ereğe bağlı olarak yaşamaya başlarsınız hanif olarak… Fıtrat dini nedene bağlı 
olan dindir. Haniflik ise ereğe bağlı dindir. Nedene bağlı olarak eylemlerinde, 
kendinde var olanın açığa çıkarılmasıdır. İbrahim bize bunu özetliyor. 
Toplumsal ilişkilerde ise Musa ile Hak dini geliyor artık. Ankebut ta bağlayıcı 
ilkenin vicdan olduğunu gördük. Vicdanı olmayan insanın hukuku olmaz, 
şeriatı olmaz. Böyle yaparsan böyle, böyle yaparsan böyle sözünü vicdana 
seslenerek söylüyor. Tefsirde kendi ilkemize bağlı olarak birçok anlamlar 
yükleriz, her mertebede birçok anlamlar ile karşımıza çıkar. Ama önemli olan, 
bağlayıcı ilke üzerinden hepimizin ortak bir ilke üzerinde toparlanışımızı görüş 
sahibi oluşumuzdur. İlke bağlayıcıdır.  

Bu hafta üç tane sure işliyoruz, bu surelerin birbirlerini de bağlayıcı ortak 
özeliği var; zamandır. Rum suresinde geleceğiyle faili mutlak olduğunu 
söylüyor. Geçmişte olan bitenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Bütün 
ayetlerde eser sahibinin, verenin, edenin, çatanın hep kendisi olduğunu 
söylüyor. Bütün surelerde doğa üzerinden anlatım var, doğa felsefesinde ne 
ilkeler varsa hepsini işliyor. Yayan, açan, devinim, süreklilik, süreç, devirler, 
diyalektik, sibernetik; doğa felsefesinde göreceğiniz neler varsa… Doğada 
diyalektik yoktur, sibernetik vardır. Diyalektik kısmi olarak görülebilir, daha 
çok insan tininde diyalektik tam olarak gerçekten açığa çıkıyor. İnsanı da tür 
olarak ele aldığınızda zaten insan yok olmuyor, tarihine baktığınız zaman. 
Birey olarak değil; tür olarak ele aldığınız zaman insan yok olmuyor; Hz. İnsan 
hep var. Değişmez olan hep var. O değişmezin ilişkilerinde, kendini açığa 
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çıkartan mutlak değişmez var. İnsanın fıtratı doğrultusunda ürettikleri, fıtratı 
doğrultusunda açtıkları, yaşadıklarına bakarsanız Cenab-ı Hakk’ın 
görünüşünden başka bir şey değildir. İlkeler hep vardır. Felsefe tarihi, moda 
tarihi, kılık kıyafet tarihine bakın… Tamamıyla ilkeler; Rahman, Rahim, Nasir, 
Hadi, Azim, Azam. Doğaya karşı Azam, insanın ürettikleri görülmüyor mu, 
Rabbiniz benim demiyor mu sonuçta hepsine. İnsanın üzerinde tecelli eden 
Allah’tır. Onun farkında olup olmadığımızın idraki olur.  

Rum suresinde 30. ayette söylüyor; adres insan. Beni nerde bulursun; doğada 
anlatıyor kendini ve insana adres olarak kendisini gösteriyor. Beni kendinde 
bulursun, başka bir yere bakma diyor. Doğada sıfatı ilahinin tecellilerine, 
esma-i ilahinin tecellilerine tanığız. Eğer Hakk’a muhabbetimiz doruğa çıkarsa, 
bizatihi eylemlerinde O’na bakarız, kendi üzerimizde dâhil. Ama bizatihi 
hakkel yakin olarak siz işaret ediliyorsunuz, bana kendinde tanık ol diyor. 
Nedenin benim, kendini ereğe doğru taşı diyor. Yani hanif dini olarak yaşa 
diyor. Hanif isen vicdani olarak ta hak dinine taşınırsın. İslam sonunda gelir. 
Cümlesi İslam, hepsi kıpısı…  

Eğer bir hanif olarak dinine bağlı yaşarsan, toplumsal yaşamla hak üzerinden 
barışık yaşarsan, kâinatla insan ilişkilerinde barışık olursan vicdanen rahat 
olursun, aklın ikna olur, her şeyde Hakk’ı hikmetiyle okursun. Olanı biteni 
hakkıyla görürsün, sonuç olarak barış olursun, sulhu bulursun. Sulhu bulmak, 
selameti bulmak demektir. İşte o gün İslamsındır. O öyle bir gündür ki yalnızca 
Allah üzerinizde görülür. İslam olmak demek Allah’ı yaşamak demektir. İslam 
da huzur vardır. Yaşamadığında nasıl huzur bulasın. Fıtratınızda nedeniniz 
olan Allah’ı, hanif olarak önünüze alıp, değerler olarak bilincinizi yapılandırıp, 
O’nun değerlerini, sıfatlarını, ahlakınız edinerek, bilincinizde üst yapı 
kurumları olarak yaşamınıza taşınmanızla değerleri kutsallar olarak alarak, 
bütün ilişkilerinizde buna göre yaşadığınız zaman sonuçta İslamsınız. Ve 
toplumsal yaşantıdaki her şeyin hakkı gösterir. Özellikle Cenab-ı Hakk’ın 
üzerimizdeki hakkını görerek, O’nu öncelikli tutuğunuz zaman İslamsınız. 
Kurtuluşunuzu buldunuz demektir.  

Rum suresi tamamıyla faili mutlak ilkesiyle okunur. Mademki faili mutlak, o 
zaman senden de fail olan Allah’tır. Kendi üzerine dön, sende fiil sahibi olan, 
sıfat sahibi olan, sende esma sahibi, karakter sahibi olan ve seni kendine 
yakıştıran, nedenin olan Allah’ı gör. Adres insan…  
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Şimdi bunu yolda bir şeyler arayan bir insan olsun, adres benim filan gibi 
havalanıversin… Hemen arkasından Lokman suresi gelir. Evet, sen eşrefi 
mahlûksun; Allah ile ayağa kalkarsan hanif olarak, Allah ile ayağa kalkarsan 
kıyamı bizatihi, eşrefi mahlûksun. Beşeriyetten soyundun insan oldun. İnsan 
manadır. Beden değildir. Bunu çok konuştuk. İlkeler eyleminde özünü 
yaşayan bir biçim, araçtır. Beden de kim yaşıyor? Hazlarınız da bedeninizi 
yaşarsınız. İlkeli yaşantınızda çalışırken bedeni unutursunuz. Tamamıyla 
ilkenizi yaşarsınız. İşte o sırada insansınızdır. Beşeriyetten soyunmuş, sadece 
olduğu şey ne ise onu yansıtansınız. İnsan, özünde ne varsa onu eylemlerinde 
yaşayan ve yansıtandır. Bir film izlerken bile oradaki ilke tecellileri sizi 
duygulandırır veya öfkenizi kabartır, suretleri görmezsiniz. Ama bedenlere 
bakmazsınız, bedenleri hatırlamazsınız, oradaki ilkenin cereyanına bakarsınız. 
Şu an konuşmayı dinliyorsunuz, kim sureti algılıyor; sadece mana akışında 
kelam sıfatında ilkenin algılanışı ve yaşanması söz konusudur. Yaşantılanan 
haldir, ilkedir, içeriktir. O sırada insansınız. İnsan içerikleri yaşayandır, özleri 
yaşayandır, Allah azimüşşan da ne varsa… Çok önemli bir hadisi şerif “Allah’ın 
ahlakıyla ahlaklanınız, sıfatlarıyla sıfatlanınız.” 

Fıtrata neden olarak Rab bulunmakta bu surede… Ankebut’ta, ben rabbime 
hicret ediyorum diyor. Burada Rab ne diyor; ben sendeyim, nedenin benim, o 
zaman bana ereğinde hicret et diyor. Yani hicretin içeriğini dolduruyor; 
Rahman nazarıyla bakan, Rahim nazarıyla iş gören insanın suresidir. Yani her 
şeye bütüncül bakan, bütününde idrak eden çünkü eylem bütünde idrak 
edilir. Doğaya bakın bir hareketi belirlemezsiniz. Biçim üzerinden baktığınız 
anda zamana düşersiniz; sincap hareket ediyor, rüzgâr hareket ediyor gibi. 
Ama zamanı bırakın, sadece harekete odaklanın; hareket bütünseldir. Her şey 
O’na aittir. Ve düşünün ki aynı anda hepsini var eden bir hareket var ve 
bizatihi O yapıyor, hayran olmamak elde değil.  

İnsan kendi üzerine dönsün; kan akışı, sinir sistemi, düşünceler, manalar, 
kimyada var oluşu, hücre bölünmeleri, onların bölünmeleri sonucu 
sıcaklıkların meydana gelişi, insan vücudunun ısı değeri, kalbin çalışması, 
organların çalışması, her birinin ayrı ayrı görevler yapmaları, her birinde ilahi 
sıfatlarla birlikte Cenab-ı Hakk’tan beslenişleri ve bu âlemde bizim 
üzerimizden açılımları… Birçok ilke yoğunlukları ve her birinin ayrı ayrı 
üzerinde kuvvet, meleke tecelli edilişleri var. Sadece et organ değiller, her biri 
ilkelerle tecelli ediyor, farklı farklı enerji kapıları hepsi. Bunların hepsini 
yapıyor, bir de yedi milyar insan üzerinde aynı anda yapıyor. Bitkiler, 
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hayvanlar, melekût, cinler, kâinat, yıldızlar, gezegenler, gezegenlerde 
yaşayanlar… 

Lokman suresi bizi sınıra getiriyor. Yani Allah size her şeyi verir, lakin Allah 
lığını vermez, Allah tektir. Var olduysanız sınırlarda, Allah’ın ilkeleriyle Allah’ın 
sıfatlarıyla yaşıyorsunuz. Kader problemini aşacağınız yerdir orası. Çünkü 
Allah’ı yaşıyorsunuz.  

İnsana ikinci bir problem daha geliyor o zaman; Allah’ı yaşıyorum o zaman 
ben böyleyim!  

Ama öyle değil, sınırları bil! Öyle bir deryadayız ki öyle bir varlıktayız ki o 
varlığın kendisi iş görüyor. Sınır, haddimiz bilmek… Haddini bilmeyenin Allah’ı 
yaşamasından bahsedemezsin. Hadlerde Allah’ı bilirsiniz, diğer türlü 
örtünürsünüz. 

33.ayet “Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rab’lerine dua ederek, O’na 
yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı (Rahîm esması ile 
hidayete erdirdiği) zaman onlardan bir kısmı Rab’lerine şirk (ortak) koşarlar 
(hidayetteyken dalâlete düşerler).” Ve 34. Ayet “Onlara verdiklerimizi inkâr 
etsinler. Böylece metalansınlar(faydalansınlar). Yakında bilecekler.”  

Rızık mevzusu bu surede de vardır. Olacak ve olanlar O’nun varlığına bir 
delildir. 

 7. ve 8. Ayetler; “Onlar, dünya hayatının zahirini (görünen kısmını) bilirler. Ve 
onlar, ahiretten gafil olanlardır.” “Onlar, kendi nefisleri hakkında tefekkür 
etmiyorlar mı (düşünmüyorlar mı)? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki 
şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre ile yarattı. Ve muhakkak ki 
insanların çoğu, Rab’lerine mülâki olmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a 
ulaştırmayı) inkâr edenlerdir”. 

Yani aklı gözünde olanlar, anlakta kalanlar, ilkeli görmeyenler, biçimlerde 
kalanlar, biçimler üzerinde içeriklerin tecelli ettiğini bilmeyenler… Gölgeler 
vadisiyle asıllar vadisine ilişkilerden bahsetmiştik, bunlardan haberi 
olmayanlar, sadece sebepler dairesine göre yaşayanlar, tarih bilinci 
olmayanlar, olacağa vakıf bulunamayanlar… 
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Rum, Lokman ve Secde suresi zaman kavramı itibariyle ortak bir özelliği var. 
Rum suresinde olacak, olaa ve olmuş olan ne varsa hepsi Cenab-ı Hakk’ın faili 
mutlak sıfatıyla karşılık görüyor. Geleceğin öngörülemez olduğu vurguları var. 
Ama gelecek öngörülebilir diyor. Bir ayet var ki “Allah’tan başka kimse gaybı 
bilmez” diyor. Başka bir surede “Allah’ın verdiklerini sevdikleri dahi bilmezler” 
diye geçer. Bu ayeti genelde yanlış anlıyoruz. Anlamamız gereken şu; 
Allah’tan başka kimse bilmez demek, kimse bilmez anlamına gelmiyor. 
Fıtratında Hakk vardı, senin sıfatlarını açan Hakk. Eğer rabbin sıfatı üzeri, O’nu 
kendinde bulursan geleceğini ön görürsün, yapabileceklerini ön görürsün. 
Allah’tan başkası bilmiyorsa Allah’la bilirsin manasına gelmektedir. Yani 
bilemezsin anlamına gelmiyor. Allah ile bilirsin demek istiyor. Kendi üzerinde 
ki Allah ile her şeyi bilirsin. Ne kadar istidadın var ise. Geleceğe dair, geçmişe 
dair, günümüze dair. Biçimleri değil, içerikleri bilmeye başlarsın. Olacaklar 
önemli değil, olacaklar da ne tecelli edecek onu bilmeyi amaçlarsın. Olacakları 
görürsünüz. Efendim yarın kaza yapacak, bu olacak, şu olacak, biraz sonra bir 
saat yağmur yağacak, şöyle yapılacak, var ya sen şöyle bir şeyle karşı karşıya 
kalacaksın!  

İnsanın tabiatında, genetiğinde, fıtratında ne yaşayacaksa kodlanmıştır. Ve 
yaşarken de kendinde olacakları, yaşayacaklarını da salmaya başlar. Ve onu, 
ne olacağını görürsünüz. Bazen ben de bile oluyor. Birine bakarsın oturursun, 
sohbet edersin kalkar giderken arkasından bakarım; bir kaç gün içerisinde ne 
yaşanacaksa gözümün önüne gelir. Zaten yaşayacağı şey yayınını veriyor, 
televizyon gibi. Ve onu görüyorsun. Görünmez olan şeyi görünür kılmak, 
bilinmez olan şeyi bilinir kılmak Allah ile mümkün olabilecek bir şey. Ve Allah 
bütün yaşam alanımızı kuşattığı için O’nun la yine olmaz olacağı yapabiliriz, 
bilinmez olacağı da bilebiliriz. Bu Lokman, Secde ve Rum suresinde tamamen 
özetlenmektedir.  

Rum suresinde gelecek bilinebilir kılınıyor, ne ile; Allah ile. İlk ayetlerde 
Rumların yenilmesi hikâye kısmı; İranlılar müşrik, ateşperest idi, diğerleri tek 
tanrılı din idi. Ama bizimkiler yendi; taraf tutmak. Siz yenildiniz, Allah’ınız 
olsaydı yenilir miydiniz gibi. Bunlar üzerine çok hikâye var; Onun Allah’ı olmuş 
olsaydı, deve işkembesini başına geçirmezdi. Hasan, Hüseyin’in böyle 
yaşaması yine Allah’tan; niye Allah bunu hak gördü ki! Gibi hikayeleri 
çoğaltabiliriz. İlkeli baksana; bir insanın sıfatında, potansiyelinde ne varsa 
yaşamındaki bütün şeyler ondakinin açığa çıkması içindir. Ona dayanıyor 
muyuz, dayanmıyor muyuz, o problemi vardır.  
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Tarihi sahiplenmelerimize de dikkat etmek lazım, oradaki ilkeleri görmüyoruz, 
kişileri görüyoruz, tarihi kişiler üzerinden okuyoruz, tarihin kör zindanlarında 
takılı kalırız. Halen Hz Hüseyin ve Hasan Efendimiz o tarihte kalınmasına 
sebep vermiş nice kavmin, Şii’lerin, Alevi’lerin, Sünni’lerin… Halen çatışıyor. 
Tamam, tarihimizle yüzleşelim de kişiler üzerinden değil, ilkeler ile yüzleşelim. 
Ki o zaman onu aşar geleceğe doğru bir adım atarız.  

Rum suresinde olabilecekler öngörü olarak söylenir. Yasalarla olabilecekleri 
görebilirsiniz. Çünkü yasalar, doğanın sınırlarıdır. Rahman sıfatı ile yasalarda 
tavırdadır Allah ve doğada sınırları vardır. Ve sınırları bilirseniz, eşikleri 
bilirseniz olabilecekleri ön görürsünüz; meteoroloji gibi. “Rahimlerde olanı 
Allah bilir” şimdi insanda biliyor, anne karnındayken. Allah bilmiyor burada, 
teknikle biliyoruz! Rum suresi 30. ayette zaten Allah’la bilebileceğini de 
söylüyor. Fıtratın O’na ait, kendisinde ne varsa sende açığa çıkartacak. Kendisi 
biliyorsa sende bileceksin. Kendisi yapıyorsa sende yapacaksın. Bütün âlemi 
kendisi için kullanabilir kılıyor, sende kullanacaksın. Bütün âlemi kendisinden 
yaratıyor, sende yaratmaya başlayacaksın demektir. İnsanoğlu nereye gittiğini 
bilmiyor. Neler var edecek... Sadece şu 400 senesi bütün âlemi kullanabilir 
kılmak üzerinde bir ilerleyiştir. Ondan sonra artık özüne bağlı olarak nasıl 
yeniden üretebiliriz… Çalışmaları başlamıştır.  

Derler ki doktorun bir tanesi bir insan yapmış demiş ki “ Ya Rabbi bak bende 
tanrı oldum. ” Fıkra ya, ses gelmiş; “kendi toprağın ile yaratsaydın ya” Ayrı, 
gayrı değiliz, önce bunu anlamak lazım. Aynı zeminde yaşıyoruz ve O’nu 
yaşarken O’nun la var kılıyoruz. Sende sıfatı ilahi tecelli ediyor, bunun 
idrakinde olup olmamak var. Rum suresi idrakinde olmamızı istiyor. Faili 
mutlak olarak O’nun idrakinde olmamız isteniyor. Bakın bu tevildir.  

Tevili iki türlü anlayın.  

1. İlkesel olarak okumalarınızda ortak ilkeyi bulacaksınız, o ortak ilke 
üzerinden okuyacaksınız, bağlayıcı ilke.   

Kendi nefsinize hevanıza göre değil ya da kendi sıfatı ilahinize göre değil. Artık 
herkesin kendi sıfatı ilahisine göre okuma devri bitmiştir. Ortak ilkeyi bulacak 
ve bir ortak ilke ile ortak ülküye taşınacaksınız. Aynı bakışlar edinmez isek aynı 
zeminde yürüyemeyiz. Ve zaten söylüyor “o gruplar ki bölük bölük oldular 
kendi içlerinde” Her biri de kendi ile böbürlenmekte, Kadiri’yiz, Nakşî’yiz, 
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Türk’üz, Alevi’yiz, Sünni’yiz… En güzel ırk bizim ırk, en güzel din bizim din, en 
güzel yol bizim yol… Onlar yezittir onların kanı içilir! Çünkü en güzel yol 
onların yolu, hepsinin ırkı en güzel ırk. Irkın kendisinde kültüreldir aslında, 
türden bak hepsi insan. İsimlendirmiş, Türk, Kürt... Tamam, yer belli olsun, 
adres belli olsun diye bir isim ver, ama sahiplenme, fani, ilkel bir şey.  

Toparlayayım… Tür olarak baktığında insan değişmiyor zaten, insanı insan 
gözüyle görmek lazım. O zaman zaten Rahman nazarıyla bakıyoruz. Ve insan 
Rahman nazarı ile bakmalı, Rahim nazarı ile de iş görmeli. Verici olmalı, verici 
olarak eylemlerinde bulunmalı.  

2.  Muradı ilahi ne orada, bizim için? Bizden ne isteniyor?  

Rum suresinde bizden istenen yaşam ilişkilerinizde faili mutlak olana tanık 
olmanız ve faili mutlak olan Allah’a göre fıtratınız üzere Allah’ı bulurken, 
bütün yaşam ilişkilerinizde karşılaştığınız zorluklar sizde olanların açığa 
çıkmasına sebep olduğunun bilinci ile O’nu yaşamanızdır. ‘Kulum, kader 
benim kaderim ve beni yaşa’ 

Hz. Ebu Bekir’in bir hikâyesi var, Rumlar kazanacaktır diyor. Vay Rumlar mı 
kazanacak diye bir şey söylüyor müşriklerden biri. Hz Ebu Bekir bu ayettir 
diyor, müşrik o zaman gel iddiaya girelim diyor, oda iddiaya giriyor. Hz. Sıddık 
sonra pişman oluyor, ya bu kumara giriyor diyor, ne yapayım diyor ve 
Resulullah gidiyor danışıyor. Resul, bildiğin şeyin iddiası olmaz diyor, 
bilmediğinizin iddiası olur. Sen ne yapıyorsun, loto toto oynuyorsun; tutarsa 
tutmazsa… Ama bunun olabileceğini biliyorsun, çünkü Allah söylemiş, 
eminsin. Üstelik git söyle diyor, üç ile dokuz sene arasıdır, develeri de arttır 
diyor. Zamanı arttırıyor, develerin sayısını da arttırıyor. O zaman içinde olay 
gerçekleşiyor. Adam ölmüş, evlatlarından develer tahsil edilip fakir fukaraya 
dağıtılıyor.  

Allah’a güvenin ya! Gece rüyanızda size kendisine ait bir şey gösterdiğinde, 
bilin onu yaşayacaksınız. Size bir şey ikram ettiği zaman, bilin size o 
verilecektir. Geleceği keşifle bilebilirisiniz, rüyalarınızla bilebilirsiniz. 
Rüyalarda keşif dairesine girer. Geleceği yasalarla bilebilirisiniz. Çünkü 
yasasını bildiğinizi okursunuz, olabileceği okursunuz. Günümüzde teknik bunu 
net işaret ediyor. Meteorolojiden tutun, sosyal ilişkilerdeki istatistik 
hesaplarla toplumsal yaşantıda nelerin olabileceğinin öngörülmesi ile. Ama 
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bütün bu olasılıklar değerlendirildiği zaman… Yasalar sınırları gösterir ama 
ilkeler olabileceği size net gösterir. Hz. Lokman onu net söylüyor; “Evladım, 
zerre kadar iyilik yaparsan o gelir seni bulur, zerre kadar kötülük yapsan o 
gelir seni bulur” bak, geleceği konuşuyor. Yaşayacaksın onu, geleceği oku, 
yaptığın şeylerin karşılıkları ile karşılaşacaksın bitti. Geleceğini bilmez mi 
insan; biri ile alay ettin, alay edileceğini bilmez mi insan… İlkeleri ile rüştünü 
bulmuş ise bilir, azim Allah. Çok iyi biliyoruz, yaşantımızda tecrübeleri çok.  

Dünyanın görünür tarafını bilmek; eylemde hikmetten, nedene bağlı erekten 
gafil olmak 7. ve 8. ayettte anlamlı kılmakta. Hikmetler nedenler 
doğrultusunda ereğe bağlı edimlerde görünür olandır. Sebep sonuç ilişkisinde 
hikmet görünür olmakta. Hikmet içeriğin edimlerin sonucunda görünüşüdür 
diye bir not düşmüşüm. Tamamıyla fiile bağlı bir görünüştür. 15 ayet; Rabbini 
eylemleri ve sıfatları üzeri kendinde ve gönlünde bulan insanın sevinci 
anlatılmakta diye bir not düşmüşüm. Fıtrattaki çeşitlilikte bu surede anlamlı 
kılınmakta diye söylemişiz, yaradılışlardaki, açığa çıkanlardaki çeşitlilik.  

Fıtrat ve yaşam kader ilkesine bağlı olarak faili mutlak Allah ile anlamlı 
kılınmakta… Türlülükler, beliren bütün çelişki ve çatışkılar hakikat sahibini 
ilkeler üzeri tecellide, edimlerinde ve ürettikleri üzeri görünüş bulması içindir. 
Surede O’na kâinat kitabında tanıklık, O’nu fıtratı gereği kendinde bulması ile 
özetlenmekte ve insana da tavsiye edilen Allah’ı kendinde bul ve Allah’ı 
kendinde yaşadığının bilincinde ol.  

Edimdeki süreklilik hep ürün vermek ve ürün üzerinde içerikte bulunanın -
yani özün- fiilde görünüşe taşınması da surede anlamlı kılınmakta… Son 
ayette, insanın kendini Allah ile keşfetmesi için eylemde ve üretimlerde 
bulunmasını vurgulamakta. “Şimdi sen sabret. Çünkü Allah’ın vaadi gerçektir.” 

Sabret, tutarlı ol demek; git şurada otur demek değil. Sen eylemlerinde bulun, 
üret, zaten sonuçlarına ulaşacaksın. Secde’de zaten sonuçlandırdığını söyler.  

Rum suresinde geleceği bilebileceğimiz zaten söylenir. Geleceği nasıl bilirsiniz, 
belirtilerinden bilirsiniz. Bulutların geldiğini rüzgârlardan bilirsiniz ya da bir 
şey başınıza gelecek, içiniz böyle sıkılır, kıpır kıpır olur, bir şey olacak ama ne 
olacak… Hissiyatı bile olur, öngörüleriniz o şekilde olur. Bunlar sezgisel olarak 
görüntü olur; yasasına bağlı olarak geleceği öngörümüz söz konusudur. Yani 
gelecek bilinmez değil, bilinir. Ama hangi düzeyde bilinir, hangi düzeyde 
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anlamlı kılarız o ayrı mevzu. Yani Allah’la bilmek, Allah’la görmek o başka bir 
şey, ama onun yasaları ile de ön görmek bambaşka bir şey. Günümüzde 
yapılan yasaları ile öngörmeye çalışmak. Bu daha da ileriye gider, ışınlamadan 
tutun, zaman yolculuğa kadar gider bu iş. İnsan daha yeni başladı. Yeni ayağa 
kalkıyor.  

Rum suresi, Nur suresi gibi dönüm noktalarından bir sure… İnsanın bir daha 
kendisine dönmesini ve tanımasını sağlayan bir sure... Nur suresinde bizatihi 
Cenab-ı Hakk’a yükselişlerimiz vardı, Rum suresi ile beraber insan nedenini 
Cenab-ı Hakk’la buluyor ve erek olarak hanif din itibariyle ilkeli yaşantısı ile 
Cenab-ı Hakk’a doğru taşınıyor, en yüksek düzeyde var olmuş olan mevcut 
olarak ortaya konuluyor.  

Yaradılış miti tinde değer olarak Âdemin açığa çıkışıdır ki gökler, asıllar 
âleminden. Ama Rum suresinde insan doğada değer olarak vurgulanıyor ve 
insan edimleri ve ürettikleri ile kendisini keşfetmesi gerektiğini, Cenab-ı 
Hakk’a tanık olması gerektiğinin bilinci ile yaşaması gerektiğinin hakikatini 
veriyor, bu net. Gelecek bilinir mi, o da işin fantastik tarafı ama diğer surelerle 
alakadar bilinir olduğu. Lokman suresine gittiğimiz zaman o daha net olacak.  

Fıtratında rabbi olarak bulunan Allah sebebi ile kâinattaki olay ve olguları 
ayrıca insanın yaşadıkların da sebep olduğu vurgulanmakta… Ayrıca son 
ayette buyrulan insandan istenenin yılmadan rabbi olan Allah için hizmete 
devam etmesidir. Sonuçta olumlu ya da olumsuz karşılaşılan her durum 
insanın yaptıklarının sonucu olarak gösterilir ve bu doğrultuda insanın kendi 
yaradılışına dönerek, rabbi olan Allah ile kendisini keşfetmesi istenir. Surenin 
özeti budur.  

Surede, ayrıca fiilde birlik net bir biçimde beyan edilmekte. Eylemde birlik 
vardır, biçimde birlik olmaz. Bütün kâinata bakın, biçim hep bizi indirger; o, 
bu, şu diye… Biçimdeki birlik, içeriğe bağlı olarak birliktir. İçerik bütünler. 
Mesela, sincaptan murat edilen içerik ne ise o murat edilene göre bir biçimi 
vardır, o içerik onun o kıvamda yaradılışına sebeptir, bütünler onu. Ama 
doğada her görüşümüz belirleyicidir. Zaten yedinci ayette söylüyor; 
“görünüşlere bakarlar” diyor. Biçimlere bakarlar, indirgemeci bakarlar. Ama 
başka bir şey söylüyor orada; efal’i… O kadar kullanıyor ki fiili; ben yaparım… 
Bizatihi söylediği şu; eylemde birlik var bütün kâinatta. Samanyolu’ndaki 
hareketi aklınıza getirin, bütün kâinattaki hareketi aklınıza getirin, 
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insanoğlunun ilişkilerindeki hareketi aklınıza getirin; zorunlu bir birlik var. 
Çünkü faili mutlak, Allah!  

Sonuçta olumlu ya da olumsuz karşılaşılan her durum insanın yaptıklarının 
sonucu olarak gösterilir. Bu çok önemli, morfik rezonans noktasında bir 
anlatımı var. “Âlem fesada uğramıştır insanın yaptıkları sebebi ile. Ve ona geri 
dönecektir bu” diye bir ayeti kerime var. Yaptığınız her şeyin âlemde karşılığı 
var. Yaptığınız her şeyin âlemde karşılığı olarak bizim üzerimize geri dönüşü 
var.  

Hani günümüzde diyorlar ozon tabakası deliniyor. Niye deliniyor; karbon 
gazları vs. Yaptığın şey sana geri dönüyor, kirletiyorsun yaşam alanı 
bırakmıyorsun. Yaptığın şey geri sana döner. Hani Kızılderili diyor ya, “beyaz 
adam, paranın yenilmeyeceğini anladığı zaman…” diye bir sözü var. Yani 
tüketti, tüketti, parası sadece kaldı. Ki hakikaten de bir yere kadar zenginliktir, 
zenginlikten sonra gelen hal gınadır, tokluk halidir; ha böyle değil. Tokluk hali 
tiksinti halidir. Hani gına geldi derler, hani zengin, ganiden gelir. Bir şeye 
tiksinti halinde olmak ondan yana ganilikten sebeptir. Ne zaman ondan 
tiksinti gelir veya onun acziyetine düşeriz, işte o zaman onunla olmadığımızın, 
onunla var olmadığımızın bilincine geliriz. Yani amacımız o değil, nedenimiz o 
değilin farkındalığına geliriz.  

İnsan yaşıyor, fıtratı Allah’a ait, istese de istemese de. Kendisinde ne açığa 
çıkıyorsa Allah çıkartıyor açığa ve bütün âlemi etkiliyor, istese de istemese de, 
olumlu veya olumsuz etkiliyor. Kutuplar olumlu etki yapıyor.  

Hz. Resulullah'ın sözüne doğru gideceğiz, “güzel düşünün, hiç bir şey 
yapamıyorsanız gülümseyin” diyor. Çünkü yaptığınız her şeyin âlemde bir 
karşılığı var ve geri size dönecek. Karmayı orda da görüyorsun bir parça.  

Surede ayrıca fiilde birlik net bir biçimde beyan edilmekte; tevhidi efal de rab 
olan Allah’a tanığız. Pasif bir Allah değil, yukarıda oturmuş bir Allah’tan 
bahsetmiyor; her daim edim ve üretimlerde, döngüsel bir fiilde –sibernetik- 
hikmet üzeri iş gören aktif bir Allah’a tanığız. Bu surenin anlam okuyuşudur.  

Bizden istenen ne; Kendi üzerinde olanı keşfet. Mademki O’nun fıtratı üzeri 
varsın, fıtratında yaradılışının sıfatlarında açığa çıkan Allah’ı gör. Yani 
zeminimizde olan Allah, inşaatımızın tamamı Allah ait, o zaman bütün eylem 
ve ürettiklerimizde Allah’a tanık olacağız. Ki hakikaten de insana bakıyorsun, 
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Bari Beri, Kahhar, Celal, Cemal, Rahman, Rahim ne kadar esma-i ilahi varsa; 
Hayat, İlim, İrade –subuti sıfatlar- sıfatı ilahi varsa insan üzerinde tezahür 
eder. Zati ilahi zaten insanın kendiliğindedir. 

Öldürme, diriltme ve yeniden başlangıç ilkeleri, hayatı iade ve hayatı geri iade 
etme gibi kavramlar kullanır ki birçok surede bu var. Yani Allah sizi öldürür, 
diriltir ve geri iade eder, tekrar ettirir diye bir ayet. Âlemde böyle bir tekrar 
var, dönüşüm var, devinim var. Bu devinimi işaret eder, ama devriyeye de 
işaret var. Ve surenin sonlarına doğru şöyle bir ayet var, “onların 
bilenlerinden bazısı söylerler, ne kadar kaldık? Siz bir vakit orada kalmıştınız.” 
55. ve 56. ayete gidelim. Devriyeyi muhteşem anlatıyor, kabirde kaldık 
anlamında kullanmıyor orada.  

“Kıyametin koptuğu gün suçlular bir saatten başka kalmadıklarına yemin 
ederler. İşte onlar, kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar derlerki, 
muhakkak siz Allah’ın kitabına göre diriliş gününe kadar kaldınız” Bu çok 
önemli, “orada kaldınız” mahşere kadar dünyada gitme gelme vardır. 
Dünyada kalıyorsunuz. Vardır, istisnasız, birçok ayette vardır bunların işareti. 
Dünyadasın başka bir yere gitmiyorsun, ruh olarakta dünyadasın. Ruh olarak 
dünyadan çıkıp gezenlerde vardır o ayrı mevzu. Ama genelde ruh dünya 
dairesindedir. Dünya dairesinde iç âlemine gider. Yani cennet dediğiniz uzayın 
bir köşesine gidip değil, dünyadaki iç âleme doğru gidiyorsunuz.  

 Sınırlıdır o zaman? 

İç âleme girdiğin zaman sınırsız bir âleme giriyorsun. Cehennem sınırlıdır ama 
cennet dediğin zaman sınırsız, o bambaşka bir âleme kapı açılıyor. Oralara 
girmiyorum konumuz değişecek. Başka bir gün konuşuruz.  

Diyalektiği inşallah anlamışızdır. İyi, kötü, yanlış niye oluyor? Eğer olmazsa ilke 
açığa çıkmaz, görünüş bulmaz. Bunu anlarsanız, o zaman olması gerektiği için 
olduğunu görürsünüz. Olması gereken bu, yoksa açığa çıkış olmuyor. Bir varlık 
düşünün, her şeyi kendinden var etmiş… Ne yapacak; zıtları ile ilişkilendirerek 
kendisini açığa çıkartacak ve insan tininde karşıtlar ilişkisinde tamamıyla 
ilkelerin açığa çıktığını görüyoruz. İyilik, doğruluk, güzellik, Rahmaniyet, 
Rahimiyet, karşıtlar olmasa açığa çıkmaz. Zalim olmazsa, cimri olmazsa 
cömert nasıl görünür olsun, hakk hakikat nasıl açığa çıksın? Batıl olacak ki hak, 
hakikat kendini açığa çıkartsın.  
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Bazen kendi aramızda bile tartışma çıkartıyoruz. Yani vücutçu gelenekten 
gelenler şöyle söyledi, böyle söyledi diyoruz hani, eleştiri getiriyoruz. O 
söylevler olmazsa bu günkü bakış açımızın oluşmasına imkân yok. Onun için 
Allah razı olsun öyle bir söylevler olmuş ki, onlar üzerinden yeni bir bakış açısı 
çıkartabiliyoruz yada görebiliyoruz. Yani seni tetikliyor; ya bunda bir problem 
var diyorsun, niye böyle söylemiş diyorsun, böyle olmaması gerekiyordu 
diyorsun mesela. Ama o öyle olmasa, senin ona karşıt gibi görünen ortaya 
çıkan görüşün açığa çıkmasına imkân yok. Karşıtlar ilişkileri ve ilişkilerdeki 
bağıntılık sizde olanın açığa çıkmasına sebeptir, zorunludur. Hem ilkeye 
tanıklığınız içindir hem de sizde olanın açığa çıkması içindir, hem de olması 
gereken ilkeyi gördükten sonra onunla beraber karşıt ilişkiyi aşıp bakış açısı 
edinmeniz içindir. Yani diyalektiği, olması gereken olarak algılarsanız, insanın 
tininde yaşamsal olarak algılarsanız, o zaman her şeyi anlamlı görürsünüz.  

“Diyalektikte asıl olan, eylem üzeri değişen karşıtlar üzerinden görünüş bulan 
ilkeler –değişmezler- ile tinde idrakin artması ve gelişimidir. Değişen karşıtlar, 
ilişki ve bağıntılıkta değişmezlerle aşılır olmaları ile insanın nedenine bağlı 
sonuçta hikmet edinimine sebep olurlar. Değişen karşıtlar ilişkileri, sonuçta, 
ereğe taşıyacaklardır sizi, sizde olanı açığa çıkartacaktır, olması gerekene 
taşıyacaklardır. Eğer karşıtlarla kalmazsanız nedenleriniz açığa çıkmaz, ereğe 
taşınamazsınız, kötü dahi olsa olmaması gereken oluyormuş ve onu olması 
gereken olarak idrakinde olursunuz. Ama ne zamanki doğruyu görürsünüz, 
işte o zaman olması gerekeni ve olmaması gerekenin bilinci ile bakarsınız. Ki 
Furkan suresinde bunu net okuyorduk.  

Diyalektikte önemli olan ise karşıt ilişkilere hareket sahibi özneye, ilkeler ve 
yasalar üzeri sonucunda, harekette görünüş bulurken tanık olmaktır. Çünkü 
diyalektiğin kendisindeki karşıt ilişkilerde açığa çıkan Cenab-ı Hakk’ın bizatihi 
kendisidir.  

İnsanın karşıt ilişkisinde biraz önce söylediğim nedenler açığa çıkıyor, ama 
özne olarak tin sahibi bir insan açığa çıkar. Bireysel olarak diyalektiğe dikkat 
edin, kendi içinizdeki çatışkılara dikkat edin, orada fark etmediğiniz bir şey 
var; Özne olarak varsınız, o çatışkıyı yaşayan bir Özne. Çatışkıda iken çatışkı 
öğelerine odaklanıyoruz, özne olarak kendimizi unutuyoruz.  

Diyalektikte tanık olunması gereken, o diyalektiğe sebep veren, o diyalektiği 
yaşayan -Allah olarak kastetmiyorum- insan olarak, o diyalektiği yaşayan 
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öznenin kendisi. Ve bir türlü özne olarak orda kendimizi göremiyoruz. Niye; 
karşıt ve zorlayıcı ilişkilerdir çünkü onlar. Orada onlara tanığız ve onlara 
odaklanıyoruz. O sırada kendi üzerimize dönsek, özne olarak ben varım ve bu 
karşıt ilişkilerine ben tanığım ve olması gereken ne ise onu yaparsam bunları 
aşacağım desek, zaten hayat kolay geçerdi. Cennete dönecek… Ama 
sebeplere o kadar takılıyoruz, özne olarak kendimizi unutuyoruz. Sebeplerde 
şöyle yapıldı, şöyle oluyor… Çatışkının içinde yok olup gidiyoruz. Daha 
yukarıdan bakamıyoruz olaya o zaman.  

Bir özne olduğumuzu bilsek, biraz kendimizi durdursak, biraz daha yukarıdan 
başka bir açıdan baksak, o zaman onu aşacağımızı göreceğiz. Çünkü o zaman 
ilke görünüşe çıkacak.  

Kur’an okumalarında da öyledir. Firavunu okuruz, Musa’yı okuruz, bunlar 
çocuklar için. Bakın Secde ve Sebe suresinden sonra hikâye anlatımları fazla 
görünmeyecek, kavramlar daha çok ortaya çıkacak, ilkeleri daha çok anlamlı 
kılacak, kısa surelere doğru gidiyoruz çünkü.  

Muhteşem bir şey! Yusuf suresinin tamamı kısas, hikâye; çocukluk devresidir 
hikâyeler. Çünkü biçimler üzerinden ilke, içerik edindirmeye çalışır insanı. 
Hani çocuğuna bir hikâye anlatmaya çalışırsın, aslında ona bir ilke, bir ders 
vermeye çalışırsın. Okulda yaparlar; şu masalı okuyun, ne ders 
çıkartıyorsunuz. Yani tevilini yap anlamında. Ama herkes kendine göre ders 
çıkartır. Oradaki hikâyenin kahramanları neyi murat ediyor, yazarı neyi murat 
ediyor diye bakmaz.  

Kur’an okurken Allah sizden neyi murat ediyor ve aslında O size ne anlatmak 
istiyor, Tevil o.  

Tevilin ayet bağlamında yapılması imkânsız gibidir. Parçadan bütünü görmek 
zordur. Çok ehli olur yapar, o ayrı mevzu. Ama sure bağlamında yapılırsa 
kolaydır. Çünkü o suredeki ayetlerin ortak özellikleri veya benzemezleri ilkeyi 
gösterir. O ilke Allah’ı Azümşanın anlamlı kılmak istediği şey ne ise bize onu 
verir. Ve o ilke üzerinden anlamlandırdıkları ile o ilkenin yaşama taşınması 
istenir, yaşama taşınması istendiğinin ayetleri vurgulanır. Surelerin tamamı bu 
şekilde biçimlenir.  

Ortak ilkeyi açığa çıkartan ilke ve tevilini sağlayan ilke ve surenin tamamıyla 
yaşama ait, yaşama doğru sirayet etmesini sağlayacak ayetler verilir. Rum 
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suresinde de onu görürsünüz. Ankebutta da görürsünüz. Diğerlerinde de 
öyledir.  

O surenin tamamını anlamlı kılan ilke, tevilini veren anlam okuyuşu ve 
yaşamda karşılığını gösteren ve yaşama taşımamız gerektiğinin ayetleri. Yani 
surenin anlatımında olan şeyler, sadece teorik, yukarıda bir şey değildir. Onu 
bizatihi yaşama taşıyacak ayetlerle süsleyerek belirtir. Ki önemli olan da odur. 
Bir şey yaşamsal değil ise gerçekliğinde tanık olamazsınız, sadece teoride 
kalır. Onun için yaşama taşıtmak ister. Onun için diyor, Kur’an’la insan ikiz 
kardeştir. Bak teorik bir söz. Ne zaman yaşamında karşılığını görürsün, 
teoriden çıkıyor; pratik, ideal olanı. Teoride ideal olan sunulur. İdeal olanın, 
materyal olarak yaşamda karşılıklarını göreceksin.  

Ayet 40; “Allah öyle bir zattır ki, sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı. Sonra sizi 
öldürecek. Sonra da sizi diriltecek. Peki, ortak koştuklarınızdan, bunlardan 
herhangi bir şeyi yapacak olan var mı?” Bak gerekçe getiriyor ve delil istiyor. 
Gerekçe istiyor bunları yapabiliyor mu, yapamıyor mu?  

Ayet 41: “İnsanların ellerinin kazandıkları yüzünden, onların yaptıklarının bir 
kısmını onlara tattırması için karada ve denizde fesat alenileşti belki onlar 
dönerler.” Yani yaptıklarınızın sebebi, âlemde yaşadıklarınıza sebep olacak. 
Yani düşünün insan bir şey yapıyor ve âlemi etkiliyor. Ve âlemde sonuçlarını 
yaşayacak. Bu net anlatılıyor. Şimdi bu geleceği bilmek değil de nedir? Size 
geleceğinizi net özetleyen bir ayet; Gelecek bilinir mi bilinmez mi, söylüyor.  

Ayet 42: “De ki:”Yeryzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin 
(sonlarının) nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler.” 

Yaptığın şeylerin karşılığını âlem üzerinde yaşayacaksın diyor. Yani yine doğa 
zamanında olan şeyler neler ise o doğa zemininde yaptığın şeylerin 
karşılıklarını tek tek göreceksin, istisnasız. Bir şey yaptığınızda, ya ana, 
babanızda ya da evladınızda göreceksiniz…  

Edimdeki süreklilik hep ürün vermek ve ürün üzerinden içerikte bulunanın 
fiilde görünüşe taşınması da anlamlı kılınmakta…  

Surede bizden haniflik ile istenen; biçim, kıvam ve içerikte ilahi sıfatlar üzeri 
donatılmış insan, fıtratına uygun olmak, kendisinde açığa çıkanlara uygun 
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olarak tek bir Tanrıyı, Allah’ı ilke edinerek, bilincini Allah’a bağlı olarak, ilke ve 
değerler edinerek, örgütleyerek yaşamasıdır.  

Çeşitlilik fırka fırka ayrışmak için değil, çeşitlilik de Hak olanı görüp, seyranı 
ilahide bulunabilmek ve O’na her veçheden tanık olabilmek içindir. 

Çünkü Allah’ı Azimmüşşan Rum suresinde, çeşitliliği çok net dile getiriyor. 
Fırka fırka ayrılışı da dile getiriyor. Çeşitlilik bütün çeşitler üzerinde tavırda 
olanı görmemiz içindir. Fırka fırka ayrılanlar ise, bulunduğu tavır itibarı ile 
zaten kendilerine zulm ederler. Çünkü kendini onunla sınırlıyor, o zaman 
çeşitliliğe tanık olamıyor. Kürd’üz, Türk’üz, Alevi’yiz, Sünni’yiz; bak, çeşitliliğin 
bir tarafında kaldık. O çeşitlilikte tezahür edeni göremeyiz, imkân yok. Hüsnü 
zannımızı yitiririz. Kendi tarafımızdan bakarken, o yazıyı yazan, kitabı 
ilahisinde kendisi görüneni görmemize imkân yok. Çünkü sebepler 
dairesindeyiz. Ve sebepler dairesinde ne yapıyorum; Kürt olarak bakıyorum, o 
zaman karşımdaki Türk’e bakıyorum. Arap olarak bakıyorum, karşımdaki 
Alman’a bakıyorum. Yani ırk üzerinden… Din üzerinden İslam olarak 
bakıyorum, karşımdaki Hıristiyan, Yahudi, müşrik; ona o şekilde bakıyorum. Ya 
biraz soyun, biraz üst bilinçten bak. O zaman hepsinin bir çeşitlilik olduğunu 
görüyorsun. Hepsinin üzerinde Hakk’ın tecelli ettiğini görüyorsun. Olması 
gerekenin bu olduğunu görürsün. O zaman horlayamazsın. Ne ile horlarsan 
seni yüzleştirir. Bir tanesi Hıristiyanlara küfür üzerinde, “Bunlar böyle, bunlar 
şöyle,” valla getirir Hıristiyan diye, hiç şansı yok.  

Demiş ya hani bir tanesi “Ya Rabbi, bu b.. böceğini niye yarattın,” özür 
diliyorum. Bir hastalık yaşamış. Ehlullahın birine gitmiş, çare bulunamadı, bir 
destur istemiş. Evlat demiş şurdan şu böcekleri topla, bir güzel döv şu şekilde 
karıştır ye, iyileşirsin demiş. Her ne ise arkadaş yolculuk yapıyor iyileşiyor. 
Bakın bu gerçek yaşanmış bir olay. O beğenmediğimiz böcek zehirlemeyen tek 
böcektir. Zehirlenmez, hastalanmaz. Ve şu anda tıpta kullanılmak üzere 
tanıdığım bir doktor üzerinde araştırmalar yapıyor. Çok net biliyorum, ilahi bir 
bilgi olarak kendisine gelmişti. O bilgiyi değerlendirdi, o böcekler üzerinde 
çalışmalar yapıyor. Kendisi zehirlenmiş, zehirlendiği için o böceği yedirtiyor. 
Enteresan bir şey!  

Faili mutlak Allah ise hor görme hakkınız yok. Faili Mutlak Allah ise haksız 
görme hakkınız yok. Faili mutlak Allah ise orada hikmeti İlahiye ye tanık olma 
hakkınız var. Başka bir şeye lüksünüz yok zaten.  
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Şiddetli bir fırtınaya yakalanıyor gemide, herkes avucunu açmış Ya Rabbi 
yağmuru durdur ölüyoruz falan diye. Adam yan gelmiş yatıyor. Kardeş 
demişler biz duadayız, bari sende bir yerinden tut, amin diyelim. İçimizden 
sakat çıkmasın hesabı. Yani sende duaya gir. Çünkü toplumsal ilişkilerde bir 
tanesinin niyeti sakat ise, eylem güzel dahi olsa çürüğe çıkar, etkiler. Bazen 
oluyor bundan birkaç gün önce basket maçı yapıyorduk. Arkadaşın biri isot 
gibi somurtuyor. Vallahi hepimizdeki hal gitti, dedim maç bitmiştir, gidiyoruz. 
Çünkü hepsinin hali gidiyor.  

Toplumsal olarak dua ediyorsanız içeride bir tane haram yiyen var, ortak ilke 
olarak kabul olmaz. Savaşa gidiyor, içinizde bir tane imansız var, kuvvetli 
imansız ama, hepsinin imanına, korkuya sebep verir; morfik rezonans bu. 
Etkiye tepki…  

Bir tanesinin hali diğerlerinin halini değiştirir hemen. Çok imanlı bir insan, 
imansızın biri imanını bile değiştirir. Önemli olan öyle bir haliniz olsun ki, sizi 
değiştirmesinler, siz onları değiştirebilin. Eril olun, dişil olmayın.  

‘Kardeş bir defa işine karıştım affedersin bana şey yedirdi, bir daha ben onun 
işine karışmam. O nasılsa yerli yerince yapıyor zaten.” Bakın muhteşem bir 
sözdür erenlerin, “Allah’ın işine karışmayın, kendisine karışın” Her şey hikmeti 
ilahi üzeredir çünkü. Bize düşen hakkımız ne ise o doğrultuda yaşamak.  

Sevinç, korku, ümit, aciz insanın ilişkilerini belirleyici duygulanım sıfatları 
olarak belirtiliyor. Sevinci, korkuyu, ümidi çok net anlatıyor ki umut zaten 
Allah’tan. Umudunu kesenler küfürdedir diye nerede ise ayet hükmü var. 
Çünkü ümidin kesilmesi demek, Allah’ı azümşana küfre varmaktır. Bir insanın 
geleceğe dair umutlarını yitirmesi demek, Allah’a imanından yana zaafa 
uğraması demektir. Geleceğe kara gözlüklerle bakması demektir. Benden 
umudunu kesme diyor, Tevekkel Allah’a diyoruz ya. Buna dayan, iman 
ediyorsan dayan. Ve o şekilde Allah’a güvenerek yürüyün.  

 46 ve 48 de rüzgârı anlatıyor. Bunun sembolik olarak manevi anlamı 
nedir?  

Bakın mana diyoruz. Kelam rüzgârı esti değil mi? Kelam rüzgârından 
esinlendiniz. Niye esinlendiniz; yaşayabileceğiniz şeyleri, anlamlandırmanız 
gereken şeyler neyse onları. Bu da bir esinlenmedir. Yani rüzgâr dediği zaman, 
normal rüzgar anlatılmıyor. Rüzgârın bir özelliği var, taşıyıcıdır. Rüzgâr haber 
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taşır, o coğrafyada olan insanların hallerini taşır. Rüzgâr taşıyıcıdır. Bunun 
hadisten örneğini vereyim diyor ki “Yemen’den Rahman’ın kokusunu 
alıyorum”, Veysel karaniyi işaret ediyor. Bir şey daha var, birisi soruyor. “Ya 
Resulullah, her Cuma okuduğunuz salâvatı şerifler bize yetişir dediniz. Ben 
Yemende olsam dahi yetişir mi?” Evet diyor. Yemen’den esen bir rüzgâr 
varmış bildiğim kadarıyla. Bir hadiste geçiyor. “Eğer salâvat verirseniz, oradaki 
rüzgâr bana taşır” diyor. Hak taşıyıcıdır.  

Bunun keşif olarak da karşılığı var. Keşifleri olan insanlar vardır, bir şeyden 
esinlenir aynı anda vizyonu gelir, aynı anda bir idrake taşır; esintisi gelmiştir. 
O esinti ile beraber onu taşır. Hani Süleyman’ı taşırdı, rüzgâr. Bulutları taşır, 
getirir, götürür, rahmeti İlahi. Bilgi taşıyıcıdır. Âlemde dönen halleri taşır. 
Rüzgârın kendisine içeriği ile baktığın zaman taşıdığı şeylerin haddi hesabı 
yok. Yeter ki o gözlükle bakın, azim Allah.  

Ama orda bize rüzgârla anlatılmak istenen şu, gelecek öngörülebilir 
ayetlerindendir. Çünkü belirtisidir, bir şeyin rüzgârı, esintisi gelecek olan şeyin 
belirtisidir. Rüzgâr, olacak şeyin taşıyıcısıdır aynı zamanda.  

Bir hastalık olarak bazı şeylerin belirtileri çıkar. Aslında o hastalığın ilk 
rüzgârıdır ki, ayeti kerime ile net söylüyor zaten. Cehennemi özetliyor; 
“kendilerine evvela o azabın bir kısmını burada tattırırız.” O bir kısmını dediği, 
tattırdığı şey, gelecekte yaşayacağı azabın esintisi, rüzgârı. “Onun rüzgârını 
veririz ola ki dönerler” diyor. O şekilde okuduğunda tam anlamlı oluyor.  

 Ayet: 54 “Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra bu güçsüzlüğün ardından 
kuvvetli kılan, sonra bu kuvvetliliğin ardından zayıflık ve ihtiyarlık 
veren Allah’tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Üstün kudret 
sahibidir. ”  
Bunun yaşlılık, ihtiyarlık, doğumdan sonra tekrar ihtiyarlayınca 
güçsüzlüğün dışında başka bir manası var mı? 

Katiyen, evet senin dediğin doğru... Bakın evet ayetleri tevil yapıyoruz, 
ayetlere tefsir bağlamında içerik olarak girmiyoruz, girsek zaten saatlerce 
konuşuruz. Bunu hafta içi Ahmet Abi ile yapmıştık. Ahmet Abi bir şey 
söylemişti. Burada eşleriniz üzerine ayet var dedi. Bunları sadece normal 
eşlerimiz olarak algılamamız gerektiğini anlıyorum dedi. Orada insanları renk 
renk yaratmışız ayetini de yorumladım zaten, yani renkleri sadece bedensel 
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renkler olarak algılamamaktayım. Ruhani rengimiz var, tinsel olarak sıfat 
renkliliklerimiz var. İnsan tek bir varlık değil ki. Birisi Cebbardır, birisi Celaldir, 
birisi Cemaldir, birisi çok Muti, birisi çok agresiftir, birisi çok dengeli, birisi çok 
uyumlu… Birisi çok agresif hızlı Seri-ül Hisap esmasına bağlıdır. Birisi de ağır, 
kağnı gibidir; tutarlıdır, yavaş yavaş gidiyordur, sabır esması ile iş görür 
mesela, türlü türlü insan var. Bak ne kadar renkli!  

Burada söylediği şey “Sizi güçsüz olarak yaratan” zaten beşeri tarafımız, 
güçsüz, “sonra güçsüzlüğün ardından kuvvetli kılan,” yani sizi sıfatı ilahileri ile 
donatıpta, o sıfatı ilahiler ile besleten ve sizi kendisini keşfettiren. Bakın, 
kendiliğinizi keşfettiren. İnsan kuvvetlerini keşfetmeye başladığı zaman 
kuvvet buluyor. Çocuk evvela bir şeyler yapıyor, yaparken bir bakıyor kendini 
keşfediyor. Kuvvetli kılan. Sonra diyor O, kuvvetli kıldıktan sonra; artık 
donanımlarını zayıflatışta kendini kullanamayan, yani yetilerini 
kullanamayacak hale getiririm demek.  

Bunu başka bir anlamdan da anlayın, maneviyata vurun. Bazen olur ki insan 
yola girerken güçsüzdür. Güçsüz olması dişil, edilgen… Ondan sonra kendinde 
kuvvet bulmaya başlar, ilahi sıfatları gelişir ve yaptığı eylemleri ile eril olmaya 
başlar. Azim Allah, başka bir şeyle karşı karşıya kalır, çaresizlik anı olur, 
güçsüz… Kendini oturttuğu tahtan ya da bulduğu kuvvetten aynı anda başka 
bir kudretle karşı karşıya kaldığı anda acziyetine düşer. Bunu bir ayetle 
toparlayayım. “Rablerin Rableri Allah’tır,” “Hâkimlerin hâkimi Allah'tır,” 
ayetleri vardır mesela. Bazen olur ki karşılaştığınız ilahi sıfatların donatımında 
sizin sıfatınıza baskın sıfatlar sahibi olanlarla karşı karşıya kalırsınız ve orada 
güçsüz düşersiniz. Yani ayetlerde bunları da anlayın. Yâda eşleriniz dediği 
zaman sadece normal eşler değil ihvan kardeşleri. İhvan kardeşlerinin 
haricinde insanlık kardeşleri olarak aynı ortamda hepimiz kardeşiz. İnsan tür 
olarak kardeştir. Yani ilahiyata bağlı olarak, mümin, müminin kardeşidir. 
“Sizlere kardeşler verdik.” Kardeş dayanak demektir. Dayanaklar verdik. 
Kendinizi görebileceğiniz ilişkilerde.  

Bunlar tefsire girer. Ayeti âlemdeki karşılıkları ile anlamlı kılıyorsun. Birde 
tarikat ehli ise, tarikat vari olarak, hukukçu ise hukukçunun gözüyle, âlim ise 
âlimin gözüyle, şeriatçı olsa şeriatçının gözüyle farklı... Mesela şeriatçı 
anladığı bu şekilde değil de; bana eş vermiş, tamam bu benim hakkım diyor. 
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Ama tarikattan bakan bir insan ihvan kardeşini anlıyor. Hakikatinden bakan 
mürşit ise taliplerini anlar; hepsi aynasıdır çünkü, her birinde bir sıfatını görür. 
Çünkü o yaşam ilişkilerinde kendinde olan sıfatlarını görecektir. Onun için iyi 
ki kudret sahibi olmaya doğru gitmemişiz. Kudret sahibi olan Allah’ı öğrendik. 
Toplumsal ilişkide insana hizmet gösterilmiştir.  

Hizmet kavramı önemli bir şey, Secde’de onu göreceğiz. Çünkü hizmet eden 
kendine hizmet ediyordur, Allah ile ayağa kalkar. Çünkü kendinizi 
keşfetmeniz, hizmetle mümkün. Onun için demişler, hizmeti olmayanın Allah’ı 
bulanı olmaz, hizmeti ile Allah’ı bulur kişi. Yani kendinde olan sıfatları hizmeti 
üzerinden açığa çıkartacak ve kendisi üzerinden iş görene tanık olacak. Çünkü 
insanın hizmeti kendi nefsinedir.  

Sadece dediğim gibi, güçsüz yaratan, güçlülüğün ardında kuvvetli kılan, bakın 
zaten genel bir anlatım var. Sizi ihtiyar kılan, çocuk kılan diye bir anlatım yok. 
Zaten çocuk dahi dese arada sembolik olarak orada başka bir anlamlar 
çıkartabiliyoruz. Yani adam büyüdü diye illa yetişkin mi, rüştünü mü buldu 
oluyor. Adam 70 yaşında bir bakıyorsun çocukça hareket ediyor, nedeni 
dışında olarak. Kendisi ile beraber öz varlığı ile beraber ayağa kalkmamış, 
rüştünü bulmamış, sorumluluklarını bulmamış insan, çocuktur. Kendi 
nedenini, dışında bulandır. Şimdi bir bakıyorsun öyle çok insan var. Adam 60 
yaşında halen nedenini dışında buluyor, halen kendisi beğenilmek istiyor. 
Sorumlulukları ile kendi öz varlığı, kendi ilkesi ile ayağa kalkmamış olarak 
görüyoruz. Yani çocuk dediği zaman ne anlayacağız? 

Bu gibi noktalardan baktığın zaman, zaten ayetlerin içinden çıkılası olmuyor. 
Tamamıyla bir edebiyat, sembolik ifadeleri ile.  

Yani tevil yaparken tevile bağlı olarakta tefsiri unutmayın. Bak tevile bağlı 
olarak tefsir diyorum. Yani sana bana göre tefsir, yorum değil, orada ki 
muradı ilahiye ye göre… Çünkü tevile bağlı olarak yapılan her tefsir de tevildir. 
Çünkü Allah o anlamı da yüklemiştir, o anlamı da murat etmiştir orada. Onun 
için erenler güzel söyler; “Her gök katında, Kur’an-ı azümuşşan iki zahir, iki 
batın olmak üzere ayet hükmü ile anlam içerir.” Ve hayatta karşılıkları vardır 
diye buyurmuşlar. Ve bunu da görüyoruz zaten.  

Rum suresinde en çok zikredilen peygamber Musa a.s’dır. Musa Efendimize 
selam olsun, çünkü peygamberimiz sonuçta, ama Muhammed efendimizin 
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esmasını göremiyoruz. Fazla yok, bir yerde zikrediyor mu, farkında değilim. 
Belki bir veya iki defa… Muhattap alınan insan. Hz. İnsan, Kur’an’da muhatap 
alınıyor. İşte O Muhammed Mustafa, ilk örneklenmiş… Hz. Muhammed 
Mustafa Hz. İnsandır ve Hz. İnsan ne yapılıyor; evvela muhatap alınıyor. Ve 
Hz. İnsan muhatap alınması ile kendisine yetiştirilmesi isteniyor, yetiştiriliyor.  

Sure sure yediği dayakları biliyoruz. Kaç sureden beri dayak yiyor. Daha yeni 
yeni dayak yememeye başladı. Kendisine yetiştiriliyor. Ve ondan sonra o insan 
âleme doğru sevk ediliyor demiştik. Rum suresinde insan tamamıyla en 
doruğa çıkar. Doğada kıymet olarak, artık değer olarak ortaya çıkar. Ve değer 
olarak çıktıktan sonra, doğanın kendisinde ve toplumsal yaşam ilişkilerinin 
kendisinde artık âleme sevk edilir. Yani yükselen insan inmek zorundadır.  

Yükselen insan, yani edinen insan, çünkü insan edindikleri ile yükselir. Ne 
ediniyorsa, ne üretiyorsa, edimlerinde neler bulduysa… Edimlerde bulunuyor, 
üretimlerde bulunuyor, sıfatı ilahileri açılıyor; sıfatı ilahileri ediniyor, Esma-i 
hassını ediniyor. Kendi üzerine dönüyor, insanlığını keşfediyor, idrakinde 
oluyor, Cenab-ı Hakk’a yükseliyor. Ve Rum suresinde insanın kendi üzerine, 
fıtratına dönerek, fıtratının Allah’a ait olduğunun bilincinde olarak Allah’a 
yükselişi özetlenir ve doruğa çıkartılır insan. Muhteşemdir bu noktada... 
Tamamıyla insanın manifestosu gibi! Ondan sonra o insan alınır, Lokman ile 
beraber âleme doğru sevk edilir. Çünkü insan edindiklerini, bu âleme doğru 
taşıyacak. Nasıl taşıyacak? Hani yukarı çıktık, bak edindiklerimizle yukarıya 
çıkarız. Kuvvetiniz yoksa yemeniz, içmeniz yoksa spor yapabilir misiniz? 
Yeteneğiniz yoksa sanat yapabilir misiniz? Yani edindikleriniz ile bir yükseliş 
katediyorsunuz.  

Zaten yaptığınız her edinim ve her üretim, yeniden bir edinim sağlar size. 
Aylardan beri okuyoruz. Her hafta yeni bir edinim bulmuyor musunuz? Ve her 
hafta yeni bir sürprizle karşılaşmıyor muyuz? A hiç böyle görmedik, hiç böyle 
düşünmedik diye. Bambaşka bir açıya taşıyor bizi.  

Rum suresi ile beraber yeni bir devire geçiyoruz. Yeni bir altılığa geçiyoruz. 
Artık kendini bulmuş insanın, keşfi bulmuş insanın âleme sevk oluşu. 
Bulmamış ise dahi âleme sevk edilerek, insanın kendisinin bulması sağlanır. 
Tamam, bir şeyler edinmiş ama edindiğinin, ne olduğunun farkında değil. 
Kendinin ne olduğunun farkında değil, diğer surelere doğru insanı taşır ve 
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kendisini keşfetmesi istenir. Ki Lokman suresinde bunu net görüyorsunuz. 
Direkt âleme sevkiyat var.  

Ve Lokman Suresi’ne geçiyoruz. 

19.07.2015 
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31-LOKMAN SURESİ 

 

Lokman, Rum ve Secde surelerinde Elif, Lam, Mim çok önemli...  

Elif: Zatı ilahiye işaret eder. Bizatihi şahsa, özneye işaret eder ve yazı olarak da 
harflerin öznesidir. Varlık karşılığı olarak ta bütün âlemin öznesi olan Allah’ı 
işaret eder. Ama kendinde olana işaret eder. 

Lam: Kuvvet açılımları, sıfat açılımları, melekût açılımlarıdır. Çünkü melekûtun 
harfidir, lam. Ve kuvvet açılımları, sıfatı ilahi olarak kendini halk ediş sürecine 
geçirir. 

Mim: Belirişe çıkmak demektir. Artık biçime getiriyor. Mim’in iki özelliği var; 
biçime geliş ve açığa çıkış… Kendinde içerik olarak, kuvvet olarak, öz olarak ne 
varsa, biçimin üzerinden gerçekleşen eylemde o içeriğin açığa çıkışıdır. 
Tersinden okuyun. Biçim üzerinden eyleme geldikten sonra şöyle; Mim, Lam, 
Elif… Artık Elif, Mim üzerinden eylemde kendini gösteriyordur. Zatındaydı, 
kuvvet açılımında bulundu, o kuvvetleri içerikleri biçime taşıdı. Biçime 
taşıdıktan sonra biçimler üzerinden eylemde iken, kuvvet gösterisinde yani 
lamı açığa çıkartırsanız, sıfatı ilahi eyleminde kendi elifliliğini göstermeye 
başladı. Rum suresinin tamamını okuyun, böyledir. 

Bütün kuvvetlerde, bütün biçimler üzerinde, eylemde olan kendini anlatır. 
Âlemin Elif’i benim diyor. Yazan, çizen, yapan, çatan benim; başlatan, 
noktalayan, mimleyen benim diyor. Noktalayıp ta yeni bir sürece koyan 
benim diyor. Âlemi anlamlandıracaksanız, âlemi okuyacaksanız, kendinizi 
anlamlandıracaksanız, nedeninizi okuyacaksanız; beni okuyun evvela.  

Daha önce Ta ve Sin’di, Elif-Lam-Mim bak mim’liyor, noktalıyor demek; idrak 
veriyor, kavrayış veriyor anlamına da gelir. Ama Ta – Sin’de ucu açık; Mim’de 
ucu açık değil, seni sıkıştırıyor, sınırlıyor. Elif’in tamamı açıktır, her yere bakar. 
Lam’da direk bir kıble vardır, içerik vardır. İçerikle biçim verir, Mim’de 
noktalar artık, sınırlar. İnsan istese de istemese de mimlenen bir varlık olduğu 
için indirgemecidir. Zaten dikkatli bakın indirgemeci taraflarını, mimleniş 
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taraflarını direk açığa çıkartıyor; zaten “Onlar görünüşlerine bakarlar, 
içerikleri bilmezler” diye ayet veriyor. 

Rum suresinde görülen aynı zamanda hamd, şükür, kanaat ve rıza… Fikir, 
umut, zikir (umudu kesmek küfürdür aynı zamanda) tefekkür insandan nedeni 
sebebi ile istenendir. Çünkü bunlar nedeninizi açığa çıkartan şeylerdir. Zaten 
Kur’an’ın tamamına gidin sizden istenen hamddir, zikirdir, şükürdür, 
tefekkürdür. Başka bir şey istenmiyor insandan. 

Nedeni doğrultusunda yaşamamak, evrenseline bağlı iş görmemek, akıbetten 
yoksun sebeplere göre yaşamak, sonuçları itibarı ile insanın kendisine 
zulmüdür. “Allah kullarına zulmetmez. Kullar kendi nefislerinin ettiklerini 
bulurlar” ki, Rum suresinde de geçer. Allah size zulmetmiyor, onlar elleriyle 
yaptıklarını buluyorlar, yaptıkları zulümler sebebi ile de doğada karşılıkları ile 
onları yüzleştireceğiz diye ayeti kerime var. 

Lokman suresi, nasihat ilkesi ile okunmalı. Kur’an mucizesi kitabına bağlı 
gidiyorum. 

Gerçekten baktığımızda bütün âlem bize nasihat olarak vurgulanır. Lokman 
peygamberimiz âlim midir, nebi midir tartışmaları vardır. Allah’ın bir rahmeti, 
bir övgüsüdür. Birini övmek ona bir rahmettir, mesela Lokman’ı ismi ile 
anıyor. Bizatihi nebidir. Çünkü verdiği nasihatlerden nebi olduğu net aşikâr… 

Nebinin üç sıfatı vardı; akıbetten haber verecek, nasıl yaşamamız gerektiğinin 
bilincini verecek, Allah’tan haber verecek. Yani bütün bilincimizin neye göre 
donanım kazanmasının gerektiğinin aklını verecek. Lokman’da hepsi var; 
evladım müşriklerden olma, akıbete göre yaşa evladım, bak böyle yaşa, yani 
peygamber. Peygamberliğin sıfatları ne varsa üzerinde haiz. 

Bir tartışma varsa ilkeli olup olmadığına da dikkat edin. Eğer deliliniz varsa, 
tartışma yapılan delilleri, gerekçeleri alın, kendinizinkiler ile örtüştürün. O 
zaman görürsünüz tartışmanın neresinde kalmışlar. Peygamber mi, değil mi 
tartışmasını zaten aşmak lazım. Bir kişinin peygamber olup, veli olup, âlim 
olup, ulema olup olmadığı önemli değil. Önemli olan bize aktardığı şeydir. 
Bunu geçen derslerde gördük. Peygambere “bula bula seni mi buldu” “sen 
Abdullah’ın yetim torunusun” Kişiye bakmak var, geçmişine bakmak var.  
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Adamın bir tanesi veliyullah tan Bişri Hafi’nin yanına gidiyor. Efendi senin için 
böyle böyle diyorlar diyor. Yani sen bayağı nane yemişsin. Şöyle bakmış, 
evladım az bile söylemişler demiş. Kişiye bakıyor, geçmişteki tecrübesine 
bakıyor, neyi aktardığı görülmüyor. “Hikmet, müminin kayıp hazinesidir. 
Burnu düşük, kulağı kesik Arap bir bedevinin, yani çirkin bir bedevinin elinde 
dahi olsa gitsin alsın. Yitik bir malıdır onun.” Muhteşem bir hadisi şerif… 

Kişiye bakılmaz, biçime bakılmaz, hikmet nerede tezahür ediyorsa sizin 
malınızdır, almanız gereken şey odur. Diyorlar ki; Lokman peygamberimiz 
değildir. Çokta umurumdaydı vallahi, aktardığı önemli, muhteşem bir şey. Ve 
Allah onu rahmeti ile anmış. Allah’ın katında peygamber mi, değil mi? Allah’ın 
çok umurundaydı. Onu yâd ediyor rahmet ile, biz düşüyoruz nereye? 
Peygamber mi, değil mi? Efendimiz şöyle miydi, değil miydi? Bize ne 
kardeşim! Ondan bize ne aktarılıyor, biz ne kadar Muhammedi olduk hangi 
ahlak üzereyiz. Önemli olan o…  

Kişilere takılmamalı. Tarihi kişilikler, günümüzdeki kişilikler, bütün problem 
kişilere, nesnelerine takılmakla alakadar. Günümüzdeki cemaatlerin çoğuna 
bakın yine kişilere takınılmış, Allah’tan uzak kalınmış. Kur’an’da bakın, kişiler 
konuşuluyor mu? Musa, İsa derken kişiler konuşulmuyor, yaşamınıza 
taşımanız gereken bir karakteri konuşuyor. Firavun, Nemrut derken bir kişiyi 
konuşmuyor, edinilmemesi/ olunmaması gereken bir karakteri konuşuyor. 
Bak bunu yaşama, bununla tecrübe olacaksın diyor. Bak Nemrut’luktan 
geçeceksin, Firavun’luktan geçeceksin diyor. İmtihan edileceksin, ama sakın 
böyle olma diyor. Yani bir kişiyi konuşmuyor, bir karakter konuşuyor ve o 
karakterde durulmaması gerektiğinin bilincini veriyor bize. Hani buna felsefe 
ve psikoloji dili ile arketip deniyor. 

Nasihat ilkesi ile okunmalı. “Din nasihatten ibarettir” denilmemiş mi? Nasihat; 
yapılması gerekli olunanın, gerekliliğinin hatırlatılmasıdır. Yapıp yapmamakta 
size kalmış. Nasihatler, insana tinsel sorumluluklarının hatırlatılması olduğu 
içindir ki sure sorumluluk ilkesi ile de okunmalıdır. Bilelim ki nasihatler insanın 
vicdanına hitaptır. Vicdan ile kabul gördüklerinde yaşamda gerçekleşirler. 
Sure nasihatlerle başlıyor zaten, çünkü nasihat uyarmaktır ve nebiler hak ve 
hakikat doğrultusunda insanların vicdanlarının sesi olarak uyarırlar. Bu 
bağlamda Lokman’ın nasihatleri surede yer almakta ve bütün kâinat insana 
nasihat oluyor. Biraz önce Rum suresinde faili mutlaka tanık iken, Lokman 
suresinde bütün kâinatı nasihat ile okuyor. Sana nasihat ediyor, öğüt olarak 

239

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



okuyor. “Görmez misin, kör müsün?” Çünkü öğüt göstermek için, idrak 
vermek içindir. Öğüt bir şeyin yaşama taşınması içindir. Ve öğütte deneyimler 
ve tecrübeler vardır. Edinilmiş bir bilgi var ve onun aktarılması söz konusudur. 
Ama aktarılan bilgi, yaşamsal olarak hayatına müdahildir ve seni bir yere 
taşımak içindir. 

Bizden Lokman suresinde istenen bütün yaşamın bir öğüt olduğu ve 
sınırlarımızın bilinmesi gerektiği. Çünkü nas- i- hat. Nas’tan geliyor ve hat’ta 
(had, sınır) bitiyor, sınırlayan. Rum suresinde doğada değer olarak çıkmış bir 
mahlûktan bahsediyor; Eşref-i mahlûk. Sıfatları ile ayağa kalkmış, kendini 
keşfetmiş bir varlık… Tamam diyor, kendini benimle keşfet, senin fıtratın 
benim fıtratımdır, sende açığa çıkanlar benim kendimde olanları açığa 
çıkartışımdır insanlık âleminde; ama haddini bil, sınırını bil diyor. 

Oradaki nasihatlerin tamamı insanlık sınırlarıdır. Evladım diyor, müşriklerden 
olma veya hemen arkasında anne-babaya itaati getiriyor. Diğer surelerde 
anne-babayı emeğin hakkı olarak görmüştük. Başka bir surede sorumluluğun 
hakkı… İnsana sorumluluk bilincinin verilmesi adına, anne babanın hakkının 
gözetilmesi istenir. Başka bir sureye gidin anne babanın hakkı bambaşka bir 
şekilde önünüze çıkar.  

Anne-babaya itaat, toplumsal yaşamın gereği olarak ve emeğin karşılığı olarak 
vurgulanıyor, emek kutsaldır. Çünkü emekte, ilahi sıfatlar tezahür ediyor ve 
üst yapı kurumları oluşuyor, aidiyetler ve sahiplenmeler, değerler çıkıyor. 
Emek bu bağlamda bütün hayatımızı kuşatıyor. Ve anne, baba emek olarak 
gösteriliyor. Onlar bir emek harcadı diyor ve emeğe saygılı ol. Emeğe saygılı 
olmazsan seninde ürettiğinden o çıkar.  

Derler ya, adamın biri eşi sebebiyle babasını bir ormana bırakırmış. Baba 
geleceğim falan derken, evlat güle güle demiş, ben sana hakkımı helal ettim. 
Baba nerden anladın dönmeyeceğimi demiş. Evlat, ben de babamı 
bırakmıştım, ondan anladım demiş.  

Senin üzerinde emek sahibinin emeğini vermezsen, sana da aynı şekilde 
kıymeti harbiye verirler, daha fazla değil. Allah’ın emeğine de onun için saygılı 
olun. Bütün doğaya, bütün insanlığa ve kendinize özellikle… Kendinize 
dememin sebebi şu; bazen insanlar tasavvuf yolunda giderken özeleştirilerini 
çok ağırlaştırırlar, geçmişi ile yüzleşirler. “Kendini levm eden nefse ant olsun 
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ki” ayeti üzerlerinde tecelli ettiği zaman kendi özeleştirilerini çok kuvvetli 
yaparlar. Ve kendilerini aşağılamaya başlarlar. Bu son söylediğim söz onun 
için.  

Fıtratınız Allah’ın fıtratı, nedeniniz Allah’ın nedeni, kendinizi eleştirme 
hakkınızı bu sebeple elinden alır bu sefer. O eleştiri halini, o cehennem halini 
aşarsınız. Ne zaman ki bütün varlığınızın Allah’ın varlığı olduğunun idrakinde 
olursunuz, onu eleştirme hakkınızın olmadığının bilincine gelirsiniz ve onu 
aşarsınız. Seni böyle yaratmış, onları da öyle yaratmış ki, sen kendine varasın, 
sen kendini keşfedesin. O eleştiri oraya getirmek içindi, orada kalalım diye 
değil. Yani cehenneme dön, ikide bir bozuk plak gibi yine aynı şeyi yaşa, değil.  

Ben bunu tuvalette keşfetmiştim, beşeriyet halimle. Layık değilsin oğlum, 
şöylesin böylesin, kafama vurmuştum. Döndüm ya beden senin bedenin değil, 
Allah’ın bedeni. Kimin eli, kimin ayağı? Oğlumun eline bakıyorum; Allah’ın 
eline bak. Bakın biçim üzerinden Allah’ın elini okumuyorum, gerçekten 
Allah’ın mülkü, gerçekte oğlumu da bir yere oturtmuyorum. Hepinizin ki öyle 
manasında söylüyorum. Yaşamın her alanında bunu görüyorum. Göz onun 
gözü, kulak onun kulağı, mal onun malı, mülk onun mülkü… Döndüm, beden 
senin bedenin mi? Sen kimi levm ediyorsun? Yaptığın şey nedeni ile kendini 
levm ediyorsun da, bedenin ne zoru var burada. Hadi onu da geçtim, senin 
üzerinde, sıfatı ilahi ile O tecelli ederken, senin geçmişte kalma hakkın mı var, 
layık görmeme hakkın mı var; olanı olduğu gibi yaşa. Olanı olduğu gibi 
hakkıyla yaşa. Tık dedim uyandım. Vallahi tuvaletten çıktım ya, rahatlamış 
olarak çıktım. Bütün kabz halim gitti. Cehennemden çıkıverdim. Bambaşka bir 
gözle bakıyordum artık. Hani derler ya aydınlandım. Tuvalette aydınlanma 
öyle oluyor. İşin esprisi ama öyle... 

Aslında işin psikolojisi ve biyolojisi ile ve maneviyatı ile alakadardır. İkisi 
paraleldir. En sağlam düşüncelerinizi tuvalette yaparsınız, emin olun. Çünkü 
kabz, yediğinizi bırakıyorsunuz. Edindiklerinizi, ürettiklerinizi bırakıyorsunuz. 
Yeter ki çalışsın, her yerde. 

Asıl anlatmak istediğim geçmişte takılı kalmayın. Mal sizin malınız değil, mülk 
sizin mülkünüz değil. Yaşadıklarınız sadece bir tecrübe idi. Evet o tecrübenizi 
edindiniz, kendinizi levm ettiniz, öz eleştirinizi yaptınız, yaptığınızın 
sorumluluğunu üstlendiniz amenna, buraya kadar geldik; aşın.  
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Neyle aşacaksınız; ilkeyle, mutlak olanla aşın. Ya Rabbi, biz senin için varız. 
Tecrübeyi bize verdin, sana hamdu senalar olsun, bunu tecrübe ettim. Elbette 
biz sana kendimizi layık görmüyoruz. Lütfi ihsan ile olan ne ise, olanı hakkıyla 
yaşamaya talibim. Bitti…  

Bir daha geçmişiniz önünüze gelmez. Bir daha gelmedi de. Orada öz eleştirim 
bitmişti. Ve bir daha öz eleştirimi yapmamıştım. Yaşadığım her şey de Hakk’ı 
görmeye başlıyordum ve hep O’nu arıyordum. İlkeler nelerse onları 
yaşantımda göstermeye çalışıyordum. Yani yaşamaya çalışıyordum. Hamdu 
senalar olsun. 

Bazen olur ki, tasavvufta hayâ, edep en yüksek doruğa varır. Sınırlar en 
yüksek doruğa gelir. O doruğa gelirken kişi inanılmaz özeleştiri yapar. O 
özeleştiri psikolojik bir vaka olarak ortaya çıkar kendisinde. Cenab-ı Hakk ona 
himmet elini uzatır. Ve “senin varlığının hakkı senin için değil, benim içindir” 
der. “Kendini aş bana var” Orada kendinizi aşın. Orada kendi üzerinizde, 
fıtratınız üzerinde Allah’a varın. Eleştiriniz biter, çünkü Allah’ı eleştirme 
hakkınız yok. İnsan sevdiğini eleştirir mi, Hamdını yapar. Edindikleriniz ile 
böbürlenmeyin diyor. 

Lokman’a geldiği zaman ikinci bir sınır getiriyor. Evet, kendini Allah ile bul, 
ama sınırlarını bilerek bul. Lokman suresi tamamıyla insanın sınırlarını 
gösterir. Doğaya, acziyete ait sınırlar değil… Kasas’ta doğaya ait acziyetlerimiz 
ile sınırlarımız görünüyordu. Lokman suresinde ise tine ait sınırlarımız görünür 
ve insan tindeki sınırlarını bilerek âleme sevk olur. “Biz Lokman’a hikmet ve 
şükür verdik.” Şükür etsin, yani tasdik etsin, onasın diye. Nankör olanlar zaten 
kendilerinedir diyor. Allah’ın onların yaptıklarına ihtiyacı yoktur gibi ayetler 
var. Tefsir olarak birçok noktasına uğrarız, ama burada önemli olan kendini 
bulmuş insanın âleme sevk oluşudur. 

Evladı talibi olsun, evladı oğlu olsun, sulbünden gelen olsun fark etmez. Onu 
da bırakın Lokman’ı baba karekteri olarak koyuyor oraya. Lokman, nebi 
babalardandır. Gelmiş geçmiş enbiya içerisinde, eril olarak âlemde etkisini 
kuvvetli gösterip de âlemde insanlığa yaşamlarında biçim ve yön veren 66 
tane peygamber gelmiştir. Diğer peygamberlerin tamamı yaşam ilişkilerinde 
gerçekleşenleri kendi sıfatı üzeri okumuş ve insanlığa ilkesine bağlı olarak 
sadece yön vermişlerdir. Kendi sıfatı üzeri ve Cenab-ı Hakk’a taşımak için 
birçok okumalar yapmıştır. Ama o baba peygamberler dediğimiz, o eril 
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kuvvetler, hem kendi sıfatları üzeri okumuş, hem ilahi sıfata davet etmiş, hem 
de bağlı oldukları sıfat ile insanlığın tinsel yaşamına biçim vermişlerdir, 
sıfatlarının kuvvet olarak etkilerini bırakmışlardır. 100 sene, 200 sene, 400 
sene, 1000 sene etkilerini bırakmışlardır. Hani Nuh a.s için söylüyor, 950 sene 
diyor, yani 950 sene etkisi sürmüş. Öyle bir enerji dalgası bırakıyor ki, 950 
sene sürüyor âlemde, insanlık üzerinde etkisi kalıyor. İnsanlığın tinsel 
yaşamına sıfatları ile biçim veriyorlar. 

İnsanoğlunun bin senede bir genetiğinde sıçrama, yenilenme durumu söz 
konusudur. Bu, büyüklerde olanın/ yaşananın insan yaşamındaki biyolojik 
etkisidir. Bu zamanlarda şanslı olduğumuz bir taraf var, genetik sıçramanın 
olduğu ender yaşanılan bir devirdeyiz. 40 sene önce doğan çocuklar şimdi 
doğan çocuklar gibi değil. Gözlerini açıyorlar, boyunlarını dik tutuyorlar, 
hareket ediyorlar. Eskiden paket servisti mübarekler, hareketsiz duruyorlardı. 
Acaba kundak yapıyorlar, biz mi göremiyorduk?  

Genetik sıçramadan kastım, insan tininde ilerleme olur, yani genetiğinin bilgisi 
değişir. Başka bir vergi verilir, başka bir açılım verilir, başka bir anlayışa 
taşınır; devir değişir yani. Âlemi değişir insanoğlunun. Bin sene önce dünyaya 
bakan insan ile şimdi dünyaya bambaşka manalarda bakan insan aynı değil. 
Tür olarak düşünün, insanoğlu nasıl bir gelişim sarf ediyor. Geçmişiniz olarak 
düşünün, çocuk iken baktığınız ile şimdiki baktığınız kişi aynı kişi midir? Kişi 
olarak, zat olarak aynı kişi; ama karakter olarak, dünya görüşü olarak, tinsel 
bir varlık olarak hiçbir zaman aynı kişi değildir. Beş sene önceyi düşünün, 
kendine her şeyi problem eden insanlar… 

Şimdi gamsız değil, ama problem edinmeyen, bu da böyleymiş diyen, 
yapılması gerekeni yapan, gönlü cennet olan, karşılaştığı şeylerde olması 
gerekeni gören, hikmetine vakıf olmaya çalışan… Veya bir imtihandır, benden 
istenen ya da benden açığa çıkartılmak istenen bir şey var, anlamadım ama 
herhalde sonuçta çıkartacaktır deyip es geçen var… 

Ama daha önce vay sen bunu niye yaptın deyip, kılıçlar çekilir değil mi? Dünya 
görüşümüz değiştikçe, biz değişiyoruz. İnsan değişiyor, nitelikli bir değişim. 
Bin senede bir insan nitelikli değişir. Bu zaman da böyle bir zamanlar ki Secde 
Suresi’nde o geçiyor zaten. 
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Lokman Suresi’ne geri dönelim. Lokman Suresi tamamen fütüvvete işarettir 
bir bağlamda. Evladım bu zor iştir diyor zaten. İnsanlara iyiliği emretmek, 
kötülükten men etmek, anne babaya itaat etmek…  

Anne babaya itaat:  

1. Toplumsal yaşamın gereği, 
2. Emeğin karşılığı olması gereken saygı için… 
3. Sorumluluk edinilmesi için, Sorumluluğu olmayanın, rüştü olmaz.  

Günümüzde en büyük problem sorumluluk almama problemidir demiştik. 
Bütün insanlara bakın, sorumlulukları yok, sorumluluk edinmiyorlar. O zaman 
nasıl bir rüşt bekleyeceksin ki, çocukluk devrelerini yaşıyorlar hala. Adam 35 
yaşına, 40 yaşına gelmiş halen sorumluluk üstlenmiyor. Yani hala çocuk... 
Kendi sıfatı ne ise halen açığa çıkartmıyor, başkalarına bağlı. Çocuk demek 
başkasına bağlı, nedenini dışarıda buluyor. Öz varlığı ile ayağa kalkmıyor. 
Sorumluluğunu bulan insan, sorumluluk bilinci ile olan ilişkilerinde sıfatı ilahi 
ne ise onunla eylemlerde bulunur ve o sıfatı ilahisi açığa çıkar. Hem kendi öz 
varlığı ile ayağa kalkmış olur, kendi içeriğinde ne varsa, özünde ne varsa 
onunla ayağa kalkmış olur, hem o ayağa kalkmış olduğu sıfatı toplumsal 
ilişkilerinde gösterir, hem de hakkıyla gösterir, sınırlarında gösterir. İşte o 
rüştünü bulmuştur. İşte o insan özgürdür. Çünkü kendisini sıfatı ilahisinden 
mahrum bırakan şeylerden kurtulmuştur. Kendisini, kendi varlığının nedeni 
dışında kılan şeylerden kurtulmuştur. O insan özgürdür. Sorumluluğu olmayan 
insanın özgürlüğü yoktur. Nefsanî bir özgürlüktür, sonu da hüsrandır. 

Ne demiştik, tamam böyle bir özgürlük var, ama özgürlüğün tanımının içine, 
başka bir şey daha koyduk; yaptığınız eylemler akıbette sizi bağlayıcı 
olmamalı. Yani akıbetinizden de sorumlusunuz ve de sebep olduğunuz şeyler 
ne ise, sebep olduklarınızdan dolayı da sorumlusunuz. Onlardan da özgürleşin 
o zaman. Yani iyiye sebep olun, akıbet olarak ceza müeyyidesi gelmesin 
üzerinize. O zaman özgürsünüz.  

Sorumluluk neyi getiriyor? 

1. Sınırlarınızı getiriyor.  
2. İlke olarak sıfatınızı, yaşamınıza taşımanızı getiriyor. 
3. Akıbeti itibarıyla sizi özgürleştiriyor. Çünkü bağlayıcı değil artık. Yani 

yaptığınız eylemler artık sizin üzerinizde hüküm olarak bağlayıcı değil.  
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4. Toplumsal yaşantıda sebep olduğunuz şeylerden de sorumlusunuz ve 
sorumlu olduğunuz şeyden ceza hükmünüz vardır; ceza hükmünden 
kurtulursunuz. 

Çocuk sorumluluk almıyor. Almadığı sorumluluk sebebi ile bir bakıyorsun 
toplumda yaptığı şeylerin karşılıklarını ön göremiyor, karşılığını öngörmediği 
için ceza müeyyidesi ile karşı karşıya kalacağı eylemlerde bulunuyor. 
Sorumluluk almıyor, aile yaşantısı bitiyor, değerler bitiyor. İçeriği boş oluyor 
ve hayatından tat almamaya başlıyor, duyarsızlık. Duyarsızlık hayattan tat 
alamamak, boşluk halidir, nedenini bulamamaktır. 

Hani günümüzün temel psikolojisindendir boşluk. Daha önce yoktu, niye 
şimdi çıkıyor? Çünkü daha önceki insanlar sorumluluk alıyordu, şimdiki 
insanlar sorumluluk almıyor ve hayatının nedenini anlamlandıramıyor, 
içeriğini dolduramıyor. Onun için boş bakıyorlar. Nedenleri yok, nedenleri 
olmadığı için duyarsızlar. Sonucu cehennem… 

Cehennem deyince yukarı bir cehennem anlamayın. Yaptığınız eylemler 
cehennemi yaşamanıza sebep veriyor sonuç itibari ile. Veya bireysel olarak 
eylemlerde bulunuyor. Babası besliyor, besliyor, kendisi çalışmıyor, 
üretmiyor. Üretmediği zaman, ilerde tek başına kaldığı zaman, ya niye böyle? 
Kardeşim niye bağımlı kaldın ki? Tabii ki çökersin, ayağa kakıp ta çalışsaydın! 
Hani derler ya; kendin pişir, kendin ye. Kendisi ile ayağa kalkamıyor, emek 
sarf etmiyor. Baba mirası kaldıysa dahi, emek sarf etmediği için, kadri kıymeti 
olmadığı için zaten tüketiyor. Sorumluluğu yok. Emek harcayan insan değer 
edinir. Ve sorumluluğunu alır üzerine.  

Sorumluluk alanı çok geniş bir alan, geçmişimizden sorumluyuz, sebep 
olduklarımızdan sorumluyuz, bireysel olarak yaptıklarımızda bizi bağlayıcıdır. 
Yaşantımızda bireysel olarak da kendimize, önümüze gelecek şeylere de 
sorumluyuz. Yarın başımıza geldiğinde, niye geldi dediği anda kişi, önünde 
gösterirler; gel bakayım, bunları yaptın ya, sorumluluk almadın ya… İnsanı 
insan yapan sorumluluğudur. İnsanın insanlığını keşfedişi ise eylemi ve 
ürettikleridir.  

Adam resim çiziyor, Müsavvir, kendini böyle buluyor, keşfediyor. Âşık 
Veysel’in eline sazı vermişler çalıvermiş, yetenek, kendini o eylemde bulmuş, 
kendini o eylemde ifade etmiş, kendini o ürettiklerinde dile getirmiş. Ya da 
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beni Âlim Esması ile âleme açmışlar. Benim kendi has Esmam Âlim değildir 
ama âleme açılış esmam Âlimdir, potansiyelimde yatan Hayy’dır. Evrenselinde 
de böyle olduğu içindir ki yaşamımdan mutmain kılınmışım. Bir tane daha var, 
o abartı olarak anlaşılabilinir, onu söylemeyeyim. Hamdu senalar olsun, 
üzerimdeki baskın esmalar âleme açar, ama bu esmanın âleme açılırken tadını 
alıyorum… Başka bir şeyde de böyle almıyorum. Yeme, içmeden ne kadar 
lezzet alıyorum, çok severim yemeyi ama bilmenin zevki kadar zevk var mı ya! 
Öğrenirken; bunu hiç düşünmemiştim, burası böylemi miymiş dediğiniz 
anınızdaki zevki düşünün. 

Senelerden beri Metin Baba’yla bir dostluğumuz var, selam üzerine olsun. 
Bilmenin zevkidir, bir ara pinpon topu gibi oynardık. O bir şeyler söyler o okur, 
ben arkasından bir şey söylerim, o hemen arkasından bir şey getirir, pinpon 
topu gibi böyle oynuyorduk. O bilmenin zevki, o sırada gerçekleşiyor. Farklı 
farklı anlatımlar, oradan farklı bir duyarlılığın çıkması, farklı bir bakış açısına 
taşınması, onun ona yansıması, ayna olması, muhteşem bir şey… Bir kadınla, 
bir erkeğin ilişkisi onu karşılamaz, yani hazlar onu karşılamıyor. O Allah’la olan 
bir zevktir, çünkü Allah’ın kendi varlığından kuluna nasip ettiği bir zevktir.  

Lokman suresinde görüyoruz ki hikmet verilmiş insanın, yükselmiş insanın 
âleme sorumluluklarının bilincinde olarak dönüşü söz konusu. Lokman’ın 
evladına karşı kendisini sorumlu hissederek nasihat vermesi de bunu gösterir. 
Verilen nasihatle doğaya aşkın tinde yaşam bilinci edinerek âleme 
yönlendirilen insanada tanık olmaktayız. İnsan âlemde yükselirken sanki Nun 
harfinin halkasıdır… Âleme döndüğü anda nun’un noktası olur, âlemler ona 
bakar. Âlemler insandır, âlemler kâinattır, meleklerdir, cinlerdir; artık ona 
bakar. O, Nun’un noktası, yıldızıdır artık, âleme dönmüştür. Edindiklerinin 
sorumluluğunu bilen, edindiklerinin sorumluluğunu bilerek el uzatan insan, 
rahmete varmış ve varlığı rahmet olan insandır. Lokman’da bunu görmekteyiz 
ve ismi de sureye verilmiş. İşin enteresan tarafı, halen Lokman, sureyi 
okuduğunuz andan itibaren nebilik yapıyor sana. Yavrucuğum diyor size, 
hemen siz mit olarak bir yere gidiyorsunuz değil mi, bak yavrusuna böyle 
diyormuş gibi, değil. Sana diyor hitap ediyor, yavrucuğum diyor, bak bunu 
böyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Yani peygamberliğini 
baki bırakmış Allah, muhteşem bir şey.  

Peki, Lokman suresinde bizden istenen ne? Tamam, nasihat ilkesi 
doğrultusunda okumamız gerekir; sınırını bilen insan, bütün kâinat nasihat 
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oluyor bize ve edinen, yükselen insanın âleme geri dönüşüyle alakadar… Ama 
bizden istenen şey; İnsanın kendi sınırlarını görüşü ve geleceğin öngörüsü… 
Ne yaparsan yap, ilkesel yaşadığın zaman ilkenin idrakindeysen geleceğini ön 
görürsün. 

Rum suresinde, doğada geleceği ön görme biraz daha önde, rüzgârlar esiyor 
bir şeyler getiriyor görürsün veya bir olay oldu akabinde başka bir olaylara 
sebep verir. O başka olaylara sebep verdiği olaylarla, o olayları değerlendirip 
okuyabilirsin geleceği, amenna. Lokman’da ise tinsel yaşamda yaşadığın 
şeyleri ilkelere göre yaşarsanız, geleceği ön görebilirsiniz. 

Evladım, bak böyle yaparsan gelir seni bulur, böyle yaparsan gelir seni bulur. 
Benim o Teksas, Tommix hikâyesi gibi. İki tane Tommix, Teksas aşırdık, 
dükkân sahibi de olunca bizden de yağ aşırmışlardı. Ya Rabbi şükür demiştim, 
yüzleştirdi en sonunda. Çocukken yapınca oluyor, ama iyi ki yaşatmış. 
Utanılacak bir şey değil, iyi ki yaşatmış. Aklıma geldiğinde utanıyorum, yüzüm 
kızarır. İyi ki yaşatmış, çünkü artık geleceğimi, yaşadıklarım/ tecrübelerim 
üzerinden ön görüyorum. Daha bunun gibi nice vakalar.  

Çok net hatırlıyorum birisiyle gayri iradi alay ettim. Alay etmek istemedim 
ama aptallığı hat safhaya vardı adamın, artık öyle bir konuşmaya başladım ki 
alay eder gibi konuşuyordum. Bir tanesi biraz sonra geldi, direkt benimle alay 
etti. Ya Rabbi dedim tamam, Ya Rabbi şükür. İnsan hangi düzeyde olursa 
olsun onunla alay etmek yani üstten bakmaya gerek yok. Alay etmek üstten 
bakmak demek, birisi de gelir sana üstten bakar, hamdu senalar olsun, ondan 
sonra sınırlarını biliyorsun. 

Lokman suresi size sınırlarınızı gösterir, sınırlarınız doğrultusunda okumanızı 
ister. Doğa, yasalar sınırlardır, ama ilkeler değişmezlerde sınırlarımızdır. 
Fıtratımız Allah’ın fıtratıydı ya, o fıtrata göre yaşamamız isteniyor ve o fıtrata 
göre yaşamamız istenen ilkeler yaşamsal sınırlarımızdır. Dışlarına çıktığımız 
anda yüzleştirir, onları yaşarsak da olumlu karşılıklarını görüyoruz. Akıbet 
olarak neyi, neleri yaşıyorsak onlarla karşılaşacağımızın, nelerle 
ölçülendirildiği içeriğini anlamlandırdığımız için üzerinde durmuyorum.  

Geçenlerde bir dosttum sormuştu, mesela insan şehvetle bakıyor, biriside 
gelip ona şehvetle mi bakar, bir bayanın göğsüne bakıyorsun illa o bayanın 
göğsüne bakınca seninde göğsüne mi bakılacak, gibi bir şeyler sordu. Ya 
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dedim böyle bir şey değil. Ölçülendirmeye örnek olması için anlatıyorum; bir 
insanın göğsüne bakması hangi halle gerçekleştiyse, o halin ilahi âlemdeki 
karşılığı neyse onunla karşı karşıya kalırsın. Çünkü insanın şehvetle bakışı, 
insanın hakikate körlüğüdür, zulmüdür ve insanı karartır ve onu için diyor zina 
yapanların yüzleri kap karadır. Resulullah tek, tek örneğini vermiş bunun. İlahi 
âlemdeki karşılığı neyse, yaşamın, haktan ve hakikatten yana seni nasıl 
örtüyorsa o noktada biçim kazanırsın. Yani her şey, ilahi âlemde karşılığı 
neyse onunla biçim kazanıyor.  

İsmail Emre bir gün hastaneden çıkıyor. Yürürken bir bakıyor, Adana 
sokaklarında bir tane arkadaş, bir kadını koltuğunun altına almış götürüyor. 
Emre, yahu diyor sen hastanede görürdün uyur iken, şimdi görüyorsun 
uyanık! Aklını mı yitirdin diyor, kendi kendine… Adam kadını da öpüp, öpüp 
duruyor. Ya ne oluyor diyor. Aslında gördüğü şey şu; adam sevdiğini 
düşünüyor, sevdiği ile aklında konuşuyor. Çünkü öpmek demek konuşmak… 
Koltuğunun altında taşıyor dediği düşüncesinde taşıyor, elinin altında… 
Onunla konuşuyor, kendi derdi neyse, meramı neyse onu anlatıyor, Allah bilir 
platonik bir aşktır. Çünkü normal bir aşk olsa sevdiğini aklında taşımaz, gider 
yanında konuşur. Demek ki konuşacakları var, demek ki ifade etmediği şeyler 
var.  Onun için koltuğunun altına almış, öpe öpe gidiyor; yani konuşuyor. 
Rüyanızda birisi sizi öperse sizinle konuşacak anlamına gelir. Bunu gibi nice 
şeyler…  

Bak, onun düşüncesinde olan, ilahi âlemdeki karşılığı neyse o şekilde biçim 
kazanıyor, holografik ve onun düşüncesinin karşılığını görüyor, aldığı biçimi 
görüyor. Bir de aslı ile görüyor. Öznel olarak, ferdi olarak kendi esmasına 
bağlıymış gibi göreceli bir şey değil. Başka bir keşif ehlide olsa aynı biçim 
üzerinden aynı biçimi görür, yani başka bir şey görmez, olan o çünkü. 

Lokman suresinde sizden istenen tinsel sınırları bilmenizdir. Çünkü doğayı 
göstermiyor surede. Gelecek ve akıbete göre de yaşamanız istenmektedir. 
Yaptıklarınızdan sorumlusunuz; akıbetine sebep veriyorsunuz, yaptığınız 
şeylerin karşılıkları var onlarla illa yüzleşirsin. En önemlisi Lokman suresinde 
anlamamız gereken şeylerden bir tanesi şu, Allah’ın hak ve adalte sıfatından 
kaçış yok. Size “yavrucuğum” diyor. Hz. Ali diyor ki “Ya Fatma babanın 
peygamberliğine dahi güvenme”, “Yavrucuğum, benim Lokman olduğuma da 
güvenme. Ne olursa olsun yaşadığının karşılığını sen bulacaksın” diyor. 
Muhteşem bir şeydir. Sanki Lokman suresi Resulullah’ın dilinde o şekilde 
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biçim kazanmış. Fatma annemize o hitap gibi, yani Hatem’ül Enbiyada istese 
de istemese de dışlaşıyor bir şekil de, muhteşem bir şeydir. Yavrucuğum 
diyor, Eğer bir şey yaparsan diyor, yaptığın şeyin karşılığını elbet göreceksin, 
bunu ben senden gönderemem diyor katiyen, Lokman olduğuma güvenme.  

Mesela bir şeyh’in yanına gittik, çok büyük efendiymiş, amenna başımızın 
gözümüzün üzerine. Gerçekten şeyh ise ama şeyh değilse zaten bir iş yok. 
Derler ki “hesabı anda görülür kişinin.” El tutan kişinin anında hesabını 
görürler, hiç gözünün yaşına bakmazlar, istinasız vallahi, zor iştir. Bir eylem 
yaptınız mı ahretinize bırakılmaz, o eylemi burada tecrübe ettirirler, 
deneyimini ettirir. Sıfatı ilahinizde onu çıkartmak içindir, direk hemen 
yüzleştirirler, gel bakayım derler; babanın olduğuna güvenme… Yani kurtarır, 
şöyle yapar, böyle yapar; direkt yüzleştirir. Gel bakayım der ne yapıyorsun 
sen… Biz yapıyoruz, normaliz, bize rahat, bize serbest; yok öyle bir şey… Yol 
öyle bir yol, yol sadece bir şeyin anlatıldığı yol değil, anlatılan şeyin hayata 
sirayetiyle alakadar ve yaptığınız her şey size tecrübe olarak geri dönderir. 
Biraz önce söyledim alay vakasını, babanın zamanındaydı; alay ettiğim için 
alay ettirildi. Yaşadığım her şeyin aynı anda hesabı görülüyordu istisnasız, 
halen de öyledir.  

Aklıma olumsuz bir düşünce gelir küt diye bir kaza işlerim, Ya Rabbi şükür 
olsun, tamam yaptığım kusuru biliyorum derim. Çünkü aynı anda uyarıyor 
bak; yakıştırmıyoruz kendimize böyle bir şeyi, sende yakıştırma kendine. O 
uyarı şu; bana yakıştırma böyle bir şey, yani senin varlığın bana ait, bana da 
böyle bir şey yakıştırma! Tevhid böyle bir şey… Yukarıdaki bir Allah’a 
yakıştırma, tenzih et manasında değil, sende olan rabbini tenzih et. O zaman 
Ya Rabbi diyorum hata ettim kusuruma bakma, hemen ondan kendimi tenzih 
ediyorum. Çünkü rabbim ona layık değil. Bana nasıl layık gördün o hareketi, o 
eylemi, o düşünceyi. Yani rabbini orada ilke almamışsın, birini düşünmüşsün, 
olumsuz düşünmüşsün, bir şey yakıştırmışsın. Aslında o sırada kendini 
örtüyorsun, hak, hakikate… Benim varlığıma, sende olan varlığıma yakıştırma 
öyle bir şey” Muhteşem bir şeydir bu yol. Hesabını anda görürler, hiç 
alternatifi yok. 

Lokman suresinde size söylenmek istenen ve ısrarlı olarak altını çizerek 
söylemek istediğim şey; birilerine sakın güvenmeyin. “Allah’tan başka dost 
yoktur” diyor. Şu himmet eder, şu şefaat eder, bu böyle olur, şeyh böyle… 
Allah’ın verdikleri şefaat eder. Allah biliyor bize dahi şefaat hakkı verilmiştir, 
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hem bu dünyada verilmiştir, hem ahrette verilmiştir. Bunu net biliyorum ve 
Resulullah efendimizin yüzü hürmetine Cenab-ı Hakk’ın nimeti ile çok iyi 
biliyorum. Birine sakın güvenmeyin, şefaat edecekse ananızdan emdiğiniz 
sütü burnunuzdan getire getire şefaat ederler. Sizi yaptığınızla 
yüzleştirmeden şefaat yoktur. Her nefis cehennemden geçecektir diyor, 
yaptıklarıyla yüzleşecektir demektir o ayet. Her nefis yaptıklarıyla 
hesaplaşacaktır, yüzleşecektir bunun alternatifi yok. Bunun için çok kaba 
fıkralar, hikâyeler dahi anlatırlarda anlatamıyorum, hayâ ediyorum.  

Birisi havadan şefaat etmiyor, haberinizin olsun, birisine dayanmayın. Babadır 
falan… Aman Ya Rabbi! Yine de dayanamıyorum anlamlı olsun diye 
anlatacağım. Baba şöyle bir hikâye anlatmıştı; gencin bir tanesi arkadaşıyla 
dertleşiyormuş, demiş ki annem zina yapıyor ne yapayım demiş? Arkadaşı git 
kadıya söyle, bu böyle olmaz demiş. İmanlı bir genç… Yahu demiş, şikâyet 
edeceğimde zaten kadı ile yapıyor, ben ne yapayım. Muhteşem bir hikâye, bu 
konu adına önemli… Ya zaten derdi gönderen o, zahmeti veren o, kimi kime 
şikâyet edeceksin. Baba himmet! Zaten gönderen o, kardeşim daha ne 
yapacaksın, tabii kudret varsa orada.  

Biz Allah’tan hikâye okuyalım, kişilere indirmeyelim, çünkü o zaman insanlar o 
kişi şirke düştü, burada şirk var diye anlar. Zaten onların üzerinden iş gören 
Allah, veliyullah’ın üzerinde iş gören Allah! Bir şey yaptınız, onunla 
yüzleşmeniz lazım. Ben mübareğin sofrasında yüzleştirildim. 

Bir gün bir rüya görmüştüm, hiçbir zaman babanın yanına o halimle 
gitmemiştim ve gideyim rüyamı anlatayım hevesi ile gitmişim. Çok güzeldi 
çünkü… Yanına gittim, oturdum, vallahi rüyayı anlatamadım. Kendisi de hiç 
taviz vermedi, anlat da demedi yani, anlat demesi de şöyle; buyur derdi 
anlattırdım. Üç hafta boyunca soru soruyordum, konuşuyordum ondan sonra 
zaten nutkum tutuldu, bir daha konuşamadım. Tam 3 sene boyunca bilfiil on 
iki saat, on üç saat otururdum, konuşamazdım. Çünkü üç hafta boyunca 
öğrendiğim sorularıma cevap geldiğiydi. Sorular soruyorum cevabını 
buluyordum, çünkü soruları denemek için sormuyordum, öğrenmek için 
soruyordum. Öylemidir, böylemidir, kaynağını bulmuşum tasdik istiyorum. 
Akılımda o kadar çok şey vardı ki, cevap arıyorum, dert olmuştu sorularım. 
Soruları soruyorum, soruyorum bir baktım, Allah, Allah, sormadığım sorular 
da cevap bulmaya başlıyor. Sormadığım sorular dediğim orada dile 
getiremediğim sorular, önceden sorduğum, bir ay önce kendi kendime 
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düşündüğüm veya rüyamda gördüğüm bir şey, cevap buluyor. Dedim burada 
başka bir şey dönüyor… Bir, iki vaka daha yaşadım; böyle tık susuverdim. 
Zaten cevap geliyordu, gerek yoktu. 

İki şey söylerler; Allah’ı görenin dili açılır, bazen de söylerler Allah’ı görenin 
dili tutulur. Dilinin açılması baştadır, insan düşe düşe öğrenir. Burada 
Abdullah Değerli Allah, manasında değil, orada cevap veren Hakk idi. Özümü 
bilen Hakk idi, veli kulundan konuşan Hakk idi. Abdullah Değerli’ye 
indirgemeyin orada, Abdullah Değerli taşıyıcı, bana uzanan bir el, ben o eli 
tutmuşum. El tutmak, gidip birinin elini tutmak değil, Allah’tan sana uzanan 
eli tutmaktır. Hikmet müminin kayıp hazinesidir, kimde bulursa gitsin alsın, 
çünkü o ona uzanan eldir. Bize o eli görmüyoruz, kişiyi görüyoruz, ele 
bakıyoruz hangi şekilde… Hangi şekilde olduğuna değil, sana uzatana bak, 
kişiyi niye görüyorsun ki, biçim geçici… Uzanan eli tut.  

Her anımda hesabımı görüyordu… Gittim yanına, rüyayı anlatamadım. Artık 
kalkma vakti geldi, şöyle bir baktı, Halil, artık kalkabilirsin yavrum dedi, bir 
daha da şov yapmak için gelme dedi. Eyvallah dedim. Anlamıştım. Rüyamı 
anlatacağım ya, böyle bir şey gördüm hesabı, çok da saf bir niyetle ama bunu 
dahi kabul etmiyorlar, düşünün.  

Sakın yaptığınız eylemlere güvenmeyin. Niyetiniz neyse ona güvenin. Niyetiniz 
Hakk ise hiçbir şeyden korkmayın, niyetiniz sakatsa geçmiş olsun. Filanca 
kurtaracak! Amenna kurtarır, ama nasıl kurtarır o da ayrı bir mevzu… 
Yaptıklarınızla illa yüzleştirileceksiniz, adalet kılıcı herkesin üzerindedir 
istisnasız. Hak olanı görüp, gerçek olanı görüp yaptığınız şeyin gerçek 
olmadığının bilinciyle yüzleşeceksiniz. Buda sizin ayağa kalkışınızdır. 
Kıyamınızdır, Hak olanla kıyamınızdır, gerçek olanla kıyamınızdır, ne mutlu 
size! 

Rum suresinde hakikati ilahiye göre yani rabbi olan Allah’a göre, insanın 
kendini tanıması ve keşfetmesi vurgulanırken, Lokman suresinde Allah’ın 
varlık hakikatine kıyasen insanın sınırlarını bilmesi ve mevcut sınırları 
doğrultusunda rabbi olan Allah’ı yaşaması gerektiği vurgulanır. Çünkü sınırları 
olmayan insanın Allah’ı hakkıyla yaşaması, asli tecellide yaşamasına imkân 
yok. Zılli de yaşar. Sorumluluk ilkesiyle okuyun bunu, o zaman net anlaşılıyor. 
Sorumluluğu olmayanın sınırları yoktur. Sınırı olmayan ise aslı tecellide değil, 
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zılli tecellidedir. Firavun, Nemrutlar, Karunlar, bunlar kendilerini sınırsız 
hisseden kişiler, nefsi emarede yaşayan zorbalar, hepsi zılli tecelli. 

Asli tecellide sınırlar vardır ve sorumluluğunu bilen insanın sınırları vardır. 
Oda nedir; sorumluluğunu bilen insanın öğrendiği şeyler üst yapı kurumu 
olacak - bilincinde üst yapı kurumları, Allah, Rahman, Rahim, aile, devlet, 
vatan, millet, ilkeler- bilinci yapılandıracak ve sonra onlar değişmezleri 
değerleri olacak… Değerleri olduğu anda aidiyet ve sahiplenmeler olduğu 
ortaya çıkar ve kimlik edinmeye doğru götürür. Sonucu kimlik edinmek, ama 
önce gerçekleşen olay sorumluluktur. Ne zaman sorumluluğunuzu edinir, 
sınırlar ediniriz, üst yapı kurumu olarak edindikleriniz ilkeler, hanif din olarak 
ilkeler, potansiyelinize ait nedenleriniz nelerse açığa çıkmasının araçları 
olurlar. Bak sizde bir potansiyel var, fıtratınız var, amenna, açığa çıkarılması 
istenen nedenleriniz var. Hanif din olarak ilkeli olarak edindiğiniz şeyler 
potansiyelinizde olan şeyler zaten. Yani nedeni ereğe aldınız demektir bu. 
Ereğe aldığınız şeyleri, önünüze aldığınız şeyleri artık yaşamsal olarak 
eylemlerinizde göstermeniz ile potansiyel sıfatlarınızla bulunan eylemler 
olarak kendini izhar ediyordur.. 

Ahir nedir? Her eylem ahirdir demiştik, sizde olanın esma olarak, potansiyel 
olarak, sıfat olarak, evvelinizde olanın görünüşe çıkışıdır. İşte bu, Allah sizde, 
eyleminizde ahiriniz olarak yaşadığınız oldu. Mimledi sizi kendinde… 
Muhteşem bir şeydir ve her eyleminiz sebepler dairesinden O’nu tenzih edip, 
aşkına varıp, eylemde aşkını yaşamaktır. Çünkü eylemde aşkınsallık olur, 
biçimde değil, bakın biçimin kendisinde aşkınsallık olmaz, eylemde aşkınsallık 
vardır. Kendinize bakın, bütün eylemlerinizde biçiminize aşkın değil misiniz?  

Rabbi olan Allah’ı yaşamasının gerektiği vurgulanır.  

Ayet 30: “Bu zikredilenler, şüphesiz Allah’ın Hakk ve O’ndan başka 
yalvardıkları şeylerin de batıl olduklarının bilinmesi içindir. Gerçekten Allah 
çok yücedir, pek büyüktür.” 

Allah hakkın ta kendisidir deniliyor. Yani onunla sınır bulacaksın diyor. Kendini 
sınırlayacaksın, değerler edineceksin ve yaşamını, bilincini O’na göre 
yapılandıracaksın, bütün yaşam alanını O’na göre biçimlendireceksin. 
Lokman’ın nasihatleri de yaşam alanını biçimlendirmektir zaten. Sizin 
elinizdeki çeviride bu ayet için ne yazıyor? 
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“Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz 
batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir.”  

Kendisini nasıl tenzih ediyor… Bu ayeti direkt insana indirin, insana indi, nüzul 
etti; tapındıklarınız, dayanaklarınız öz varlığınıza ait değil, kendini tenzih et 
ondan diyor. Sende olana yakıştırma, hak olan gerçek olan dayanağın olsun, 
onunla ayağa kalk. İnsan bilincinde neyi dayanak alıyorsa onunla ayağa 
kalkıyor. Önemli olan o bilinç evini neye göre örgütleyip, neye göre 
biçimleyip, neyle ayağa kalktığımızdır.  

 “Çünkü Allah hakkın ta kendisidir.” Şimdi Rum suresi otuzuncu ayetle 
okuyun; “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere 
yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din 
budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” “Ondan başka taptıkları ise hiç 
şüphesiz batıldır.”  Tenzih etmeyen bilinç ehlinin, Allah’ın hakkın ta kendisi 
olduğunu kendisinde görmesine imkân yok, muhteşem... İnsanla Kur’an ikiz 
kardeş ifadesi nasıl anlamlı kılınıyor.  

Surede; ilkesel bağlamda, geleceğin ön görülebileceği net anlatılıyor. Bireysel 
olarak ne yapıyorsan onlarla yüzleşeceksin, geleceğini ön görebilirsin. Yaptığın 
yanlışlıkla yüzleşeceksin bunu biliyorsun, ama o yanlışlarla neyle 
yüzleşeceksin onu bilmeyebilirsin. Ayrıntılarıyla neler önüne getirecek, hangi 
sahnede onu gerçekleştirecek, nerede yaşayacaksın meçhul… Kendisine 
meçhul değil, sana meçhul… “Her şey bir kitapta yazılıdır, levh- i mahfuz...”  

Korkmak, gerçek olan, gerçekliğinde değişmez olana göre yaşamak ve 
geleceğin/ yarının belirsizliği işleniyor bu surede… 

Kaos teorilerini bile görebiliyorsun. Ayet ayet baktığınızda hareketteki 
belirsizlik olarak kaosu da görebiliyorsunuz. Bir hareketi ön görüyoruz, 
sonuçlarını ön görebiliyoruz. Ama farklı noktada cisimlerin birkaç hareketin 
sonuçta ne çıkaracağını, biçimsel olarak neye sebep vereceğini ve eylem 
olarak neye sebep vereceğini ön göremiyoruz; buna kaos deniliyor bilimde. 
Burada diyor ki tamam böyle bir şey var, ama Allah bilir, belirlidir de aynı 
zamanda… Kaos teorisinin içeriğini boşaltıyor bir parça.  

Kaos teorisi ve öngörebilmek hakkında Rum suresinde farklı bir bakış açısı 
daha var. Etki tepki meselesi ile bir hareket birbirleriyle etkilenir, bütün 
hareketin kendisi ile belirli hareketleri tespit ediyoruz ama o bütünsel 
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hareketin kendisinde nelere sebep vereceği ön göremiyoruz. Bununla kıyasla 
şöyle bir teori getiriyorlar; bir kelebek kanadını çırpışı, bilmem nerede olay 
olmasına sebep verir, ama öngöremiyoruz o olayı diyor.  

Sistemin kendisini çok iyi okursan öngörürsün… O kelebeğin ne anlama 
taşıdığını bilirsen, kral kelebeğinin ne anlam taşıdığını bilirsen, hangi sebepten 
dolayı olduğunu öngörürsün. Bundan on sene önce ya da beş sene önce Kral 
kelebeklerinin çoğu helak olmuştu, inanılmaz bir kıyım yaşamışlardı. Sen 
güney Amerika’nın ilahi âlemde ne anlama geldiğini bilirsen, kuzey Amerika 
ile güney Amerika arası yolculukları var, Kral kelebeklerinin ne anlama 
geldiğini bilirsen, onların ilişkilerinin kimden sebep karşılaştırıldığını net 
okursun.  

Bu âlemde ne oluyorsa insan yaşıyor, insan yaşadığı için âleme tezahür 
ediyor. O zamanın kutbu kimse, O’nda yaşanan şeyin sebebidir. Büyük 
ihtimalle düşüncelerde bir sıkıntı yaşamıştır, o sıkıntının dünyevi âlemde 
karşılığı olmuştur. Daha sırları var söylemiyorum… Ne yaşıyorsa âlemde 
karşılığı vardır. Bir efendi kırılsın, dünya yerinden oynar. Öyle insanlar var. 
Yaşadığı bütün şeylerin bu âleme biçim verişi var. Ama örnek olarak Rum 
suresinde fesattan giriyor, “ yaptıkları şeyler sebebiyle âlem fesada uğradı ve 
onlara geri döndürecek” diyor.  

İnsan âlemin zatıdır. Bu dünyanın kendisi bir biçimdir, evvela bir biçim var 
ediyor, tasarlıyor, sonra ona içerik yüklüyor. Aslında iki türlüdür; biçimin 
kendisini bir içerik sebebiyle biçimlendirir ve ondan sonra onu ayağa kaldırır. 
Şimdi birincisi, biçimin potansiyelinde olan içerik, ikincisi ise o biçimi ayağa 
kaldıracak, içerik.  

Âdemin sıfatı birçok donanımı sebebiyle birçok içeriğe haiz, esma ilahiye haiz, 
amenna... Ama ona ayrıca bir içerik daha veriyor; kendisiyle ayağa kaldırıyor, 
ruh veriyor. Ayağa kaldıran içerik, potansiyeline ait içerik yani biçimine sebep 
veren içerik… Bir de o biçimi ayağa kaldıran ve o içerikle olan ne varsa onu 
dışlaştıracak, onu bu âlemde gösterecek içerik; onun için iki tane içerik var 
bizde. Kıvam olarak yaratılmamıza sebep olan içerik Allah’ın bu kıvamda 
murat ettiği içerik, bir de bize ruh olarak üflenmişte o kıvam olarak 
bulduğumuz biçim üzerinden edinmemiz gereken neyse, bu âlemde 
eylemlerde göstermemiz gereken neyse, nedenimiz neyse, işte o açığa 
çıkartacak ruhun kendisinin içeriği… Ki ruhun kendisi de bir istidat ve bir içerik 

254

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



üzeri yaratılmıştır, onun altını çizeyim. Bir esma-ı hassı vardır, o esma-o hassı 
ile bakar. Bedene bir donanım vermiş yani, biçimin kendisi bir içeriğe haiz 
ama ruhun kendiside bir içeriğe haiz, böyle bir taraf var.  

Lokman suresinde Hamit esması ve Şükür’ü çok kullanıyor, eylemlerinde 
kendisinin görülmesi isteniyor. Eylem sahibi Allah, o zaman gidip başka birini 
övme diyor, sıfat sahibinin hakkını yâd et. Sıfat olarak, kavram olarak, içeriğini 
göstermiyor, eylem sahibi olarak kendisinin övülmesi gerektiğinin bilincini 
veriyor. Mesela bir eylem yapıyorsunuz, o eylemin takdir edilmesiyle alakadar 
bir şey, onanmasıyla alakadar bir şey; “beni ona, başka bir şeyi onama” diyor. 
Müşriklik başka bir şeyi onamaktır. Mesela birini onadınız; şu işi o yaptı… 
Ondaki sıfatları ile Cenab-ı Hakk yapıyor, işi ortaya çıkartıyor, açığa çıkartıyor! 
Tevhit dilini çok iyi edinmemiz lazım, ateist söylevlerden de biraz 
uzaklaşmamız lazım. Vay şu adam ne güzel bir iş yapmış değil, “rabbim ne 
muhteşem bir şekilde bunu açığa çıkartmışsın.”  

 Birde hikmetle bağlanıyor değil mi şükür ve hamd olarak? 

Tabii. Çünkü farkındalık hikmetle alakalı bir şey, hikmet bilinci olmayanın 
farkında lığı olmaz zaten, sığdır. Bunu diğer surede anlamlandırıyor zaten, 
“şükredesin diye hikmet verdik” diyor, yani irfanı veriyor. Hikmet türlü 
türlüdür de irfan düzeyinde hikmet diyeyim. Çünkü hikmet dediğimiz, 
sonucunda açığa çıkan nedendir. Sonuç olmaz ise hikmeti – nedenini- 
bilemiyorsun. Diğer surede ne yaptı “onlar görünenlere bakıyorlar” yani 
idraksizler diyor. Ama bu surede hikmet verdiği bir bilinç var ve o bilincinin 
idrakli bir bakışı ve âleme el uzatışı var. Yani farkındalık edinmiş, Furkan’a 
ermiş. Burası çok önemli, yani hikmeti olan bilinç idrakindedir, o idrakindeki 
olduklarıyla hareket eder. Hikmeti olmayan insan hiçbir zaman idraki olmaz, 
sebepler dairesinde yaşar; idraki bildiklerine karşı olabilir, öğrendiklerine karşı 
olabilir. Ama burada hikmet, tinsel düzeyde idraktir, olanın-olmuşun-olacağın 
tin düzeyinde idrakidir. Olmuş; tecrübe edindiklerimiz, tarih bilincimiz, 
deneyimlerimiz… Deneyim edinmiş bir bilinç konuşuyor Lokman’da, 
tecrübelerinin dile gelişidir. Bir yazarın “en acı tecrübelerdir deneyimler” diye 
bir sözü var, hakikaten de deneyim edinmekte kolay bir şey değil, kendi 
hayatınıza bakın bütün deneyimler acıdır. 
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Dolandırılmayan insan, dolandırılmamayı öğrenebilir mi? İlla dolandırılacak, 
ondan sonra insan fıtratını görecek, zaaflarını görecek, o zaafları okuyarak 
hareket edecek. Çok saf bir adamsa gitti güme…  

Şimdi toparlayayım, hikmet bilinciyle olan insan tinsel bir idraktedir; olmuşun, 
olanın ve olanlarla beraber yaşananların sebep oldukları veya da nelerle 
karşılaşacağının idrakindedir. 

Buradan şu anlaşılabilinir, yaşadığımız şeyler yaşayacağımız şeylere sebep 
oluyorlar, nesnelliğinden bakarsan öyle, nedenlerden bakarsan öyle…  

Erekten okuyun; yaşayacağınız şeyler, yaşadığınız şeylere sebep olmaktalar. 
Soldan sağa bakmayın, sağdan sola bakın; ya geleceğiniz sizi kendine 
çekiyorsa? Bunu “dönüşünüz banadır” ayetinden okuyun, geleceğiniz benim 
demek. Yani neden Allah, geleceğiniz olan Allah olarak önünüze çıkıyor.  

Rum suresinde neden Allah’ımız var ve neden Allah’ımıza göre bir geleceğe 
doğru gidiyoruz. Lokman’da bu tamamıyla oturuyor. Secde’de direkt 
sonuçlandırılıyor. Ama fark etmediğimiz bir şey var… 

Bir gün efendibaba dedim; yaşadığımız şeylerin hepsi bir şekilde âlemde 
karşılık görüyor, sebep sonuç ilişkileri itibariyle bir şekilde sebep olduğumuz 
şeylerle yüzleşiyoruz. “Evladım birde şöyle oku; ya geleceğimizin kendisi 
bunlara sebep veriyorsa!” Yani tayin edilmiş bir geleceğimiz var, o geleceğimiz 
buna sebep veriyorsa!  

Evvelde yazılan nedenimiz geleceğimiz ise, geleceğimiz zaten bunlara sebep 
veriyor. Daha fantastik taraflarda var da ona gitmiyorum. Düşünün ki dünya 
yanında bir damla olan büyük bir Kâmilsiniz, geleceğiniz O ve O geleceğiniz 
olan bunlara sebep veriyorsa bütün yaşamda… Yani aslınız gölgenize sebep 
veriyor, gölgede aslına göre yaşıyor. Gölge diyor ki, yaşadığım şeyler bunlara 
sebep veriyor, bilmiyor ki aslı hepsine sebep veriyor.  

Bunu daha da basite indireyim Azazil’in hikâyesi var. Hz. Resulullah Miraç 
Hadisesinde dünyaya doğru inerken -artık Miracından Cirac a dönüyor-...  

Bize de artık Miraç’tan Cirac’a dön diyor surede; yani insanın fıtri olarak, 
ilkeler olarak, asıllar olarak, Hakk’la bilinçlen insanın âleme yönelişi, âleme el 
uzatışı… Âlemde adanmışlığını Secde’de göreceğiz; Gecenin bir yarısı 
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kalkarlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar ayetleri var… Muhteşem bir şeydir ki, 
Lokman’da iyice detaylarına giriyor. 

Hz. Resulullah Miraç Hadisesinde dünyaya doğru inerken Cebrail ile Mikail’i 
yan yana görüyor, hüzünlüler. “Ne düşünüyorsunuz niye böyle hüzünlüsünüz” 
diyor. Ya Resulullah diyor, birinci gök katında ismi Azazil idi, ikinci gök katında 
arif idi, üçüncü gök katında âlim idi, dördünü gök katında veli idi… İsmini 
sayıyor, meğerse Allah indinde, - Allah’ın huzurundaysan Allah’ın indindesin o 
ayrı mevzu ama burada kast ettiği nur âlemi itibariyle- levh-i mahfuzda ismi 
meğer iblismiş! 

Biz bir şeyleri yaşıyoruz ama, evvelde olan söz, “evvelden söz vermiş 
olmasaydım” evvelde verilmiş söz, sizin geleceğinizi belirliyor. Aslında evvelde 
olan söz geleceğimiz, belirlenmiş yani geleceğiniz buna sebep veriyor. 
Sonuçta olacağınız şeyleri yaşıyorsunuz, sonuçta olacağınız şeylere sebep 
vermiyorsunuz; sonuçta olacağınız şeyin sebebi nedeniyle yaşıyorsunuz. 
Nedenleri yaşıyorsunuz, erekte olacak şey nedenlerinizi belirliyor. 

Biz Cebrail ile Mikail gibi sonuçta ne olacağız, onu bilmiyoruz. Allah katındaki 
kıymetimiz ne?  

Bu hikâye tamamıyla söylemek istediğimi anlamlı kılar ve muhteşem bir şey 
söylüyor orada, Resulullah’ın da haline o çöküyor. Çünkü hal paylaşılan bir 
şey, bu anlatıldıktan sonra onların hüznü çöküyor, Resulullah’ın da göğsüne 
oturuyor. Cenab-ı Hakk’tan ses geliyor, “ya kullarım benden yana emin olun” 
diyor, o zaman rahatlıyorlar. Allah iblis diye yazmış, sonunda iblis oldu değil 
mi? Zaten iblis olacak, geleceği o, o geleceğine göre nedenlerini yaşıyor; 
potansiyel ediniyor, cennete gidiyor, idraki yükseliyor, iblis olacak idrake 
geliyor… İblis olmak kolay değil ki kardeşim, kaç kişi iblis olabilir… Derler ya 
şeytanlık kolay değil, detaylarda saklı derler.  Aslında detaylarda saklı olan 
Allah’tır. Çünkü kabalıkta Allah görünmez, kaba insanda Allah’ı göremez 
zaten, Allah-ı Azimmüşşan tanık olmak için letafet sahibi olmak lazım, latif 
olmak lazım, ince düşünmek lazım…  

Bir nedeni var, ama o nedenin geleceği belirlemiş ve geleceğine göre 
nedenleri yaşanıyor. Yani adamın yaşadıkları iblis olmasına sebep değil, zaten 
iblis olduğu için geleceğinde, o nedenleri yaşıyor.  
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Daha fantastik tarafı biraz önce söylediğim şey, geleceğinde olduğu kişi 
yaşadığı şeylere sebepse… Kendimden pay anlatayım; bir gün efendimle yan 
yana oturuyoruz, çektiğim çilenin o sırada hesabı yok, hiç biri umurumda 
değil. Binlerce canım Allah’a feda olsun. Efendi, pir babamın yanına götürdü, 
efendim yeterli değil mi, dedi. “Hayır, yeterli değil” dedi. Dedim amenna, 
demek ki benden istenen bir şey var, halen benden açığa çıkmamış o, açığa 
çıkması için daha yaşayacağım şeyler var, yaşatıyor. Bir devre geçti, devre 
geçtikten sonra bir şey daha gösterdiler, birden bir açıldı; gelecekte ben, 
kendimi seyreden ben, babamda yanımda duruyor ve ne veriyorsam ben 
kendime veriyorum… Ne yaşıyorsam, gelecekte olan ben -geleceğimde olan 
kişi kimse- ne yaşıyorsam ona sebep veriyorum… İşin fantastik tarafı odur. 
Bunu anlatmamın sebebi bir kişiyi bir yere oturtmak, kendimi bir yere 
oturtmak değil. Çok anlaşılmaz bir konu, bu kadar anlatılmazsa, 
betimlenmezse hikâyelerle olacak bir şey değil, yani anlaşılacak bir şey değil.  

Geleceğiniz günü belirler. Geleceğinizde yaşayacağınız karakteriniz, kuvvetine 
göre, içeriğine göre potansiyelinize göre bugününüzü belirliyor.  

Amacımız bugünkü nedenlerimizden kurtularak o gelecekte olduğumuz 
karakterimizi bugün kişiliğimizde yaşamaktır, kimsek.  

Hani bazıları devriyeye takılı kalır, filanca kişi gelmişim, falan, filan… Geçmişte 
kim olduğunuz önemli değil, gelecekte kimsiniz ve o gelecekte kim olduğunuz 
kimliğinizde bugün onu ne kadar yaşıyorsunuz, yaşamıyorsunuz önemli o. 
Bunu biraz daha kişilik ve kişilerden çıkartayım, geleceğimiz Allah’tır. Rum 
suresi otuzuncu ayet nedenimiz Allah… Ereğinizde olan Allah olarak, -
dönüşünüz banadır ayeti var- geleceğinde kim olacaksınız?  

‘Bana seni gerek seni” “Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm.” 
“Niyazi’nin dilinden çağrırım dost, dost” “Bugün, benim Emrede karar kılan” 
Geleceğinde kimse bugün onu yaşıyor, selam üzerlerine olsun.  

Kendi yazar, kendi çizer, kendi yaşar… Oynar demedim, kendi yaşar; oynamaz. 
Bu bir rol değil, bu bir taklit değil, hakikat… Hakikat yaşanır, oynanmaz.  

 Erekte olanın sebebini yaşıyorsak sorumluluklarımız nereye oturuyor? 

Sonuçta olan, sana sorumlukları yüklüyor. Eğer sorumluklar yüklüyorsa seni 
geleceğe o doğrultuda taşıyor. Sorumluluk yüklemiyorsa da o dünyada olması 
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gereken vazifeleri yerine getiriyorsun. “Hidayete erdirende O’dur, delalete 
sürükleyen de O’dur.”  

Nedenimiz, geçmişimiz, evvellimiz Allah’ımız dır, ama sonucumuz da Allah’tır. 
Sonuç Allah ise Allah’ın sana sorumluluk ve sorumluluk bilinci edinmeye de 
sebep olan ibadetleri vermesi, sonucuna taşınman için; yani kendisine 
taşınman için… Gelecekte olan sorumlukları veriyor ki gelecekte olan halimize 
dönebilelim. İbadet sorumluluğu veriyor, toplumsal yaşam sorumluluğu 
veriliyor… Veriyor ki gelecekte aşkın olana taşına bilelim. 

Tabiat içindeki yürüyüşünde insanoğlunun nereye doğru taşınması 
gerekiyorsa, neyi murad ediyorsa toplumsal yaşantıdaki ilişkilerde diyalektikle 
oraya taşımaya sebep oluyor. Karşıtlar ilişkisini çıkartıyor, yine gelecekte 
murad ettiğine taşıyor. Azazil’in göremediği bu. Azazil nedenine baktı; bunu 
çamurdan yarattın! Ama sonuçta insandan ne çıkacağını göremedi; ereğini… 
Yaptığı eylemle fiili Rabbani ye secde etmek zorunda kaldı. İnsana en iyi 
secdeyi yapanlardandır.  

Sorumluluklar olmazsa ereğe taşınamazsın. Bu gün geleceğe, akıbete doğru 
ilerliyorsak, olmuş bulunduğumuz sonuca ilerliyorsak O’nun bize yüklediği 
sorumluklar ile, samimiyetle ilerliyoruz.  

Bizim derdimiz gelecekte olan halimizi, aslımızı, şu beden gölgenin 
kendiliğinde sorumluluk bilinci ile edindiğimiz karakterde yaşayabilmek… 
Aslına bağlı karakterinizi bulduğunuzda aslınız sizden görünür olur. Karakter; 
gelecekteki varlık hakikatimizle, aslımızla ortak noktamız olarak 
buluştuğumuz/ bir kılındığımız tinsel yüzümüzdür.  “Allah ve nebi onların 
Mevla’sıdır” Asıllarını bu âlemde yaşayabilmek, gölgesiz olabilmek… Bir 
gölgede asıl göründü mü; Azim Allah!  

“Allah ve melekler Resul’e salât getiriyorlar. Sizde salât getirin.” Kıble birliği 
var; adres birliği var –orada buluşalım diyor-; eylem birliği var. Zikri ilahi de 
eylem birliği yaptığın zaman eylem birliği olanların hepsi beslenir. Allah 
zikrediyor Resulullah’ı, sende zikredersen Resulullah’ı direkt Allah’tan 
beslenirsin. O kapıdan beslenmeyen Zat-ı İlahi’ye çıkamaz.  

Falcılar bile bazen biliyor, Allah bizim sonuçlarımızı mı bilmeyecek! Öyle bir 
kitap ki Kur’an, kişilere indirgemiyor, sadece Muhammed esması ile 
zikretmiyor, künyesine kadar zikrediyor, geleceği ile beraber… Hz. Pir 
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Muhammed Osman Siraceddin Sani, Resulullah’ın sırlanmışı gibidir. Naibi 
Resuldür. Sıraç demişler, Nur suresinde geçer; künyesine kadar vermiş… Allah 
evvelimizi de ahirimizi de bilendir. Kur’anı bu biçimde okumalarımız olsa da 
zevkidir, umumiyeti bağlamaz. Bizim için önemli olan ise evrenseline, 
ilkelerine bağlı okuyarak, kişilere indirgemeden tinin gereğinde 
okuyabilmektir.  

Allah, ürünün önündedir her zaman. Sesten hızlı giden jet, ses duvarını aştın; 
görüntüyü görürsün, ses sonra gelir. Sen ışıktan hızlı değil, zamanın ve 
mekânın akışından hızlı gidiyorsan; mekânın hızını geçtiğin için mekânda olanı 
yukarıdan görürsün. Allah zaten onun önünde, öyle bir hıza da ihtiyacı yok. 
Ürünün her zaman önünde duruyor ve sonuçlarıyla görüyor. “Ben sizin 
bildiğinizi de bilirim, bilmediğinizi de bilirim.” Azazil zamana ve mekâna ait, bu 
sebeple ereğinden göremiyor, nedenlerini görerek aklediyor. Ama diyalektiği 
de biliyor, böyle yarattı isen buradan bunu yoldan çıkartırım diyor. Sen 
bundan bir şey açacaksan düşüreceksin, acziyete koyacaksın vs. Doğa ile 
acziyete düşecek insan, şeytanla imtihan oluyor. Azazil yoldan çıkartayım 
derken yola koyuyor. 

Rum’da geleceği bilen Allah, Lokman’da geleceği bilmez insan portesi 
verilmekte… Ama Lokman’ın dilinden geleceğin karma ile bileneceği vurgusu 
var. Eskiler buna kaderi muğlâk, kaderi mutlak demişler. Kader mevzusunu 
daha önce konuştuğumuz için detaylarına girmiyorum.  

Kâinatta aciz ve beşeri sıfatları ile sınırlı insanın tinde de sınırlarını bulan insan 
halk içinde nedenini açığa çıkarma, tinde biçimlenen idrak üzeri bilince bağlı 
olarak edim alanı bulur. Kâinatta aciz ve beşeriz, doğada sınırlarımız var ama 
Lokman’la beraber tinde sınırlarımızı gösteriyor ve tinde yaşam alanı 
edindiriyor bize. İnsan tinini kendi gönlünde yaşam alanı bulur. Doğa, açığa 
çıkartmasına zemin olur.  

Lokman’da muhatap alınan insan, olacağa/ geleceğe göre iş yapan insan değil 
karşılaştığı durumlar karşısında olması gerekeni yapması gereken insandır. 
Rum suresinde ise olabileceklere göre olması gerekeni yapması gereken insan 
muhatap alınır. Lokman suresinde yaşamın olağanlığında görülen sebeplere/ 
menfaatlere göre değil, ilke bağlamında olması gereken neyse, ilkeye göre iş 
yapan insan var. Lokman suresinde olana göre olması gerekeni yapması 
gereken, Rum suresinde ise olabileceklere -ihtimallere- göre olması gerekeni 
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yapması gereken insan muhataptır. Secde suresinde ise olacak, olanda 
gizildir, olan üzerinden yaşanmaktadır anlamını edinmekteyiz. Olacak olan 
neyse yaşananlarda belirtileri ile görülmekte. Biraz evvel anlattığımız konu 
tamamen bununla alakadar. Olacağın kendisi, yaşadıklarımızda saklı 
durmakta, aslımız/ asıllar neyse onun/ onların gölgesinde de yaşamaktayız. 
Aslımızın gölgesinde/ asılların gölgelerinde de geleceğimiz olarak onlara 
uzanmaktayız. Yani asli nedenimiz olanlar da, ereğinde yaşayacağımız olarak 
yaşadıklarımızda görünürler.  

İnsan anda yaşıyor zaten, ilkelerle andadır. Sebepler dairesindeki ilişkilerinde 
zahmetlerle, şunlarla, bunlarla acziyeti doğrultusunda beşeri sıfatları ile karşı 
karşıya kaldığı zaman ilişkilerinde bağlantılar kurduğu, ussal olarak nedenleri 
dışarıda bulmaya başladığı zaman, zamana dönük oluyor insan. İlkelerle 
beraber yaşadığınızda zamandan kopuyorsun. 

Şimdi burada mana akışı var. Zamanı kim hatırlıyor, dört saatten beri 
konuşuyoruz. Biraz sonra sebepler dairesine gideceğiz, yine zamana 
dönüyoruz. Bir yolda yürüyorsunuz, güzel bir hal çökmüş üzerinize, Rahman 
bakışıyla etrafa bakıyorsunuz, yürüyorsunuz; o sırada andasınız. Ne zaman 
birisi geldi bayan ya da abi dedi, saat sordu; dünyaya, zamana geri döndünüz.  

İnsan Allah ile anda yaşar. Fıtratı gereği Allah iledir ve anda yaşar. Sebepler 
dairesine ve nedenlere daldığı anda, duyularla, zihniyle beraber zamana 
düşer. Zihin zamana dönmemiz için araçtır. Us ise zamanda yaşamamıza 
nedendir -ki oda bir araç bu bağlamda- çünkü us ile belirleyicidir. Zihinle 
beraber duyularımız üzerinden zamanın kendisinde yaşarız. Zihinde zamanın 
kendisinde hazlar, şunlar, bunlarla yaşarız amenna. Zihin belirleyicidir, ama 
ilkelerle anda yaşar insan. İnsanın gerçek hakikati de odur. Zaman dediğimiz 
ilkelerin açığa çıkması içindir, görünüşe taşınması içindir eylemde, insan 
olmakta onunla alakadar bir şey. Buraya insan olmaya geldik. Evet, insan 
olmaya geldik, amenna, ama insanlığımızda Allah’ı bulmaya geldik. İşte biz 
bunu kaçırıyoruz. Rum suresi otuzuncu ayetle beraber bize hatırlatılan bu… 
Lokman suresiyle bize diyor ki tamam fıtratın budur, sınırlarını bilmez isen 
fıtratında olanı yaşayamazsın. Hakkıyla yaşayamazsın, hakkını eda edemezsin, 
kendine dönemezsin; Lokman suresi direkt bunu söyler.  

“Yavrucağım ben dahi olsam bir şey yapamam, çünkü rabbim sana seni 
hatırlatacak ve adaleti ile kendisini hatırlatacak” yaptığın şeyler üzerinden, 
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yaşadığın şeyler üzerinden seni sana döndürecek, seni sana hatırlatacak. O 
zaman yaptıklarına dikkat et, hiç yoksa yani kıyıdan köşeden yırt diyor, 
akupunktur gibi küçük dokunuşlar ile yolunu bul ve tinin gereği yürü diyor. 

Geçen haftalar bir espri yapmıştık, anne çocuğunu uyandırıyor, çocuk 
uyanmıyor. Evladına evvela sesleniyor; evladım uyan; uyanmıyor. Adama 
Kur’an’dan ses geliyor farz edin, Allah bizi uyandırıyor, itibar göstermiyoruz. 
Dayanaklarımızdan bir tanesini alıyor, korunaklarımızı alıyor evvela, yorganı 
üzerimizden alıyor anne, yine uyanmıyor. İki büklüm oluyoruz korunaklarımız 
gittiği zaman… Sonra biraz bağırmaya başlıyor, yani bazı zor şartlarla karşı 
karşıya kalıyoruz; aciz düştüğümüz durumlar, yine uyanmıyor arkadaş… Bir 
tane sille çekiyor, yani bayağı kırıcı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz, bizi zillete 
düşürecek olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yine uyanmıyor; ya sıcak ya da 
soğuk su döküyor. Yandım, bittim; hemen uyanıyor, şoklanıyor insan…  

“Evladım uyan” dediği zaman uyanacaksın, zıpkın gibi… Hemen arkasından 
diğerleri gelir çünkü. Lokman suresindeki ilk baştaki uyarı onun içindir. 
Nasihat ile uyandın, uyandın; sende olanları açığa çıkartmak için çaba sarf 
ettin, ettin… Etmedin arkasından sende olanın açığa çıkartır. Çünkü Allah 
kendini istiyor insandan; yeryüzüne halife yaratacağım diyor, sizden kendini 
istiyor. Sende olanı açığa çıkarttın, çıkarttın, çıkartmadın mı kendisi açığa 
çıkartmasını iyi bilir. Zaten faili mutlak benim diyor. Gerektiği gibi hareket 
ediyor, istediğin gibi yaşıyorsun ki kimsede istediği gibi yaşayamıyor. 

Rum da size olabileceklere göre olması gerekeni yapması gereken insan 
muhataptır. Secde de ise olacak olanda gizildir. Kısmı olarak 
yaşantılanmaktadır. Yaşadıklarımız gelecekte olacakların habercisidir. Yani 
rüzgârlarıdır.  

Sonuç, ilkelerin zuhuruna ve Allah’ın fiilinde, ereğinde bulunan olarak, 
görüşüne sebeptir.  

Yasalar, ilkeler, evrenseller olarak sınırlarımız, mevcudun zuhurunun 
zorunluluğudur. Mevcudun mimlenişin, oluşa gelişinin zorunluluğudur, 
sınırlar. Sınırlar ve evrenseller yaşananların kritik edilmesini ve referans olarak 
olacakların habercisi olduğu görülür, bu da sözünde sadık Allah ile geleceği 
ihtimallere göre öngörebilmektir. Rüyalar ve keşifler ile de gelecek öngörülür. 
Eğer yasaları biliyorsanız, ilkeleri biliyorsanız olabilecekleri öngörürsünüz. 
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Bazen özel zevki olarak da keşiflerle rüyalarla görülmeyecek değil, 
görülecektir. Bir de gördüğünüz şey olan bir şeydir, olmayan şeyi 
göremezsiniz.  

Yani geleceği biz hazırlıyoruz, vs. hikâye… Geçenlerde bir tane salak çıkmıştı, 
hakikaten salak onun için kaba konuşuyorum. İlahiyat bitirmiş arkadaş, sağ 
olsun. Ben salak dedim ya, illa bana da bir tane salak diyen çıkacaktır. Biliyor 
insan! Bak bil diyor, belki bunun için söylettirdi. Adam diyor ki, cennet, 
cehennem şu anda yok, biz kendi elimizle cenneti, cehennemi yapıyoruz… 
İkinci söylediğin doğru, tamam da içeriğini doldurduğun zaman doğru... 
Bilmediğin şeyi ne diye söylüyorsun ve aşikâr beyan ayetler var. Cennetin ve 
cehennemin hazır olduğu hakkında hadisi şerifler var vesaire. Kardeşim hazır, 
o hazıra göre neye taşınıyoruz. Ya Bilal diyor, seni cennete gördüm diyor, 
benden önce girdiğini gördüm diyor. Bilal’in namaza giderken ayak seslerini 
arşta duydum, şaşırdım diyor. Samimiyeti oraya kadar taşımış, yankısına 
kadar, muhteşem bir şey. Gelecekte… Çünkü miraç hadisesi geleceğe 
intikaldir.  

Cennet, cehennemler intikaldir. Resulullah’ın hadisi şeriflerinde var, miraç 
hadisinde cennet görülmedi mi, cehennem görülmedi mi, var ki gördü, 
olmayan bir şeyi göremezsin, düşünemezsiniz. İnsanoğlunun tasarladığı, hayal 
ettiği, kurguladığı her şeye bakın, gerçekle bağlantılıdır. Filmlere bakın, böyle 
biçimler olur mu dersiniz; emin olun çoğu var. Olmayan şeyi 
tasarlayamazsınız, imkân yok. Olan üzeri yaşıyoruz çünkü.  

Olmayan şeyi ne zaman üretiyorsun; İsa gibidir o… İsa ile örnekliyor onu 
Cenab-ı Hakk… Öyle bir şey hiç yaratmamış ve olacak olarak da halk etmemiş, 
yani evvelden karar vermemiş, ahir olarak da böyle bir şeyi açığa çıkartmamış. 
Buralar çok ince noktalar, hamdu senalar olsun.  

İsa’nın geçmişi yok, ruhlar âleminde belli dememiş bir kişi, ruh olarak karşılığı 
yok yani… İlk defa zaman ve mekân içinde halk edilmiş bir kişi… Hz. 
Âdemi’nde örneği yok biçim olarak, ruh olarak örneği var; Resulullah ondan 
önce var. Ama insan olarak, prototip olarak, Âdenler var ama âdem olarak, 
mana olarak örneği yok. Biçim olarak Âdenler var, insansılar var âdemden 
önce… Âdemin dünya tarihine gelişi sekiz bin küsur senedir. Daha dokuz bin 
senesini doldurmadı. Dünyayı bir rahim olarak düşünün, daha dokuz bin küsur 
seneyi tamamlamadı, daha seneler var insanoğlunu tam ayağa kalkması için… 
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Âdem Babanın dünyaya gelişi sekiz bin küsur senedir, biçim olarak Âdenler 
vardır. Buldukları iskeletler şunlar, bunlar âdem değil âdemden, önceki 
nesillerdir. Âdem göklerden inmiştir ve iç âlemin malıdır, onun için iç âleme 
geri yükselmesi istenmiştir. (İlk insanlar için Nur Göğü Seması-2 kitabına 
müracaat edilebilir.) 

Şu andaki insanoğlunun çoğu kırmadır, hepsine selam olsun. Mesela, 
Hollandalılar dikkatimi çekiyor; alın tarafları çok önde, direkt mağara insanını 
gösteriyorlar. Hele bir Romen var maç oynuyor; ya diyorum mağaralardan mı 
çıkmış, nasıl bir adam taş gibi oynuyor… Muhteşem bir oyuncu, selam olsun. 
Demek istediğime getireyim, sekiz bin sene önce gelmiş, iki yüz bin sene 
diyorlar. 

İsa’nın daha önce karşılığı yok içerik olarak, yaratılışları birbirine benzer diyor. 
Her bu âleme biçime gelen ruhun, dünyaya gelen ruhun kalü belada aslı var, 
örneği var, ama İsa’nın örneği yok.  

İsmail Emre’nin bir sözü var; “Meryem gibi nutku ilahi bir akıl olursan -
hatmeden, hisseden, zikr eden bir akıl olursan- sende İsa doğar” diyor. Ne 
güzel bir söz söylemişler, İsa o gün doğandır. Daha önce karşılığı yok, özgün 
bir yaratış, Allah veriyor, özgün yaratıyor, o sırada yaratmış onu. Bunu 
düşüncede düşünebilirsiniz, sanatta düşünebilirsiniz, her alanda… Daha önce 
eşi ve benzeri olamayan bir şey ortaya çıkartıyorsunuz, evvelinde dahi 
karşılığını Cenabı Allah vermemiş, o sırada sana vermiş, o sırada lütfu ihsan 
eylemiş ve o sıradaki senin eylemin üzerinde o görünüş bulmuş ve sen o 
görünüş bulduğu sıfat üzerinden Allah’a varmışsın, ürettiğin şey neyse o 
sırada varmışsın. İşte İsa bunun örneğidir, eşi benzeri olmadan zaman ve 
mekân içersinde bir üretimin olabileceği, evvelde karşılığı olmayan bir şeyin 
üretilebileceği... Çünkü karşılılığı yok, eşi benzeri yok, o sırada yaratılmış, o 
sırada sadece var. Daha önce hiç kimsenin düşünmediği bir düşünce veriyor 
size, Cenab-ı Hakk öyle bir düşünce var etmemiş, mana olarak var etmemiş; o 
sırada veriyor… Muhteşem bir şey! 

Otuz dördüncü ayet var, faiz ayeti diye bir not düşmüşüm. Rum suresi ile 
alakadar bu herhalde. O gibi ayetler fıtratınıza uygun şekilde yaşayın 
ayetleridir. Bakın faizin haram kılmasının sebebinin özeti, Allah kendisini, 
doğası/ zorunluluğunu anlatıyor. Cenab-ı Hakk kendi sıfatlarını nasıl açığa 
çıkardığını anlatıyor kâinat üzerinden… İnsanın fıtratındakinin kendine ait 
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olduğunu yani açığa çıkardığı şeyin hepsinin, kendine ait olduğunu, insanın 
kendisinde kendisini bulması gerektiğinin bilincini veriyor… Bu kadar ilkeli 
şeyin içinde faiz ne arıyor? Rahmetin içinde faiz ne arıyor? Emeği verilmeyen 
kazancın kutsiyeti yoktur.  

Faiz insanın doğasına aykırı… Çalışmadan, emek vermeden kazanılan, emeği 
sömürerek elde edilen kazanç da insanın asli olarak kendisini keşfetmesine 
engeldir. Ve bu şekilde olan bir durumda da insanın kendisini keşfedilmesine 
de müsaade etmezler. İnsan kendi varlığını neyle bulacak; çalışarak bulacak, 
emek harcayarak bulacak, başkalarının haklarını alarak değil, sömürerek değil. 
Adam çalışmıyor, oturduğu yerden parasıyla para kazanıyor, kâğıt üzerinden 
para kazanıyor; emek yok. 

Hz. Süleyman’ın muhteşem bir sözü var; efendi diyorlar, sana dünyada en tatlı 
verilen nedir? Emeğin karşılığını yemek diyor. Hiç çalışıp ta, çalıştıktan sonra 
kazandığınız şeyin size tatlı geldiği oldu mu? Vallahi olmuştur, çok tatlıdır, 
iftarlarda daha güzel oluyor. Emek dediğin zaman sende tecelli eden ilkeler 
var. Onlarla kutsanman var. Çalışıp da kazandığın önemli değil, çalışıp 
kazanırken ilkelerle ondaki yaşadığın şey neyse, ürettiğin neyse, edindiğin şey 
neyse, kendi varlığını keşfederken neyse; kıymetli olan o… Ve onu yaşarken 
zaten emeği kutsuyorsun onunla, emek bundan dolayı kutsaldır. Seni 
özgürleştirdiği için kutsaldır. Sıfatını açığa çıkartıyor, sanat eseri veriyorsun, 
Müsavvir esması açığa çıkıyor, bari esmaları açığa çıkıyor, seni özgürleştiriyor 
sıfatının açığa çıkması doğrultusunda. Veya da adam savaşçı, Celal sıfatıyla 
beraber Azim, Azam, korku gideriliyor; bir bakıyorsun azametli bir bakış, 
adam bir şeyden korkmuyor, savaş dünyasına giriyor. Ve sıfatı Azim’se, 
Azam’sa orada açığa çıkıyor ve kendini buluyor orada… 

Karşılaştığımız olaylar bizde kendimizde olanın açığa çıkmasına sebep… 
Söylediğim her şeyde emek var; o savaş eyleminde, sanatında eyleminde… 
Çiftçi, er-Rezzak nasıl çalışıyor değil mi, sonunda o mahsul olduğu zaman 
şöyle bir bakıyor, birde sigara yakıyor, efkârlı, efkârlı… Bir çiftçinin mahsulüne 
bakışını görmenizi isterim, çıkan mahsulüne emeğine… 

Bu hafta birinci cilt çıktı ortaya yaptığımız çalışmaların. Birinci ciltti çıktı, kitap 
değildi. Bize kitap değildi, emekti… Bizi özgürleştiren bir emek, ama nice şey 
edindik, kendimizi tanımaya başladık, yaşam alanımızda gördük, onların 
toparlanışı muhteşem bir şey. Nasıl sevindiriyor insanı emek ve o kitap 
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parçasına, kâğıt, musaf, neyle baktınız; sizden açığa çıkanlarla yep yeni bir 
bakış açısı ile değer olarak bakmışsınızdır. İşte o değer sizin için kıymetli, 
sizden açığa çıkanlarla kutsanmıştır. Ve onun için sizin için değerdir. 
Muhteşem bir şeydir.  

Emek, emek, emek, emek özgürleştirir.  

 Faiz olan sadece para değil, değil mi?  

Emeksiz kazanılan neyse o faizdir. Riba diye söylüyor onu; emeksiz kazanılan, 
hak edilmemiş olunan… Elinizde olan bir şeyin emeksiz olarak ticaret 
bağlamında kullanılıp, kazanılması... Bu bir mal olabilir, bu para olabilir, bir 
insan bile olabilir. Emek harcamadan menfaat edinilen… Adam kitaptan 
okuyor, sadece okuyor; okuduklarını aktarıyor, faizlendiriyor. İçerik yok, emek 
yok; sadece tüketmiş, tükettiklerini dile getiriyor. Haram! Üretilmiş emek, hak 
edilmiş olan değil ki o, başkalarından alıyor, naklediyor. Kastettiğim böyle bir 
şey, emek harcamıyor, üretmiyor, yeni bir edime, özgün bir ifadeye taşımıyor. 
Karşılığını görmüyor, başka birininkini alıyor, aktarıyor.  

Faizcide öyle değil mi? Kendi emeği ile değil, başkasının emeğini alıyor, başka 
yerlere aktarıyor. Karun’un yaptığı bundan başka bir şey değildi ki, yani 
üreterek kazandığı bir şey değil Karun’unki, insanın teri üzerinden kazanılan 
bir şey, emeği üzerinden kazanılan bir şey.  

Daha farklı bir yere koyalım, bir sanat eseri yapıyorsun, o sanat eserini başka 
birisi tutuyor kopyasını yapıyor; onun üzerinden kazanıyor, bu faiz. Çünkü 
başkasının emeğini kazanıyorsun, sömürüyorsun, kendi emeği değil, kendi 
ürettiği değil, kendi emeği üzerinden edindiği değer değil, keyfi olarak 
kazanılmış. Bu şekilde başkalarının üzerinden, başkalarının emeğini 
sömürerek, başkalarının emeğini edinerek kazanılmış kazanç haramdır. 
Yeniden üretime engeldir. İnsanın kendisini keşfetmesine engeldir.  

Bunu daha basite indireyim; kazanç insana tatlı gelir, hani derler ya paranın 
yüzü güleçtir. Kazandıkça o nesnesi neyse kendisini güldüren, ona odaklanır, 
kendi varlığının fıtratında olanın keşfine engel olur, put edinir yani; Allah bizi 
esirgesin. Niye? Tatlı tatlı geliyor. 

Bir tane film oynuyor bu ara, Amerika’da bir sanatçı, büyük gözlü insan 
porteleri çiziyor, filmin adı büyük gözler (big eyes) izlemişsinizdir. Bir tanede 
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adam ve eşini konu ediliyor, her ikisi de ressam… Kendi resimlerini parkta 
satarken birbirleri ile tanışıyorlar, adam onunda resimlerini satıyor, sonra 
buluşmaya başlıyorlar ve evleniyorlar. Sonradan anlaşılıyor ki adamın 
ressamlıkla hiçbir alakası yok, başkalarına yaptırıyor resimleri, onları satıyor 
ve kendini ressam olarak gösteriyor. Kadının resimlerini de başka yerlere 
kendi resmi gibi satıyor, yalancı, dolandırıcı, inkârcı, tamamıyla faiz yiyor, hak 
etmediğinden/ hakkı olmayandan menfaat ediniyor, başkasının emeğini 
bilerek yiyor. Kadın dava açıyor, benim emeği sömürmüştür seneler boyunca 
diye... 

Faizde yatan temel ilke emek sömürmek, emek vermeden hak edilmemiş 
olanı edinmek ve tüketmektir. Faiz yetmiş türlüdür ve hepsi ayağımın 
altındadır diyor. Emeğin sömürülmesi ve üretmeden, hak etmeden kazanmak, 
üretenin hak ettiğini hakkının dışında zapt etmek ribanın içeriğini doldurur. 
Bu iki içeriği nerede görürseniz o ribadır. Üretmiyor, kendinden yeniden 
üretecek ki kendi sıfatını bulsun… Ama riba ile kazanan ne yapıyor? Kendinde 
olmayan, hak etmediği sıfatı üstleniyor, kendinin hak etmediğini yükleniyor. 
Bu parada olsa, sanat ta olsa…  

Faizin haram kılınması; emeğin, hak edilenin sorumluluğunun üstlenilmesi 
içindir. Bu bağlamda emek verilenin, hak edilenin sorumluluğunu almak, 
insanın sıfatlarına bağlı olarak karakterinde olgunlaşmasının, böylece tinde 
gelişiminin de gereklerindendir.  

Sure emeğe, hak edilmiş olana dikkat etmemiz gerektiğinin aklını da bizlere 
vermekte. Zaten bizlere her nasihat edilen, hukuka, adalete, sonuçlara dikkat 
et anlamına gelse de hak edilmiş olana dikkat et anlamını da içermez mi? 
Kanaatim o ki surenin hak edilmiş olana dikkat etmemiz gerektiği bilinci ile de 
okunması gerekir. Şükür kavramı ile de emek sahibine -Allah’a hak etmiş 
olduğu biçimde muhabbetle karşılık vermek gerektiğini anlamaktayız. Sure 
de, emeğe dikkat edin, genel anlamda işaret edilmekte. Özellikle 
ebeveynlerin emeğinin de zikredilmiş olması ve kainatın bir emek olarak 
önümüzde durması ve ilgili ayetler bu anlamda önemlidir.   

En sonunda davayı kazanıyor ama adam kadının üzerinden milyonlar 
kazanıyor. Muhteşem bir film inşallah bulursunuz, izlersiniz. Ve emek 
sömürüldüğünde insanın psikolojisi nasıl oluyor, orada da göreceksiniz. Çünkü 
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emek kutsalıdır insanın, ürün vermiş. Birisi sömürdüğü zaman bu çiftçi dahi 
olsa, sanatçı dahi olsa fark etmez aynı psikoloji; yıkımdır.  

Lokmanda, biyolojik insanın tinsel düzeyde insan oluşu ve kendini ilkeli 
yaşantıda sınırlar edinmesi üzeri özünde olanı, fillerinde dışlaştırması ve içerik 
olarak edindikleri üzeri de sınırlarına bağlı olarak amellerde bulunmasıyla, 
kendini tininde keşfedeceği Lokman suresinin özetidir. Muhteşem vallahi. 
Rum’dan aldı, tinsel düzeyde insan oluşu Lokman’da anlamlı kılınıyor. Sınırları 
üzerinden insan tinselini bulur. İlkeli yaşantıda edinilen sınırlara bağlı ameller 
ederken… Hani istidat ikidir demiştik. İnsanın bakın iki istidadı var bu istidadın 
birisi potansiyellerdir demiştik. İkincisi de gelişime müsait bir istidadı var. 
Edindikleri ile gelişen istidadı var, gelişiyor, sabit bir istidadı yok, sınırlı bir 
istidadı yok. Potansiyel olarak bir istidadı var, ama geliştirilebilir bir istidat 
olarak da var onda. Gelişiyor, ediniyor, yükleniyor ki bu yüklenme ayetleri 
bunu söylüyor. Bir şeyi yükleniyorsa gelişiyor demektir.  

Kitap, hidayet ve rahmet vurgusu da var demişim. Rahmet ile hidayeti daha 
önce konuştuğumuz için üzerinde durmuyoruz. 

Rum suresine ek olarak anlatıyorum, geleceğe doğru olacakların olabileceğini 
gören insanın tutarlı olması istenmekte. Olacakları gör ona göre ilkede tutarlı 
ol; yani sabır, sebat. Kâinattaki çeşitlilik, çeşitlilikteki uyum, denge ve 
ölçülendirme hakikat sahibi Allah’ın haklar -yani yasalar- ve akli gerçekliliğe 
bağlı olarak, istidadınca görünen biçimlerin, Allah’ın varlığına delil olması 
üzerinden fiilde kendini gösterişidir.  

Uyum ile denge çok önemli bir şey; biçimde uyum vardır, harekette denge 
vardır. Denge harekete ait bir kavramdır, uyum biçime ait bir kavramdır, 
biçimin içeriğini doldurur. Kâinata bakın bütün biçimler uyumludur. Renkler, 
biçimlerin şekilleri, doğa ile ilişkileri, insan ilişkileri tamamıyla uyumludur. 
Yeni modaya girdiklerimiz zaman uyum çıkıyor. Ama içeriklerini yavaş yavaş 
doldurduğun zaman onlarda artık uyumlu olmaya başlıyor. Adam mesela 
bundan önce kısa saç hiç kimsede olmazdı, şimdi kısa saç herkeste oluyor; 
çünkü içeriğini yeni yeni dolduruyorlar. Günümüzde enteresan eskiden 
erkekler uzun saç bırakırken –Resulullah’ın bile sünneti var- şimdi uzun saç 
bıraktığı zaman erkeklere garip bakıyorlar. Resulullah’ın sünnettir desen; ha 
öylemi… Hangi zamanda, hangi koşulda yaptığın eylemin, hangi içerikle 
doldurduğunda çok önemli ki o uyum getiriyor. 

268

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Altın oran diye bir şey var biliyorsunuz. Altın oranın iki sebebi vardır. 
Mevcudata ne taşındıysa onun bir altın oranı vardır, istisnasız böyledir. 
Dünyanın kendine ait altın oranı vardır, insanın vardır, sanatta da kullanılır, 
sesin dahi altın oranı vardır. Biçim olarak değil, içerik olarak değil; sesin aktif 
olarak iş görmesi, duyulabilir olması adına tınız olarak kendine ait altın 
oranları vardır. Biz biçim üzerinden konuşalım, bir şeyin altın oranı biçimdeki 
uyumu içindir ve o biçim hareket edecekse, dengeli hareket etmesi içindir. 
Eğer biçimde uyumluluk yoksa altın oran yoksa dengeli hareket olmaz, imkân 
yok. İnsana bakın, ağaç ve dallarına bakın; gövde ve dalların uzantısı altın 
orana göredir. Kök verişi altın orana göredir. Altın oran varsa uyumlu bir 
biçimi var, sanattan baktığın zaman altın oran aynı zamanda dengeli durması 
içindir o. Eğer o oran olmazsa dengeli duramaz, dengeli hareket edinilemez, 
imkân yok. Farz edin yapraklar çok fazla oldu, ağaçlar çok fazla büyüdü, gövde 
küçücük, altın orana göre değil; yıkılır. Kökü düşünün aynı şekilde… Altın 
orana göre biçimlenmese o, gövdeyi tutamaz. 

Uyum ve denge altın oranla özetlenmiş. Uyum biçimdedir ama denge 
harekettedir, biçim ve dengeyi de harekette birbirinden ayrıt edemezsin, 
çünkü hareket biçime sebeptir. Biçimin kendi üzerinden de hareket 
gerçekleşir zaten. Varlığın kendisi nur olarak zaten hep hareketlidir. Bizatihi 
varlık, Allah, hep hareketlidir. Mevcudat demedim, bütün varlığınca kendiyle 
hareketli kılan, yaşamsal kılan, canlı kılan da Allah’ın bizatihi kendisidir. Hayy 
O ise kim Hayy? Kimsenin Hayy’lığı yok, bizatihi Allah Hayy’dır. Diriliği olan 
O’dur.  

Rum da failli mutlak olan Lokman’da işlerin sahibi olarak onanmak istiyor; 
Hamid ve şükür. Rum’da kendini failli mutlak gösteriyor, ama Lokmanda ise 
artık beni ona diyor.  

Şükür, kazanılmış, hak edilmiş emeğin, kalben onanmasıdır. Emek sahibine 
hakkı sebebiyle minnetin gösterilmesidir. Bu anlamda, faizle kazananın 
şükürden nasibi olmadığını da belirtelim. Hamd demek ise bildiğini hakkı ile 
zikretmiş olarak övmektir, medhiye etmektir, onamaktır.  

Tevil sadece okunanın ilahi murada göre anlaşılması değil, ayrıca bizden 
Allah’ın tarafından istenilenin de anlaşılmasını sağlayan bilme yöntemidir. 
Eğer biz burada sadece Allah’ı okuyup anlamaya çalışıyorsak o yanlış bir şey, 
ne demek istiyor, anlam okuması… Bizden ne istiyor? Çünkü Allah’ın iki 
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veçheden hitabı var; anlaşılmak ve anlaşıldığı anda da anlaşılan neyse onun 
üzerinden yaşamımıza sirayettir. Ki Rum suresi otuzuncu ayetten itibaren bu 
şekilde okuyun. Çünkü Rum suresinde fıtratımızın Allah’ın fıtratı olduğunu 
görüyoruz. Yani bizde ne açılıyorsa Allah’ın kendi sıfatları olarak açılıyor. O 
zaman diyor ki takdiri ilahi, tamam ben bunları söylüyorum bunu bu şekilde 
anlıyorsun ama bu şekilde anladığınla bilinçlen ve yaşa. Senden istediği bu… 

Rum suresinde; faili mutlak olarak, her şeyin üzerinde -senin üzerinde de- ben 
hareket ediyorum; Beni gör, benim idrakime var kendi üzerinde… Lokman’da 
ise beni ona diyor; yaptığın eylemlerde ona, gördüğün eylemlerde ona. Çünkü 
eylemi onarsın, biçimden eminsindir zaten. Güneşe bakıyorsunuz onuyor 
musunuz, bakışınızla zaten onun olduğunu biliyorsunuz. Ama güneşin 
eylemleri üzerinden gerçekleşeni onarsınız. Bu yapraklar çıkıyor ilkbaharda, 
şöyle oluyor, şimdi güneş görünmüyor, kış oldu vesaire; hep güneşi 
onamanızdır. Eylemleri üzerinden, verdiği ürünler üzerinden Cenab-ı Hakk’ı 
onayın; gerisi boş iş. Ateist söylevlerin de tamamını bırakmak gerekir bu 
bağlamda… 

İnsan türünün kalıcılığı, doğada ve tinde gelişimi, ilerleyişi bir üst bilinçten 
bakıldığında, ilahi iradeye ve faili mutlak sıfatlarıyla Allah’ı görünür kılan 
işaretleridir. İnsan türünün kalıcılığı haliyle baktığınız zaman sadece ilahi 
sıfatlarla Allah’ın görünüşüdür.  

 Allah’tan başkasından bir şey isteme demişler ya, Resulullah’tan şefaat 
istemek şirk midir? 

Bir kadın şeyh efendiye hediye getiriyor. Şeyh, hanımefendiye; ya hatun, ben 
Allah’tan başkasından bir şey almam diyor. Biraz İbrahim’i, onurlu takılıyor… 
Kadın şöyle bakıyor; şeyh efendi, şeyh efendi diyor, senin için iki gözlü 
derlerdi; meğerse sen tek gözlüymüşsün. Bizden veren de Hakk değil midir 
diyor.  

Allah kuluna hakkını kul elliye verir, bunu bilmeyen cahil kuldan bilir. 
Kaynaktan istiyorsun şirk değil, o verilmiş bir hak. Allah’a ait bir sıfat üzeri 
olandan bir şey istemek, gerçekte verecek olan, şefaat etmiş olacak olan 
Allah’a gafilsen eğer şirktir. Hakikatinde yapan çatanın Allah olduğunun 
bilincinde isen ve kulu eli ile verdiğinin bilincinde isen şirkte değilsindir. Zaten 
her istediğiniz kul eliyle verilen değil midir? Hak etmiş olandan, şefaat etmeyi 
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hak etmiş olandan istiyorsun, gerçek olanından istiyorsun, o zaman şirk değil. 
O verirken, onda Allah’a tanık olmak, Allah’ı övmektir, hamd etmektir. 
Kişilerde takılırsak o zaman şirke girer... Kuldan değil onun üzerinde tecelli 
eden Hakk’tan gördüğün zaman, eyvallah. İstemek gerekir mi? İstemek şirke 
sebep de değildir. Çünkü o hak ona verilmiş, o hak ona verilmişse istemek şirk 
değildir. Hak verilmemişse eğer istediğinde şirk koşuyorsun.  

Şirk için neyi kullandık, kendisinde olmayan sıfatı yüklemektedir. Şimdi 
bundan yani Resulullah efendimizin kendisinde bu sıfat haktır, var mıdır; 
vardır. Kalkıp da onda böyle bir talepte bulunmak şirk değildir. Çünkü o sıfat 
zaten onda var. Eğer onda şefaat sıfatı olmasaydı, sizde Allah’a yüklemiş 
olsaydınız talepte bulunmanız şirktir. Kendisinde o sıfat yok ki, ona böyle bir 
hak atfediyorsunuz, Allah o sıfatıyla onda tecelli etmiyor ki, o sıfattın hakkını 
ondan isteyesin. Yani ceviz ağacına gidip te elma istemek gibi bir şey… Ayrıca 
Allah’a yükseldiğiniz hâlde, kendisinde bulunmayan bir sıfatın hakkını talep 
etmek kendinizde olana da örtünmeniz sebebiyle şirktir. Ya hu! Sizde hazır, 
sizin aslınızın haricinde, hak etmeyenden bir şey istemeniz şirktir. Yani aslın 
ile emeğin sonucunda ayağa kalk ve kendi dışınızda olanı aslına ortak kılma! 
Ama herkes istidat üzeri olduğundan dolayı eksikliğini hissettiğiniz, aciz 
kılındığınız durumlarda Allah’tan bilerek kullarından –hizmetkarlarından bir 
şeyler istemek zaten hakkınız olandır.  

Bir şeyi sıfatının, hakkının dışında görmek, sıfatın hakkının dışında da 
taleplerde bulunmak şirke götürür insanı. Zulümdür yani. Resulullah bu ya, 
şirk olsun, öyle olsun, hiç olmazsa sağlam yerden tutmuşuz yani. İnsan 
babasından bile çare istemiyor mu? Düştüğü zaman baba yetiş demiyor mu? 
Yetişiyor, ama önemli olan bu değil, önemli olan insanın kendi varlığıyla 
ayakta kalması, bizim derdimiz bu. Şefaat edilecek değil, şefaat edenlerden 
olmak. Şefaat edilecek değil; aciz düşmüş, zillete düşmüş değil, ayağa kalkmış 
bir insan olun, eşrefi mahlûk olun… Resulullah’ın şefaati elbette hak, onu 
talep etmekte hak, gerçek. Olmayan bir şey değil yani. Ondan şefaat 
istemekte bu bağlamda şirk değildir. Çünkü kendisinde olmayan bir şeyi 
istemiyoruz ki olan bir şeyi istiyoruz. Ama önemli olan sizin şefaat hakkı 
kazanmanız, kendi varlığınızla ayağa kalkmanız, o özvarlığınızla insanlara 
şefaat edebilmeniz.  

Ki Lokman suresi şefaattir bu bağlamda. Evladına el uzatması şefaattir. Hani 
dedik ya, hangi el uzanıyor, Lokman’ın eli mi, yoksa Lokman’dan bize 
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yavrucuğum diyenin mi? Bu ifadeyi Allah’ın oğulları gibi anlamayın. Bize 
Lokman’ın dilinden baba karakteri üzerinden hitap ediyor; yavrucuğum… Bize 
hitap ediyor, tut elimi… Lokman bize uzanan el orada, işte o şefaattir. 
Görmeyeceksin orada Lokman’ı, sana kullum diyen Allah’ı göreceksin; tut 
elimi diyen Allah’ı göreceksin. Biyolojik baba değil baba karakteri üzerinden 
kendini dilde sıfat belirimleri üzeri görünüşe taşıyan Allah’ı göreceksin. Şirk 
bunun neresinde?  

Kur’an’da 36’ya kadar 12’li üç çark döner. Şu üç şeyi bilirseniz hiçbir zaman 
şaşmazsınız; Zat-ı İlahi, Sıfat-ı İlahi, Fiil-i İlahi… 

O Zat-ı İlahi’yi sıfatları ile bilir, sıfatları itibarı ile fillerinde görürseniz hiçbir 
zaman ondan uzak düşmezsiniz. Yolunuz dualarla dörtdörtlük olur. Zatı 
tanıyorsanız; öz varlığınız, her şeyin üzerinde olan öz varlığı; O’nun sıfatlarını, 
esmalarını biliyorsanız ve de bu doğrultuda eylemlerde bulunup kendisine 
tanık olunması muradı için her şeyin döndüğünün idrakinde iseniz –amacına 
bağlı olarak her şeyi idare, idame ve ikame ettiğini biliyorsanız- şaşmazsınız, 
uzak olmazsınız. Yolunuz dosdoğru olur.  

Kim ki sadece fiiline tutuldu, sıfattan mahrum; kim ki sadece sıfatına tutuldu 
Zat’tan mahrum; kim ki sadece Zat’ını buldu sıfat ve fiilden mahrum… Üçünün 
de bilincinde olacaksınız ve bunlara göre yaşamınızı biçimlendireceksiniz, 
yaşantınıza taşıyacaksınız. O zaman yakinlik güzeldir, yârden ayrı garı olunur 
mu?  

19.07.2015 
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32- SECDE SURESİ 

 

Secde noktalanmaktır aslında, noktaya/ kendiliğine vardığında noktalanırsın. 
İnsan, öz kendiliğinde/ Allah’ta noktalanmalı... Secdenin kendisinde olması 
gerekende bu… Secde erek olanda sonuç itibarı ile noktalanmak, kendini 
ereğinde bulmak anlamına gelir. Bu doğrultuda “Âdeme secde et” ayetini 
anlamak gerekir. Zaten secdede kendiliğin ile baş başa kalmak ne kadar 
güzeldir. 

Secde suresini Kur’an Mucizesi kitabında iman ve inkâr ilkelerine göre 
okunmalıdır demişiz. Bu da surede diyalektik kıpılarına dikkat çekilmesi adına 
önemlidir. “Dileseydik herkese hidayet verirdik...” ayeti ile de tinde diyalektik 
anlamlı kılınmıştır. İnsan tininde diyalektik, karşıtlar ilişkisinde çatışkı 
zemininde görünüş bulur. Surede diyalektiğin belirimi ilk iki ayetle anlamlı 
kılınır. Diyalektik, biraz önce zikrettiğimiz on üçüncü ayette anlamlı kılınmıştır. 
Diyalektik insanın iç dünyasında nefsi emmaresi ile dış dünyasında ise insanlık 
tarihi boyunca görülen hak ve batıl karşıt belirimleri üzerinden görünür olur.  

Surede insanın iç dünyasındaki çatışkıyı iman ve salih amelle aşması gerektiği 
vurgulanır. Bununla beraber Musa ve kitap bahsi ile de toplumsal yaşamdaki 
fevri nedenler sebebiyle görülecek olan çatışkının hukukla aşılacağı beyan 
edilmiş olunur. Yirmi yedinci ayette de doğada ürün vermenin anlamlı 
kılınması da diyalektik adına önemlidir. Çünkü insan doğada Allah’ın 
gösterdiği gibi ürün alır ve ürün verirken; doğa zemininde doğaya aşkın tinsel 
ürün vermekle tinde çatışkıyı aşar.  

Ferdi olarak düşünün, bir sanatçı, zanaatkâr ürün verirken çatışkıda mıdır? 
Her türlü çatışkıya aşkın tinde kendini sıfatına bağlı olarak yaşamaz mı? 
Bunun dâhilinde bir toplum hukuk zemininde ürettikleri ile ilişkilerinde 
bütünlenerek kendi iç çatışkılarını aşmaz mı? Üretimin olmadığı yerde ise 
üretmek gerektiğinin, hukuka bağlı yaşamak gerektiğinin bilinci elde edilene 
kadar ve hukuk ve üretimde yapısallık kazanılana kadar çatışkı devam etmez 
mi? Bu doğrultuda surede geçen fetih günü; hukuk zemininde edinilen 
toplum yaşamda ürün verilmeye başlandığı ve ürün verirken toplumsal 
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bütünlüğün elde edildiği gündür diye biliriz. Ayrıca ferdi olarak ta insanın, 
doğa zemininde emek ile emek verdiğinde yaşadığı ilahi sıfat ile kendindeki 
çatışkıyı aşabileceğini de vurgulamak gerekir. Anlatır olduğum bu durum 
surenin tevil içerikli özetidir. Bu bağlamda da sure diyalektik ilkesince 
okunmalıdır. Hukuk ve vicdan insanın insan ile olan ilişkilerinde tininde rükû 
etmesinin gereğidir. Emek, üretmek ise insanın insani ilişkilerinde yükseldiği 
ilahi sıfat ve esmalara yükselmesine ve yükseldiğinde kendiliğini yaşamasına 
sebep secdesidir. Böylesi rükû ve secdesi olmayanlar, insan tininde görülen 
çatışkıyı aşıp ta selameti bulamazlar. İnsan tininde görülen çatışkıyı dünyada 
aşamazlar ise ölüm ile çatışkıdan ayrılırlar.  

İman aklen tasdik ve kalben onamadır. İnkâr ise olanı, hak ve hakikati, hak ve 
hakikate bağlı gerçekleşeni yalanlamaktır. Surede peygamberi yalanlama, 
Kur’an’ı yalanlama, ahireti yalanlama, yeniden yaratılışı ve dirilişi yalanlama 
vs. birçok şey söylüyor. Ayetleri yalanlama, “Bu kitabın âlemlerin rabbi 
tarafından indirilmiş olmasında asla şüphe yoktur.” Diyor, demek ki bir 
yalanlama var, bir şüphe var; “toprağın içinde kaybolduğumuz zaman cidden 
biz mi yeniden yaratılacağız? Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr eden 
kimselerdir” inkâr da zaten yalan veya diğer bir ayet, “kendisine rabbinin 
ayetleri hatırlatıldıktan (bak rabbinin diyor, herkesin rabbi, zalimin de rabbi, 
zulme sebep verenin de rabbi) sonra onlardan yüz çehrenden daha zalim kim 
olabilir.” Bak yalanlayan… “Cidden biz o mücrimlerden intikam alırız.”  

Daha önce Furkan ve Şuara suresini de yalan ilkesi ile beraber okumuştuk, 
orada olana karşı bir yalanlama vardı. Ama buradaki yalanlama çok farklı, 
sonuçları itibariyle bir şeyi yalanlama. Yani sondan mahrum kalan, akıbetten 
mahrum kalan insanın yalanlaması, yani olacakların idrakinden yoksun 
kalanın yalanlamasından bahsediliyor. Son iki sure de doğada olabilecekleri 
öngörmemiz, tin de olabilecekleri öngörmemiz gösterilirken Secde de ise artık 
olacaklardan yoksun kalmış insanı anlatıyor. Bir de olacaklardan yoksun 
kalmamış kendini adanmışlar anlatıyor; olacaklara, ilkeye, ereğe göre yaşam 
biçimi edinmiş insanlar anlatılıyor. Hak ve hakikati biliyor, olacakları biliyor ve 
onun karşısında olabilecekler ne ise ona göre yaşamını biçimlendirmiş ve ona 
göre yaşayan insan anlamlı kılınıyor. “Onlar gecenin bir vakti kalkarlar” diyor, 
“zikirdedirler” vs…  

Zikir özellikle söyleniyor, zikir davet etmek demektir. Namaz, zekât özellikle 
söyleniyor. Zaten namaz ve zekât ayetleri beraber işlenen iki kavramdır. 
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Namaz kendi üzerinizde Hakk’a varışınızla alakadardır… Sorusu da; “kulum 
ben seninleydim sen kiminleydin?” Salât, Allah ile olmak demek. Zekât ise 
eylem itibariyle halka dönüşle alakalı, senin üzerindeki hakları eda etmek... En 
yüksek derecede üzerimizde hakkı olan da Allah’tır. O zaman O’nun hakkını 
nasıl ödeyeceksin; eylemlerinle toplumsal ilişkilerde insani sıfatlarını 
yaşadıkça ödeyeceksin. Ki ödemek kavramı da yakışmıyor aslında, sen de 
olanı açığa çıkartacaksın ve böylece çatışkıya aşkın yaşabilesin. Bu da 
toplumsal ilişkilerde, insani ilişkilerle gerçekleşen bir şey, başka türlü 
olmuyor.  

Secde suresi de yine Elif, Lam ile başlıyor. Tamamıyla sonuca, 
sonuçlandırmaya ait bir konuşma var, surenin son ayetleri bunu net anlatıyor. 
“Eğer doğru söylüyorsanız bu fetih ne zamandır?” Yani sizin söylediğiniz 
sonuçlar ne zaman? Çünkü sen eğer bunlardan haber veriyorsan, bu sonuçlar 
ne zaman… “ De ki: Fetih günü küfredenlere imanları fayda vermez.” Fetih 
gününün şüphesi yok orada, sonuç ne ise o çıkacak diyor. O olacak, yani 
istinasız. Biraz önceki sohbetten anlayın, olacak zaten olmuş, ona doğru 
gidiyorsunuz diyor… Yani Hakk’ı hakkınca yaşamayana, çatışkıya aşkın 
yaşamayana geçmiş olsun. 

“İmanları fayda vermez, onlara mühlet de verilmez.” “Artık onlardan yüz çevir 
ve bekle.” Bekle, yani çatışkıya değil sonuca odaklı insan ol, “onlarda 
beklemektedirler.”  

16.Ayet: “Yanları yataklarından uzak kalıp, korkarak ümit ederek Rablerine 
dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar,” Korkarak ve ümit 
ederek, çünkü geleceğe odaklı yaşayan insandır. Buradaki korku akıbet 
üzerinden bir korkudur. Çünkü ümitle beraber zikrediliyor.  

17.Ayet: “Hiçbir nefis yapmakta olduklarına karşılık kendilerine bir gözler 
aydınlığı nelerin gizlendiğini bilemez.” Allah, emek harcadığınız şeyin, emeğin, 
karşılığını zayi eylemez, emeğinin karşılığını verecektir. İstisnasız… Herkes 
yaptığını bulur. Biraz önce diyalektikte için ifade ettiklerimde emekten, 
üretmekten bahsettik. Emek, üretmek sonuçta, sıfatı ilahiye taşınmanız, 
çatışkıyı aşmanız, kendinizi hak olan ile keşfetmeniz ve sonuçta da huzuru, 
mutmainliği, selameti edinmeniz ve daha iyi bir dünya kurmanız için 
gereklidir. Emek üzeri yaşadığınız, sonuç itibarı ile tinde yaşamanıza, ilahi 
sıfatlara bağlı olarak karakter edinmenize vb nice nimete ermenize sebeptir ki 
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bu ayetle dahasın da bilmediğimiz bir çok nimet ve ihsanla karşılaşacağımız 
anlamlı kılınmıştır. 

Karma, Lokman’da nasihatle anlamlı kılınmakta, burada tamamıyla 
sonuçlandırılıyor, “böyle olacak, böyle olacak” tamamıyla mimliyor; birinde 
nasihat var, diğerinde bizatihi eylem var, emek, üretim ve sonuçların 
zikredilişi var. Lokman’da teorik bir söylevde; böyle yaparsan böyle olursun, 
ama yaşamsal bir karşılığı yok tam. Secde de onun yaşamsal karşılığı olduğunu 
söylüyor. Ki Secde suresi bunun içindir ki Lokman suresinin devamıdır. Bütün 
sureler birbirinin devamıdır… Bu bağlamda da görmek lazım…  

5. ayette “1000 yıllık bir günde” insanlık tininde hak ve hakikatin idrakinde 
sıçrama ve gelişme olur anlamında anlaşılmalıdır, zaten bunu konuştuk.  

İşleri kendi muradı ve lehine sonuçlandıran Allah’tır. “Göklerden yere kadar 
her işi o düzenleyip tanzim eder, sonra sizin saydığınız süresi 1000 sene olan 
bir günde O’na yükselir” diyor. Yükselir yani sonuçlandırır diyor. Ama 
geleceğimizde olan, günümüzü sonuçlandırıyor. Kendisinin –geleceğimizde 
olanın- “Evvel Allah, Ahir Allah” sonuçta muradı ne ise günde yaşadığımızı 
sonlandırıyor. Tersinden okuyun; gelecekte olacak diye baktığımız şey, aslında 
günümüze sebep. Aslında her yaşadığımız bir sonuç ile mimleniş, noktalanış. 
Kendimizde neyi noktalanıyorsak sonuçta onları açığa çıkartacak orada, 
gösterecek. Ama oradaki yaşam, oradaki karakter, oradaki biçim ne ise onun 
sonuçlarıdır buradaki yaşam. Yani burada ne yaşıyorsanız kayıtlıdır, 
geleceğiniz itibariyle. 

Surenin temel aklı ayrışım yapıyor, farkındalık getiriyor, iman ile inkâr 
edenleri, yalanlayanları gösteriyor. Ama tamamıyla sonuçtan konuşuyor. Yani 
sonuçlar edinmesi gereken bilince hitap ediyor. Geçen süreçlerde tarih bilinci 
veriliyordu bize güne taşıyordu; bazı surelerde ilkeler ve ereğe bağlı yaşam 
getiriliyordu. Burada zamansal olarak tamamıyla bir idrak getiriyor, usa, tine 
taşınmamız adına önemli bir idrak getiriliyor bize, o da şu; artık sonuçlara 
göre yaşa… Zahmetli ve çatışkılarla dolu dünya yaşantında, zahmetten ve 
çatışkıdan kaçarak değil; mücadele ederek, emek vererek, hukuku yapısal 
kılarak zahmetlere ve çatışkıya aşkın yaşa denilmekte. Yani zahmet ve çatışkı 
kıblesinden emek ve üretim kıblene dön, sonuçlara göre yaşamayı öğren, 
denilmek istenmektedir.  
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Ben sonuçlardan konuşuyorum, sonuçlandırıyorum her şeyi; ne yaşıyorsanız 
karmaya göre, bendeki ilahi sıfatlara göre sonuçlandırıyorum; sonuçlara göre 
yaşa, sonuçlardan da emin olarak yaşa. Son ayet bunu net söyler.  

O bin yıllık söyleve gelince de bin sene mücedditlerine işaret vardır. 
Resulullah’ın hadisi şerifidir; “Yüz sene mücahitleri gelir” der, dört yüz sene 
mücahitleri gelir der. Dini tamamıyla yenileyen bin sene mücedditleri gelir. 
Selam üzerlerine olsun, himmetleri de üzerimizden eksik olmasın. Böyle olsa 
da Lokman suresinde belirttiğimiz gibi binsene de bir insanlık âleminde 
değişmeler olduğunu ve bu değişmelerin öncü görünüşleri olan insanlara 
işaret edildiğini belirtebiliriz.  

30. sure olan Rum ile beraber, işleri üzerinden kuvveti ile kendini gösteren –
Elif, Lam, Mim- Allah’ın, insan fıtratına bağlı olarak, bilinçte sınırlarını bilen 
akıbete göre edimlerinde bulunan insanı ahlaka taşıdığı görülür. Bu çok 
önemli, 16. Ayet “Yanları yataklarında uzak kalır.” Yani yatmıyorlar, özelleri 
yok… “Korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler.” Geleceğe bakarak 
yaşıyorlar. Ümit ve korkuyu o noktada okuyun. “Kendilerine verdiğimiz 
rızıktan harcarlar”. Çünkü ilkelerine ve sonuçlarına bağlı olarak yaşıyorlar.  

Rum suresinde Rabbine yükselen insan ve fıtratı rabbi olan insan, Lokman ile 
Allah aynasında ki kendini bilen âlemler ilişkilerinde bulunmaya başlar insan. 

Allah aynasında dediğimiz şey Allah’a idrak ederek yaşanan şey… Çünkü 
Allah’ı idrak ettiğiniz zaman Allah önünüzde ve Allah’ı kendinize kıyas alırsınız, 
referans alırsınız, kendi yaşamınız ona göre biçim verirsiniz. “Allah’ın ahlakı ile 
ahlaklanınız” hadisi şerifinde bu bağlamda idrak edin. Çünkü idrakine aldığınız 
şey size referanstır, aynadır demektir. Allah aynasında yani idrakine aldığınız 
Allah ile kendini bilen, âlemler ilişkilerinde bulunmaya başlar insan…  

30’lar, Rum suresi ile bir dönümdür, sonra Lokman suresi ile başlıyor bu ki 
biraz önce konuştuğumuz şefaatte var, çünkü el uzanıyor. İnsana kendi 
nedeni anlatılıyor, insana kendisi ile ayağa kalkması gerektiği anlatılıyor. 
Birileri bize şefaat eder, onun kuvvetiyle ayağa kalkabiliriz amenna ama 
önemli olan, o peygamberlerin söylediği şey üzerine şirk koşma yani Allah’tan 
başka dayanağın olmasın. Bilincini ona göre örgütlendir, değerlerini ona göre 
edin, sorumluluklarını ona göre edin, yaşam ilişkilerini ona göre belirle; yani 
müşriklerden olma. İki, “evladım, zerre kadar iyilik yapsan gelir seni bulur, 
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zerre kadar kötülük etsen bulur” akıbetine göre yaşa. Üç; “evladım iyiliği 
emret kötülüğü menet”, yani salih ameller işle ve göster, iyilik yap. Ve “bu 
hakikaten zor iştir” diyor. Peygamberlik hakikaten zor iş selam üzerlerine 
olsun, himmetleri üzerimizden eksik olmasın. Hakikaten de muazzam bir 
emek, onların emeğini yaşıyoruz şu anda Kur’an’da ve dile getirmeye 
çalışıyoruz. Halen devam eden bir emek, Musa’yı zikredişinde onun üzerinde 
anlatımlarda oluşu, Lokman’ı zikredişinde anlatımlar halen peygamberliklerini 
baki bırakmış bakın Kur’an’da. Muhteşem…  

Allah aynasında yani idrakinde kendini âlem ilişkilerinde bulmaya başlar 
insan, bu da marifette insanın fütüvvette bilinçlenmesine sebeptir. Artık Allah 
idraki ile marifetullah ile beraber âleme iniş vardır. 

Tasavvuftaki marifet başta edinilen değildir. Âlimler Allah’ı bilmeyi marifet 
olarak söylüyorlar; zati sıfatları, subuti sıfatları… Bilmek, ilmel yakin olarak 
başlangıçta olan bir şeydir. Dinden amaç marifetullaha ermek, Allah’ı 
bilmektir amenna. İkinci şıkkı unutuyorlar; bildiğin Allah’a ermek ve O’nun ile 
yaşamak, bütün yaşam alanını O’nunla doldurmak, O’ndan gafil kalmamak 
manasında… Bildiğinden gafil kaldığın zaman zaten zındık olursun, küfre 
varırsın, örtünürsün, müşriklerden olmaya kadar gider bu iş. Tasavvufta 
marifet öyle değil. Kendisini kendisi ile bileceksin. Tanık olacaksın. Gaybilik 
kalkacak, aynel yakın, hakkel yakın… Tanık olacaksın sıfatlarına, görüyor mu 
gördüğünü göreceksin, biliyor mu bildiğini bileceksin, duyuyor mu duyduğunu 
duyacaksın, anlayacaksın… Benim de rabbim vardı, vallahi yukarıdaydı, 
görüyordu, duyuyordu, biliyordu ama ben onun gördüğünü, duyduğunu, 
bildiğini bilmiyordum, tanık olarak bilmiyordum. Aklen biliyordum, yukarıda 
görüyor, duyuyor, biliyor. Ama birebir tanık değilim. Ama yukarıda birisi bana 
tanık, amenna… Ne zaman efendinin yanına gittim, bir baktım gördüğünü 
görüyorum, duyduğunu duyuyorum, bildiğini biliyorum. Ya içimi dışıma 
çıkartmıştı, neyim varsa ortadaydı, vallahi… Abdullah Değerli değildi, “veli 
kulumun dilinden konuşum’. 

Eğer, Allah’ınız yukarıda ise, kendinizi sınırlayamazsınız. Yaşam alanında değil, 
uzağınızda… İnsan yakınından çekinir, toplumsal yaşantıda da öyle değil mi? 
Babanın yanına gittim ama o güne kadar da hüngür hüngür ağlıyorum. Hadisi 
şerif duymuşum; az yiyiniz, az uyuyunuz, az konuşunuz. Tamam, ben az 
konuşuyordum ama çok yiyordum yaa… Vallahi ha, şöyle bir sofra olsa 
bitirirdim. Annemde güzel yemek yapıyor ya onun için, ama bir deri bir 
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kemiktim. Yemeği yer, sonunda da hüngür hüngür ağlardım. Çok uyurdum 
ağlardım, gece gündüz ağladığım olurdu Allah aşkı sebebi ile. Ama bak halen 
yukarıda, nefsime hâkimiyet yok; aşk var ama hâkimiyet yok. Kendi kâinatına 
hâkim değilsin. İçgüdülerini sınırlamıyorsun, akıbet bilincin zaten yok. Sadece 
Allah sevgisi ile yaşıyorsun. Ha O’nun sana değer olarak verdikleri sınır 
oluşturmuş, ona göre yaşıyorsun. Akıbet bilinci, nedenler bilinci daha 
oluşmamış. Babanın yanına gittik, hamd olsun bizi kapattı. Zaten bir iken bin 
oldu derdimiz… 

Abdullah Baba ile bir gün oturuyoruz karşılıklı, ilk geldiğim sıralar, şöyle bir 
baktı bana “Allah Allah” dedi, “Yavrum, sana Allah niye bu kadar uzak!” dedi, 
o sırada da aklımda yukarı da Allah’ım var. Tak diye yapıştırdı. Bir baktım 
karşımda birisi, yukarıda Allah’tan bahsediyor, diyor öyle bir Allah yok. Ama 
söylediği anda bir ayet tecelli etti gönlümde; “her yerdedir” ve sanki her tarafı 
muhit esmasıyla kuşatmış, sanki değil bizatihi öyleydi. Muhit esması ile 
kuşatmış Cenab-ı Hakk’a tanıktım. “Yavrum niye bu kadar uzak!” diye ikinci 
defa sordu, tak bir baktım “özleri bilen Allah’tır” Birinin dilinden konuşuyor. 
Karşımda, öyle birebir, bilen Allah, duyuyor görüyor, biliyor. Yukarıdakine 
tanık değildim ama aşağıya inende tanığım, el uzatıyor. Bir el uzanmış bana, 
birebir görüyorum. Abdullah Değerli’yi o sırada görmüyorum, bak onun altını 
çiziyorum. Eylem de hakikate tanık olursun, biçime değil… 

Hemen arkasından bir soru daha; yavrum dedi,  “Rabbim sana niye bu kadar 
uzak!” Tak bir baktım gözümden birisi bakıyor. “Size şah damarından daha 
yakınız”, ayetlerle beraber geliyor, esmalarla beraber tecelli ediyor, idrakine 
taşıyor seni, aynı anda hali ile… Şöyle bir baktı, “hah” dedi, “Bahçenin sahibi 
şimdi geldi” dedi…  

Sonraki söylevlerinde şöyle demişti, “zaten bahçenin sahibi hep vardı da siz 
örtülüydünüz.” Yavrum dedi, hoca bahçeye girmiş, birkaç şey aşırıyormuş. 
Bahçıvan bunu yakalamış, vay demiş, bahçeden yiyorsun, sepetinden üstteki 
maydanozları almış vurmuş durmuş yüzüne, o da diyormuş “Ya Rabbi şükür, 
Ya rabbi şükür…” Ya ben seni dövüyorum, sen ne diye böyle söylüyorsun? 
Altında havuçlar, turplar var demiş, ben ona şükrediyorum. Aslında esprisi 
şuydu; bahçenin sahibi seni ufak tefek şeylerle uyarırken farkına var o 
bahçenin sahibinin, idrakinde ol. Arkasında büyük turplar var çünkü… 
Maydanozlar biterse büyük turplar başlar. Allah esirgesin, şükretmeyi bilelim, 
hamd etmeyi bilelim.  
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Secde adananların suresi, çünkü böyle bir yaşam hali sadece adananlarda 
olur. Adananlar, kendini Allah’a vakfedenler; nedenleri Allah ve nedenleri 
Allah iken Allah’a kurban olanlar. Adananlar… Ki adanan insan fütüvvet insanı 
olur ki yiğitlik ister. Zaten Lokman suresine gidin orada oğluna söylediği 
önemli bir öğüt; bu zor bir iştir diyor. Yani korkakların işi değil. Dünyadan 
korkmuyorlar, “onlar rablerinden korkarlar” diyor. Reflekssel korkular vardır, 
ama burada ilkesel olarak bağlayıcı, akıbete dair -şöyle olurum böyle olurum- 
korkuları yok. Korkuları yaptıklarından dolayıdır, korkuları Allah’a layık olup 
olamadıklarından dolayıdır. Korkuları ‘kavuşacak mıyız, kavuşamayacak 
mıyız’dan dolaydır.  

Allah’a yetişme korkusunda olan bir insan ne yapar; zikri ilahi de olur, 
ibadette olur, yaşam ilişkilerinde yapılması gereken ne ise onu yapar. Secde 
suresi adanmış insanın neler yaptığını söylüyor. Yani ilkesi ne ise, odak noktası 
ne ise ona ulaşmak için neler yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Ve Allah’a 
ulaşmaktan korkmayanlar, umut edenler.  

Başlangıçta Cenab-ı Allah’a ulaşmak benim için söz konusu bir şey değildi. 
Çünkü öyle bir yukarı da Allah’ım vardı ki, “Ya Rabbi sana yetişilmez, zaten biz 
sana layık değiliz” böyle bir akıl var, çocukvari… Ama bak bir saflık var, bir 
ümmilik var, bir bilmezlik var, zaten o bilmezliğin kendisinde o saflık çıkıyor. 
İyi ki de bilmez kılmış. Çok şeyi bilen insanın bazen ümmiliği olmuyor, saflığı 
ortaya çıkmıyor, kirliliği oluyor. Buradaki kirlilikten kastım sahiplenmeleri 
çoğalıyor, birçok irade uyanıyor, bazen hiçbir şey bilmemek en iyisi oluyor. 
Çünkü bilmeden yaşıyorsun ve bilmeden seni bir yere taşıyor. Ne mutlu… 

Uzakta bir Allah… Tanımıyoruz etmiyoruz vs. tanışmak istiyoruz ama 
yetişmeye imkân yok. Seninle tanışmaya imkân yok, bari bir evliyanı 
tanıyalım. Sen yukarıdasın hiç yoksa aşağıda birileri var. Bu arayışta olanlar 
için, Lokman’ın el uzatışı önemli, eğer Lokman’ın el uzatışı olmazsa bu 
arayışta olan insanların hepsi aç kalır, biter, yok olur. Bakın talep ettiğinizle 
size görünür ve adres insandır. Talep ettiğiniz ve içinizden olan size ait olan 
sıfatlar üzerinden size görünür. Yani yine insan üzerinden görünür.  

Hani bunu Musa’nın hikâyesinde de biliyoruz, demiş ki: Ya Rabbi bugün bana 
misafir gel, hani yemekler hazırlanmış, garip fakir, piri faninin birisi gelmiş, ya 
Musa lokmandan bana da ver demiş, açım demiş yoldan geldim. Rabbim 
gelecek, ziyafeti bozma demiş. Git şuradan bir su getir, senin de ikramın 
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olsun, sevabın olsun. Bir de sevap yüklemiş arkadaşa  İnsan yüklemeyi 
sever, vallahi şunun için bunun için durmadan yükleriz insanlara bir şeyler… 
Her neyse adam çekmiş gitmiş, suyu da taşımış ama. Beklemiş, beklemiş, 
gelmemiş. Bir biçim bekliyor ya, nasıl bir biçimse… “Ya Rabbi” demiş, “sen 
sözüne sadıksın, lakin gelmedin” “ Ya Musa geldim, sen bana bir kova da su 
taşıttın’, “Ya Rabbi o sen miydin?’, “O ben değildi, ama ben oydum” hangi 
maske arkasından bize el uzatır, o ayrı bir şey.  

Marifetullah bizatihi yaşamakla olacak bir şey. Öyle kafadan biliyorum, 
Allah’ın sıfatları şu bu demek imanı gaybi düzeyinde önem arz eder ama ussal 
olarak bakıldığında bilmediğini ifade etmektir. Tanık mısın kardeşim; Değilim, 
bitti… Öyle marifetullah olmaz. O ilmel yakin, imani gaybi düzeyinde amenna, 
onu kabul ederlerse amenna. Hakikat cephesinde olmaz öyle bir şey, kendisini 
kendisi ile tanırsın. Ve kendisini kendisi ile tanıtır sana, aracı ile tanıtmaz. 
Bizatihi kendisini kendisi ile tanırsın. Nakille olmaz bu iş, bizatihi yaşayacaksın, 
sana inecek o bilgi, yaşayarak inecek ama, edineceksin; yani kendisinin varlık 
bilgisini sana verecek. Hakk… O vakit marifetullahtasın. Ki bunun başlangıcı 
muhabbetulahtır, muhabbetullahın başlangıcı da duadır, dua...  

Dua ile başlar yol. Çünkü dua talep etmektir, talep ettiğini veçheden size 
görünecektir. Diyor ya “ola ki size bir ateş getiririm”, dostun ateşi kişinin 
talebi üzerinden görünür. Hamd olsun… Tecelleyi berkilerle başlar, böyle 
şimşek çakmaları gibi, uyandırır böyle, bir görünüşler sağlar. Evvela 
anlaşılmaz, böyle mi, şöyle mi olabilir mi filanlar olur, ama ardı ardına 
sıralanmaya başladığı zaman tık böyle kala kalırsın. Ondan sonra 
susuverirsiniz.  

Musa günlerce yanında konuştu, ondan sonra bir daha konuşmadı, sadece 
önünde, huzurunda duruyordu. Emin olun, ne derse o… Yani Musa 
devresinden bizde geçtik, günlerce soru soruyordum, hak hakikatle 
karşılaşınca bir daha soru sormadım, nasıl olsa rabbim biliyor dedim. 
İnsanların derdi çok, derdi çok olduğu için anlatacakları şey çok, sorular 
morular, problemler, Allah bilmiyor hepsini hatırlatıyoruz! Ama insan derdini 
de anlatmazsa bir türlü açılamıyor, bir türlü rahatlamıyor, yükünü atamıyor. 
Onlar da lazım, ama istidatlarınızın genişlemesini istiyorsanız, bırakın, dert ise 
sizde patlasın, sıkıntı ise sizde yok olsun gitsin, yani kendi toprağınızı en çetin 
şeylerle, emek harcayarak siz onları üretime elverişli bir hale getirin. Yani 
sıfatlarınızla Hakk’a en yüksek derecede taşının. Kul kapısından beklediğiniz 
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şey bizatihi Allah tarafından sizin gönül kapınızdan açılıverir. “Kapını tıklattım” 
der.  

‘Kulum kapını tık tıklattım, bana açmadın, elimi uzattım tutmadın, seslendim 
duymadın, ya şu kapını açaydın da azıcık gireydim’, şimdi kapı deyince 
dışarıya odaklanıyorsun, değil, kapı sizsiziniz. Özünüzde olan seslenir size, 
sana yüreğinden el uzattı karşılaştıkların şeyler üzerinden, sen kapattın onları 
odaklanmanla, aynı Musa’nın piri faniye odaklanması gibi. Eğer Musa o piri 
faniye yemek yedirmiş olsa idi, er Rezzak olarak Allah kendisinin kapısını 
orada açacaktı zaten. “Ya Musa bugün benim için ne yaptın?” da çok anlattık 
bunu. Ya Musa, bugün ben sende Şafi oldum mu, Vedud oldum mu demektir 
o. Yani seni kendi nedenim için yarattım; Rum suresi 30.ayette, fıtratı 
fıtratımdır insanın diyor. Senin varlık nedenin bu, fıtratın bu, yaradılışının 
sebebi bu, açığa çıkarttın mı? Benim için bugün en yaptın? Kıble o piri fani 
değil, o Musa’da olanın açığa çıkması için… Ben sana geldim, bir lokma 
yedirmedin bana, buradaki lokma piri faninin lokması değil, er Rezzak olarak 
Rezzak rızkı vermenin sevinci, Vedud esmasının açılması, Şafi esmanın 
açılması, yoksa rabbim beslenmez.  

Kapımızı hep tıklatıyor, bazen bir piri fani ile, bazen gökten uzanan bir el ile, 
bazen bir rüya ile, bazen hiç beklemediğimiz birinin bir sözü ile, bazen oluyor 
şeytanın haliyle, bazen zahmetler ile, bazen bir köşe bucak çekilmemizle 
yalnızlıkta kendi iç dünyamızda… Ama her uzanan el, her sesleniş sizde olanın 
seslenişi, sizde olanın el uzatışı, sizde olanın kapınızı aralamasını isteyişi… Kapı 
sizsiniz, el sizden uzanıyor ve sizin özünüzden sesleniyor, vicdanınızda. 
Sesleniş vicdanınızdadır, yaşadığınız her şeye karşı nasıl yaşamanız 
gerektiğinin seslenişini verir. Ama siz sebeplere odaklanırsınız, kendi 
beklentilerinize odaklanırsınız, vicdanınızın sesini duymazsınız. Vicdanınızın 
sesi Allah’ın sesidir, olması gerekenin sesidir, olması gerekeni telkin eder size, 
ilkeleri telkin eder size.  

Hemen arkasında akıl, kıyas, ölçü… Diyor o kapıyı da açık bırak, “akletmez 
misiniz” diyor, “düşündüğünde kulumun manasını veren benim” diyor. Sizi 
idrake taşıyacak, sizi görüşe taşıyacak, kapını aç ki göresin, ama akıl kapımızı… 
İlkelerle düşünmüyoruz, ölçüyoruz biçiyoruz neyle, kendi isteklerimize kendi 
göreceli düşüncelerimize göre. İlke ile düşün, o zaman hepimiz bir kapıya 
taşınıyoruz zaten, anlayışımızda düşüncemizde mana verirken, onun idrakine 
taşınıyoruz, O’na tanık oluyoruz. Ama iman ile… İman olmasa hiçbiri olmuyor. 
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“Bu gözler Allah’ı görmez, çünkü bu gözler zihnimize aittir” ve duyular 
âlemine ait olarak her şeyi görürüz. “İman dolu gözlerle Allah’ı görürüz” 
Biçimler onu göstermez, işaret eder demiştik. O biçimler üzerindeki 
eyleminde her birindeki içeriği açığa çıkartırken, yani ilkeler dışlaşırken, o 
eylemlerde sıfat sahibi olurken o sıfat sahibi olarak O’na tanıksınızdır. Kendi 
üzerinizde deneyin.  

Ama kapı sizsiniz, sizden açılması gerekiyor. İster bunu vicdan olarak anlamlı 
kılın, ister akıl olarak anlamlı kılın, beden olarak anlamlı kılın hangi noktada 
hangi melekeniz üzeri düşünürseniz düşünün önemli değil; kapı sizsiniz, 
açılması gereken sizsiniz. Hani Elem neşrah leke sadrek, “biz senin göğsünü 
genişletmedik mi?” Yani kabulleriniz olsun, Allah özünüzde size el uzatacaktır. 
Dışarıdan özünüze uzanmanın yansımalarını verecektir. Yani Abdullah 
babanın o biraz önce anlattığım hikâye, dışarıdan uzanan bir eldi amenna, 
ama benim bende uzanan elimi eğer imanla bana tutturuşu olmasaydı, o 
bahçe sahibi tutturmasaydı, kabullerimiz geniş olmasaydı, o eli zaten 
göremeyecektik. İçerideki iman ile Allah’a tutunmuş olmasaydı kul, dışarıdan 
gelen eli, uzantısını görmeyecekti. İçeriden uzanan eli tuttuk imanla, dışarıdan 
da gördüğümüz her maske arkasında, o zaman eyvallah dedik. Belli sen benim 
rabbimsin; belli rabbimizsin zatında, belli rabbimizsin sıfatında, belli 
rabbimizsin fiilinde, belli rabbimizsin esmai ilahisi tecellisinde ki bütün fiil onu 
içerir. Yani söz verdik ama o sözü dört cihetten tuttuk, beş cihetten tuttuk, 
her maske arkasında gördüğümüz de tuttuk, kişileştirmeden, sıfatları 
ilahlaştırmadan, her birinin üzerinde kendisinin tecelli ettiğinin bilincinde… 
Tevhid de zaten budur.  

Lokman’da çok enteresan bir ayet daha var, Musa’ya kavuşma ayeti, “seni 
Musa’ya kavuşturacağız” “Orada bir vakit kaldınız” ayeti de var, nerde 
kaldınız; dünyada kaldınız. Musa’ya kavuşturacağız ayeti, Resulullah’a direkt 
bir söylev olarak geliyor, Musa’nın mertebesine taşıyacağız ayeti olarak 
algılanabilir. Kişi olarak Musa’ya kavuşturacağız anlaşılabilir. Ama işin hikmeti 
bambaşka; o sırada Musa meşrebinden kimse, ona kavuşturacağız 
anlamındadır. Hz. Ömer’in kendisidir o. Bu ayetin kendisine giderseniz 
devriyeye kadar varırsınız.  

Bir gün bir yerde sohbet ediyoruz, zamanın erenlerinden bir tanesi 
günümüzde de var, eskiden de çok kuvvetli bir eren… Sohbete geldi o eren, 
ben Abdülkadir Geylani diyeyim, siz deyin Bahattin Nakşibendî, kim olduğu 
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önemli değil. Bir dua geldi ve gidiş yaşımı uzattılar. Ben erken, otuz üçte 
Hakk’a yürüyecektim, baba dedi yavrum bir senede benden olsun; otuz dört 
oldu. Metin baba ile bir alışverişimiz var, sevgi muhabbet hadi dedik öylede 
biraz uzattılar. Benimde hiç umurumda değil, beni alıp götürürseler bugün 
eyvallah diyeceğim, sevdiklerimizi çok özledik. Burada da çok var amenna, 
ama insan bazen putlarını bırakamıyor. Put deyince insanlar yanlış anlayabilir, 
burada şu an kastettiğimiz sevdiğimiz, biçim… Efendileri de bazen özlüyoruz. 
Aslında gidip geldikleri yok, ama insan bazen biçimlerde kalıyor, sevgi 
biçimde, nesnesinde kaldırtır çünkü. Bazen o sevgiyi bile aşmak gerekiyor.  

İsmail Emre’ye efendisi evlat kır putunu demiş; kırmam demiş. Kır putunu; 
kırmam demiş. Kır demiş; kırmam demiş. Ertesi gün Hakk’a yürümüş Halil 
Develioğlu. Kırmazsan kırılıyor, kendileri kırıyor üstelik. Ondan sonra şu 
doğuşu söylüyor;  

Zahir idi Halil Develioğlu batındaydı Emre,  
Gitti Halil Develioğlu zahir oldu Emre  

Putu o gün kırılmış yani.  

Velhasıl kelam orada bir dua geldi, yaşını şu kadar uzattık, dedim ayvayı yedik. 
Dua o erenden geliyor, gittim erenin yanına; sen böyle dua ettin mi; ettim. 
Metin baba değil, başka birisi… O sırada sohbete gelen, o sırada onun duası 
ve bugünkü karakteri, kişiliği, sureti üzeri gelmiyor, o sırada aslı olan bir önce 
geldiği suret üzeri görünüyor. Gören de zannediyor ki Abdulkadir Geylani… O 
zamanki Abdulkadir Geylani’yi görüyor; bilmiyor ki bu zamanımızda yaşayan 
Nakşibendî hazretleri olsun o kişi veyahut da Yusuf Hemedânî o kişi. 
Zannediyor ki o zamandaki… Bu zamanda olanın o anki takdiri, o dua. Dedim; 
böyle bir dua ettin mi? Ettim dedi. Bir daha etme dedim, zaten gideceğiz; yani 
uzatma.  

Seni Musa’ya kavuşturacağız diyor, bak o anı söylüyor, o zamana söylüyor. 
Demek ki Musa’yı taşıyan biri var, Musa’yı taşıyan biri var. Direkt devriyeyi 
anlatıyor… Böyle olsa da Muhammedi yürüyüşte, toplumsal yaşamda çatışkıyı 
aşmak, hukuk zemininde bütünlenmek, sıfatı ilahiyi hakkı ile insani ilişkilerde 
yaşamak, Musa’ya uğramadan gerçekleşmez… Musa’ya uğramak şart olur. Bu 
ne demektir? Hakikat, sürecinde gerekliliklerine göre dizgeli olan, safha safha 
yaşanabilen ve yaşam da gerçekleşen haklara aşkın ama haklar üzerinden 
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görünüş bulan öznel gerçekliliktir. Bunu bildiğinizde ne olur? Hak olan 
belirimlere göre yaşadıklarınızı, sürecin neresinde olduğunu görerek anlamlı 
kıldığınız gibi… Yaşamınıza da süreç içinde yaşanması gereken 
yaşayacaklarınıza göre yön verirsiniz. 

Lokman suresini bu bağlamda da algılayın. Bu devre, bu zamanda 
yaşamazsanız, bir daha getirirler yaşatırlar. İnsanları hiç hor görmeyin bile, 
onu bunu bırakın; bu adam niye böyle bir zahmete gark olmuş diye 
düşünmeyin. Emin olun geçmişte yaptıklarının cezası içindir, oh olsun deyin. 
Ben diyorum bazen, bir gösteriyor; diyorum oh olsun. Allah zalim değildir; 
söylüyor yaptıklarınızı bulursunuz diyor. Hakikatini görmüyoruz, insan 
sebepliğinden bakıyoruz. Geçmiş süreçlerde ne yaptığını görmüyoruz, 
insanlara zulüm ettiğini bilmiyoruz, Allah niçin buna böyle yapıyor diyoruz, bir 
de Allah’ı sanık masasına oturtturuyoruz. Hükmü ilahi, Allah’ın adaletinde 
şaşma olmaz, Allah’ın adaletinde zulüm olmaz. O sıfatın gereği neyse, 
yaşaması gereken neyse onunla yüzleştiriyor. Ama bak bu bir zulüm olsun 
diye değil, yine uyansın, yine kendine dönsün diye, “ola ki dönerler.” Bir vakit 
geliyor, gidiyor, bir vakit geliyor gidiyor; ta ki düzelene kadar. Böyle bir şeyde 
var. Çünkü Musa ayeti inanılmaz bir ayet orada… Üstelik duası var; Ya Rabbim 
iki tane Ömer’den birini bana kavuştur diye duası var. Böyle olsa da 
merhameti ilahi sebebiyle insan el uzatmanın, insana yardım etmenin farz 
olduğunu da unutmamak gerek.  

 İki Ömer hangi iki Ömer efendim?  

Birisi Ebu Cehil, Ömer bin Hattab’dır. Dikkatli bakın tamamıyla Musevi’dir. 
Bütün eylemlerine bakın, onun gibi agresif, onun gibi müdahil, onun gibi 
cevap vari, yani enteresan bir adam, Resulullah’ın bütün özel hayatına 
müdahil. En sonunda Resulullah yaka silkmiştir, onu da söyleyeyim. Ömer’den 
değil, müdahil olmasından… Selam üzerine olsun, himmetleri üzerimizden 
eksik kalmasın inşallah.  

Her surede insandan istenen “ne” sorusunu sormak gerek... Bunu 
konuşmuştuk. 

Lokman ve Secde’den itibaren insandan istenen şükür, rabbini tasdik ve 
marifetin fütüvvet mertebesinden Rabbinin ahlakı ile ahlaklanmak ve fiilde 
verilenleri veya da edilenleri hizmette şükründe bulunmasıdır. Çünkü hizmet 
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bir nevi şükürdür. Yani verilenlerin hak sahibine iade edilmesidir. Eskiler bunu 
şöyle söylemiş; hizmeti olmayanın Allah’ı olmaz. Hakikaten de hizmeti olan, 
Allah’ını bulur. Surede insandan istenen; hak-batıl ve iman-inkâr diyalektik 
kıpılarında çatışkıda yaşam bulmakta ise kıblesini, iman, salih amel, hukuk, 
vicdan, emek ve üretimde hak ve hakikate çevirerek çatışkıya aşkın 
yaşamasıdır. Bir daha hatırlatayım; çatışkıdan kaçarak değil, çatışkıya aşkın 
yaşamak, insandan istenendir. Çünkü çatışkıya aşkın olarak çatışkı aşıldığında 
amacı ve gayreti yitirmemek adına çatışkının gerekliliği şarttır. Halen 
insanlıkta çatışkının devam ettiği düşünülürse; insan tininde ferdi değil ama 
umumi olarak mutlak bir zaferden bahsedemeyeceğimizdir. İnsanlık, kendi 
içindeki çatışkıyı aşarsa eğer çatışacak başka şeyler edinecektir.   

Kim ki çalışıyor, üretiyor, eylemde bulunuyor, kendi sıfatına zaten hizmet 
ediyor, açığa çıkartıyor, rabbini o sıfat üzerine buluyor. Bu sohbetlerin yapılışı 
bir taraftan da kendi nefsimize hizmet olmuş olmuyor mu, Kelam ve Âlim 
esması doğrultusunda… Yani hizmet ederken buluyoruz, çalışmanın kendisine 
girmeseydik, bu kadar detaylara inebilir miydik? Bu kadar detaylarda 
rabbimize ilmel yakin tanık olabilir veya hafta içi yaşadıklarımızla, 
öğrendiklerimizle beraber, tanık olabilir miydik? Bildiklerimizi, 
öğrendiklerimizi yaşantımızda da görmeye başlıyoruz, ama yaptığımız hizmet 
buna imkân verdi. O zaman birilerine hizmet etmiyorsunuz, bizatihi kendimize 
hizmet ediyoruz. Bunu yakalarsak, biat etmenin de ne olduğunu anlarız, yani 
el tutmanın ne olduğunu anlarız.  

El tutmak gidip birilerinin elini tutmak değil, Hakk’ın elini tutmak ve kendine 
hizmet etmektir. Çünkü insanlık adına, evrensellerine bağlı olarak birilerine 
verirken, birileri için bir şey yaparken kendiniz için yapıyorsunuz ve bunu 
anladığınız zaman verdiğiniz sadaka kendi nefsinize verdiğiniz sadakadır. 
“Bugün benim için de ne yaptın” da düşün. Veya da birinin hastalığını tedavi 
ederken onun hastalığı tedavi değil, eğer senin nefsinde varsa kibre ait, şuna 
ait buna ait hastayı ziyaret, hastayı tedavi etmek kolay değil. Kendinde olanı 
dışlaştırıyorsun, açığa çıkartıyorsun, şafi esmasını çıkartır iken, bir taraftan 
kendi bütünlüğünü bulursun, bir taraftan başkasına verdiğin bütünlükle 
Hakk’ı bulursun kendinde, muhteşem bir şey… El uzatırken, sana el uzanır bu 
sefer. 

Hizmet Allah’adır, bir kişi ilke olarak Allah’a hizmet ederken, kendi nefsine 
hizmet etmiştir. Buradaki hizmet, nefsine hizmet, böbürlenerek, nefsine 
286

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



dünyanın önüne koyarak yaşamak değil; ilkeli yaşamak. Onun için diyor; 
nefislerinize zulmetmeyiniz. Millet onu şöyle anlıyor; ye, iç, gez, dolaş… Yap 
kardeşim, hepsini yap, ama bunlar sende zulme sebep vermesin, örtünmeye 
sebep vermesin. Nefsine zulmetme; kendini örtme. Çünkü nefis dış âleme 
bağlıdır. Onun boyunduruğundan kurtul, sınırla, o zaman nefsine 
zulmetmiyorsun. Oruç tutuyorsun, nefsine zulüm mü ediyorsun; iyilik 
yapıyorsun, sınırları biliyor, söz tutmanın gerekliliğini anlamaya çalışıyor. 
Akşama kadar sözünü tutmak kolay değil. Hadi ramazan bitti, şeval orucunu 
tutmaya çalışın 6 gün, zorlanırsınız, farzlar kolaydır, nafileler zordur bir parça. 
Farz emir olduğu için toplumsal ilişkilerde de zorunlu kıldığı için birbirini 
tetikler insan. Yapmayanlara bir şey demiyoruz. Ama nafileler bireysel olduğu 
için zorlanır. Ben nafile oruçlarda zorlanırım; misafir gelir tutamam, yarı yola 
gitsin, ya bugün de böyle idare eder rabbim, farzda öyle değilim.  

Kendini sınırlamak kendine zulmetmek değil. Diyor ki: “onlar yatak yüzü 
görmezler” şimdi bu nefsine zulüm müdür? Bizatihi nefsini sınırlamaktır, 
ilkeye doğru taşımaktır. “Örtüsüne bürünen kalk” ya da “gecenin bir yarısı 
Kur’an oku, namaz kıl” Kaçımız kalkıyor yapıyor, çünkü nefsimize zulüm 
geliyor. Nefsine zulmetme diyor, ilkeli yaşa, yapılması gerekeni yaşa, seni 
sonuca taşıyacak eylemlerde bulun.  

Secde suresinde söylenen tavsiye edilen tamamıyla akıbet olarak size sonuç 
elde edeceğiniz şeylerdir. Ve Secde suresinde özellikle farzlar konuşulmuyor, 
nafileler konuşuluyor. Allah, kulum “bana adanmışlar ve nafilelerle uğraşanlar 
ererler” demekte. Nafile zorunlu olan değil, ereğe bağlı fazladan olan fazladan 
yapılanlardır. Seviyor fazladan, iş yapıyor fazladan, ilim öğreniyoruz, bakın 
fazladan… İlim-el yakin Allah’ı biliyoruz ama fazladan ilim öğrenmeye 
çalışmıyor muyuz? Böyle olunca da birçok açıdan bildiğimiz Rabbimize daha 
iyi tanık olma imkânı bulmuyor muyuz? “Kulum nafilelerle o kadar uğraşır ki, 
öyle bir hale gelir ki gören gözünde göreni, duyan kulağında duyanı, tutan 
elinde tutan, düşündüğünde manasını veren benimdir” diyor. Bak duyan 
kulağı benim, gören gözü benim demedik. Kulum benimle görür, benimle 
duyar, benimle tutar, benimle bilir denilmektedir. Görünmeyeni gösteririm, 
ilkeli baktırırım, murad ettiğim neler ise onlara vakıf ettiririm, benimle iş 
görür, benimle yürür. Zaten hep böyleydi… Kul, böyle olduğunun da bilincine 
erer. Çatışkıyı aşmış, arınmış olması sebebiyle, bunun farkına varmanın 
olanağını edinmiştir. Mücadelesi, emek vermesi sonucunda ise sıfatı 
ilahilerinin gelişmiş olması üzeri kul, Rabbine kendi sıfatlarında tanıktır. 
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Sıfatlar kulun değil, Rabbinindir, bunun içindir ki Rabbinin sıfatları ile kul 
Rabbine tanıktır. İşte Marifetullah böyle bir şey.  

Evliyullah da hepsine tanığız. Ne kadar riyazat etmişler değil mi, günümüzden 
bakıldığında nefislerine de amma zulüm etmişler gibi görülmekte! Değil, 
nefislerine hürmet etmişler, aslına varsın diye. Nefis kendine düşmandır aynı 
keklik gibi, düz ovada da avlanır/ görünür… Bunun için olsa gerek ki dağlarda/ 
yükseklerde yaşamayı sever, insanda büyüklenmeyi, acziyetini maskelemeyi 
ister. Böylesi yaşamayı tercih eder bunun içindir ki aslından kaçarken, 
türünden de kaçak, maskeler içinde örtülere bürünerek yaşar. Nefis aslından 
firaridir/ kaçaktır, ibadetten kaçar, aslından kaçar, hakikatten kaçar… Keklik 
gibi de güzel öter. Siz onun güzel öttüğüne, hazlarla sizi aldatmasına 
kanmayın. Keklik misali kafesleyin! Nasıl? İbadet, salih amel, helaller, 
yasaklar, vicdan, us, nafile çalışmalar, emek vb… ile kafesliyoruz. Hep öter 
ama kafesinde öter. Siz onun ötüşüne, sizi tahrik edişine, vesvese verişine 
aldanmayın, ona hayır diyerek kafeste kalmasını sağlayın. Ne vakte kadar? 
Ölene kadar.   

Secde suresinde istenen akıbetinizde sonuç verecek eylemlerde bulunarak 
Hakkel yakin ermenizde istenir. Sure hak ve hakikate adanmışların da 
suresidir. Adanmadan, adandığına doğru gayrette bulunarak emek vermeden, 
ürün edinmeden insan sonuç/ fetih elde edebilir mi? Hayatın her alanında 
olması gereken bir durumdan bahsedilmekte. Bu da surenin evrenselde 
gerçekleşen, yaşamdaki tevil karşılığın zikridir.  

Zaten adanmışları söylüyor “yanları yataklarından uzak kalır” yani sadece 
Allah ileler, adanmışlar. “Korkarak ve ümit ederek rablerine dua ederler”, 
neden korkuyorlar, ümit ediyorlar; kavuşup kavuşmayacaklarıyla Rablerine. 
Yaptıkları şeyler sebebi ile korkulması gerektiğini başka surede okumuştuk. 
Buradaki korku farklı bir korku… “Dua ederler ve kendilerine verdiğimiz 
rızıktan da harcarlar”, adanmışlar sadece harcar. Rızık dediğin zaman sadece 
para pul anlamayın, ne verirse artık. En basiti eskiden misafir olsa üç gün beş 
gün ağırlanır, köylerde, dışarıda adam yatmaz katiyen. Şehir de komşu 
komşuyu görmüyor, misafir geldi mi hangi saatte gidecek diye bakılır.  

Her neyse 17, 16, 19 ayetleri adanan insanlar ve yükselme var. Bu âleme 
dönük, ama burada yükseltici bir durum var, bir taraftan da… Bizden istenen 
ise tamamıyla sonuç verecek eylemlerde bulunmanız, ama yükselten ayetleri 
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var, ama inen tarafları da var, sonuç veren. Ki bunu 5. Ayette görürsünüz, 
yukarıdan aşağıya yapar işlerini... Allah’ı bulursanız, artık size aşağıdaki işler 
üzerinden kendine taşımaya başlar. Kendisine bağlı olarak yaptığınız eylemler 
üzerinden O’na taşınmanın bilinci vardır. Yine kendisine bağlı olarak! Âlem 
üzerindeki ilişkilerinizde kendisine yükseltişi biraz işleniyor.  

“Yüzleri değmez” demek halen toplum içindeler demektir. Çünkü riyazat ehli 
zaten yatak sevmiyor ayrı mevzu… 40 gün çilehaneye giriyor, yatağa yatmıyor 
ki… Konya’da müze olan Mevlana dergâhına gitmişsinizdir, orada zikir 
çekilirken iğneli çene şeyleri var, ola ki uykusu gelir, batar uyanır; yine zikre 
devam etsin diye. Aman Ya Rabbi… Onu gördüm korktum, dedim bu bize göre 
yol değil. Birçok tarikatta var o, Rufailerde de var… Aman ya Rabbi…  

Tinde halk ediliş, nedensellik, akıbet ve ahiret, çatışkıya aşkınlık, sonuç alma, 
fetih de bulunma, yapılan eylemlerin akıbetinde sonuç almak surenin ana 
başlıklarıdır. 

Lokman ve Secde de şükür, iman, salih amel, ahiret bilinci ortak noktalar… Ve 
mümin ahiret bilinci ile yaşar, zaten hadisi şeriflerde bunu net görürsün. Hani 
diyor ya, bir mümin iki defa aldanmaz; yani artık tecrübe edinmiş akıbetini 
biliyordur, o akıbete göre yaşıyordur. Çünkü bir şeyi deneyim ettiysen akıbeti 
biliyorsundur, ona göre de yaşıyorsundur. Muhteşem bir şey…  

Lokmanda sınırları bulunan insanın Secde’de rabbinin ahlakı üzeri yaşanması 
istenir. Secde de hak sahibi Allah’a göre yaşayan ve Allah için harcayan insan 
anlatılıyor, sıddık insan anlatılıyor ve cömertliği hat safhada yaşayan insanlar, 
yani adanmışlar anlatılıyor. 

Lokman’da teorik bir söylev var, amenna, ama Secde de o teorik söylev 
bizatihi yaşamda karşılığının görülmesi isteniyor. Yaşamda karşılığı 
gösterilerek anlamlandırılıyor. Evet, bir akıbetten bahsediyor, bir gelecekten 
bahsediyor, peygamberlik nişanı üzeri “evladım” diyor, ‘bak böyle, böyle, 
böyle…’ Tamam diyor söyledin, ama ne olacak? Secde de net onu görürsün; 
sonuca göre yaşarsan sonuç senindir diyor. Bak Lokman en son neyi “evladım 
bu zor iştir” demişti, burada da zor işi anlatıyor. Nafilelerde ne kadar 
zorlanırız, zor işi anlatıyor. O zor iş de sonucu alacaksın diyor, sonuç fetihtir 
diyor merak etme. Fetih nedir; Allah’a kavuşacaksın diyor. Marifetullah, 
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Allah’a kavuşacaksın, ama yaşam ilişkileri üzerinden Allah’a kavuşmak, bir 
yere kaçarak değil.  

Bu çok önemli, fütüvvet üzerinden Allah’a kavuşmak, fıtratın üzerinden 
Allah’a kavuşmak, yukarıdaki bir Allah’a değil, yani miraç ile yaşam değil, 
ciraçla yaşarken Allah’a kavuşmak. Nafile ibadetlerle beraber miraçla da 
Allah’a yetişilir, onun da altını çizeyim, yani ikisi paraleldir birbirini destekler.  

Soru var mı hiç? 

 Bin yılı soracaktık ama açıkladınız. 

Önceki surede de konuşmuştuk; bin sene de bir âlem değişir, devran değişir. 
Yani insan bambaşka bir anlayışa taşınır. Mesela hukuku getiren peygamber 
gelmediyse eğer, halen toplum hukuk toplumu değildir, ya göçebedir, ya da 
yerleşkeleri varsa kavimler düzeyindedir. Ne zaman hukuk tam geliyor bir 
peygamber tarafından, insanlar imparatorluklar ve hukuk kurmaya başlıyor. 
Roma, Osmanlı, vb. hep Musa’dan sonradır. Yani devletler de hukuk, 
toplumsal yaşantıda hukuk, insanın tamamıyla medenileşmesini sağlar. Bu 
tamamıyla Musa’dan sonra olan bir şey! Ne zaman hukukla yaşamayacaklarını 
öğreniyor insanoğlu; hukuksuz yaşanmayacağını öğrendiği zaman… Çölde 
sürüklenip gidiyor ya İsrailoğulları… Barbarlık, göçebe kavimlerin istilaları, 
şunlar bunlar, hukuk zemininde örgütlenmek, ortak yaşam kurmak, ondan 
sonra askeri, ekonomi, devletleşmeye doğru gidiştir. 

İbrahim göçebe bir insandı, İbrahim’den önce daha lokal yaşamlar var. Lokal 
yaşamlar da ihtiyaçlarını bulamayan insanların, tine ait değerlerini bulunduğu 
ortamda yaşamayan insanların, göçebe olduklarını görüyorsun. Bir 
peygamberle gelen bir şey, bütün insanlığı etkiliyor. Hani 1000 sene dediğimiz 
şey, onunla geliyor, ne geliyorsa… Artık onda açılan ne ise, gelecek bütün 
insanları etkiliyor. Büyük bir kuvvetle geliniyor, büyük bir melekle geliniyor, -
melek dediğim kuvvet- bir enerji yayılımı ile geliyor ve insanlığa miras 
bırakılıyor ve ne bırakıldıysa bütün insanlıkta sonuçlanıyor. Aslında insanların 
1000 sene boyunca yaşayacağı şeyler bir kişi de yaşanıyor, betimleniyor, 
bütün insanlık o insanın kendisini yaşıyor. Şah tane derler eskiden, Şah Tane…  

Onun sıfatında neler betimlendi ise yaşam olarak, eylemlerinde göründü ise, 
bütün insanlık onların açılımını yaşıyor, başka bir şey değil. Örnekleri kısa 
tarihimizde de vardır da girmiyorum, siyasi olduğu için girmeyeyim. Mustafa 
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Kemal var mesela örnek, kendi hayatında ne yaşadıysa Türk milleti onu 
yaşamıştır. Bir devre Türkçü olmuştur, bir devre İslamcı olmuştur, bir devre 
milliyetçi olmuştur, sonra milliyetçilikte karar kılmıştır vesaire… Cumhuriyet 
döneminden bu zaman kadar gelen bütün Türkiye cumhuriyeti yaşantısındaki 
insanlık ilişkilerine bakın; komünist bir ara ayağa kalktı, milliyetçi taraf ayağa 
kalktı; din tarafı ile komünist taraf giderilmedi, milliyetçi taraf ile komünist 
taraf geri atıldı… Kendisinde ne yaşadıysa, iç âlemde ne yaşadıysa etkileri 
yansır. Çünkü büyük bir enerji ile geliyor, kurduğu yeni bir şey var, o kurduğu 
şeyin tamamıyla sonrasında gelenlerin tamamı ondan etkilenir, istese de 
istemese de. Bu devre kadar öyle idi, bundan sonra Türkiye cumhuriyeti 
üzerindeki enerji etkisini bitirmişlerdir… Yeni bir açılıma taşımışlardır. İnşallah 
da güzelliklere doğru gider. Yani cumhuriyet bitti anlamında söylemedim, 
Mustafa Kemalin enerjisinin etkisi bitti dedim, yeni bir açılıma taşınmıştır 
artık. Selam üzerine olsun. 

Bundan sonra Ahzap ve Sebe suresini beraber işliyoruz. Sebe Suresi, bir 
kavimin ismini anmış. Lokman’ı da anmış, “rabbinden sana bir rahmettir” 
diyor, onur-e etmiş. Bakalım, Sebe’yi ne yapıyor? Bazen onore etmiyor. Bazen 
de akılda kalsın diye ibret olarak söylüyor. Belkıs’ın Süleyman ile beraber 
gelen bir imanı var. Bunun üzerine kavminin bir tasdiki var. Bir kral, kraliçe 
tasdik ederse kavmi de arkasından gelir. Kahramanlar, melikler arkalarından 
sürüklerler, nebiler ise yaşamı biçimlendirirler, arkalarından gelen ile yeni bir 
dünya kurarlar. Bunun Konstantin’den biliyoruz. İsa yeni bir dünyanın kapısını 
açmıştı, Konstantin İsevi olduğunda da halkı onu takip etmişti. Lakin 
kendilerine uyarlıyorlar mı, uyarlamıyorlar mı problem bu. Konstantin 
İseviyeti kendine uyarladı, Pagan yaptı. Yunan döneminin Zeus’u gibi 
ikonlaştırılan bir İsa... Çarmıha gerilmiş bir Zeus ikonu yaptılar. Uyarlanıyorsa 
hak, hakikatten uzak kalınıyor. Hak ve hakikate uyuluyorsa tinde kendiliğe/ 
öznelliğe yükseliniliyor.  

Özetlersek; Rum da görünür dünyayı, Lokman da insana içkin ve insanında 
içkin kılındığı tinsel dünyayı, Secde de sonuçlar dünyasını, olacağın 
bilinebilirliği anlamlı kılınmakta… Rum da görünür dünya üzerinden 
konuşuyor, rüzgârlar, olacaklar vs. - Rum savaşı- Lokman da içkin dünya yani 
tin anlamlı kılınıyor. Secde de ise sonuçlar dünyasının bilinebilirliği anlamlı 
kılınıyor. Muhteşem bir şeydir… Bir birini nasıl takviye ediyorlar, destek 
çıkıyorlar, aça aça... Kur’anın böylesi muhteşem bir tarafı var, hamdu senalar 
olsun.  
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Secde için özet geçeyim: adanmışların suresidir, bizden istenen adanmışlıktır. 
Hangi koşulda olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, nafile ibadetlerinle 
beraber, yaptığın her türlü eylemi Allah için yaparak, sonuç elde etmeye çalış. 
Ve ümidini kesme, yani yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum sonuç almıyorum 
sakın deme… Sakın der, yetişemeyeceğin korkusunu gönlünde barındır ve 
sonuç alacağının umudu ile devam et. Kapıyı tık tıklat, ne ile? İyilik yapıyorum, 
yapıyorum, yapıyorum sonuç alınmıyor. Ya el uzatıyorum, el uzatıyorum 
sonuç alınmıyor, uzatmaya devam et, sonuçta kapı açılacaktır. Sonuçta kapı 
açılacaktır.  

Eylemlerimi yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum, ilişkilerimde sağlamım ama 
bir türlü sonuç alamıyorum… İş disiplini vardır bilir misiniz? Sonuç almak 
içindir, disiplinli ol sonuç alacaksındır istisnasız. Lakin ümidini kesme… 
Maneviyat da bazı arkadaşlar oluyordu ‘efendi, bizde geliyoruz gidiyoruz, 
şunu görmüyoruz, bunu görmüyoruz…’, Sonuç almak için ne yapıyorsun? Ya… 
O zaman niye sonuç bekliyorsun! “İnsana çalıştığından başka bir şey yoktur, 
emeğinin karşılığını alacaktır” demek, sende olan sıfatları açığa çıkartacak ne 
yaptın? Senin fıtratın Allah’ın sıfatları üzeri; sen O’nun la görmek için, O’nun 
la duymak için, O’nun la bakmak için, O’nun la el uzatmak için, toplumsal 
ilişkilerinde O’nu yaşayabilmek için ne yaptın? İyilik yapıyor musun? Yok... 
Zekâtını veriyor mu? Yok… Birine el uzatıyor mu? Yok… Birisine bir şey yaptı 
mı? İnsana değer verip te zor anında sırtını sıvazlıyor musun? Yok… Hak, 
hakikate bağlı olarak sınırlar edinmekte misin? Yok… Nafile ibadeti boş 
verdim. İbadet ediyor mu? Yok.. Emek/ üretmek ile biçim kazanmış eylem 
yoksa sonuç yoktur…  

İlkeli eylem ve ilkeli gayret yoksa sonuç yoktur. Sonuç cehennem olur. İnsanın 
kendi sıfatının açılışı ona cennettir. Yaşam sevinci bulur, nedenini bulmuştur, 
yaptığı eylemlerde huzur bulur. Bu iş de ben huzur buluyorum, niye 
buluyorum bilmiyorum! Çünkü sıfatını buldun sen… Yaptığı eylemlerde sıfatını 
bulmayan, işinden de aşından da eşinden de dünyasından da lezzet almaz. 
Almaz ya… Her şey kendisinin üzerine yığılıyor, bütün dünyası, evi, barkı 
arabası, şuyu buyu üzerine yıkılıyordur. Fıtratının hakikatini bulmamış, nedeni 
doğrultusunda yaşamıyor, onunda bir nedeni var zılli, onu da söylüyor zaten; 
“ Eğer dileseydik elbet, herkese hidayeti verirdik.”  

Diyalektiği anlatıyor, herkes iyi olamıyor, herkes bu şekilde olamıyor, sonuç 
alan insanlar olamıyor. Başka sonuçlara doğru gidiyor; dünyadan sonuç 
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almaya doğru gidiyor. Ahiretinde sonuç alanlar var, amenna. “Fakat ben 
cehennemi mutlak bir kısmını cinlerden ve insanlardan dolduracağım hükmü 
hak bulmuştur”. Yani sonuçta murad ettiğim bir şey var, söylediğim bir şey 
yüzünden murad ettiğim bir şey var ve bunu yapacağım diyor. Sonuç 
vereceğim diyor yani… Tinde görünüşe taşınmak/ evrenselleri görünüşe 
taşımak için zaten diyalektik zorunlu, surenin sadece on üçüncü ayetini 
okursanız yetiyor. “Eğer, dileseydik elbette herkese hidayet verirdik.” Herkese 
hidayet verseydi, ya melek ya ot olurdu; olduğu gibi sıfatını yaşayanlar, 
olduğu gibi sıfatını gösterenler. İnsan ise olduğu gibi sıfatını gösteremiyor, 
mücadelesi sonucunda gösteriyor, Secde suresinde bunu net anlamlandırıyor. 
Eğer mücadele olmazsa sıfatınızın görünüşü gerçekleşmez. Mücadele şart, 
insanın insan olması kolay bir şey değil. Karşılaştığınız zorluklar ilkeli yaşamak, 
disiplinli yaşamak, sınırlarınızı bilerek yaşamak, geleceği öngörerek yaşamak, 
amaca doğru fazladan çalışmalar/ nafile ibadetler ile yaşamak zor… 
Yaşayabilene aşk olsun. Vallahi… Eğer yaşanabilir bir şey olsa idi, herkes 
tarafından yaşanırdı. Baba söylerdi “yavrum, her köşe başında evliya biterdi.” 
Mantar gibi…  

Kutuplar, evliyalar bu surelerde bir parça daha görünürler. Çünkü söylenen 
şeyler veliullahların yaptıkları şeyler. “Verdiklerimizden harcarlar, yüzleri 
yastık yorgan yüzü görmez…” Ama hepsi de böyle değil, vallahi… Bu surede 
böylesi olanlar anlamlı kılınmışlar… 

Rum suresinde görünür dünya, Lokman suresinde tinsel olan içkin dünya, 
Secde suresinde sonuçlar dünyası, öngörülebilinir bir dünya anlamlı 
kılınmaktadır. Lokman suresinde vicdan ve emeğin hak karşılığına göre ilkeye 
bağlı hak sınırlar edinerek, secde suresi ile de iman, salih amel, emek, hukuk 
vb.. ile beraber öngörülebilinir bir dünya anlamlı kılınır. Özellikle secde suresi, 
insan tininde yolun gereği olarak diyalektiğin gerekliliğinin aklını vermesi 
adına önemlidir. Diyalektik yolun töresidir. İnsan tininde düzenli ilerleyişin ve 
Allah’a yükselişin gereğidir.  

19.07.2015 

 

 

 
293

Kur’an Mucizesi Dersleri 3





33- AHZAP SURESİ 

 

“Oku, yaradan rabbinin adıyla oku.”  

Kur’an bize inmiştir, indiğine amenna ama bu Kur’an’ı nasıl anlayacağız? 1400 
yıl öncesi siyere göre mi anlayacağız, yoksa günümüze taşıyarak mı 
anlayacağız? Herkes kendine göre okuduğu için, ortak bir ilkeden bakmadığı 
için zorluklar yaşanıyor. Bir de insanların pratik hayatında Kur’an’ın söylediği 
kavramların yaşamına geçip geçmemesiyle de alakalı bir durum var. Söz eğer 
yaşamınıza geçmediyse içeriği sizde olmadığı için, mefhumu sizde olmadığı 
için, anlamanız çok zor. Mesela Ahzap suresi hizipten geliyor, bölük, grup. On 
iki bin kişilik bir orduyla geliyor onlara, “ büyük bir grupla geldiler” diyor. Aynı 
zamanda başka gruplardan da bahsediyor; mümin kadınlar, mümin erkekler, 
Müslim kadınlar, Müslim erkekler, çoğul kullanıyor. Peygamber eşleri… İnsan 
grup varlığıdır, toplum varlığıdır, istese de istemese de grup dışında 
yaşamasına imkân yok. Çünkü yaradılışı gereği aciz!  

Ahzap Suresi’nin hikâyesi ne; İrşat. İrşat, rüşt aynı kökenden geliyor; rüştünü 
bulma. O yüzden Ahzap suresi hususi bir suredir, Allah’ın rububiyet sıfatının 
tecellileriyle beraber ulûhiyetinde görünüşüdür. Okuyanlarınız varsa bunu 
görürsünüz. Rububiyet ilişkileri dediğimiz, toplumsal yaşantıdaki ilişkiler 
üzerinden Cenab-ı Hakk ulûhiyet sıfatları ile görünüş gösteriyor. Bunu da en 
yüksek derecede yaptırtıyor ve ilk verdiği irşat peygambere karşı; “ey 
peygamber, Allah’tan sakın, gafillere, münafıklara itaat etme. Kuşkusuz Allah, 
hakkıyla bilendir hikmet sahibidir” diyor. 

Bu hafta inşallah Sebe suresine geçtikten sonra konuşacaklarımız var. Çünkü 
vücutçu gelenekten gelen “Allah bilmez kuluyla beraber bilir” gibi sözler var. 
Sebe suresinde bunlar birebir anlamlandırıldığı için onun üzerine de 
dokunalım biraz.  

“Kâfirlere ve münafıklara itaat etmeyin.” Burada bir irşat hali var, irşat hali 
neye göre; ilkeli davranmak üzere. İlkeli davran, eğer ilkeli davranmazsan seni 
sorumlu kılarım diyor. Geçen surelerde Allah’tan korkmamayı öğretmişti 
Cenab-ı Hakk. Bak, Musa’ya korkma diyor, “Allah’ın peygamberleri Allah’ın 
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huzurunda korkmazlar” diyor. Ama Resulullah’a kork diyor. Çünkü o sırada 
Musa Allah ile karşı karşıya, sebepler arada yok. Resulullah sebepler 
üzerinden Allah ile bir ilişkide, o ilişkide bir eyleme sevk olmakta, o 
eyleminden dolayı korkulması söyleniyor. Yaptığı eylemin sorumlulukları var, 
yaptığı eylemin sonuçları var.  

Ve yolda giderken ilkeli ol, tutarlı ol, tavizin olmasın demektir. İrşadın birinci 
ayağıdır bu. Bir yola girdiğiniz zaman birincisi kararlı olacaksınız, eskiler buna 
ikrar almak ikrar vermek derlerdi. İkrar, karardan gelir, karar almak karar 
vermek. Kararını veriyorsun ben bu yolda gidiyorum diyorsun. O zaman diyor 
ilkeli ol, sakın tavizin olmasın. Yoldan tavizinin olduğu zaman bu şu demek; 
filancalara göre, ona göre, şuna göre irşat olmaz. İrşad evrensellere göredir, 
değişmez olan Hakk’a göredir ve O’nun hakikatine göredir.  

Evvela irşadın birinci ayağında hak hakikatin bilgisi vardır ama hak, hakikat 
bilgisi edinirken kişinin taviz vermeden yaşaması istenir. Resulullah’a verilen 
ders budur. Hak hakikat bilgisi sana iniyor, hak hakikat bilgisi inerken sakın 
Allah’tan tavizin olmasın. Aynı dersi siz kendinize vurun, yola düştünüz, Allah 
yoluna girdiniz, hak hakikat bilgisi edinirken diyor sakın Allah yolundan taviz 
vermeyin. Yol ne; Yaşamınız. Yaşamınızda ilkelerden, duruşundan taviz 
verme. Yoksa bir yolda gidiyoruz, giderken tabelalara ayak uydur, ona göre git 
gibi bir şey değil yani. Tabelalar da ayetlerdir eğer bir benzetme yapılacaksa.  

İrşat ilkesinin ikinci basamağı sözdür. İnsan söz veriyor, sözün de mesuliyeti 
vardır. Çünkü irşada giren, hususi harem dairesine girer. Harem dairesine 
girdiğinizde o sözlerinizden mesulsünüz diyor, o sözleri tutun diyor. Sözün 
tutulması önemli bir şey, çünkü söz içeriklidir.  

İçerikli şu demek; sözün hali vardır. Hali, her sözün kendi içeriğine bağlı olarak 
dirimselliği vardır, manası vardır. Onun için söz geldiği zaman, diriliğiyle 
beraber insanı irşat eder. Mesela sohbet ediliyor, sohbet edilirken sözün 
içeriğiyle beraber gelmesi -söz erildir demiştik- kişilerin anlayışına vurduğu 
anda iş görmeye başlıyor, çünkü diri. Aynı anda sizdeki oluşturduğu manayla 
beraber sizi de diriltiyor. Size üflenen bir ruhtur. Onun için diyor 
içselleştirdiğiniz sözün arkasında durun. Allah’a verdiğiniz sözün mesuliyeti 
vardır. Bu muhteşem bir şeydir bu noktada ve Ahzap Suresi’nin son ayetlerine 
gidin; “emaneti yerlere dağlara verdik kaldırmadılar” diyor. Emaneti daha 
önce nasıl kullanmıştık; hamil olduğunuz, yüklendiğiniz demektir. Çünkü size 
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emanet bırakıyorsa, bırakılan emanet yüklenilendir, hamil olunandır. Ve sizin 
kendi dışınızda hamil olduğunuz bir emanet yok.  

İlk ayetleri son ayetlerle beraber okuyunuz, o zaman tamamlanma olacak, 
arayı da otomatikman doldurursunuz. O zaman Ahzap Suresi’nin ortalarını 
doldurmaya başlarsınız. Ne diyor? Emaneti yerlere, göklere, dağlara verdik, 
almadılar. Emanet sizde olandır, Hakk’ı emanet almışsınızdır. Ama bu surede 
emanet; canın, ilahi sıfatların, Hakk’ın üzerimizdeki halifetullahlık sıfatı 
üzerine tezahürü değil, evet o dâhildir ama hususen kastedilmek istenen o 
değil. Hususen kastedilmek istenen, sözdür, sözü teklif ettik diyor yani amaca 
bağlı yaşam teklif ediliyor. Çünkü bir söz aldığınız zaman, karar verdiğiniz 
zaman amaca bağlısınızdır. İnsandan amaca bağlı olarak yaşamasının teklif 
edilişi var ve amaca bağlı olarak teklifin kabul edilişi var. O zaman amacına 
bağlı olarak yaşa. “ya rabbi sana iman ettim ve sana göre yaşayacağım” bak 
amaca bağlı, artık amaç ediniyorsun.  

Ahzap suresi tamamıyla Mürid esmasının tecellisidir. İrade sıfatının, mürid 
esmasının tecellisidir. Çünkü beklentiler, sınırlar had safhadadır. Çünkü irşat 
sınırlardır. Peki, söz neyi getirir; sorumluluğu. Sorumluluğu olmayan insanın 
rüştü olmaz, irşadı olmaz yani. Rüşt, belli ilkeye göre seçimlerinde doğru 
olmak demek. Bir insan belli ilkeye göre seçimlerinde, iradesinde, 
taleplerinde doğruysa rüştünü ispat etmiştir.  

Daha önceki surelerde bizden istenen sözün gerçekleşmesiydi, hangi ilkelerle 
söz gerçekleşir, hayata sirayet ederdi. Hani Süleyman nebi üzerinden 
okumuştuk daha önceki surelerde. Ama bu surede sözünü gerçekleştir diyor. 
Sözünü hangi ilkelerle gerçekleştirdiğini konuşmuyor. Daha önceki surelerin 
birinde sözün gerçekliliği ilkesi demiştik, iktidar olduğu zaman gerçekleşir, vb. 
Konuşmuştuk, oraya girmiyorum. Ama bu surede sözü gerçekleştir diyor. Söz 
içeriklidir, içeriğine bağlı olarak hali vardır. Çünkü söz nuranidir, kelam enerjisi 
bu. Anlamı geldiği anda sura üflenmiş demektir. Gırtlaktan itibaren surdur, 
sura üflenmiştir. Kulaktan girdiği anda ikinci sur, yani kulaklar suruna üflendiği 
anda kişi, kıyamı bizatihi Allah’la beraber ayağa kalkar. Sura üflendiğinde, yer 
gök değiştiğinde bu şekilde okuyun, dağlar yerinden oynatıldığında başka 
surelere gidebilirsiniz. Kıyamet bahsi geçen ayetlere böyle gidebilirsiniz. Yani 
sizin dayanaklarınız elinizden alınıyor, mana geldiği zaman bütün 
dayanaklarınızı elinizden alır.  

297

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



“Hak söz geldiği zaman batılın da işi yoktur” diyor zaten, başı sonu yok 
diyordu. Daha önce ne diyordu; “hak geldi batıl zayi oldu, batıl zayi olmaya 
mahkûm.” Bu surede, başı sonu yoktur diyor, çünkü gerçek göründüğü anda 
batıl yok olmaya mahkûmdur ayetinde, başının sonunun olmadığını 
görürsünüz. Başının sonunun olmadığını görmek demek, gerçekliliği yok 
demektir. Gerçekliliği olanın başı sonu vardır, kendini göstermesinin de süreci 
vardır. Bir şeyin gerçekliliğinden bahsediyorsanız sürekliliğinden 
bahsedeceğiz, sürekliliğinden bahsediyorsak başı var, sonu var. Çünkü 
batıldan okuyun onu, batılın başı sonu yoktur diyor ayette, başı sonu 
olmaması gerçekliliği olmadığı anlamına geliyor. Bir şeyin gerçekliliğinin 
olması bir başlangıcı ve sonuçları ya da sonu olduğunu gösteriyor ve arada 
kendini gerçekleştirme sürecinin olduğundan bahsediyor. Batıl sadece o 
gerçekleştirme sürecinin aracıdır. Hani günümüzde ilinek kavramı var, eski 
dilde söylersek arazi; varlığı kendinde olmayan, varlığı kendi nedeni olmayan, 
başka bir şeyin nedeni olan. Batılın gerçekliliği var ama ne için; gerçeğin açığa 
çıkması için ve hak batıl kavramı size zaten direkt sürecin kendisinde 
diyalektiği gösteriyor. Sebe suresinde bu daha anlamlı olur, çünkü şeytanın 
orada iddiasını gerçekleştirdiğini söylüyor. Muhteşem bir ayet o, oraya 
gireceğiz inşallah. 

Ahzap suresi, tamamıyla irşat suresidir ve orada size verilen yüklendiğiniz 
emanet, sözdür. Daha önce emanetin içeriği başkaydı, emanet Allah’ı 
yüklenmekti ve yüklendiğin varlığa karşı kendini sorumlu hissetmen ve o 
sorumluluklar üzerinde yürümendi. Ama bu sefer teklif edilen bir şeyle 
bahsediyor, teklif ettik diyor; yere, göğe, dağlara, taşlara teklifte bulunduk. 
Çünkü her birinde zaten Zatı Hakk var gerçekliliğiyle. Teklif ettik diyor, neyi 
teklif ettik; amaca bağlı yaşam. Hangi amaca bağlı; her varlığın nedeni neyse 
nedenine bağlı olarak, amacına bağlı olan yaşamı teklif ediyor. Kendini 
gerçekleştir, ama neye bağlı olarak? Sana teklif edilen söze bağlı olarak 
kendini gerçekleştir, kendinin gerçekliliğini bul. Ve hakikaten kaldırmadılar. 
Peki, neyi getiriyor, niye kaldıramıyorlar? Sorumluluk getiriyor. Sorumluluk 
bilinci neyi getirir, dikkat bilincini getirir. Dikkat bilinci de kendi doğana aşkın 
bir bilinci getirir. Aşkın bilinci getirilmeye varlıklar zorlanır.  

Yani dağ dağlığını yaşarken, dağlığına aşkın bir bilince taşınmayı istemiyor. 
Hayvan hayvanlığını yaşarken, hayvanlığına aşkın bir bilince taşınmayı 
istemiyor, olduğu gibi çünkü. Ama insan diyor, teklifi kabul etti, aşkın bir 
bilince taşınmayı kabul etti. Niye? Çünkü zalim ve cahildi. İki kavramı aynı 
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anda kullanıyor. Burada zalim diyince başkalarına zalimliği anlamayın; 
kendine zalim. Bakın cahil bilmez demek, cahil olmasıyla kabul ediyor. Aynı 
zamanda zalim olmasıyla da hakkını vermiyor. Sözün hakkını vermiyor, amaca 
bağlı yaşamıyor. Evet, bir şeyi kabul etmiş cahilliğinden, ama hakkını verip 
veremeyeceğini düşünemiyor. Mahlûkat düşünmüş bak, mahlûkat diyor ki 
bana bir şey teklif edildi, ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım?  

Bakın bununla beraber anlamanız gereken bir şey var; dini ilahiye baktığınız 
zaman herkesin dini hak, fıtratı gereği. Herkes canlı, herkes varlık nedenini 
yaşıyor. Ama bir üst bilince taşınıp taşınmama meselesi var. Ve insana teklif 
edilen, evet sen Allah’ın sıfatları üzerine yaratıldın, üstün sıfatlar üzeri 
yaratıldın ama sana teklif edilen bir şey var, kendini Allah’a taşımak. 
Muhteşem bir şeydir. 

İrşad söz ile olur. İnsan rüştünü, sözün sorumluluğunu alması ve o sözün 
sorumluluğunu yerine getirmesiyle gösterir ve söz eğer kişide içeriğiyle 
beraber karşılık bulursa, hayatına yaşam biçimi olarak taşırsa, özel hususi 
dairesine yaşam biçimi olarak taşırsa, işte o zaman sözün sorumluluğunu 
yerine getirmiştir.  

Ahzap Suresi’nin tamamına gidin biraz önce anlattıklarım özeti gibidir. Sizden 
istenen size teklif edilmiştir söz, “Allah’a verdiğiniz söz başkalarına benzemez” 
Mükellefsiniz diyor. Öyle evler var ki sözlerinde dururlar ve zamanlarını 
beklerler. Secde suresinde ne vardı? Adanmış insan vardı ve feda-i nefs 
düzeyindeydi. Gecesini gündüzünü, Allah’a kendini adamış insan vardı. Ahzap 
suresinde feda-i can düzeyinde. Bütün varlığını Allah’a adamış müminlerden 
bahsediliyor. Öyle canlar öyle evler vardır ki diyor; hem sözlerini tutmuşlardır, 
Allah yolunda şehit olmuşlardır, bazıları da sırasını bekler diye ayet-i kerime 
var orada.  

Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ki tam anlaşılsın; Kur’an dersleri çalışırken 
dikkat etmeniz gereken bir şey var, bilindik bir şeydir ama ben yine altını 
çizeyim; Medine-i ve Mekki sureler diye sureler ikiye ayrılır. Mekki surelerde 
kesin bilgiler vardır. Medinei surelerde toplumsal yaşantıya ait bilgiler daha 
fazladır. Mesela Ahzap suresi Âli İmran’dan sonra Medine’de inmiş bir sure. 
Sebe suresi Mekki bir sure. Bakın orada insanın varoluşuna ait Allah’ın 
hakikatine ait kesin bilgiler vardır. Ama Ahzap suresinde, Allah’ın hakikatine 
dair bilgilerden daha çok Allah’ın hak ve hakikat sıfatlarına göre nasıl 
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yaşanacak, yaşanmazsa ne olacağa göre ayetler daha çok. Yani bir hak, 
hakikat bilgisinin edinimi var, Mekki. Hak ve hakikat bilgisine toplumsal 
yaşamda nasıl yaşanması gerektiği bilinci var, Medinei.  

Ahzap suresinin inme –nüzul- sebeplerinden bir tanesi, Hendek savaşı ve 
tamamıyla savaş. Sözü gerçekleştirirken mücadele etmek zorundasın. Çünkü 
sözü gerçekleştirmek toplumsal yaşantıda kolay değil. Diyalektikle Cenab-ı 
Hakk ilkeleri açığa çıkarıyor. Her sözün kendine ait bir karşıtı vardır. Kendinde 
başka bir şekilde sözü içselleştirmiş başka bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. 
Karşı karşıya kaldığınız o şeyle hak ve batıl ortaya çıkar. Ve bu çıkarken sözün 
gerçekleşme sürecinde yapmanız gereken tek şey mücadeledir, sözünüzün 
arkasında durmanızdır. Tamamıyla bütün yaşam alanınızı dolduracak o söz ve 
o söz sizinle beraber sizde duruş sağlayacak.  

Bir daha söylüyorum; sözün içerik manasında hali vardır. Hali vardır demek 
manası ve dirimselliği vardır demek ve söz sizde karşılık bulduğu anda ki 
duygulanımlarınızda karşılık bulur, sevgi muhabbetle karşılık bulur, eğer 
karşılık bulmuyorsa itirazlar vardır. İtirazların olduğunu gösteriyor. “O 
peygamber ki onun hükmettiğine eğer razı olmazsanız onlardan daha 
sapıtmışı yoktur” diye ayeti kerime var. Söz karşılık görmedi, ayet karşılık 
görmedi onlarda ve onlar mücadele ederken evlerinde oturupta yemesini 
içmesini bilenleri Allah gayet iyi biliyor. Sözünün arkasında durmayanları 
gayet iyi biliyor, yani yaşam alanı oluşturmuyor, duruşu yok.  

Eğer bir şeye söz veriyorsanız o sözünüzün hakkını ister demiştik, 
hatırlıyorsanız bunu hikâyelerini çok anlatmıştık, hani Metin Baba’da anlattık. 
Benim kendi yaşam hikâyem, inanılmazdır, bir babaya efendibaba dedim diye 
başıma gelmedik olay kalmadı, öyle mi gel bakalım gerçekten samimi misin? 
En sonunda da şöyle demişti, evet şimdi efendibaba. Bir gün bana kendi 
üzerimde bir şey söylemişti; “sana ilk geldiğinde biz ne demiştik?” İsmim Halil 
idi, İbrahim Halil dediler ve arkasına bir şey daha eklemişti İbrahim Halil Bey 
demişti. Bende; bana bey falan demeyin demiştim. Ben ne dersem derim 
demişti, eyvallah. İlk defa gördüğüm bir adam direkt çarpıyor. Her neyse 
aradan bir seneden fazla geçti, şöyle bir baktı, nasıl bir eğitimden geçirdiyse, 
“ilk geldiğinizde biz size ne demiştik” dedi, hatırlamıyorum. İbrahim Halil Bey 
demiştik değil mi dedi, şimdi oldu dedi. Ağzından bir söz çıkıyor ve bütün 
yaşamı etkiliyor. Bütün yaşamım İbrahim Halil’in yaşamı olmuştu. Anne 
putperest, baba putperest, bütün yaşamım, aile putperest, oğlan elden gitti… 
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Ama söz gerçekleşiyor, bir süreci var. Ve o sürecinde olduğumu bilmiyorum, 
sözün gerçekleşme sürecinde bulunduğumu bilmiyorum ve söz 
gerçekleştiğinde hatırlatmışlardı. Söz bütün yaşam biçimindir demişlerdi.  

İnanılmazdır ki biz neyi konuştuğumuzu, neyi yaşadığımızı bilmiyoruz. Onun 
için “dilim, dilim, her ne çektimse senden çektim, ne geldiyse başıma senden 
geldi” derler ya. Bir; toplumsal âlemde karşılıkları vardır yaşarken, iki; ilahi 
anlamda karşılıkları vardır, aman dikkatli olun. Benim neleri gördüğümü 
bilseniz diyor, az konuşur az söylerdiniz.  

Sözün karşılığı vardır. Söz ile var olmak en yüksek düzeyde var olmaktır. 
Çünkü insan söz varlığıdır, söz ile var olur. Bütün insanlık tarihine bakın 
sözden başka bir şey yoktur. Söz ile ilim ve ilim ile ilahi sıfatların yaşantısından 
başka bir şey var mı insanlık tarihinde? Onun için söze dikkat!  

Ve Ahzap suresinde “sözünüzü gerçekleştir” in emri var, “söz nasıl 
gerçekleşir” i konuşmuyor. Sözünüzde durun sözünüzü gerçekleştirin var, 
mücadelenizi yapın diyor çünkü sözün hakkını istiyor. Sözün hakkı; ‘Sözü 
içselleştirdin mi içselleştirmedin mi? Sözü açığa çıkarıyor musun yaşam 
alanında, çıkarmıyor musun? Yani ilkeler üzeri yaşıyor musun yaşamıyor 
musun? Yaşantında bunlar görünüyor mu, görünmüyor mu? Sana teklif 
edileni, yükümlülüğü, yani söz doğruyu gösterir doğrulara göre yaşıyor 
musun, yaşamıyor musun? İrşadın oldu mu, olmadı mı? Rüştünü ispat ettin 
mi, etmedin mi?’ 

Hakk’ın sözüne bağlı olarak başına gelen her türlü şartta, koşulda, senin 
yaşadığın her türlü nefsanî durumda, ne durumda olduğun önemli değil, 
önemli olan sözün ilkesel karşılığına göre söz gerçekleşirken, 
diyalektiğindeyken - söz karşıtlıklarıyla açığa çıkıyor- seçimlerinde doğru 
oldun mu, olmadın mı? Bakın peygamber eşlerine, seçimlerinizde doğru olun 
diyor, Allah ile peygamberi mi tercih ediyorsunuz, yoksa istediğiniz dünya 
ziynetinden mi? Dünya ziynetindense o zaman onlara mehirlerini ver, hoşça 
kal de, gönder diyor. Yok, eğer Allah ve resulünü talep ediyorsanız diyor, o 
zaman sesinizi çıkarmayın. Bakın seçim yapmak zorunda bırakıyor.  

Bir de burada irşat ta önemli olan; biliyorsanız sorumlusunuz. Peygamber 
olduğunu biliyorlar, en yakınları, tanık oldukları şeyin haddi hesabı yok. Lakin 
insanlar tanık olurlarken yaşam ilişkilerinde nötrleşmeye başlarlar, algı 
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körlülüğüne giderler, algı körlülüğü başladığı anda bu sefer o sözün 
sorumluluğunu da unutmaya başlarlar. Peygamber eşlerinden kasıt odur; 
yaşam ilişkilerinde o kadar yakınlaşma oluyor, o yakınlaşmada algı körlülüğü 
olmaya başlıyor ve peygamberi peygamber olarak görmemeye başlıyor, eşi 
olarak görüyor. Eş demeyeyim kocası, eş olsa aynası olacak. Aynası olsa zaten 
kendi üzerine düşecek, bilincine erecek.  

Ahzap suresi tamamen tarikat halini ve pirliği anlatır. Bir; bize yüklediği sözle 
mükellef olduğumuzu, yüklendiğimiz sözün gerçekleşme sürecinde arkasında 
durmamız gerektiği, bir yaşam duruşu edinmemiz gerektiği ve söze göre 
yaşam alanı edinmemiz gerektiği ve neyle karşı karşıya kalırsak kalalım 
mücadelede devam etmemiz gerektiği… Peygamber eşleri gibi olmayın, eşleri 
yolda giden müritler olarak düşünün. Allah’ın veli kulları olarak görün. Öyle 
kerametli olaylar yaşarsınız ki artık yeme içme su gibi olur, algı körlülüğüne 
gider. Yaşadığınız şeyleri, hususi şeyleri unutmaya başlarsınız. Ve unuttuğunuz 
zaman size uyarı geliyor, harem dairesinde iken dikkatli olun, sınırlarınızı bilin! 
Hendek, sınırları çizilmiş şehir demek. Hak olan söz ile sınırlarınızı çizin. 
Kendinizde derinleşin, kendi tininizde yükselin. Allah size el uzatıyor, elini 
tutun anlamındadır. Ama bu el, sözün elidir. Sözün elini tuttuğunuz zaman, 
kendi sınırlarınızı belirleyin ve mücadelenizi yapın diyor. Hendek savaşında 
yaşanan zorluğun haddi hesabı yok. Korunma suresidir bu sure.  

İrşad da olan kulların korunma suresidir. Takva ehlinin, hususi ehlin suresidir. 
Makamlar konuşuluyor Ahzap’ta, Kutbul İrşat, Kırklar konuşuluyor. Yaşam 
ilişkisinden, öyle mümin kadınlar ve mümin erkekler, Müslim kadınlarla 
Müslim erkekler, taat kadınlarla taat erkekler, sabreden erkeklerle sabreden 
kadınlar, zikreden erkeklerle zikreden kadınlar; tamamıyla kırkların 
mertebeleri konuşuluyor. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, 
onların mükâfatı vardır diyor mesela. Eğer hususi daireye gittiyseniz isteseniz 
de istemeseniz de makamlar tecelli etmeye başlar. Ben istemem diye bir şey 
yok, hak ediyorsanız direkt veriyor zaten. Makam-ı ilahi konuşuyor orada, ben 
sizi makam ehli kılacağım diyor. Oradaki mükâfat, makam ehlidir artık. Kırklar, 
yediler, üçler, beşler artık kimlerse onlar. Ve orada aynı zamanda İnsan-I 
Kâmil üzerinden konuşuluyor ve Kutbul İrşat mertebesiyle konuşuluyor. Gidin 
oradaki peygamberin makamına diyor ki; “ya peygamber biz seni şahit ve 
müjdeci kıldık.” Hemen arkasındaki ayetinde de; “biz seni davetçi ve nur 
saçan bir kandil, sıraç kıldık” diyor. Peygamberin beşeri tarafları anlatılıyor 
sınırlarına bağlı olarak, ama bir taraftan da peygamberin üzerindeki ulûhiyet 
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anlatılıyor. Tamamıyla marifet ve tamamıyla aşağıya iniş anlatılıyor bakın. 
Hakta kendini bulmuş bir insanın, toplumsal yaşantıda nasıl olması 
gerektiğinin bilinci anlatılıyor.  

Bir taraftan toplumsal ilişkilerinde vazifesini yapsın diye birçok imkânlar 
verilmiş, eğer imkânlar zorsa irşat yerine hakkıyla gelmez. Yolda giderken 
zorluklar, mücadele vardır. Eğer kişinin kendisi yol götürüyorsa ki yol 
götürüyoru biraz sonra farklı bir yere taşıyacak, onun mücadelesi kendi iç 
dünyasındadır. Ama yaşam olanakları fazla değilse, yaşam olanaklarının 
ezikliği sebebiyle hizmetinde kusur yapabilir. O zaman ne yapıyor olanaklar 
tanıyor ona, cinselliğine ait, maddiyata ait… Daha önce ganimetlere ait 
olanaklar vardı, bu sefer kadınlarla erkeklerle olan sosyal yaşamda olanaklar 
tanıyor. Onunla oturup kalkılması, ev hanesine girilip çıkılması hepsini dizayn 
ediyor. Edebi erkândır, dikkatli bakın. Bir pirin yanına gidilirken ki edebi 
erkânın tamamı anlatılıyor. Eşiyle çoluğuyla çocuğuyla mesafeli olunması 
gerektiği tamamıyla anlam kazanıyor. Düşünün öyle bir peygamber ki özel 
yaşantısı yok, karısına göz dikenler var, onu bile dillendirmiş deşifre etmiş 
Allah. Ki karısına göz dikenler olmasa zaten ayeti söylemez Allah. Onun eşleri 
size haramdır demez, o şekilde bir peygamber düşünün.  

Adamlar saatlerce oturuyor laklak ediyorlar, peygamberin özel yaşantısı var; 
onu yapar, bunu yapar, kimse düşünmüyor. Hepsi gelip derdini anlatıyor, 
senin bir ihtiyacın var mı diyen yok. Onun kendine ait ihtiyaçları var, hiçbir şey 
yapmıyorsanız bari yanından kalkın gidin diyor.  

Tamamıyla irşat suresidir ve irşat ehline bağlı olarak irşat suresidir, yani 
pirliğe aittir, o ayet de şudur; seni bir sıraç kıldık diyor, nur saçan bir sıraç. 
Daha önce nur, yerlerin ve göklerin nuru Allah idi. Ama bu sefer yerlerde ve 
göklerde Allah’ın tecelli ettiği bir kişiden bahsediyoruz. Yerler ve gökler 
insanda cemdir, o cemden bakın iç âlem ve dış âlem, arşı ala’dan tutun hepsi 
insanda remz edilmiştir sıfatı ilahi olarak, hal verilmiştir. Yerlerin ve göklerin 
toparlandığı insan, İnsan-I Kâmil. Bütün âlemin toparlanışı olan insan, İnsan-I 
Kâmil; Hz İnsan. Tümeline bağlı olarak Hazreti İnsan değil, birey olarak o 
tümelin biçime gelişi olan o Hazreti İnsan. Ve o Hazreti İnsan için ne diyor; 
Seni nurdan bir kandil yaptık. Bunu mealen şöyle çeviriyor arkadaşlardan 
bazıları; âlemimizi aydınlatan güneş! Nur saçıyor nur, her tarafından nur 
akıyor, enerji merkezleri açık o’nun. Selam üzerine olsun himmeti 
üzerimizden eksik olmasın. Aynı şekilde ayeti 1400 yıl öncesinde 
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sığlaştırmayın. Aynı şekilde nur kapısı açılmış İnsanı Kâmiller her daim olur. 
Allah’ın selamı üzerlerine olsun.  

Şimdi demek istediğime getireyim “seni davetçi kıldık ve seni nur kıldık.” Daha 
önce nuru biliyorduk Nur Suresinde, ama Nur Suresi dışında nuru bir yerde 
daha biliyoruz; ateş misali göründü Musa’ya, ölü ağaçtan görünüyordu. Eğer 
siz ölüyseniz Allah’ın varlığı ile dirisiniz. Eğer siz kâinat ağacıysanız toparlanış 
olarak, insan kâinat ağacının meyvesidir, toparlanışıdır, özetidir. Eğer 
toparlandıysanız, kendinizde yokluğa, sınırlarınızı çizdiniz, söz sizde 
gerçekleşti, mücadelenizi verdiniz ve Allah’ın lütf-u ihsanıyla nur kapılarınız 
açıldı ve Cenab-ı Hakk nuruyla üzerinizde tecelli ediyor. Kime davetçisiniz? 
Kendi üzerinizde tecelli edene davetçisiniz. Biz seni davetçi ve nurdan bir sıraç 
kıldık diyor. Kendi üzerinde tecelli edene davetçi orada, Kutbul İrşat.  

Geçenlerde arkadaşın biri şöyle dedi; Halil, yol biterse tepeye çıkarsak, yol 
kalmayınca ne olur dedi. O zaman sen yol olursun dedim. Yani çıktık, çıktık, 
Allah’a kadar gittik demeye getirdi o. Din kalmadı, iman kalmadı, o kalmadı, 
bu kalmadı… Çünkü Allah’a çıktığın zaman bunlar biter. Çünkü tevhid bitiyor, 
bekanın doruğuna çıkıldığı zaman iman edeceğiniz kimse kalmaz. Eğer iman 
ederseniz orada şirke düşersiniz. Mertebe itibariyle konuşuyorum, bakın, 
aşağı âlem olarak, kulluk bilincinde konuşmuyorum. Kendiliğine gittiği zaman, 
öz varlığın kendiliğine gidildiği zaman doruktasınızdır, karşınızda iman edecek 
kimse kalmaz. Ne olur dedi; o zaman sen yol olursun.  

Pir dediğimiz yolun sonudur. Resulullah burada yolun sonu olan konu 
örneğidir. Allah’ın hangi ilahi sıfatı, üzerinde yolun sonu olarak onda tecelli 
ediyorsa, mertebesi olarak tecelli ediyorsa ondan onu alacağımız kapıdır. Bu 
net olarak anlamlandırılıyor ve Musa’nın dağı âlemde zuhur etti, selam 
üzerine olsun. İnsan olarak zuhur etti. Tur-u Sina, o nur dağı insan olarak 
zuhur etti.  

Şunun altını çizeyim bu Ahzap suresi için geçerli bir şeydir, makam ve 
mertebeleri konuşuyoruz. Hususi daire, Allah’ın haram dairesi 
konuşuluyordur. Onun için o hususi dairede Allah ne diyor; “kim ki velime 
buğuz eder bana buğuz eder, kim ki velime harp eder bana harp eder.” Bakın 
bu hadis-i kutsilerin ayet biçimlerini surede görürsünüz, karakterize edilmiş 
ayetleri net görürsünüz. Kim ki o müminlere iftira atar diyor Allah’ı zaten 
karşılarında görecekler diyor. Resulullah’a iftira atanlar ve yalanları 
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dolaştıranlara ölüm yakındır diyor. Nice veliyullah tanıyorum kapı komşusu 
kendine musallat, ölüyor bir ay geçmiyor; helak edilmiş. Fazla gitmeyin, 
buraya geliyor ya Mehmet abi, bedduasını almaya görsün birisi, kalbini bir 
kırsın; gitti güme. Hani o kabak meselesi var ya, biri vurmuş bir kabağa, araba 
gelmiş o adamı ezmiş… Ya efendi demişler bir kabak demeye bir can lazım 
mıydı? “Evlat, gönlümün bir sahibi var. Benim kalbime dokunmadı ama O’nun 
kalbine dokunduysa ben ne yapayım?” demiş. Aslında dolaylı yoldan, bana da 
dokundu, demiş. Allah’ın velisine dokundunuz mu gitti güme. Kim ki velime 
harp eder bana harp açmıştır diyor. Ve orda özel dairede tavizinin olmadığını 
söylüyor.  

Bunun kullardaki tecellisi şudur; kendi yaşam ilişkilerinizde ailenize 
dokunulduğu zaman azameti Kibriya kabarmaz mı üzerinizde? Kendinizi orada 
göstermez misiniz rububiyet sıfatlarında? Ve o rububiyet sıfatları Celal üzeri 
çıktığı için ulûhiyetle bir görünüş olmaz mı? Allah’ın özel dairesinde -Rahim 
esması doğrultusunda- birileri varsa Azim Allah! Bakın, Rahman sıfatları 
konuşulmuyor burada; Allah’ın rububiyet sıfatlarıyla Rahim oluşu 
konuşuluyor. Doğadan örnekler pek yok, üstelik hiç yok neredeyse. Bizatihi 
rububiyet dairesi, insanlık dairesi konuşuluyor. Nasuh dairesi konuşuluyor ve 
Nasuh dairesindeki ilişkilerde Cenab-ı Hakk’ın bulunması gerektiğinin bilinci 
veriliyor. Doğada Cenab-ı Hakk’ı bilebilirsiniz, bilmek tanıklık getirir ama 
bildiğinizle illa tanık olacaksınız diye bir kaide yok. Mesela şurada yemekler 
var, yemeği biliyorsunuzdur ama adamın iştahı kabarıktır, yemiştir toktur, 
yemeği görmez bile… Aklında ne varsa ona tanıktır.  

Bilmek illa tanıklık getiriyor anlamına gelmiyor. Evet, bilmek tanıklık getirir 
ama bilmek iradeye bağlı olarak tanıklık getirir. Bilmek imana, vicdana bağlı 
olarak tanıklık getirir. Bilmek, sevgiye duygulanıma bağlı olarak tanıklık getirir. 
Azhap’ta sevgi de var, “Resulullah ve Allah onların mevlasıdır” diye ayet var. 
“Onların yar yarenidir” diye ayeti kerime vardır. Muhteşem ayetler. Çünkü 
seven beslenir, seven tanıktır ve müminleri de haksız çıkarmamıştır Allah, 
onlara yetmiştir ve onların sevgilerini de boşa çıkarmamıştır, karşılığını 
göstermiştir. Sevgilerinin sonucunda Allah’a bir tanıklıkları var.  

Şimdi toparlayayım; âlemde Allah’ı bilebilirsiniz sıfatlarına ilmen yakın tanık 
olabilirsiniz, ama insana gitmeden Allah’ı bulamazsınız imkân yok, hiçbir 
şekilde. Adres insandır ve net işaret ediliyor Ahzap suresinde. Resulullah 
direkt işaret ediliyor. Kutbul İrşat işaret ediliyor. 1400 yıl öncesinde dar bir 
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anlamda bırakmamak için ayeti böyle konuşuyorum. Efendimize selam olsun, 
himmeti üzerimizden eksik olmasın.  

Sure aynı zamanda güncelleştirmeyi de koyuyor içeriye. Hayatta 
karşılaştığımız olaylara karşı Allah çözüm getiriyor aslında, birçok çözüm 
üretiyor. Zamana göre, karşılaşılan koşullara göre, ilkeye bağlı olarak sözün 
nasıl gerçekleştirmesi gerektiğinin bilincini getiriyor bize. Onun için 1400 yıl 
öncesine bağlı olarak ama sığlaştırmadan, orayla sabitlemeden, günümüzde 
nasıl okunmamamız gerektiği anlatılıyor. Daveti yapan, ama gizil noktada 
duran, hala nur kapısı olan, hala kendinden nur saçan, insanlara nur olan, 
insanların nurunu fazlalaştıran, nur ile irşat eden birçok insan var. Selam 
üzerlerine olsun… Ve zamanın Kutbul İrşadı demek zamanın Muhammedi’si, 
mana deryası demektir, el uzatanı demektir ve İnsan-I Kâmilidir de aynı 
zamanda. Yerlerin ve göklerin toparlanışı… Ve o kendi deryasında Allah’ın 
lütf-u ihsanıyla birçok alanda kendisine tanınan imkânlarla hareket eder. Ama 
topluma örnek olunsun diye, hiçbir zaman hak’tan taviz verilmez.  

Farz edin ki kendisine tanınmış olan olanaklar var, Resulullah kendisine 
tanınmış olanaklardan hangisini kullandı burada? Karısından birini boşadı mı? 
Hiçbirini boşamadı; boşanma hakkı verilmiş olmasına rağmen yanlış örnek 
olmamak için. Ki boşanma seviyesine gelmişti… Bir ay konuşmadığı halde, 
yemeden içmeden kesildiği, kalp kırmalara kadar gitmiştir. Tahrim suresinde 
onları göreceğiz. Ama özel hayatı dahi bize konu oluyor, örnek oluyor. Bakın o 
kadar değerliler. Özel hayatı dahi, ilişkilerinde kendilerine ait olarak 
gerçekleşmiyor, gelecektekilere örnek olsun diye gerçekleşiyor. Bu bakış 
açısından sonra gidin Ayşe’yi Hafsa’yı yanlış görmeye çalışın. İmkân yok, 
selam üzerlerine olsun. Ki bugün ders alıyoruz onların yüzü suyu hürmetine.  

Biz duygusal yaklaşıyoruz, niye Resulullah’ı kırdılar. Onu o kadar seviyoruz ki 
kalbini kırmış olan kimse, hepsine kötü bakıyoruz. Konu örneği oluyorlar 
bugün size, siz de öyle olmayın diye! Horlarsanız, onların yaptığı şeye davetçi 
olursunuz, dersinizi almadınız demektir. Size, onlara yaptıklarının aynısını 
yaptırırlar. Belki peygamber eşiniz olmaz ama bir el tutarsınız aynı şekilde o 
ele aynısını yaparsınız. O kadar yakınlaşırsınız ki, bakın yakınlaşmak 
sorumluluğu artırır. Onun içindir ki diyor, peygamber eşleri sizin varlığınız 
öbürlerine benzemez, iki defa sorumlusunuz diyor ve cezadan yana da iki defa 
hakkınız var diyor. Birinin günahı varsa ona bir, ama sana iki defa olur diyor. 
Niye? Bir; çünkü zaten yakın, biliyor, iki; yakınken zaten şahit, tanık olarak 
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biliyor, besleniyor ve yaptığı zaman sadece kendisi vebal almıyor. Yaptığı 
şeyle de kötü örnek olması sebebiyle veya maneviyata leke getirdiği 
sebebiyle.  

Bakın neyden sorumlusunuz; yolda gidiyorsunuz normal bir insanın bir 
sorumluluğu vardır ama yolda giden insanın iki, üç sorumluluğu çıkıyor. Birinci 
sorumluluk, vebali; kendine… İkinci sorumluluğu, sebep verdikleri... Üçüncü 
sorumluluğu, böyleymişler dedirtme hakkınız yok. Yanlış yaptınız ya, ha 
bunlar da böyleymiş. Dine zeval getirme hakkınız yok, sorumlusunuz. O 
zaman başkasına bire bir verilirken, size bire iki verilir. Onun için tehlikeli bir 
yol. Böyle dedirtme hakkı hiç kimsede yok. Adam hala 1400 sene öncesinde 
yaşıyor! Öyle dedirtme hakkı yok, çünkü bu din 1400 sene öncesinde kalmış 
bir din değil. 1400 yıl öncesinde gelişmiş, ta bu zamanlara taşınmış bir din. 
Her an kendini güncelleyen bir din. Hususi alanda devamlı yeni kişiler üreten 
bir din. O yeni kişilerle beraber hakikate ulaştıran bir din. Zamanda hiçbir 
zaman yerinde durmamıştır ki.  

O eşleri, Allah’ın haram dairesindeki velileri olarak görün. Allah’ın kudret 
aynası olmuşlar olarak görün. O eşleri, el tutmuş da irşat olmuş yakınlaşmış 
insanlar olarak görün. İşte o zaman anlıyorsunuz, yakınlaştıkça. Aslında 
buradaki ilke şu; yakınlaştıkça sorumluluğunuz artıyor, ona göre hareket edin. 
Yani söz sizde gerçekleşiyorken, yakınlaşıyorken dikkatli olun. İki defa değil, 
üç dört defa neredeyse sorumluluğunuz var. Size sorumluluklar yükleniyor.  

Şimdi toparlayayım; bahsedilen yer, Kutbul İrşat makamı. Kutbul İrşat 
makamına olan yakınlaşmanın nasıl olduğunun bilinci net olarak anlatılıyor. 
Eğer yeryüzünde bir nur sırçası var ise, bir kandil varsa ona yaklaşmanın hangi 
bilinçle olması gerektiğinin aklı veriliyor. Çünkü davet kendisinde olanadır.  

Bakın bir daha söylüyorum; kâinatta Allah’ı bilebiliriz ama birebir tanık 
olacağız diye bir şey yok, insanı bulmadan Allah’a birebir tanıklık yoktur. 
Geçen hafta Secde Suresi’nin örneğini konuşmuştuk; ben de rabbimi 
biliyordum. Bende rabbimin bildiğini biliyordum, duyduğunu, gördüğünü 
biliyordum, rabbimin bana yakın olduğunu da biliyordum. Ama rabbim, bana 
o kadar uzaktı ki ben yine kendi nanelerimi yemeye devam ediyordum. Çok 
yemek yiyordum hüngür hüngür sonunda ağlıyordum. Kendimi kontrol bile 
edemiyordum. Niye? Rabbim biliyor bana yakin, ama ben O’nu görmüyorum. 
Biliyordum diyorum ama bak görüyordum demedim, tanığım demedim. Ne 
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zamanki Efendibaba’ya gittim, birinci elden tanıklık oldu. Bir baktım 
gördüğünü görmeye başladım. İçimi dışıma çıkarıyor nasıl görmeyeyim. 
Duyduğunu duymaya başladım, aklımdan geçenler hemen sofradan 
çıkıveriyor. Evde düşünüyorum sofrada konuşuluyor, rüyamda görmüşüm 
sofrada konuşuluyor. Sofra dediğim muhabbet sofrası, yeme içme değil. Her 
neyse duyulduğunu duymaya başlıyorsun, görüldüğünü görmeye başlıyorsun, 
bilindiğini bilmeye başlıyorsun. Birebir tanıksın. Aynı tanığı projektör gibi 
bütün kâinata yansıtıyor. Bir bakıyorsun bütün kâinatta her yerden 
görünmeye başlıyorsun. Sana kendini iyice gösteriyor. Ama insanı bulduk, 
insanı bulmamızla beraber kâinatta olanı bulduk. Daha önce kâinatta 
olduğunu biliyordum, ama bulamamıştım, zaten yakıştıramıyorsun kendine. 
Zaten çok yücelerde, sen eremezsin O’na, öyle bir düşünce var. Ne zaman 
birinci elden tanıksın, İnsan-ı kâmil, Mürşit-i Kâmil üzerinden seni nuruyla 
nurlandırıyor.  

Nuruyla nurlandırmak çok önemli bir şey! Çünkü nur bütün sıfatlarınızın 
zeminidir, öz varlığınızdır. Ne kadar çok beslenirseniz, bütün sıfatlarınız 
onlarla kuvvet bulmaya başlar. İrfan, nur ile bilinçlenmektir. İrfan dediğimiz 
nur ile sözde içeriği ile haliyle beraber, sözün dirimselliğiyle beraber 
bilinçlenmektir. Onun için demiş; ilmine irfan arayan gelsin. Yani ilminin 
diriliğini isteyen gelsin, ilminin halini isteyen gelsin manasında. Hani ilmi-hal 
derlerdi, ilmine irfan arayan gelsin. Nurlandıkça bakışınız gelişir. Ebubekir 
Sıddık’ın ilmi mi var? Bu insanlar ilimle mi uğraşıyor? Evvela iman, arkasından 
ilim gelmiştir, zorunlu. Niye, çünkü nurlanmışlardır. İsmail Emre, ilmi mi var? 
Adam okuma yazma bilmiyor, selam üzerine olsun. Adamlığı kalmamış 
sonunda, İnsan. Adam beşere derler. O nurlandıkça, hayata bakış açıları 
Allah’a göre olmaya başlıyor. Allah öğretiyor, bilfiil 24 saat. Rüyasında, 
kalkarken, yatarken, içerken, yeter ki nur kandili olsun. Kendisinden akarken 
kendisinden beslenen, doğuşatlarına bakın. Aynısı halk için de geçerli, 
söylerken yanında olanların da beslendiği. Yaşarken onlarla, dikkatli olun. 
Baba derdi ki “tekin insanlar değildir” dikkatli olun. Burada tekin insanlar 
değildir derken insanların anladığı gibi tekin insanlar değil. Ola ki küçük bir 
hata olur, yakınıysa dokunur, uzağıysa dokunmaz; pışpışlarlar, bilmiyor ki. 
Ama bileni varsa, tanık olanı varsa sorumludur. Yakınlaştıkça sorumluluk artar 
çünkü ve yakınlaştıkça sorumluluğun arttığını söylüyor.  

Bizden irşat için istenenler söyleniyor, irşat olurken dikkat etmemiz gereken 
şeyler söyleniyor. İrşad ederken mücadeleden hiçbir zaman taviz vermemiz 
308

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



gerektiği söyleniyor. Mücadeleyi sınırlarımız doğrultusunda yapmamız 
gerektiğini söylüyor ve irşat olurken irşat eden kişileri kendi beşeri aklımıza 
göre yorumlamamız gerektiği söyleniyor. Onlara verilen olanakları, hakları 
kendi aklımıza göre talep etmek, onlara verilmiş olanlar neyse artık, onları 
kendi aklımıza göre yorumlamamamız gerek. Çünkü o mertebenin hakkı olan 
şeylerdir onlar. O mertebenin hakkı olarak sıfatlarını yaşaması ve açığa 
çıkarmasının gerekliliğidir onlar. Ben çok karşılaştım; adam yanına geliyor, 
efendi siz şöylesiniz böylesiniz bizde niye yok! Benim aynı, yolumdan geçtin 
mi? Aynı sürecin sonuna kadar yürüdün mü, yok, nasıl olsun? Aynı kalıplardan 
geçtin mi? Yok, nasıl olsun? Beklediğin şey sana küfür olur. Sende istediğin 
şey sana küfür olur, seni imandan eder. Onun bir devresi var. Hani sacı, 
döküm olan şeyleri bile bazen kıvamını bulsun diye soğukta bekletirlermiş; 
Kendini tutsun diye. Tamam, geldin ama hayatla mücadeleye başladığın anda 
kendini gösterebildin mi? Yani bir döküm yapıldı amenna, döküm işlevinde 
kendini gösterebiliyor mu bir de? Yaşam ilişkilerinde kendini, olanı açığa 
çıkarabiliyor mu? Biz diyoruz ki hemen gelsin. Nur gelmeden hiçbir şey 
gelmez.  

Ve Allah’ı bulmak istiyorsak… Bakın bilmek değil. Günümüzde herkes biliyor, 
bakın yazıyorlar, çiziyorlar Allah’ı tanıyan herkes, Allah bir mi; bir, ama nasıl 
bir? Tanık olarak tık yok, kim tanık olmuş ki? Resulullah’ı kim görmüş ki? 
Adam 40 sene ibadet ediyor 40 sene Kadiri, Nakşî, fark etmez. 40 sene 
boyunca o kadar mektup yazmışsın, bir tane bile mi cevap gelmez! 40 senedir 
el uzatıyorsun, bir tane mi seslenilmez! Abi kime seslenmişler ki, kimin 
mektubu cevap görmüş ki!!! Resulullah’ı hiç mi görmezsin, sevginle mektup 
yazıyorsun. İnsan hiç mi görmez? Bakın hususi daireyi konuşuyoruz.  

Bir gün bir kardeşimiz anlatıyor; bir patronum vardı, adam 40 senden beri 
ibadet ediyor. Sordum; hiç Resulullah’ı gördün mü? Kim görmüş ki diyor. Sen 
gördün mü, Sen sorduysan görmüşsündür diyor. Hadi işimize bakalım dedim, 
konuyu kapattık yürüdük diyor. Hadi onu da geçelim nuru kim görüyor ki? 
Adam gidiyor bir yere; nurlanıyoruz! Gördün mü yok, ilişkilerinde var mı, 
tecellilerin de var mı; Yok. Niye yalan söylüyorsun? Sözü hakkıyla, içeriğiyle 
konuşun. Değeri neyse o noktada kullanın. İçerikli sözün hayatınızda 
karşılıkları vardır, hayatınızda karşılığı yoksa yalancısı olursunuz ve müminler 
yalan söylemez.  
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Bu sure tamamıyla hususi yola dâhil olmuş insanların nelere dikkat etmesi 
gerektiği, Allah sözünün yaşamda nelerde karşılık bulması gerektiği ve piri 
olanın kendisinin nasıl sevgi ve muhabbetle olduğunu söylüyor. “O 
müminlerin Mevla’sıdır” diyor, sevdiğidir diyor. Hayatını veriyor, biliyoruz 
yaşantılarını, nasıl yaşamlarına geçirdiklerini, idolün burada ne kadar önemli 
olduğunu ve sevdiğinin hikâyesinin insanlar için ne kadar önemli olduğunu bu 
sure net anlatıyor. Sevdiğiniz yoksa sevdiğinizin hikâyesi yoksa onun 
üzerinden Allah’a varmanıza imkân yok. Peygamber aşkı olmadan, Kutup aşkı 
olmadan Allah’a varışınız olmaz, zat-i ilahiye’ye gidişiniz olmaz, bize verilen 
ders budur. Âlemde Allah’ı bilebiliriz ama Allah’ın zatına varmak isteyen birisi 
için, yani bana Allah’ı bilmek yetmiyor kardeşim ben açım, Allah’ı bilmek bana 
kâfi gelmiyor, kendimi adadım ben O’na. Adanmışlığı can noktasında, nefs 
noktasında değil. Can noktasında kendini sunmazsa bir insan, Allah’ın 
varlığına erişmesine imkân yok.  

Ahzap suresi tamamıyla can noktasında adanmışlıktır. Bakın Secde’de feda-i 
nefs düzeyinde bir adanmışlık söz konusuydu. Ama Ahzap’ta fedai can 
noktasında bir adanmışlık söz konusudur. Bu peygambere veriliyor bize niye 
verilmiyor, bu peygambere beşte bir verildi bize niye verilmiyor, bu 
peygamber zengin oldu niye bize de hak verilmiyor, biz seninle beraber 
yatıyoruz kalkıyoruz senin gibi bize de neden olmuyor? Edinilen neyse, ondan 
kendine pay çıkarmak! Adanmışlıkta böyle olmaz. Adanmış adam kendini 
ortaya koyar, ne gerekiyorsa ne veriyorlarsa amenna der, verilene amennadır. 
Çünkü kendi sıfatının gereği neyse ona göre veriliyorlardır. Çünkü verilenler 
yaşam ilişkilerimizde bizde olanın açığa çıkması içindir. Biz o tarafı kaçırıyoruz; 
niye öyle, niye böyle diyoruz. Bir şey veriliyorsa o kişide has olan neyse onun 
açığa çıkmasının gereklilikleridir onlar. Ve yaşam ilişkilerindeki, 
maneviyatındaki âlemde karşılıkları olan neyse onun izdüşümüdür onlar.  

Bakın bin sene kutupları her zaman On iki kişi yetiştirmek zorundadır. 
Peygamber On iki tane ashab-ı sufya yetiştirmiş, On iki tane de eşi var aynı 
şekilde. Örneği, iz düşümü, yani böyle kendine ait küçük esprileri değil, büyük 
esprileri de var. Hatice annemizle beraber On iki tane.  

Zeynep anne hikâyesi de çok önemlidir. Zeyd ile ilişkiye girdiler, vs. 
Dedikodusu çok olan bir hikâyedir. “Kalp kalbe karşıdır” diye bir söz var. 
Zeynep anne peygamberimizi zaten gençliğinden beri seven bir insan, kalbine 
almış. Peygamberimiz o sırada iltifat göstermiyor. Kendisiyle bir gün göz göze 
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geliyor, kendisinin aşkı gönlüne düşüyor. Düştükten sonra “senin kalbinde 
olanı da bilirdi” diyor. Bakın beşeri ve ulvi. Bir taraftan beşeriyete ait bir 
yaşam biçimi ama bir taraftan ulviyete ait tarafı… Muhteşem anlatılıyor. Nur 
suresinin başka bir versiyonu sanki. Her neyse, Allah senin kalbinde olanı da 
çok iyi biliyordu diyor. Özel yaşantısı yok, tamamıyla konu örneği. Rabbim 
nikâhlıyor ama Hz Zeynep’le zahiri nikâhı kıyılmıyor. Çünkü zaten Cebrail 
geliyor, sizin nikâhınız kıyılmıştır, kıymayın diyor, Allah katında kıyılmıştır 
diyor. Allah katında nikâhının kıyılması demek, hani günümüzde modern 
sözler var; kalpleri mühürlendi yani seviyorlar, gönül katında birbirlerini 
seviyorlar Allah birbirlerine sevdirmiş. Allah’ın Vedud esması üzerlerinde hak 
olmuş, birbirlerine bağlamış. Ne yapıyor, arada engeller var. Seven insanların 
arasındaki engeller kaldırılır. Orada örnek olmuş. Anlatılmak istenen hikâye 
bu…  

Zeynep anne hikâyesinde anlatılan şey; birbirini seven kalplerde engeller 
varsa kaldırın. Allah da kaldırıyor zaten, bunu net anlatıyor. Ve Allah 
gerçekçidir. Sureyi baş ayetleriyle okuyun; kimin kime akraba olduğu, kimin 
kime akraba olmadığı net anlatılıyor, gerçekçi. Yola giren insanlar romantik 
olurlar. Romantik olan da hayalperesttir. Hayalleriyle beraber ne 
yakıştırıyorsa ona göre bakar. Sevdiğine o gözle bakıyordur. Allah yola giren 
insanlara biraz da ayağınız yere sağlam bassın diyor. Peygambere giderler 
babamızdır, biz o’nun evladıyız falan, biraz gerçekçi olun diyor. İlk ayetleri 
okuyun orada net göreceksiniz. Evlatlıklarınızı babalarıyla beraber zikredin 
diyor, kimsenin evlatlığı kendisine baba değildir diye ayeti kerimeler var. Bir 
taraftan Zeyd’in babası olmadığının net vurgusu var. Ve peygamber 
hiçbirinizin babası değil derken, peygamberle aralarına mesafe de getiriyor 
irşat mertebesi itibariyle. Çünkü baba ile oğul arasında mesafe yoktur. İlişkide 
mesafe yoktur, lakaytlıklar çoktur mesela, aile ilişkilerinize bakın. Peygambere 
geldiği zaman bambaşka bir şey… İrşat mertebesin de büyüğün yeri belli olsun 
ki beslenebilsin, yoksa beslenemez. Yan yana oturduğunuzu düşünün, 
şakalaşıyorsunuz; oradan ne alınacak… Oradaki ilahi rabbani tecelliden bir şey 
bulamazsınız.  

Geçen gün onu şöyle anlatmıştım; kapıya geliniyor… Kapıya ayağıyla geliniyor, 
ayağıyla dediğim dünyalık beklentileriyle. Kapıya geliyor eliyle geliyor; 
gönlündeki beklentilerle geliyor. Kapıya geliyor aklıyla geliyor; ilmiyle geliyor. 
Kapıya yaptıklarıyla geliyor, şunu bunu getirdim hediye; ibadet etmiş çok çok, 
kendine. Kapı dediğimiz Kutbul İrşat mertebesi diye düşünün. Şununla, 
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bununla geliyor; kapıyı açmaz, kapı açılmaz, imkân yok. İster hediyelerle gelin, 
ister aklınızla gelin, isterseniz kafanızı vurun açılmaz. Kapı ne zaman açılıyor? 
Kapı, kapının önünde sevgi ve samimiyetle durduğunuz anda sonuna kadar 
açılır. O zaman size el uzatılır, o zaman siz görürsünüz, o zaman birebir tanık 
olursunuz. O zaman işte davet edenin üzerinde tecelli eden nur, sizi kendine 
alır aynı Musa gibi.  

Evet, talepleriniz kapıya getirir, Musa’yı talepleri kapıya götürmüştü. Ama 
Musa Musalığını bıraktığı gün, o kapı kendine açılmış ve tanık olmuştu. Musa 
deyince kendinizi de anlayın, hepimizi anlayın. Hala Musa, “Ya Rab bana 
görün” diyorsa, kapıya halen kalbi aklı ve elindekilerle gitmiş, halen 
aklındakilerle bakıyor, göremiyor, tanık olamıyor; Kapı açılmamış demek. Ne 
zaman soyunuyorsunuz kendinizden, bütün beklentilerinizden, 
dünyalığınızdan, getirdiklerinizden, götürdüklerinizden, aklınızdakilerden; o 
zaman açılıyor. Adam geliyor kavgayla öyle değil mi, böyle değil mi diye; 
görünmez. Abi şu kadar ibadet ettim, şu kadar tespih çekiyorum; görünmez, 
açılmaz kapı. Ne zaman kişi soyunur kendinden, -fena mertebeleridir bunlar- 
kapı kendisine açılır. O zaman rabbine tanık olur, başka türlü olmaz bu iş. 
Adam bin bir türlü aklını yolda toplamış geliyor, gelsin, öyle derler mi, böyle 
derler mi, öyle olur mu, böyle olur mu? Olsun! Sen sevgi samimiyetle duruyor 
musun, durmuyor musun?  

Maruf-i Kerhi Hazretlerine selam üzerine olsun, Sıdkiyet mertebesi dediğimiz 
mertebenin büyük üstatlarındandır, Allah’ın selamı üzerine olsun, Selman-ı 
Farisi düzeyinde bir zattır. O makamın donudur, elbisesidir. Biri geliyor 
kendisine; efendim, Allah’ı görmek istiyorum diyor. Elinden tutuyor, gel 
kardeş seninle biraz gezelim diyor. Zamanın sözde halifesi kimse onun 
kapısının önüne götürüyor, padişahın kapısının önüne götürüyor. Sarayın 
kapısının önünde de bir dilenci duruyor, kimse de dokunmuyor. Demek ki 
padişahın hoşuna gitmiş, hiçbir şekilde kovulmuyor. Bak diyor, gel oturalım 
seninle şurada seyredelim. Saatlerce seyrediyorlar, dilencide taviz yok, 
güneşin altında, soğukta, sıcakta fark etmiyor. Padişah bir gün çıkmıyor, iki 
gün çıkmıyor, üç gün çıkmıyor, seyretmeye devam. En sonunda padişah 
çıkıyor, bu kimdir diyor. Efendim, kapınızın önünde bekleyen dilenciniz. Bir 
kese altın veriyor şöyle bir bakıyor nazar ediyor. Ondan sonra çekiyor gidiyor. 
Sen diyor o dilenci gibi ol, padişah malikin kapısının önünde bekle, o zaman 
onu görmeye layık olursun, kapı sana açılır. Muhteşem bir hikâyedir, kulağıma 
her zaman küpedir.  
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Biz beklemesini bilmiyoruz, mücadele etmesini bilmiyoruz, söz yaşamımıza 
geçmiyor. İkrar derlerdi, ikrar almak ikrar vermek, söz almak söz vermek. Kâlu 
Belâ’da verdiğimiz sözün, bu dünyada karşılık görmesi söz konusu Ahzap 
suresinde. Nasıl söz verdin Kâlu Belâ’da bana, o zaman izdüşümü olan bu 
dünyada, gölgeler vadisinde de söz ver talip ol, o talipliğinle beraber Kâlu 
Belâ’da verdiğin sözü bu âleme taşı diyor. Söz verecek, söz alacak kişimiz 
olmazsa Hakk’ı bulamayız, tanık olamayız ve Kâlu Belâ’daki sözün de yerini 
bulmasına imkân yok. 

Surede yine diyalektik var, her surede olduğu gibi karşıtlık ilişkilendirmeleri 
var. O ilişkilendirmeler üzerinden hak ve hakikatin kendisini göstermesi söz 
konusu. Bunlara tanık oluyoruz zaten.  

Notlarım vardı bu sureyle ilgili; bu surede insan zalim ve cahil olarak 
nitelenirken zalimlikten ve cahillikten kurtulması istenir aslında. Verdiği sözün 
sorumluluğunu yerine getirmesiyle, nurlanmaya başlamasıyla, irfan 
edilmesiyle beraber ve kendi nefsine zalim olanlardan kurtulmasıyla yani 
Allah’a örtük işler ve eylemlerde bulunmayarak ilkeli yaşanmasıyla beraber 
cahillikten ve zalimlikten kurtulması istenir. Sözü tutmak, ilkeli yaşamak 
demek…  

Hayatın gerçekleri ve zanlara bağlı sözler zikredilmekte. Ayrıca, altıncı ve 
yedinci ayette zanlı veya doğru sözün sorumluluk düzeyinde bağlayıcı olduğu 
vurgulanmakta… Bu bağlamda sözün, yüklenen içeriğe bağlı olarak yaşamsal 
tesiri surede irşadın gerçekliliği olarak vurgulanmakta, muhteşem...  

Zanlara bağlı sözler ne? Hayatın gerçeklerinin dışında; onun oğlu, evladı, 
peygamberin üzerine söylenen sözler mesela. Söz yaşamsaldır, tesirlidir ve 
irşadın gerçekliliğidir. Sözün yaşam tesirini görmeyen insan ki sözün hepsinin 
yaşamsal tesiri var da, hiçbir zaman irşadı bulamaz. Onun için evvela 
muhabbet demişler. Resulullah, zikreden kişiler görmüş gitmemiş, namaz 
kılanı görmüş gitmemiş, bir bakmış ki Allah sohbeti yapan birileri var, Ashab-ı 
Suffa var, yanlarına oturmuş sohbet etmiş. Sözdür insanı insan yapan, gerisini 
boş ver.  

Peygamberlerden Kâlu Belâ’da zaten söz alınmış idi, burada kastedilen söz ise 
peygamberlerden Kalu Bela’da alınan sözleri içerse dahi, dualarının sözüdür. 
Her peygamberin rabbine duası vardır kabul edilmesine dair. En basiti miraç 
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hadisesinde bütün peygamberler dahi Resulullah’a gelmek için kabul edilmek 
için dua etmiyorlar mı?  

Her peygamber Allah’a karşı kabul edilmek için sözdedir; Ya Rabbi bizi kabul 
eyle, bizi hizmetimizde daim eyle. Burada kastedilen söz, peygamberlerin 
sözüdür ama dua mahiyetinde sözüdür. Ve rabbin senden de söz almıştır. Sen 
de benim için dua etmiştin. Bunların içinde en önemli sözlerden biri de hz. 
İsa’nın duasıdır. Aynı nenesi gibidir. Ama nenesi kızını feda etmişti; “ya rabbi 
evladım olursa sana adıyorum” dedi. Kız olmuştu ve Allah kabul etmişti; 
Meryem. Kız mı, erkek mi bilmiyordu, o erkek olması zannı ile bakıyordu. Ama 
kız çıkmıştır, Allah kabul eylemişti. Meryem, Allah’a kendini adamıştı; ben 
madem sana adanmışım, dedi, eylemleri ile onu göstermişti. Lakin İsa’nın 
annesi gibi bir hali var ve o duasına sirayet etmişti; “Ya Rabbi beni kendine 
kabul et” bu önemli bir dua. Musa’da neyi görüyoruz; “Ya Rabbi senden 
gelecek her türlü yardıma muhtacım, Ya Rabbi işimde bana yardımcılar ver." 
Hep sebepler dairesinde iş görmelere ait şeyler geliyor değil mi? Veya kendini 
ayağa kaldırma gibi şeyler görünüyor değil mi; destekçiler vs. Ama İsa’da 
direkt adanmışlık var; “Ya Rabbi beni kabul eyle” Allah’ın selamı üzerlerine 
olsun.  

Bakalım başka ne çıkıyor; hak sözün sorumluluğunu yüklenen irşat olmuş 
olarak rüştünü edinmiştir. Eğer söz gerçekleşmişse, yaşam alanı oluşturmuş, 
duruş edinmişse… Buradaki yaşam alanı hem zahiri hem batıni iç dünyasında. 
İç dünyasında artık biçimlenmişse, üst yapı kurumu olmuşsa, ona göre 
değerler edinmişse, o değerlere göre artık seçimlerde bulunuyorsa, doğru 
seçimlerde bulunuyorsa, yaşam alanında ona göre duruşlar sergiliyorsa o 
zaman rüştünü bulmuştur insan. Söz, artık aidiyetlerini belirlemiştir, söz artık 
içeriğini belirlemiştir, söz artık sorumluluklar oluşturmuştur, söz değerlere 
sebep vermiştir ve sözle beraber o kişi kalkmıştır ayağa. Soruyorlar ya o 
günleri; söz ile ayağa kalktıkları günlerdir o ve söz ile süründükleri gündür o. 
Yaşadıkları şeyin gerçek karşılıkları neyse onunla karşılaştıkları gündür o. Eğer 
yaşamda gerçekliliği olursa, gerçekleşirse o zaman rüştünü bulmuştur kişi.  

İrşad, söz ve yaşamda örnek olmakla gerçekleşir. Peygamberi örnek olarak 
gösteriyor, çok önemli bir şey. 21. ayet “muhakkak sizin için Allah ve ahiret 
gününü ümit eden ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah Resulünde güzel 
bir örnek vardır” diyor. Allah ve ahiret günü, yani sonuçlar. Sonuçların elde 
edileceği gün, bir de Allah’a varılacağı gün. Bir; Allah’a varıp, iki; sonuçların 
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elde edileceği gün, üç; zikreden, davet edenler yani. Zikredenler için 
peygamberde güzel örnek vardır diyor. Bu şu demek; peygamberde zaten 
Allah tecelli ediyor ve Allah tecelli ettiği için bütün eylemlerinde sonuca 
taşınıyor. Eğer peygamberi örnek almazsanız, onda tecelli edenin sizde tecelli 
etmesine imkân yok. Çünkü o sonuç alıyor, zaten o kıyameti buraya taşıyor, 
ahretini buraya taşımış insan, yani cennetini buraya indirmiş ve Allah üzerinde 
tecelli ediyor. Cenneti boş verin, nur tecelli ediyor, daha ne olsun! Güzel bir 
örnek vardır, yani onun gibi olunuz manasında. Üzerinizde nur tecelli etsin ve 
yaptığınız eylemlerde ilahi sıfatlar olarak ne elde edilecekse sonuç elde edin 
diyor. Peygamberde olan da gerçekten budur, çünkü o gerçekten sonuç elde 
ediyordu. Cennet nimetleri, aşağıya seriliyordu onda. Cenab-ı Hakk’ın elinin 
uzantısıydı.  

Hani Mevlevilerin bir duruşu var, sağ el yukarı sol el aşağı; göklerden alırız 
yerlere veririz, Hakk’tan alırız halka veririz manasında. Aynısını peygamber’de 
görüyoruz; yüreğine ne düşerse hizmetinde o tecelli buyuruyor. Eğer ilahi 
sıfatların üzerinizde tecelli etmesini istiyorsanız, Cenab-ı Hakk’a varmak 
istiyorsanız, ey davet ediciler, zikredenler size güzel bir örnek diyor. Çünkü O 
zikrettiğini, davet ettiği tarafından kabul eder. Biz davet ettiğimiz zaman 
davetçi olarak kabul etmiyoruz. Davet ettiğimiz zaman davetin kabul 
edilmesini bekliyoruz. Çok zengin olmuşsunuzdur, davetiye göndermişsinizdir, 
davetiyenin kabul edilmesini istiyorsunuz size gelinmesini istiyorsunuz. Yok, 
hayır, Allah sizi kendine taşır. Davetin kabul edilmesi demek sizin O’na 
taşınmanız demektir. Onun size gelmesi değil, sizin O’na yükselmeniz 
demektir. Ve bunun için mücadele lazım. Zaten sizde, size niye gelsin ki! Öbür 
taraftan da hakikatiyle düşünün; Siz O’na taşınacaksınız, kulum bana bir adım 
at ki ben on adım atayım diyor. Armut piş ağzıma düş yok orada, zaten sende, 
senin atacağın her adım sendeki örtüyü uyaracak, şuuruna erdirecek, yaptığın 
eylemlerde Hakk’ı bulmana tanık kılacak. İrşad mertebesindeki aynada da 
Hakk’ı görmene de talip olacaksın, daha bunun gibi içeriği doldurulabilir. 

Söze iman, her koşulda mücadele, sözün hakkını vererek yaşamak, 
sınanmak... Sınanmak önemli; verdikleri sözde sınanıyorlar. Sınanmak, 
samimiyetin ve riyanın açığa çıkmasına sebeptir. Söze iman ve her türlü 
koşulda mücadele sözün hakkını vererek yaşamak, surenin ana fikirlerinden. 
Ama bununla beraber sınanmak, samimiyetin ve riyanın açığa çıkmasına 
sebeptir demişim. Yani sınanmak hem riyanın açığa çıkmasına, hem de 
samimiyetin açığa çıkmasına sebep veriyor. Dikkatli bakarsanız hem samimiler 
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hem de riyakârlar, münafıklar açığa çıkıyor. Ki Ahzap suresinde müşriklerden 
daha çok münafıklar konuşuluyor; inandım deyip de inandığı sözün hakkını 
vermeyenler, gizil gizil hala hevalarında heveslerinde gönüllerinde neyi ilah 
edindilerse o doğrultuda iş görenler. Allah esirgesin.  

Ehlibeyt tabiri var eşleri üzerinden; “ey ehlibeyt Allah sizi temizlemek istiyor” 
diye bir ayet-i kerime var, orada direkt eşleri üzerinden söyler, bazıları içerik 
olarak onu Hz Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin olarak söyler; değil. Bizatihi Hafza 
annemiz, Ayşe annemiz, taleplerde bulunan insanlar üzerinden söylemek 
istiyor. Zaten ayetlere dikkatli bakarsanız orayı direkt anlamlandırıyor, 
yukarıdaki ayetler, bir önceki ayetler, “ey peygamberin eşleri” diye hitap 
ediyor, “ey Hasan, Hüseyin” diye hitap etmiyor. Ey yakin gelenler, yakin gelip 
de tanık olanlar. Eğer tanıksanız nefsinizden uyanan her türlü şeyden Allah 
sizi temizlemek istiyor, o zaman dikkatli olun diyor.  

Veliler için okuyun bu ayeti; ey Allah’ın velileri, Allah’a yakin gelenler, hayat 
mücadelesinde nefsinizde birçok şeyler uyanabilir. O zaman dikkatli olun, 
yakınlığınızın sorumluluğunu bilin ve Allah sizi temizlemek istiyor, neyden? 
Dünyanın kirinden, nefsinizin hevasından. Dünyanın kiri dediğim insanın 
nefsinin hevasıyla dünyaya bakışı, yoksa dünyada bir kir yok. Dünya halinde; 
ağaç ağaçlığında, su suluğunda vazifesi ne ise onu yapıyor. Bizim nefsi 
emaremizle ona bakışımız dünyayı kirli kılıyor. İnsan dünyayı hem temiz 
görür, hem kirli görür. Nefsi emaresi ile bakarsa kirli görür, hak hakikati ile 
bakarsa secde-i ilahi olur orası. Cenab-ı Hakk’a secde edeceği bir yer olur 
orası. Allah’ın veçhi her yerdedir demiyor mu? İbadethane olur.  

Tespih ayetleri çok önemli, tespih ayetleri burada çoğaldı; Allah’ı tespih 
edenler, özellikle Resulullah’ın tespih edilişi var, salâvat-ı şerif çok önemlidir. 
Bir ayeti kerimede söylüyor; “Allah ile melekleri peygambere salâvat 
getiriyorlar, siz de ona salâvat getirin” diyor. Bir; buluşma adresimiz diyor 
orası, kutbul irşad dediğimiz buluşma adresidir diyor. İki; kıble birliğimiz olsun 
diyor. Çünkü kıble birliği olması demek, eylem birliğidir, bir yerde kıble birliği 
varsa o kıbleye doğru eylem birliği vardır demektir. Yani Allah oraya varlık 
verirken siz ona sevgiyle yaklaştığınız zaman eylem birliği sebebiyle 
senkronize olmak diyelim. Başlangıç; rezonanstır, sonucu; senkronize olmaya 
doğru gider. O kıble birliğindeki hareket sizi tetikler Cenab-ı Hakk tarafından 
ve siz ondan beslenirken Cenab-ı Hakk’ın ona verdiği nimetler neyse o salâvat 
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getirilirken, siz de oradan beslenmiş olursunuz, senkronize olursunuz, aynı 
hale taşınırsınız. Aynı mertebenin halinden beslenmeye başlarsınız.  

Eğer diyor, siz benden beslenmek istiyorsanız, nurumla, sıfatlarımla var olmak 
istiyorsanız; ben oraya nurumla sıfatlarımla varlık veriyorum. Söylüyor 
ayetlerinde; “O hem bir davetçi hem de bir nur sıracıdır, kandildir” diyor. Eğer 
beslenmek istiyorsanız ona salâvat getirin diyor. Salâvatı neyle getirirsiniz; 
sevginizle getirirsiniz, başka türlü getiremezsiniz. Bir insan niye zikreder? 
Düşünün hepimiz âşık olduk, insan âşık olduğunu aklında tutmaz mı? İsmini, 
cismini, varlığını, sabah akşam salâvat getirir ona. Yârim şöyle mi, yârim böyle 
mi, yârimin ismi şudur. Üstüne şarkılar yazar. Herkes âşık oldu değil mi, 
salâvat getirdi yani. Sizden aynı şeyi istiyor aşk-ı ilahiyi istiyor.  

Peygamber aşkı olmadan zat-ı ilahiye ye varış yoktur. Kim ki varırım falan 
diyorsa hikâye, şeraitin sığ sularında yüzmeye devam eder. Gereklidir ama 
vardırtmaz, insanı bulmayan Hakk’ın zatına varmaz. Hakk’ın zatına insan 
varacaksa evvela insana gidecek. “Zatı Hakk’ı anla, zatındır senin”, ayeti var 
mıdır, bu Niyazi’nin söylediği sözün; “ben insana ruhumdan üfledim.” Ayetin 
dışında bir şey söylememiş ki, biz insana ruhumuzdan üfledik zatımızdan zatlık 
verdik, şahıslık verdik diyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok bu bağlamda.  

O ayet gerçekten çok önemli; bir kıble birliği aynı adreste buluşma işareti var, 
salâvatı şerif getirme adresi var, adres veriyor ben oradayım buluşalım diyor. 
Kıble birliğinde buluşalım. Çünkü iki kıble, Allah’ın kıblesi ve sizin kıbleniz, aynı 
kıblede buluşalım diyor. Bir de kıble birliği olduğu zaman eylem birliği sonuç 
olarak oluyor, o zaman Allah, aynı eylemle buluşalım diyor size. Allah ile aynı 
eylemde bulunmak, muhteşem bir şey.  

Yine eylem birliğinden bahsedeyim; Allah iyidir siz de iyi olun, o zaman sizde 
iyi olanı bulmuş olursunuz. Allah salâvat getirirken sizin de salâvat getirmeniz 
zaten Allah’ın ona salâvat getirmesi hamd etmesi, onu övmesi değil midir? 
Tevhidden düşünün, eylem birliği. Lakin Allah salâvat getirirken kendinden 
varlık veriyor demektir. Allah ve melekler, peygamber’i seviyor ve 
kendilerinde olandan ikram ediyorlar, siz de kendinizden olandan ikram edin 
ki Allah da size onun sevgisiyle beraber size de salâvat getirmiş olsun. 
Peygamber’i sevmek dolaylı yoldan sizin kendinize salâvat getirmeniz 
anlamına geliyor. Çünkü beslenirsiniz, beslendiğinizden doğarsanız eğer, insan 
sevdiğinden doğar ya, doğduğunuz anda kendinize salâvat getiriyorsunuzdur. 
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“bana salâvat getirmeyenden daha cimri kim olabilir” diyor, ismim 
anıldığında.  

Bunun biraz daha güncelleyeyim; yola giderken insanın irşat ehli efendisi, 
salâvat getirdiği kapısıdır. Sabah onunla kalkar, onunla gider gelir, çıkar 
onunla, iner onunla. Evliyanın biri şöyle söylemiş; gökte açtım, yıldızda açtım 
gözümü, efendim diye. Her ne varsa onda onu alırsınız, başka bir şey yok. 
Yaptığınız salâvat sizin bağlantı kurmanız, rabıta kurmanızla alakalı bir şey. 
Rabıtayı kurduğunuz anda, zaten onunla doğmaya, içerik bulmaya 
başlıyorsunuz. Onda olan size geçmeye başlıyor.  

Çok basit bir hikâye anlatırlar bunun için; derler ki şeyh-i Nakşibendî 
Hazretleri’nin yanına bir zat geliyor, diyor ki bana da ders verir misin? 
Gönlünü bir yokluyor bakıyor ki hiçbir şey yok, sevgi yok. Evlat diyor sevgisi 
olmayana biz ders vermeyiz diyor, sende sevgi var mı? Adam samimi.. Kalbini 
yokluyor, bende sevgi yok diyor. Bu iki anlama gelir; sevgisi olmayana ders 
verilmez, sevgi bir araçtır. Sonuca vardıysanız dersiniz bitmiştir, ona ders 
verilmez iki, onu anlayın. Ama sevgi bir araçtır, olması gerekene taşıyandır 
kıble olarak, yok ise kıblede yürüyüşünüz olmayacağı için size yine ders 
verilmez. Adam üzülmüş, burkulmuş iğde yemiş gibi. Hani iğde de burkar ya, 
boğazına bir öküz oturmuş gibi, burkuluyor, yolda yürüyor gidiyor. Giderken 
de mübarek arkadan nazar ediyor, nazar edince de adamın aklına sevdiği bir 
şey geliyor; dönüyor arakaya, efendi sevdiğim bir şey buldum diyor, benim bir 
inek var, ben onu çok severim diyor. Ondan beslenirim, çoluğuma çocuğuma 
ondan rızık veririm diyor. Tamam diyor, bundan sonra ineğim diyeceksin, 
diyor. Kendisine bir zikir veriyor. Bakın zikir bir araç, sevgisini beslemesi için.  

Cehri yapılan zikirler bir de motive ediyor insanı, hafiler biraz sıkıcıdır da. 
Cehriler motive eder. Hiç la ilahe İllallahı cehri söylediniz mi? Makamı vardır, 
makamsız söyleseniz bile kendini makama taşır. İnsanoğlunun kendine ait 
zikir tarihi vardır Âdem’den Hatem’e kadar. Hatem’den hatem’e insanlık 
tarihinin sonuna kadar da var olmaya devam edecektir. Halen zikir ehlileri 
vardır. Yeryüzünde en az yetmiş iki tane Allah’ı zikreden kişi olur. Bunlara 
Yetmiş iki’ler denir ve sabah akşam Allah’ın zikriyledirler. Sabah akşam 
istisnasız, “zikredenler, oruç tutanlar” diyor. Hangi kutup mertebesiyse, 
genelde Kırk’lardır onlar. Orada zikrettiği hal ne ise o hali yaşayan kutuplar 
vardır. Orada zikredenler dediği anda Yetmiş iki’lerdir. Taat edenler yani 
ahlaklı olanlar. Neye taat edersin ahlaksız olanlara taat edersin ve kendi 
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ahlakından taviz vermezsin. O taat edenler, Kırk’lar diyor, oruç tutanlar 
Kırk’lar yani riyazata düşenler, nura gelenler. Beş yüz elli’lere kadar gider bu 
iş, yeryüzünde her zaman bunlar vardır. Allah’ın selamı üzerlerine olsun.  

Resulullah diyor ki bazı makamlar var ki namaz kılmakla ya da başka ibadetler 
yapmakla onlara varamazsınız diyor. Zikir ve oruç vardırtır da diğerleri 
vardırtmaz. Oruç nurun tecellisine sebeptir. Namazda sen yükselmeye 
çalışıyorsun, oruç da ise Allah sana geliyor. Resulullah, onlar öyle kişilerdir ki o 
makamlara kolay gelmemişlerdir diyor. Ya Resulullah, neyle gelmişlerdir bu 
makamlara diye soruyorlar “Onlar güzel ahlakla gelmişlerdir” diyor. Normal 
bildiğimiz namaz değil, salâtı daim… Salâtı daim de olup ta normal kılmayan, 
Kadiri olup da içkisini içen çok gördüm öyle, desem evliya mı bin tane şahit 
lazım ama yüreğine in, azim Allah! Nazar etse işi bitirir, çok var öyle 
bilmiyoruz ki. Gök kubbenin altında sırdır diyor. Neyle sırladığı kendine ait. 
Yüreğinde Allah ile, bizi ilgilendiren taraf orası, dışarıda ne yaptığı değil. Ona 
olanak olarak verilenler değil, kullandığı şeyler değil, bizi ilgilendiren iç âlemi, 
iç âlemde veli olarak görmüş müyüz, görmüşüz. 

Sınırlar ve değerler dile getirilmekte. Sınırlar, değerlerin açığa çıkmasına 
sebeptir, muhteşem bir şey. Bu konuyu tabularda konuşmuştuk. Lokman’da 
sınırlar gösterilirken Ahzap’a sınırlar üzerinden edinilen değerler ve inşa 
edilen sosyal ve tinsel yaşam betimlenmekte ve nebi üzerinden de bu 
açıklanmakta ve açığa çıkarılmakta… Hakikaten bakıyorsun Lokman’da sınırlar 
gösteriliyor ama Ahzap’ta ise bu sınırlara uy diyor; artık, sözü gerçekleştir. 
Lokman’da ne dedi, yavrucuğum zerre kadar iyilik yapsan böyle olur, zerre 
kadar kötülük yapsan gelir seni bulur. Sınırlarını gösteriyor değil mi? Burada 
sınırlar gösteriliyor ama o sınırlara göre yaşanması isteniyor insanın.  

Bu çok önemli; irşat ehline nefsanî olan eza, eziyet etmek Allah’ın azametine 
dokunur, gayretullah’a dokunur. Hakikaten ayet-i kerime de var; “o 
müminlere iftira atanlar veya eza edenler yok mu” diye ayeti kerime var, 
peygamber’in kendisine eza edenler yok mu diyor, onlara “komşulukları da 
pek fazla sürmez” diyor zaten. Kutuplar dahi öyledir, kim ki eza eder kendi 
ipini kendi çekmiştir. Baba onu şöyle derdi; erenler yalın kılıca benzer kimseye 
dokunmazlar, lakin birisi gelip dokunduğu zaman kendini keser der. Hakikaten 
birisi gelip dokunmak isterse kendine yapar, ben çok tanık oldum. Babanın 
yanında otururduk ne laflar sayarlardı, başlarına gelmedik olay kalmazdı, 
adamlar yine aynı, yine aynı… Bir tanesini kendi üzerimden hatırlıyorum, bana 
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deli demişti, kendisi deli oldu en sonunda… Deliliği ile beraber ölüp gitmişti. 
Üzülmüştüm, keşke bir şey söyleseydim, sonradan içerledim. Daha nicesi, 
iftira atıp iftiralarıyla yüzleşenler…  

“Allah ve melekler nebiye salâvat getirir” 56. ayet, İnsan-I Kâmil ayetidir.  

70. Ayet iman ve doğru söz, irşadın desturu dile getirilmekte; “ey iman 
edenler, Allah’tan korkun ve doğru söyleyin” direkt irşadın kendisinde 
desturun olduğunu söylüyor. Rüştünüzü doğru söz söyleyerek bulursunuz, 
başka türlü olmaz, irşat doğru sözle alakalı. Mürşit demek zaten irşat eden, 
kişiye rüştünü veren, rüştünü edinme bilincini getiren demektir. Biz onu öyle 
görmüyoruz, beyefendi tahtında oturuyor biz de aşağısındayız, o ne diyorsa 
onu yapacağız, değil. Size ayna olandır, size rüştünüzü getirendir, eğer sizi size 
taşıyamıyorsa ayağa kaldırmıyorsa zaten irşat söz konusu değildir. Onun için 
diyor; her mürşide el verme, yolunu sarpa sardırır.  

“Şüphesiz biz o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Fakat onu 
yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. Onu insan yüklendi. Cidden o, 
çok zalim ve pek cahildir” 

72. Ayette emanet, surenin ilkesi itibariyle hak sözdür, sorumluluk ister. Söz, 
yaşanması gereğiyle kimlik edinmenin gereği ve kişilik gelişiminin zorunluluğu 
olarak insanı mükellef kılar. Zaten rüşd bununla alakadar.  

Söz, sorumluluk, kimlik edinimi, rüşd. Sırf kimlik üzerine bir cilt yazılır. 72. 
Ayette emanet, surenin ilkesi itibariyle hak sözdür; gerçek olan söz, taşıyıcı 
olan söz. İndirici olan, başı sonu olmayan söz değil, âlemde Hakk’ta karşılığı 
olmayan söz değil. Âlemde gerçekleştirilebilinecek olan, bilinecek olan, 
hakikatte karşılığı olan ve sizde yaşam biçimi edindirecek, duruş sebebi olacak 
söz. Söz, sorumluluk ister; yaşanması gereğiyle kimlik edinmenin gereği ve 
kişilik gelişiminin zorunluluğu olarak insanı mükellef kılar. Eğer gerçekten 
karakterinizde, kişiliğinizde gelişim istiyorsanız ve sonuçta kimlik 
edinecekseniz, söz.  

Kimliği görüyorsunuz burada; mümin, Müslim, İslam, kimlikleri konuşuyor. 
Onlar ki taat ederler, sözlerinde dururlar; müminlerle Müslimleri konuşuyor. 
Allah’ın sözüne teslim olanlar ve onu yaşantısında emin olarak 
gerçekleştirenler mümin. Özlerinden gelen söze de teslim olanlar, onları 
yaşam alanlarında eylemleri ile gerçekleştirenler mümin. Müminlik sonuçta 
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elde edilendir, Müslimlik başında olandır. Müslimlikte teslimiyet vardı, 
müminlikte sonuç elde edilmiştir artık. Müslim oldunuz söze teslim oldunuz; 
Allah’tan ayetler geldi, aldınız, birinci teslimiyet. Ama bir teslimiyet de var ki 
kalbidir; Allah’ın sözü yüreğinizde uyandı, iyilik, doğruluk, güzellik, 
rahmaniyet, af, Settarlık. Bir olayla karşı karşıya kaldınız Settar etmeniz 
gerekiyor, yüreğinizde uyandı, ört, ört ki Settar uyansın. Sen onu taşıyacağına 
bırak orada Cenab-ı Hakk’ı yaşamış ol. Sen ona yüksel, teslim ol söze, O’na 
yüksel.  

İbadetlerin her türlüsü sizi aşkın olana taşır. İbadet Allah içinse sizi aşkın olana 
taşır. Teslim oldunuz ya o söze, sizde uyanana, onunla beraber Hakk’a 
yükselirsiniz. Yükseldiniz ya, iyi olan, doğru olan, Settar olan Allah’tan artık 
emin kılınırsınız. Sizin üzerinizden Settar olmuştur ve size yaşam sevinci verir. 
İşte o gün müminsinizdir, Allah’a yakın gelmişsinizdir yani. Sonuç elde 
etmişsinizdir, sonuçta onların mükâfatları vardır. Cennet gönlünüze inmiştir, 
siz cennete yükseltilmişsinizdir.  

Ahzap’ta söz; olması gerekeni, yapılması gereken olarak yapılacağına dair 
sözdür. Ahzap’ta bahsi geçen teklif edilen emanet, hak sözün yerine gelmesi 
sözüdür. Sözün tutulması yani yaşarken gerçekleşmesi surenin ana dersidir. 
Surede insandan istenen budur. Sözü tutarken yani yaşamda gerçekleşmesi 
aşamasında mücadele kaçınılmazdır. Mücadelenin sonucunda sözün 
gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi durumuna göre insan ahlak ve 
sınıflanışına göre kimlik edinmekte. Secde’de geçen fetihi de bu bağlamda 
anlamak gerekir. Hakk’a varmanın fethidir, gönül kapılarınızın açılma fethidir. 
Fetih, fatih, fetheden, anahtar, açan, açılan, yayılan ve gönül deryanızda, 
tininizde maneviyatınızda yayılırsınız. 

Ahzap suresinde hususi, harem dairesine girmişsinizdir. Harem dairesinin de 
sorumluluk iki kat artıyor, söz sorumluluğu iki kat artıyor ve yaşam alanınıza 
taşırken gayet dikkat etmeniz istenir. Yani bu sure dikkat ediniz diyor size. 
Mademki yola düştünüz o zaman dikkatli olun!  

İki şey anlatayım… Baba’nın yanına gidip geliyordum, ortaklık yaptığım bir kişi 
bana iyi bir kazık attı, aklımdan onu geçiriyorum, bir iki gün geçirdim ondan 
sonra baba’nın yanına gittim. Bir taraftan tefekkür ediyorum ama bir taraftan 
da beni bulandırıyor. Baba’nın yanına gittim, şöyle bir halime baktı, kelpoğlu 
kelp dedi, milyarlar gidiyor tutmuş üç beş kuruş gitmiş onu düşünüyor, pat 
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diye yüzüme vurdu böyle, sanki buzdan bir kalıbı yüzüme fırlattı gibi. Keşke 
sıcak su atsaydı, hamdu senalar olsun. O gün anladım ki, ilkeliyken, 
tutarlıyken hiçbir şekilde maneviyatımı, gönlümü bulandırtmaya hakkım yok. 
Yani tecelli-i rabbani’nin mekânını bulandırtmaya hakkım yok. Milyarlar 
gidiyor derken, maneviyattaki kazancı gidiyor, Hakk’tan kazancı gidiyor, adam 
tutmuş dünyalık düşünüyor. Bir daha düşünemedim.  

Geçen gün yürüyüş yapıyorum, anlatılacak bir şey değil ama konu adına örnek 
olsun diye anlatıyorum. Karpuz yemiştik ondan sonra yürüyüş yapıyorum 14 
km yürüyorum, hava harp okulunun yanına geldim, bir cami var, dedim 
tuvalet ihtiyacım gelmişti, karpuz idrar söktürür ya oraya gideyim dedim. Tam 
da ezan vakti, namazı da sonra kılarım dedim, şimdi terli terli kılınmaz. Neyse 
ihtiyacımı giderdim, geri döneceğim ama para verecek adam kapıda yok. O 
sırada çözüm de üretemiyorum camiden çıkarlar falan diyemiyorum. Terim 
soğur, dedim, şimdi nasıl vereceksin, daha önceki verdiklerine say… Bir de 
tuvalet yani; camideki tuvaletten para alınması hakkı değil öyle bir şey var. 
Eskiden camilere hane yapılırdı ki ola ki misafirler kala diye. Bilir misiniz 
Anadolu’da bazı camilerde haneler, gözler yapılır. O gözlere giderler, insanlar 
yolda kaldıysa orada kalır, muhteşem bir şeydi. Şimdi camiler sadece ezan 
vakitleri açılıyor, gerisi hep kilitli. İnsanlar sıcaktan bunaldılarsa ya da 
soğuktan dondularsa gidip sığınacakları yerleri yok. Camiler sığınaktır aşevi 
bile vardı çoğu yerde.  

Her neyse 10 lira böyle elimde… Bozuk da yok. Dedim senin elinde 10 lira 
kalacağına verdin mi, vermedim mi noktasında, sen 10 lirayı ver Allah’la 
yürüyüşüne devam et. Verdim, aklımdan da çıktı gitti; ya rabbi şükür dedim, 
tefekküre devam ettim. Ben yürürken Hakk’la tefekkür ediyorum, yani 
Allah’la beraber yürüyorum. Ama bak tereddüde düştüğüm bir şey var; 
aklında taşıyıp gönlünü bulandıracağına giden 10 lira, 20 lira, 100 lira olsun 
önemli değil. Önemli olan senin gönlünün bulanmaması... Gönlün bulandı mı 
daha beter. 10 lira gelir yerine, zaten söylüyor biz rızıklarını harcadıkları 
zaman onun yerine başka yerden rızık veririz diyor. Onun için de değil, rabbim 
bana nasıl olsa verir diye de değil, benim gönlümü bulandırmasın. Çünkü 
vicdanım beni takip edecek, ben vicdanımı çok iyi biliyorum. Verdin mi, 
vermedin mi, niye vermedin… Çünkü Allah kabul etmeyecek, vicdan da kabul 
etmemek demek, Allah kabul etmedi demek. Kulum ben kendime 
yakıştırmadım, sen nasıl yakıştırdın? Onun için aklınızı gönlünüzü 
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bulandıracak giderleriniz varsa dahi bırakın gitsin. Sizin gönlünüzü 
bulandırmasın, giden gitsin önemli değil, kalbiniz bulanmasın.  

Resul üzerinden irşat net anlamlı kılınmakta demişim. Rum suresi 30.cü ayet 
doğrultusunda okuduğunda pek anlamlı. “İnsan Allah’ın fıtratı üzerinedir, 
hanif dinin üzerinedir ve bunu pek az kişiler bilir” diye konuşuyorduk. Geçen 
hafta bir problem çıktı, problem şu; hanif dini ilkesel olarak koyduk, hanif din 
nedenlere bağlı dindir ama neden artık ilke olur. Hazreti İbrahim’de, erek 
bilinci toplumsal yaşamda ve bütünsel küllü olan yaşamda erek bilinci tam 
yoktur, nedenler bilinci vardır. Ama ahiret ve akıbet bilincinin olduğunu 
biliyoruz İbrahim’de, ayetleri var. Ama işlerin nereye döndüğünün bilinci yok. 
Yani Lut’un kavminde hiç mi iyi yok derken meleklere itiraz edişi, babasını 
çağırışı veyahut da Ya Rabbi sen ölüleri diriltiyorsun nasıl diriltiyorsun sözü, 
biliyoruz ki ne işler döndüğünü bilmiyor, yani bu ayetler İbrahim’in külliyatta 
nelerin niçin olduğunu, sonuçta nelerin beklentide olarak yapıldığının 
bilincinde olmadığını gösteriyor. Yani İbrahim nedenlere ait bir bilince ait, 
erek bilinci ve ilkesel bilinç kişisel ve ferdi; umumi değil.  

Ama Kur’an bize umumi olarak bir erek bilinci getiriyor, yani bu insanlık tini 
nereye gidiyor… Nereden biliyoruz, meleklerden biliyoruz; “Ya Rabbi, kan 
dökecek birini mi halk edeceksin?” Sebe suresine gittiğimizde daha da anlamlı 
olacaktır. Sebe suresinde inanılmaz açıklamaları var, melekler vesaire. O 
melekleri itiraz eden melekler olarak görün, kan dökecek birini mi, bunlar size 
mi secde etti? Gibi anlatımlar var. Oralara kadar gideceğiz inşallah, çünkü 
biraz daha akli bir suredir o.  

Ahzap suresi biraz daha kalbidir, sevgi ile alakadardır, özel irşat ile 
alakadardır. Allah bir kulunun gönlüne iman ile sevgisini verdi mi Ahzap 
suresini artık onda yaşama geçirir, istisnasızdır. İlla bir kapıya götürtür, illa 
insan aynasında kendisini bulur. İnsan aynasına varmadan yetişen var mı? 
Onlara üveysi denir. Onlarda da yine ayna vardır, ya zamanın kutupları 
görünür onlara, ya da geçmiş zamandan birinin suretiyle Allah ona görünür, 
ders verir veya bir melek gelir onlara ders verir. Ama illa ve illa zamanın 
kutbunun müsaadesi olması gerekir yoksa hiç kimse ders veremez. ‘Biz 
üveysiyiz, kimseye bağlı olmadan Allah’a bağlı oluruz’ falan filan; hikâye! 
Zamanın kutbu izin vermeden kimse kimseye irşat edemez, imkân yok. O 
ruhsat onlara aittir. Allah onların üzerindeki tecelliyatıyla onlara bırakmıştır. O 
zamanın müsaadesini verenler kimlerse vermeden, hayatta irşat olamazlar. 
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Yani üveysi dediğimiz bile bir yere bağlıdır. Kastetmek istediğim o, yine bir 
yerlerden alıyordur. Öyle direkt bağlantıymış yok öyle. Direkt bağlantısının 
olabilmesi için önce insan adresini bulabilmesi lazım, o insan adresinin 
basamak olup da Cenab-ı Hakk’ın zatına yetiştirmesi lazım. Ondan sonra 
direkt adres kendisi olur. Yol kendisi olur. Kendisi yol gider iken, bu sefer yol 
kendisi olur. Nun’un noktasıdır artık o. İrşada açılmıştır, bütün âleme irşat 
kutbudur. Bunu da Sebe suresinde zikreder “biz seni bütün insanlara irşat 
olsun diye gönderdik” diyor.  

Muhammed kimsenin babası değildir ayetinde, babalık yan yanalığı işaret 
etmekte olduğundan yasak kılınmakta diyor, bu sebepten irşat ehlinin kıble 
olduğu vurgulanmakta.  

Mürşit olarak belirtilen karakterde ulvi ve beşeri sıfatları dillendirirken, beşeri 
olanaklarının artırılması asli vazifeleri ile meşgul olması içindir. Ayrıca taliplere 
vazifelerinizde yüklü kıldıklarımızla ilgilenin deme dersidir. Ama asıl nedeni 
sadece vazifeleriyle meşgul olsunlar diye değil, asıl nedeni aynı zamanda 
kendi sıfatları neyse sıfatların kendilerine olanaklar üzerinden açığa 
çıkmasının aracılığı olması sebebiyledir. Yani peygambere ne verilmişse, 
edinilen ne ise Allah’tan yana o kendisine ait sıfatların açığa çıkması içindir. 
Onun için irşat ehline bazı olanaklar veriliyorsa o olanaklar kendisinde olanın 
açığa çıkması içindir.  

Mesela Metin Baba’ya gidiyorsunuz belli bir kesimi var; elit bir kesim, 
akademisyen, ressam, sanatçılar, vs. Şimdi onların olduğu olanaklarla ona 
tanınmış imkânlar var, kendisinin de bir ihtisası var değil mi, felsefe, 
tasavvuftan edindikleri, vs. Ona tanınmış olanaklar orada iş görsün diye. 
Çünkü orada bir talep var, bir açlık var. O açlığa karşı o olanakları olan ve 
kendisine birçok olanak verilmiş bir insan, sende burada ders veriyorsun. Ama 
Kemter dede’ye gittiğin zaman onun olanakları farklı, onun ders verdikleri 
farklı… Lütfi Filiz’e gittiğin zaman onun verilmiş olanakları farklı, onun ders 
verdikleri farklı. Kendisinde olanın açığa çıkması için, karşılaştığı olaylara göre 
kişilere olanaklar verilmiş. O zaman onda niye öyle, bunda niye böyle demeye 
hakkımız yok. Veliliğine tanıksanız sakın üzerine yorum getirmeyin. Çünkü o, 
onun üzerindeki ilahi sıfatı neyse onun açığa çıkması için olan bir şey.  

Metin Baba’yı ilk gördüğümde, a dedim, bir resmi daha yırttılar. Evliya 
demeye bin şahit lazım, deri mont, deri pantolon, deri şapka, elinde pipo 
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bittin zaten, evliya demeye bin şahit lazım. Evliya mı? Vallahi evliya. Yanına 
gidin mercek gibi gözleri açılır. Sohbete başlar, bütün kişide ne hal varsa okur, 
ona göre ders verir. Gidin acayip bir şey, benim bazen itirazlarım oluyordu, 
ayrı mevzu ama o onun zevki. Zevkler direkt kabul edilecek diye bir kaide yok, 
ama biz veliliğini kabul ettik. Önemli olan o, dostluğunu kabul ettik, senelerdir 
de dostuz, bir dostu kaybetmektense bin başı kaybetmeyi tercih ederim. Ama 
bazıları gelirdi yanıma; şöyleymiş, böyleymiş, şöyle yapıyor, böyle yapıyor… 
Kime anlatıyorsun tanığız, tanık olmanın sorumluluğu var yani bir sözle bir 
dost harcanır mı? Tanık olduğun bir şeyi harcayabilir misin? Hem gözünle 
tanıksın, hem kulağınla, hem ilahiyatınla tanıksın, keşfinle tanıksın, Allah’ın 
sana göstermesiyle tanıksın, efendilerin işaret etmesiyle tanıksın, şimdi 
bunların hepsine bir kalem çekeceğiz filancalar şöyle dedi, böyle dedi, bir şey 
ifade etmez. Önemli olan bizim tanıklığımızdır, filancaların sözü değildir. O 
zaman oradan alacağınız bir şey varsa ondan da mahrum olursunuz, Allah 
esirgesin. Allah’ın selamı üzerine olsun, himmeti üzerimizden eksik olmasın.  

Ahzap’ta münafık ayetleri çok… İrşad ederken riayet edilecek özel ve genel 
hükümler inkârcıların ve riya ehlinin sözünde durmayanların ve iman 
edenlerin akıbeti dillendirilmekte… İrşat ehline verilen özel olanaklar ve 
durumlar dillendirilmekte, irşat ehliyle taliplerinin sınırları çizilmekte… 
Bundan önceki surelerde Allah’a karşı kulun sınırları çizilmekteydi. Burada ise 
resul ile yani irşat ehli ile taliplerin arasındaki sınırlar çizilmekte. Sınırlar 
diyoruz ama sınırlar başka bir surede başka bir şey ifade ediyor, bu surede 
başka bir şey ifade ediyor.  

Cihad tamamıyla psikolojik bir durum üzeri gerçekleşmekte. Onu da 
vurgulayayım, hani diyor ya insanın nefsiyle mücadelesidir büyük cihad ve 
psikolojik bir durumdur. Mücadele, cihad, yani normal savaşı da anlasanız 
öyle, manevi savaşı da alsanız psikolojiktir. Çanakkale 15’liklerin gitmesi 
psikolojik bir durum mudur, yoksa savaş çığlıkları atan gençlerin durumu 
mudur? Her iki düzeyde de fark etmez yine psikolojiktir. İlkeli bakan kendini 
adayan gençler, 15’likleri görüyoruz, farz ettik ki savaş çığlığı atan kişiler 
olsunlar yine psikolojik, olumlu ya da olumsuz.  

Bu şu demek; o zaman kendi içinize dönün, savaş dediğiniz sizin dışınızda 
olmuyor, sizin psikolojinizde gerçekleşiyor. Bir bakıyorsun onu da söylüyor; 
“ağızları yüreklerine, yürekleri ağızlarına vardı savaşı duyunca” Yürekleri 
ağızlarına gelmişti korkularından. Eğer savaştan kaçma olanakları olsa 
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kaçarlardı. Bazıları sıvışıp gittiler diyor zaten. Sizden istenen ne; tutarlı olun, 
cihad edin, mücadele edin. Psikolojinize hâkim olun, karakterinizi geliştirin. 
Peki, neyle; İlke ve sevgi… Allah diyenin ne derdi olur ne gamı olur. İlkesinde 
de tutarlıysa bitti zaten, önüne dağ gelse savaş gelse ne yazar!  

Savaş dediğiniz olay tamamen psikolojiktir. Eskiler savaşa başlamadan önce 
komutanlar çıkar… Alparslan’dan biliyoruz, Resulullah’tan biliyoruz, evvela 
onlara bir nutuk atar, bir motivasyon, psikolojik çünkü herkes tırsıyor. Bedir 
savaşı anlamlandırılıyor; “Biz sana onları az göstermiştik” der. Psikolojik 
tamamıyla, lakin bu kadar da görmediniz diyor, sonra yüreklerine korku 
geliyor, geldiği zaman da diyor ki, Allah size bire karşı bin kişi verdi melek 
diyor, lakin sizde korku oluştu imanınızda zayıflık oluştu; bire yüz verdi diyor 
bu sefer. Bedir savaşlarının ayetlerine gidin tamamıyla psikolojik. 
Psikolojinizde ne kadar tutarlıysanız gittiniz yani. Savaş tamamen psikolojiktir, 
nasıl olursa olsun. Burada duruyoruz, evde ne derler! Bakın, başladı savaş; ne 
derlerse desinler, Allah bir, kitap bir!  

Derler ki eskiden Sırrı Baba diye Tokat’lı bir eren varmış. Köyden bir kız 
istemeye gelenler olmuş, kızı da isteyen kişi methini duymuş efendinin, o gün 
sohbeti var, önce sohbete gidelim sonra kızı isteriz demişler. Mademki er kişi 
sohbetini görelim demişler. Sohbet ediliyor, Ali efendi diye bir zat, Sırrı Baba 
şöyle bir bakıyor; evladım sizinkiler neredeyse gidecek diyor. Gitmesek ne 
olur efendim diyor. Ne derler, ne olur, ne olmaz, gelecek meselesi akıbet 
meselesi… Gitmesek ne olur diyor. Efendi işaret ediyor, bizden sonra yerimize 
geçecek bellidir diyor. Hakikaten de kendisinden sonra o geçiyor. Ruhu 
buluyor çünkü orada, mücadele ruhu, istikameti belli, tavizi yok. Kişiler Allah 
ile arasına girmemiş.  

Geçenler de Ali Efendi buradaydı, bir hikâye anlattı, bildiğimiz bir hikâye ama 
anlatayım. Gazneli Mahmud’un bir kölesi vardır, Ayvaz. Bir gün Ayvaz’ı yanına 
çağırıyor, bütün paşalar kıskançlığından kuduruyor. Bu Ayvaz niye bu kadar 
seviliyor, bu kadar iltifatla imkânlar tanınıyor diye… Altı üstü bir köle. Ayvaz 
gel bakalım, al şu elması bir kır gel diyor. Görenler diyor ki efendim sarayda 
başka elmaslar var, bu çok değerli, onlardan birini kıralım diyorlar. Ayvaz’a 
söylüyor, Ayvaz direkt götürüp kırıyor. Onu, onun için seviyoruz, söz yere 
düşmüyor. Sözün yere düşmemesini ne güzel anlatılıyor.  
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Bir gün diyor ki ya Ayvaz, padişahlığımı, hazinemi, askerlerimi sana verdimi bu 
paşaların da hepsi emrine amade al. Hepsi senin, ben de çıktım işin içinden 
diyor. Efendim ben almam diyor. Niye almıyorsun diyor, oradakiler de, bak 
sana her şeyi verdi, niye almıyorsun… Ayvaz şöyle bakıyor “malı ikimizin 
arasına koyuyor, ben istemem” diyor.  

Kâinatı verseler vazgeçmeyin O’ndan. Önünüze imkânlar sundu ya, Sebe 
suresinden bir parça göreceğiz burada, Sebe suresinde biraz daha anlamlı 
olacaktır. Kâinatı verse vazgeçmeyin, edindikleriniz, ürettikleriniz, 
ürettikleriniz ve eylemleriniz üzerinden edindikleriniz nelerse sakın 
Allah’ınızdan taviziniz olmasın, araya koymayın. “Dönen dönsün ben 
dönmezem yolumdan” sözü kolay bir söz değil. Resul’ün dilinde ki “Sağ elime 
güneşi, sol elime ayı verseniz vazgeçmem” sözünün evliyaullah taki 
tecellisidir. Emrelerde, Niyazilerde, Pir Sultanlarda, fark etmez, üslup 
değişmiş, söz aynı söz. Ahzap suresi bunu söylüyor size, dönmeyin 
yolunuzdan, sonuca varın, kandile varın. Kandile varın dediği yerde şunu 
söylüyor; kandil olun, vardığınız olun. Yolun sonu olun, yol olun. 

Ahzap suresinde size tavsiye edilen şu; bir sözü aldınız yükümlülüğünüz var; 
doğru olan, gerçeğe bağlı olan emaneti aldınız, kendinize uydurduğunuz 
sözlerden uzaklaştınız, sözün yaşam alanı oluşturması ve duruşunuzu vermesi 
için onu bütün yaşam alanınıza geçirdiniz. Yani söz gerçekleşiyor sizde, iman 
ile sevgi ile muhabbet ile sizde söz gerçekleşiyor. Söz gerçekleşirken kıblesine 
bağlı olarak gerçekleşiyor, ehline bağlı olarak gerçekleşiyor, gerçekleştirmiş 
olan kimlerse, örnek olan kimlerse, onlarla beraber yaşantınızda ayna 
olmalarıyla beraber, size sınırlarını göstermeleriyle beraber, size sizdekileri 
göstermeleriyle beraber, sizde sözü gerçekleştiriyor. Kıbleniz olan kişi kimse 
ondan beslenmeniz üzerinden de söz sizde gerçekleşirken, nur kapılarınız 
açılırken kandil olan siz olun. Hani yolu bitirin, bitirin, bitirin derler, evet yol 
bitti; yol siz olun, yol bitesi değil ki! Çok güzel bir doğuşattır; yol bitesi değil, 
bitesi sen ol. Yol bitti, bitesi sen isen artık nur kandilisin. Sende olana 
davetçisin artık sen yolsun, yine yol bitmiyor, yol yeni başladı. Hikâye yeni 
başladı demektir.  

Ayrılığın türküsü ve kavuşmanın türküsü var Ahzap’ta. Ayrılıp da kavuşanlar, 
kavuşup da kavuşturanlar. Ve Allah, sevgiye o kadar değer veriyor ki, senin 
kalbinde olanı biliyorum, Zeynep’in kalbinde olanı da biliyor. İlkesinden 
okuyun veya sözü yine gerçekleşmesinden ve ilkesinden okuyun; diyor ki eğer 
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biriyle sözleştiyseniz, eğer kendisiyle ilişkiye girmediyseniz bırakın diyor. 
Oraya verdiğiniz sözde söz tutma hakkınız yok. Hakkına tecavüz etmediyseniz 
güzellikle ayrılın diyor. Yine söz ile alakadar, çünkü nikâh demek söz vermek 
demektir. O ayet orada ne arıyor? İrşad ve sözün sorumluluğunu bilen 
insanlar kendilerinin hakkı olmayan veya hakkı olup da ayrılmak istedikleri 
şeyde sözlerini çiğnemeden ayrılmalarının gerekliliğini vurguluyor. O zaman 
vebali yoktur diyor. Ama hakkına tecavüz ettiysen o zaman vebali vardır diyor, 
sorumluluklarını yerine getir. Muhteşem her şeyi kullanıyor. Boş geçtiği hiçbir 
şey yok.  

Cihad tamamen psikolojik, salâvat orta kıblede buluşma, ortak eylemde 
birlenme ayeti demişim. Ahzap’ta her beşeri durumu ile aciz ve tüketen 
insana tanığız. Ahzap suresinde üretim görmüyoruz bakın. Direkt tüketen 
insanı görüyoruz, çünkü talip olan tüketen insandır. Talep eden insan, tüketen 
insandır. Burada tüketen derken malı mülkü tüketen değil, maneviyattan 
geleni tüketen insandan bahsediyoruz. Ama Sebe’ye gittiğiniz zaman üreten 
insanı göreceksiniz. Burada ilke noktasında, edimlerde değer üreten insanları 
görüyoruz. Ahzap’a gittiğin zaman değer üreten bir insan görüyoruz ama 
maneviyattan ne geliyorsa onu değere taşıyıp da değer üreten insanı 
görüyoruz yani tüketirken değer üreten insan. Ama Sebe’ye gittiğimiz zaman 
doğa üzerinden tüketen bir insan görüyoruz ve doğa üzerinden üreten bir 
insan göreceğiz.  

Bir daha söyleyeyim; Ahzap’ta değer üreten bir bilinç var, amenna, ama 
tüketen bir bilinç değer üretiyor. Ama sevgiyle tüketen bir bilinç değer 
üretiyor. Sözü alıyorsun tüketiyorsun, onu tüketmen demek ya hayra gitmesi 
demektir ya da değerlere doğru taşınması demektir. Ve söz değerler 
oluşturuyorsa artık hakkıyla tüketiliyor demektir. Ki tüketilmiyor da zaten, siz 
o söze yükseliyorsunuz. Tüketici kim orada? Sözün hakkını vermeyenler. Biraz 
daha kelimelerin içini doldurunca başka bir yer açılıyor. Ama Sebe’ye gittiğiniz 
zaman tamamıyla üretici bilinç konuşuyordur.  

İnsanın rüştünü bulması yani irşat olması sorumluluk yüklenmesiyledir. Sözün 
sadaka, sözün gerçekleştirilmesi söz ile belirlenen yaşam sınırları ve değerler 
irşadın belirleyici ilkeleridir. Fetva, zamanın gerçekliklerine göre, çünkü 
burada Ahzap suresi zamanın konjonktürleri nelerse ona göre yenilenmeyi de 
içeren bir ruhu var. 1400 yıl öncesinde kalmış bir şey değil, zamana göre 
koşullara göre cevap üreten bir bilinçten söz ediyoruz. Bir ruhtan, bir tinden 
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bahsediyoruz. Her zaman bulunan koşullara göre size cevap üreten bir bilinç 
var. O zaman bir bakıyorsun ki bir fetva verişi var Cenab-ı Hakk’ın orada, 
böyle yap şöyle yap. 

Bu sebeple Fetva, zamanın gerekliliklerine göre aslına bağlı olarak 
güncellemedir. Yani ilahiyatı alıyorsun güncelliyorsun. Geçen hafta faizi 
konuşuyorduk mesela, zamanımızın koşullarına göre faiz nedir? Demek 
istediğime getireyim; bir arkadaşım gelmişti, enflasyon değerlerine göre para 
değerini yitiriyor o zaman ben bu faize vermem hak değil midir? Ama sadece 
enflasyon değerlerine göre, benden ruhsat istiyor. Parasını faize vermeyen bir 
adamdan ruhsat isteme kadar ahmakça bir durum yoktur, ben hayatım 
boyunca faize para vermedim, faize yatırmadım, yatırmam da. Bana nasip 
etmediği bir şeyi ben kalkıp da tavsiye etmem. Ama bu bireysel bir şey 
umumiyeti bağlamaz. Umumiyeti faiz ayetleri bağlar. Ribanın her türlüsünü 
haram kıldık diyor, ayaklarımın altındadır diyor Resulullah. Riba emeğin 
sömürülmesidir, riba üretimin tüketilişidir. O zaman ribaya sebep vermeden 
insanlar nasıl üretebilir? Yani faiz almadan üretim olur mu? Günümüzün en 
büyük problemidir bu. Olanaklar yaratırsanız olur, ama bütün dünyaya savaş 
ilan etmiş olursunuz, iki gün sonra da bombalar başınıza yağarsa şaşırmayın. 
Çünkü faiz lobisi bütün dünyayı yönetiyor.  

Yeni çözümler üretmek lazım, mademki sözün hakkını vereceksin o zaman 
çözüm üreteceksin, mücadele edeceksin. Günümüzün düzeni bu efendim, 
herkes faiz yiyor, ekonomi bununla ayakta! O zaman herkes yanlış yapıyor 
diye bizde mi yanlış yapacağız! Zaten o müminler bir kısımdır, azıcık 
kimselerdir diye ayeti kerime var Ahzap’ta. Herkes pislik yiyor diye hepimiz 
yiyecek diye bir kaide yok ki. Ben sevmiyorum Allah bilir, yemek isteyen varsa 
da Allah ile onun arasında, öyle bir param da yok hamd-ı senalar olsun.  

İlkesel varoluş sınırlarını çizen insanın azimli olması ile insanlık mücadelesinde 
tek vücut olması istenmekte, hak ve hakikate bağlılığını göstermesi 
istenmekte… Münafıklar, müşrikler, kitap ehli üzerine müminler anlatılmakta, 
çünkü bak diyalektiği var. Münafıklar, münkirler, müşrikler, kitap ehli 
üzerinden müminin ahlakı ortaya çıkarılıyor, öyle bir diyalektiği de var.  

Fetvayı bir daha okuyayım; fetva zamanın gerekliliklerine göre aslına bağlı 
olmak kaydıyla güncellenmedir, surede koşul ve gerekliliklere göre 
güncellenme de vurgulanmakta, bu da irşadın gereğidir diye not düşmüşüm. 
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Yani 1400 yıl öncesine göre artık insanları yetiştiremezsiniz. 100 sene 
öncesine göre yetiştiremezsiniz. Dışarıda bir kardeşim sordu, bu peygamber 
kadınlarının dışarı çıkmaması gibi bir şey var, bunu nasıl anlamamız gerekiyor 
günümüzde? Kadınların dışarı çıkmaması gibi bir şey var, ya peygamber eşleri 
sakın dışarı çıkmayın diyor. Çok basit hususi bir daire burası, peygamber eşi 
derken irşat ehlinin alanını kastediyor. Ey irşat ehline yakın olanlar ve bir şey 
edinenler, odaklandığınız neyse onda yoğunlaşın, enerjinizi dışarı harcamayın, 
bitti. Bundan daha basit anlatım yok. Gidin 1400 sene öncesine kadınların 
hepsi içeride kilitli, bak peygamber eşleri niye kilitli? O zamana gidin, o zaman 
kadınlara nasıl davranılıyor bakın, tuttuğunu tecavüze götürüyorlar, 
tuttuğunu sahipleniyorlar. Köleyse zaten eza ediyorlar. Örtülü kadın hür 
kadındır, hür kadın olduğu için hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Ama üstü açıksa 
köle kadın, o zaman sarkıntılıktan tut, tecavüze kadar gidiyor, nasıl olsa köle. 
Onun için diyor üstünüzü örtün, sizi köle zannetmesinler. Hadi onu da bırakın 
münafığı var bu işin, kötülük yapmak isteyeni var, ola ki kaçıranı olacak 
peygamber eşi sonuçta… Bakın bu şu demek; özelinizi saklayın demek.  

Bir zengin hatırlıyorum çocuktum daha ki hala öyle vakalar oluyordur. Allah’ın 
lütfu ihsanıydı, bir ders olmuştu; adam zengin bir adam, bir çocuğu var, 
çocuğunu kaçırıyor birisi. Sonradan kaçıran yakın akrabası çıkıyor. Peki, 
uzaktan biri onun zenginliğini bilip de kötü niyetli olsa. Akrabası böyle 
yapıyorsa öbürü ne yapmaz, özelini sakla o zaman, o kadar zenginliğini de 
fahş etme. Bunu manevi olarak da algılayın özellerinizi saklayın. Yanlış 
anlaşılırsınız. Ey peygamber kadınları diyor özellerinizi saklayın. Ey irşat ehli, 
talep edenler, size verilenler varsa, edindikleriniz, özelleriniz varsa bunları 
saklayın diyor, her yerde fahş etmeyin. Başınıza geleceklerden sakının 
demektir.  

Evliyaullah için anlatayım; ey veliler size verdiklerim hususi dairededir, 
özellerinizdir, özellerinizi halktan saklayın, fahş etmeyin, sonra başınıza bir iş 
gelmesin. En-el hak dedi başını verdi. Hazreti Ali’nin sözü var; Allah’a ait sırları 
söylesem bana kâfirsiniz dersiniz diyor. Salman-ı Farisi’nin, Hz Hasan, 
Hüseyin’in böyle sözleri var. Bir sır verdi, Niyazi Mısri sırları aşikâr söylemeye 
başlıyor, bir sürgün yiyor. Fetvasını veren kim biliyor musunuz; Aziz Mahmud 
Hüdai. Çektiği çilenin haddi hesabı yok, forsu olarak. Osmanlı’yı dördüncü gök 
katında bağlamışım diyor, çözebilen varsa çözsün. Öyle bir zat yani… Zaten 
ondan sonra da yıkılma devresi.  
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Kendini sıfatlarında halk etmek, kendini sıfatlarında gerçekleştirmek, kendini 
gerçekleştirirken kendini keşfetmek zevktir, diye bir not düşmüşüm, geçen 
haftaya ek olarak. Ve insandan istenen de bir parça budur, zevkime taşın 
diyor. Çünkü o kendini keşfederken zevkteydi. İnsandan istediği de o, beni 
keşfederken kendini keşfet. Rum suresi 30. Ayete ektir bu. “kendini 
keşfederken beni keşfet, beni keşfederken hayatından zevk al. “ 

Soru var mı? 

 Söz aldık diyor peygamberlerden… Bu normal sözden farklı bir söz 
mü?  

Her bir peygamberin kendine ait, Allah’a bağlılık mahiyetinde duası var, 
Allah’ın kendini kabul etmesi mahiyetinde duaları vardır. Orada kast edilen 
söz Kâlu Belâ’da verilmiş sözün bu âlemde iz düşümü olarak peygamberlerin 
dilinde söz olarak çıkışıdır. Her peygamber Kâlu Belâ’da Allah’a söz vermiştir, 
vazifelerini hakkıyla yerine getirmelerine dair ve Allah peygamberliği 
verdikten sonra her birinin kendine ait duası var, Ya Rabbi vazifemizde bizi 
haklı göster, vazifemizde bizi sonuçlandır. Biz dahi duamızda yapmıyor 
muyuz; Ya Rabbi son nefesimize kadar hizmetimizde daim eyle ve son 
nefesimiz dahi hizmet olsun diye. Aynı duadır, söz verme, duası söz. 
Peygamberlerden söz almıştır, dua almıştır.  

- Veda hutbesinde; ben peygamberlik görevimi yerine getirdim. Şahit 
misiniz? 

Dua yerini buldu, o sonucu. Ben sizin üzerinizde bu dini hak olarak 
tamamladım mı? Tamamladın ya Resulullah… Şahit misin; Rabbim şahittir 
diye. Ama bak duasının kabulüdür, sözünün yerine gelişi.  

 Bir de 6. Ayette, eşleri onların analarıdır diyor, 40. Ayette de 
peygamber sizin babanız değildir hiçbirinizin.  

Oradaki ana yükleminde içerik olarak manevi bir yüklem var, burada 
kastedilmek istenen şey nefsinizde olanı uyandırmayın. Ama burada oradaki 
ayetin tecellisini tam iyi zikretmek lazım ki yani niye nüzul oldu? Çünkü 
Ashab-I Suffa diye kişiler var. Müminler diye kastettiği orada Ashab-I Suffa ve 
onlara anaçtılar, yani yemeklerini paylaşıyorlardı. Yemez yedirir, içmez içirir, 
yani şurada Ashab-I Sufya açken kendileri tok yatmıyor. Müminlerin analıdır 
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derken onlara olan bakış açıları ve onların da onlara bakış açıları. 
Peygamberin eşlerini ana gibi görüyorlardı, anaçtılar. Hz. Zeynep’i çok iyi 
biliyoruz, mübarek ayakkabı yapıyor, çalışan kadın. Bir kısmını Resulullah’a 
ayırıyor, bir kısmını fakire fukaraya sadaka veriyor, bir kısmını da Ashab-ı 
Sufya’ya ayırıyor, kendine bir şey bile ayırmıyor. Bildiğimiz ayakkabı yapıyor, 
zanaat edinmiş ve zanaatının sonucunda edindiklerini dağıtıyor. Kendisinden 
çok iyi biliyoruz bunu.  

Zeynep anne üzerinden ayeti oku; kişisel, bedeni bir şey kastetmiyor. Oradaki 
anaçlıktan bahsediyor, karakter olarak anneyi kastediyor. Ama babalar 
derken karakter olarak değil, sulb olarak babayı kastediyor. Yani ikisinde öyle 
bir ayrışım var, yani o sizin babanız değildir, kendinizi aynı seviyeye 
getirmeyin. Ama ana dediği zaman, insanın anası samimi olduğu yerdir. Ama 
o samimiyete de sınırlar getiriyor bir sonraki ayetlerde; ey peygamber eşleri 
onlara karşı muamelenizde şöyle olun, böyle olun diye. O ana tavırlarına dahi 
sınırlar getiriyor veya dışarıdaki ilişkilerine dahi sınırlar getiriyor. Bunu biraz 
daha güncelleştireyim. Burada oturuyoruz, dışarıya karşı olan yaşantımızda 
anaç değil miyizdir? Yani anne gibi düşünün, erkek bile olsak anaç değil 
miyizdir? Bu çok net anlamlandırıyor. Farz edin ki ben, farz edin ki siz başka 
birine baba mısınızdır? Zahiri olarak baba değilizdir ama anaçızdır, 
veriyoruzdur. Anneleridir, onlara verirler. Ashab-ı Suffa’yı düşünün, 
yemiyorlar yediriyorlar, içmiyorlar içiriyorlar. Zaten iki eşinden problem 
çıkmasının nedeni, bizde bir şey kalmıyor sen hepsini dağıtıyorsun demesidir. 
Mübarek cebinde bir kuruş parası var, onu birine sadaka vermeden evine 
gitmiyor, gerisini siz düşünün. Kim olsa itiraz eder, kendinizi yoklayın, empati 
yapın, kapının önüne koyarsınız adamı. Hiç olmazsa onların seviyeli bir 
tartışmaları var. Başka bir şey var mı? 

 Peygamber irşat ehliyse eğer, peygamber hanımları hangi mertebeyi 
sembolize ediyor?  

Hz. Resulullah külli akıl mertebesinin bu âleme tecellisidir, illa On iki kişi 
yetiştirirler diye bir şey söylemiştim. Ashab-ı Suffa’dan On iki kişinin 
yetişmişliği vardır. Dört halifeyle beraber, Abdullah Bin Ammar, Miktad, 
Selman-ı Farisi bunlar bizatihi kendi öz sıfatıyla onlara varlık verdiği kutup 
olduğu kişiler. Yani her birinde kendi bir sıfatı açığa çıkıyor. Peygamber eşleri 
ise onların izdüşümü olarak yanındaki halidir. Yani On iki tane kendisine eş 
olarak yakın, On iki tane de bizatihi yetiştirme olarak yakin. Peygamberde bu 
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24’e çıkıyor; eşleri ve yakınlıkları. Lakin eşlerinin ayna oluşunun nedeni birebir 
beslenmeleri vardır. Diğerlerinde nazar ve el vardır, diğerlerinde bel dâhildir. 
Yani direkt enerjisini paylaşıyor, onun için sorumlulukları iki kat artıyor. 
Anadırlar dediği anda her birinde karakter özelliği hangisinde daha baskınsa o 
baskın olan karakterle âlemlerin beslenişi söz konusudur.  

Zeynep’te samimiyet, saflık, adanmışlık… Hz. İbrahim’i doğuran kadında 
tamamıyla saflık ve kabulleniş… Hz. İbrahim’i doğuran kıpti bir kadın var, köle, 
tamamıyla sahipleniş ve kabulleniş. Resulullah’ta da öyle, yani her birinde 
Resulullahın bir ahlakı vardır diye eşi olmuştur, her birinde ama. Peki, bir 
tanesinin de aklına gelse Bektaşi olsa, Şii olsa, Ayşe’nin de ne ahlakı vardır ki 
Resulullah’ta diyebilir yani, sevmiyor ya, olabilir yani meşrebi itibariyle. Bakın 
iman olarak bir probleminiz olmayabilir ama itikat olarak bir probleminiz 
olabilir ama iman hepsini aşmaya bedeldir. O zaman Şiilerle şunlarla bunlarla 
itikat problemimiz var, ama iman birliğimiz var; Allah diyoruz. O zaman hiçbir 
şekilde hor görmeye hakkımız yok, veballeri varsa kendilerine, duruşları varsa 
kendilerine, bizim de duruşumuz kendimizedir. Horlamaya hakkımız yok, 
onun da altını çizeyim. Adam orada öyle doğmuş ne yapacaksın, Allah öyle 
Murad etmiş ne yapacaksın? İtikat noktasında problemimiz var ama iman 
noktasında katiyen. Aynı kıbleye bakıyoruz, aynı yerde namaz kılıyoruz. 
Efendim namazlarını böyle kılıyorlarmış, Allah niyetine bakıyor ameline 
bakmıyor, nasıl kılıyorsa kılıyor sana ne! Çoban da dağda yuvarlanarak 
kılıyormuş, Allah diyormuş kendini atıyormuş, bir peygamber, sen ne 
yapıyorsun demiş, namaz kılıyorum, namaz böyle kılınır mı? Hemen ses 
gelmiş “kulumu halince bırak”. O da öyle kılıyor. O ses ama arada bir de 
hikâyesi var; adama namazı öğretiyor, garibim yola çıkıyor, ırmağı geçiyor, 
ırmağı geçerken ayakları yere değe değe geçiyor, bir de bakıyor ki çoban 
uçarak geliyor, su ayağına bile değmiyor, var diyor sen bildiğin gibi kıl. Kulumu 
halince bırak. 

Her biri kendisindeki bir halin tezahürüdür. Mesela Ashab-I Kiram’da 
melekeleri öndedir. Yani kendisinde olan melekelerin iz düşümü gibidir. 
Eşlerinde ise ahlakına ait sıfatlar önceliklidir. Ayşe’de kıskançlık vardır, sevgiye 
ait kıskançlık. Resulullah’ta da vardır o sahiplenme, yani sadece bir eş, cinsel 
ihtiyaçlarını giderme manasında sakın anlamayın bu işi. İnsanın eşi aynasıdır. 
O aynasında kendini görmeli. Ahlaki noktadadır hepsi. Başka var mı? 

 Son bir soru; evlatlık edinme var mı İslamiyet’te? 
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Var, ama babasının ismiyle, sadece istenen şey gerçekliklerle her şeyi görün 
diye ayetler var. Buradaki gerçeklikler ne? Evladın değilse evlatlığındır ama 
babasının ismiyle çağır diye söylüyor, yani nereden geldiğini bilsin. Senin 
evlatlığın olduğunu bilsin, yani mertebeler bilinsin. Orada bir ayeti kerime var, 
net söylüyor; Allah’ın kitabında akrabalık bağları böyledir, mirasta böyledir 
diye ayet-i kerime var. Oradaki kitabından kasıt levh-i mahfuz değil, kasıt 
genetiktir. İnsan doğduktan sonra nereden geldiğini bilmiyor mu? Genetik 
olarak istesen de istemesen de kendinden çıkanları sahipleniyor ve mirasınızı 
bırakmıyor musunuz? Allah katında sizin yazgınızda öyle yazıldığı için 
insanların tamamında öyle tezahür ediyor. Yani insan kendinden çıkana miras 
bırakıyor. Niye? Çünkü kendine ait olarak akrabalık bağı var, kan bağı var, 
genetik bağı var, kodlanış bağı var.  

Allah katındaki yazgı, kitap öyle… Yani Levh-İ Mahfuz’da öyle yazıyor diye 
değil, tabi Levh-İ Mahfuz’da da yazan var ama genetiğinizde böyle yazıyor, 
isteseniz de istemeseniz de sizden çıkan mirasçınız oluyor, bağ oluşuyor. Ama 
sizden çıkmayanla bağ oluşmuyor kolay kolay. Ne zaman çıkıyor? İlkesel 
duruşunuzla çıkıyor; mümin müminin kardeşidir gibi. Aynı duruştayız, aynı 
ortak ilkelerimiz var, orada bir bağımız oluşuyor. Ama birbirimize mirasçı 
mıyız? İlmimize ait mirasçıyız ama cepten yana mirasçı değiliz. Çünkü en 
yakınınızdan sorumlusunuz. Bakın sonuçlarını da öngörün bu noktada.  

Hz. Emre yanındaki arkadaşlarına soruyor, evlatlarım diyor, denize düştünüz 
elinizde iki can simidi var, biri sizin birini kime atarsınız? Biri diyor kardeşime, 
anneme falan herkes kimi aklına getiriyorsa onu söylüyor. Evladım diyor en 
yakınınızda kim varsa ona atarsınız. Peki, davet nereden başlıyor? 
Yakınlarınızdan başlıyor. İlk önce seninle kod benzerliği olanlardan başla, yani 
dayanaklar edin. En yüksek derecede samimiyet olanlardan dayanaklar edin. 
O dayanakları bulduktan sonra kendine güven bulacak çünkü. Çünkü 
dışarından birisinin size biat etmesiyle yakından birinin biat etmesinin 
sonucunda oluşan güven farklıdır. Dışarıdan birisi geldi biat etti, tedirgin 
olursun, yakın biri geldi biat etti, sırtınızı verdiğiniz birisi var, daha güvenli 
olur. Musa’ya gidin; Ya Rabbi kardeşimi de bana ver demiyor mu?  

- Evet, ama irşat bakımından bakılınca da yakınına irşat daha zor… 
Çünkü her türlü halinizi görüyor. 
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Sınır çizin demesi de o yüzden zaten. Mum dibini ışıtmaz diye güzel bir söz 
var. Ama yakını iman etti mi herkesten daha iyi yetişir. Onun örneklerini de 
biliyoruz, Hz. Hasan’dan Hz. Hüseyin’den biliyoruz. Ali efendimizden, Fatma 
annemizden, Hatice annemizden, irşat ehlinin bazılarının evlatlarından 
biliyoruz, çok tanıyorum. Öyle insanlar var, evlatlarına bırakmış, ama evlattan 
devam eder mi? Etmez, yani bir kuşak etti, ehli değilse devam etmemesi 
gerekir, devam ettiriyorsa yol dejenere oluyor, yol yozlaşıyor, buna da çok 
tanık oluyoruz zaten.  

24.07.2015 
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34- SEBE SURESİ 

 
Azhap’ta mücadele ederken kendi sınırlarımızı belirlememiz, kendi 
sınırlarımıza çekilmemiz gerektiğinin bilincini veriyor. Maneviyatta yürüyorsan 
sınırlarını bileceksin. 

 Bu sınırlar Sebe’de biraz daha anlamlı kılınıyor. İnsanın aciz olduğunun bilinci 
çok net veriliyor. Onun için Sebe suresi acziyet ilkesi ile okunması gerekir. 
Acziyet mevcudiyetinde kendi ile kayyum olmayanın, varoluş gereksinimleri 
için ihtiyaçlı olduğuna zorunlu bağlı olmasıdır. İhtiyaç ne ise ihtiyaçlı olduğu 
şeye zorunlu bağlıdır. Bu doğa ile alakadardır, maneviyat ile alakadardır, Allah 
ile alakadardır… Mutlak olarak zorunlu olduğumuz, ihtiyaçlı olduğumuz 
kimdir; Allah’tır. Onun için doğada gereksinimlerimiz olarak nelere ihtiyaç 
duyuyorsak, bunların evet gereksinim olarak edinmemiz gerektiği bilinci 
Sebe’de veriliyor. Yani doğada da aciz bırakıldığımız bilincini de veriyor. Diyor 
ya “onlar yerden emin mi oldular ki yer yutar, gökten emin mi oldular ki 
gökten bir taş indirelim” Gök taşlarını bile kullanıyor orada. Ama göğü bile 
yarsa ne yapabilecek ki, ışığın o akışını şuunatını kim tutabilir ki, Azim Allah, 
paramparça derimiz yanar.  

Sebe suresi acziyet ilkesi ile okunmalı… Acziyet; ihtiyaçlı olduğumuz 
gereksinimleri yerine getirmemizin zorunlu ve bağlı olduğumuz durumdur. 

Aciz insanın iki durumu var; doğaya karşı aciz ve tininde Allah’a karşı aciz. 

Burada aslında acizlik söylenmiyor, acizliğimizin idraki anlatılmaya çalışılıyor. 
Doğaya karşı aciz yaratılmıştır insan. Tininde Allah’a karşı acizdir. Sebe 
suresinden gelen ders bu, acziyetini bil. İnsan doğaya karşı aciz yaratılmıştır, 
acziyetinin bilinmesini ister. Sen diyor “boyca dağları aşamazsın, yerleri de 
delip geçemezsin. Kibirlenerek yeryüzünde yürümeyin.” Bu ayetin gereği 
itibariyle acziyetinizi bilin demektir. 

Sebe’ye baktığınız zaman zaten söylüyor. “Yerden emin mi oldular, gökten 
emin mi oldular” ayeti kerimesinin meali itibariyle söylersek ya da Sebe halkı 
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ve Arîm selini zikrediyor. Arîm seli, set seli demektir, sete verdikleri isimdir. 
“Arîm seli ile helak ettik çok az bir şey onlara bıraktık” diye ayet var. Birkaç 
tane sedir ağacı gibi, çok az şey bıraktık yani helak ettik götürdük. “Ellerinizle 
yaptıklarınızda dahi sizi aciz bırakırız” diyor.  
 
Acziyet neye sebeptir? Onuncu ayetten itibaren okuyun acziyetin nelere 
sebep olduğunu görün; “kasem olsun ki Davut’a tarafımızdan bir üstünlük 
verdik.” Bakın acziyet sizi üstünlüğe doğru götürür. İnsan aciz yaratılmıştır, 
ilahi sıfatlar üzeri donatılmıştır. Potansiyel sıfatlarınız var, ilahi sıfatlar üzeri 
yaratılmışsınızdır. Ve ilahi sıfatlar üzeri yaratılırken, beşeriyet sıfatlarınız 
itibari ile de aciz yaratılmışsınız, yani cüzi. Felsefi dille söylersek tekil ve tikel 
yaratılmışsınız, yani belirlisiniz, sınırlarınız var ve bu sınırlar içerisinde insanın 
sınırlı yaratılışı neye sebep? Sınırlı yaratılışı, doğaya karşı mücadelesinde 
ilerlemesine sebeptir, tinde yükselmesine sebeptir. Acziyetini bilmeyenin 
tininde yükselme olmaz, derinlik olmaz. Toplumsal yaşantısında acziyetini 
bilmeyen, insana mahkûm olduğunu bilmeyen hukuk düzeninde yaşayabilir 
mi! Zorba insan acziyetini bilmiyordur, neye sebep veriyor; hukuksuzluğa. Aciz 
insan hukuku bilir, sınırlarını bilir. En basiti bu toplumsal yaşantıda…  
Bireysel yaşantınızda vicdan Allah’a karşı sınırlarınızı çizerken ve Allah’ı 
bilmenizin sınırlarını çizer. Allah’ı bilmeniz derken Allah’a karşı bilmenin 
sınırlarını kast etmiyorum, O’nu bildikten sonra hangi sınırlar doğrultusundan 
hareket etmenizin gerektiğinin bilincini çizerken aciziyetinizi vurgulamaz mı? 
Çünkü sınırı olan insan aciz insandır. 
 
Aciz insan sonuçta nereye doğru gider? Tinde yükselir, doğada ilerler. Ne 
varsa insanlık tarihine bakın ilmi düzeyde edindikleri ve kültürel düzeyde 
edindikleri, teknik düzeyde edindikleri, doğaya karşı zaferleri hep acziyet i 
sebebiyledir. 
 
Bireysel olarak kariyer edinmek, toplumda yer edinmek, bir şeyler bulmak, 
onunla para kazanmak, iktidarı elde etmek hep acziyet i sebebi ile değil 
midir? Zaten iktidarı olan insan niçin iktidar peşinde olsun ki, zaten mal mülk 
zenginliğinde olan niçin mal mülk peşinde olsun ki, gıdasını yerine getiren 
insan niye gıda peşinde olsun ki! Yani gıda ihtiyacını kendinizde 
karşılıyorsunuz niye gıda peşinde olasınız ki, aciz insan bunların hepsinin 
peşinde olur.  
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Bu neyi getiriyor; bu sıfatlarınızın gelişimini getirir. Sıfatlarınızın potansiyel 
olarak açığa çıkmasını, sizden dışlaşmasını getirir. 
 
Rum suresi 30. Ayette ne demiştik insan Allah’ın fıtratı üzeridir demiştik. 
Burada fıtrat kavramının içini neyle doldurmuştuk; yaratılışa ait yaradılış 
olarak vurgulanıyor, ama değil demiştik. Fıtrat açmak, kendinden olanı 
açmak… Felsefe olarak bunu söylersek dışlaştırmak, kendinde olan sıfatı 
eyleminde, ürettiklerinde, ürettiklerinin üzerinden dışlaştırması fıtrattır. 
Çünkü sıfatlarını açığa çıkartıyor. Zatı ilahiyi düşünün, hiçbir şeyi yaratmadığı 
bir durumda ne zamanki üretime başlıyor, kendinde olan potansiyel sıfatları 
çıkartıyor, o sıfatları halk ediyor. Kendindeki sıfatları açmak, fıtratıdır. 
 
İnsana da potansiyel olarak sıfatlar verilmiş o sıfatların açılımı gerek. Neye 
bağlı olacak bu; acziyet. Acziyet olmazsa insan üretmez. Acziyet olmaz ise 
insan eylemde olmaz. Öyle bir zorlukla karşı karşıyasınız ki yığıldığınız yerde 
kalacaksınız, kalmazsınız; aciz düştüğün şeyin üzerine yürürsün ve sende olanı 
açığa çıkartırsın. Aslında bir nevi doğa veya toplumsal yaşam ilişkilerimiz 
üzerinden insanın Allah tarafından zorlanışıdır acziyet. Ve o zorlanış üzerinden 
kendisinde olanın açığa çıkartılışıdır.  

Kendisinde olan kim? Hakk. Halifetullah sıfatı üzeri Cenab-ı Hakk’ın muradı ne 
ise onu açığa çıkartışıdır ve Sebe suresinde bu net anlatılır. İnsan acizdir, 
acziyetini bilsin, tinsel noktada acziyetini bilsin, ama acziyetini bilirken bir 
taraftan da doğadaki ilerleyişinden mahrum kalmasın, üretsin. Ve üretimi her 
alanda söylüyor. Sanat, Davut a.s zikrediyor, iktidar, yönetim, iş gücü, cinler, 
saltanat, sanayi, heykeller, aletler, ulaşım, iletişim hepsini kullanılıyor. Mesela 
onlara şehirlerarası ulaşım araçları verdik daha rahat olsun diye.  

Ama nimete nankörlük nimetin elinden gitmesine sebeptir. “ Ya Rabbi 
uzaklaştır” nimetin kıymetini bilmemek te uzaklaştır demeleridir. Bazen 
insana rahat batar diye bir söz vardır. Olanakları vardır, şöyle de olsun der, ya 
olanaklarını görsene Allah vermiş. O şöyle de olsun demesi nimetinin gidişine 
sebeptir. Ve o şekilde nimetini kaybeden çok insan vardır. Elindeki nimetin 
kadri kıymetini bilmeyip, şöyle de olsun diye işini kaybeden, şöyle de olsun 
diye geçimliliğini kaybeden, şöyle de olsun deyip te Hakk’ın kendisine verdiği 
neler varsa onları da yitiren çok insan vardır. Tamamıyla tüketim bilinci değil, 
bir parça üretime ve üretirken de edinimlerde bulunan insan anlamlı kılınıyor.  
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Aciz insan edinen insandır. Çünkü çalışmaya zorlanan insandır. Aciz insan 
edinimlerde bulunurken üretime zorlanan insandır. Ve insan doğaya karşı 
üretmeye çalışıyor, ne için? Doğayı doğaya kullanarak üretiyor. Rüzgârdan 
korunacak, kıştan korunacak, ne yapıyor; ev yapıyor. Bak doğayı doğaya karşı 
kullanıyor, ama kullanırken üretirken kendi sıfatları da açığa çıkarıyor ve 
kendini keşfediyor.  

Ve insan üretimlerde ve edimlerde bulunurken fıtratında olanı açığa 
çıkartması yani fıtri dışlaştırma ile sıfatı açan, açarken de kendi kendini 
keşfeden. 

Sebe suresinde bizden istenen şu; bunu yaparken haddini bil, sınırlarını bil. 
Beşeri tarafını da iyi gör. Edindiklerin sebebi ile refaha erip te şımarma ki 
birilerine peygamber gönderdiğimiz zaman oranın refahına ait şımaran 
insanlar ilk inkâr edenlerdir ve evlatlarıyla böbürlenerek bize de pek kıyamet 
uğramaz, yani yaşadığımız şeylerin sonuçları ile pek karşı karşıya kalmayacağız 
derler. Güçlü iktidarlı insanlarız derler. Ve onların dayanakları olan ne varsa 
hepsi ellerinden gidecektir diye ayeti kerime var. Başka ayette ne diyordu, 
“evlatların ana babaya, ana babanın evlatlarına hayrı olmadığı günden” 
tanımadığı günden dediği hayrı olmadığı gündendir. Ve bu noktadan 
baktığınız zaman Davut a.s da iktidarı görüyorsunuz. Davut a.s aynı zamanda 
“biz ona halifelik verdik” dediği kişidir. 

 “Dağları ve kuşları O’na ram eyledik, onunla beraber tespih ediyorlar” diyor. 
Tespih ayeti, davet ayeti burada da var. Ama işin enteresan tarafı, bir insan 
dayanakları ve manasına aşkın bir eylemde bulunduğu anda o eylem 
sanatsaldır.  

İlişkiye bakalım; kendi dayanakları var dağlar, dağları ram kıldık diyor, dağlar 
dayanakları. Dayanaklarını ram ettik, kuşları da onun etrafında tavaf 
ediyorlar. Yaptığı iş ne ise, manası, edindikleri ne ise, dayanakları ve edindiği 
manalar ne ise, o manaları kendisi beraber öyle bir hale taşıyor ki buna Cûş 
derlerdi, cezbe derlerdi. Günümüzde transa girme gibi kavramlarda 
kullanıyorlar; sanatçının ruh hali. Aynı anda kendinden geçip te kendinde 
olanı açığa çıkartması… İşte o eylem sanatsaldır, birde bakıyorsun ki zaten 
onu söylüyor. Bunu en yüksek düzeyde müzikte bulursunuz. Müzik direkt sizi 
sizden alır, orda vurgulanmak istenen size ait bir şey ise sizi ona taşır. 
Kendinizi unutursunuz, bütün dayanaklarınız bütün mananız size gelen 
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söylevle beraber bambaşka bir yere taşınır ve hepsi size ramdır; boyun 
bükmüştür. 

Müzik dinlerken sanatsaldır ama yaparken de sanatsaldır. Zaten kaymağını 
yiyen sanatçı, yoğurdunu yiyen dinleyicidir, ürettiklerini tüketenlerdir. Sanatın 
kendisinde zaten siz üretirken, bütün varlığınızı adamışlığınızla beraber o 
aşkın olan bilince doğru taşınırsınız. Hangi sıfat üzeri yapıyorsanız o sıfata 
taşınmış olursunuz. Zaten o aşkınsallık getirir. Gerçek ibadetin hepsinin de 
böyle yapılması gerekir. Bir insan ibadetlerinin tamamında böyle, 
eylemlerinin tamamında böyle ise bütün varlığı ile hem âlemi etkiler hem de 
kendisi bambaşka bir ülküye taşınır.  

Geçen sohbette ne dedik, ibadet aşkın olana, aşkına taşımalı. Eğer 
taşımıyorsa… Ayeti kerimede karşılığı var mı, “yakın gelene kadar ibadet et”, 
aşkın olana gelene kadar ibadet et. Aşkın olanlar Evrensellerdir. Sanat 
eylemini yaparken hangi evrensel tezahür ediyor, görünüyor; Müsavvir, Bedi, 
Bari eşsiz ve benzersiz üretim, güzel üretim. Bari olan, Musavvir olan 
üretimde, siz eğer Müsavvir sizde tecelli ederken kendinizi ona bırakmışsanız, 
kelam ederken kelim olana bırakmışsanız kendinizi, işte o sırada kendinizi 
bırakmanızla sıfatınızın namazını kılıyorsunuzdur. Yani o odaklanış sizi Hakk’a 
yükseltiyordur o sıfat gereği. Ve o sırada O’nu yaşıyorsunuzdur, yakin 
gelmişsinizdir, aşkına taşıyordur sizi. Ve o sırada kendi varlığınız üzerinde 
iktidar olan Allah’tır. Ve siz o sıfatın iktidarında yaşıyorsunuzdur. Davut, 
Süleyman.  

“O’na diyor rüzgârları verdik,” ulaşım… “Bir aylık mesafeyi gider…” Bunu 
maneviyat olarak algılayın, on sene boyunca çalışıp ta çözemediklerinizi 
birkaç esintiyle beraber çözülüyor. Niye; sevgi var, rabıta var, aşk var, nurlanış 
var. İlahi iktidar dairesine girmişsiniz artık. Ve senelerce okuduğunuz bir kitap 
belki anlamlı kılınıyor o sırada. Muhteşem bir şeydir.  

Ulaşım derken sadece dünyevi ulaşım değil manevi ulaşım da vardır. Bazıları 
der ki biz sadece böyle öğrenmek istiyoruz. Ya Allah nice güzeller yaratmış, 
her birinde görün, her birinde görün ki size verilen nimet üzerinden 
kalkmasın, sığlaşmayasınız. Çünkü bir cepheden görmek sığlaşmayı getirir, 
birçok cephede edinmek derinlik kazandırır, daha önce konuştuğumuz 
konular. Onun için yolunuzun üzerinde kimler varsa uğrayın. Bunları bizden 
uzaklaştırın demeyin. “Onlar kendilerine verilen nimete nankörlük ettiler.”  
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Efendi bir efendidir, başka efendi yok! Biz birçok efendi görüyoruz; ondan 
uzaklaş, bundan uzaklaş… Değil, efendi bir efendi! Bire hizmet, binden 
himmet demişler. İşte o efendiden beslendiğinizin bilincinde olduğunuz 
zaman, yok Abdullah Geylani imiş, yok Hz. Pirmiş, yok Halil efendiymiş, yok 
buymuş diye bir şey kalkıyor ortadan. Çünkü her birinin üzerinde Allah’ın 
tecelli ettiğini biliyorsunuz.  

Azhap suresinde “Biz seni davetçi ve nur sırçası, siracettin kıldık” diyor değil 
mi? Geleceğe dair künyesi bile var, Allah’ın selamı üzerine olsun. Yani o kadar 
detaya girmiş. Biz seni sıraç kıldık, kandil kıldık diyor. Nurdan bir kandil! Şimdi 
bu bağlamda alın, her birinde aynı şekilde tecelli ediyor ve üslup aynı. 

Baba onu şöyle derdi; “oğlum her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır, lakin yedikleri 
yoğurttur.” Biz onu göremiyoruz. Kendimize göre yolumuz var, bizim yolumuz 
en büyük, bizim efendimiz en büyük, diğer efendiler olmasın, yollar olmasın! 

Ayeti kerimede batini olarak anladığınız zaman zaten söylüyor. Bire hizmet, 
binden himmet… Her yerden öğrenin ki, derinleşebilesiniz. Efendiyi bir Efendi 
olarak gördüğünüz de kıbleniz değişmiyor zaten. Her bir cihetten size 
görünüyor. Lakin yolu namusunuz edinin. Ahzap’ta bu bize verildi, yol 
namusumuzdur, ilkeler namusumuzdur, değerlerimizdir. Onlarla yaşamamız 
gerektiğinin bilinci veriliyor. Hani “Ey peygamber hanımları ırzınıza, … dikkat 
edin” diye ayetleri var. Yani yol namusunuzdur, değerler nam-us-unuzdur, 
ona sahip çıkın. 

Sebe suresinde edimleriniz ve ürettikleriniz nelerse, onların üzerinden 
edindiklerinizden şımarmayın. Şımarırsanız, sonunda elinizden alınır. Elinizden 
alınıp ta size acizliğinizin hatırlatıldığı günden sakının. Kıyameti, bu sefer 
acziyetimizin hatırlatıldığı gün olarak kullanıyor. 

Ahzap’ta zalim ve cahil olan insana, Sebe suresinde insanın acizliği ve 
nankörlüğü hatırlatılmaktadır. Allah ile kaim olması ve şükredenlerden olması 
gerektiği vurgulanıyor. Ve bunu Süleyman ve Davud A.S net söylüyor; “Ey 
Davut hanedanı size verdiğimiz nimeti hatırlayın ve Allah’a şükredin ve 
Allah’ın pek az kulu Allah’a şükreder.” 

Şeytan ayetlerinde “İblis davasında kendini haklı çıkarttı.” Diyor. Çünkü İblis 
biliyordu ki, bir şey var ediliyorsa, kendisinde olan sıfatları açığa çıkartacak ise 
karşıtları olacak. Ve bazı zorluklarla da karşı karşıya kalacak. Zaten çok fark 
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ettiği bir şey var orada. “Ya Rabbi Sen beni kudretten –ateşten- yarattın. Onu 
topraktan yarattın” diğer surelerde vardı bu. Onu topraktan yarattın dediği 
anda zaten onun acziyetini fark ediyor. Düşün ki, bir mahlûk göz açıp 
kapayıncaya kadar dünyayı dönebiliyor. Ama bir mahlûk daha halk edilmiş, 
ayakları ile dünyaya bağlı, yani o kadar aciz. Daha doğar doğmaz aciz. 
Biliyoruz insanı. Ama acziyeti kendinde olan sıfatların gelişimine sebep 
veriyor. Allah bir hastalık vermiş ama lopları açılacak, daha idrakli bakmasına 
sebep olacak, direncini kuvvetlendirecek; bilmiyoruz ki sonucu ne olacak; 
dayanıyoruz ilaça… İnsana bu kadar değer veren Allah, insanı ezip geçer mi? 
Ondaki sıfatların açığa çıkması içindir. 

Bir ara oğlum Ahmed’in hastalıkları vardı, üzerinden alıyordum tasarruf ile. 
Sonra uyardılar. Zaten onun için gerekli, sen niçin üzerinden alıyorsun! 
Tamam dedim artık almayacağım. Yine dayanamadım aldım. Ama o günden 
beri bıraktım yine hastalığı devam ediyor. Çünkü dayanamıyoruz. Orada Allah 
iş görüyor, Allah’ın rahmetine müdahil oluyoruz. Ya bırak iş görüyor. Ondan 
istediği, murat ettiği şeyler var insan olarak, her insandaki gibi. Ama biz 
müdahiliz. Doktor ile ilacı ile tasarruf ile müdahiliz. Ama Rabbimizin orada ne 
murat ettiğini fark etmiyoruz. Fark etsek zaten dokunmayacağız. 

Acziyet sıradan bir sıfat değil, şeytanın göremediği bu… Evet, o bildi… 
Neyinden biliyor; çünkü diyalektiği çok iyi. Nerden biliyor; cinler tarihinden 
çok iyi biliyor. Kavgalı, dövüşlü bir tarih zaten... İnsanoğlunun çektiğini cinlere 
bakıldığı zaman devede kulak gibi görürsünüz. Tamamıyla kıyımdır, tamamıyla 
savaştır, inanılmaz vahşi bir ırktır. Yani Âdem’den önceki, Âdem 
prototiplerinin tek ayakta kalanlarındandır. Dev insanlar var edildi, topraktan 
insanlar var edildi, sudan insanlar var edildi, ateşten insanlar var edildi. Ve 
onlar ateşten olanlardır ve tek kalanlardır. Ve insan olarak Âdem soyundan 
gelenler ve insansıların bazıları sadece günümüze taşındı. İnsansıların çoğu da 
helak edildi, kırma olanlar taşındı. 

Âdem’den önce binlerce Âdem yaratıldı diye Muhiddin Arabî’nin sözü var. 
Kimler geldi, kimler geçti, kıllıları, kılsızları, tüylüleri tüysüzleri, uçanları, 
uçmayanları türlü türlü varlıklar geldi. 

Acziyet niye bu kadar önemli? Eğer aciz olmasanız halifelik sıfatının açığa 
çıkmasından bahsedemezsiniz. Aciz olmazsanız toplumsal yaşantıda insanlara 
bağlı olarak yaşamazsınız; aciz olmazsanız karşılaştığınız zorluklara göre 
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çözüm üretip akli melekeleriniz çalışmaz. Aciz olmazsanız karşılaştığınız 
olaylarda doğruyu ve hakkı ayırt edecek melekeleriniz açığa çıkmaz; vicdan. 
Aciz olmazsanız üretimlerde bulunup ta doğaya karşı zaferler bulamazsınız, 
ilerleme bulamazsınız. İlim edinemezsiniz demektir. Üretirken insan ilim 
edinir sıfatlarına bağlı olarak. Aciz olmazsanız hatalara düşüp te tövbe edecek 
sıfatı bulamazsınız, tinde ilerleyiş için. Yani kendinizi değerlendirip kendi 
üzerinize dönmeniz için hatalar lazım. Nerde yanlış yaptım! Deneyimlerimiz 
hatalarımız üzeri kazandığımız şeyler değil mi? 

Onun için bir filozofun güzel bir söz var. “Deneyim acı gerçeklerinizdir.” 
Deneyim, yaşadığımız tecrübeler olarak acı gerçeklerimizdir. Ve onlarla ayağa 
kalkarız. Aciz olmayan insan acı tecrübeler edinir mi? Bana kalırsa hep 15 
yaşında kalayım. Kadın gelmiş 70 yaşına, bana dua edin diyor, 15 yaşında 
olayım. 

Baba anlatmıştı, kayınvalidesi Parkinson hastası imiş. Kafası ikide bir 
sallanıyormuş. Baba tutmuş bu niye böyle sallanıyor demiş ve şöyle bir 
sallamış, sallanma geçmiş artık. Her ne ise babaya karşı yine kötü bir tavırda 
bulunmuş herhalde, kafası yine sallanmaya başlamış. Yine babaya geliyor. 
“Abdullah şu başımı bir daha tutsana, hani sen başımı tuttuğunda geçmişti 
ya” diyor. Şöyle bakmış o bir defaya mahsustu… Kaybettin diyor, aslında; bir 
defa verdik sana yolu dedi. Bir defa daha versek diyecek bu sefer bizi 15’lik kız 
yap. Arkası kesilmez ki insanın taleplerinin; Aciz. Bilmiyor ki, gerçekte 
ihtiyaçları neler… 

Ve şımaran insanın şımardığından sebep elinde olan alınır. Allah verdiğini 
almaz, şımarırsa alır. Sorumluluklarınızı yerinie getirmezseniz alır, onun için 
verilen ne ise edindiğiniz ne ise odur. Çünkü Allah’ın verdikleri 
edindiklerinizdir. İster elinizle üretmiş olsun, ister ayağınızla yapmış olun fark 
etmez. Ne edindi iseniz hepsi Allah’ın vergisi. İster dolaylı, ister dolaysız, fark 
etmez. 

Yani bizatihi Allah’tan kudret olarak da verilmiş olabilir, bizatihi kendi 
sıfatlarınızla ürettikleriniz olabilir; tevhitten bakarsanız Allah’ın vergisidir. 
Çünkü siz üretirken sizin dışınızda olan bir Allah değil ki! Onun sıfatlarına bağlı 
olarak üretiyorsunuz, yine kendi üretiyor. Mucip olan Allah'tır; siz icat 
ederken Mucip olarak ürettiğiniz ne ise ona odaklanırken üzerinizde Mucip 
olan da O’dur. Size o fikri verende O’dur. Ve “yere gireni, gökten ineni ve her 
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şeyi bilir” diyor. Sizin şu gök âleminize –düşünce- mananıza ne iniyorsa, ne 
çıkıyorsa hepsini bilir. Şu âlemde neler doğuyorsa, şu âlemde neler geri 
gidiyorsa, yani göklere kimler yükseliyorsa hepsini bilir. Düşüncelerinizle 
âlemde neler veriyorsanız, başka birinin düşüncelerinden size ne geliyorsa 
hepsini bilir. Yani ayetin anlam deryası geniş…  

Ve “O her şeyi bilir” ayeti ile devam edeyim. Sebe suresinde “sizi sınayıp ta” 
diye bir ayeti kerime vardı. Birçok yerde geçiyor bu. Özellikle bu ayet için 
konuşacağım. Hani “sizleri deneyelim ki, bilelim.” “Sizleri bilmek için 
deniyoruz” diye ayetler var. Sizleri sınıyoruz ki, ola ki sizleri bilelim. Bu ayeti 
günümüzde kullananların çoğu iki türlü kullanıyor. 

1- Allah gaybı bilmiyor, bak bilmek için bizleri sınıyor. Şeriat ehlinin 
sözde âlimlerinde böyle bir zikir var. 

2- Bir de vücutçu gelenekte şöyle bir zikir var. Ben düşünüyorum, 
üretiyorum. Ürettiğim zaman Allah benimle beraber biliyor. 
Tamamıyla zaman mefhumundan yoksun olarak, sıfata bağlı olarak 
bir düşüncedir. Ve bu düşüncenin içeriği tamamıyla boştur. 

Muhiddin Arabî’nin bir hikâyesi kıyas alınır bunda. Rivayet olur ki, bakın 
rivayet olur ki diyorum, çünkü gerçekliğini bilmiyorum. Gidip te keşfi olarak 
bakmadım. Umurumda da değil. Çünkü birinci ağızlardan duymuştum bunu. 
Rivayet olur ki, Muhittin Arabî bir şey düşünüyor. Düşünürken Ya Rabbi bu 
böylemidir? Diye bir soru soruyor. Ya Muhiddin onu sesinle beraber öğrendim 
diyor. Rivayet bu... Yani bilmez bir Allah, biliyor. Ya şöyle dese; Rabbi sıfatı 
üzeri, kendi sıfatı üzerine ruhunun bilişi dese onu anlarım. 

Hani o anda bir şey üretmiştir, üretirken kürsü-i âlâda Cenab-ı Hakk tecelli 
etmiştir, ruhu o üretimden habersizdir. Anlık bir şeydir o. O anlık şeyden, 
ruhu sonradan beslenmiştir, o sırada Rabbi olarak ruhu öyle demişti derse 
anlarım. Çünkü ruhunda bir istidadı var. 

Ama bizatihi Allah olarak söylendiği zaman anlayamıyorum. Bak yer gök 
dediği zaman bunu net anlayın. Ya “kulum düşündüğünde manasını veren 
benim” diyor. Yani biz bildiğimiz zaman Allah bizimle beraber bilmiyor, biz 
Allah’la beraber bilmiş oluyoruz. Çünkü düşündüğünde manasını veren benim 
diyor. 
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Bir bu şekilde düşünün, iki zaman mefhumundan düşünün. Yarattığı zaman 
yarattığı her şeyle önünde olan bir varlık. Yani zaman olarak bizim önümüzde. 

Geçenlerde bir kardeşim bir şey sordu. Ya Allah Azimüşşan bir şey yaratıyor, 
bizle bir şey bilirken Allah bizimle biliyor derken Allah’ı sınırlamıyor muyuz? 
Doğru dedim öyle bir şey var. 

Allah’ı acziyette düşünüyoruz, bir. Yani Âlim esmasını, Sübhan sıfatı ile 
okuyamıyoruz. Ama önemli olan burada zaman mefhumudur. Çünkü yarattığı 
zaman yarattığının önünde olandır. Siz bir ürün verdiğiniz zaman, ürün bütün 
nedenleri ile önünüzde değil midir? Ve ürettiğiniz ürün sizin dışınızda değil, 
özne olarak da önünüzde duruyor. Hem içkinsiniz, hem ona aşkın olarak 
nazardasınız. Ve zaman olarak onun önündesiniz. Onun geleceğisiniz yani. Ve 
geleceğiniz olan varlık, bak nedeni o, geleceği de o. Onu bilmez mi, onun için 
diyoruz; her şeyi bilen, Aliyyül Âlâ. 

Zaman olarak önünüzde olan varlık sizi kendine doğru taşırken -yani geleceğe 
doğru giderken, sizin geleceğiniz ya da olacak şeyler nelerse onlar ilham eder. 
Ve siz ne düşünüyorsanız hepsi ondandır. Bakın birde tevhit manasında 
düşünün, siz düşündüğünüz zaman bilen Allah’tır ve düşündüğünüzde o 
manayı yaratan Allah’tır. 

Yani bilgi dediğimiz içerik olarak nura ait değil midir, mana. Peki, nur kimdir; 
Allah. Peki, o manayı halk ederken ondan habersiz olur mu? Muhittin mi halk 
ediyor, Allah mı halk ediyor diye düşünün burayı. 

Şimdi Muhittin üzerinden rivayet anlatıldığı için anlatıyorum. Yoksa kendisi 
bizi ilgilendirmiyor bu bağlamda. Rivayet oluyor ki, fark etmez. Ben böyle 
düşünmüş olayım benim üzerimden anlamlı kılınsın. Allah bilmez mi? 

Sebe süresine gittiğiniz zaman her şeyi bilen bir Allah ile karşı karşıyasınız. 
“Yerlerden çıkan ne varsa göklerden inen ne varsa Allah hepsini bilir” ayeti ile 
zaten başlıyor ve arkasında birçok ayetler daha var. Aciz insana acziyetini 
bildirten, aciz insana bilgisizliğini gösterip de ilim ile ilerleten Allah’tır.  

Geleceğe ait bilgilere kadar söylüyor. “Sen bir görsen ki boyunlarını nasıl 
bükmüşler” diyor. Hani geleceği bilmiyordu, hani bilmezdi! Hani sen bilsen ki 
ahiretinde boyunlarını nasıl bükmüşler?  
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- “Bunu nasıl bileceksiniz ki” diyor… 

Evet, “sen onları nasıl bileceksin” yani birini sınayıp da bileceksin. Farz edin 
temsili Hakk birini sınıyor, onu bilmek için. Geleceğinden nasıl haber 
veriyorsun?  

O zaman bu ayetler kimlere ait? 1- Ruhanilere aittir 2- Melekûta aittir. 
Melekût ne demişti; “Ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek birini mi halk 
edeceksin” Hikmeti ilahiyi görmüyor, sebebi ilahiyi görüyor; kan dökme. 
Hakikaten de bir bakıyorsun insanlık tarihi kan dökmekten başka bir şey değil. 
Günde nice insan kan döküyor. Kan dökün deyince sadece insan değil, tabiata 
ait birçok kan dökülüyor. İnsan o kadar zalim ki takdiri ilahi, hem kendine 
zalim hem insanlığa zalim hem tabiata zalim...  

Ayeti evliyullah üzerinden okursak; İrşat edilirken kişinin üzerinde Hakk tecelli 
ederken üst belleğinde Hakk’a örtülü olduğu taraflar vardır, yani beşeri 
taraflar vardır. Yanına gelenlerin sıfatları açığa çıksın diye sınanırlar ve 
sınandıkları zaman sıfatları açığa çıkar, onların farkına varırlar. Her 
Evliyullah’ta bu şekilde haller vardır. Yani birebir geleceğin tamamını 
öngörmezler. Öngördükleri taraflar vardır, öngörmedikleri taraflar vardır. Yani 
muradı ilahiye ait taraflar vardır veya o neler gerçekleşecekse sebeplere ait 
taraflar vardır. Bu sebepten dolayı “biz ola ki sizi bilelim”.  

O ayet bizatihi melekût ve ruhanilerin ayetidir, o mertebeden kelamdır. 
Kur’an mertebeler ve makamlar kitabıdır. Oradaki makamın hitabını, 
mertebesini bilmezsek, direk Allah diye algılarsak; o zaman Allah bilmiyor, 
yarattığını bilmeye çalışıyor gibi bir anlam çıkar. Ama mertebesinden 
okursanız, görüyorsunuz. Ki ruhanilerden bakınca, bu soruyu da soran 
genelde kırklardır. Bu mertebeye gelenler de genelde kırkların pirleridir. 
Sebebine gelince bu soruyu genelde umumi olarak onlar sorar; “Ya Rabbi bu 
âlemi ne için yaptın?” Ve yeryüzünde insanoğlunun soysal ilişkilerinde 
sınanmalarının işleri tamamıyla kırklara aittir. Yani, bütün insanlık 
yaşamındaki sosyal ilişkileri belirleyici olan, kırkların ruhaniyetleridir. Ve 
onlarda ki sorudur bu. Genelde pirleri kim olursa - her zaman bir pirleri vardır- 
kim geldiyse yerine -birisi gider birisi gelir- ilk gelen kişinin gönlüne düşürülen 
soru budur.  
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Hikmeti ilahi nedir burada? Bilelim diye sınayacağız! Ve zamanın tini ne ise o 
tine göre soru tekrarlanır. Burada muradı ilahi nedir? Yani ilahi bir murad var, 
ama bilmeyenleri var ve bütün âlemdeki sınanmalar bütün âlemdeki 
acziyetler o sorunun cevabı açığa çıksın diyedir. Bakın fantastik taraflarına 
giriyoruz. 

Bunu biraz daha umumileştireyim. Sorduğunuz sorular var, niye bu 
âlemdeyim? Neden bu… Kırkları boş ver. Her insanın normalde sorduğu bir 
soru, bütün sınanmalarınız onun cevabını bulmak içindir. Umumi olarak bakın 
soru soruyorsunuz; niye bu âlem böyle? İbrahim’in sorusudur çünkü bu. Niye 
bu âlem böyle? Artısı ile eksisi ile pasifi ile aktifi ile acısıyla, tatlısıyla, zalimi, 
güzeliyle niye böyle… Bir de bakıyorsun ki hikmeti ilahi tecelli ediyor.  

“Allah her işini hikmeti ile yapar” diye ayeti kerime var, Sebe süresinde. Ya 
hikmete bağlı yaşa acziyetin gereği ya da hikmete bağlı olarak nedenini örtük 
yaşa. Sebe süresinde net söyleniyor bu zaten. Ve bir şey daha var, “dehşete 
düştükleri zaman bir gör ki” Bilmez Allah değil… Bu dünyada bizi sınıyor, 
O’nun ile biliyoruz. Zaten bizi bilen ve sonuçlarımızı da bilen bir Allah var. Ve 
meleklere söylediği söz muhteşemdir; “Ben sizin bildiğinizi de bilirim, 
bilmediklerinizi de bilirim.”  

“Oysa biz onlara okuyacakları kitap vermedik ve senden önce onları herhangi 
bir uca göndermedik” diyor. Birde çoğul olarak kullanıyor. Sınama, imtihan 
ayetlerini çoğul kullanır, tek kullanmaz. Ben sizi sınayacağım demez orada, biz 
sizi sınıyoruz ki bilelim; çoğuldur. Ya ruhanilerdir orada, ya melekûttur orada… 
İstisnasız. Yani bir insanda bir şeyler tezahür edecek, tezahür etmesi için 
melek gönderiyor. O onun sorusudur. Veya âlemde bir iş çevrilecek ruhaniye 
sordurulan soru üzerinden o âlemdeki cevap gelir. Bu hep böyle olmuştur.  

Ahzap’ta zalim, cahil olan insana, Sebe süresinde acizliği ve nankörlüğü 
hatırlatılır, Allah ile kayyum olması ve şükredenden olması gerektiği 
vurgulanır.  

6. Ayet “Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek 
olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi (Aziz) ve övgüye layık(Hamid) Allah'ın 
yoluna hidayet ettiğini görürler.” Âlimler, gerçeğin bilgisi ile kıyas edenler 
vurgulanmakta bu ayet ile…  
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Saltanatın bittiğini haber veren, dayanağını kemiren bir ağaç kurdudur. Bir 
ağaç kurdu haber veriyor. Cinler geleceği biliriz iddiasındadırlar, falcılar vs… 
Süleyman günlerce, haftalarca, aylarca tahtında oturuyor ve cinler kendisine 
hizmet etmeye devam ediyor, onlara bir iş vermiş o işi bitirmeye çalışıyorlar. 
Ne zaman ki asa yıkılıyor -yani dayanağı yıkılıyor- o zaman onun azledildiğini, 
Hakk’a yürüdüğü anlaşılıyor. Ama cinlerin o sıra düştüğü hali düşünün, tam 
maskara olmuşlardır. “Yani küçük düşürdük” Küçük düşürdük; hani 
biliyordunuz, acziyetinizi bilin diyor bak. Acziyetinizi bilin yani edindikleriniz 
neler ise Allah’ın size vergisidir, ürettikleriniz neler ise Allah’ın size vergisidir. 
Evet, üstün olduğunuz taraflarınız vardır. Ama her şeyi biliyorsunuz, her şeyi 
yapıyorsunuz anlamında değil. Her şeyi bilen biziz, her şeyi yapan da biziz. 
Muhteşem bir şey... 

Ama bakın insanoğluna ait ne kadar şey var ise hepsini özetlemiş; iletişim, 
ulaşım, üretim, yönetim, iktidar. Dolaylı yoldan hepsinin içeriğini koymuş. 
Çünkü insan tininde tecelli eden Allah’tır. Yani bir şeyler üretiyorsunuz, 
ürettikleriniz üzerinde görünen benim diyor. Metin baba onu güzel söyler; 
bizimde ağzımıza çaldığı bir parmak baldır. Yani kaymağını yediriyor ama asıl 
kaymak O’na ait; çünkü kendi sıfatlarını açıyor gölgeler vadisinde... Fıtratı 
fıtratıma aittir dedi çünkü. Arîm selini düşünün, insanlar baraj yapmış, 
yaptıkları baraj da onları vuruyor. Yani istersem sizin ürettikleriniz üzerinden 
sizleri helak ederim diyor. Aynısını atom bombasında gördük, biliyoruz. 
Japonlar hak etmedi mi o atom bombasını, çok da âlâ hak ettiler. Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşında Çinlilere Korelilere yaptıkları zulmü dinleyin ya da 
birbirlerine yaptıkları zulümler. Azim Allah, Japon toprağında kan dökülmedik 
yer kalmış mıdır, bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşında insan eti yiyorlar, 
yediriyorlar, insanlara yaptıkları zulmün haddi hesabı yok. Hak ettiler mi 
geçmiş olsun. Dinsizin hakkından imansız gelir. “Birbirileriyle gideririz” diyor. 
Yahudiler hak etmedi mi? Vallahi çok iyi hak etmişler. Geçmiş olsun.  

Bakın, bireysel olarak konuşmuyor burada, toplumsal olarak konuşuyor; 
toplum cezayı hak etmese cezası gelmez. Kendi asli sorumluluklarını unutmuş, 
acziyetini unutmuş, şımarmış ise Cenab-ı Hakk uyarır. Ve geçmiş olsun o 
Yahudilere. Bu Yahudi düşmanlığı falan değil, asliyeti o. Ölümün Soluğu 
filminde Tanrı’yı sorguluyorlar, eleştiriyorlar ama elleri kafalarında dua ede 
ede gaz odasına da gidiyorlar. Vallahi… Sonuç gaz odası… 
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Bir topluma ceza geliyorsa kendi asli varlığını, hakikatini, nedenini unutmuştur 
diye. Amacına bağlı olan yürüyüşünü unutmuştur diye. Yoksa ceza gelmez. 
İnsandan söz alındı bir surede; asli varlığına ve ereğine bağlı olarak yaşa... Söz 
bu; yükümlülüklerini yerine getir. İnsan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa 
ceza haktır. Ondan önceki sürelerde ne dedik; İnsan fesattır. Fesadı sebebi ile 
de âlemi bozmakta… Ve o bozdukları âlemi tattıracağım diyor onlara; “geri 
döndürteceğim” diye ayeti kerime vardı. Toplumsal olarak bir ceza varsa bir 
kıyım varsa emin olun hak edilmiştir diyedir. Yani orada benim hiçbir zaman 
üzüntüm olmaz; çünkü insanlar yine ayağa kalksın diye... Japonya şimdi güllük 
gülistanlık!  

Şerden hayır çıkartan odur. Ama deccal bu; parasıyla öldüren parasıyla 
dirilten... Ve Mekke, Medine’ye kadar da kanadına açmış olan… Diyor ya bir 
tek oraya girmez. Mekke, Medine’den bir şey daha anlayın; Mekke 
Medine’nin kapına kadar geliyor ya, ehlinin kapısının önüne kadar gelen. Ehli 
kitap değil, ehlinin. Bir tek onların gönüllerine sirayet etmezler. Bütün âlemi 
kuşatmışlardır ya. Âlemimiz tüketim âlemidir, yiyoruz, içiyoruz, tüketiyoruz, 
edindiklerimizle şımarıyoruz. Ve edindiklerimiz arzularımıza hitap ettikçe 
kendimizi gösteriyoruz. Arzularımız doğrultusunda, hevalarımız 
doğrultusunda ve tamamıyla deccal hükmünün altındayız. Bak ehlinin hükmü 
altında getirmedikleri, niye; irşat oldular. Ahsaba gidin, irşat oldular, 
edindikleri, ürettikleri Allah’tan yana tinleri doğrultusunda tükettikleri 
kendileri orada tininde tükendikleri demek daha doğru. Çünkü onlar tinde 
yükselirken kendilerinde tükenenlerdir. Tükendikleri ve edindikleri ile beraber 
değerleriyle beraber bakarlar; onların yıkılışı olmaz.  

Sebe’de uyarı en yükseğinde edindikleri üzerinde şımaranlaradır. Ama 
Davut’a gidin Süleyman’a gidin orada çok muhteşem bir hatırlatma var. Diyor 
ki; Allah’ın pek az kulları şükreder. O pek az kulları şeytanın dilinde ne oluyor; 
“Pek az kullar hariç hepsini yoldan saptırtacağım.” Sözünde doğru çıktı. Pek az 
kullar şükrediyor, pek az kullar da yolda. Yahu nimeti ilahi içinde yaşıyoruz, 
kaç kişi şükrediyor? Lafta değil, ha hakkıyla, kaç kişi şükrediyor, tasdik ediyor? 
Şükür aynı zamanda acziyetin itirafıdır. Acziyetini görüp, Ya Rabbi sendendir 
diyendir. Yani ben acizim bunu veren sensin!  

 “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” “Hasbinallah ve nimel vekil’. 
Tamamıyla acziyetin sözleridir, zikirleridir. Aynı zamanda şifa zikirlerindendir 
onun da altını çizin. Sıkıntılı anlarınız olduğu zaman bu iki zikri yapın hem 
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psikolojik olarak hem de bedeni olarak rahatsızlıklarınıza, derdinize 
dermandır. Ama yastığa başınıza koyduğunuz zaman Fatiha’sız yatmayın. 
Amenel Resulu’süz, Fatiha’sız, Ayet el Kürsü’süz yatmayın. Yürürken dahi 
Fatiha’sız iş görmeyin. Bütün işlerinizde Fatiha… Doğru olanı Allah-u 
azimüşşan önünüze çıkartacaktır. Âlemde gördüğünüz var, görmediğiniz var; 
Azim Allah, kötü düşüncelerden, kötü varlıklara, suflilere kadar… Onun için 
Fatiha’sız yatmamaya çalışın, elinizden geldikçe. ‘Bismillahirrahmanirrahim’siz 
de iş görmemeye çalışın. Koruyucudur; ailenizi korur, sizi korur, her şeyden 
korur. Karşılaşacağınız olaylara karşı ve yaşarken bismillah ta her türlü olay ve 
vakaya karşı korur.  

Saltanatın bittiğini haber veren bir kurt… Aciz bir kurt iken, acizliğini de 
hatırlatan bir kurttur. Küçücük yerden bir ders çıkar size. Saltanat dayanağı, 
kuvvetli bir dayanaktır… 

- ‘Nemrut’ta da sinek ile yapmıştı’  

O’na da sinek ile yaptı. Mahlûkatın tamamı Allah’u azimüşşanın askeridir 
diyor. Bilmiyoruz ki neden neyi gösterendir. Onun için bütün kâinat size ders 
olsun. Bunun ruhani olarak başka anlamları da vardır. Aynı sureler Abdulkadir 
Geylani’ye kadar uzar. Çünkü Hz. Abdülkadir Geylani, Süleymani meşrep 
olarak iktidarı vardır. 800 seneden beri yeryüzünde Gavs-ül Âzam dediğimiz 
mertebenin hakkı itibariyle müdahildir. Bütün işlere müdahil olan bir zat, 
bunlar fantastik taraflar. Hani eski programlar vardı; İster inanın ister 
inanmayın! Var öyle şeyler...  

Saltanat bu devirde bitmiştir. Onun emekli olması ile beraber bu devirde 
bitmiştir. Haberi veren kimdir; Irak-İran savaşı ile başlamıştır, en sonunda 
Irak’a saldırı ile beraber kesinleşmiştir. 91’ler 92’ler İkinci Irak savaşı ile 
beraber kesinleşmiştir, kapısının önüne kadar neredeyse bomba düşmüştür. 
Saltanat bak… Ondan önce Irak üzerinde büyük savaşlar doğru dürüst yok, 
hemen hemen. Moğolların girişi var, ama böylesi değil. Ama saltanat artık 
bitmiştir.  

 Bomba nereye düştü kapısının önüne derken? 

Yakınlarına düştü. Irak’ın tamamı bombalandı, bir efendinin olduğu yere 
düşmedi. Bomba değil, tüküremezsin bile kolay kolay! Yani izinleri olmasa, 
müsaadeleri olmasa kimse öyle bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz ya, o 
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kadar kudretlidir. Yani biz onları beden olarak görüyoruz, ruh tarafları ile Azim 
Allah.  

Abdülkadir Geylani için hep söylenen bir sözdür; dünya hatemim kadar 
yoktur, diye bir sözü vardır. Hani bildiğimiz bir söz. Ama lakin bir uyarı 
gelmişti uyarı şu; ayağı kadar yok manasındadır diye kullanılmış o söz. Biz 
bunları fantastik olarak görüyoruz; o kadar devasa büyükmüş ki bu kadar 
kıymeti harbiyesi yokmuş. Değil illa ki ruhani olarak öyledir. Dünya yanımda 
ayağım kadar yoktur. Yani dünyanın kıymeti harbiyesi yanımda yoktur 
anlamına gelir, ama aynı zamanda devasa büyüklüğü kastedilmiştir orada. 
Eskiler onu şöyle derlerdi cennete girdiğiniz zaman nurani yetiniz ne kadar 
büyük ise ona göre büyük cennetlere giriyorsunuz derlerdi.  

Bir önceki Ahzap süresine girdik, kandil olmuş, artık nur fışkırıyor üzerinden, 
enerji merkezleri açılmış bir kişiden bahsediyorum. Artık o enerji merkezleri 
açılmış, nuruyla beslenen, kendinden salınan nurla beslenen ve yoğunlaşan 
insan. Onun için eskiler güzel söylerdi şöyle bir şeydi. Tin süresinde 
işleyecektik belki burada da bir açıklama olsun. “Allah-u azimüşşanın dünyayı 
insandan küçük yaratmıştır, lakin dünyadan da büyük yaratmıştır” diye bir söz 
söyler. İncir tanesi gibi küçüktür, ama bir incir tohumunun küçüklüğünün 
sebep olacağı kadar büyük bir incir ağacıdır da. “Zeytine ve incire ant olsun 
ki…” Evet, beden olarak buradan küçüksünüzdür, ama ruhani olarak buradan 
çok çok büyük olacaksınız. Onun için ne kadar nurlandıysanız ve nur ne kadar 
güzel şekilde sizde biçimlendiyse kurtuluşunuz odur. Gerisi boş iş… Ve o 
zaman tasarruf hakkı doğar sizde, o zaman âlemde iş görme hakkı doğar, o 
zaman serendam dediğimiz uzayda istediğiniz gibi yaşayın. Cennetin en güzel 
katıdır. Allah katıdır çünkü…  

Benim vatanım renksizdir, kokusu yok. Orada sadece Allah vardır, 
zamansızdır. Mevlana’nın güzel sözü…  

Ahzap süresinde nurlu insandan bahsediliyor, ama Sebe süresinde nurlu 
insanı insanlık âleminde herkesi davetçi olan evrensel insan olduğu bahsi var. 
“Biz seni bütün âleme rahmet olasın davetçi olasın diye gönderdik” Bütün 
insanlığa gönderdik diyor, evrensel insandan bahsediyor, kucaklayan 
insandan, evrenselleri yaşayan. Evrenseller ile beraber insanlığı kucaklayan 
insandan bahsediliyor. Onun için Resulullah mertebesindeki irşat, kişilere ve 
gruplara değildir. Bütün eylemler, hareketin tamamı, bütün insanlığadır. 
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Bütün insanlık oradan nasibini alır ve o insanda ne tezahür ediyorsa ona 
dönerler. Şah tane demişler eskiler, kutup dediğimizin sırları da budur. Yani 
evvela batında tecelli eder kutupları, ondan sonra âlemde tezahür eder ve 
tezahür etmesinin karşılığı itibari ile o kutupta tecelli edene, o kutupta 
zuhurata gelene yükselmeye başlar insanoğlu.  

Bizden istenen; nurlu insan olun, elinizden geldiğince birinin altında olan birisi 
değil, bir gölgenin altında duran bir ağaç değil, gölgesiz bir ağaç olmaya 
çalışın. Kendinizle ayağa kalkın, nurlu insan olun. Olabilir mi? Olabilir mi yok, 
olduğunu söylüyoruz zaten. Bilirliliği yok, imkânsızlığı yok. Ya biz işte şöyle 
yaşıyoruz, böyle yaşıyoruz… Öyle yaşama o zaman! Baba derdi; “yavrum, ilkel 
insanlar için söylüyorlar; bu insanlar çok iyiymiş, şöyleymiş, böyleymiş, 
saflarmış, bunlar çok iyi oldukları için böyle kazanç… Bizde öyle oluruz 
yavrum, yarın bir gün nasıl kazanmışlarsa aynı şekilde biz de kazanırız. Biz de 
insan değil miyiz?”  

Metin babanın güzel bir anekdotu var… Bir gün dedi eski kitaplarıma 
bakıyorum, bir açtım şöyle bir not düşmüşüm. Felsefeyi öğrendiği zamanlar. 
“Bunları yazan kimler, insanlar. O zaman okuyacağım, anlayacağım.” O 
sıralarda okuyup anlayamıyormuş. Bunları yazan kim? İnsan… Ben de insanım, 
o zaman okuyacağım, anlayacağım, gerekeni yapacağım. Evliya dediğimiz 
insan değil mi kardeşim sonuçta… Bunlar hangi yöntemde başlıyor. Olmaz 
olamaz diye bir şey yok, sınırlamayın kendinizi. Bunlar insansa ben de 
insansam olabilirliği var. Allah’tan talep meselesi… Talep edin, olmazsa gelin 
yanıma. Samimi… Marufu Kerfi Hz. ne yapmıştı kapıya götürmüştü hani. Talep 
edin! O şekilde samimi ve sadakatle talep edin. Kapı açılacaktır. İlla açılacaktır.  

Ne için bir kavmin ismi geçiyor diye sormuştunuz; Sebe… Burada ibret olarak 
söylüyor Sebe’yi ve Belkıs’tan sonra ki bir zamandır. Yani Süleyman zamanı 
değildir. Belkıs’tan sonraki bir zamandır. İman ettikten sonra küfre 
vardıklarına dair orada bir söylev var zaten. Küfre vardılar, verdiklerimizden 
sonra ve yaptıkları şey ile beraber cezalandırıyorlar zaten. Ne yapmışlar; bir 
baraj… Edinim kültürü var, mimari var, imar var, mühendislik var demektir. 
İnsanoğlunun her türlü alanda ürettiği her şeyi kısmi olarak zikretmiş. Sanayiyi 
zikretmiş, mühendisliği zikretmiş, sanatı zikretmiş, ulaşımı zikretmiş, 
muhteşem bir şey… Hz Ali’nin sözü biraz daha anlam kazanıyor; Ne arasanız 
Kur’an da vardır. İlkeleriyle baktığınız zaman var, genel anlamda değil. 
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İlkeleriyle batığınız zaman hiçbir şeyi es geçmiyor. Yeter ki ilkesiyle bak. 
Allah’ın selamı üzerine olsun.  

21. Ayet “Oysa onun onlar üzerinde hiçbir hükümdarlığı yoktu. Kuşkusuz iblis 
onlar hakkında zannını doğru çıkardı.”  

Doğru çıkardı… Bak, doğru çıktı zannında demiyor, doğru çıkardı diyor. Yani 
onun eyleminde bulunmuş, yani çalışmış. Ama insanı aciz düşüreyim derken, 
insanı Allah’a yükseltiyor haberi yok. Secde, sıfatına secde etmeyen fiilinde 
secde etti. İnsanı yoldan çıkartıyım derken insanı Allah’a yükseltiyor haberi 
yok. İnsanın birbirlerine olan zaafları, insanın kendine ait zaafları, insanların 
kötülüğe olan zaafı, insanın yükselişine sebep değil midir şu âlemde… Şerri 
kaldır şu âlemden; insan ya ottur, ya melektir; ilerleyiş biter.  

Bakın asıllar âleminde ilerleyiş yok, insanlık âleminde tinsel bir ilerleyiş var. 
Çünkü her melek vazifesi ne ise onu yapar, vazifesinde memurdur. İnsan 
vazifesinden memur amenna da ama nefis verilmiş. Yani söz mükellefliği 
alıyor, fıtratından mükellefliği var, sorumluluğu var; ama düşüyor, kalkıyor, 
yürüyor. Deneyimleri ile beraber ilerliyor, kötülük dediğimiz şey ile beraber 
kendi üzerine dönüyor. Nasıl kendimi savunurum, sınırlarımı nasıl çizerim, 
nasıl ortak yaşamda yaşayabilirim… Hem tinsel yaşamında hem doğaya karşı 
ilerleyişinde aciz... Ve biliyor ki İblis bir şeyden bir şey çıkacaksa, o çıkması için 
zorlanacak. Ve cinler tarihinde de diyalektiği iyi biliyor, karşıtlarıyla çıkacak. 
Lakin Âdem’in karşıtı kendisinin olacağının farkında değil…  

Kötülük dediğimiz şey insan niteliğinin dışında olan bir şey. Kötülük dediğimiz 
sonradan edinilen bir şey, doğarken gelen bir şey değil. Nefsi emmarenin 
uyanması ile edinilen bir şey... Ve diyor “kalplerinden bana yer ver.” Ve o da 
çalışıyor. Üreten insan ama kötülüğe bağlı olarak üreten bir insandan 
bahsediyor. Çünkü kötülük dediğimiz insanın aciz bırakılışıdır aynı zamanda. 
Bak doğaya karşı aciz, Allah’a karşı aciz ama insanın insana yaptığı zulme karşı 
da insan aciz. En yüksek dibe vuruşlar ne zamanlar olur; insanın insana yaptığı 
zulümlerde olur. Ve en yüksek tinsel yükselişler ve doğaya karşı ilerleyişler 
nasıl olur, insanın kendini nasıl savunacağı ve nasıl özgürlüğünü geri 
kazanacağı ve ayakları üzerine duracağının baş kaldırışlarıyla olur.  

Tarih, hep isyanlar tarihi vardır. Bir kavmin helak edilişi başka bir kavim 
tarafından olduğu gibi, kendi içinden çıkarttığı biri ile de olabilir; Musa’da 
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gördük. Firavun’a başkaldırış kendi emeğinin altında olanlardan olmamış ta 
Musa ile aileden biri ile olmuştur. Günümüz filozoflarının esinlendiği kaynak 
olan Fransız devrimi, idealist Alman felsefesinin tamamı oraya bağlıdır. 
Fransız devriminin özgürlük hikâyesine bağlıdır. Fransız devrimi, bir toplumun 
aristokrasiye, krallığa karşı başkaldırışı var. Ve cumhuriyetin ilanı… Kendi 
içlerinden çıkmıştır ama dibe vurdular, çünkü geçimlilikleri yok. İnsanın aciz 
kaldığı en büyük problemi; Rızık… Rızkı her yerde kullanıyor. Sebe süresinde 
de rızık önemli bir bahis konusudur.  

İnsan ulaşımında, işinde, gücünde her şeyinde acizdir. Sıfatları açığa çıksın 
diyedir, ama en büyük problemi rızktır, ihtiyaçlarıdır. İhtiyaçlarında 
gereksinimlerinde insan acizdir ve en büyük başkaldırıları da genelde 
ihtiyaçlarının yerine getirilmemesindedir. İlk savaşın çıkış sebebi mülkiyettir; 
kadının mülkiyet olarak görülüşü, toprağı mülkiyet olarak alınmaya 
başladıktan sonra savaşlar başlıyor. Gezginlerde savaş olmaz kolay kolay, 
çünkü avlanıyor. Sadece alanlarına tecavüz edilirse savaş olur. Kedilerde 
görürsünüz; alanlarını belirler, başka bir kedi geldiği zaman kavga ederler. Eski 
avcı, göçebe insanlar da öyledir. Belli bir yer tutarlar, orada yaşarlar. Başka 
birisi sınırlarına tecavüz ettiğin de savaşları olur.  

İnsan toprağa yerleşmeye başladığında hırsı ile beraber savaşlar başlıyor. Ve 
hiçbir zaman din savaşları yoktur, maddi savaşlar vardır. Haçlı seferleri din 
savaşları mıdır? Kandırdıkları ögeye bakın; altınlar, paralar, güzel kadınlar. 
Nasıl toplayacak açı, hepsi aç, vebadan ölenler, rezil kepaze yaşıyorlar. 
Parfümün keşfedilişi pis kokudan dolayı! Yıkanma nedir bilmiyorlar, İspanya 
kraliçeleri bile ömründe 2 defa yıkanıyorlarmış. Bir yerde okumuştum, 
rivayet… Rivayet, altını çizmek lazımdır. Bilmediğin şeyin rivayet olduğunu 
vurgularsan insanları da yanıltmamış olursun.  

İnsanın doğada ilerleyişi rızıktan yana aciz oluşu ile alakalıdır.  

Geçen sürelerde ama çok önemli bir şey söyledik; Acziyet tinsel olarak da 
inanmayı getiriyor. Çünkü dayanak olarak inanca meyillidir insan. Dayanak 
olarak yaratıcıya bağlı olur ve acziyeti ile beraber sığınacak bir yer arar. 
Çaresiz insan sığınacak yer arar. Ve onun için inanmaya meyillidir, zorunludur, 
fıtratında vardır. Allah’a iman zorunludur.  
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Onun için geçen sürelerin bir tanesinde “Geçmişlerinin çoğu müşrikti” diyor. 
Kâfirdi demiyor, müşrikti diyor. Allah’a iman ediyorlar ama işlerinde ortak 
koşuyorlar. Herkes dayanak itibariyle bir mutlak hâkimin yaratıcılığının 
olduğunun bilincinde ama işlerinde başka dayanaklar ediniyorlar. Bereket 
tanrısı, toprak tanrısı hep işlerinde bir dayanak var. Allah'ta diyor işlerimde 
tekim! Ki Sebe süresinde işlerinde tek olduğunu iyice zikrediyor zaten. Her işi 
hikmet üzeri yapan dediğin de işinde ortağı yok.  

Her işi hikmet üzeri yani bir sonuca bağlıyor. Nedenlerine bağlı olarak bir 
amacı/niyeti var. Ve her işi hikmet üzeri yapmak: bir gerçekliliğe bağlı olarak 
yapıyor. Bu başlangıcı, sonucu ve süreci var demektir. Sürecinde açığa 
çıkartması ise diyalektik… Şeytan bunu iyi biliyor. Bir şey açılacaksa; onu aciz 
düşürecek ve onu yükseltecek bir şeyler lazım ve ona karşıt lazım. Ve o zaman 
o biliyor ki yoldan çıkar… Çünkü bir şey, kendinde olan potansiyel 
doğrultusunda o potansiyel açılımına sebep verecek şeyle karşılaştığı zaman 
onu zorlarsın. Bunu fizikten, kimyadan, demircilikten düşünün. Bir şeyi kendi 
fıtratının dışında zorlarsan çatlamaz mı, başka bir şeye değiştirmez misin, 
dönüştürmez misin? Kendi fıtratının dışına çıkmış olur, asli nedenlerinin dışına 
çıkmış olur. Şeytanın orada söylediği ben bunu zorlayacağım. Sen ne fıtrat için 
yarattıysan ben bunu zorlayacağım. Ve zorladığım şey üzerinden yoldan 
çıkartacağım. Ve yaptı da diyor.  

Eyüp a.s. gidelim. “Ya rabbi, sen onu şükreder biliyorsun? Beni onu musallat 
et, görelim.” Hastalıklar, fakirlikler, musallat olmadı mı? Kötülükle musallat 
olmadı mı? Kötülük şeytan işidir, şeytan dediğimiz bir ahlaktır, tipolojik bir 
vakadır. Cinde minde aramaya gerek yok, çevrenize bakın, kötüler sebebiyle 
nasıl güvenli yaşayacağını, ne yapacağını, ne edeceğini düşünmez misiniz? 
Kapınızın önünde iki tane adam gezmeye başlasa nasıl tedirgin olursunuz, 
güvence almaya başlarsınız, bir elektrikli alet, bir sprey; sprey sanayisi ve 
elektrikli aletler sanayisi gelişmeye başladı. Hastalık aman ne olacağım; ilaç 
sanayisi, bir de doktorlar kendi geçimlilikleri için yazıp yazıp duruyorlarsa, 
gittik güme...  

İhtiyaçlara, gereksinmelere bağlı olarak, insanoğlunun ilişkileri birbirlerinde 
zaafları doğrultusunda ilerleme kat ettiriyor. Şerden hayır doğar dedikleri 
budur. Yeryüzünde kötülüğü kaldırın, insanın ilerleyişinden bahsedemezsiniz. 
Adaletten bahsedemezsiniz, adalet olgusu kötülüğe bağlı olarak ortaya çıkan 
bir olgu, herkes adil olsa adaleti kim bilir, kötülük vardır ki, adaletten 
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bahsediyoruz; cömertlikten bahsediyorsanız, mazlumdan fakirden 
bahsedeceksiniz demektir. Karşıtı ile çıkıyor ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Ve 
diyor “sen onların çoğunu sana ibadet edecek de bulmayacaksın. Ben hepsini 
yolundan çıkartacağım, senin dilediklerin müstesna.” Yani sen bir amaç üzeri 
bizi halk ettin ve ben bunu çok iyi biliyorum. Oradaki inceliklerde şeytanın 
diyalektiği çok iyi, sürecinde ne ile karşı karşıya kalacağını çok iyi bildiğini 
görüyorsunuz zaten. İki sürecin de böyle bir şeyle karşı karşıya kalacak ama 
sonuçta muradı ilahi olduğu için bazılarına dokunamayacağını iyi biliyor. 
Amaca bağlı olarak birilerinin çıkacağını iyi biliyor. Ahzap süresinde de bunu 
gördük zaten.  

Demek ki herkese dokunamıyor. “O müminler ki içlerinde…” diye ayeti kerime 
var. Ve Hz. Süleyman da söylüyor; “insanların pek az kısmı şükreder.” Şeytanı 
ne diyor; pek az kısmı ibadet eder, sana varır, aşkın olana varır… İbadet eder 
demek, aşkın olana varır demek. “Biz insi ve cinsi bana ibadet etsinler diye 
yarattım” aşkınlığına varsın demek, ilahi sıfatlarıma varsınlar demek. 
Sürecinde hizmet, sonucunda aşkın olana varmak olarak anlaşılır. Süreci 
hizmettir… 

Şeytan “pek az kısmı sözünde doğru çıktı” diyor. Yani onları zorladı -kötülük 
dediğimiz şey zorlamadır- ve insan kendi içinde çelişki ve çatışkıya düşerek 
diyalektiğe düştü, yani diyalektiği kucağında buldu demektir bu. Hayattaki 
diyalektik insanoğlunun ilerleyişine, tinde gelişimine sebeptir. İnsanın insana 
yaptığı zorluk, insanın insana yaptığı zalimlik, insanın insana yaptığı kötülük 
insanın insanlığını bulması için; böyle olmaması gerekiyor! Olmaması gerekeni 
zor öğreniyoruz.  

Bir önceki sürede söylediğimiz; deneyimlerimiz acı gerçeklerimizdir. İnsanlık 
tarihine insanlığın deneyimi olarak algılayın, savaşlar vs. olmaması gereken 
gerçekliğini ve ilinek olduğunu, arazi olduğunu, sadece bir sebep için 
olduğunun bilincini çok zor öğreniyoruz. Ve halen batı toplumu; tüketen insan 
başarıya ulaşır, yok ettikçe var olursunuz söylevinde… Maneviyatta var ettikçe 
var olursunuz. “Ya Ayşe, kurban eti ne oldu?” “Bir but hariç hepsini dağıttık.” 
“Bir but hariç hepsi bizimdir” diyor. Verdikçe kendinin olduğunun bilincinde 
olan, verdikçe rahmeti ilahiyi yaşadığının bilincinde olan, verdikçe Hakk’a 
yükseldiğinin bilincinde olan, ilahi sıfatları yaşadığının bilincinde olan bir 
kültür! Allah bu kültürü lütfu ihsanıyla kıyamete kadar, helak etmesin inşallah. 
Çünkü maneviyatı yaşamanın tek adresi bu, başka yok.  
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Batıyı çok iyi biliyoruz ruhlarını yitirmişler, hususiyette bulunanları 
kastetmiyorum, umumiyetinde bu var. En basiti batıdan aldığınız, reklamlar… 
Olması gerekiyor mu, tabi gerekiyor. İnsan malını pazarlayacak, ama kardeşim 
malını pazarlarken, insanların arzularına, hevalarına hitap ederek pazarlama, 
yoldan çıkartma. İhtiyaçlılığın bu ise en kralını veriyorum gel, Dene gör, 
garantisi on sene… İhtiyacını karşıla… Yok, öyle değil, buzdolabı yeni, yeni 
nesil buzdolabı yaptık. Yeni nesil araba yaptık… Senin araba var ya eskidi artık, 
öyle dışarı çıkma, ayıp! 

Bakın eleştiriyoruz, ama eleştirme hakkımız yok, Rabbim her işi hikmet üzeri 
yapar, eğer böyle olmazsa insanlık ilerleyişi olmaz. Ve o kadar çok arzulara 
hitap var ki insanoğlu doğadaki ilerleyişi daha fazla, on senelik ilerleyişine bak. 
Takos telefonlar nerde kaldı… Çünkü talep çok fazla… Talep ne kadar fazla ise, 
üretim ve yeniden bir şeyler bulup insan önüne çıkartmak ve piyasada durma 
için gerekli. Nokia’nın ismi anılmıyor Iphone çıkarttıktan sonra, piyasa da 
durabildi mi?  

Ama bakın talep var, tüketim var, üretimle tüketim beraberdir. Talep var, 
tüketim var, ilerleyiş var…  

Ola ki diyor, gerçek nedeninizden, insanlık nedeninizden de yoksun kalmayın, 
şükredin nankörlerden olmayın, yani tasdikçi olun, acziyetinizi bilenlerden 
olun diyor. Çünkü şükür acziyeti de içeren bir kavramdır. Birine teşekkür 
ediyorsanız; biz bundan yana acizdik, sen bizi tamamladın demektir. Bir 
taraftan da gönül almacadır, hem bir taraftan gelen eli bilmektir, tasdik 
etmektir, hem de acziyetinin ikrarıdır. Acizdik bundan yana, sen bizi, 
destekledin, sen bizi tasdik ettin, sen bize el uzattın. Allah’a karşı acziyetinizi 
dile getirin. Aciz insan Allah’a yükselen insandır, aciz olmayan değil. 
Edindikleri ile şımaran insanı Allah sevmez. Bak kaç ayettir diyor; 
kibirlenenleri sevmez, münafıkları sevmez, kâfirleri sevmez, şımaranları da 
sevmez, üstelik şımaranlara verdiği ne varsa geri alır. “Eğer siz dinimize 
hizmet etmezseniz, sizleri giderir, yerinize başkalarını getiririz.”  

Allah bu dini Anadolu insanından almasın inşallah. Anadolu insanı diyorum 
çünkü Anadolu insanı karma bir insandır, Kürdü ile Türkü ile Alevisi, Sünnisiyle 
hepsi ile beraberdir, güzel insandır. Şu dinin güzelliğini bu toplumdan 
almasın… Çünkü toplumumuz güzel, o kadar güzel insanlarımız var ki, Allah 
yitirmemize sebep vermesin. Yoksa bu topraklar gider, başka topraklar gelir. 
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Amerikan toprağı da Allah’a Avusturalya toprağı da Allah’a ait. Bir grup 
sahipleniyor diye onlara ait olan bir şey değil. Ki Sebe süresinde; “kimleri 
miras bıraktık” diyor, Ahzap süresinde “kitap ehlini kalelerinizden indirdiniz, 
sizin hiç gitmediğiniz topraklara sizi mirasçı bıraktık” diyor. Yani başkalarının 
sahiplendiği toprakları mirasçı bıraktık diyor. Bir de bakmışsın bu günün 
mirasçıları, yarın başka yerin mirasçıları… Bilmiyoruz ki! Mal mülk O’nun, her 
şeyi hikmet üzeri yapan O. Bugün burada sofradayız, belki bin sene sonra 
Amerika’da sofradayız. Bilirsek… Bilmezsek… Ne bileceğiz belki bir bakmışsınız 
bin sene sonra orada sofrada oturuyoruz, bin sene önce konuşulanları 
konuşuyoruz. İnsanlık hali…  

Devir bu; giden gelir, giden gelir… Bu âlem zevk âlemidir, bu âlem Hakk’a varış 
âlemidir, bu âlem küfre varış yeri değildir. Kimisini küfre vardırtır, Hakk’a 
varanlar Hakk’a varsın diyedir. Bu âlem de küfre vardırtır, o manevi olanla, 
küfre varan arasındaki ilişki de Hakk’ın kendisi görünsün diyedir, gören gözler 
de olsun diyedir. Çünkü göründü ama göreni yoksa nasıl olacak… Onun için 
gören gözü de var ediyor. Allah o gören gözlerden eylesin…  

20. ayet diyalektiğin zorunluluğunu bilen İblisin, öngörüsünde doğru 
olduğunu vurgulaması önemli… Diyalektik süreçtir, amaç değildir, süreçte 
açığa çıkar. Amaç zaten Allah’ın varlığına varmak, bütün her şeyi kendi 
sıfatlarının açılımı olarak, kendi sıfatlarının görünüşünün sebepleri olarak var 
oluşunun bilincine gelirsin. Bu sefer âlemi tavırlar olarak okursun. Bakın 
tavırlar kendisi değildir, biz tavırlarla kendiliği karıştırıyoruz. “Ben her an yeni 
bir şendeyim” diyor, “şen’in kendisi benim” demiyor, her an yeni bir 
tavırdadır. Tavırlarında Hakk’ı okuyacaksın, başka bir şey değil. Onun için 
diyalektik bizi tavırlarda olana taşımak içindir. Karşıtlarda kalıp ta bunlar niçin 
oluyor, diye kendi aklımızda çelişkileri besleye besleye çıkmazlara girmek için 
değil; çıkar yol bulmak içindir. Karşıtlar varsa, çatışkılar varsa, orada ilke 
görünüşe geliyor demektir. İlke bizi Hakk’a taşır. Diyalektikteki birinci amaç 
tanık olmak, ikinci amaç yaşama geçirmek. Çünkü karşıtları görürsün, neye 
göre hareket etmen gerektiğinin bilincini görürsün, olması gerekene göre 
hareket edersin. Bak, ilkeye tanık oldun, ilkeyi de yaşamına geçirdin. 

Yani diyalektikte - karşıtlar ilişkilerinde- iki kadem vardır. Birinci kademde 
tanıklık vardır, ilkeye tanıklık, ilkenin görünüşü… İkinci kadem ise ilkeyi 
gördükten sonra onu yaşamına taşımak, eyleminde bulunmaktır. Olması 
gerekeni gördün, olması gerekene göre yaşa, aşkına taşınmış ol. Ama olması 
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gereken, ibadet hükmü ile yaşa, yani kendini ona bırak. Kendinizi 
bırakmadığınız ibadet, ibadet değildir. Namaza varıyorsunuz kendinizi 
bırakamadınız, ya şu şöyleydi, bu böyleydi, ne yaptık ettik… Halen 
bırakamıyorsunuz kendinizi, ya Allah’u ekber dedin bıraksana… Orucu 
tutuyoruz, ya karnım ağrıyordu oram ağrıyordu buram ağrıyordu şöyle oldu, 
böyle oldu; bırak, yaşa, tadına var… Karnının gurultusunu tadına var, azıcık 
vücudunun sesini dinle, onu da dinleme, gönlünde bir küfür çıkıyor, aşkınlığa 
sebebiyet, şekerin düştü, azıcık böyle kendini kontrol etmeyi öğren, kişiliğini 
geliştir, sözünde dur, akşama kadar sözünü tut, kişiliğin gelişsin. Niyet 
ediyorsun ya, büyük söz… Söz büyüktür, Allah’a verdiğiniz söz mesuliyet içerir. 
Niye; Allah’a söz veriyorsun, akşama kadar oruç tutacağım diyorsun, 
mesuliyet içeriyor, akşama kadar kişiliğini geliştir. Başına ne gelirse…  

Arkadaşın birisi Hacı Bekir hazretleri gitmiş. Efendi demiş bende sana talip 
olayım, ders ver bana. Evlat demiş bu yol zor, boş ver, git demiş. Sen işine bak 
demiş, ders alma demiş. Ya baba demiş bende… Yani Ahzap süresine girmek 
istiyorum demiş. Tamam demiş, madem öyle… Başında takkesi varmış, al 
demiş şu takkeyi, Kilis sokaklarında akşama kadar gezeceksin, sonra yanıma 
geleceksin, şu takkeyi de hiç çıkartmayacaksın demiş. Akşam geldiğinde talip 
olup olmadığını karar ver demiş. Ama bak, başına ne gelirse gelsin Allah’tan 
bileceksin, eyvallah diyeceksin demiş. Tamam baba, bundan kolay ne var 
demiş, madem talibiz, tamam demiş.  

Takkeyi almış başına koymuş, yolda gidiyor, çatıdan birisi bir şey foş etmiş. 
Çarşı da pazarda gidiyor, iki kişi kavga ediyor arada kendisi turşu oluyor. Biraz 
daha gidiyor, akşama kadar birçok şey başına geliyor. Eve geliyor, evde hır 
gür, yaşanmayan şey kalmıyor, horlamalar, hakirlemeler, borçlular alacaklılar 
aynı anda kapısında peydah oluyor insanlar. Yani başına gelmedik olay 
kalmamış, en sonunda bir yerde oturup ta kalkmış, şöyle düşünüyor, ulan bir 
pandik atmadıkları kaldı diyor. Onu da atarlarsa takkeyi vereceğim demiş.  

Arkadan bir arkadaş geliyor, kendisine bir dokunuyor, tövbe artık bittim diyor. 
Yanına gidiyor, takkeyi alıyor şöyle diyor; baba diyor, bu takke sana benim 
yolum bana… Bu takke sana, benim yol bana... Yani kaldırılacak bir yol değil. 
Ama zorlamış, keşke iddia koymasaydı, iddiayı koyduğu için böyle olmuş. 
Adam iddia ile gelmiş, mübarek de iddiayı kazanmış. Ya talibiz, müsaitseniz, 
eğer uygun görürseniz, geçmişlere yüklediğiniz yükleri yüklemeden bizi de 
yolda götürün dese, öyle kıyıdan köşeden alıp götürürlerdi, vallahi… Hamd 
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olsun… Ama hiç yoksa takkeyi giyinme şerefine ermiş ha… Nurlanmış yani… 
Takke deyip geçmeyin, kafa sağlam çünkü orada, taşıyana bakın, takkeye 
değil. 

Demek istediğim mücadele… Söz veriyor, sözünde duruyor. Orucunu akşama 
kadar tutamamış, oruç tutmak o takkeyi giymek gibidir, akşama kadar 
tutacaksın, başına ne gelirse gelsin, eyvallah… Kolay değil, tutabilene aşk 
olsun, bir ömür boyu oruçlu olun, bir gün değil… Ahzap süresi bir ömür boyu 
olsun… Oruç demek tutmak demek, bırakmak demek… Seni yoksun bırakan, 
seni Hakk’tan geri bırakanları bırakmak demektir. Haktan olana tutunmak, 
seni yetiştireni tutmak anlamındadır. Yani iki kavramı da aynı anda içeren bir 
şey…  

20.ayet diyalektiğin zorunluluğunu bilen, İblis’in öngörüsünde doğru 
olduğunu vurgulaması önemli… Demek ki karşıtlar ilişkilerini bilebilirsek, 
karşılaştığımız bir olayda sonuçları öngörürsek ilkeli veya da ilkesiz olarak ne 
yapmamız gerektiğinin bilincine de erebiliyormuşuz. İblis mesela ermiş, 
madem böyle diyor, sen bunu bir amaç uğruna yarattın, o zaman buna 
zorluklar vereceksin, bundan açığa çıksın diye, bende bunları yolundan 
çaydırırım diyor. Sen bana mühlet verirsen, çünkü zorluğu veren ben olacağım 
diyor.  

Eyüp a.s. da bunu net görürsün, Hz. Peygamberin yaşantısında da vardır. 
Şeytanı lenin, onları suikast işlemelerine sebep vermek için yoldan çıkartıyor 
veya da Bedir savaşında sizin görmediğiniz orduları ben görüyorum diye onları 
geri bırakıyor. Demek ki, belli bir sıfatla aralarında bir ilişki var, Resulullah’a 
bile musallat oluşu var. Azazil olarak kast ediyorum, ama zaten münafıkların 
tamamı İblis… Hani demiş ya, Ofluyu yarattıktan sonra, Ya Rabbi bana iş 
kalmadı diye… Günahkârı yarattıktan sonra… Bu espri mahiyetinde de 
günahkârı yarattıktan sonra zaten günahkârla işi yok, askeri zaten… İman 
edenlere musallat olur, iman etmeyene değil, zaten adamı yoldan çıkartmış. 
Onu bırak yakasını silktikleri var, çünkü şeytanın kendisi zikri ilahidedir. Allah 
ile arası iyidir, Azim Allah… Bazılarından yaka silkiyor, Ya Rabbi bunların 
yaptığından ben beriyim diyor. İnkârı yok çünkü kendisinin, daha beterini 
yapanlar var. Allah öylelerinden esirgesin.  

Şeytanın bu öngörüsü keşfi değil, akli bir öngörüdür, 21. Ayet bunu doğrular 
“Oysa onun, onlar üzerinde hiçbir hükümdarlığı yoktur, ancak ahirete inanan 
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kimseyi, ondan kuşku içinde bulunandan bilelim diye ve senin Rabbin her şeyi 
hakkıyla koruyandır” diye bir şey söylüyor. 

Bilelim diye ayetini biraz önce konuştuk. Bu bilelim diyenler; melekûtun 
âlemi, ulvilerin olduğu bölümdür, Allah’ın değil. Bilelim çoğuldur, tekil 
değildir. “Senin Rabbin, her şeyi hakkıyla koruyandır, hıfz edendir” diyor. Hıfz 
eden bilen demektir, her şeyi hakkıyla bilen rab zikrediliyor, bilmez bir varlık 
değil, bilen bir varlık zikrediliyor. Gelecek öngörülebilir mi? Akli olarak 
öngörülüyor, keşfi olarak öngörülüyor, yasaları bilirsen öngörülür, çünkü 
sınırları biliyorsun. Tinsel olarak karmadan öngörebiliyorsun, Lokman 
Hekimden iyi biliyoruz. Sebe suresinde de söylüyor; “rızıklarından 
harcayanlara ayriyeten rızıklarını veririz” diyor. Allah katından ayriyeten rızık… 
Demek ki sen birilerine bir şey verdin mi Allah’ta sana veriyor. Yani geleceği 
öngörürsün, görmezsin değil. Ayriyeten nasıl görürsün, kardeşim ışıktan hızlı 
gidersen, zamanın kendi hızından hızlı gidersen gelecek önündedir. Gelecek 
değil de bütün geçmiş önündedir, eğer Cenab-ı Hakk’a varırsan bütün 
gelecekler olarak hepsinin önünde tutana varırsan, çünkü ne kadar ilerimiz de 
bilmiyorum. Milyarlarca sene ilerimizde… Yaratmış her şeyi, bu yarattığı 
milyarlarca sene önümüzde, yoksa binlerce sene mi önümüzde? İşlerin 
hükmü dâhilinde yeryüzüne inişler dâhilinde binlerce… Ama yaratış babında 
milyonlarca, milyarlarca sene önümüzde… O milyarlarca sene içinde bize ne 
murat etmiş ancak O’na vardığın zaman görürsün. Kimler, neler, ne haldeler, 
nereye giderler, nasıl olurlar, ancak o zaman net görürsün. Çünkü bütün varlık 
âlemi önündedir. Geçmişi ile geleceği ile… Bakın geçmişte olan bir Allah’tan 
bahsetmiyorum, nedenimiz olan Allah zaten hep bizimle, rabbimiz olarak… 
Ama rabbimizken aynı zamanda, aynı anda bütün var ettiklerinin önünde 
olarak da rabbimiz.  

Bunu çok basite indirgemiştik; geleceğe doğru gidiyoruz… Yıldıza 
bakıyorsunuz, milyarlarca sene önce yazılmış yazgına bakıyorsun, o orada yok 
bile. Şurada algılıyorsun, her algıladığın bir önceki bir algıladığındır. Yani 
olmuş bitmiş de yaşıyoruz, olmuş bitmişi algılıyoruz, bilmem anlatabiliyor 
muyum? Yani yıldız olmuş bitmiş, sen onu algılıyorsun, her detayda olmuş 
bitmişliği önüne getiriyor. İnsan olmuş bitmiş de yaşarken, olan bitirenin 
farkında değil. Onun için zaman mevhumunu illa ve illa maneviyatınıza katın. 
Yoksa zannedersiniz ki siz biliyorsunuz Allah biliyor, ben yapıyorum Allah 
yapıyor; doğru Allah yapıyor da zaten yaptıkları ne ise o doğrultuda ona 
gidiyorsun. 
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Geçenler de bir soru soruldu; mademki geleceğe doğru bir gidişimiz var, 
gelecek bizi kendine çekiyor, o zaman bu sorumluluk ne? Sorumluluklar bizi o 
geleceğimiz de olana taşmak içindir. Eğer sorumluluklar yüklenmez, tinsel 
olana taşınmaz ise sebepler dairesinde kalırsın. Yine bir nedenin, bir hikmetin 
vardır, her şey hikmet üzeridir diye geçiyor; o zaman sebepler dairesinde yok 
olur gidersin. Sorumluluklar sizi aşkın olana taşıyacaktır. İnsanların 
sorumluluğu yaptıklarından dolayı ama aşkın olana taşınmaları için. 
Deneyimler, acı tecrübeler aşkın olana, gelecekte olana taşınmamız içindir.  

Ama önemli olan gelecekte olanı bugüne taşımak, bugün yaşamak, bugün 
bulmak, bulana aşk olsun! O zaman derler ki “Yer gök bir oldu” “anda olan 
yerde göründü.” Bu bir makamdır. Bu görünüş, biçimsel görünüş değil, Tuva 
vadisinde görünüşü, Tuva vadisinin Hz. Resulullah haliyle görünüşü, kâmil 
kişiden Allah’u azimüşşanın bu ana el uzatışıdır. Yukarısı aşağısı, sağ sol 
kalmaz o zaman; ev-edna deriz o makama. Duyanınız oldu mu bilmiyorum? 
Aşağı ev… Yukarıda ki artık yerde olan da görünüyordur. Gelecekteki bugünde 
görünüyor, ama asıl olan gölgede görünüyordur. 

Neden Allah geçmişimiz, erek Allah geleceğimiz, gelecek olanda bulunan 
bugünü takdir kılıyor. Bu mantıkla bakılırsa, gelecek ve girilecek bir cennet, 
cehennem vardır ki, içine gireceklerin bugün nedeni olmakta… Yarın ki 
yaşayacağınız şey bugüne nedeni olmakta. Yani geçmişimiz değil, evet 
geçmişimizin üzerimizde bir sebebi var, ama geleceğimiz bugünü neden 
kılıyor, bugün ki sebepleri yaşamamıza sebep oluyor. Bu biraz anlatayım; 
bizim üzerimizde muradı ilahi gelecek olarak ne ise, hazır da olan ne ise, o 
bugüne sebeptir. Yani bugün yaşadıklarımız yarın ki gelecek içindir. “Her işi 
hikmet üzeri yapıyor” un içeriğinin böyle doldurulması gerekiyor. Gelecekte 
murat ne ise gelecekte olan ne ise, bugün yaşadığın o sebepten dolayıdır. 

 Fıtrat ile gelecek arasında fark… 

Tabi, sorumlulukla nasıl bir fark varsa, fıtratında da var. Çünkü gelecekte 
olanın gölgesisin. Ve fıtratın gelecekte olanın, bugün bu âlemde görünüşü 
içindir. Biraz daha fantastikleştireyim bu olayı, derler ki Allah’u azimüşşan iki 
Âdem var etmiştir; biri yerlerde, biri göklerde. Yani sizin burada gölgeniz 
varsa, asıl âlemde ruhunuz var anlamındadır. Gelecekte olan haliniz ne ise, 
asıl âleminde olan haliniz ne ise, bu beden onun gölgesidir. Göklerde 
dediğimiz geleceğinizde, yerde dediğimiz bugünde, bu gündeki haliniz, asıl 
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olanınızın gölgesidir. Fıtratınız o asıl olanın donanımı ne ise, ulviyeti ne ise, 
hakikatinde ne ise onun bu âlemde görünüşünün sebebidir. Ve sizden amaç o 
aslınızın, burada yaşama taşınmasıdır. Baba onu şöyle derdi; yavrum gölgesi 
varsa aslı vardır. Yani siz buraya geldi iseniz sizin bir aslınız var ve o aslınıza 
varmak için geldiniz. Asıl olan bir beden değil, asıl olan Allah olan, yani aslınızı 
Allah olarak düşünün. Yani daha üstün bir ilkeye koyun, yani bir Âdem yerde 
bir Âdem gökte olarak değil, gerçek aslınızı Allah olarak düşünün ki daha ulvi 
bir amaca, daha ulvi bir sonuca varasınız. Çünkü O asıl olan, asılların asılı… 
Sizin aslınız değil, sizin aslınızın da aslı olan Allah’tır. Asılların asılları denir 
O’na.  

Sizin aslınızın aslı olan da Allah’tır. Ve Allah olarak geleceğinizde önünüzde 
duran, sizden bu âlemde kendini murad ediyor, fıtratın onunla alakadarlığı var 
ki kendisi görünüş istiyor gölgeler vadisinde. Senin önünde duran, 
geleceğinde duran Allah’tır, sana içkin olan Allah’tır, fıtratında olan Allah’tır 
ve fıtratında kendini aşikâr etmek istiyor. İnsanın fıtratı gelecekle uyumludur. 
Zaten geleceğe odaklı yaşar insan, geçmiş odaklı yaşamaz hiçbir zaman. Onun 
için tarih bilincimiz yoktur hiçbir zaman, deneyim bilincimiz yoktur kolay, 
kolay. Gündelik yaşarız, geleceğe odaklı yaşarız, bugünü kurtarmak, yarın da 
nasıl kurtarırım diye bakarsın. Ne zaman geçmişte acı tecrübeler, deneyimler 
ediniriz, o geçmişimizde bu günü, yarını öngörerek neler yapmamız 
gerektiğinin bilinci olur. Çok parasız kaldıysanız, paranızı tutar ona göre 
yaşamaz mısınız? Yarınızı tahmin edersiniz niye; parasız kalındığında neler 
yaşandığını artık biliyorsunuz. Abim güzel bir şey söylemişti. Yaş 40 artık, biraz 
cesaretli olmamak lazım… Çünkü öngörüsü var, tecrübeleri vardır. Yani riske 
atacak çok şey var. Bir öngörü var, bir deneyim vardır artık.  

25. Ayet: “Bizim yaptığımız cürümlerden siz sorgulanmazsınız. Ve biz de sizin 
yaptığınız cürümlerden sorgulanmayız.” Herkes kendi edimlerinde 
sorumludur, sorumlu olduğuyla sorgulanacaktır.  

26. Ayet: “Deki Rabbimiz bizi toplayacak aramızda hak ile hükmedecektir. O 
en adil hükmü verendir, her şeyi hakkıyla bilendir.”  

Her koyun kendi bacağından asılacak, onun için bu önemli, kendine dikkat 
et…  
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37. ayet: “Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne de 
evlatlarınızdır…” 

Ne yaklaştırıyordu; ibadet… Ama geniş dairede ibadet kullanıyor, sığ mana da 
kullanmıyoruz.  

“İman edip iyi amelde bulunanlar, müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat 
fazlasını mükâfatını…”  

İyi ameller deyince zaten işi bitiyor orada. Yani amacına bağlı olarak 
yaşayanlar hariç diyor.  

49. Ayet: “Deki hak geldi batıl ise ne bir şey başlatır, ne de geri getirir.”  

Ahzap’da işlediğimiz konu burada önümüzde yine. Başı sonu yok demek, 
gerçekliliği yok. Ama Hak olanının gerçekliliği var ve süreç içerisinde kendini 
gerçekleştiriyor. Gerçek olan süreçte kendini gerçekleştiriyor, gösteriyor ve 
zorunluluğu diyalektik… Gerçekleştirme sürecinde illa diyalektiğe 
başvuruyorsun. Diyalektiği toplumsal yaşantıda okumayın, kavramlarla 
okumayın, kendinizde psikolojik olarak okuyun. İyilik yapmaya çalışıyorsunuz, 
Hz. Aziz Pavlus’un güzel bir sözü var; ne zaman bir iyilik yapmaya kalksam, 
kötülüğü orada gördüm, ne zaman güzellik görsem, çirkinliği orada gördüm 
diyor. Aslında orada nefsi emmaresini kastediyor. Ne zaman kendimde bir 
iyilik doğdu; beni çelişkiye koyacak, kendi içimde savaşlar, çatışkıya koyacak 
bir hal benimle beraber doğdu diyor. Ama ne yapıyor, mücadele sahibi. Yani 
hak olanda karar kıldığını söylüyor, yolda bırakacak da değil. Yani başlangıcı 
ve sonucu Allah’a ait olan…  

Bunda da başarıya ulaşmanız için size hadisten bir örnek vereyim; “içinize 
doğan ilk şeyi yapın, ikinciyi değil. Çünkü ikincisi fesatlık içindir.” İlk olan 
iyiliktir. Birine iyilik yapacaksınız, ‘yapayım mı’, yap… İkincisi seni engeller, ‘ya 
layık mıydı, öyle miydi, vereyim mi, benim ihtiyacım olur, bu kadar fazla mı?’ 
Hemen sizi tetikler… O sırada yaptın yaptın, yapamadın yapamazsın bir daha…  

Ahzap suresinde irşat ile Sebe süresinde de acizlik ile insanın ayağa kalkması 
anlamlı kılınmakta…  

Ahzap suresinde irşat ile ayağa kalkan bir insan var. İrşat ne; sorumlulukları 
olan, sorumluluklarla ayağa kalkan insandan bahsediliyor. İrşat sorumluluklar 
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yüklenmekle alakadardır. Evvela sözün sorumluluğu var, yola çıktın, ders 
verilir, sorumluluk… Yola çıktın eskinden hizmet vardı, hizmet verilir. Yola 
çıktın, Kur’an’a girdin, çalış… Sorumluluk yükleniyor. Madem vazife 
üstlendiniz, o vazifeyi hakkıyla yerine getirin diyor.  

Sebe de ise aciz olan insanın ayağa kalkması anlamlı kılınmakta. 

Acizliğini bilmeyen ve aciz kılmaya çalışan insanın, sonunda acziyetinin 
idrakine varışı anlatılmakta. Acizliğini bilmiyorsan, senin aciz olduğunun 
bilincine getirecek olaylarla karşı karşıya kalırsın diyor.  

Rum süresinde doğa da değer olarak görülen insan, Sebe’de üretimle beraber 
bir yere gelen insan olarak görüyoruz. Ama insan Sebe’de acziyeti hatırlatılan 
ve acziyeti gösterilmeden aciz olduğunun idrakinde olması istenir. Yani sana 
acziyetin hatırlatılmadan aciz olduğunun idrakinde ol. Yoksa acziyetini 
hatırlatacak olaylarla karşı karşıya kalırsın. Ki hakikaten de öyleyizdir, aciziz 
ya… 

Sebe suresi insanın acziyeti kendisine verilenler ve amaca bağlı yaşam üzeri 
olması gerekenin dile getirildiği suredir.  

Sebe 21. Ayette bilelim lafzı çoğuldur, zaman içinde bulunan mertebe ehline 
aittir. Bakın bu çok önemli, Sebe 21. Ayette bilelim lafzı çoğuldur, zaman 
içinde bulunan mertebe ehline aittir. Ayetin sonunda hıfz edendir diyor, 
onlara içkin olarak da kendinde tutandır, ürettiği önündedir, yani her şeyi ile 
ilerdedir, bilendir. 

Sesten hızlı giden, uçağın, sesten hızlı giderken ses duvarını aştığı resmi gören 
oldu mu? Eğer doğruysa, hani bir yuvarlak halka oluyor ya, hani görüntüsü 
önce geliyor, ses sonra geliyor. Görüntüden çok hızlı olduğunuzu düşünün, siz 
görüntünün dışına çıktıktan sonra bıraktığınız görüntülerin hepsi önünüzde 
olur. Çünkü zaten milyarlarca sene önce, belki daha da fazla önünüzde olan 
bir varlık kılmış orada… Allah’a taşındığınız anda, zamanı o kadar kuvvetle 
halk eden, mekânı o kadar kuvvetle hızlı halk eden, varlıkla baktığınız da, anda 
her şey gözünüzün önündedir.  

Bir gün Rabbim beni çıkarttı, zamanın dışına… Hiç anlatılacak bir şey değil… 
Bir baktım her şey yerli yerinde duruyor. Dedim; Ya Rabbi bana bu yetenekten 
ver, gideyim işlerimi halledeyim geri geleyim. Bu ta-i zamanın hikâyesi… Yani 
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birçok şeyi aynı anda görüyorsun, geri kendi zamanına dönüyorsun. Gideyim 
işlerimi güzel güzel halledeyim, ondan sonra geri geleyim  “Sen göresin diye 
gösterdik, verelim diye değil.” Amenna…  

 Bunun Astral âlemle alakası var mı?  

Astral demeyim, astral ruhun bu âlemdeki gezintileriyle alakadar. Bu ruhun, 
ulvi âlemdeki gezintileriyle alakadar…  

Bunu Hz. Emre muhteşem dile getiriyor; “zaman durmakta, biz içinden 
geçiyoruz.” Yani resimlerin içinden geçiyoruz ve o kadar hızlı cereyan ediyor ki 
resimlerle beraber hareket ettiğimizden gidiyoruz. 

 Mesela, önümüzdeki bir zaman var, geçirmemiz gereken zamanı şu 
an içerisinde gösteriliyor mu demek? 

Zaman eğer vakit olarak belirli kılınıyorsa, orada kastettiği; zamanın döngüsel 
olarak belirliliği sistemle alakadardır. Yani yerden göklere 1000 seneden 
bahsediliyorsa, döngüsel olarak sistemin kendisindeki hareket 
bahsediliyordur. “Sizin saydıklarınızdan 50.000 sene” dediği bir mekândan 
bahsediyorsa oradaki sistemin bir senesinin bir gününün hareket olarak 
algılanışıyla alakadardır. Çünkü vakit olarak belirli ise, oradaki döngüsel 
sistemdeki hareket ile ilgilidir. Dünyanın bir günü kendi ekseni etrafında 
dönüşüne bağlıdır. 50.000 senelik bir günden bahsediyorsan, öyle bir 
âlemden bahsediyor ki bir günü kendi ekseni etrafındaki sistemdeki dönüş 1 
günlük algı 50.000 sene buradakine göre demektir. Yani hareket, kütle zaman 
bunlardan bağımsız olan şeyler değil. Ve zamanda dördüncü boyut diye bir 
şey de yok…  

- Efendim, bilimsel olarak dünya güneşin etrafında bir sene de 365 
günde dönüyor. Güneş sistemi, merkezi 258 milyon yılda dönüyor, bir 
günü. Bunu orantıya vurduğunuzda sizin burada geçen süreniz, güneş 
ışına göre 7 saniye… 

Güneş yılına göre 7 saniye burada  

- 7 saniye burada yaşamış oluyorsunuz.  
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Saman yolunu koy ortaya… Noktadan noktaya prensibi sebebiyle kâinat 
küreseldir. Aynı bir balon gibi düşünün. Dünyanın mavi görünüşü var ya, 
kâinatın da kendine ait bir rengi vardır. Küreseldir. İki yasa vardır ki değişmez, 
mikrodan makroya kadar aynı. Bir; noktadan noktaya prensibidir, makrodan 
mikroya noktadan başlar, yani enerjinin tanesi noktadır ve kendisi kendi 
ilişkilerinde noktadan noktaya var eder; protonu var eder bir nokta, atomu 
var eder bir nokta, dünyaları var eder nokta, gezegenleri var eder nokta. İkinci 
prensip; makro dan mikroya kadar hareket tek bir prensibe bağlıdır; sarmal 
zikzak, günümüzde spin diyorlar. Hiçbir zaman durağan, elipsi yörünge yoktur, 
elips dediğin durağandır. Devam eder, sarmal… Kâinatta sarmaldır, sınırları 
vardır, onun için bütün kâinat Allah’tır diyemezsin. Sınırlar, üstelik 
genişletiyoruz diyor zaten. Sınırları vardır, kendi ekseni etrafında dönüşü bir 
gün, güneşin etrafında dönüşü 258 milyon yıl… Aman Ya Rabbi… 
Samanyolunda dönüşünü tamamlaması… 

- Merkezi dönüyor. 

Ve öyle bir varlık ki bunların hepsini aynı anda var eden bir varlıktan 
bahsediyoruz. Bizimle beraber bilecek bir varlıktan bahsediyor olabilir miyiz, 
Azim Allah… Sübhanallah derler ya Hâşâ… Hâşâ “bilmemekten yana Allah’ı 
tenzih ederim” demek. Zaten Allah’ı bilmemekten yana tenzih etsen ne olur, 
etmesen ne olur, zaten Allah biliyor. Burada kast ettiğim; ben kendi bilincimi 
tenzih ederim, bilmez bir Allah’ın zikrini yapmaktan.  

- Oranda mesela dünyamız bir bezelye tanesi kadar, güneş portakal 
büyüklüğünde bizim güneşimiz, dünyamız da bezelye büyüklüğünde 
ve bu güneş de diğer güneşlerin yanında bezelyeden daha küçük… 
Yani bizim güneşimiz en küçükleri, samanyolu galaksisinde… 

Bir tane daha not düşmüşüm;  

Üreten ve ürettikleri üzerinden tini ile yüzleşen insanın suresidir. Üreten, 
kendinde olanın dışlaşmasında kendine tanıktır. Ahzap da ise tüketen bir 
insan ama tüketen insandan daha çok edimsel olarak ilkesel hareket edenle, o 
ilkesi doğrultusunda üreten bir insan var. Sebe de doğaya karşı üreten bir 
insan var; Davut’a verdik diyor, Sebe halkına dahi Arîm selini verdik diyor. 
Arîm dediği baraj, yani teknik vermiş. Üreten bir insandan bahsediyoruz, ama 
doğaya karşı, doğa üzerinden üreten ve tinini dışlaştıran bir insan türünden 
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bahsediyoruz. Ama Ahzap da ilkeler üzeri edimlerde bulunan ve değerler 
edinen insandan bahsediyoruz. Mükellef sorumlu olan, irşat olan, ona göre 
her şeyde seçimlerde olan, bir insandan bahsediyoruz. İki insan da çok farklı… 
Çünkü bir tane insan ilkeye bağlı sorumluluklarında Hakk’a doğru yükselirken, 
diğer insan bazen edindikleri sebebi ile şımarabiliyor. Yani böyle bir problem 
var, onu da söyleyeyim… 

19. ayet, nimete körlüğün sonucunun nimeti yitirmek olduğunun buyruğudur. 
Üretim, oluşum, iş gücü, iletişim, insan tininin görünüşe sebep 
zorunluluklarıdır.  

38. ayet, iletişimi kesmeye çalışanlarda anlamlı kılmakta. Ayetlerimizde bizi 
aciz bırakacak değilsiniz diyor. Ayetlerin boş olduğunu söyleyenleri, inkâr 
edenleri söylüyor yani iletişimi kesmeye çalışanları… Çünkü her an bir hak 
söylevi var. Abdulkadir Geylani Gavsiyyesi’nde muhteşem bir söz vardı; “ya 
Gavs, ben kuluma her an seslenirim! Lakin toprağın ve havanın kesafetinden 
dolayı beni duymaz” Bir de onun üzerine hevayı ekleyin, hiç duymuyor.  

Vicdanı üzerinden, aklı üzerinden, mana üzerinden hep konuşan bir Allah var, 
ama insanın onu idrak etmemesi, duyup duymaması problem. Eskiler biraz 
daha anlamlı kılıyorlardı; 24 saat yayın vardır, biz o yayına ne kadar açığız!  

Sebe, aciz insanın tini gereği üretim, iş gücü iletişim üzeri edindikleri ile kendi 
olanı açığa çıkarttığı ve rabbine yükseldiği idrakini veren suredir, bu da bu 
surenin özetidir. Bizden istenen ise; ilahi neden doğrultusunda, tini gereği, 
insanın edim ve ürettikleri üzerinden edindikleri ile sınırlanmaması ve verilen 
nimetin kıymetinin bilinmesidir. Şımarmaması, kendini sınırlanmaması ve 
nimetin kıymetinin bilmesi… Edindiklerimiz bize sınır oluşturmamalı, 
şımarıklığa taşımamalı ve edindiklerimize şükür etmesini bilmeliyiz.  

İnsanın acziyetini ve acziyetinin kıymetini bilmesidir. İnsana en büyük lütuf 
acziyetidir, çünkü insanlığını acziyet üzerinden buluyor hiç haberi yok. 
Acizliğimizden dolayı küfrümüz vardır, batsın bu dünya kahpe felek böyle bir 
küfür dönemimiz vardır 70’ler 80’ler… Aslında ne kadar kutsal bir şey! İnsanın 
üzerinde olan Allah emeğinin, açığa çıkmasını sağlıyor acizlik. Ama neyle; 
insanın verdiği emek üzerinden… 

Surede dikkate değer bir konu ise sanat, zanaat, ziraat, yönetim, mühendislik, 
savunma, ulaşım, savunma nesneleri olgularını da dolaylı yoldan anlamlı 
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kılınmasıdır. Böyle olsa da doğa zemininde tinde gerçekleşen insanı idrak 
edememiştir. Etti ise eğer, bu kaçınılmaz ilerleyişin bu günde dahi durmaması 
herhalde kendisini sinirlendirmektedir.  

Hakikaten insana tür olarak baktığınız zaman ilerleyiş durmuyor. Hem tinde, 
hem doğada ilerleyişin devam etmesi de onun başarısız olduğunun işaretidir. 
Esprili olarak sinirleniyor dediğim bu. Bir şeyi amaç edinmişsin 
sonuçlandıramıyorsun… Bir şeyi tutku halinde yapıp ta beceremeyenlerde 
olur bu. Tutkusu insanı yoldan çıkarmak ama insan tinine bakıyorsun ilerleyiş 
hiç durmuyor; demek ki başarısız oldu. Kendi başarısız oldu ama başarısız 
olduğu şeyle insanı yüceltiyor haberi yok.  Kendisi insana hizmet ediyor haberi 
yok, en büyük hizmet. Yani şeytanlık ahlakı, insanın tinini bulması için en 
önemli bir şey.  

Süleyman’a da dikkatli bakın, verilen sonluymuş! Büyük bir saltanattan 
bahsediyoruz ama saltanat bile sonlu… Aslında bize anlatılmak istenen 
cinlerinde bilgisinde aciz olduğudur.  

Hz. Hızır’ın Musa’ya dediği gibi; ya Musa şu derya da bir kuşun gagasıyla aldığı 
ve taşıdığı kadar su gibi Allah’ın varlık deryasında da ilmimiz… Onun kadar 
çıkmaz diyor. O kadar çok şey bilen bir âlimden bahsediyoruz üstelik! 
Buluşmalarının sebebi de Musa’nın benim kadar büyük âlim yeryüzünde var 
mıdır sorusudur. Allah müdahil oluyor, nice kullar var ettik, kullarımız içinde 
öyle bir kul vardır ki diyor. Ya rabbi o zaman beni ona kavuştur diyor. Hikâyesi 
bundan başlar ve kendisine verdiği derste ‘ya Musa Allah’ın ilmi karşısında 
ikimizin ilmi o kuşun gagasında tuttuğu su kadar bile değildir!’ 

Biraz önce bahsettiğimiz zaman, mekân, kâinat, genetik, kimyamız… Aynı 
anda yedi milyar insan, her zamanın dirisi, her zaman ayakta tutan, melekler, 
cinler, süfliler (yani mikro biyolojik canlılar) Azim Allah… Demek ki 
Süleyman’ın saltanatı, velilerin saltanatı da sınırlı! Veli dediğimiz zaman, 
Süleyman’lık dediğimiz zaman sonlu ve sınırlı bir saltanattan söz ediyorum. 
Velilerin ki sonlu değildir ama sınırlı… Dünya iktidarı sonludur. 

Kur’an çalışması yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey de “Zat”. Zatın, 
kendinde sıfatı ilahilerini açışı, sıfatı ilahilerinin üzerinden esma tecellisi 
gereği, esma tavrında fiillerde bulunuşu, hareketin kendisi… Eğer bu üçünü 
idrak ederseniz; âlemdeki fiilin öznel olduğunu, sıfat açılımlarının tamamının 

370

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



öznel olduğunu, yani zata ait olduğunu, zattan olduğunu ve sıfatı ilahi 
doğrultusun da kendisinin açılımları olduğunu görürsünüz. Bütün âlemin, 
kendisi değil, açılımlar, tavırları olduğunun bilincinde olursanız dosdoğru 
yolda gidersiniz.  

Bunu bildiniz amenna bu doğrultu da hayatı anlamlandırır ve ona göre 
yaşarsanız, yolunuzdan sapmazsınız. Zatı İlahi, Sıfatı İlahi, Fiili İlahi… Ulûhiyeti 
İlahi, Rububiyeti İlahi, Hikmeti İlahi… Allah’ın rububiyeti, ulûhiyetinin 
görünüşüne sebepken, bütün varoluş dairesinde ki nedenleri ve ereğine bağlı 
olarak gerçekleşenlerin hepsinin Hakk’ın ilkesel olan görünüşüne sebep 
olduğunun idrakinde olursanız, iş bitmiştir. Sizi yolunuzdan caydıracak hiç bir 
şey yoktur. Hikmeti ilahi gerçekliliğiyle görünüş demektir, âlemin nedenlerinin 
görünüşü değil, o bir nevi filozofların anlamlandırmasına kadar uzar, ariflerin 
işi Allah’ı görmesidir. Yani bu işlerin arkasında görünmesine sebep olan nedir, 
bu kadar olay oluyor arkasında ne görünüyor? Tamamen spekülatif bir bakış 
olarak, akli olarak görülebilir ama irfani olarak baktığınız zaman Allah’a 
tanıklıkla alakadar bir şeydir. Hikmeti ilahi Allah’a vakıf olmakla alakalı bir 
şeydir. “Bunun gerçekliği ve üzerindeki muradı nedir” diye sorduğunuz da, 
Allah’ın oradaki tecelliyi rabbanisini, kendisinin zuhura getirişini 
sorguluyorsunuz. Ama felsefi olarak sorguluyorsanız kavramsal 
sorguluyorsunuzdur; bilgi olarak, neden ve içerik olarak neyi açığa çıkarttığını 
sorguluyorsunuz. Neden ve içerik olgusal lığı belirler, olgusal olarak bir şeye 
tanığım, murad edilen içerik nedir, sonuçta görünmesi gereken nedir? Yani bir 
ceviz ağacı ektim, sonunda ceviz çıkacak; sonucu bu, içerik olarak bu çıkacak 
gibi… Anlamı nedir, içerik olarak ne yüklenmiştir; bu filozofların işi, bu da 
lazım. Bilim ne yapar, sebep-sonuç ilişkilerine, nedenlerine bağlar ve sonuçlar 
üzerinden nedenlerini okur. Ama nesnesine bakar şahsa bakmaz.  

Biri kavrama bakar, biri içeriğe bakar, diğeri nedene bakar. Ama Ariflik, irfan 
Zat’a bakar. Zatı ilahiyi bilir, O’nun her şey üzerinde sıfatlarıyla tecellisi 
olduğunu bilir, siz dâhil ve Effal-İ İlahiyi bilir, bütün hareketin O’na ait 
olduğunu bilir. Hareketi özneldir yani tinseldir, âlemde ki bütün hareket 
özneldir, Hakk’ın hareketidir. Her işini hikmet üzeri yapan bir varlıktan 
bahsediyoruz. O’na ayak uydurun, ne istiyorsa, muradı ilahi neyse üzerinizde 
ayak uydurmaya çalışın; işte din odur. Size gelen din de sizi sorumlu kılan, 
teklif edilen din de üst bir bilince taşıyan dindir. Birincisi fıtrat dinidir ikincisi 
ise sizi kendisine taşıtan dindir. Haniflik, Hakk din ve İslam. Haniflik’te 
ilkelerle, ilkelerin yaşanması gerektiğinin doğrultusunda sorumluluk alırsınız. 
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Hak dinde, toplumsal ilşkilerde ilkelerin tezahür etmesi gerektiğinin 
sorumluluğunu alırsınız, sebep olacağınız şeyler için kendinizi sınırlarsınız. 
İslam ile Allah’ı bu âlemde eylemlerinde, sıfatlarında yaşayan ve bunun 
bilincinde olarak yaşayan insan olursunuz. İslam’da huzur! Çünkü her şeyle 
barışık oluşunuz Allah’la barışık olursunuz. Kendi nedeniniz, kendi emelinizle 
barışmışsınızdır, göklerde olan artık sizde tezahür ediyordur. Öz varlığınızı 
bulmuşsunuzdur ve ona göre yaşıyorsunuzdur. Bu örtülü bir söylev, tam 
söylevi şu; O’nu yaşıyorsunuzdur, O’nun bilincinde olarak O’nu 
yaşıyorsunuzdur.  

Yani bir varlık var, o varlığın bilincinde olarak yaşamak, muhteşem bir şeydir, 
zevki ilahidir. O zaman cenneti tubaya girdiniz, her ne yaşarsanız onda Hakk’ın 
tadını alırsınız. İkramı ilahinin tadını alırsınız. Hangi sıfatında tecelli ediyorsa o 
sıfatıyla rabbinize yükselirsiniz. Cenneti tuba’da rabbe yükseltir. Yediğiniz, 
içtiğiniz her şeyde direk Hakk’a yükselirsiniz. Yeme içme derken kast ettiğim; 
ilahiyattan beslendiğiniz her türlü şey, bilgi… Eylemlerinizde, edimlerinizde 
edindiğiniz bilgiyle hep zevki ilahidesinizdir. Tuba cennetindesiniz. Allah’ın 
selamı üzerinize olsun, bal rengi bir cennettir. Allah mükâfatımızı arttırsın, 
beslenmemizi nasip etsin. O ağaç öyle bir ağaçtır ki her şeyin tadı onda vardır. 
Tat deyince normal tatlar anlamayın, zevkin kendisi de tattır. Zevk deyince 
haz değil, keyif haz durumuna işaret eder, bedende olur. Zevk ruhta olandır. 
Bedeninde zevkten nasibi vardır, ama direk ruhta yaşanır.  

Sebe’de iki bahçeden bahseder; sağlı sollu… Kendini âlemde sınırlamış insan, 
sol taraflarıyla ihtiyaçlarını giderebilen bir insan var, hem de manevi tarafıyla 
ihtiyaçlarını gideren bir insan var. Yani hem kudretten nasibi olmuş keramet 
olarak, Süleyman gibi veya Belkıs’ı gibi… Hem dünya sahibi hem gönlü bahçe, 
yani hem dünyalıktan beslenebiliyor hem de maneviyattan beslenebiliyor. 
Ama edindikleriyle şımarıyor, o zaman sınırlarını çözer Allah. Barajı çözer, 
baraj çözülünce bütün edindikleriniz yok olur gider, yani sınırlarınızı 
kaybettiğiniz anda insanlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir maneviyatta. Allah’ın 
size verip te edindiklerinizde sınırlarınızı bilin ve ona göre yaşayın, eğer 
sınırlarınızı aşarsanız, veli dahi olsanız gözünüzün yaşına bakmazlar; aşağıya 
düşürür.  

Sebe halkı onun için güzel bir örnektir, hem solunda sağında bahçeler var 
diyerek bir ayrıntıyı dile getiriyor. O ayrıntının insanda karşılığı; hem dünyevi 
hem de manevi olarak beslenen insanın hadleri bilmesi uyarısı vardır.  
372

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Metin baba, İhya efendiye sormuş: Efendim, şeriatın beş, imanın altı şartı var. 
Hüvel zahir, hüvel batın, İslam’ın şartı zahirdir, onunda altı olması gerekmez 
mi? Hani birisi kalbidir –batın-, birisi yaptığımız uyguladığımız şeylerde 
görülüyor -zahirdir- Sayılarının aynı olması gerekmez mi diye sormuş. Efendi; 
“evet öyledir, evladım. Oda haddini bilmektir” demiş. Soruyu lakayt sormuş, 
cevapta o şekilde gelmiş. Baba diyor sonradan anladım onu… Soruyu lakayt 
sorduğu için öyle cevap vermiştir, ama aynı zamanda bir taraftan doğru 
cevabı vermiştir. O cevabı alabilmesi için öyle sormuş ki öylede oluyor zaten.  

Bu noktadan baktığın zaman haddini –barajındaki- sınırları bilmezsen o zaman 
ne solda ne sağda bahçen kalır. Çok kuvvetli bir ırktılar, onu geçmiş 
surelerden de anlamamız lazım. “Biz kuvvetli ve savaşçı insanlarız, hüküm 
sendedir savaş dersen savaşırız” Süleyman’la diyorlar, Melikeleri Belkıs’a. 
Roma’yı, ütopyayı yenmişler… Sebe halkı deyip geçmeyin, savaş alanlarında 
mucizeler ve düzen yaratmışlar, imarları mühendislikleri var, yaşam alanı 
açmışlar, orduları var ve birbirlerine istişare ediyorlar. Sebe’den de diğer 
surelerden de Melike’nin birbirleriyle istişare ettiklerini biliyoruz. Demek ki 
yönetim birimleri de var. Öyle kafalarına göre hareket eden barbar insanlar 
değiller, medeniler, toplumsal hayatta yaşamanın gerekliliklerini biliyorlar. Bir 
de bahçe yani ziraat var. Ziraata gelmek insanın incelmesi demek, kaba-avcı 
insandan çıkması demek…  

Bizim anlamamız gereken; kendi sınırlarını çizen, ilahiyata göre sınırları olan, 
ilahiyata göre iş edinip üreten ve edindikleri üzerinden sınırları olan insanın, 
sınırlarını bilmesi ve kendine varlık vermemesi lazım… Yoksa bizi helak eder, 
götürür. Allah’ın helakinden Allah’a sığınırız.  

Allah ayetleri – delilleri- üzeri yaşıyor, bizden de istediği delilleri üzeri 
yaşamamızdır. İnsan ayet-el Kübra’dır, en büyük ayettir. İnsanın kendi varlığı, 
Allah’a en büyük ayettir, delildir. Şu kelamın mucizesi gibi bir mucize 
bilmiyorum, konuşuyorsunuz ya, bir dikkat edin, nasıl konuşuyorsunuz. Benim 
oğlan daha konuşamıyor, yakında konuşacak… Mucizeyi oradan da görün, 
konuşamamanın ne demek olduğunu, görmenin ne demek olduğunu! 
Görmek kadar güzel bir mucize var mı, resimli âleme çıkmak! Gözünüzü 
kapatın, on dakika yaşamaya çalışın…  

40 ve 41. Ayetlerde, melekler sorgu suale tutuluyor; “ben mi size söyledim” 
diye. Daha önce ki surelerde İsa sorgu suale tutuluyordu. Aslında gerekçelerin 
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iptal edilişidir; melekler dahi gerekçe olarak sunulacaksa “ben mi size 
söyledim secde edin” Onlar belki cinlere tapınıyorlardı diye söyleniyor. Yoldan 
çıkan insanın, her türlü şeyi kendine dayanak edinişi var; cinleri, melekleri, 
sebepleri vs. İnsanın kendi asli nedeninden uzaklaşmasının dile getirilişidir o. 
Melekler secde ediyorlardı, insan ne yapıyor meleklere secde ediyor! Cinler 
yoldan çıkarsa bile, hizmet için var dedik! İnsan cincilere, hocalara gidiyor; asli 
olan varlığından çare arayacağına gidip onlardan arıyor. Enam suresinde direk 
yasaklar “ben mi size söyledim birbirinize…” “ya rabbi birbirimizden 
faydalandık” “o zaman tadın azabımı”  

İnsan kendi asli varlığını unutuyor, Allah’ın kendisine verdiği kıymetini 
unutuyor, kendi nedeni dışında olana, kendisine secde edene, kendisine 
hizmetçi kılınana veya kendisine düşman olan şeylerden medet bekliyor. Biri 
düşman kılınmış, diğeri secde gâh; insana secde gâh olarak kılmış. Tutuyor, 
medet umuyor! Allah’tan medet um! Onlar sana zaten hizmetçidir. Yani biz 
meleklerden değil, Allah’tan istesek istediğimiz doğrultu da melekler zaten 
hizmetimizde. Siz samimi olarak arayın, isteyin; istediğiniz şeyin meleği ne ise, 
istediğiniz sıfatın meleği kimse aynı anda hizmete gelecektir, bundan hiç 
şüpheniz olmasın.  

Bir şey irade ettiniz, sözünüzün geçmesini istiyorsunuz; iradeye ait melek ne 
ise onu getirirler. Rızkınızda bir eksiklik var, dua ediyorsunuz; rızık meleklerini 
getirtir. Yeter ki Allah’tan isteyin diyor. Çünkü bizler Allah’ın emriyle ineriz, 
çıkarız diye ayet var. Bizler Allah’ın emriyle iş görürüz, secde dahi onun 
emriyle değil mi? Senin, benim emrimle olmuyor… O zaman ne yapacaksın, 
adres belli, bak kartvizit sahibini işaret ediyor. Allah’tan kartviziti aldın, 
meleklere veriyorsun; kulumun ihtiyacını giderin, hamili kulumdur; oldu. Yani 
yanlış adresten istemeyin manasına gelir. Melekler gaybı, hikmeti ilahi 
noktasında bilmiyorlar, sebepleri biliyorlar. Bileni var mı? Vardır elbet, ama 
umumiyette bilmiyorlar. “Kan dökecek birini mi halk edeceksin” Saffat 
suresine gittiğimiz zaman onların sadece iş gördüğünü göreceğiz zaten, ama 
bak hikmeti ilahi orada neyi murad ediyor bilmiyorlar. “Ben sizin bildiğinizi de 
bilirim bilmediğinizi de bilirim” bilmediğinizi de diyor. Siz bir şey 
bilmiyorsunuz, sadece sebeplere bakıyorsunuz diyor. İşçi kesimleri yani… 

İşçi kesimi olmayın demektir bu; üreten insan olun aklıyla, fikriyle… Bu şekilde 
olacaksanız işçi olun. Emeğiyle üretecek olacaksanız sadece hamallık 
yaparsınız, başka bir şey olmaz. Meleklere hitaben: kusura bakmayın sizi de 
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bayağı alta indirdik, melekleri tuttuk zelil ediyoruz, sanki işçi kesimi… Allah af 
eylesin bizi! Kudreti ilahi, her birinde kudreti ilahi görünür. Ama adresi yanlış 
belirlemeyin, odak noktanız Allah olsun. Allah ise odak noktanız, taleplerinizi 
O’na verin ve o zaman işlerinizin görüldüğünü bilirsiniz. İşleriniz görülürken 
size ne ile görülecek; duanızın kabulü olarak yine bir melekle görülecek. 
İşinize vazifeli bir melek verir.  

Dostlarımdan bir tanesi bir gün dedi, Cebrail’i gördüm. Ne oldu dedim. Dedim 
ki Cebrail’e; siz artık insanlığa hizmet etmiyor musunuz? Cesaretli bir insan, 
Cebrail’e soru soruyor ve ukala bir şekilde! Ama samimiydi, samimice soru 
soruyor. Cevap şu; “insanların isteklerini bekliyoruz, isteseler himmet 
edeceğiz.” Her zaman da hazırlar. Bize verilen emri her zamanda tutuyoruz, 
secdedeyiz yani. Ama insan, istemesini bilmiyor; inden, cinden, ondan, 
bundan istiyor, yani gittiler başka yere tapındılar diyor. Direk adresinden 
isteseler emri ilahi zaten memur kılacak. 

 “Siz arkadaşınızın deli olmadığını biliyorsunuz” ayeti?  

“Siz Muhammed’in deli olmadığını biliyorsunuz zaten” diyor. Biliyorlardı, 
sadece onları kendileriyle yüzleştiren bir ayettir. Bu maneviyatta yol gidenler 
içinde öyledir, öyle bir hale gelirler ki bütün âlemden soyunurlar ve delilik 
hitabını görürler; delidir. Böyle oldu, ben çok gördüm. Evimin adresini 
unutmuştum, telefon numaramı unutmuştum, sabah akşam tefekkür 
ediyorum diye… Kimse bilmiyor ki iç âlemde tefekkür ediyorsun! Sabah, 
akşam Allah’ı tefekkür ediyorum, yatarken, kalkarken… Yatarken tefekkür 
edilir mi, vallahi ediyordum, çünkü bir şey aklıma geliyordu, rüyamda 
düşünüyordum o şeyi ve Rabbimden cevap geliyordu. Halen de öyledir.  

Bir gün evi bırakıp gitmiştim, Kırıkhan’da beni yakaladılar. Ailem 
Ceyhan’daydı, oraya götürdüler. Bana soruyorlar telefon numaranı söyle; 
vallahi dedim aklıma gelmiyor. O an ki bakışları siz düşünün… Bakakaldılar, 
ama deli olmadığımı da gayet iyi biliyorlardı. Bir şeyi unutmak deli olduğunun 
anlamına gelmez, odak noktanla alakalı… Milletin delisi olun da Allah’ın akıllısı 
olun. Milletin kıllısı olmayın ama a-kıllı diyorlar ya sivrisi yani… Milletin delisi 
olsanız da önemli değil önemli olan Allah ile yaşamanızdır. Bir şeye çok 
odaklanıyorsunuz diye, birçok şeyi unutmanız, elinizi ayağınızı çekmeniz, deli 
olduğunuz anlamına da gelmez. 
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Ama erenlerin yolda söyledikleri bir şey var; deli olmadan veli olunmaz. 
Milletin bakış açısına, beklentilerine göre yaşamamanız sizi deli kılıyordur 
onlara göre. Çünkü onlar bir şey bulduklarında sahiplenirler; siz 
sahiplenmezsiniz, vicdanınız kabul etmez. Onlar ölüm dediğin zaman titrerler; 
siz Ya Rabbi şükür, ne zaman uğrar bilmiyoruz. Onlar hastalık dediğin zaman, 
aman ne yapacağız gittik öldük falan; biz de hastalık deyince Ya Rabbi şükür, 
senden geldi, biraz gecikmişti zaten. Baskıyı çok iyi vurdular, şimdi 
“Elhamdülillah” diyemiyorum, Ya Rabbi sığındım sana diyorum. Biraz 
tırsıyoruz.  

Hayata bakış açınız faklı, bu farklılık insanı deli kılmaz, faklı bakış açıları 
doğrultusunda yaşıyorsunuz anlamına gelir. Deli, üst yapı kurumları olmayan 
demektir. Hastaneye gidin, üst yapı kurumu yok; kendisini sınırlayan bir şey 
yok, değerler yok, gözüne gönlüne ne gelirse olduğu gibi onu yaşıyor. O gün 
kendini nasıl görürse… Napolyon oluyor! Toplum sınırı yok, bireysel sınırları, 
değerleri yok, varsa da değerleri kendi kabuğunda. Şizofrenilerde genelde 
oluyor. Şu ayet şizofreniyi anlatıyor; “Allah iki tane kalp yaratmamıştır.” 
Günümüzde söylenen birçok hastalığın ayetlerde tanımı var. İnsan tek bir 
insandır, şizoitlik irade bölünmesiyle alakalı bir şey; insanın iradesi çoğalıyor, 
o iradeyle birlikte kendilerine göre karakter biçiyor ve karakter alanında gidip 
geliyor.İnsanın iradesi teke düştüğü zaman kıble olarak odaklanır, şizoitliği 
biter.  

Ayette söylenmek istenen; kendi üzerinize düşünün, kardeşinizi 
değerlendirin, kardeşiniz akıllı mı, değil mi? Sizin isteklerinize cevap vermiyor, 
sizin aklınıza göre hareket etmiyor diye deli demek değil. Üst yapı kurumu 
olmayanlara deli denir. Sınırları yok demektir, bu ise sınırlar getiriyor size, üst 
yapı kurumu değerler edinmenizi getiriyor, çünkü irşat mertebesi, delilikten 
kurtulmamızı sağlıyor. Hangi delilik; vahşi olan insanın doğası doğrultusunda, 
nefsi irademizin doğrultusunda hareket eden, tüketen, yok eden o deli 
insanın sınırlandırılmasını istiyor.  Üst yapı kurumu olmayan vahşi insanın 
sınırlanmasını getiriyor. Deli değil, üstelik irşat getiren bir kişiden 
bahsediyoruz.  

Çok enteresan kaç tane sure geçiyoruz, hiç konuşmadığımız bir şey, gerekçe 
olarak birçok şeyle geliyorlar. Kaç tane gerekçeyle geliyorlar, demek ki 
onlarda kafayı çalıştırıyorlar. Şeytanlarda kafayı çalıştırıyor, az değil; olsa olsa 
bunun rabbi şira olur, şairdir, deli oldu, cinlendi, acem bir oğlan öğretmiştir, 
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geçmişlerin hikâyesini almıştır vs. Kaç tane gerekçe sunuyorlar. İman 
etmemek için de çok sebep, gerekçe var, uyduruktan. Ama iman etmek içinde 
var. Hz. Ömer’in hikâyesiyle özetleyeyim, münafığın biri bir gün; bu kadar söz 
geldi, hepsine iman ettik; ya akıbet, ahiret, Allah yoksa ne olacak, diyor. Ömer 
cevap veriyor; ya varsa! Biz “ya varsa” yı söyleyemiyoruz; var ve biz O var’ı 
yaşıyoruz.  

Bir yarın var, o yarını bu gün yaşıyoruz biz, geleceği bu gün yaşıyorsunuz. Bu 
gün yaşadıklarınız geleceğin habercisidir. Gelecekte olacaklarınızın habercileri 
olduğu gibi işaretçi noktasında ayetleridir. Ayetlerin hepsi habercidir. Var ve 
bu gün yaşıyoruz. Bunu keşfimizle de biliyoruz, yarın olacağı bu gün yaşıyoruz. 
Biz burada gölgede kalmak için gelmedik ki aslımızı bu gölgede yaşamak için 
geldik, insanlığımızı yaşamaya geldik, bu gölgede aslını yaşamaya geldik. 
İnsanın fıtratı Allah’ın fıtratıdır diyor, bu fıtratta Allah’ı bulmaya geldik. Ya 
varsa, yok bizim için. Var ve yaşıyoruz! Yaşadığımızı inkâr edemeyiz. Bir değil, 
binlerce defa tanığız, yaşantımızın her alanında tanık olduk ya. Azim Allah ne 
ızdıraplar, çileler, ne sefalarda, ne rüyalarda, ne ilimlerde, kerametlerde, 
mucizelerde tanık olduk. Peygamberle, eshabıyla, evliyayla…  

Bu günde yaşıyorsak var diye yaşıyoruz. İhtimal yok bizde; ya varsa, ihtimali 
varsa şüpheniz var… Kur’an şüphesiz, kendinden emin bir varlığın kitabıdır. 
Kesin ifadeleri var, kendinden katiyen şüphesi olmayan bir varlıktan 
bahsediyoruz. Her insanın kendinden şüphesi vardır; var mıyım, yok muyum, 
şöyle miyim, böyle miyim? Karakter gelişiminde şüpheler olur, varlığından bile 
şüphe eder. Benim öyle bir zamanım oldu. Kendinden katiyen şüphesi 
olmayan, kendinden emin bir varlıktan bahsediyoruz. Bütün ifadelerinde net 
konuşuyor.  

“Benden başka ilah olup olmadığını benden daha mı iyi biliyorsunuz?”  

“Ya Musa, korkma, ben âlemlerin rabbiyim.”  

İfadelere bak! Direkt yakinlik var, kendi varlığından tavizi bile yok. Hiçbir 
kitapta bu şekilde değil. Rabb diyor ki… Kur’an’da böyle bir ifade gördünüz 
mü? Rabb diyor ki değil, rabbin kendisi bizatihi konuşuyor. Aracı kullanmıyor 
“rab diyor ki” diye. Allah kendisini anlamayı nasip eylesin ve şu hizmeti 
sonuna kadar da getirmeyi nasip eylesin, ondan sonra ne yaparsa yapsın artık. 
Daha güzel bir şekilde tanık olalım inşallah.  
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Ahzap suresinde irşat iniş olarak gösteriyor; bak sırat. Sebe acziyetini 
hatırlatıyor insana ve doğaya geri çeviriyor ve doğada üretim yapılmasını 
istiyor. Fatır’la Yasin’le nereye doğru indirecek bizi göreceğiz. Ama şeytanın 
indirişi gibi değil bu iniş, ilahiyatınızla beraber iniyorsunuz. Haktan yana 
edindiklerinizle beraber iniyorsunuz. Onun için Yasin’e kadar iniş devam eder. 
Sonra bakalım nereye götürecek bizi.  

Ciraç mertebeleridir bunlar… Miraç direkt Hakka’dır, ciraç ise zati ilahiden 
edindiklerinizle beraber âleme sevk edilir, âlem üzerinden okumaya başlar. 
Dikkatli bak, Nur suresinde hep bu âlem üzerinden nedeni okutuyor bize, 
habire iniyoruz. Şeytanın inişi lanetlenmiş uzaklaştırılmış olarak bir iniş… Bu 
ise her eylemimizde, her üretimimizde Allah’a yakınlaşmaya getiren bir iniş; 
inerken, yükseliyoruz. 

İnsan, an ve zaman varlığıdır. Varlığı itibariyle ilkeler ile anda, mevcudiyeti 
itibariyle, görünüşler içinde zamanda yaşar. O zamanın içinde yaşarken 
yaptığımız bütün eylemlerle beraber, Allah’a taşınıyoruz. Yani inerken 
yükselen bir varlık olmaya başladık. Miraçta iken sadece yükseliyorduk kendi 
öz varlığımıza doğru. Ama ciraç'ta iken, inerken yükseliyoruz; eylemlerimiz le, 
yaptığımız bütün beşeri hareketlerimizle, ilkesel yaptığımız bütün edimler 
üzerinden aşkın olana doğru taşınıyoruz.  

Hayat ibadet olsun. 

24.07.2015 
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35- FATIR SURESİ 

 

Geçen hafta Ahzap ile Sebe’yi işlemiştik. Ahzap’ta sorumluk sahibi, irşat olan, 
azim ile mücadele sahibi mümin muhatap iken, Sebe’de ise edindikleri üzeri 
kendini keşfeden insanın acziyetinin idrakinde olması gerektiğinin bilinci 
verilmekteydi.  

Surelerde muhatap çok önemli… Geçenlerde Metin Baba Mark Twain’in bir 
sözünü paylaşmış; “cennet kayırma usulüne göre işler, hakka göre işleseydi siz 
dışarıda kalır köpeğiniz içeri alınırdı.” Soru mahiyetinde gönderilmiş bir 
maildi. Söyleyen, cennet derken dünyevi cennetimi kastediyor? Dünya görüşü 
ne bu insanın? Eğer dünyayı, cennet olarak kastediyorsan, bu söz ile 
zenginleri kastediyorsan ona göre soruyu cevaplandırmak gerekir. Soruyu 
muhatabına göre cevaplandırmak gerekir. Bu adamın teolojisi nedir? Bu 
adamın dünya görüşü nedir? Hangi zamanda yaşıyor? Romanlarından 
kendisinin kısmen tanıyoruz, yaşamı boyunca dünya görüşü değişti mi, 
değişmedi mi bilmiyoruz. Sözü hangi döneminde söyledi, bilmiyoruz. Metin 
Baba bunu soruya çeviriyor, siz ne dersiniz diyor. 

Efendim dedim, şimdi bu sorunun neresinden tutacaksın! Hoca efendiye birisi 
sormuş; Ramazan bayramının dördüncü günü kurban kesebilir miyim? Ya ben 
senin nerenden tutayım, demiş hoca… Birincisi; kurban Ramazan bayramında 
değil, kurban bayramında kesilir. İkincisi; dördüncü gün olmaz, ilk üç gün olur. 
Bu soruda böyle bir soru… O insanın ilkesini bilmezsek, düşünce 
paradigmasını bilmezsek, hangi döneme hitap ettiğini bilmezsek, o 
dönemdeki konjektörü görmezsek, teolojisini bilmezsek bu sözü hakikatiyle o 
adamın kastı üzeri anlamlandıramayız… Her yapacağımız yorum kendi 
niyetimize bağlı olarak, kendi değerlerimize bağlı olarak bir yorum olur. Yani 
bir tefsir yapmaya çalışmış oluruz, o da bir yakıştırma, zorlama olur. Mesela, 
bizim cennet, cehennem anlayışımıza göre yakıştırma olur. Adam cenneti 
girilecek bir yer biliyor… Doğru öyle bir yerdir, ama cennet iç dünyanızda 
edinilmesi gerekendir. Biz de evvela edinirsin cenneti, cenneti edindikten 
sonra cennetine girmiş olursun. Onun için köpekleriniz girerdi sözü, edinilen 
kavramını koyduğunda bir yere oturmuyor. Hocanın lafına geliyor, neresinden 
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tutayım… Çünkü girilen bir yere kayırmayı kullanıyor, edinilen bir şeyse eğer 
kayırmayı kullanamazsın; çalışıp ediniyorsun, hakkın olan bir şey.  

Bir de hak kavramının içeriğini adalet ile doldurmuş. Hak; gerçek olan… Adalet 
tarafıyla konuşuyor ama gerçeğe bağlı olarak adil olan nedir? Adalet anlayışı 
neye göre şekillenmiş? Bilmiyoruz ki bunun için söylediğimiz her şey 
dedikodusu olur… Başka bir şey olmaz.  

Bunun dersimiz olan Kur’an’la ne alakası var? Bu bağlamda baktığımızda, 
Kur’an anlayışımızda bu biçimde yaptığımız her türlü yorum bir nevi 
yakıştırma mı? Yoksa tanıdığımız bir kişinin söylevi üzerinden o zamanın 
konjektörüne göre, bu zamanın konjektörüne göre anlamamız gereken bir şey 
mi?  

Mark Twain’in kendine ait bir yazı disiplini var, ahlakçıdır bir parça ve ilk 
yazılarında Amerikan rüyasını verir. Tom Sawyer, Huckleberry Finn'in 
Maceraları vs. Hepsine bakın, sonuçta mutluluk vardır, başarı vardır, 
kahraman kazanır. Tamamıyla bir Amerikan rüyasını verir, Amerikan 
eleştirisini vermez. Sonuna doğru yazdıklarında belki vardır Amerikan 
eleştirisi, çünkü emperyalizme karşı çıkıyor. Bu sözü ne zaman söyledi bu çok 
önemli… Çünkü iki, üç tane dönemi var bu adamın. Ama genelde yazılarında 
ahlakçı bir adamdır. Kendisi ne kadar ahlaklı, bu da ayrı bir mevzu… Şimdi 
söylevinde ahlakçı olan bir adamdan böyle bir söz beklersin, onun niyetini de 
görürsün. Üslubunda da ukalalık var mesela, şimdi bir değeri alıyor bir şeyi 
anlatmak için olumsuzluyor, olumsuzlayarak başka bir şeyin doğrusunu 
anlatmaya çalışıyor ki en sevmediğim yöntemdir bu. Bir şeyin doğrusunu 
anlatabilmek için başka bir doğruyu ezip geçiyorsun ve değerlere 
dokunuyorsun; bu en sevmediğim düşünce tarzı, eleştirinin en çirkefi, en dip 
noktasıdır.  

Sen, doğruyu söyle, ilkelere bağla, başka bir doğruyla da kıyasladığında yerini 
göster. Yerini gösteremiyorsan onu aşağılayarak kendi doğrunu anlamlı 
kılmaya çalışma! Köpek üzerinden insanları eleştiriyor. Her halde köpeğin 
insandan daha dürüst olduğunu vurguluyor. Herkes kendi yaşadığını dile 
getirirmiş. Bu bağlamda yazar, beraber yaşadığı insanları mı, yoksa öz eleştirel 
olarak kendisini mi eleştiriyor? Pek anlaşılır değil. Bir kişinin üslubunda, 
konuşma biçiminde, yazı biçiminde karakterini çıkarabilirsiniz. Bu neyi veriyor; 
böyle insanlar genelde nakil üzerinden sığ bilgi üzeri anlatımda bulunurlar, 
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hiçbir zaman ilke üzeri bir derinlik vermezler. İlke üzeri bir anlatımda 
bulunmazlar. Söze dikkat ederseniz eğer yukarıdan bir eda ile söyleniş 
üslubuna sahip.  

Her neyse, bu söylediğim aşağılama adına değil, bir şeyi okuduğumuzda neye 
göre okuyacağız…  

1. Kişinin teolojisi nedir?  
2. Kişinin, dünya görüşü nedir?  
3. Kişinin dünya görüşü ile beraber geçirdiği dönemler varsa eğer 

dönemlerine bakmak gerekir ve hangi döneminde sözü söylemiş?  
4. Kişinin söylendiği sözü hangi paradigma içinde söylediği ve hangi 

paradigma ile de okumamız gerektiği de çok önemli.  
5. En önemlisi de muhatabı kim… Sorunun cevabını bize, sözün 

muhatabı verir.  

Çünkü söylediğini muhatabına söylüyor, yani; siz, cennete dahi giremezsiniz… 
Burada İsevi teolojiye göre cennet kavramı var, İslami teolojide ise cennet 
girilecek bir yer değil; önce edinmemiz gereken bir şey. Çalıştığınızdan başka 
bir şey yoktur diyor, Cenab-ı Hakk. Herkes elinin ettiğiyle, önceden 
gönderdiğini bulacak diyor. Yazarın karmadan haberi yok her halde, evrensel 
olan karmadan haberi yok mesela. Onun için teoloji çok önemli. En önemlisi, 
muhatabı… Muhatabını biliyorsanız o zaman sözünün anlam hakkını 
verirsiniz. Ahlakçı bir insan… Büyük ihtimalle muhatabı; ya ırkçı, ya zenginliği 
ile şovmenlik yapan birisi ya da bencil vesaire gibi bir insandır ki veya bir 
ortamdır ki, kişilerdir ki, onlara bir göndermede bulunmuştur. Ya da sözün 
muhatabı üzerinden öz eleştiride bulunmaktadır. 

Ve söyleminde bu bağlamda haklıdır. Ama üslup ve usul problemli… 

Konu bahsimiz Kur’an olduğu içindir ki bu konuyu konuşma ihtiyacı hissettim. 
Cenab-ı Hakk’ı tanımadan, belli bir zamana mı bütün zamanlara mı hitap 
ettiğini bilmeden, metinin yaşama kazandırıldığı zamanın konjektörünü 
bilmeden, siyeri bilmeden, nüzul sebeplerini bilmeden, günümüzde de 
yaşadığımız koşulları, ihtiyaçları görmeden Kur’an’ın evrenselliğini 
anlamadan, günümüze de inişini kendi yaşantımızda görmedikten sonra hiçbir 
zaman Cenab-ı Hakk’ı/ Kur’an’ı anlayamayız. Bunun içindir ki tevili iyi bilmek 
gerekir. Tevilde; 
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1. İlke bağlamında nedenlere bağlı verilmek istenen bilgi aktarımını  
2. İlke bağlamında ereğe bağlı olarak verilmek istenen bilgiyi  
3. Evrenseline bağlı bize verilmek istenen hayat dersini  
4. Gerçek olan evrenseldir, herkes için olandır ve her zamanda 

geçerliliğini koruyandır. Bunun içindir ki evrenselin de anlamlı 
kılınması gereken bilgiyi  

5. İnsandan istenen ve istenen ile beraber insana hangi doğrultuda yön 
verilmek istendiğini görmek gerekir. 

Tevilde en önemli olan ise ifade edileni evrenseline bağlı olarak anlamak ve 
ifade edilenin niyete bağlı olarak gerçekleştiğinin bilincinde bulunarak, 
insandan isteneni anlamaya çalışmaktır. Evrensel mesaj, niyet ve muhatap 
tevilde en önemli mevzudur. Bunun haricinde Kur’an’a bağlı her türlü okuma 
çalışması tefsir niteliğinde görülür. Zaten her surenin ilke bağlamında, 
evrenselinde bambaşka bir anlayışa insanı taşıdığını görmekteyiz. Hakkı ile 
yapılacak tevilde her zamana ve her insana hitabın olduğu görülür… Ki bu da 
Kur’an’ın ruhunu, belli bir zamana ve belli bir karakter ve kişilere indirgeyerek 
kendimizde öldürmemiş olmamıza olanak verir. Kur’an’ın ruhu evrenseldir, bu 
sebepten dolayı ölmez ama insan sığ düşüncesinde evrensel olan bu ruhu 
edinmekten yoksun kalabilir.  

Bizden istenen zaten tevildir. İlke bağlamında sureyi evrenselinde, hikmeti ile 
anlaşılır kılmak ayrıca surenin verdiği anlayış üzerinden de insandan istenen 
ile surenin anlamlı kılınması tevildir. Tevil, insanı hayat biçimi edinmeye sevk 
eder… Muradı ilahi üzeri yaşarken Kur’an’ın, evrenselinde yaşanıldığı bilincini 
vermesi ve evrenselinde yaşanması gerektiğinin idrakini insana sunar.  

Surenin; hem hikmet bağlamında – akli-, hem de kalbi olarak bize sirayet edip 
de yaşamımıza yön verilmek istenen iki noktası var. Yani bizden istenen şey… 
Bu bağlamda baktığınızda; anlayışa dair, vicdana dair, kalbimize, sezgilerimize 
dair, keşfimize dair bir anlatımı vardır ve o anlatımda bizden istenen bir şey 
vardır. Bunun için, surede muhatap çok önemlidir.  

Geçenlerde altını çizerek söylemiştik; Kur’an’da Muhammed mertebesi itibarı 
ile Hz. İnsan muhatap alınıyor ve insanın kendisi bizatihi muhatap alınarak 
hitap ediliyor. Şu kişi, bu kişi değil; “de ki…” Bununda örneği kim; Hz. 
Resulullah. Resulullah, Hz. İnsan! Eğer siz kendinizi Hz. İnsan olarak 
hissediyorsanız, açın Kur’an’ı size hitap ettiğini göreceksinizdir. O zaman 
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yaşamınızda karşılıklarını, yaşadığınızı ve hayatınıza bambaşka açılardan da 
yön verdiğini göreceksinizdir. İşte o zaman Hz. İnsansınız, kendi sıfatınız üzeri 
kendi aynanızdan kendinizi okuyorsunuz.  

Allah’ı bilmiyorsak, zâti sıfatlar, subiti sıfatlar… Geçen hafta bir doğrultu 
çizmiştik; zat, sıfat, efâl… Bunu bilirseniz hiçbir şekilde hem anlayış hem de 
yaşam yolunuzda sapmazsınız. Niye; bütün sıfatın ilahi sıfata ait olduğunu, 
bütün fillin filli ilahiye ait olduğunu bildikten sonra ne kalır geriye? Her şeyin 
üzerinde zatı ilahi nazır olduğunu biliyorsanız, yanınızda olduğunun, sizde 
olduğunun, şah damarınızdan daha yakın olduğunu, daha ileri gideyim 
kendinizin olmadığınızın, öz varlığınızın olduğunu biliyorsanız daha neye gerek 
vardır ki?  

Ahzab’ta ne demiştik; sorumluluk sahibi irşat olan, azim ile mücadele sahibi 
mümin muhatap iken, Sebe de ise her türlü edindikleri üzeri kendini keşfeden 
insanın, acziyetin idrakinde olması gerektiğinin bilincinin verilmekte idi. Ve 
Sebe suresi bizatihi acziyet ilkesi ile okunması lazım, çünkü acziyet veli 
nimettir. İnsanı aciz yarattığını ve aciziyeti ile beraber geliştiğini göstermiştik. 
Acziyetin büyük bir nimet olduğunu görüyoruz. Çok yakındığımız acziyetimiz, 
aslında Cenab-ı Hakk tarafından insanoğluna bir hediye olarak bahşedilmiş bir 
melek, kendi kuvvetiyle ayakta, kendi öz nuruyla, Cenab-ı Hakk’ın verdiği öz 
nuruyla da hayatını idame ettirmekte.  

İnsan her sıfatıyla aciz, hep dışarıdan edinmek zorunda veya özünden 
edinmek zorunda ki ayağa kalksın, yürüyebilsin ve kendinde olan sıfatı açığa 
çıkartabilsin, potansiyellerini açığa çıkartabilsin, sebep oldukları ile geri kendi 
üzerine dönebilsin, kendi üzerine döndükleri ile beraber yol gidebilsin. Böyle 
baktığınız da Allah’ın lütfu ihsanı… Sebe suresi bizi bambaşka bir açıya 
taşımıştır.  

Fatır suresi, Kur’an mucizesi kitabında nimet ilkesi diye özetlemişim doğrudur. 
Nimeti kavram olarak kullanmıyor, nimet olarak kullanıyor. Rızk ne zaman 
nimet olur; gelen rızkın kimden geldiğini biliyorsunuz ve niçin geldiğinin 
bilincindesiniz; rızık artık size nimet olur. O sıradaki temel ihtiyaçlarınızı 
karşıladığın da size nimettir. Ne zaman ki sizde ilahi sıfatlara döner, gelişinde 
rızık olan sizde nimete dönmüş olur; görmeye, duymaya, bilmeye… Nimet, 
sürecin başında nereden geldiğinle alakalıdır, rızkın nereden geldiğinin 
bilincinde olunursa nimet olur. Bunun farkına varmadıysan sonucunda belki 
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farkına varabilir insan; alakası yoktur kişinin Allah inancıyla, ama yediğini, 
içtiği görmeye, duymaya, bilmeye döndüğünü yani enerji kendi içinde 
bambaşka bir şekle başka sıfatlarda görünür oluyor. İşte o göründüğü 
sıfatlarda, sonuç verdiği ne ise o zaman rızkınız size nimet olmuştur. Onun 
için; bizde başta dua edilmez, sonunda edilir derler. 

Bunun hikâyesi dahi vardır, Metin Baba çok anlatır… Şöyle ki; konsolosun 
birisi Fransızları yemeğe çağırmış, yemeğin başında onlar dua etmiş, o 
etmemiş. Siz niye duaya iştirak etmediniz, diye sormuşlar. Siz rızka dua 
edersiniz, biz gıdalandıktan sonra, tadını aldıktan sonra, sonucun da biz 
şükrümüzü yaparız. Çünkü o bizde gıdaya döner diyor. İşte o nimettir, sonucu 
itibariyle… “Size şunu vermiyor muyuz, bunu vermiyor muyuz” aklına bakın, 
tamamıyla nimet veriyor. Rızk üzerinden nimeti verdiğini anlatıyor. Yasin ve 
Fatır suresini okuyoruz ama lakin nimet, başlangıçta sahibi görebilmek içindir. 
Çünkü nimet sahibini gördüğünde mihnet uyandırır. Birisi size bir şey 
veriyorsa mihnet altında kalıyorsun zaten. Cenab-ı Hakk iletişime girebilmek 
için ilk kullandığı sıfat “er Rezzak” esmasıyla beraber nimettir. Lütfü ihsan. 

Fatır suresi iletişim ilkesiyle de okunmalı sonucu itibariyle… Çünkü Habir, 
haberdar, Âlim esmalarının en yoğun olduğu suredir. Dikkatli bakın “O, Allah 
gerçek haberdardır.” Sizi haberdar ediyor. On dördüncü ayette iletişimi direkt 
göreceksiniz; “O’ndan başka taptıklarınız bir zara dahi malik değildirler.” “Eğer 
onlara dua ederseniz sizi işitmezler.” İstediğinizde size cevap veremezler, 
iletişim halinde olamıyorsunuz diyor. Lakin ben öyle varlığım ki benim ile 
iletişim halinde olabilirsiniz diyor. O ayet aynı zamanda dua ayettir. Yani 
benden isteyin ki ben size vereyim; çünkü dua Hakk’la iletişimdir.  

 Sure tamamıyla iletişime aittir. “O her şeyi bilen seni haberdar ediyor” diyor.  

Fatır’la Hâlık esmasını karıştırmayın. Çünkü çok farklı şeyler. Kur’an mealleri 
ikisini de aynı anlamda çevriliyor, biraz farklılık oluşsun diye başına sonuna 
farklı şeyler ekliyorlar. Mesela Hâlık, yaratıcı olarak halk etti, yarattı 
anlamında kullanırken, Fatır da aynı şekilde kullanılıyor ama yoktan var eden 
diyorlar. Bari kullanırsa yoktan var eden… Fatır’ı kullanırsa yoktan var eden 
değildir, açığa çıkartandır.  

İletişim ilkesiyle baktığınız da sure, gözünüzün önünde melekleri, ikili, üçlü, 
dörtlü, kanatlı olarak –haberci- elçiler kılan Allah’tır” diyor, “yerleri ve gökleri 
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fatır eden” Fatır eden; halk eden değil. Fatr etme sonucunda ortaya çıkan 
şeydir. Hâlk/Hâlık eyleme aittir, içeriğin biçiminde olgusal oluşuyla 
alakadardır. Yani Cenab-ı Hakk bir şeye içerik vererek bir şeyi var eder, o halk 
etmektir. Her biçim olarak görünüşe taşınan şey halk edilmiştir ki o olgusaldır. 
Ama fatırda olan şey olaydır, eylemde görülen bir şeydir. Yerleri ve gökleri 
açığa çıkartan diyor. Bunun da iki kademi/ kıpısı var. Birinci kıpısı eyleminde 
açığa çıkartmak; duyan birisi, gören birisi veya duyularıyla algılayan birisi 
olacak ki, o fatır etmiş olsun.  

Bir şey halk edilmiş olabilir, ama siz algılayamadıktan sonra o fatır 
edilmemiştir, açığa çıkartılmamıştır, potansiyelinde gizildir. Mesela, bir ağaç 
halk edilmiş, sen görmedikten sonra senin için fatır edilmiyor. Fatır, bizatihi 
orada algılayan, algılanımla onunla ilişkiye giren… Bu sebeple fatır kelimesi 
kavram olarak iletişimle çok alakadar. 

Kâinatta ilk iletişimiz neyledir; duyularladır. Duyularla kâinatla ilişkiye girer, 
iletişime başlarız. İletişimin temel tözü/cevheri nedir; Nurdur. Aynı anda 
bütün nurlar desin ki ben sizin iletişimini kestim; telefonla konuşun, 
internette haberleşin! Sesin kendisi enerji veya sezgilenim olarak enerjimizi 
emiyoruz birbirimizden… Sezgilinim olarak haber alırız, hallerimiz birbirine 
vuruyor, çünkü belirtilerimiz/semptomlarımız var, algılıyoruz. Bazen 
enerjilerimizi emiyoruz, halimiz birbirine geçiyor ve hemhal oluyoruz; kişinin 
halini anlıyoruz mesela. Yine bir iletişim var.  

Biraz daha maneviyata taşıyım bu konuyu… Bazen cinler istila eder, çoğumuz 
yaşamışızdır; al basar, karabasan basar derler. O olay gerçekleşmeden önce 
uyandırılırsınız, haberdar edilirsiniz. Bende çok olur; geliyorlar haberi gelir. Tık 
gözlerim açılır, iki dakika önce haber verseydiniz ya, bir saniye önce niye 
haber veriyorsunuz? Haberdar edilirsiniz… Melekleriniz haberdar eder, ikili, 
üçlü, dörtlü kanatlar diyor. Kanat yükselticidir, taşıyıcı olandır. Her ne bilgi 
geliyorsa iletişimle, onunla beraber yükselirsiniz. Melekeleriniz kanatlarınız 
olur; kâinatta melek, insanda meleke, melekeleriniz size kanat olur. Onlarla 
beraber edindiğiniz bilgi ile sizi alır, taşır. O meleklerinizle bambaşka bir 
bilince taşınırsınız ve muhteşemdir bu bağlamda.  

2 ve 3. ayetle iyice oturtuyor. “Ey insanlar Allah’ın üzerinizdeki nimetleri 
hatırlayın, Allah’tan başka gökten ve yerden size rızk verecek bir yaratıcı mı 
vardır?” Bakın, kendinden haber veriyor, iletişime geçti ama nereden geçti; 
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nimet üzerinden. En temel ihtiyaçlarımız üzerinden geçiyor. Nimet üzerinden 
iletişime geçmesi demek şu; fatır ediyor, açıyor. Bir, kendi varlığını açıyor; iki, 
kendi varlığını açarken insanı hangi varlık, hangi mertebelere bağlı olarak 
açtığının bilincini veriyor ki insan nimete bağlı olarak açılıyor. Çünkü nimeti 
edindikten sonra kendi sıfatlarına bağlı açılanlar neyse, onlarla beraber 
açılışıyla kendine tanık oluyor.  

Geçen hafta çalışmalar, sorumluluklar vardır diye konuşmuştuk, şimdi 
çalışması kendisine nimettir. Peki, bu akılla bakarsanız zorluklar size nedir; 
yine nimet olmuyor mu? Bu durumda nimetin içeriğini yeme, içme ile mi 
doldurursunuz yoksa sizde olanı açığa çıkartan olarak mı? Nimet, fatır ediyor, 
sizde olanı açığa çıkartıyor. Hâlık Esması biçime getirişle alakadar; şu anda 
Halil İbrahim diye birisi varsa bu halk edilmiştir. Bitti. Ne biçime gelmiş; insan, 
biçiminde, Âdemi beşer. Halil’de olanlar açığa çıkıyorsa, o zaman Halil’de 
olanları fatır ediyor demektir; bu birinci basamağı. İkinci basamağı, içeriğe 
bağlı olarak eylemlerde açığa çıkış olur. İşte fatır etmek olur. Sizdeki özün 
içeriğini eylemlerinize bağlı olarak dışsallaştırılması fatırdır. Halk etmek te 
dışlaştırma, fatır etme de bir dışlaştırmadır. Lakin halk etmekten sonra fatır 
olur, dışlama olur. Mahlûk diyorsunuz halk edilen, mahlûk-hâlk aynı kökenden 
geliyor, başına mim alıyor yani biçim almış, sonlanmış; ama fatırda sonlanma 
yoktur. Önü açıktır, durmadan bir eylem vardır. Kendinde olanı çıkartır; 
“yerleri, gökleri açığa çıkartan” diyor amenna. Kendinde açığa çıkarttı, bunun 
da farkındayız; duyularımızla, kâinatla ilişkide, yer ve göklere baktığımız 
zaman yerler ve gökler değil, bir bakıyoruz ki bir açığa çıkma var. Biçim olarak 
halk edilmişler, mevcudat olarak halk edilmişler, ama eylemlerinde varoluş 
fatır… Çünkü her birinde bir eylem var, onları tutan iç dinamikler var, o iç 
dinamiklerinde sonuçta kendilerinde olanı açığa çıkartmalarıyla Fatır 
oluyorlar. 

Toprağı nereden tanıyoruz; toprak lığından tanıyoruz. Doğayı nereden 
tanıyoruz doğanın sıfatlarından, kendinde olan eylemler sonucunda 
tanıyoruz. Eylem ve içkin olduklarının açığa çıkışı Fatır esmasının içeriğini 
doldurur. Yoktan var etme tam olarak doldurmuyor içeriği, Fatır ile Halık 
ayrımını vermiyor. Yasin’e git, orada bizatihi halık’ı kullanır. Yasin’in 82. 
ayetinde yaratmayı kullanıyor; “bir şey yaratmak/halk istediği zaman Ol 
demekten ibarettir.” “Hemen oluverir,” ondan evvelki ayet “gökleri ve yeri 
yaratan, halk eden” diyor. Kur’an tabirinde halk eden diye geçer, Fatır eden 
diye geçmezi ama Fatır suresinde fatır eden diye geçer, açar.  
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Doğanın size ilk açılışı fatr edilişi, kendi sıfatlarını açığa çıkartışı…  

Rum suresi otuzuncu ayette “Allah insanı kendi fıtratı üzeri yarattı/fatır etti” 
yani kendinden neyi açıyorsa, çıkartıyorsa insanda da onu açığa çıkartacak 
anlamında kullanmıştık hatırlarsanız. Açığa çıkartmak bir eylem, eylemden 
baktığınız zaman fatırı o zaman anlıyorsunuz. Donanımında ne varsa onu 
açığa çıkartıyor, fatr ediyor. 

Fatr’ın birinci ayağı; duyularla ilişkiye giriyorsun, irade ile açığa çıkar. Her bir 
sıfat iradenizin belirlenimine göre belirli olur. İrade belirimi algı önceliği getirir 
çünkü. Günümüzde kullandığımız algıda seçicilik irade belirimine göredir. 
İkinci noktada akli olarak ilişkilendirmelerinizdedir. İkinci bir algı önceliği 
getirir size. Duyularla algıdan sonra irade, akli belirlemeler, Fatır’ın ikinci, 
üçüncü basamakları. Bunların hepsini aslında ben bir kategoriye koyuyorum.  

Dördüncü, bana göre ikincisi en önemlisi; esma… Bir şeye esma verdiğiniz 
zaman o sizin için fatr oluyordur. Çünkü esma içeriğin belirleyicisidir. Esma 
içerik yüklüdür ve içeriğin belirleyicisidir. Şimdi gökler dediğiniz anda, göklerin 
içeriği noktasında potansiyeli olan ne ise ona göre anlamlandırmıyor 
musunuz? Ve düşüncede size Fatır ediliyor, açılıyor. Ve siz göklere, bilimsel 
dille havaya baktığınız zaman orada göklere tanık değil misiniz? Gökler 
denince gökler bilinci ile bakmıyor musunuz? Yani kavram sizi en yüksek 
derecede bakış sağlar, açılım getirir.  

Ama içeriğine, evrenselliğine, mutlak olanına bağlı olarak baktığınız zaman 
size en yüksek derecede bakış getirir. Ona, bizatihi olduğu hal ile tanık 
olursunuz. Yani biçimi ile değil, kendisinde yüklenmiş sıfatın açığa çıkışının 
dilde, düşüncede, sizdeki karşılık uyandırmasının haline göre artık 
tanıksınızdır. Artık gerçekten fatr olmuştur o. Şimdi yağmura rahmet demek 
ayrı bir şey, yağmur demek ayrı bir şey. Yağmur dediğin zaman halk edilene 
bakıyorsun, hava dediğin zaman halk edilene bakıyorsun. Gök dediğin anda 
halk edilene değil, fatır edilene bakıyorsun. Bilmem anlatabildim mi? Rahmet 
dediğin anda fatır edilene bakıyorsun, “gökten rahmet indiren” diyor, Fatır 
edilene bakıyorsun.  

Fatır sıfatı insanın bizatihi kendisiyle alakadar bir şey, cinler de buna dâhildir. 
Doğada halk etme vardır amenna, ama insanın üzerinden Fatır edilme vardır. 
Ve Fatır suresinde bizatihi insanın kendisi muhatap alınıyor ve dil ile beraber, 
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fatır en yüksek düzeye taşınıyor. Yani algıda açılım, düşüncede kavramlarla 
açılıma dönüyor.  

Allah’ın esmalarıyla bunu biliyoruz zaten. Bir de o tarafına gidin. Doğanın 
olgusal halk edilmişlerine Fatır edilişine değil, Allah’ın kendisini Fatır edişine 
gidin. Yani sıfatlarıyla açışı ve o açılımlarda içeriklerine bağlı olarak esmalarla 
tanık oluşunuza gidin, birebir, olduğu gibi O’na tanıksınız. Yani Rahman; 
Rahman’a olduğu gibi tanıksınız, içeriği sizde uyandı ise eylemlerinde O’na 
tanıksınız artık. Potansiyelinde olan kendini Fatır eden, sizi de tanıklığınız 
üzerinden kendini Fatır etmiş olur. Ve Fatır esması tamamıyla tanıklığa ait bir 
şey. O kendine tanık idi ve kuluna da esması ile beraber tanık kılmasıyla 
beraber kendini iyice Fatır etti. Yani iki basamak; birinci basamağında akıl, 
duyular, irade belirlenimleri vardır, ama ikinci basamak gerçekten tinsel 
olarak insanı insan yapandır, dil ile tanık olmak. Yani kavramı boş verin, söz ile 
dil ile tanık olmak, söz ile tanık olmak bambaşka bir şey! 

Şurada oturuyoruz, şu masa halk edilmiş bir şey… Ama sofra dediğin anda, 
başka bir anlam yüklüyorsun, Halil İbrahim sofrası diyoruz mesela. Niyetine 
bağlı olarak, içeriğine bağlı olarak onu tanımlıyorsun artık. Halil İbrahim 
sofrası dediğin zaman bir bereket kastediliyor, çünkü Halil İbrahim’den 
gelmiş; halk edilmiş değil, Fatr edilen bir şeyi söylüyoruz. Bereketten açılmış 
bir şeyden bahsediyoruz, daha önce karşılığı var, o karşılık olan şeyin 
imlenmesi, bir daha açığa çıkmasının sonucunda onu kast ediyoruz. 

Bunu yapabilmek için iletişim lazım… Sure de nimet üzerinden insanla 
iletişime geçiyor. En zaruri ihtiyaç üzerinden, sıfatlarına taşındıktan sonra 
iletişime sebep verecek şeyler üzerinden Cenab-ı Hakk iletişime geçiyor. 
Meleklerle iletişime geçiyor, peygamberle iletişim, Kur’an ile yazı ile iletişime 
geçiyor ve iletişim bütün hayatımızı belirler. İnsan iletişim varlığıdır, zaten 
bilginin işlevselliğinden bahsediyorsanız, iletişimden bahsediyorsunuzdur. 
İletişimden bahsediyorsak, akıldan bahsediyoruz. Ve sure tamamıyla akli bir 
suredir. Doğada yaptığı bütün işleri akıllandırıyor ve muhteşem bir 
akıllandırma yapıyor. Kâinatta türlülükte açılım var ve surede çiftler üzeri bir 
ilişkilendirmesi var, ondan bahsediyor. Farkındalık, çiftler üzeri ve türlülük 
üzeri açılımlar demek, çeşitlilik üzeri görünüşe taşımak demek… Bir şeyi 
mahlûk olarak var ediyor, halk ediyor, ama her birini ayrı ayrı sıfat üzeri var 
etmesiyle görünüşe taşıyor; fatır ediyor onu. Halk ettiğini fatır ediyor. Fatır 
ama ne ile; ilişkilerinde, çiftlerde benzersizlik ve benzerlikler de, benzerlerin 
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içinde, benzemez kılışlarında. Surelerde birbirlerine ne kadar benzer ayetler 
var ama her birindeki vurgu ve ilke o kadar farklı ki benzemez bir ifade veriyor 
bize. Doğadaki gibi… Doğadaki usulünü/ahlakını aynı şekilde de Kur’an’da da 
görürsün. 

Hiç içinizden geçmedi mi; ya yeter artık, cennet cehennem, cennet 
cehennem… Şeytan, şeytan, şeytan, melek, melek, melek… Bazen bana 
geliyor, “Ya Rabbi burada niye diyorsun” sonra bir tokat; şurayı bir oku, bak 
onun için! O kadar benzerler kullanıyor ki, o benzerlerin kendisinde benzersiz 
bir şey çıkartıyor. O tekrarların içinde oradaki üslup, ifade biçimi, ilke, sonuçta 
istediği şey, muhataba göre bambaşka bir şey çıkartıyor orada. Aylardan beri 
ders görüyoruz, o kadar benzerlerin içinde benzemez olarak çıkmıyor yeni her 
sure… 

Ayetler dahi öyle; mesela ölüm kavramını açtık daha önce. Fatır’da da Yasin 
suresinde de ölü kavramını kullanıyor. Ölü olarak Kur’an terminolojisinde 
dünyaya dalmışları gösteriyor, “onlar ölülerdir” “Sen ölülere nasıl 
anlatacaksın”. Bedeni ölüye kabir yapıyor. Ölü kavramı değişiyor, kabir 
kavramı değişiyor. Sen ölülere nasıl anlatacaksın, kabirlerde olanlara nasıl 
anlatacaksın diyor. Sen yalnızca dirilere anlatırsın diyor, diri, iman ile dirilmiş 
olan. Allah’ın nuru ile dirilmişler, ama taşıyıcı iki meleği var; akıl ve vicdan. 
Vicdan insanın diriliğidir. Vicdanı olan dikkatlidir, algıdadır, seçicidir, ama 
tinsel olarak… Vicdanı olmayanın tinsel bir algı seçiciliği yoktur, materyaldir, 
dünyeviyete yoğunlaşmıştır. 

Fatır suresini iletişim bağlamında okuduğun zaman sonuçta size aklı getirir. 
Kâinatta her şey çeşitlilik üzerinden farklılığa taşınıyor ve farklılıkta görünüşe 
taşınıyor, fatır ediliyor. Halk ediyor, halk ettiğini görünüşe taşıyor ve hikmete 
bak, diyalektiğe sokuyor. Kâinatta bu lokaldir demiştik, ama insanda bir 
düşman çıkartıyor, insanın insanlığını o düşman üzerinden açığa çıkartıyor. 
Diyalektik ve diyalektik ilişkinin sonucunda karmaya hak kazanış… Herkes ne 
yapıyorsa eliyle ettiğini buluyor. 

Fatır suresinde de yük ayeti var. On sekizinci ayet; “hiçbir günahkâr başkasının 
günahını yüklenemez”. İki şey yükleniyoruz demiştik. Halk ediliş olarak 
yüklenmişiz ve bizden açılanlar açılırken, açıldığının hakkını vermek, yani 
bizde olan içeriğin, özün, hakkını verip vermemeye göre yüklendiğimiz şeyler 
var, bir. İki, sebep olduğumuz şeyler üzerinden de yüklendiklerimiz var. Bunu 
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Yasin suresinde net görürsün; “Onlar yaptıklarının karşılığını bulacaklar, aynı 
zamanda geri de bıraktıklarının da karşılığını bulacaklar”. Geri de bıraktığı 
dediği, sebep olduklarıdır. Mesela on ikinci ayete gidin, “Onların yaptıklarının 
karşılıkları kaydedilmekte, bir de bıraktıkları eserler dahi”… Bıraktığı eser 
sebep olduğu şey demektir. Daha önceki surelerde bunu işlemiştik; olumlu 
veya olumsuz yaptığımız her şeyin bir karşılığı var. 

Fatır suresi akli olarak hikmetin suresidir. Bu sureden yararlananların çoğu da 
filozoflardır. Her surenin kendine ait âlemde karşılıkları vardır. O karşılığı olan 
ne ise insana fiyüzat olarak aktarılır. Bir âlim, filozof olarak âlimse, o âlimin 
ihtiyacı ne ise düşüncesinde Fatır suresi hikmeti üzeredir, o melekûttan o 
kuvvetten beslenir.  

Lakin Fatır suresinde güncellemeye ait ayette var. “Bu Kur’an’ı biz sana 
geçmişlere tasdik olsun diye, gönderdik” diyor. Hem geçmişleri tasdik eden, 
hem de bu güne taşıyor anlamında… Ben her an yeni bir tavırdayım dediği 
zaman, zaten tinsel olarak bizleri güncellediğini, bütün yaşamı güncellediğinin 
vurgusunu yaşıyoruz. Bin sene ayetlerine gittiğimiz zaman Resulullah’ın bir 
hadisi şerifini söylemiştik; yüz sene mücahitleri gelir, dört yüz sene 
mücedditleri gelir, bin sene mücedditleri gelir. Bin sene de bir güncelleniyor 
anlamındadır o. Cenab-ı Hakk’ın insanların sosyal ilişkisi, yaşam biçimlerindeki 
koşullara göre dinini güncellemesi var. Yani kendisine varan yolları 
güncellemesi var. Din deyince hepimiz tutuyoruz kabataslak Müslüman tipi 
bu, bunu böyle güncelliyor diyoruz! Bütün yaşam alanını güncelliyor, bütün 
insanlığı güncelliyor o sırada. Yani Rabb herkesin Rabbi ve kendisine taşıyacak 
yollar açıyor. Çünkü Hristiyan’ın dan da doğan onun kulu, Yahudi’sinden de 
doğan kulu, Budist’inde de doğan kulu ve hepsinin içinden güzel insanlar 
çıkartır. O güne hitap etsin diye, o gün yeni bir şeye doğru taşısın diye…  

Bu gün kuantum üzerine belgesellerin çoğunu Hıristiyanlar yapıyor değil mi, 
Müslümanlar da yok zaten. Allah’ın lütfu ihsanıyla dikkatli bakın, binlerce 
seneden beri söylenen bizler için hep güncelleşen şeyleri zikretmiyorlar mı? 
Bir varlıkta yaşıyormuşuz, vs… Yani bizim eski türkü, adamların yeni türküsü… 
Güncelleniyor. İnsanı güncelliyor, kendine taşıyor. Ama âlemin bilgisi 
üzerinden güncelliyor, haberleri olsun olmasın önemli değil, İhlâsı okumaya 
doğru gidiyor. Kendisinin dışına çıkılamayan bir varlıkta yaşadıklarının 
bilincine doğru gidiyor insanoğlu. Şimdi daha yavaş yavaş emir âleminin 
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kapısını tıkırdatıyorlar, ne var ne yok diye. Ve kapı açılıyor. Fatır suresini bu 
şekilde okuduğunuz zaman bambaşka bir şey çıkıyor size.  

Yaptığımız bu Kur’an çalışması da bir güncellenme değil midir? Ama ilkesine 
bağlı olarak, tevil düzeyinde, kendi keyfiyetimize göre değil! Sen öyle 
düşünüyorsun, ben de böyle düşünürüm gibi bir şey değil. Tamam, burası 
öyle dediğimiz bir şey bu ve bizden murat edilen ne ise ona göre. Bir taraftan 
da bizden muradı ilahi var, o muradı ilahiye göre de yaşamımıza yön veriyor.  

Bir şeyi bilmek önemli değil demiştik, önemli olan o bildiğimizle yaşam biçimi 
oluşmasıdır. Çünkü bilgi işlevseldir, bütün yaşam alanınızı etkiler, yaşam 
alanını etkilediği için Cenab-ı Hakk bir de o bilginin işlevsel olarak nasıl 
kullanılacağının bilincini verir her surede. Bizden istenen tevildir. Tevili iki 
mana da konuştuk; Oradaki hikmeti ilahiyi anlamak ve anladığımızı 
yaşantımıza nasıl aktarılmamız gerektiğinin bilinci. Bu ahlaka doğru gider… 
Bütün surelerde bu var.  

Fatır suresi Habir olan Allah ile ondan uzak kulun, yakin kılındığı suredir. Akli 
bir sure, kalbi değil. Ardından gelen Yasin suresi ise kalbidir. Fatır suresinde 
bütün anlatımlar nimet üzerinden, biz veriyoruz, şöyle yapıyoruz… Doğa 
üzerinden Rahman sıfatı ile sizi kendine yakın kılıyor. Yasin suresi ile Fatır 
suresinde yakinlik bahsi vardır. Yakınlık kavram olarak geçmiyor ama konunun 
mevzusunda vardır. Ve doğada Allah’a, Rahmana yakın gelmek var. Doğa 
zemini üzerinden, nimet üzerinden iletişime geçişi var, ondan sonra bir akla 
taşıyışı var.  

Öyle bir ayet var ki bütün yaşantımızı bizden isteneni özetleyen bir ayet, 
onuncu ayet; “kim izzet istiyorsa, bütünüyle izzet Allah’ındır.” İzzet, şeref 
sahibi olmak, üstünlük sahibi olmak demektir. Kim izzet istiyorsa yani bir şey 
de üstünlük istiyorsa, bu tinseldir diyor. Allah’tadır yani tinseldir. Tinsel olan 
şeyle, ilkelerle, ilkesel yaşam ile ancak izzet bulursunuz anlamındadır. Orada 
ikinci bir kavram daha kullanır; “Ona sadece güzel sözler çıkar.” Ona sadece 
ilkesel olan, yani evrenseline bağlı olarak konuştuklarınız ve sizleri başka yere 
taşıyıcı olan şeyler, ancak O’na çıkar diyor.  

Küfür, belden aşağıdır ve bizi aşağı âleme indirir. Şu anda bir sohbet ediyoruz, 
sohbet ilkeseldir ve düşüncemizde bambaşka bakış açılarına çıkmıyor muyuz? 
Kast ettiği bu! Ona taşınan hak söz, başka bir şey değil. Ve hakikaten de O’na 
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taşınmıyor mu, konuştuğumuz her şey, O’nun bir sıfatına karşı bize yakınlık 
yapmıyor mu, o sıfatın bizde uyanışına sebep vermiyor mu? Ve o sıfatla 
görüşümüze sebep vermiyor mu idrake bağlı olarak? Hemen arkasından “salih 
amelle de O’na yükselir.” “Eğer söz, amel elbisesini giyinirse” demişler eskiler. 
İçerik ediminde gösterilirse, gerçekleşirse Hakk’a taşınmışsınızdır demektir. 
İlkeye, evrensel içeriğe, özünüze bağlı olarak edimde bulunursanız, 
bulunduğunuz edimle Hakk’a taşınmışsınızdır. Çünkü eylem ve içerik Hakk’a 
taşınmıştır, yaşayanı kim o sırada; sizsiniz, siz taşınmışsınız anlamındadır. 
Zaten başta söylüyor, ‘kim izzet istiyorsa’, ‘böyle yaparsa izzet sahibi olur’ 
diye anlayın.  

“Kötülüklerle tuzak kuranlara şiddetli azap vardır, onların tuzağı işte 
darmadağın olur.” Çünkü kendi kurdukları tuzağa kendi düşer, dünyalığa 
doğru meyil ederler, zaten dünyalığa meyil etmeleri aşağıya düşüşleri ve 
tuzak olmuştur.  

Biraz önce nimetin içeriğini sizi Hakk’a doğru çıkartan, ereğe ve nedene bağlı 
olarak da içeriğinizde olanı gösteren, açığa çıkartan olarak vermiştik. Bu ayeti 
bu şekilde okuduğunuz zaman size yapılan kötülükler, kişilerin kendilerine 
yaptığı kötülükleridir, size değil. Kötülüğü kendine yaptı. O eylem sizde olanı 
açığa çıkartıyor, sizin için velinimet. Efendiler onun için buyurmuş; derdin ne 
olduğunu bilseniz, gider çarşı pazarda satın alırsınız. Yani birini öldürdü, kendi 
insanlığını öldürdü o. Bir de ondaki sebep olduğu ne ise o kişinin ondaki bütün 
sebep olduklarını da üstlendi, yüklendi. Bilse ki öldürdüğü kişinin yüklerini de 
yüklendiğini, azim Allah…  

“İki denizi eşit değildir, biri tatlıdır.” Buradaki deniz, akan su… Denizde akan 
suyu nasıl görürsünüz; göremezsiniz. Niye deniz olarak kullanıyor daha çok 
biliyor musun? Bir akarsudan bir sene boyunca ne kadar su akıyor diye 
aklınıza getirmeye çalışın. Bir deryadır ya… Ve akarsuların deryaya döküldüğü 
yerde, belli bir alana kadar kıvam yoğunlukları sebebiyle mineraller vs... 
karışma olmaz, onu kastediyor. Bunu manevi olarak da başka yerlere 
götürürsün. Lakin başka bir şey söyleyeceğim. Âlemde türlülük noktasında 
yan yana olan şeyler karşıt değildir. Yani siyah ile beyaz, gece ile gündüz, 
bunlar karşıt şeyler değil. İşlevine bağlı olarak içerikler çıkarken, karşıt olarak 
görülmeye başlarlar. Diyalektik orada başlıyor. İradeye bağlı olarak 
belirlenimlerinde, siz onu ortak iradelere bağlı olarak belirlemelerde 
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bulunursanız ve sizde kavga dövüşe doğru götürürse o zaman karşıtlıklar 
çıkar.  

Mesela bir toprak parçanız var. İki kişi istiyor, bak ortak irade yüklemi var. O 
zaman karşıtlık sizde çıkıyor, ortak belirleme iradenizin nesnesinde değil. Bir 
bayan üzerinden kavga edildiğini düşün, bir yemek üzerinden kavga edildiğini 
düşünün, onun karşıtlık gibi bir derdi yok ki! İşlevinden baktığınız zaman 
karşıtlık olan çıkar. “Görmüyor musun, geceyi gündüze, gündüzü geceye 
sokar” İşlevine baktığın zaman geceyi gündüzü örtü olarak algılayın veya 
zulmetten aydınlığı, aydınlıktan zulmeti çıkartan. Zulmet ile aydınlık kendinde 
karşıt değildir ama işlevinde fatır olduğunda karşıt olarak görülür; örttüğünde, 
açığa çıkarttığında. Örtmek ile açığa çıkartmak karşıttır, eylem var; eylemde 
karşıtlık çıkıyor. Bunu şöyle anlayın; hâlk etmede karşıtlık olmuyor, türlülük ve 
çeşitlenme oluyor. Ama Fatır ederken işlevine bağlı olarak karşıtlar açığa 
çıkıyor. İnsan doğasında da ortak belirimler, ikinci bir karşıt olgusu ortaya 
çıkartıyor. Birçok ayet var, bu bağlamda.  

On dördüncü ayet de iletişimle alakadar bakılabilir. Onlarla iletişime bile 
geçilemez, faraza iletişim kurdunuz, size bir karşılık da veremezler diyor. Yani 
benimle iletişime geçin, ben size gerekeni vereceğim zaten. “Dua ederseniz, 
duanıza icabet ederim” ayetinin farklı bir dille, üslupla dile getirilişidir.  

Yasin suresi, Fatır suresinin devamı gibidir. Şeytan bahsine bakıyorsunuz, 
Yasin suresinde bambaşka bir şeytan çıkıyor. Kâinat bahsine bakıyorsun, Fatır 
suresinde akli bir söylev varken, Yasin suresinde ise insan kaile alınarak iradi 
bir söylev vardır. Nimeti veriyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, Yasin 
suresinde, nimet artık veriliyordu bir kişi tarafından. Ama bak burada ne 
yapıyor; İki deniz eşit değildir, bu tatlıdır, susuzluğu keser ve içimi 
kolaylaştırır. Burada sadece bir söylev var ama Yasin’de bizatihi verdiğinin 
imlemeleri var. Yani benzer ayetler var ama vurgulayışı, muhatabına hitap 
edişi bambaşka. Fraktal geometriyi düşünün, o kadar benzerlik içinde ne 
kadar benzemezlikler çıkıyor. Aynı şekilde ifadeyi düşünün, bu kadar benzer 
ifadeler içerisinde, muazzam benzersizlikler çıkıyor.  

İsimlendirme, içerik yüklemektir. Âdem bahsine gidin, “ esmaları söyle.” Halk 
edilenin (biçime gelen, içeriğine bağlı olarak olgusal olan) özüne bağlı 
içeriklendirilmesi ve edimsel olarak içeriğine bağlı özsel görünüşü fıtratıdır. 
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Eyleminde, ediminde fıtratıdır. Fıtrat, özün içerik olarak edim de görünüşü ve 
sözel olarak anlamlı kılınması sonucu anlam bulan kavramdır.  

Bu hafta bana bir yazı gelmişti, bir arkadaş ‘ayet görünüştür’ demiş. Ayet 
kavramının içeriğini görünüş olarak söylemiş. Ayet görünüş değil, bizatihi 
delil, ispat demektir. Neyi işaret ediyorsa onun ispatı, kendi gerçekliliğinin 
göstergesidir. Gerçeği işaret eden şeye ayet diyoruz. Bu noktada görünüştür, 
ama gerçeği gösteren olarak görünüştür. Ayet kavramının aslına bağlı olarak 
kavram içeriği doldurulacaksa o da ayetin, görülmesi gerekeni gösteren işaret 
anlamında kullanılması gerekir. Ayet kavramı Kur’an’ın kurgusal akılla 
anlayabilmenin zemin kavramlarındandır. Çünkü bütün hepsi ayet ve o ayet 
üzerinden ne yaptıysa kendini işaret eden ve kendini gösteren bir varlıktan 
söz ediyoruz. Görünenin görülmesi gerektiğinin bilincini veren, idrakini 
gösteren bir varlık! Ve gösteren şeye ayet diyoruz. 

 Kur’an’da bulunan her bir rakamla ifadenin tamamına, ayet dememiz Hakk’a 
tanık olmamızla alakadar. Eğer tanık olmuyorsak ayet değil; Mushaf ta bir 
yazı, sayfalarda bir yazı. Hakk’a ilkesiyle, aklıyla, sezginizle, keşfinizle veya 
yaşamınızdaki örnekleriyle deneyimsel olarak ya da duygular, sezgilerle 
sizdeki açılımlarına bağlı olarak karşılıklarını yaşantınızda/kendinizde 
görmeniz Hakk’ı, gerçeği gösteriyorsa, gerçekleşmiş olduğunun bilincini 
veriyorsa ayettir. Öyle bir üslupla da konuşuyor ki hitap-muhatap ilişkisinde 
hep kendi görünüyor. “Ben” “de ki” ifade biçiminin tamamı görünüşüne ait… 
Onun için tamamı ayet… Fatır suresinde de bu net.  

Fatır suresi Habir olan Allah ile ondan uzak kulun, yakin kılındığı sure 
demiştik. Abdullah baba örneği vermiştim; bana rabbim yakındı ama ne kadar 
yakında, uzakta? Yakındı, ben rabbimi biliyordum, beni bildiğini gördüğünü 
biliyordum, duyduğunu biliyordum; ama nasıl görüyor, biliyor, birinci elden 
tanık değildim. Daha fatır olmamış benim için, kendini açmamış, fatır 
etmemiş… Ne zaman ki iman veriyor (ki Yasin bununla da alakadar) birinci 
elden tanık oluyor. Kapısında duruyorsun, o kapıda padişah kendini 
gösteriyor. Efendi bir konuşurdu halimi ayan ederdi; rüyalarım, yolda 
düşündüklerim orada gözümün önüne gelirdi. Aynı anda idrakindesin ve aynı 
anda karşında şahitsin. Geçen hafta anlattığım hikâye, Bahçenin sahibi geldi 
dedi,  Kendini fatır etti, halk ettiği üzerinden kendini fatır etti, açtı. O zaman 
bulduk O’nu. Evet, ben Rabbimi biliyordum gören, duyan, bilen olarak ama 
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ben Rabbimi bulmamıştım. Tanık değildim, tanık oldum, buldum. Fatır etti 
kendini çünkü. Bir daha inkâr edemezsin. 

Bana dediler genceciksin, çokta zekisin, çalışkansın niye yanına gidiyorsun? 
Sülaleyi, işini bıraktın… Aradığım cevapları buldum! Başka bir şeye ihtiyaç 
yoktu ki! Özümde olan neyse onu buldum ve orada mıhlandım. 

Üç sene boyunca yanında konuşamadım. Bazen bir şeyler sorardı, sorusuna 
cevap verirdim; ne bir fazla, ne bir eksiği, sadece sorduğu şey. Zaten söyleyen 
söylüyordu, niye konuşacaksın ki! Ahzap suresin de edep, erkân vardı; Hakk’ı 
görenin dili tutulur, edep erkâna gelir. Böyle bir şey…  

Bilen, Âlim, Habir, Malik esmaları çok konuşuluyor ve Habir sıfatı en fazla 
kullanılan surelerden biri… Haber, Habir, Âlim… Her şeyi bilen sana haber 
verecekken başkaları sana haber mi verecek!  

Fatır suresi yanılsamalarda yaşayan uzak insanın, Allah’a göre varlık algısı, 
gerçeklik algısında bulunarak Allah’a yakin gelmesi iradesinin sonucu olan 
suredir. Bakın Allah uzak değil, uzak kavramını insan için kullanıyorum 
özellikle… Uzak insan. Bunu eskiler şöyle söylerdi; Allah gayb değil, insan 
gaybdadır. Yani Allah bilinmez değil, gayb dediğimiz bir âlemde değil, insanın 
kendisi onda gayb. Kendini aramaya çalışıyor, kendini bulduğu zaman Hakk’ı 
bulacak. Hakk’ı bulduğu zaman kendini bulacak. Eskiler masiva diyorlardı, 
O’ndan öte… Sanki O’ndan ötesi varmış gibi! Masivaya düşme, ondan ötesi 
olan, gayri olan şeyi sahiplenme. Hiçbir şey O’ndan gayrı değil, senin gayrılığın 
var; masivadan kasıt bu. O, neden gayrıdır ki sen O’ndan gayrı olasın.  

Eğer sen ondaki gayrılığı değil de her şeyin O’nda bir olduğunu görürsen zaten 
Allah’ın katına taşınmış oluyorsun. Yer değişti başka bir yer oldu derken, 
dünya yine aynı dünya; sizin yeriniz değişiyor, idrakiniz ve bilinciniz yükseliyor. 
Ama bunların hepsi bir haber… Haberdar eden, yükselten, sizi melekelerinize 
göre kanatlandıran, taşıyan hep Allah’tır. Bazen vicdanınızla taşınırsınız, bazen 
duyularınızla, bazen aklınızla. Fatır suresi sonuçta sizi akli olarak yakinliğe 
getiriyor, Yasin’de bu kalbidir. 

Fatır’da ilke ve akıbet ön görülerek dünyevi bir yaşam ülküsü, Yasin’de ise 
ahiret bahsi ile uhrevi bir yaşam ön görülerek yaşanılması istenmekte. Fatır 
bize dünyada nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini getirirken Yasin ahirete 
göre nasıl yaşamamızın gerektiğinin bilincini verir. Onun için sanki sureler 
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toparlanmış art, arda birbirini küçük ayrıntılarda örgünsel olarak tamamlaya, 
tamamlaya diğer surelere aktarılmakta.  

Varlıktan ve nedeninden kendini usta (nefsi, içgüdüleri ve hevalarında) 
soyutlayan insanın, varlıktan ve onun iradesinden kendisini 
soyutlayamayacağını anlamlı kılmakta… İnsan kendini Hakk’tan uzak kılıyor, 
hevası, nefsi emaresi, içgüdüleri ve zihinsel olarak us ta belirledikleriyle 
Hak’tan ayrı görüyor kendisini. Bu sure bizatihi Hakk’tan kendinizi 
soyutlayamayacağınızın suresidir. 

Kendimizi O’ndan akli olarak masivalara düşerek soyutluyoruz, ama varlık 
olarak hiç kimse kendini Allah’tan soyutlayamaz. Bu sure o aklı veriyor size, 
hiçbir şekilde beni kendinizden soyutlayamazsınız, sonuçta benim hak 
sıfatlarımla da yüzleşirsiniz, karşılaşırsınız diyor. Benim sizden istediklerim ne 
ise ereğine bağlı olarak yaşamazsanız, sonuçlarına katlanın diyor. Lakin başka 
bir tarafına baktığın zaman her kes nedenini, hikmeti gereği ereğine bağlı 
olarak yaşıyor, tinini yaşıyor zaten, her şey yerli yerince oluyor. Bu surede 
ayrıca her şeyin yerli yerince olduğunun bilincini ikinci defa veriyor bize… 
Diğer surelerde görmüştük.  

Yasin’de Rahman’da yaşanan, Rahim sıfatında öz varlığına halen uzak insan 
bahis konusu, insanın Rahim sıfatıyla Allah’a rabbi sıfatıyla yakinliği murad 
edilmekte. Fatır’da akıl sıfatımız daha önde ama Yasin’de kalbi sıfatımız daha 
önde… Akıl da kalbe ait bir sıfattır; vicdan, akıl hep kalbi sıfattır “Bizler ona 
kalpler verdik ki anlayasınız diye “değil mi, akılda ona aittir. Ama meleke 
olarak ayrı isimlendiriyoruz ki anlaşılsın. Kalp bütün varlığımızdır, bilinç 
diyoruz günümüzde buna ve bilinçli olan insan anlıyor, idrak ediyor, seziyor. 
Bilinç, bilginin işlevsel durumudur. Tamamıyla nur olduğunuzu düşünün, yani 
enerjisiniz. Bütün kâinat ta bilgi işlevsel ve her şey birbiriyle iletişimde… 
Bütün varlıkla iletişimdeyiz ve o iletişimle ayağa kalkıyoruz, yürüyoruz.  

Acziyet, muhtaçlık ve O’nun zenginliği, istendiğinde yok edip yeni bir halk var 
edeceğim uyarısı, insanın var oluşunun kıymetini bilmesi uyarısıdır. 16. ayet 
“sizleri gideririz yerinize yenilerini getiririz” Halk edilişimize ait bir şey… Son 
ayet fatırımıza ait; “Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları cezalandırsaydı 
yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı.” Yani her şeyi hikmet üzeri yaptığının 
bilincini veren bir ayet, bizden istenen ve fatır sıfatına bağlı olarak açığa 
çıkmasını istediği bir durum var; her şeyi onun için yerli yerince yapıyor. Bir 
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mühlete bağlı kılmış yani istenen şeyin açığa çıkmasının beklentisidir. 16. ayet 
özellikle yaşamın kıymetini bilmek üzerine; mademki insansınız, insanlığınızda 
Allah’ı bulmaya çalışın. Fırsat bu fırsat, başka fırsat yok! Derler ya namazın 
kazası olur, fırsatın kazası olmaz. Gün bugündür, bu günün fırsatını bilin, insan 
olmanın fırsatını bilin, eğer karmaya düşerseniz yarın nasıl bir mahlûk olarak 
yaratılacağınızı bilmiyorsunuz. Anne babanın çocuğunu, çocukların anne 
babasını tanımadığı bir günün dehşetinden korkun diyor. Biçimleri de değişik, 
o yüzden kimse tanımaz birbirini.  

Hadisi şerifler ayetlerin risal edilişidir. Nice insan vardır ki şu sıfatla yaratılacak 
nicesi var ki şu sıfatla yaratılacak diye hadisi şerifler var. Bunları şöyle de 
özetliyor; ne ile neşr olursanız onla haşr olunacaksınız. Kendinizi neyde 
dağıtıyorsanız, nelere sebep vererek hangi halleri üzerinize alıyorsanız onla da 
neşr olunacaksınız. O zaman yaşantınıza dikkat edin! Bir keçi hikâyesi anlattık; 
İsmail Emre bir keçi eti yiyor, kırk günde ancak insana çevirdim diyor. Keçinin 
me sesi kulağımdan kırk gün gitmedi, ancak insana çevirdim diyor. Selam 
olsun kendisine… Peki, insana çevirmeseydi, keçilikte kalsaydı ne olurdu; 
gittik! Her şeyin ahlakını üzerimizde taşıyoruz. İnsan etme gayretinde 
olmalıyız; fırsat bu fırsat, çevirdik, çevirdik. Çeviremedik; gittik! 

Mertebe, makam ve sıfat farklılıkları görünüş bulmanın renkliliği, çeşitliliği ve 
farklılığı olarak bir olmaz vurgusuyla anlamlı kılınmakta… “Âlimler korkar” 
ayetinde âlimler, şu gördüğünüz sıradanlığın içinde Allah’ın farkındadırlar. 
Karmanın, diyalektiğin farkındadırlar, her şeyin ne için olduğunun 
bilincindedirler, bu sebeple akıbetleri itibariyle korkarlar ama burada ki korku 
aynı zamanda haşyet korkusu, O’nun azameti önünde eğilerek te korkarlar. 
Fatır’ın akli olduğunu şu ayet ile de görürsünüz; “nizamı kim tutabilir Allah 
olmasa.” Son ayetler de tamamen akli konuşuyor; nizam, düzen… Düzenden 
bahsediyorsanız akıldan bahsediyorsunuz; iletişimden bahsediyorsanız 
akıldan bahsediyorsunuz demektir. Her şeyi hikmet gereği yaptığının bilincini 
veriyor, son ayet özetliyor…  

Âlimler farkındadır Allah’ın, neyle; akılla. Bizim kendisinde iletişimde olmamızı 
istiyor akılla. Fatır da akli, Yasin’de kalbi bir iletişim istiyor. Burada akli bir 
iletişim; çünkü kâinata sorduğumuz her soruyu Allah’a soruyoruz. Doğanın 
nesnelerine soruyorsunuz; deney, gözlem yapılıyor. Allah’a soruyorsunuz; 
bunu ne diye halk ettin, bunun sebepleri neler, nasıl oluyor… Veya felsefi 
olarak soru sorulurken; bu biçimin içeriğinde ne var ki bütünselliğinde 
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kendinde olanın içeriğini dışlaştırıyor ilke olarak, arketipalinde, ilkesinde ne 
var, hangi sıfat üzeri halk edilmiş, neye bağlı… Halk etme de ne var; içerik ve 
biçimin kıvamı vardır. Ama fatır da o kıvamda eylemde olarak içeriğin 
dışlaşması, kendini açma vardır ve bu nettir. Fatır bizatihi eylem içeriyor. 

Neden, erek, farklılıklar, devinim, sibernetik, çiftler, türlülük, diyalektik ve 
karmaya göre her şeyi ahiretteki bütün işleri yaptığını vurgulamakta… Hepsi 
tek, tek ayetlerden çıkartabilirsiniz; sibernetik, çiftler, türlülük var ve karşıtlık 
ilişkilerini çıkartışı var; “size düşman ettik” dediği zaman bir karşıtlıkta 
çıkartıyor. Ortak bir belirim üzerinde… Allah’ın da Âdem üzerinde bir niyeti 
var, şeytanında niyeti var. Allah kendinden karşıtlık vermiyor, Âdem 
üzerinden karşıtlık veriyor. Çünkü şeytanı da murat eden O… Âdemi burada 
yanlış anlamayın; Âdemle karşıtlığı çıkıyor, çünkü Allah zaten Âdemin 
üzerinde. Âdem de tecelli ederken bir karşıt çıkartıyor ki bu karşıt ilişkide 
ilkeleri açığa çıkarta bilsin. Eğer şeytan ne iş yaptığını bilseydi istifa ederdi 
derken anlatmak istediğim buydu. En büyük hizmeti o yapıyor; sıfatı ilahiye 
secde etmedi ama fiili gereği faili mutlak olan Allah’a secde etti, istese de 
istemese de.  

Her işini doğa zemininde farklılıklar, devinim, sibernetik, çiftler, türlülüğe göre 
yapıyor. Neden ve ereğe bağlı olarak, insani ilişki de karşıt belirimler işlevinde 
göründüğü zaman karşıtların açığa çıkışı ve bu şekilde diyalektiğin ortaya çıkışı 
ve diyalektiğin sonucunda karmayı çıkartıyor. Karşıt ilişkilerde yaptığınız ve 
sebep olduğunuz şeyler nelerse hepsiyle de sorumlu tutuldunuz demek; 
karma; buna göre yaşayın. Bu da adalet esmasıyla bağlantılıdır. “Allah 
kullarına zülüm etmez. Herkes kendi eliyle ettiğini bulur.” Sıfatları, neyi 
yükleniyorsa o yüklendiğini açığa çıkartır.  

37. ayette var oluş sorunsalını düşünmek uyarısını da içeriyor. “Size 
düşünecek kadar bir vakit vermedik mi?” Varoluşunuzu, varoluşsal 
sorununuzu düşünecek kadar vakit vermedik mi, hiç peşine düşmediniz mi… 
Ve bizden istenen şeyi de söylüyor; düşün, insandan ne isteniyor? Akletmek! 

41 ve 43. ayetler hikmeti ilahiyi net anlamlı kılmakta… 41. ayeti okuyalım 
“şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor.” Şimdi 
bakın dışına çıkamadığımız bir varlık; tutan, içkin, muhit. Aynı zamanda 
sıfatlarıyla açıklıyor; Rabb, Aliyy, Malik. Kontrol kendinde! Dışında olarak 
değil, bizatihi içkin olarak kontrol kendinde. Eylemde, hep kendinin eylemi; 
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hadi dışına çık! Doğa zemininde O’nunla kendisine yükseliyoruz, yine O’nun 
sıfatlarıyla O’na yükseliyoruz, bizden fatır ettiği şeylerle yine O’na 
yükseliyoruz. Ama aciz kılınmamız üzerinden… İyi ki aciz yaratmış.  

43. ayet “Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor tuzaklar kuruyorlar. 
Hâlbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer, onlar öncekilerin kanunundan 
başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın kanununda değişme olmaz.” Karmayı ne 
güzel anlatıyor, hem sünnetullah ta hem ahlakullah ta değişme olmaz diyor. 
Bu sebeple Kur’an okuduğumuz da sadakkallahül azim deriz. Allah doğru sözü 
söyler, O’nda, ayetinde değişme olmaz. Birini öne getirir, birini geri bırakır 
ama sözünde sadıktır; “eğer evvelden söz vermiş olmasaydım” ayetini 
hatırlayın. Yani herkesi cennete koyardım, sonucunu söylemiyor orada.  

Sonra 45. ayet “Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları cezalandırsaydı 
yeryüzünde hiçbir canlı kalamazdı.” Hikmeti ilahiyi anlamlandırıyor. 

Ahzap’ta rububiyeti ilahi, Sebe’de ulûhiyeti ilahi, Fatır’da hikmeti ilahiye tanık 
kılınmaktayız. Hikmette belirleyici sıfat iradeyi ilahidir; külli iradi. Yani güce 
bağlı… İrade güce bağlıdır, güçle açığa çıkar ve güce bağlı gerçekleşen, galip 
olan belirleyici irade gerçekleşmekte. O iş görüyor zaten sıfatlar üzeri, 
gerçekleşmeye olanak veriyor. Biçim ve içerik olgusallığı, içeriğe bağlı olarak 
biçim üzerinden gerçekleşen hareket ise olayı belirler. Fatır’da olay 
belirleniyor, Yasin’de halk etme, olgusallık belirleniyor. Halk etmek 
olgusallıkla alakalı bir şey… Fatır ise “gök ile yeri yerinde tutan” gökle, yeri 
açığa çıkartmak bir olay. Ama olgusal olarak baktığında; sadece gök var, yer 
var, olgusal şeyler, yaratılmış sadece… Ama onların açığa çıkması, çıkartılması 
tamamen bir olay, bir eylem… Olay ve eylemin bu şekilde bir farklılığı var.  

Biçim ve içerik olgusallığı, içeriğe bağlı olarak biçim üzerinden gerçekleşen 
hareket ise, olayı belirler. Biçimde ki farklılıklar, çeşitlilikteki serimleme olarak 
duyular ile algıda görünüşün gerekliliğidir. Bununla beraber, olaylara bağlı 
olarak içeriğin dışlaşması tinde/maneviyatta görünüşün ilk ayağıdır. Bundan 
sonra olaylar üzerinden içeriğe bağlı olarak karşıtların belirmesi ve karşıtlar 
ilişkileri/diyalektiği üzerinden mutlak tin sahibi Allah’ın, doğa zemini üzerinde 
kendini görünüşe taşıyan dışlaşmada bulunduğuna surenin genelinde 
ifadelerle tanık olmaktayız. Bütün kâinat üzerinde, kâinatta yarattığı sıfatların 
içerikleri ne ise onları bir sebepten dolayı, yarattığını vurguluyor. Ve nedene 
bağlı olarak bir süre tanıdığını, o süre içerisinde gerçekleşeceğinin vurgusu 
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var. Ve birçok ayet söylüyor o noktada. Ama sonuçta, hepsinin üzerinde kendi 
varlığını açığa çıkarttığının vurgusu var. Onları bir süreye kadar tutan benim, 
dediği anda onların üzerinden okumamız gereken bu. Ayet, gerçek olanı 
gösteren demektir. Gerçek olan hakikatin kendisidir, o da Allah’ın bizatihi 
kendisidir. Yansımalar bizi Allah’tan beri bırakmasın…  

Düşünceye fırsat bulmak ve âlimlerin Allah’tan korkması ifadesini anlamlı 
kılmakta istenende budur. Çünkü O’na tanık olduğun zaman haşyete 
gelmemek mümkün değil. Hiç, bir bulutun yürüyüşünde Cenab-ı Hakk’ın 
Azamet esmasına tanık olup ta haşyet duydunuz mu? Havf değil, haşiyet; 
ürperdiniz mi? Ya da kapkara denize bakarken? Deniz değil sebep, orada 
Azamet esması ile O’na tanık olursunuz. Denize değil, biçime değil, halk 
edilene değil; halk edilen üzerinden kendini fatır edene tanık oldunuz mu? 
Vallahi korkarım! Ya da yaptıklarınız sebebinden dolayı Cenab-ı Hakk’tan hiç 
korkuttuğunuz oldu mu? Vallahi ben konuştuklarımdan dolayı bile 
korkuyorum. Yaşamadığım bir şey varsa çarpacak çünkü; bir şey söylemiştin, 
bunu yaşamamıştın, gel bakalım bir yaşatalım sana da ondan sonra bir daha 
söyle… Allah’tan korkması ifadesinde anlamlı kılmakta istenende budur.  

Nimet vurgusu ise ölçüye bağlı düzen içerisinde, halk edici olan (yani biçime 
getirici olan) ve fıtrat sahibi olanı -açığa çıkartan- Allah’a tanıklığın ilk kıpısı 
rızık ve -rızkın verilişi, sonucunda nimet oluşu sebebiyle- nimet üzerinden 
gerçekleşmesi nedeni iledir. Burada nimet vurgusu var ve nimeti iletişim için 
kullanıyor ve hep surenin içinde olan kavramlardır. 

Nimet, kavramsal olarak Rezzak Allah’ın fiiline bağlı olarak mevcudatı var 
kıldığı olgular üzerinden görünüşe taşıması ve kendini de görünüşe taşıması 
içeriğine haizdir. Çünkü birisi size veriyorsa kendini verdiği şey üzerinde 
görünüşe taşıyordur. Size nimet veriyorum, dediği anda verdiği şeyler 
üzerinden kendini görünüşe taşıyor anlamını taşıyor. Yani verdiği her şey 
nimet ve ayet anlamına gelir.  

Rızık, neden olan, olgusal, yani halk edilendir. Nimet ise olay üzeri sonuçta 
zorunluluğu görülen, olmasa olmaz olandır, yani bizi ereğe taşıyacak olandır. 
Rızık’ın sonuçta olmazsa olmaz olarak belirişi ise onun nimet olarak anılışına 
sebeptir. Yani rızk ne zamanki olmazsa olmaz olarak beliriyor, işte o zaman 
ismi nimet oluyor. Sende olanı, ereğine bağlı olarak açığa çıkartan olarak, 
olmazsa olmazını görüyorsun; işte o bizim için nimettir. Seni ne ki ereğine 
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bağlı olarak nedenine bağlı olarak ereğine taşıyor, sonuçta sende olanı açığa 
çıkartıyor; o sizin nimetinizdir. Bu nimetin içini doldurun. Başınıza ne geliyorsa 
hadi gelin şikâyet edin! Ya şöyle oldu, böyle oldu, az kalsın kaza yapıyorduk… 
Şikâyet edecek hiçbir merciiniz kalmaz.  

Ben Allah’a gittiğim zaman hiçbir şey için şikâyet etmem, şikâyet edersem 
kendime ediyorum. Şikâyet mercii değil çünkü. Şu tanımdan sonra, nimetin 
içeriğini doldurduktan sonra, yaşantınızda şikâyet edeceğiniz bir şey kalıyor 
mu? Ya rabbi şükür diyemiyoruz, hamdu senalar olsun diyoruz. Çünkü 
korkuyoruz; şükredene daha fazla veririm diyor. 

Nimet, nimet sahibi Allah’a mihnet etmenin gereği olarak ta kulun Rabbine, 
hikmeti ilahisi üzeri rububiyeti ilahide tanık olmasının sezgide ilk zorunlu 
olgusu ve düşüncede de zorunlu kavramıdır. El uzatıyor; rububiyeti ilişkiye 
girmek demek, ulûhiyette tam ilişki yok. Rububiyette ilişki var, bağlayıcı. 
Burada sezgi önemli, nimet üzerinden nimet sahibini sezersiniz.  

Mesela dünyada tek başınasınız… İlk yaptığınız doğa ile iletişime geçmek, 
duyularınızla. İhtiyaçlarınızı belirlediniz, onunla beraberde bir şeyler 
öğrendiniz, iradeler koydunuz, ilişkiye girdiniz, akli olarak seçimler de 
bulundunuz, yaşam tecrübeleri edindiniz. Bir süreçten geçtikten sonra 
hayatta kalacağınız şeyleri de edinmiş oldunuz. Temel ihtiyaçlarınızı ve 
hazlarınızı düşünmediğiniz an da doğaya bir odaklanın, tamamıyla size 
nimettir o anda. Ve o yaşam zorlukları sizde olanın açığa çıkması içindir. “İn 
aşağıya” İn, acziyete dedi orada. Ve sende olanı açığa çıkar demektir. Azazil’e 
in aşağıya emri zillete düşüştür, Âdem’e in aşağıya emri, yüksel demektir. 
Arada böyle bir fark var. Birisi zillete, birisi izzete… Birine zillet verdi in 
aşağıya; sen görünüşlerde kaldın, o zaman görünüşte kal. Sende olan için 
bunu yaptım dedi, o zaman sende olanı açığa çıkar; yüksel bana. Ama 
kendinde yüksel, yukarıda değil. Ama yukarısı da, oraya giden, gelen var, onu 
da söyleyeyim. 

Sure kalbi/sezgiye bağlı keşfi olan irfani bir sure olmaktan daha çok akli olan, 
idrake bağlı, felsefi hikmet surelerindendir.  

“Kimse başkasının yükünü yüklenmez” diye geçen bir ayet var, muhteşem. 
Yükü daha önce farklı noktalardan anlamlandırmıştık, onunla bağlantılı 
okuyacağım. Zaten bize içerik olarak verilen şey, halk edilişimiz olarak verilen 
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şey yükümüzdür. Karşılaştığımız olaylar, aciz düştüğümüz durumlar, o sıfatı 
ilahinin ‘yükümüzün’ açığa çıkması içindir. O çıkarken nasıl çıktığı önemli; 
ilkeye, niyete bağlı olarak Allah için mi, kendi nefsinin hazlarınıza bağlı olarak 
mı çıkıyor, dışlaşıyor? Haz, menfaat, nefsi emareye bağlı olarak zilli tecellide 
görünüyor. Yine orada da sıfata bağlı olarak Hakk tecelli ediyor. Ama sadece 
Allah için, Allah’a, mutlak ilkelere bağlı olarak eylemlerinizde onları 
çıkartıyorsanız -salih amel- o sizi Hakk ile örtüştürüyor. Fatır ediyor… Güzel 
söz ve salih amel ile…  

Daha önce şöyle okumuştuk; Evvel Allah, Ahir Allah… O potansiyel sizde, 
evvelinizde var; eyleminizde gösteriyorsunuz, sizde ahirleniyor. Bâtın Allah, 
Zahir Allah… O sıfatla sizde batın, gizilde; o eyleminizde o sıfat ne ise o sıfatla 
beraber zahir oluyor, aşikâr oluyor. Bak, biçimde değil, halk edilmede değil, 
Fatır etme de Allah-u Azimüşşan aşikâr oluyor. Biçim işaret demektir, 
eyleminde o içeriğin görünüşü, onu aşikâr eder.  

Burada salih amel ve güzel söz… Güzel söz içeriğinizde olanın dışa vurumdur 
ve onu eyleme döktüğünüz anda Cenab-ı Hakk üzerinizde görünüyordur ve 
ona yükselmişsinizdir. Kabul olan da budur. 

İslam’ın size teklif ettiği şu; insan ol. Doğanızın, fıtratınızın dışına çıkmayın; -
halk edilmiş olan yaradılışınızın dışına çıkmayın, -fıtratınızın dışına çıkmayın. 
Halk edilmede bir nedeniniz var, fıtrat dediğinde ise ereğiniz var. Fıtrat size 
ereğe taşıyor. 

Halk edilmenizde bir neden var; Âdem’e bir biçim veriyor, bir de ruh veriyor, 
halk etti… Ona bir neden yüklüyor; kendime halife yaratacağım. Halifeliği 
ereğe koyuyor, aşağıya indiriyor, ondaki sıfatları açığa çıkartıyor. Fıtratı 
Allah’ın fıtratı, kendinde olanları onda açığa çıkartıyor. Yani Rabbim, kendinde 
ne varsa Âdem’de açığa çıkartıyor. Ve Âdem kendinde ne çıkıyorsa onunla 
Allah’a yükseliyor. Allah’ı Allah’la biliyor, Allah’ı Allah’la tanıyor. Yaşadığı 
ilişkilerde doğayı tecrübe edinirken kendine taşırken doğayı tanıyor. Doğa 
üzerinden de tine taşınıyor, söz varlığı oluyor. Türlü türlü bir yükselişe 
başlıyor. 

Ve sonuç, bir varlığın varlığında yaşadığının bilincine taşınıyor. Ve o varlığın 
hem irade-i külliyesinde hem sıfatı külliyesinde hem de efali mutlaklığının 
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dışına çıkamıyorsun. Hem de varlığı hakikatinin dışına çıkamıyorsun. Onun için 
insan, Allah’a uzaktır. Allah, insana uzak değildir. 

“Yükünü yüklenmez kimse başkasının” Her mevcudun yükünün sorumluluğu 
ile olaylar dizgesinde karşı karşıya kalacağı vurgulanmakta; fıtri yük… Fıtri yük 
diğer surelerde çok geçti; halk edişe bağlı bir yüklenişimiz var, ama aynı 
zamanda fıtri olarak eylemlerde bulunduğumuz anda o yaptığımız eylemlerin 
sebep olduğu şeyler nelerse onlarla da beraber yüklerde bulunuyoruz. O 
zaman ne diyor “kimse kimsenin yükünü yüklenemez” Bu aynı zamanda 
kimse kimsenin sıfatı ilahisi, donanımında ne varsa onu yaşayamaz demektir. 
Yani herkes kendini yaşar. Bugün mevcutsanız, mevcudiyetiniz halkiyetinizle 
alakadar. Fıtratınızın/yaradılışınızın eylemler itibariyle nedenleri ne ise onların 
açığa çıkışına ait neler varsa onları sadece siz yaşıyorsunuz. Onun için kimse 
kimsenin yükünü yüklenemez.  

Birisi bir şey yaşadıysa, yaşadığı şeylerle nelere sebep verdiyse, başkası onun 
sebep verdiklerinin yükünü alamıyor. Çünkü karşılaşmasa, yüzleşmese Hakk’a 
taşınması olmayacak, kendinde olana taşınması olmayacak, açığa çıkmayacak! 
Onun için derler; bin nasihattense bir musibet eftaldir. Çünkü musibet 
uyandırıcıdır, taşıyıcıdır, yükselticidir. Çünkü siz yaşamışsınızdır onu, siz 
idrakinde olacaksınız onun karşılıkları nelerse. O karşılıkları yaşayıp, 
hesaplaşıp, yüzleştikten sonra kendi üzerinize dönebileceksiniz.  

Yani size söylenen; ne halde iseniz siz yaşıyorsunuz, yaşayacağınız şeyler de 
sizin yine kendinize dönmeniz içindir ki ne yaşıyorsanız yaşayın sorumlusunuz, 
başka birisi sizin yükünüzü yüklenmez.  

Şefaat dediğimiz, yaşadığınızla yüzleşmenizdir bu bağlamda. Çünkü şefaat 
nurundan vermektir, ahlakından vermektir. Ama şefaat yoldayken, 
surecindeyken, yaşadığınız ve sebep olduklarınızla yüzleşmenizdir ki bu size 
en büyük şefaattir. Sizi idrake, deneyime taşır, acı tecrübeler ile neyin nasıl 
olması gerektiğinin ve olmaması gerektiğinin bilinci ile bakarsınız. Bunu 
Furkan’da görmüştük ve Furkan olursunuz demiştik hatırlıyorsanız. Buna da 
eskiden terbiye deniyordu. Terbiye Rab kökünden gelir, rabbiniz artık 
üzerinizde görünür. Terbiye olmadan Rabbi üzerinde görünmez. Evet, rabbi 
üzerinde eylemlerinde görünür; ama o görmez, ona uzaktır.  
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Neyle oluyor terbiye; Zül celali vel ikram. Hepimize geçmiş olsun. Zül celali vel 
ikram aciz bırakır, muhtaç bırakır, ama yükseliş getirir, ikram var. En basiti 
demiri bile biçim vermek için ateşe koymuyorlar mı? Bitti, geçmiş olsun… Kılıç 
ustalarının çektiğini düşünün. 

İnsan ise demir gibi değil, daha da beter. Baba derdi; bir toplu iğne ile bir dağı 
bir yerden başka yere aktarmak, bir insanı değiştirmekten daha kolaydır. Can 
çıkar huy çıkmaz diye bir söz var. Hakikaten, adam ölüyor yine de hortlamak 
istiyor, ölmüşsün niye hortluyorsun? Yani belli bir terbiyeden geçiyor, ama 
yine de nefsi emaresinde ufak tefek uyanışlar olduğu zaman yine âleme 
dönüşler oluyor. 

Bakın her insanın sınırları vardır. Şeytanlık sınırımızdır. Resulullah ne diyor 
“ben şeytanımı mümin yaptım” bakın Fatır suresine giriyor. Yani sizde olanlar 
açığa çıkarken sakın şeytanlık tarafı ile olmasın ayetidir onlar. Surenin genel 
aklıyla okuyun, yani şeytanı size düşman kıldım, sakın şeytanınıza ayak 
uydurmayın demektir o. Yoksa yukarıda bir şeytan var, geldi sizi yoldan 
çıkartıyor değil. Şeytanlık bir ahlaktır, ama hangi ahlak? İçgüdülerinizin, hazda 
ve menfaatlerle biçim aldığı noktaya nefsi emare diyoruz. İşte o sizin 
şeytanınızdır. Resulullah’a diyorlar ”herkeste mi ya Resulullah sende de mi?” 
“evet, bende de var, lakin benim şeytanım mümindir” diyor. 

Delilik derler ya, herkesin delilikte sınırları vardır. Manyaklık ta psikopatlık ta 
herkesin sınırları vardır amenna. Ama sınırları belirleyen nedir; değerlerdir, 
üst yapı kurumlarıdır. Üst yapı kurumları ve değerleri yitirdiğiniz anda 
şeytanınız açığa çıkar. Sınırlayıcı öğeleriniz kalmaz yani. İnsanın toplumsal 
ilişkilerdeki değerleri, ortak yaşamdaki belirleyici öğeler olan üst yapı 
kurumları belirleyicidir, sınırlardır, hadlerdir. O hadler sizin şeytanınızın 
müslim olmasını sağlar. Ne zamanki artık onun hak noktasında -yani kendi 
nefsinin davasını bırakmış- hareket ettiğini görürsünüz, namazında niyazında 
birine verirken sevincini görürsünüz, işte o zaman mümin olduğunu 
görürsünüz. Yani ne zamanki birine bir şey verirken gönlünüz rahatlıyordur, 
oh be diyorsunuzdur, içiniz cız etmiyordur, ya da birine el uzatırken ya ben mi 
el uzatacağım demeden el uzatıyorsundur, ya da özür dilemen gereken yerde 
gidip özür diliyorsundur, o sırada rahatlıyorsundur; işte o zaman mümindir.  

Yoksa daha önce üst yapı kurumları ve değerlerle sınırlandırdığın yerde, 
şeytanın içerde onunla savaşıyorsundur, teslim alınmıştır, Müslüm’dür. Üst 

404

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



yapı kurumları ile teslimde olmuştur, kaçacak yeri yok çünkü. Yani 
içgüdüleriniz orada sınırlandırılmıştır, helallere taşınır, teslim alınır. Ama ne 
zamanki salih amellere taşınır, mümin olur. Bakın helallerde Müslüm’dür, 
ama salih amellerde mümindir. Yani ben salih ameller yapıyorum diyor. Artık 
ondan eminim demesi, artık o salih ameller de. Benim nefsime ağır gelmiyor 
demektir o. Nefsinize ağır gelen bir yer varsa orada müminlik değil Müslimlik 
noktasındasınız.  

Bunları anlatmamın sebebi; kendi üzerinize dönün, Müslim misiniz, mümin 
misiniz, şeytanınız neresinde kalmışsınız, neresinde kalmamışsınız? Buraya 
gelirken erinerek mi geliyorsunuz, severek mi geliyorsunuz? Bu sizin nerede 
olduğunuzu gösterir. Bilmiyoruz, insan bu, aklına türlü türlü olay gelir. 
Söylemem o ki İnsan kendi üzerine dönmeli bu sözle, ayna olmalı. Söz varlık 
aynasıdır. Doğru olan söz, insanın varlık aynasıdır. Kendinde olanı açığa 
çıkartır ve kendisine ayna olur idrakinde. Sözde fatır vardır, açılım var, sizi size 
aynalaştırma var, gösterme var, muhteşemdir. Ben hastasıyım Kur’an’ın! 
Felsefi olarak ta hiçbir ayrıntı bırakmamış. Ufacık bir hata yapmaz mı, Ya rabbi 
burayı da es geçmişsin derdik yani. Yok, vallahi yok! Bir tanesi gelsin göstersin 
elini öperim. Aklıyla okusun, ama cüzi aklıyla değil hikmetiyle okusun, bir açık 
görsün…  

Ahzap’ta sosyal yaşantıdaki durumlara göre edep ve erkâna ait güncellemeler 
yapılmaktaydı. Fatır’da ise Allah’ın hakikatine ait bilgi aktarımında yaradılışa 
bağlı, fıtrata ait ilkeler üzerinden güncellemelerde bulunmakta. Aslında ise 
her sure insanın devirleri/süreci olarak insanın hikmeti ilahiye doğrultusunda 
tinine bağlı olarak güncellenmesidir. Daha öncede her sure bir devirdir 
demiştik. Aslında her surede güncellenmiyor muyuz; yeni bir anlayışa 
taşınarak, yeni bir bakış açısına taşınarak. Devir olarak ta onu şöyle düşünün, 
her surenin bir insanı vardır, kâmili vardır. O kâmilin devresi bittiği zaman yeni 
sure geldiği zaman o sureyi kendine katar, geçmiş süreçleri kendine katar, 
güne zamanın ahkâmı olarak gelir. Günümüzde zamanın ruhu derler.  

İnsan zamanın ruhudur zaten. Dünya zamanının ruhu insandır. Ama her 
zamanın insan olarak zamanında -yani âlemi nasutun kendisinde- her insanın 
içerisinde bir İnsanı Kâmilde vardır ki o da Zamanın Ruhudur. Evvela batında 
onlara tecelli olur, sonra âleme yayılır dediğimiz şey budur, hani kutuplar 
dediğimiz. Hepsine selam olsun. 
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Ahzap’ta sosyal yaşantıdaki durumlara göre edep ve erkâna ait güncellemeler 
yapılmaktaydı. Fatır’da ise Allah’ın hakikatine ait bilgi aktarımında yaradılışa 
bağlı fıtrata ait ilkeler üzerinden güncellemelerde bulunmakta. Aslında ise her 
sure insanın devirler süreci olarak insanın hikmeti ilahiye doğrultusunda 
tinine bağlı olarak güncellenmesidir. Diyalektiğe bağlı olunduğundan dolayı da 
durağan bir insan tini olmadığından, yaşamda bulunulduğu durumlarda 
değişken olan insanın, her devirde evrensellerine bağlı olarak olumlu ya da 
olumsuz kıpıda tinini yorumlaması kaçınılmazdır.  

Zorunlu olarak insan karşıt ilişkilerde bağıntılıklar kurarken ya da ilişkilerde 
iken ürettikleri ile her zaman karşıt ilişkilerle ilerlemekte değil mi? Ve kendini 
her an güncelliyor. İsterseniz rahmetten beri kalın? İnsanın ürettiklerinden 
beri kalın, rahmetten beri kalırsınız.  

Şeytanlar var, Firavun var, Nemrut var. Şimdi ne şeytanlar var… Firavunun 
ismi değişmiş ama güncellenmiş. Nebilerde güncellenmiş, irşat ehli 
güncellenmiş. İstese de istemese de güncellenmek zorundalar. İnsan ilerliyor, 
ilerlerken tini ile beraber güncellenerek ilerliyor. Güncellenmediği zaman 
geride kalıyor. 

Ve insanın tabiatına bak, her devrin insanı var. Geçen gün Nepal’i 
göstermişlerdi televizyonda, bir baktım bunlar hangi tarihte yaşıyorlar dedim; 
ortaçağ. Bir ara yaşayan bu kavimlerde vardır diye resimler paylaşılmıştı; 
aman Ya Rabbi tunç devri var, ortaçağ var, göçebe çağları var, Sibirya’da 
yaşayanlar var… Dedim aman Ya Rabbi, nerede yaşıyoruz! 

Geçmiş devirde kaldığın da sadece o zamanı, devri yaşıyorsun. Düşünün on 
bin sene geçmiş, adam hâlâ aynı şekilde yaşıyor… Yeni gelene hep aynı şey 
aktarılıyor, orada zaman durmuş, insanlık ne ise orada öyle kalmış bugüne 
taşınamıyor, bugünkü insandan haberi yok, bugün konuşulanlardan, 
yaşananlardan haberi yok; o kadar insan! 

İnsan güncellenmek zorunda, kendini yenilemek zorunda ve yeni gelene ayak 
uydurmak zorunda… Yoksa ezilir, geçilir. Irak, Çin Hindistan göstermedi mi, 
kurtuluş savaşında biz görmedik mi? Maneviyattan bahsedelim Abdulkadir 
Geylani’nin hikâyesi, hani demiş ya “bütün evliyaullahın boyunları ayağımın 
altındadır” Zamanının reisidir o. Selam üzerine olsun, himmeti üzerimizden 
eksik olmasın Pirimin. Şeyh Sani bu sesi duyuyor ta Bağdat’tan! “Sen kim 
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oluyorsun” diyor. Vay sen misin onu söyleyen! Mübareğe ayan, diyor ki 
“Rumeli’de bir papazın kızına âşık olasın, domuzlara çoban olasın, yoldan çıkıp 
dinini değiştiresin. Bu sözümün de hak olduğunu da bilesin” diyor. Aynen de 
dediği gibi yaşıyor… Bir gece rüyasında bir kız görüyor, âşık oluyor, bu kimdir 
nerededir diyor keşfen bir bakıyor bir papazın kızı! Âşık olmuş ya, üstelik 
rüyasında âşık oluyor, rüyada âşık olanın peşinden koşulur mu? Vallahi 
koşturuyor, ağızdan çıktı. Söz ağızdan çıktı mı iş bitmiştir. Her ne ise, gidiyor 
yaşıyor, dediği gibi oluyor. En sonunda dervişleri geliyor, sen haklısın affet 
diyerek ricada bulunuyorlar Pir’den. Bir zikir veriyor, gidin bir halka tutun 
bende yanınızda hazır olurum o sırada diyor. Zikri yapın kendisine getiririz 
diyor. Aynen dediği gibi yapıyorlar. Mübarekte o zikirler yapılırken kudret 
eliyle dokunuyor, biri Bağdat’ta diğeri Anadolu’da –Rumeli- iyileştiriyor. Adam 
kendine geliyor, nefes alıyor, tamam diyor. Affediliyor, geri dönüşü ondan 
sonra. 

Çünkü yeni gelen kudretle geliyor, donanımla gelmiş. Bir halk edilişi var, içerik 
ve biçimi var, yepyeni bir kıvam ve kendinde açılacaklar var. Birisi açılacakların 
önünde duruyor. Daha açılıp ta kabul etmede yok, açılacakların önünde 
duruyor. Ezer geçerler valla, gözünün yaşına bakmazlar, maneviyat böyle bir 
şey. 

Bütün insanlık yaşantısında da böyledir, maneviyatta da böyledir. Yeni gelen 
her zaman baskındır, geçmişi aşar. Baba onu şöyle der “oğlum eğer geçmişe 
rabıta edilmiş olsaydı -yani güncellenme, yenilenme olmamış olsaydı- Hz 
Resulullah’a rabıta edilirdi.” Günümüzde bazı ilahiyatçı kafalar rabıtayı 
putperestlik zannediyor, şirk zannediyor. Kişiye rabıta olmaz, kişiye rabıta 
etmiyoruz. Rabıta; sevmek demek... Birinin üzerinde Hakk tecelli ediyorsa, 
Hakk tecelli ettiği kişiyi seviyoruz ki onun üzerinde olanda, bizde tecelli 
buyursun.  

“Peygambere salâvat getirin, Allah’la melekleri peygambere salâvat getiriyor” 
dan da anlamamız gereken budur. Yani peygamberi sevin, onun üzerinde 
tecelli eden biziz. O buluşma adresimizdir, kıble ve eylem birliğinde buluşalım 
diyor. Salâvat getirirken kıble birliğiniz oluyor, eylem birliğiniz oluyor Allah’la. 
Ve o sırada bizatihi orada ne varlık verildi ise oradan direk beslenişiniz var.  

Peki, kim salâvat getirir? Seven getirir. Salâvat, anmak... Allahümme salli ala 
seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Lafta sevmeyi 
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kastetmiyorum, Peygamberle yatıp peygamberle kalkmadıktan sonra 
salâvatınız hak değil! İşe o zaman görürsünüz ve o zaman da size bir kapı 
gösterirler. Sizi günceller, kapıya gönderir, istisnasız… Eğer peygamberi 
bulursanız, bilin ki sizi kapıya gönderecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın. 
Öyle üveysi bırakmaz kimseyi. Zamanın kutuplarına giderseniz üveysi bırakır, 
meleklere giderseniz üveysi bırakırlar. Ama peygambere giderseniz sizi üveysi 
bırakmaz, direk zamanın kimleri varsa oraya sizi gönderir, istisnasızdır bu. 
Muhammediyette üveysi olunmaz. 

Tinde güncelleşmeyi yani yenilenmeyi yapan, Kur’an ilkesi ile bakıldığında 
Allah’ın kendisidir. Tinde yenilenme, tini gereği insanın gelişiminin 
zorunluluğudur. Zamanın tini diye bir kavram varsa ve zamanın tini diye bir 
şeyden bahsetmekteysek eğer, olgusal olarak ta varsa -ki var her zamanda da 
var, devir devir ki bunu surelerde de görüyoruz- tinde güncellemek 
bahsetmekteyiz. Günümüzde zamanın tini dedikleri… 1800’ler de zamanın 
tinini çıkaran Hegel’dir, Alman idealistleridir. Bizde eskiden, zamanın ahkâmı 
demekti. Beş yüz, altı yüz, yedi yüz seneden beri kullanılan bir kavram, 
zamanın ahkâmı.  

Zamanın ahkâmı vardır, her zamanın kendine göre ahkâmı vardır. Onun için 
Hz. Ali’nin kendi sözünde bile rast gelirsin “Çocuklarınızı zamana göre 
yetiştirin” diyor. Onun biraz daha ilerisini söyleyeyim; gelecek zamanın 
ahkâmına göre yetiştirin, bu zaman göre bile değil! Çünkü zaman o kadar hızlı 
değişiyor ki. Toprak insanı uzun bir devirdi, sanayi devri ile beraber insan 
hızlandı, çağ atladı. Günümüze gelin, teknolojiye bakın… Yirmi sene önce 
kullandığımız telefonlara bakın, bir de günümüzdeki android telefonlara. 
Üstelik bu daha başlangıç! İnsanoğlunun açılımı umumi olarak daha yeni 
başladı. Tözüne bağlı üretim daha olmadı. Daha nurların ne renk, ne biçimde 
ve ne olduklarının bilinci yok. Daha parçacık mıdır, dalga mıdır, dalga nasıl 
olur, parçacık nasıl olurun tartışmaları yapılıyor. Ve enerjinin kendisi hem 
dalga hem de parçacık fonksiyonunu nasıl gösteriyor hayretle bakıyorlar ve 
çözemiyorlar. 

İçine gir, çöz! İçine gir çöz demek, gireceklerdir de demektir. Çünkü girenler 
varsa umumiyette de nasip olacak, girecekler. Oturduğumuz yerden 
görüyoruz ya, Vallahi Allah gösterir. Ben merak ederdim bazen şu nur nasıldır, 
gösterirler. Şekli nasıl, parçacık, nasıl dalga? Böyle otur, hayret, hayret izle. 
İzlediğin zaman bilgisi sendedir.  
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Nurun kendisi taneciktir, taneciğin kendisinin manyetik alanı vardır, manyetik 
alanı ile beraber sarmal zikzak ile hareket eder, sarmal zikzak hareketi ile 
beraber hepsi dalga fonksiyonu gösterir. Aynı zamanda kabz-bast olayları 
vardır. O kabz-bast olayı ile manyetik alan enerjisi alır-verirler; görünmez 
enerji dedikleri o, boşluk enerjisi diyorlar günümüzde bazıları, o manyetik 
alan enerjisidir. O manyetik alan enerjisinde kabz-bast yaparken de dalga 
fonksiyonu gösterir. Bazen olur bir parçacığa bakarsın… Hiçbir zaman o 
parçacık aynı parçacık değildir, değişmiştir artık, hiçbir şey yerinde durmuyor 
ki… 

Eğer nur âlemine gider her şeyi sabit görürseniz; sabit değildir, aynı hızla 
hareket ediyorsunuzdur, hareketi hissetmiyorsunuzdur. Özdeşliklerde 
farkındalık olmaz çünkü. Dünyanın hareketini hisseden var mı? Hayır, niye? 
Hızda özdeşiz çünkü, aynı hareket, aynı hızda gidiyoruz çünkü. 

Yüklenilenin, yüklenen tarafından açığa çıkarılması zorunludur. Bu çok 
önemli… Bu sebepten herkes kendi dünyevi veya tinsel olan yükünden 
sorumludur. Yüklenilen ne ise, yaptığınız eylemler, fıtri yüklenmeler, halk 
edilişinize ait yüklenmeler ne ise açığa çıkarılması zorunludur, yaşanması 
zorunludur. Kendi yükü, kendi yaşadıkları ile açığa çıkacağı için ve yüzleşeceği 
için, bilinçleneceği için, idrakinde yükseleceği için, mecbur kendisi 
hesaplaşacak. Eliyle ettiklerini bulurlar, onun için zorunludur.  

Bana kalsa birçok insanın kefaretini bile alırım, ama vermiyorlar. Bazen de 
alıyoruz; filancanın yaşadığına karşılık Ya rabbi kefaret olarak ben yaşayayım 
diyoruz. Günahına karşılık o kefareti yaşıyoruz. Ona iyilik mi yapıyorsun, yok, 
kötülük yapıyorsun aslında. Onun yaşaması lazım. Bazen merhametten dolayı 
oluyor böyle şeyler, üzerimize aldığımız oluyor. Merhametten dolayı olan şey 
hak mıdır; Değil. Hak olan ne; onun kendisi ile yüzleşmesi.  

Abdullah Baba onun için derdi “oğlum bizim Kilis’te kadınlardan aşçı olmaz” 
Kadın deyince latif insan anlayın. Ahçı olmaz, niye? “Çünkü kıymaya, 
kıyamazlar.” Hakikaten de Kilis kadınları cimridir. Bakın espirisi çok güzel; 
kıymaya kıyamazlar, çünkü latiftirler, merhamet sahibidirler. Bak, baba 
evladına bazen kıyar, ama anne kıyamaz, daha latiftir. Bazen baba olmak 
lazım, kıymak lazım; biz kıyamıyoruz. Çünkü kendisi ile yüzleşmesi lazım. 
İstediğin kadar öğüt ver. Bir musibet yaşamadan ayağa kalkmıyor, idrakine 
varmıyor. Zor olan hayatın gerçeği bu, çünkü yaşam bu! 
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Gerçekleşenler, ideal olan evrensellerdir ve gerçek olanın/ öznenin görünüşü 
için gerçekleşiyorlardır. Biz hep ideal olanla, gerçeği birbirine karıştırırız. 
Aslında gerçekleşen ne ise onda ideal olan tezahür ediyor, tahakkuk ediyor; 
biz onun farkında değiliz. 42 ve 43. ayetlerde, gerçekleşende ideal olan açığa 
çıkar denilmektedir. Bizler umut ettiklerimizle deriz ki böyle olsun, şöyle 
olsun, bu ideal değil! Ne gerçekleşiyorsa ideal olanın tezahürü, görünüşe 
çıkması ve gerçekleşmesi içindir. Ama bizim beklentilerimiz onu karşılamaya 
biliyor, şöyle olsaydı falan… O senin idealin, evrenselinde gerçekleşen idealin 
farkında olmadan ifade ettiğindir. Senin ideal diye gördüğün Hakk’ın ideali 
olmaya bilir. Hakk’ın idealinde zaten her şey hakkıyla tezahür ediyor.  

Bir şeye bakarken hüsnü zan ile bakın, orada gerçekleştirilmek istenen ne ise 
hikmeti gereği, ona tanık olun. Sizin beklentilerinize göre fevri olan idealinizi, 
gerçekleşenlerde bulacaksınız diye bir kaide yok. Fevri idealler hayata 
tutunmanın, anlam katmanın gereğidir ama gerçekleşenlerde idealinizi 
ararsanız, gerçekleşene hikmetinde tanık olmazsınız, Hakk’ın tezahürüne 
tanık olamazsın. Olumsuz bakışınızla orada hikmetinde olanı/ gerçekleşeni ret 
etmektesiniz, kendinizi hak ve hakikatten yana masivaya düşürüyor ve 
uzaklaştırıyorsunuz.  

İdeal olan evrenseller gerçekleşirken, gerçek olanın/ mutlak öznenin/ Allah’ın 
görünüşüne sebep olarak idealde gerçekleşiyor olduklarına tanık olmak 
gerekir. Bu da diyalektiğin sürecinde değil, sonucunda görülür. Çünkü 
diyalektik sürecinde karşıtlara, çatışkıya vb durumlara tanık olursunuz. 
Karşıtların ilişkisinde gerçekleşen çatışkıdan sonra içerik/ murad edilen açığa 
çıkınca; size taşınılan/ taşındığınız sonuç görünüş bulur. Bütün olanlar da ideal 
sonuç ortaya çıksın diye gerçekleşmektedir. Ne oluyorsa, ne gerçekleşiyorsa 
ideal olanın görünüşe çıkması içindir. Diyalektik süreçte, sonuçta görünecek 
olan ideal olana tanık olmak gerçekleşmez ama diyalektik sürecin sonuçları ile 
ideal olan öngörülebilinir. Bu sebeple bizim ideal beklentilerimiz sadece kendi 
tasarımlarımızdır. Zaten her gerçekleşen nedenlerine ve ereğine bağlı olarak 
idea olandır, ideal olan üzerinden Allah kendisini görünüşe taşıyordur. “Allah 
her işini hikmetli yapar” sözünü de bu doğrultuda anlamlı kılmak gerek…  

Bu bağlamda son ayet, bu anlatılanları anlamlı kılmakta… Her işin hikmeti ile 
idealinde gerçekleşmesi, insanın fevri olarak her istediğinin 
gerçekleşmeyeceği anlamına da gelir. Ayrıca hikmetinde görünüş bulmanın 
gereği olarak her iş, sürecinde gerçekleşirken; insan, nedenlerini yaşamasının 
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sonucunda yaptıklarının sonuçları ile karşılaşır. İdealinde gerçekleşen her 
neden, sonuçta olacağın vuku bulması içindir ki sonuç, nedeni bağlayıcı kılar. 
Bundan dolayı herkes yaptıkların karşılığını, ideal olan gerçekleştikten sonra 
bulacaktır. 

45. ayet “Eğer Allah insanları, kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak 
olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir 
süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (sonuçlar açığa çıkınca 
gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir (hakkı ile 
idealinde iş görmektedir)” 

Her insan şeytanını yani nefsi emaresi, içgüdüleri, hazları doğrultusunda biçim 
aldığı haliyle delilik sınırındadır. Önemli olan, insanın, evrensel değerler ve 
edinilen üst yapı kurumlarıyla, sorumlulukları doğrultusunda bu sınırı kontrol 
altında tutmasıdır. Şeytan herkeste vardır, “benim şeytanım mümindir” hadisi 
şerifi bu bağlamda önemlidir. 5 ve 6. ayetteki şeytanı, nefsi emare olarak 
anlamlandırmak gerekir.  

2, 16, 18 ve 45. ayet surenin akli bir sure olduğunu gösteriyor. 31. ayet 
güncellenmenin ayetidir. Mülkiyet sahibi ve mülkü nimet kılışı, faili mutlak 
olarak kontrolün kendisi olduğu vurgusu önem arz etmekte surede…  

19, 20, 21. ayetler karşıtların değil, türlülüğün ayetleridir. İnsanlar okurken 
karşıtlar diye okuyor, çeşitlilik türlülüktür. Siyahla beyaz birbirine karşıt 
değildir, senin iraden sonucu olur. Karanlık ve aydınlık karşıt değildir, karanlığı 
örten, aydınlığa açığa çıkartan dediğin anda karşıt çıkıyor; açığa çıkarmak ve 
örtmek karşıttır. Onların bize imlediği şey, eylem üzeri içerik açığa çıktığı 
zaman karşıtlık açığa çıkıyor. Karanlık, aydınlık olgusal bir şey, halk edilmiş; 
onların yüklendiği içerik fatır ediyor, fatır edilince karşıtlık çıkıyor; örtmek, 
açmak.  

29. ayet bizden isteneni anlamlı kılmakta… Ayrıca düşünce –âlimler- 
ayetleriyle, kitaptaki açılımları okuyarak hikmet üzeri iş yapan Hakk’a tanık 
olmamız istenmekte. Bu surede Rabb, kendi aklına hayret ve hayran 
kılmasıyla haşyet uyandırmakta bize. Hayret, hayran ve haşyet ile surede 
tanık olmamızı istemekte kendisine. Âlimler Allah’tan korkar; haşyetle 
yaklaşın anlamına gelir. Ama ben haşyet sahibi olayım diye de olunmaz, zaten 
yaşadığın anda haşyete düştün Allah’ı tanıdığınız anda! Doğada bir olay 
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gerçekleşiyor, orada Hakk’a tanık olduğunuz an haşyet gerçekleşiyor. Doğa 
sizi korkutmaz, üzerindeki azameti ile görünen sizi korkutur. 

Sonuç olarak, Allah’ın fıtratı üzeri bulunan insanın, düşüncesi ile halk eden 
Allah’a bakın. Allah’ın Hâlık esması düşünce sıfatına denk gelir. Ama fatır 
esması bunun devamıdır; fatr ediyor, açıyor, yani düşünce bitmiyor. Halk 
ettiği zaman bitmiyor, fatr etmeye yani düşünce devam ediyor. Bütün âlem 
Allah’ın düşüncesinin ürünüdür. Biz düşünürken biliriz, Allah düşününce 
sadece yapar; “biz ol dersek olur” diyor. Bir şeyin olması için irade lazım, akıl 
lazım, onun için bütün âlemde ki bağıntılık Hakk’ın aklını bize gösterir. Külli 
akıl demişler eskiler buna. O’nun aklına tanık oluyoruz ve Fatır suresi bunun 
aklını net gösteriyor bize.  

Akıl deyince Allah bilmeye çalışıyor aklı değil, altını çizmek isterim. 
“Yaratmanın aklı” bu gibi kavramların altını doldurmazsak ileride yanlış 
anlaşılıyor; bak, Allah ta düşünüyormuş falan… O zaman taraflı gidiyor. O’nda 
düşünmek, halk etmek… Bizde düşünmek, bilmek, anlamak için… O’nun öyle 
bir derdi yok ki yarattığı her şeyi biliyor. “Her şeyi bilendir, bildirendir.”  

Sonuç olarak Allah’ın fıtratı üzeri bulunan insanın, düşüncesiyle halk eden 
Allah’a, düşüncesiyle tanık olması istenir. Eş deyişle; makamı farka ermesi 
istenir, bu makamı farktır. Hakk’a tanık olmak, fark etmek… Âlemlerde iş 
görene tanık olduğunuz anda makamı farka erdiniz demektir.  

Zaten insan fıtri olarak fark eden, farklılıklar edinen, üreten bir dogmaya 
sahiptir. Fatır kavramı açılım olarak fark kavramının içeriğini de içeren bir 
kavramdır. Belirtirsek, farklılıklarda görünüş bulmak ve mevcudun kendisi 
gereği zorunlu olandır… Bizden bir istenen de ahlaki güzelliğimizi 
bulmamızdır.  

Ciraç devam etmekte diye not düşmüşüm. Yasin suresine gideceğiz, ciraç 
devam ediyor. Yani inerken yükseltiyor. Âlem üzerinden anlayış bulmamız, 
kendi üzerimizden anlayış bulmamız… Yani bizi indirirken bizi yükseltiyor. 
Önemli olan o; inerken yükselmek. Yükselmek miraçta olur, Hakk ile 
bilinçlenmeniz için, amenna. Ama Hakk ile bilinçlendikten sonra, Hakk’ın 
yaptığı işlevlerde bilinçlenmeniz için bir sürece daha girersin; bütün âlemdeki 
ilişkiler, bütün âlemdeki ilişkilerde tezahür edenler, bunlar üzerinden Cenab-ı 

412

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Hakk ile bilinçlendiğiniz zaman buna ciraç diyoruz. Pozitif bilimler, felsefe, 
sanat, yaşam ilişkileri, tecrübe ettiğiniz şeyler, hepsi içine dâhildir.  

Ciraç devam etmekte… Din, hakikate bağlı bir dünya düşüncesi ve yaşam 
biçimi ile insana teklif edilmekte… Özellikle 37. ayet, salih amel ve tezekkür ile 
bu net anlamlı kılınmakta. Yani ‘zikrediniz’. 37. Ayette öğüt alacak diye 
çevrilende tezekkür kavramını kullanıyor. Biz düşünce diye çeviriyoruz ama 
sadece düşünce değil, düşünce gibi birçok şey de içerir, Tezekkerun… Orada 
bizatihi Allah’u azimüşşan tezekkür kavramını koyuyor. Zikir… Düşünmek en 
yüksek derece zikirdir... Onun için düşünce olarak çevrilmesi normal, iyidir, 
doğrudur ama kâfi gelmiyor. Zikir! Çünkü zikir, düşünceyi kastettiği gibi salih 
amelleri içerir. Salih ameller çünkü ilke üzeridir, o da bir zikirdir. Gece yapılan 
zikirler, sohbetin kendisi, hepsi bir zikirdir. Yani hepsi de aslında bir nevi 
düşüncenin ürünüdür. Yani temelde, zeminin de düşünce yatar. Düşüncesi 
olmayan zikir çekebilir mi? Düşüncesi olmayan sohbeti idrak edebilir veya 
sohbete katılabilir mi?  

Dünyadaki çeşitlilik insanın iradesi ve olan olguların işlevinde, anlam 
yüklemesi üzeri karşıtlıkta görünür olur. Çeşitlilikler bu şekilde karşıtlıkta 
görünür olur. Suredeki anlatılan tatlı su, kullanılabilir; acı su kullanılmaz 
anlamındadır. Veya aydınlık gösteren veya karanlık örten gibi… 

İnsanın ortak irade belirimleri, olgular üzerinde karşıt edimlerde 
bulunmamıza sebeptir. Karşıtlık olgusallıkta değil, edimde görünür olmakta. 
Karşıtlık dediğimiz kavram olguların kendisinde değildir, olgularda çeşitlilik 
vardır, halk edişte çeşitlilik vardır. Fıtrat dediğimiz olgu açığa çıktığı anda 
karşıtlık dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Olgusallıkta halk etme vardır, karşıtlık 
değil, çeşitlilik vardır. Karşıtlık edimlerde görünür.  

32. Ayet “Kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik, Onlardan kimi 
kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izni ile hayırlarda öne 
geçmek için yarışır.”  

 Kullarımız arasından seçtiklerimiz denen, vahiy gelenler ya da âlimler 
midir? 

Hepsini kapsar. Seni de kapsar, beni de kapsar, herkesi kapsar. Kullarımıza 
kitabı verdik dediğinde kim kitabı yükleniyorsa... Bunu daha önce cevabını 
vermiştik hatırlarsan. Bir şeyin içselleştirilmesinin birinci ayağı, çocuklarda 
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oyundur. Çocuk oyun oynar, oynarken yetilerini geliştirir ve oyun oynadığı 
şeyi de içselleştirerek yetilerini geliştirmesinin üzerinden kendine taşır. 
Aslında oyunda istenen çocuğun yetilerinin gelişmesi… Adam gitarı eline 
alıyordur, oynarken çalmaya başlar… Hem gitarı, müziği içselleştirir, hem de 
bir taraftan kendinde olanı açığa çıkartır… Bu inanılmaz bir şey… Lakin burada 
kastetmek istediğim şey şu; kitabı dediği anda, bilgiyi ama hakikate dair 
bilgiyi, yaşama dair bilgiyi… Çünkü Kur’an’ı azimüşşan iki türlü tevili var. Bir, 
hakikate dair bilgi; iki, yaşama dair bilgi… Yani yaşam da güncelleşecek…  

Ama seçtiklerimiz diyor burada… Seçtiklerimiz diyor, herkese değil… Ama 
buradaki seçtikleri nasıl çıkıyor ortaya; Gayret gösterenler diyor… Talep eden! 
Talep eden ama taleple yetinmemek lazım… Bir de gayreti olacak! Bunu da 
hizmette görmüştük. Hizmet kişinin kendi varlığına hizmetidir demiştik… Hz. 
Resulullah’ın bir hadisi şerifi var; “iki günü eşit olan bizden değildir”. Yani her 
an güncellenmek zorundayız, her an yenilenmek zorundayız...  

Kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik, Onlardan kimi kendisine 
zulmeder… Zulmeder yani bizden uzaklaşır. Menfaatine kullanır veya kendi 
nefsi emaresine şeytanına döndürür, ‘şeytan size düşmandır ’la oku. Diğerleri 
ise içselleştirdi, yaşamına çevirdi… Ama o kullarımız dediği yere âlimler girer, 
O’nun la düşünür, arifler girer, veliler girer, nebiler girer, şu anda sohbet 
ediyorsun biz bile giriyoruz… Ama bak kitabı yükleyen diyorsun, kitabı ne ile 
içselleştiriyorsun; duygularla, gayretlerle… Bir ayeti kerime; “çalıştığından 
başka bir şey yoktur”. Lakin erenler şöyle derler; Çalışsan da olmuyor, 
çalışmadan da olmuyor! Çalışmadan olmaz, çalışansan olmaz… Bir nasip 
meselesi yani, kast etmek istedikleri şey, nasip… Efendim onu şöyle demişti; 
yavrum peygamberler filan bizi kandırmasın, veliler, evliyalar… Hepsi Allah’ın 
bir takdiridir. Ee nasip! Şu an şurada nasipleniyorsak, Ya Rabbi inanılmaz bir 
lütuftur…  

Şu anda kaç kişi oturup Kur’an çalışıyor, idrake taşınıyor! Dünya cehennem 
ya… Müminin zindanıdır, boş ver müminin zindanını, keyif yerimiz olsun… 
Yeryüzü yanıyor, yanıyor! Nefisten dolayı yanıyor, acılardan dolayı yanıyor, 
zulümden dolayı yanıyor… Ve insan kendine zulüm ediyor, başkasına etmiyor. 
Her zulüm kendine dönecek, onun için kendine zulmediyor. Hakk’a örtünüyor 
ve Hakk ile yüzleştiği zaman kendine zulüm ettiğinin bilincine erecek… O 
kimileri dediği, kimler alıyor yükleniyorsa ve içselleştiriyorsa… İçselleştirmenin 
en önemli aracı insanda duygulanımdır. Sevgi ile muhabbet ile… Emin olun 
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Pazar gününü zor beklerim, bazen diyorum ya Cuma gününe mi alsaydık, ne 
yapsaydık bu sohbeti!  

 27.ayet te; “dağlardan geçen kırmızı, siyah ve beyaz yollar vardır.” 
Bunu açabilir miyiz? 

Nimet… Nimet üzerinden iletişimi koyuyor, size veriyoruz diyor, bir de orada 
siyah yollar, şu anda asfalt yolları görüyorsunuz, insan üretimi dediğin her şey 
Allah’ın size verdiği bir nimettir… Yani yorum, tefsir olarak bakarsan 
karayollarını bile söylüyor sana…  

Farklılıklar… Doğada neyi nasıl fark ediyorsun; Renklerle… Çeşitliliği renklerle 
fark edersin. Siyah-beyaz gördüğünü düşün… Her şey tek düzedir, her şey… 
İnsanı ayrıntılarda var etmiştir. Kendisi ayrıntılarda yaratmıştır ve ayrıntılarda 
fark edilmek istiyor. Ayrıntılarda… O kadar çeşitlilik içerisinde kendi 
ayrıntılarıyla kendini gösteriyor. Muhteşem bir zekâ, bizler için diyeyim zekâ… 
Muhteşem bir akıl, muazzam bir eser… Bir benzerini getirin diyor. Kaç 
sohbetten beri yapıyoruz, onlarca sohbet yaptık, onlarca sohbetten bir 
benzerini getirsin… İnsanlık tarihi 1400 seneden beri meydan okumaya 
devam ediyor, bir tane getirebildiler mi? Kimse getiremedi. Bir de muhatap 
almak var; muhatap aldılar mı almadılar mı önemli değil, ama sonuçta benzeri 
olan nitelikte hiçbir eser çıkmadı. Bizde yazıyoruz… Kıyıdan köşeden 
yorumlarının altında kalıyor, eteklerinde geziyoruz…  

 “İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan türlü türlü renkli olanlar 
vardır”… 

Ayette ifade edilenleri nimet olmaları, biyolojideki karşılıkları, değişmezlere 
göre görünüş bulmanın gereklilikleri vb üzeri okuduğunuzda anlam 
çeşitliliğinde ayet, bilincinizin önünde durur. “Yollar verdik” vb denirken ayet 
tefsir edildiğinde anlam çeşitliliği edinilir. Bu da insan tini adına, birçok açıdan 
kabullerin gelişmesi adına önemlidir. Böylesi tefsir olarak okuduğunuzda 
ayetler, çok farklı anlamlara bizleri götürmekte… “Yollar” denildiğinde ereğe 
bağlı yaşananlar anlamlı kılınsa da… Siyah yollar denildiğinde acılar/ belalar/ 
umutsuz vb durumlar içinde iken sonu görülmeyen belirsiz kılınan, ereğe bağlı 
yaşadıklarınız anlamlı kılınır. Kahverengi yollar denilmiş olunsa idi anlam 
veremediklerimiz ile ereğe doğru yaşadıklarımız anlamlı kılınmakta olurdu. 
Çünkü kahverengi anlam veremediğimizi, bizlere belirsiz olanları işaret eder. 
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Karanlık, nedenlerine bağlı olarak bilmezliği/ körlüğü işaret eder. Veya kırmızı 
yollar, zahmetli hastalıklı yollar anlamına gelir. Beyaz yollar verdik denilmiş 
olunsaydı; belki kireçli yolları anlayabilirdik ama tefsir ettiğinizde… Sadece 
kireçli yolları değil, beyaz yol olarak saf ve güzel olan iradelerinizle ereğe 
doğru gittiğiniz sonuçları öngörebildiğiniz yaşadıklarınızı anlamlı kılar. Yani 
sadece olanı değil olan üzerinden yaşadıklarınız da anlamlı kılınır… Bu konuyu 
örnekleri ile anlamlı kılmaya çalışsak, saatlerce konuşuruz… Ayet, ayet girsek 
işin içinden çıkamayız, elimizden geldiğinde ayet ve surelerin tefsir 
manalarına uğramıyoruz. Vallahi benim kafayı yediğim zamanlar oldu… Bir 
ayet üzerine bir gün düşünülür mü? İki gün düşünür mü? Benim günlerce 
düşündüğüm oluyor… 

Yola girmeden evvel Kur’an’ı okumaya başlardım bitirirdim, sureyi değil, kitabı 
bitirirdim. Başlıyordum, bitiriyordum. Abdullah Babanın yanına gittikten sonra 
kelimeler başkalaştı, kavramların içeriği hakkı ile anlamlı kılınmaya başladı… 
Bir kelimeye en az iki, üç cihetten bakmaya başlıyorsun, bir cümledeki ifadeyi 
en az iki üç cihetten okumaya başlıyorsun… Ya Rabbi nasıl bir şey! Bu sefer bir 
ayet okuyorsun, birkaç cihetten bakmaya başlayınca diğer ayete 
geçemiyorsun. Abdullah Babaya, Yusuf suresinin içinden çıkamıyorum dedim. 
Şöyle baktı; çıkıp ne yapacaksın dedi… Bak, ben çıkmayı nasıl ifade ediyorum, 
o çıkmayı nasıl anlamlandırıyor. Yüklem değişiyor, içerik değişiyor, muhteşem 
bir şey… Çıkıp ne yapacaksın, dal içine, dal içine dedi… Ama tefsir mahiyetinde 
okumalar yapıyordum.  

Şimdi yaptığımız ise ilkesel olarak evrenselinde okumaya çalışmak. Tefsir 
mahiyetinde Kur’an’ı okursanız; yollar, hayvanlar, davarlar, renkler, anlamlı 
kılmaya başladığınızda birçok düzeyde farklı anlamlar ile okunmaya başlanır. 
Böylesi tefsirinde okumak ciltlerce kitabın ortaya çıkmasına sebep olur. Azim 
Allah… Saatlerce konuşsak, iki üç tane ayetin içinden çıkamayız, emin olun… 
Dostlar bilir; sadece bir Aşk, korku vb kavramlar üzerine haftalarca 
konuştuğumuzu… Sadece mümin kavramı üzerine günlerce konuşuruz.  

Burada yapmaya çalıştığımız ise ilkesel olarak evrenselinde Kur’an’ı okumak, 
tevil etmektir. Tefsirde biraz daha bağımsız düşünce alanına sahipsiniz ama 
tevil öyle değil… Tevilde, evrenseline bağlı olarak düşünmek zorundasınızdır. 
Yoksa! Kur’an’ı anlayabilmek adına analitik olarak indirgemeci düşünmek 
zorunda kalırsınız. Şu ana kadar yapılmış tefsir çalışmalarının genelinde de 
bunu görmek mümkündür. Tevil çalışması ise daha çok felsefidir. Evrenseline 
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bağlı tanımlamalar üzeri usta yükseltici ve hakikati hak belirimlere göre 
anlamlı kılıcıdır. 

02.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417

Kur’an Mucizesi Dersleri 3





36- YASİN SURESİ 

 

Yasin suresi peygamber efendimizin Kur’an’ın kalbidir dediği suredir. Kur’an 
Mucizesi kitabında iman ilkesi ile okunmalı demiş ve imanın ilkelerini 
sıralamıştım. Şimdi ise iman ilkesinden başka bir şey vurgulayacağım.  

Ahzap suresinden sonra dikkat edin, irşadın cüzleri/kıpıları anlatılıyor. İletişim, 
ulûhiyet, rububiyet üzeri hikmet-i ilahinin görünüşü vs… Azhap suresinde aynı 
zamanda, edep erkân gibi şeyler veriliyor. Fatır suresinde nimet üzerinden 
iletişim Kur’an, hikmeti ilahiyi gösteren, bizi akla taşıyan düşünceye taşıyan 
bir Allah ve Fatır bu noktada çok önemli demiştik kavram olarak. Ama Yasin 
suresinde Fatır suresinden farklı olarak nimet geçiyor. Nimet vurgusu üstelik 
Fatır’dan daha fazla… Nimet olarak isim geçmese de, nimetin verilişi 
noktasında nimetin zikredilişi var. Fatır suresinin sonuncu ayetinde, her şeyi 
bir hikmet üzeri yapan bir Allah olarak görmüştük. Her şeyin bir nedene bağlı, 
bir ereğe bağlı olarak yaptığının halini, irade-i külliyesinin doğrusunda her 
şeyin gerçekleştiğinin vurgusu itibariyle Yasin suresinin üslubunu 
biçimlendiriyor.  

Yasin suresini okuyacaksanız irade-i külliye doğrusunda okuyun. Çünkü her 
vurgu, bir iradenin dışlaşması üzeredir. Ayetlerin tamamında irade-i külliye 
dışlaşıyor. Yani her vurguda Cenab-ı Hakk kendi iradesi doğrusunda bunların 
gerçekleştiği vurgusundadır. ‘Bunlara böyle veriyorum, şöyle veriyorum, böyle 
ediyorum, şöyle ediyorum…’ Bakın, bir iradenin dışlaşmasından 
bahsediyorsunuz.  

Biraz önceki surede, külli aklın dışlaşmasını görüyorduk. Bu surede doğada 
külli iradeyi görüyoruz. Yasin suresinde, doğada dönen olayların Cenab-ı 
Hakk’ın iradesine bağlı olarak gerçekleştiğini ve O’nun yaptığını ve yaptığı her 
ne ise, hikmeti ilahisi olarak Cenab-ı Hakk’ın ilahi sıfatlarının görünüşe 
taşınması için ve buna iman edilmesi gerektiğini söyler. Lakin arada çok ince 
bir fark var. Fatır ile dünyevi yaşama bir biçim, bir yön verirken, yani dünyevi 
yaşamda akıbetleri öngörerek yaşa bilinci edindirilirken; Yasin de bir de uhrevi 
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yaşamı var, ahiret yaşamı var, sonuçları olan bir yaşam, mekânsal olarak 
gideceğin bir yer de var, oraya da dikkat et deniliyor.  

Habibi Neccar’la bu net anlamlandırılıyor; “bilse ki kavmim neye 
kavuştuğumu, nimete erdiğimi…” Yani benden olanların açığa çıktığı âleme 
geldiğimi… Kabre girince her şey bitiyor, cennet cehennem daha yaratılmamış 
diyen kişiler var, ben onlara geçen gün biraz küfürlü konuştum, özür 
diliyorum. İnsanlara sözüm yok, insan olmadıkları taraflarına sözüm var. 
Ayette cennet ve cehennem net anlatılıyor. Habibi Neccar 20. Ayette anlatılan 
kişi…  

“O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey 
hemşerilerim, uyun o gönderilen elçilere! Uyun sizden bir ücret istemeyen o 
zatlara ki, onlar doğru yola ermişlerdir. Ben hiç O'ndan başka tanrılar mı 
edinirim? Eğer o Rahman, bana bir keder irade buyurursa, onların şefaati 
benden yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar”  

Sizden bize büyük eza gelir diyorlar, Habibi Neccar öldürülüyor. Öldürüldüğü 
zaman Habibi Neccar ne diyor; “Benim nimete erdiğimi bir görmüş olsalar…” 
Bak hala merhametle bakıyor.  

“Gir cennete dedik” ayeti çok önemli. Demek ki cennet yaratılmamış değil, 
yaratılmış; öldükten sonra gittiğiniz ya da gitmeyeceğiniz yer. İnşallah 
gittiğimiz yer... Demek ki cennet, cehennem hazır dünyada… Ama âlem 
değişiyor, bu âlemin görünüşleri değil; asıllar âlemi, iç âlemi, nur âlemine 
giriyoruz. Nur âleminde de asılları arketipallar olan âleme giriyoruz ve oradaki 
âlemlere bakıyoruz, oradaki asıllara bakıyoruz. Meleklerle hoşu şensiniz artık. 

Fatır’da melekleri gönderen, Yasin’de melekler âlemine taşıyandır. Melekleri 
elçiler kıldık diyor Fatır’da, ama burada melekût âlemine taşınma var, asıllar 
âlemine taşınma var. Bu sebeple Yasin suresini iman ilkesiyle, irade ilkesiyle 
ve yakınlık ilkesiyle okuyun. Her iki surenin ortak özelliği ise yakinliğe 
taşınmaktır. Birisi akli yakınlık getiriyor, diğeri ise irade noktasında ve kalbi 
olarak, vicdani olarak yakinlik getiriyor. Vicdanda ilkeler telkin edilir demiştik. 
Vicdanın aklı tarafı da var, onu Fatır’da gördük; bu kadar nimeti gördükten 
sonra halen iman etmiyor musun; Tasdiklemiyor musun; Halen tanık olmuyor 
musun anlamında okuyabilirsiniz. Yasin’de ise vicdan tinseldir; Halen el 
uzatmıyor musun, halen size uzatılan elleri tutmuyor musunuz gibi…  
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Yasin suresinin önemli bir özelliği de tevhid ilkesi üzeri okunması gerektiğidir. 
Çünkü sizi tevhide davet ediyordur. İman, yakınlık ama yakınlık tevhid 
üzeredir. Buradaki tevhidden kastım yaşamsal olan tevhid, düşünsel olarak 
tevhid değil. Fatır’da düşünsel olarak tevhid vardı. Ama Yasin’de kalbi olarak 
yaşamsal tevhid vardır. Bunu nerden görürsünüz; “Rahman’ın doyuracağını 
biz mi doyuracağız?” “Ne büyük laf söylediler” diyor. Siz verirken, zaten 
Rahman’ın kendisi sizden vermiş olacak.  

İlkeler sizde tecelli ederken, Allah Rahim esmasıyla sizde uyandırır, vicdana 
telkin eder. Rahim esmasıyla birilerine merhametiniz gereği bir şeyler 
verirken, Rahman esması ile sizden görünür olur. Yani yaptığınız bütün 
eylemler doğada Rahman esmasında karşılık görür, o daireye dâhildir. Ama 
sizde tecelli ederken Rahim esmasıyla bağıntılısınızdır, hususidir. Yani sizin 
üzerinizde hangi esmayla galip oluyorsa, o sırada Rahim esmasıyla sizde 
galiptir ve o esma sizde tezahür ederken hangi şeyler üzerinden -
ürettikleriniz, edimleriniz- ediyorsa onlarla Rahman dairesine geçtiniz. Sizden 
Rahman olarak göründü artık. Size Rahim olan; içselliğinizde, sizin 
eyleminizde Rahman olarak göründü. Rahmanın doyuracağını, yaratıcının 
doyuracağını biz mi doyuracağız? Rahim esmasıyla senden eğer açları 
doyurmak geliyorsa; ver, teslim ol O’na… Tevhidi yaşama taşı, kendini 
soyutlama… Er Rezzak, El Latif, El Adil sende uyandıysa ver, teslim ol. Çünkü 
rızkını vermek adalettendir aynı zamanda, letafettendir, lütuftandır.  

Hakk’tan uzak insanın nasıl yakınlaşacağının işareti vardır. Hakk bize yakin, biz 
asli tecellide mii zılli tecellide miyiz? Kendini asli tecelliye taşı; vicdanına 
Rahim esması ile telkin edilen şeyi, karşılaştığın olayda rab olan Allah sana 
hangi sıfatıyla telkin ediyorsa, hangi sıfatı telkin ediyorsa o sıfatı eyleminde 
göster, yaşamında göster. İşte o zaman Rahman sıfatıyla, üzerinizde âleme 
görünmüş olur. Bu muhteşem bir şey! 

Ve sizi davet ettiği şey Yasin suresinde; irade-i külliye, irade-i cüziye üzerinde 
görünür. Külli olanı göremezsiniz, cüzilerin üzerindeki -tekil ve tikel ilişkiliğin 
bağıntılığındaki- eylemler ve olaylar üzerinde külli olana tanık olursunuz. Eğer 
cüzziyat olmazsa gerçeğin bilgisini göremezsiniz. İradeyi külliye gerçek 
olandır, nerede göreceksiniz! İradeyi cüzziyeler de, iradeyi cüzziyedeki 
eylemler üzerinde Külli Olan İrade tezahür ediyordur. Her birinin ortak 
ilkelerinde nereye taşındığını görürseniz, telkin edenin ortak bir şey olduğunu 
görürseniz iradeyi külliyeyi görüyorsunuz.  

421

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Mesela, iyilik iradesi, doğruluk iradesi, güzellik iradesi, güzele meyil iradesi, 
evrenseldir. Evrenseldir, deneyi bile yapılmış 3–4 yaşındaki çocuklarda, 
potansiyellerimizde bunlar var mı, yok mu; var. Peki, halk edilmişliğimizde 
içerik olarak karakterimizi belirleyen domino bir esma var mı; var. Biliyoruz ki 
herkesin yaşam ilişkileri, kendisindeki sıfatın açığa çıkmasına sebep oluyor. 
Buna eskiler “ özünde varsa olur” demişler “özünde varsa çıkar” demişler. O 
kadar basit anlatmışlar, hiç öyle felsefi tanımlara girmemişler bile. Özünde var 
ise çıkar. Yani özünde olan açığa çıkıyor, yaşadığı ilişkiler, koşullar, onlar 
acziyete düştüğü şeyler üzerinden net anlamlandırılmış.  

Âşık Veysel Şatıroğlu’na sormuşlar, efendi sizin gibi bir şair, bir doğuşat ehli 
gelir mi diye. Evladım demiş, özünde varsa niye gelmesin! Bak kendi ile 
sınırlamamış, biliyor. O kıvamı bulunduracak, yani o özü dışlaştıracak yeni bir 
kıvam gelirse bambaşka bir usul ile o zamanın güncel durumuna göre, o 
zamanın enstrümanına göre, aynı şeyleri farklı bir usulde söyleyecek. “Benim 
sadık yârim kara topraktır” “hor görme arkadaş biz de senin var olduğun 
varda varız” hor görme arkadaş sen altınsın, ben tunç muyum?” Ne 
muhteşem bir söz! Tüylerimizi diken diken eder. Şimdi bu sözü dinleyen hangi 
kesimden olan inkâr edebilir? Evrensel dile geliyor, bak. Demek ki evrenseller 
potansiyelimizde var. Bu sadece Aşık Veysel üzerinden anlattığım bir şey 
değil. Onun özünden olan o şekilde çıkmış. Aynı şekilde bir öz varsa o zamanın 
güncel durumuna göre kendini o sırada gösterecektir, ama Âşık Veysel gibi 
değil.  

Yasin suresi insanı değer olarak koyuyor ortaya gene. İnsan doğada değerdir 
demiştik ama bu sefer insan, insanlık yaşantısı içerisinde değer olarak ortaya 
çıkartır. Habibi Neccar ile toplumsal yaşantısındaki ilişkide insan, insanlık 
içerisinde bir değer olarak ortaya çıkar. Biraz önce sorduğunuz “kullarımız 
arasında seçtiklerimiz” kimler, net anlamlandırıyor. Önce iki kişi gönderdik, 
sonra bir kişi daha gönderdik, sonra arkasından bir kişi daha geldi diyor.  

“Keşke kavmim bilseydi, nimete erdiğimi, cennete girdiğimi.” Kabre 
girdiğinizde hayat bitmiyor ve Yasin suresine dikkatli bakarsanız zaten ölü bu 
hayatı bırakanlara demiyor; vicdanında duyarsız olanlara ölü diyor. Haktan 
hakikatten yana gafil olanlara ölü diyor. Sen ölülere de, kabirlere de bir şey 
anlatamazsın diye de ayet-i kerime var. Buradaki ölü, bizatihi vicdanen ve 
manen ölü olanlardır.  
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Bizi yaşam tevhidine getiriyor. Bizden yaşam tevhidi istenmiştir. Tevhidi bu 
anlamda erenler çok güzel anlatmış; Düşünceye ait tevhid tarafı ve yaşama ait 
tevhid tarafı diye ikiye ayırmışlar. Bunu da üç noktada anlatmışlar. 

Tevhid-i ef-al, Tevhid-i sıfat, Tevhidi Zat… Bu aynel yakin ve ilmel 
yakin düzeyindedir. 

Tevhid-i ef-al, Tevhid-i sıfat, Zat… Hakkel yakin, hakkel yakinden de 
yakine ait bir tevhiddir.  

Birinci tevhid de aynel yakin tanık olacaksın; doğa üzerindeki ilişkilerde 
Cenab-ı hakkın tecellilerine, kendi yaşam ilkelerinde sebep olduğun şeyler 
üzerinde okuyacaksın. Cenab-ı Hakk’ın hitap-muhatap ilişkisinde miraç-ciraç 
mertebeleri, insanlık tecellisi üzerinde Cenab-ı Hakk’ı ilmel yakin, aynel yakin 
deneyimlerinde tanık olacaksın. İlmel yakin teoride, aynel yakin pratik 
yaşantıda tanık olacaksın. Tevhid-i ef-al, Tevhid-i sıfat, Tevhidi Zat… 

Ama ikinci tevhid, Tevhid-i ef-al, Tevhid-i sıfat, Zat… Bunlar çok derinliği olan 
konular içine girmiyorum; Tevhid-i Efal ne, Tevhid-i sıfat ne… Niye diğerinde 
sonunda sadece zat dedi? Çünkü yaşama ait tevhid te tevhid-i zat olmaz. 
Tevhidi Zat diye bir şey yok. Zat’a eylemlerinde tanık olmak var. Onun için 
Zat… Bu mertebeleri isimlendirenler o kadar uyanıklar, işin farkındalar, öyle 
rast gele isim koymamışlar. Tevhid-i zat zaten olmaz. Düşünceye ait tevhidde 
tanık olduğu için, anlaşılabilir olsun diye tevhid-i zat denir. Diğerinde Zat’a 
vardığın için, tevhid-i zat ta olmuyor, orada Zat’ın kendisi var, öz varlığınla 
bakıyorsun. Çünkü eyleminde tevhid iyilik, doğruluk, güzellik, vicdanında 
telkin olanı yaşamak, teslim olmak, teslim olduğunla yaşadığın zaman işte o 
zaman Tevhidi Efal’desin, eyleminde gösterir.  

Bir önceki surede söz ve ameli/eylemi beraber okumuştuk. Söz geldi size… 
Ama söz burada irade olarak telkin edilir. Yapılması gereken irade olarak 
telkin edilir, duygulanımlarınızı oluşturur, o irade duygulanmanıza sebep olur 
ve yapmanız gereken ne ise vicdanınızda/idrakinizde görürsünüz. O 
idrakinizde gördüğünüz şeyi yaptınız; teslim oldunuz. Olmadınız, gitti… 
Namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz; o ilke sizde uyandığında ayak 
uydurdunuz, uydurdunuz, yoksa bir daha ele gelmez. Yani iyiliği o sırada 
yaptınız, yaptınız; yapmadınız bir daha iyilik hissiyatı size gelmez, gelirse de 
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artık yara almıştır; şu kadar mı veriyim, bu kadar mı veriyim, şöyle mi yapıyım, 
böylemi yapıyım…  

Bir defa Kur’an çalışmasına başladınız, başladınız; başlamadınız bir daha arkası 
gelmez. Aradan gireyim, oradan gireyim olmuyor. Çünkü hususu bir ders değil 
bu, umumi. Kaçırdın, gitti güme. Hususi dersle olmaz ki zaten bu, iki kişi ile 
oturup konuşacağın bir şey değil, çünkü birebir oturup konuşacağın bir şey 
değil, çeşitlilikte ancak çıkıyor, çünkü çeşitli olan bir kitap. Çeşitlilikteki farklı 
fikirler üzerinden ancak çıkartabiliyorsun. Farklı düşüncelerin aktarımı 
üzerinden çıkartabiliyorsun. Çünkü her birinizin düşüncesi üzerimizde etkili, 
her birinizin beklentisi üzerimize etkili, ona göre konular işleniyor, konular 
açığa çıkıyor ve ona göre ortaya atılıyor. Muhteşemdir bu olay. Bir kişinin 
aklında ne var, ne yok! Bir bakıyorsun nefsinden yana bir şey çıkıyor, zaten 
sohbet orda kesiliyor. Ama başka birinin oradaki ilkesel yürüyüşü, sizin 
sohbeti devam ettirmenize sebep oluyor. Böyle şeyler de var.  

Yasin suresi sizi tevhide davettir. “Ya halkım, Allah’a ibadet etmekten teslim 
olmaktan beni ne geri bırakır.” Buradaki ibadet ilahi sıfatlara ibadettir. 
Musa’ya söylenen “Bugün benim için ne yaptın” ın ibadetidir. Orayı 
anlarsanız, yaşanan tevhidi görürsünüz. Üzerinizde hak tecelli ediyor iken onu 
sizin asli tecellide idrakine taşıyan, uzak insanı yakin kılan eylemler de 
bulunmasıdır. Uzak insan, eylemlerinde ve güzel sözün idrakinde Allah’a yakın 
gelir.  

İlk tevhid mertebesi; tevhidi ef-al, tevhidi sıfat, tevhidi zat mertebeleri ilmidir, 
idrakidir ve deneyimseldir. Ayn-el yakin, yani görerek âlem üzerindeki 
tecelliler… Ama ikinci tevhid mertebesindeki tevhidi ef-al, tevhidi sıfat, zat 
mertebeleri Hakk-el yakin olarak, bizatihi pratik olarak sizin yaşantınıza aittir. 
Bu âlemde pratik olarak deneyimlediğiniz değil, kendi üzerinizde bizatihi 
pratik olarak deneyimlediğiniz bir şeydir. Yani tevhidi ef-al de yaşadığınız 
Cenab-ı Hakk’ı, ahlaka taşıdınız ve esmaları eylemlerinde yaşıyorsunuz. 
Esmaları, ilkelerinizi eylemlerinizde gösteriyorsunuz. Sözü, size telkin edilen 
sözü, iradenizde bulduğunuz sözü, duygulanımlarınızda bulduğunuz sözü, en 
sonunda eylemlere sevk edilmiş olarak buluyorsunuz. Potansiyelinizde olan, 
rahimiyette size telkin edilen eylem elbisesini giyiniyor. Rahim esmasıyla size 
tecelli eden, sizi Rahman sıfatında görmek istiyor, sizi Rahman dairesine 
taşıyor.  
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Eylemde bulundunuz, öyleyse size telkin edilen elbiseyi giyindiniz, yani zikri 
ilahiye vardınız. Sizde batın olan zahir oldu, sizde evvel olan ahir oldu. 
Eyleminizde ahir oldu. Söz, amele taşınmış olarak sizi Hakk’a taşıdı; gir 
cennetime. Biraz önce bu sohbetin başında bir arkadaş cennette o zaman 
köpekleriniz girer diye bir söz söylemişti, değil mi? Cennetten haberi yok. 
Cennet girilecek yer değil evvela, edinilecek yer. Bak cennetini edinmiş, onun 
için gir cennetine… Salih amelini yapmış, o salih amelin sonucunda gir 
cennetine. Şehit olacak şekilde adanmış ve fedai canı görüyoruz. Edinilmeden 
cennete girmek yok, cennet edinilir. Burada cennetinizi edinecek yani ilahi 
sıfatınız tezahür edecek…  

Cennet huzur ve selamet yurduydu değil mi? Karakteri Allah ile oturmuş bir 
insan, selametten başka nasıl yaşayabilir? Neyi yaşarsa yaşasın karakterinde 
bir değişim olur mu? Şizoitlik, gündelik durumlara göre gelgitler yaşamaz, 
ilkelidir. Buna günümüzde şöyle diyorlar; omurgalı, omurgasız. Omurgalıdır, 
sağlamdır, ayaktadır, ne yaşarsa yaşasın ilkesinden tavizi yoktur. Habibi 
Neccal’de görüyorsunuzdur, ilkesinden tavizi yoktur. Ve o ilkesinden tavizi 
olmamasıyla, eylemlerde bulunmasıyla, salih eylemlerde, Hakk’a ulaştıran 
eylemlerde, Hakk ile örtüştüren ve Hakk’a taşıyan eylemlerde bulunması 
itibariyle asli tecellide gönlünde cenneti ediniyor. Cennet huzur yeridir 
demiştik; kim ki salih amelde bulunur, hayır amelde bulunur, gönlünde sevgi 
yaratacağım, yaşam sevinci var edeceğim; onun gönlünü cennet mekâna 
çevireceğim demektir.  

Bir kişi eğer eylemlerinde Cenab-ı Hakk’ın idrakine varırsa, Cenab-ı Hakk ikinci 
bir ayak/kıpı getirir ona. Bu ikici kıpı; sıfatı ilahisi olarak sıfatlarının kendisine 
ait olduğunu ve kendisinin kulun üzerinde tecelli buyurduğunu, kulun kendisi 
ile gördüğünü, kendisi ile duyduğunu, kendisi ile bildiğinin idrakini verir.  

Buraya geliyorum sohbete, vallahi bir hafta boyunca notlar tutuyorum, 
buraya geldiğim anda aklımda hiç bir şey yok. Şunu adam bir defa okur, ben 
günde en az 2 defa okuyorum. Metin baba der bizim ki dizelle çalışıyor, 
benzinle çalışmıyor der; biraz geç geliyor. Her sureyi en az iki defa okuyorum; 
anlamak için değil, aklımda tutmak için. Anlamak içinde okuduğum oluyor, 
ezberim kıt çünkü, şu ayete dikkatli bakın dediğim o yüzden… Halim bu ama 
idrakimde kusur yok. Çalışıyorum. Aklımda tutabilmek için çalışıyorum, sonra 
rabbimin ne vereceğini gayet iyi biliyorum; eksik bıraktığım yerde de uyarırlar; 
şurayı eksik bıraktın, burayı unuttun. Unuttuğum şeyler olursa gecesinde 
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gösterirler; bak burayı unuttun, onu da not düş. Buraya geldiğim zaman ne 
oluyor? O sırada hiç bir şey yok, ne varsa unutmuşum! Geliyorum, buralarda 
geri hatırlıyorum geri dönüyoruz, ondan sonra bir bakıyorsun nimeti ilahi 
tezahür ediyor. Ama sıfatın O’na ait olduğunu biliyorum, çünkü âlim olan O, 
ben değilim. Kendimi bırakıyorum bir doğaçlamaya düşmüş gibi, o 
doğaçlamada ne veriyorsa bende besleniyorum. Kendinden geliyor, bir kaset 
sesi alın, bir saat sonra bunları bana dinletin, bunlar arada nasıl söylenmiş, 
dur şunları da not edeyim derim. Vallahi bu Fatır suresinde birkaç tane cümle 
vardı, hala bir tanesi aklımda, not edilecek bir şey, tarihte yok. Bir daha 
dinlesem not tutacağım.  

Yaptığınız eylemler de sıfat sahibinin O olduğunun farkına geliyorsunuz. Adam 
kendini kudretli zannediyor, iradeli zannediyor, bir de bakıyor ki öyle bir 
zahmete, acziyete düşüyor ki “ya rabbi güç sahibi senmişsin” diyor, çareyi 
O’nda arıyor. Bazen basiretiniz öyle bir kapanıyor ki, “ya rabbi görme sahibi, 
basiret sahibi sensin, lütfü ihsanınla sen bize göster.” Ben her çalışmamda 
Cenab-ı Hakk’a bütün varlığımın yokluğuyla sığınıyorum, “Ya Rabbi ben 
bilmiyorum sen biliyorsun, Ya Rabbi kelim olan sensin, lal olan biziz, âlim olan 
sensin, bilmez biziz, gören sensin, görmez biziz, duyan sensin duymaz biziz, 
seninle canlı olan biziz.” Çünkü bunların hepsi canlı, yani dirilik esmasına 
dirilik sıfatına bağlı… Görmenizde, duymanızda diri olanla beraberdir, diri 
olanla gerçekleşir, diri olan olmazsa bu sıfatlarınız gerçeklik bulmaz; 
zemininde dirilik yatar. Yani neye diri değil diyor, biyolojik diriliğe diridir 
demiyor, tinsel düzeyde diriliğini bulmayana ölüdür diyor.  

Yasin’de sizden istenen yakinliktir ve Zata varmanız istenir. Zaten son iki ayet 
bizatihi yakinliğin en üst safhalarını gösterir. “ Biz ol dersek olur “ayeti 
melekûtta ol dersek olur. Noktayı Kibriya dediğimizde, ne isterlerse onu halk 
ederler anlamına gelir. Allah ne isterse onu oldurtuyor, amenna; ben ne 
istersem o olur diye ayet var. Lakin bu ayet kulda tecelli ederse; ol derse olur. 
Bunun yaşamda karşılıkları var mı, var; Abdulkadir Geylani, Hacıbektaş Veli, 
daha kimler yok. Azim Allah, ağızlarından çıkan direk olur. Biraz evvel 
Abdulkadir Geylani’den bir şey anlattım, bir şeyi murat etsinler olmayacak bir 
şey yok. Ama bir dua değil, duanın en son safhasıdır; hacetten dolayı değil, bir 
irade tezahür eder ve ağızdan söz çıkar, artık âlemde olur. İnsan toplumsal 
yaşamda, insanlık içerisinde, en yüksek değerde Allah ile izzet kazanır. Yani 
Fatır suresinde Allah ile izzet bulun dediği nokta, Yasin suresinde Allah ile 
yakınlığınızı bulduğun an izzet kazanırsınızın anlamına gelir. Ne zaman Allah 
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ile izzet buldunuz, ilahi sıfatlarla varlık buldunuz ve zat artık sizde iş görüyor, 
insanlık içinde siz bir değer olarak çıktınız. Onlara eskiler Şahdane derlerdi, 
özeller, havas derlerdi, has ül havas derlerdi. Farklı farklı isimler verirlerdi. 
Yani İnsanı Kâmil, gündelik dilimizde de karşılığı Veli.  

İman, vicdan, irade bunlar çok önemli. Zaten surenin tamamı iradeyi külliyeyi 
gösteriyor. Bir önceki surede de şeytanı, kâinattaki nimetleri, kâinattaki 
kanunlar üzeri, nizam ve düzeni konuşuyordu; Akli. Ama burada nimet vergisi 
üzerinden irade ettiğini ve irade sıfatı üzerinden bir konuşma görürsünüz. 
Mesela Hz. Caferi Sadık’a “Allah’ın muradı nedir” diye bir soru sormuşlar. 
Evlat, demiş “bak, ne görürsen Allah’ın muradıdır.” Ne oluyorsa Allah’ın 
muradıdır. Ne görüyorsan olgusal olarak, ne halk edinmişse, ne açığa çıkıyorsa 
fıtri olarak, açığa çıkıyorsa hepsi Allah’ın muradıdır.  

Fatır suresi ve Yasin suresi birbirini nasıl da tamamlıyor… Birinde akıl daha 
önde, aklı külliye tanık kılıyor. Diğerinde de iradeyi külliye tanık kılıyor seni. 
Akla tanık olursunuz ama Allah’a yakın geleceksiniz. Ne ile yakın geleceksiniz? 
İradenizi teslim ederek geleceksiniz. Ama hangi iradeyi; nefsi emmare… 
İradenizle Allah’a teslim olduğunuzda Allah’a yakin gelirsiniz. Nefsi 
emarenizde Allah’a teslim olacaksınız. Vicdanınıza telkin edilen ilkeler ve o 
ilkelerin sizde irade uyandırması ve uyandırdığı zaman yapılması gereken 
neyse yapılması sonucunda, Allah’ın ilkeler düzeyinde gerçekleştirdiği irade 
sizde gerçekleşirse işte o zaman Allah Azimmüşşan üzerinizde tezahür 
ediyordur.  

Tevhidi efal, tevhidi sıfat… Zatına varırsanız, idrakine varırsanız bir de 
bakarsınız ki bakan O, gören O, yapan O, eylemde görünen yine kendi, O. Bu 
sefer sizde nun’un noktası olursunuz, âlemde size bakar. Bu sefer âleminiz 
insanlık âlemi olur, insanlık âlemi tamamen size bakıyordur. Bu çok abartılı bir 
şey midir? Hayır. Kuvvet meselesi. Üzerinizde o kadar yüksek derecede kuvvet 
tecelli ediyorsa bütün âlemi etkiliyorsunuzdur. Bütün âlemi 
biçimlendiriyorsunuzdur. Bütün âlem sizden akanla ile biçimleniyordur. Bütün 
insanlık sizden akan ile hangi hal üzeri nur akıyorsa, hangi ilim üzeri nur 
akıyorsa, bütün insanlık âlemi ona göre yön buluyordur. Çünkü bu nur 
âleminde gerçekleşiyordur. Sizde tezahür eden, direk nur âleminde tezahür 
ediyordur. Ve bütün nur âlemi ona göre şekilleniyordur. Azimüşşan Allah’ın 
lütfu ihsanı, bütün insanlığı da ona göre biçimlendiriyordur ve onun içindir ki 
İmam-I Mübin ayeti (12. Ayet) makamdır. Genelde kitap diye çevrilir, değil.  
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İmam-ı Mübin bir makamdır. Melekût âleminde Hz. İsrafil’dir, Ne yazılıyorsa, 
ne yapılıyorsa… 12. Ayette; yaptığınız eylemler ve yaptığınız eylemlerle 
beraber yapmış olduklarınızın sonuçları kast edilir, yani bıraktıklarınız, sebep 
olduklarınız. Geride bıraktıklarınız dediği, sebep olduklarınızdır. Sebep 
olduklarınızla beraber her şeyin kayıtlı olduğunun vurgusunu yapar, İmamı 
Mübin de. O melekler âleminde Hz İsrafil’dir. Bir şey âlemde gerçekleşecekse, 
âlemde de sonuçlanacaksa, sonuçlanmaları ve gerçekleşmede erek ve 
nedenlere bağlı olarak Hz İsrafil’dedir. Kayıtlıdır ve ondan sebeptir. Evvela 
Ona gelir, sonra bütün melekût âlemine sirayet eder. Bütün melekût 
âleminde ne gerçekleşiyorsa insanlık âleminde tezahür eder. Lakin İsrafil’den 
önce insan ruhuna tecelli eder, sonra İsrafil’de doğar. İşte o Kitabı Mübin’dir. 
Zamanın Gavsları diyoruz onlara, Zamanın Kutbul Aktabı diyoruz onlara. Bu 
mertebenin sahipleridir. İki veçhesi vardır.  

Lakin İmamı Mübin de Hz Cebrail’in de Hz İsrafil kadar nasibi vardır. Çünkü 
birisi mülk âlemine hükümdedir, diğeri ise irfan ve bilgi âlemine hükümdedir. 
İkisi de ayrı bir âlem değildir, Hz. Cebrail ilmin işine bakar, Hz İsrafil mülkte 
olacakların işine bakar, mülkte ne olacaksa İsrafil sorumludur, ilimde ne 
gerçekleşecekse âlemde Hz. Cebrail sorumludur. Gelen giden ne olacak ne 
bitecek Hz. İsrafil, gelen gidenin hangi bilgiye göre hangi içeriğe göre olacağı 
olmayacağından Hz. Cebrail sorumludur. Onun için ikisi de aynı makamda 
otururlar, nurları dahi aynı makam üzeri aynı yerdedir, yani beraberdirler, 
yani nurları dahi beraberdirler, İsrafil dediğimiz meleğin öz nuru proton, Hz. 
Cebrail’inki ise feyz dediğimiz nötrondur, yani nerede nötron var orada 
Cebrail vardır. Nerde proton vardır orda İsrafil vardır. Yani maddeye doğru bir 
oluşum, irfana doğru bilgiye doğru bir oluşum her zaman vardır. Bu âlemi 
aydınlık gösteren de güneşin ışıklarını alıpta bize aydınlık gösteren Hz. 
Cebrail’dir.  

Tevhidi şöyle okuyun, aydınlatanda O, örtende O… Şimdi Cebrail aydınlatıyor 
dedik! Tevhid den bakın, tevhid sıfatları görmez, olgusal olanı görmez, tevhid 
bilincine erdiyseniz olgusal olanı, halk edilmiş olanı orada görmezsiniz. Halk 
edilmiş üzerinden fıtratı gereği, onun ona verdiği fıtrat üzerine kendinde olan 
sıfatları açanın sıfatlarına tanık olursunuz. Aydınlatan da O’dur. Bunu ölüm 
meleği üzerinden düşünün, örtende yani karanlık verende O’dur, öldürtende 
O’dur, diriltende O’dur. Kim yapıyor bu işi, Azrail a.s sorumlu yani bir şeyin 
oluşa gelişi, bir şeyin yok oluşa doğru gidişinden de Hz. Azrail sorumludur. 
O’nun nuru atomdur. Bunların hepsini daha önce yazmıştık, bunlar fantastik 
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tarafları oluyor günümüzde. İleriki zamanlarda ahir âleme geçtiğinizde 
fantastik değil, çünkü ahir mekânda hepsine tanık olursunuz. Bir insan ahiret 
âlemine, ilahi âlemlere geçtiği zaman, kimin ne olduğu tek tek gösterilir, 
istisnasızdır. Yani seyir dediğimiz kafadan bir seyir değil, tanık olacak, tanık 
olmadan kafadan bir şey söylenmez, adamın kafasını koparırlar. Sadakallahul 
azim, Allah doğru söyler, biz yine sığınıyoruz.  

İmamı Mübin ve Cebrail aynı mekânda dururlar. Zamanın Kutbu ile Zamanın 
Gavsı da hemen hemen aynı makamda dururlar. Kutbul Aktab ise baskın 
başlar, âlemde hüküm noktasıdır, çünkü mana ona gelir, sonra tüm âleme 
gavs üzerinden dağıtılır, oda çok önemlidir. Bazen Gavs, Kutbul Aktab, Kutbul 
İrşad mertebeleri de bir kişide toplanabiliyor. O da çok ender zamanlarda 
oluyor. 

Yaşadığımız her şeyden sorumluyuz; eylemlerimizden sorumluyuz, sebep 
olduklarımızdan da sorumluyuz. Daha önceki surelerde görmüştük, burada 
12. ve 45. ayette yine var. 45. Ayette Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan 
şeylerden sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler” 
Önünüzdekinden; başınıza gelecekten… Arkanızdakinden, yaptıklarınızdan, 
yaşanmış olan tecrübelerden korkun anlamında anlaşılmalı…  

Kabir toprak, beden olarak anlamlı kılınmaktadır. Yeniden yaratılış, “biz ölüleri 
mutlaka diriltiriz” doğada örnek gösterilerek olabilirliği anlamlı kılınmakta... 
Her türlü halk etmeyi bilir. Biçim vermeyi bilir. Her türlü Fatır etmeyi de bilir, 
açığa çıkartmayı da bilir.  

Fatır’da, var oluşuna duyarsız olan insan bahis konusu iken, Yasin’de olan 
bitene duyarsız insan bahis konusu edilmekte. Fatır’da akli, Yasin’de ise 
vicdani duyarlılık insanda olması gereken olarak göze çarpmakta.  

Kâinattaki bütün hareket iradeye bağlı olarak özneldir, öznel olduğu için 
tinseldir, hikmete bağlı olarak da ussal gerçekleşir, Fatır ve Yasin de bu net 
olarak anlamlı kılınmaktadır.  

Ölüm sonrası yaşam dikkat çekici... Ses, sesleniş içeriğin aktarımı sureye 
hâkim bir konu. “ bir ses oldular gittiler” diyor. Orada ses dediği, yani nidaları 
şunları bunları yok olup gitti diyor. Siz hiç kalabalıkta yürüdünüz mü? Nasıl bir 
uğultu vardır değil mi? Orda bir sesle yok ettik anlamında değil, onların 
kendisi zaten bir ses olup gittiler, yani bir uğultuydular yaşadıkları ile beraber. 
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Zaten herkesin kendisine ait bir titreşimi vardır. Konuşmamız var, şuyumuz 
var, buyumuz var ve hareketimiz var. İstesek de istemesek de hep gürültü 
yapan bir varlığız. Vücudunuzu dinlediniz mi? Vallahi bir sestiler, çektiler, 
gittiler. Her birimiz bir sesten geldik, bir seslenişiz, bir sesi yaşıyoruz ve bir 
sesin kendisindeyiz ve çekip gidiyoruz. Ve ses dediğimiz içerikli olan bir ses, 
bir biçim almış bir ses.  

Nebilik ve vicdan önemli… Her işin hak üzeri hikmete bağlı olarak gerçekleştiği 
vurgusu bu surede de bahsedilmekte. Dünya hayatının uhrevi hayata tercih 
edilmemesi istenmekte ve insanın nankör olmaması, fıtri nedene bağlı 
yaşaması teklif edilmekte… Fatır’da akli olarak gerçekliğe tanık kılıyor ama 
Yasin’de iradeyi külliye gösteriyor ve kendisine tanık olunmasını istiyor iman 
ve vicdan ile. “Nimeti veren benim, git başkasından iste verecek mi sana” 
diyor. Deneyin…  

Ben su üzerinden denedim. Acayip su tüketirim yıkanırken, yıkanmayı 
sevmem ama girdim mi de çıkmam. Denize girmem, girdiğim zaman saatlerce 
çıkmam. Toprak meşrebi böyledir, suyu sevmez, girdiğinde de çıkmaz. Vallahi 
ama bu yıkanmadığım anlamında değil. Ya Rabbi suyu israf ediyorum, bu 
suyun dersini de bana verirsin dedim. Biliyorum, bunun dersini yaşayacağım. 
Banyo ediyorum, banyo ederken bunu düşünüyorum, Cenab-ı Hakk’la 
konuşuyorum. Sen bunun dersini bana iyi vereceksin, ama Ya Rabbi senin 
affın marifetine sığındım. Dersini de şöyle içimden canlandırıyorum. Yani bu 
konuşmanın anlamı şu; kuraklık verecek, su akmayacak ve yıkanamayacağım. 
Benim vücudum yağlı, iki gün yıkanmayayım bitti. Yani suya girmeyi sevmem 
ama mecburen de giriyorum. Her neyse, o sene kıtlık oldu. Su akmıyor 
günlerce… Bak söylüyorum, konuşuyorum, israf ettiğimin bilinciyle onun 
olacağını biliyorum ve o sene kıtlık oldu. Suyun akmadığını iyi biliyorum. 
Çünkü bizatihi iradeyi zaten koyuyorsun. Böyleyim, bu sebepten önüme 
çıkacak, bununla yüzleşeceğim. Ve halen de o şekilde kullanıyorum ama bu 
sefer şöyle diyorum; sana şükürler ediyorum, bu su senin abı hayattan akıyor, 
bitmez ki. Bak hal değişti. Ya o kadar koyun, o kadar şu, bu var; bitiyor mu? 
Kardeşim o kadar tüketiyoruz abı hayattan, nimetsiz bırakmıyor. Ya Rabbi 
dilediğin gibi verirsin. Yani suyun bitmiş mi? Şükür! Şükür vurgusu çok fazla… 
Nimetin kesilmesini istemezseniz şükredin.  

Yasin irade, iman, vicdan, yakinlik üzeri okunmalı dedik. İradeyi külliye iradeyi 
cüzziyede görülür. Kişi cüzi iradesiyle tevhidi efal de bulunursa iradeyi 
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külliyenin farkına varır, yoksa farkına varamıyoruz. Uzağın yakın olmasına 
imkân yok o zaman. İnsan âlemde gaybdır ve insan insanlık içinde değer 
olarak parlamakta ve gösterilmekte. Fatır suresinde doğada değer insan, 
Yasin suresinde insanlık içinde değer olarak gösteriliyor. İradenin Hakk kıbleye 
yönlendirilmesi irşadı ve rüştü getirir. İradenizi kıblenizi Hakk’a çevirmezseniz, 
iradeyi külliye doğrultusunda Hakk’a çevirmezseniz, hiç bir şekilde rüştünüzü 
bulamazsınız. Yani Hakk’ın iradesi doğrultusunda seçimleriniz olmazsa, 
öncelikleriniz olmazsa, değerleriniz olmazsa hiç bir zaman rüştünüzü 
bulamazsınız. Bir insanın rüştü varsa özgürlüğü vardır, erildir, âlemde iş görür, 
âlemde üretkendir. Rüştü olmayan insan her zaman edilgendir, kendi ürettiği 
kendindedir, üretmez bile beslenicidir, tüketicidir. Kendinden emin olan 
insanlar üretir, günümüzde girişimci deniyor. Korkak insan üretemez.  

Korkak olmayın. Yol korkakların yolu değil. Girişken olun. Ya ben 
anlamıyorum, ben yapamam, ben şöyle edemem ya da böyleyiz, şu kadar 
yeter. Yetmesin kardeşim! Nakşîler iki tane güzel şık getirmişler dervişlerine; 
Nazar bek-kadem; Vatan-ül Sefer, Yani kusurlarında ayağına bak, ayağına 
nazar et, kimseyi görme, hak hakikate tanık olmaya çalış. Vatan-ül sefer; her 
zaman vatanına dön, Hakk’a dön, hicret et. Ben bir tane daha ekliyorum; 
dünyaya karşı tok gözlü, Allah’a karşı aç gözlü ol. Yani doymayın. Allah’a 
doyulmaz. Dünyaya doygun ol ama Allah’a doyulmaz. Zaten Allah’ın zevkini 
edindikten sonra doymanıza imkân yok. Arka arkası kesilmez. Yeter ki Allah’ı 
Azimmüşşan ile zevk edin.  

Yasin’de Rahman’da yaşayan, Rahim sıfatında öz varlığına halen uzak insan 
bahis konusu ve insanı Rahim sıfatı ile Allah’a, Rabbi sıfatı üzeri yakınlığı 
murad edilmekte ki bu vermekle başlıyor. Çünkü rahmet vermekle 
alakadardır. Allah’ın ilk işidir vermek, var etmek. Hz. Resulullah’ın hadis-i 
şerifi; “Veren el, alan elden üstündür” Ya Ayşe, kurban etin ne oldu? Bir but 
dışında hepsini dağıttım diyor. O zaman bir but hariç hepsi bizimdir, diyor. 
Yani vermenin aidiyet itibari ile kendisine ait olduğunun bilincinde. Çünkü 
biliyor ki sonuç itibari ile, ahiret itibari ile verdiği kendisinde, tuttuğu değil. 
Verdiği, sonuç itibariyle kendisinde… Sebebe göre konuşmuyor, akli olarak 
baktığın zaman ilişkiye verdiğin senin değil, tuttuğun senindir. Ama O 
sonuçtan bakıyor, tinsel sonucundan bakıyor, verdiği kendisine dönecek… Bu 
ilmi olarak öyledir, mal olarak öyledir, can da hizmet olarak böyledir, fark 
etmez. Şehit niye şehittir canını veriyor, Allah’ın nuruyla diri kılınıyor, onun 
için şehittir. Allah’ın nuruna kendiyle tanıktır artık, onun için şahittir, tanıktır 
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ve direk ilahi âleme taşındığı için şehittir. Bir kabre geçirelim, şöyle yapalım 
yok, hemen cennete, onun için şehittir, direk tanıktır. Ne söyleniyorsa hakmış, 
rabbimin vaat ettiği haktır. 

Geçen surelerin bir tanesinde şeytanın vaadi ve rabbin vaadi diye bir şey 
vardı.  Vaat teklif etmek demek, içerik olarak... Yani bir şeyi vaat ediyorsan o 
şeyi teklif ediyorsunuz demektir. Şeytanın vaadi/teklifi boştur; sonuç elde 
edemezsin, sonucu yoktur. Ama Allah’ın size vaat ettiğinden sonuç alırsınız, 
yani hak söz sonuç verir, hak olmayan söz sonuç vermeyendir. Onun için 
şeytan size apaçık düşmandır derken, nefsinize dikkat edin yaptığınız 
ilişkilerde Allah ile aranıza girmesin. Sizden ilk doğan neyse Hakk’a ait, ilkeye 
ait, evrenselliğe ait onu yapın… Ama ilk doğan kötülükse ondan uzak dur, 
çünkü adamın her tarafı kötülükse aklına ilk doğacakta kötülük olur. Çünkü o 
kadar örtülmüş ki o kadar kararmış ki, iyiliğin sesi duyulmaz olur orada. 
Kendisindeki o potansiyeller telkin edilirken yüreğinde, duyulmaz olmuş.  

Dün, bugün ve gelecekte olacak olanlar iradei ilahiye bağlı olarak gerçekleşir, 
iman et diye bir not düşmüşüm.  Gelecek dediğimiz dahi olmuş bitmişten 
ibaret çoğunluğunda, Allah Azimüşşan ömrümüzde geleceği ne kadar bitirmiş 
bilmiyoruz. Kendisi hangi bir gelecekte bizi bekliyor, nasıl bir gelecekte 
önümüzde bilmiyoruz. Çünkü olmuş bitmişi yaşıyoruz biz, yaşadığınız her şey 
olmuş bitmiştir. Dün, bugün ve gelecekte olacaklar iradeyi ilahiye bağlı olarak 
gerçekleşir, Yasin suresinde bunu da görüyoruz. 

 İlk on iki ayet çok önemli, Resulullah’ın da bir hadisi şerifi var bu bağlamda, 
“İlk on iki ayete kadar bir mümin kul okursa Allah Azimüşşan’dan bir şey 
isterse direk olur.”  

Biçim ve içeriğe bağlı olarak beden dili muhteşem anlamlı olarak serilmenmiş. 
İlk ayetleri okuyun; “Onların boyunlarına halkalar takmışızdır, yukarıdır.” 
Kibirli insan nasıl net anlamlandırıyor. Hani burnu havada derler ya, argoda 
bile tanımı var. Vallahi burnu havadayı öyle bir tarif ediyor ki, inanılmaz. 
Kur’an’da vücut dilini inanılmaz konuşması var. Diğer surelerde de tanık 
olmuştuk.  

“Arkalarından ve önlerinden set çektik” bunlar temsili kavramlar, teşbihi. 
Arkalarından önlerinden demek, gelecek ve akıbetlerine… Arkaları geçmişleri, 
önleri gelecekleri demektir. Nasıl bir insanın geleceği ve geçmişine set çekilir? 
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Adam geleceğinden kaygılanıyor, adam fakirliğinden, şundan, bunundan 
korkuyor; yani set oluyor. Sohbete giderim işimden olurum, karımdan 
olurum, aşımdan olurum, bitti… Geleceğe ait hakkın olmadığı, değerlerin 
olmadığı her türlü tasarım Hakk’tan geri bırakır. “Set çektik” diyor; öyle bir 
irade verdim ki orda set çektim. Geçmiş; Türk’üz, Kürt’üz bunlar hep 
geçmişimiz. Aleviyiz, Sünniyiz, hep geçmiş daha devam etmekte… Hangi 
sülaleden geldiğimi biliyor musun ya da kariyeri, sen benim ne iş yaptığımı 
biliyor musun? İş Allah’ın işi, farkında değil, kendisi memur olmuş, amir 
olmuş, Allah’ın işi yerine gelmiş. İş Allah’ın işi, faili mutlaktır Allah… Orada bir 
hizmetin dokunmuş; “yüzüne vuranlar yok mu, onların elleri de bomboştur” 
diyor, bak yüze vuruyor, geçmişte yaptıklarını Allah Azimüşşan’a vuruyor. 

İki türlü yüze vurmak var, bir insanın yüzüne vurulur yapılan şey, bir de Allah’a 
vurulur kendi yapmış gibi… Bilmez ki Allah yapıyordur, tereciye tere satar, 
kendisi yapıyormuş gibi. Bakın, kula caka yapmak Allah Azimüşana caka 
yapmaktır. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun, şu işleri yaptım, bu 
işleri yaptım, faili mutlak Allah, sen yapmadın ki! Bizatihi Allah’a o sırada trip 
yapıyor. Kula yaptığınız Allah’a dır. Yasin suresinde insan kıble olarak 
gösteriliyor. İnsan yaşantısında insan değer olarak çıkıyor, insan ilişkilerinde 
insan değer olarak gösterilerek insan kıble olarak gösteriliyor. Ayet çok net; 
“Rahmanın doyuracağını biz mi doyuracağız”, “onlar çok büyük laf söylediler” 
diyor. Ne söylediklerini bilmiyorlar, çünkü Rahman onların eliyle verecek. 
Verme onlarda Rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli edecek, verdikleri zaman 
Rahman onların eliyle vermiş olmuş olacak.  

Son ayetler özellikle beka mertebeleri olarak anlamlıdır. Tefsire hiç 
girmiyorum, lakin yine de söylemek lazım. Beka mertebelerine gidersek; 
iradeyi külliyenin asli tecelli olarak bir kuldan tecellisidir ki ol dedikleri olur. 
Eskiler ona; er sözüdür, ağızdan çıkan yere düşmez derlerdi. Yani olur, 
istisnasız. Peki, bunu neye bağlıyor; teslimiyat ve hizmet. Hizmet ve teslimiyet 
gönlünüzü cennet yapar, Allah’ın tecelligahı yapar ve üzerinizde Hakk tecelli 
ederse ol dediğiniz olur. Sizin dediğiniz olmuyor, yine Allah’ın dediği oluyor. 
Lakin siz orda ol dediğiniz olurken, onun olmasının verdiği zevk yani bir 
sıfatının yaşanmasının verdiği zevki yaşarsınız. Metin Babaya selam olsun; 
ağzınıza çalınan bir parmak cennet balıdır, der. Vay işte bak oldu! Allah 
oldurttu. Bir de olmuş bitmişte yaşadığını düşün, gitti güme, bir parmak 
baldan başka bir şey yok. Hakikatten baktığın zaman aciziz.  
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- 51. ayet “Sur’a üfürülür, oda ne, onlar kabirlerinden çıkıp koşarak 
Rablerine gidiyorlar”.  

Sur’u daha önce anlamlandırmıştık, okuduklarımız sura üflenme olsun, sura 
üfürüldü, böyle uyandık. 

 Ama buradaki kişiler “Rahmanın doyuracağını biz mi doyuracağız” 
diyenler. 

Ne zamanki aciz düşerler söyledikleri sözler yine kendilerine döndürtülür, işte 
o zaman onların suruna üflenmiştir. Verseydik verilenlerden olurduk, derler. 
Ben bunu kendi üzerimden anlatayım. Farz edelim ki biri yanımda bir şeye 
ihtiyaçlı oldu, yardım etmedim, rabbim versin dedim, ben nerden vereceğim 
gibi bir şey dedim. O şeye aynı şekil de ben muhtaç olurum, muhtaç olunca 
rabbime sığınırım, rabbim yine beni onunla yüzleştirir; sen vermemiştin. O 
eylemin kendisi yaşadığım şeyin bana önüme getirilmesidir, suruma üflenişi 
idrakime taşınmasıdır. 

Sura üfürülmesi iki türlü; yok ediş ve var ediş. Birinci sura üfürmede yok 
etmek var, ikinci sura üfürülmesinde de var etmek var. Yok etmek; halk 
edilenlerden kurtulmak, yani doğa nesnelerine aşkın bakış kazanarak Allah’ı 
tavırlarında müşahede etmektir. İç dünyada tine uyanmaktır, tevhitte Allah’ı 
seyran etmektir. Surun ikinci üfürülmesinde gerçekleşen var edilişte ise 
birincide sura üfürülmesi sonucunda müşahede ettiğin Allah’a kendinde 
ermişsindir. Allah’ın sıfat ve ilahi esma tavırlarında O’nu yaşarken O’nunla 
ayağa kalkmışsındır. Burada birinci üfürmedeki yok etmekten kasıt duyular ile 
algılanmalarınıza aşkın bakışım kazanmış olmanızdır. Kimi algılamaktasınız? 
Tavır ve sıfatlarında Allah’a tanıksınızdır. İkinci sura üfürülmesi ile kastedilen 
ise sıfat ve esma tavırlarında yaşarken Allah ile var olduğunuzun bilincine 
taşınmış olmanızdır. Bu durumda zaten Kıyamı bi Zatihi sıfatı ile Allah ile 
varsınızdır, kendi dışınızda olarak tanık olduğunuz Allah’ı kendi öz varlığınız, 
sıfat ve tavır sahibi olarak bulursunuz.  

Tinde böyle olsa da Allah ile/varlığının hakikati ile bilinçlendiğinizde zaten 
doğadaki süreksizlikte her an bir var oluş ve yok oluş görürsünüz ve her an 
sura üfürüldüğüne tanık olursunuz. İnsanlık tininde ise her yeni gelen ile 
değişen devirle beraber her daim batılın zayi olduğuna ve hak olan ile yeniden 
tinde doğulduğuna tanık olmanız doğrultusunda sura üfürüldüğünü 
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görürsünüz. Zaten hak olana ait her bilgiyi edinirken batıl görüşten yana yok 
oluşa ve hak olan ile var oluşa taşınırken de hep sura üfürülmüş olunmakta 
değil midir?  

 Sura üfürülmesi kıyamet değil mi? 

Kıyamet ayağa kalkış, kıyamet ile her şeyin yok olduğu sahneyi anlama. O var 
zaten, amenna. Orayı anlamlandırıyor, oralara girmeye çalışmıyoruz, aynı 
zamanda güne taşımaya çalışıyoruz. O anlamı var, ama hakikatle ayağa 
kalktığın da tecrübe ettiğinle ayağa kalktığında zaten o sırada kıyametin 
kopuyor, sura üflenilmiş oluyor. Ayağa kalkıyorsun, bilinçleniyorsun. Sura 
üflemek bilinçlenmen demek, hak ve hakikat idrakinle bakman demek, Fatır 
olanı görmen demek/ kendini açana/ aşikâr edene tanık olman demek. Hem 
kendi üzerinde hem âlemler üzerinde. Lakin - Yasin’in sonları hariç, beka 
tecellileri hariç- Yasin’de de Fatır’da da Rahman dairesinde dönen ve genelde 
hep aynel yakın tanık olunan bir Allah’la karşı karşıyayız. Hep doğa 
dairesinden konuşur. Çünkü doğa dairesi rahman sıfatı ile Allah’ın tavırda 
olduğu dairedir. Bakınız doğa rahmandır demedim. Doğa üzerinden Allah 
rahman tavrında görünür.  

53. Ayet: Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen 
huzurumuzda hazır bulunurlar.  

52. Ayet: Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın 
vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! Derler.  

51. Ayet: Nihayet Sur’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden 
kalkıp koşarak Rablerine giderler.  

50.Ayet: İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilirler, ne de ailelerine 
dönebilirler.  

49.Ayet: Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak 
korkunç bir sesi bekliyorlar. 

Biraz önce gelecekten okuduk bakın, akıbet itibari ile gelecekten başa doğru 
okuduk zaten hep öyle okunur. Şimdi tersinden okuduğun zaman geleceğe 
doğru götürüyor olarak okuyor. Bir insan geleceğinde zaten hakk hakikatle 
yüzleştiği zaman, ölüm, kıyamet dediği orası, zaten ölümdür. Nerde kıyamet 

435

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



bahsi geçiyorsa orası kesinlikle ölüm... İster genel ölümü anlayın, ister bireysel 
ölümü anlayın fark etmiyor. Büyük kıyamet şu anda kopsa, normal 
kıyametinizde kopsa aynı şey değil mi, sonuçta ilahi âleme taşınmıyor 
musunuz, ne fark ediyor. Millet büyük kıyamet bekliyor, normalde ölsen 
büyük kıyametle de ölsen fark etmiyor, aynı yere gidiyorsun.  

Vardığın yerde karşılaştığın şeyle uyanmak ayrı bir şey; burada sur’a mana ile 
üflediğinde, mana ile Fatır edileni görmek, tanık olmak ve kıyam etmek ayrı 
bir şey… Ahiretimizi akıbet olarak burada bulmak derdimiz. O zaman 
deneyimlerimiz, acı tecrübelerimiz Rabbe yaklaştırır.  

İhtiyaçlı olan birine bir şey vermedin… Biliyoruz ki ihtiyaçlı, rabbimiz bizim 
üzerimizden rahman olacak değil mi, rahim olarak da telkin etti ver dedi, lakin 
vermiyor nefis. Hani vermedik “ya rabbi sen ver” yani benim ihtiyacım var 
demek bu. Döndük yaşama, emin ol seni aynı şekilde muhtaç kılar. O muhtaç 
kaldığın şey, acı tecrüben olarak idrakine taşırsa eğer geçmişle yüzleştirilerek; 
evet dersin, yapmıştım! “Ya Rabbi, Ya Rabbi…” O gün rabbine yürürsün. Neyle 
yürüyorsun; duayla yürürsün, düşüncenle yürürsün. Sığınacağın kapı; 
yapmıştım, o bir tövbedir. Yapmıştım’ın ikrarı tövbedir. Ama çare istiyorsun; 
ben yaptım, yani affet, yani kapımızı aç, yine sura üflemiş bak, idrakine geldin, 
bilincine geldin ayaklandın. Bir sıfatıyla ayaklandın yine, yani el Rezzak 
esmanla ayağa kalkman lazımdı, Rahman sıfatında görünmen lazımdı! Ben 
ayağa kalkamadım, yani seninle yükselemedim, sana taşınamadım; Ya Rabbi 
şimdi taşınayım! Bu akılla okuduğun zaman biraz öncekilerle tamamıyla 
örtüşüyor. Tamamıyla yakinliğe davet ediyor. Yani her şey irade-i külliye 
doğrultusunda okunur.  

Yasin suresinin özeti şu, her şey irade-i külliye ye bağlı olarak gerçekleşiyor. 
Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Faili mutlak olan Allah yapıyor. Ve irade-i 
külliye iş görürken insan değer olarak ortaya çıkartılır. Ve değer olarak 
çıkartılırken, uzak kalan insanın yakin olması isteniyor. “Ey halkım” da el 
uzatılışı, yakin gelişin el uzatılışı... Onlar büyük laf söylediler sözü, verin 
denildiği zaman tevhide ayak uydurun, Allah’u Azimüşana ayak uydurun. Ya 
bir akış var, akışa ayak uydurun demektir.  

Yasin ile şöyle diyor; ey insan, yakin gelen insan, sen resullerdensin. Bak, 
peygambere sesleniyor; Yakin gelen insan, sen peygamberlerdensin, emin ol. 
Sen vicdana seslenenlerdensin, sen davetçilerdensin, sen nun’un noktasısın, 
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el tutacak olanlara hizmet edecek olansın. İnsanlık içinde seni değer olarak 
çıkarttık ve seni hepsine tanık kılacağız. Daha önceki ayete gidin sen tanıksın, 
şahitsin dediği noktasında. Bu noktada okursan her şey anlaşılır. El tutarsan 
onlarla uyanıyorsun, idrakine varıyorsun.  

Ama şöyle bir durum da var; Arsızı kazığa oturtmuşlar, şalvarımın paçası yırtık 
demiş. Yani hayatında yaptığı kötü şeyin olumsuz etkilerinin sebep olduğu 
şeyleri görmez, başına da bir şey getirildiği zaman uyanmaz, yine sebeplerden 
bilir. Şu yaptı bu yaptı, öyle oldu böyle oldu. Hiç kendi yakasına yapışmaz. 
Kendisini vicdan terazisine koyup ta tartmaz. Böyle bir adamın uyanışı yok, 
değil mi? O zaman biraz önce okuduğumuz sureleri ahiretliği olarak oku, o 
zaman giderler rabbe karşı “Ya rabbi bizi affeyle” bu halden sonra hangi 
ayetler geliyor biliyor musun? “ Ya rabbi bizi bir daha gönder” Biraz önce 
okuduğumuz ayetlerden sonra, insanın orada yaşayacağı ayetler onlardır, bizi 
bir daha gönder. Rabbe doğru yürürler ve rabden rica ederler, ya rabbi bizi bir 
daha gönder, iyilerden bulasın. Daha önce verilmişti ya, size daha önce 
düşünülecek vakitte verilmişti.  

Bazıları gönderiliyor, bazıları gönderilmiyor, kefaret olarak gönderilenler var, 
yok değil. Onun için bazen bir olay gerçekleştiği zaman geçmişine de 
bakıyorum, kırmızı dosyasına da bakıyorum; hak etmiş mi, etmemiş mi? Hak 
etmişse hiç dokunmuyorum, yok mükâfat olarak verilmişse o zaman el 
uzatıyorum. Bilmiyorsun ki, adam bir şey yaşıyor, yaptıkları birçok şeyden 
dolayı mı, sebep olduğu birçok şeyden dolayı mı yaşamış daha önce. Azim 
Allah neler var, neler var…  

 Ruhla tin arasında bir farklılık var mı?  

Biz ruhla tini ayrı tutuyoruz, daha önceki sohbetlerde söyledik. Ruh tin demek 
değil.  

 Tin, insanın buradaki farkındalığının devamı olarak söyleniyor. Her bir 
farkındalığın ahirette de devamlılığı söyleniyor. 

Tin eylemde görünüş bulmaktır. Her eylem ve üretim tinseldir… Ve böylesi 
tinsellikte/maneviyatta, sıfat ve tavırlarınızda yani belirleyici ve galip 
özellikleriniz ile tinde yaşarsınız, yaşadıklarınızda tinsel bir varlıksınızdır. 
Elbette ki yaşadıklarınız ile kendinizi keşfederken tinde farkındalık 
edinmişsinizdir ve Ahretinizde de bu farkındalık üzeri halk edileceksinizdir. 

437

Kur’an Mucizesi Dersleri 3



Her can bilinçlendikleri ile halk edilir ve ahirini yaşar. Ayette önceden 
gönderdiklerinizi burada bulursunuz diyor, farkına varacaksınız. Yaşadıklarınızı 
deneyimlediklerinizi hem halk edilmiş olarak bulacaksınız hem de 
ilişkilerinizde Fatır/ açılacak olarak bulacaksınız anlamındadır.  

 Şu soru çok soruluyor. Ben vefat ettikten sonra benim şuandaki bilinç 
farkındalığım kalacak mı, hesabı verecek mi? Bir de devirler var, her 
devrin farklılığı var, bu devirlerin külli olarak birleşmesi var mı? 

Hesabını verirsin. Biz ahiret konularını en sona bırakacaktık, ama mevzusu 
oldu bahsedelim. Birincisi cennet ve cehenneme giriyoruz, iç âleme 
taşınıyoruz. Duyularımızla değil ruh gözümüzle görebileceğimiz, asılar âlemine 
arketipler evrenine, gözümüzle görmediğimiz bir âleme gidiyoruz, o iç âlemle, 
nurani âlemle alakadardır. Bunu en basit şöyle söyleyeyim biyolojik bir 
organda yaşıyorsunuz, gözünüzü kapattığınızda - keşfi olanlar için diyorum- 
birçok şeyler görmüyor musunuz, demek ki bu âlemde gerçekleşen şeyler. 
Nice melek görüyorum bazen, nice nebi görüyorum bazen, aynı anda bu 
âlemde görüyorum, başka âlemde görmüyorum ki! Ya Rabbi, bazen geçmiş 
zamanları gösteriyorlar, gözümün önüne geliyor, yine bu âlemde gösteriliyor. 
Ama bak daha da ilerisine gideyim daha da basite indirgeyeyim. Rüya 
görüyorsunuz biyolojik olarak, kendi iç âleminizde bir enerji akışına tanık değil 
misiniz, peki kim tanık? Bir enerji biçimi tanık… Hangisi? Ruhun kendisi. Ruh, 
kendisinde biyolojik olarak, bedeninde, bineğinde gerçekleşen elektrik 
akımlarına tanık… Biçim almış, ama halk edilmiş ve kendisine Fatır edilen 
açılan değil mi, aynı şey. Diyor ki insanlar uykudadır, yani şu âlem bir uyku, 
perde. Öldükleri zaman dirilirler, uyanırlar. Burada ölüyüz, gözünüzdeki perde 
kalkarsa dirisiniz, görürsünüz, Cebrail’i, Mikail’i, peygamberleri. Hepsi iç 
âleme aittir; duyular âlemi, madde âlemi perde kılar.  

Allah’tan anlatayım… Allah o kadar yakın ki; “ya kulum, ya Gavs… Kuluma 
seslenirim, toprağın ve suyun kesafetinden dolayı duymaz beni” diyor. Bizdeki 
paralel evrenler… Hani burada bir evren var, bir de başka bir yerde paralel 
evren falan var gibi değil. İç içe paralel evren… Onun için eskiler şöyle derdi; 
Allah öyle bir varlıktır ki âlem içinde âlem, mekân içinde mekân, zaman içinde 
zaman halk eder. Vay be! Tanık olana aşk olsun.  

Hakikatten de öyledir. Dünyanın zamanı içinde, kendi dünya zamanını 
yaşamıyor musun? Kendi dünya zamanın içinde melekût âleminin yani asıllar 
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âleminin mekân zamanının içinde yaşamıyor musun? Asıllar âlemi iç âlemdir, 
orada melekler ne yaşıyorsa bu âlemde sonuçları yaşanıyor, sonucu bu 
duraktır. Dünya âlemi, gölgeler vadisi… Yani asıllar ne yapıyorsa gölgelerde 
onu yapıyor, başka bir şey yapmıyor ki. Sizin aslınız, ruhunuz, iç âlemde nasıl 
yaşıyorsa iç âlemdeki ilkeleri nasıl hissediyorsa, nasıl duyumsuyorsa, bu âleme 
de onu yansıtıyor, başka bir şey yansıtmıyor. Gittiğiniz zaman iç âleme 
göçüyoruz; iç âlemin bu tarafta karşılıkları olan cehennem tarafına mı yoksa 
cennet tarafına mı göçüyoruz? 

Cennet tarafı dediğimiz gökle sembolize edilmiş, cehennem dediğimiz yerle 
sembolize edilmiş. Kimisi yerde kalır. Hani eski mitolojilerde ateş olmayan 
yerden duman çıkmaz diye atasözleri vardır, hani Zeus’lar falan vardır, bir şey 
imge olsun uyandırsın diye söyledim. Emin olun yerin dibine kadar yeri vardır. 
Bu oradan esinlenilmişti anlamında değil, katiyen. Kimisi yerde kalır kimisi 
göklere yükselir, arasındaki fark budur. Kimisi cehennemde kalır, kuyularda, 
kimisi göklere yükselir. 

Biraz daha ileri gideyim, bu dünyanın sonundan sonra kâinat içi cennet ve 
cehennemler vardır. Şimdi biraz daha ileri gideyim; kâinatın kendisi biterse 
eğer kâinatın dışında cennet ve cehennemler vardır. Yani bu kâinatımız yalnız 
bir kâinat değil, daha yeni doğmuş. 

 Kıyamet yalnız bu dünyanın yok olması mı, yoksa komple kâinatın yok 
olması mıdır? 

Kâinat durur yerinde, dünyanın yok olması anlamındadır. Ama sen bir 
dünyasın, sen yok olduğunda zaten kâinatın yok olur, yani kıyametin koptu. 
Her insan bir dünya! Eskiler yeni çocuk dünyaya geldiği zaman, “yeni bir 
dünya geldi” derlerdi. Bununla bağlantılı düşünün; yenidünya öldü. Bak 
Yasin’de de karşılığı var; sizler bebek olarak gelirsiniz, ilerleyen yaşlarda da 
bebeklik devrenize çeviririz. Yani her şeyi, başlangıcı ve sonunu aslında daire 
çizerek yaptırırız anlamına geliyor. Ama başka bir şey daha var orada; sonuçta 
başa döndertiriz. Bir şeyin sonucu başına dönüşüdür. Bizim başımız kim; 
Allah. Sonucumuz, Allah’a dönüşümüz. 

Kabir, kabirde azap vardır haktır. Kabirden cennete yükseliş vardır, haktır. 
Ama şu âlemle, dünyayla sınırlı görmeyin, iç âleme girdiğinizde dünyayı aşar 
o. İç âleme girdiğinizde bambaşka kapılar açılır, eskiler kapı derlerdi, 
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elektromanyetik kapılar, istediğiniz âlemlere sürüklenirsiniz. Gezegenler arası 
gezmeye başlarsınız, dünya ne ki! Baba derdi; neyine şükredeceğim, iki 
lahmacuna, ona buna mı şükredeceğim. Allah’ın yanında ne gezegenler, ne 
uzay gemileri var; versin onları, şükrederiz derdi. Aza şükretmeyen çoğu 
bulmaz, ama esperi ile anlattığı şu; dünya ile şunla bunla sınırlı değiliz, 
bunlara da kanmam derdi. Allahu Azimüşanın sonsuz ganiliği içinde bunlara 
kalmış değiliz. İnsanlığımızı bileceğiz, kendimizi dünya ile dünyanın 
görüntüleri ile uykusuyla sınırlamayacağız. Bizden istenen görüleni değil, halk 
edileni değil, kendini Fatır edeni gör ve kendini O’na taşı. Bak gör de değil, gör 
ama kendini O’na taşı… Taşımazsan gittin güme, Allah esirgesin! 

Bir önceki surede zikrettiğimiz o ayet muhteşem “kimilerine verdik” bir 
nasiptir bu. Nasip olduğu için hamdu senalar olsun! Baba onun için çok 
şanslısının demişti, ben şansı tesadüf gibi algılamıştım. Yok, evladım öyle bir 
şey, nimet, takdir olarak söylediğimiz bir şans. Allah’ın takdirinde çok 
şanslısınız, ya takdir etmeseydi! Düşünün şuanda Allah demeyen insan var. 
Allah nedir, kimdir, nasıl bir varlıktır bilmeyen insanlar var.  

Yasin, iradeyi ilahiye teslim olan ve sonuçta insanlık içinde değer olarak 
görülmüş olan ve o değer üzerinden iradi külliye üzeri yaşayan insanın 
suresidir. Yasin, ey yakin gelen insan her şeyi hikmeti ile gör, hikmeti ile yaşa, 
hakkıyla gör, hakkıyla yaşa ve senin üzerinde Allahu Azimmüşşan kendini 
açmaktadır. Yani Rum suresinde 30. Ayette söylenen şey, Yasin suresinde 
gerçekleşir. İnsanı Allah kendi fıtratında yaratmıştır, Yasin suresinde o 
tamamen gerçekleşmiştir. Yani Allah, kendinde olanları irade-i külliye ye bağlı 
olarak yaşayanların üzerinden açar.  

Altı altı dizge içerisinde 12’li sureler olarak 3 tane çark bitirdik. Bundan sonra 
Kur’an tamamıyla tafsilata ayrılır. Sad suresine gireceğiz, bak orada sana 
melekleri anlatacak. Sad başlayacak, Zümer başlayacak. Rahman’da şükürleri 
konuşuyorduk. Rahman suresine gireceksin; daha iman etmeyecek misiniz, 
Halen şükretmeyecek misiniz, İman etmeyenler için; Rabbinizin hangi 
nimetini yalanlıyorsunuz? İman edenler için de dünyanın gafletinde iman 
ediyor ama gafletin içinde yaşamaya devam ediyor; Halen şükretmeyecek 
misin? İman ediyorsun da halen şükrü hayatına geçirmeyecek misin?  

Şükür şekürden geliyor. Şekür karşılığını ziyadesi ile veren demek. Burada 
hem tasdik anlamına gelir, şükür tasdik anlamına gelir. Hani birine teşekkür 
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edersin, tasdik anlamına gelir. Kalben tasdik anlamına gelir. Ama sizden 
verdiklerimi halen dağıtmayacak mısın, Rabbinizin hangi nimetini 
yalanlarsınız, Halen şükretmeyecek misiniz? Yani size verdiklerimden halen 
vermeyecek misiniz? Yani nimetini yalanlamak demek sahiplenmektir, 
cimriliktir aynı zamanda. Bir insan Rabbin nimetini, rahmetini en fazla 
cimrilikle inkâr eder. Rahmet senden akmıyor ki, eğer rahmet senden akıyorsa 
zaten cimri değilsindir. Veriyorsundur. İlminden, canından, hizmetinden, bir 
şekilde veriyorsundur. Vericilikte iş var. Vermeyen hakkı bulamaz. Allah bize 
vermeyi nasip eylesin. Vermemeyi değil.  

36’dan 40’lara doğru gidiyoruz. 40’lar toparlanış sureleridir. 36’ya kadar 
tamamıyla ufkumuzu, önümüzü açtı. Bizi bir idrakte oturttu. Fatır suresinde 
cennet nimeti olarak bilezik, inci, ipek zikrediyordu. İpek latifliğe işarettir. 
Elbiselerin tamamı içsel hallerdir. Kısa kollu giydiyseniz gelip geçici hal, uzun 
kollu giydiyseniz rüyalarınızda devamlı olan bir hale işarettir. Mesela yeşil 
ahlaka, mavi aşka, kırmızı hastalığa, pembe gelip geçici nezle, sıkıntı, 
depresyon gibi ufak tefek hastalığa işaret eder. Bunun gibi renklerin kendine 
ait dili var.  

Orada zikrettiği üç tane şey var; bilezik, inci, ipek. Bilezik, altın, saflığa işaret 
eder. Artık ihlâsı bileziği, melekesi olmuş. Çünkü bir şeyin bilezik olması 
melekesi olması anlamına gelir. Küpesi olması demek, nasihat artık yaşam 
biçimi olmuş, yani nasihat edindin mi, kulağına küpe edindin mi?  

İpek latifliğe işaret eder. Erkeğe burada haramdır çünkü dünyevi ilişkilerinde 
latif olmak yanlış anlaşılır. Abim iş adamı, çok latif davranışlarda bulunsun, 
abiden şüphe etmeye başlarlar, sen kim oluyorsun, ne yapıyorsun gel bakalım 
derler. Latiflik yanlış anlaşılıyor, onun için erkeğe haramdır. Yani bu âlemde 
müminsen, müslimsen, teslimsen fazla latif görünme, yanlış anlaşılırsın. Lut 
kavminden, normal insanlardan biliyoruz. Eşeğe semer vuran çok olur. Sen 
latifliğinden yapıyorsun, adam gelir semer vurmaya çalışır. Yani işlerini 
gördürürler. Askerlikten biliriz, çocuk latiftir önüne gelen semer vurur. O işe 
koşturur bu işe koşturur. Biraz da latif olma, dişli ol! İş yapacaksan hakkıyla 
yap. Çünkü bu dünyada Allah size zül celali Vel ikram dır, ama o esmayla siz 
de Zülcelâl velikram olun. Yani gayretinizi gösterin, çabanızı gösterin. 

İnci, manalara işaret eder. İnci tanesi, kendinde saklı manaların açığa çıkışı… 
Midye ağzını açıyor ya. Bir yerde sohbet ediyordum. Kadın, “bir bakıyorum 
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inci tanesi gibi nurlar yağıyor” diyor. O sırada mana akışı var, onları görüyor. 
İlahi âlemde biçim kazanıyor, kadıncağız da onları görüyor, onları söylüyor. 
Bak hemen biçim kazanıyor. Yaptığın eylem biçim kazanıyor. Sözün biçim 
kazanıyor. Ve gözü açık olan aslında ne biçim kazanıyorsa onu görüyor, onu 
söylüyor. Tamam, sen sohbetin biçimini boş ver, halk edileni boş ver; Sen 
içeriğine bak, manasına bak, fatır edilene bak. Biçime niye bakıyorsun!  

Bir kardeşim vardı. Efendim siz konuşurken gül kokusu geliyor, şu kokusu 
geliyor. O sırada cennet karşılıkları neyse onlarla karşı karşıya. Ya da şunu 
görüyorum, şu geliyor bu geliyor. Ya abi etme, onları görme; önemli olan 
sohbetin akışındaki anlam akışı. Sen onu al, biçimde kalma. Zaten bizden 
istenen biçimde kalmamak… Görmek önemli değil. Ama insanlar illa bir şey 
görmek istiyor. Anlayışını bulduğunuz zaman görmek önemli değil. Ahirette 
gider görürsünüz. Sizden istenen içeriğin elde edilmesi, biçimin kendisi değil 
ki! Biçim taşıyıcıdır, içeriğin edinmesi içindir. Onu da hiçbir zaman unutmayın.  

Yasin’e gittiğiniz zaman tahtlarında kurulurlar diyor. Makam sahipleridirler, 
artık yakindirler. Tahtlarında kurulurlar. Cennet artık tahtları olmuştur. Gönül 
tahtında hangi sıfat üzerilerse artık orada kalıcılar. Makam olmuş. Taht 
makama ve kalıcılığa işaret. Yani sıfat-ı hakkı ne ise, gerçek olan sıfatı ne ise 
artık kalıcıdır orda. Gönlünüz cennet olur, sıfatınız artık orada kararlı ise, 
değişmezse artık orası sizin için makamdır. Evliyalar, veliler cennet 
insanlarıdır. Konuşulan cennet insanlarıdır. 

 68. ayet ”kime uzun ömür verirsek, biz onun gelişimini tersine 
çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?” 

Yani döngüsel… Bir şeyin evveli sonu bağlar, sonu evvelindedir. Bir şeyin 
evvelini sonunda görürsün, sonunda da evvelini görürsün, çocuklaşıyor 
insanlar. Bebek nasıl duyarlı değil mi hassas, aynı şekilde onlarda duyarlı 
hassaslaşıyorlar. Ama ne taraftan? Kendi üzerinde hassaslaşıyorlar.  

Şimdi bunu manen anlayın. Bir şeyin evvelini başına, başını evveline çeviririz, 
siz nasıl hizmet ediyorsanız öyle hizmet bulacaksınız anlamına da gelir. Ben 
efendime nasıl hizmet ettiysem öyle hizmet buluyorum. Ben manen hizmet 
ettim, manen hizmet edenler geliyor. Ben zahiren hiçbir zaman yanına gidip 
te hizmet etmedim, ne evine ne şuyuna, ne buyuna. Evini bile bilmem, 
çocuklarını bile bilmem, çocuklarını kendisinden sonra tanıdım. Yanında 
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otururdum, Allah’tan yana ne denilecek ona bakardım. Çünkü hizmet o 
değildi ki. Ama onun hep dersini verirdi. Oğlum bizim yanımıza geliyorlar, 
bazen sigara veriyorlar, bazen cebimize para koyuyorlar, bazen işimizi 
yapıyorlar, bazen eve yardım ediyorlar, ama bunların hiç biri hizmet değil 
derdi. Hizmet o ki söz ağızdan çıka, yere düşmeye! Yani insan gönlünü ala! 
İçerik ne ise o içeriği gönlüne al, içselleştir, eylemlerinde bulun, hizmet budur. 
Kur’an’da bunu anlatıyor, başka bir şey yok. 

Son Fatır suresi ile Yasin’e git başka bir şey söylemiyor. Sizin Allah’a 
taşınmanızdır, gerisi boş iştir. Aynı hizmeti buluyorsun, başka değil, ne yaptı 
isen o. Başında olan sonunda çıkacaktır. Bir, iki sırlı manası daha varda onu 
başka zaman açalım. Çünkü tefsire giriyoruz, tefsire girince konu dağılıyor.  

Sonunuzu evvelinize çeviririz diyor. Kamil kişi ise keşif ehli ise evveliyatını 
görür. Bir önceki geldiği hali, bu halinde sonuç itibari ile tecellilerinde görür. 
Bazen gelenlere bakarım, geçmiş hallerine bakarım; aynı karakteristik 
özellikleri göstermeye başlıyorlar, başlangıç hallerinin tamamını da bu âlemde 
gösterdiklerine tanığım. Bezende bir şeyler yaşıyorlar, diyorum niye? Birden 
bir sahne açarlar, bak orada ne yaptı. Aynısının burada onun karşılığı olarak 
verildiğini görürüm. Yani geçmiş yaşam ile buradaki yaşamla alakadar şeyler 
var. 

Bakın ömür insanda süreklidir. İnsan hiçbir zaman ölmüyor ki. Derinliğine alın 
onu, sadece dünya hayatı olarak sınırlamayın orayı. Derinliğine alın “kime 
uzun ömür verdiysek”. Kime uzun ömür verdiyse yi gelmeler gitmeler olarak 
anlayın, cennet olarak anlayın, dünya olarak algıla. Şimdi bunu tamamıyla 
insanın kendisine vuralım. Bebek geliyor, cennet geliyor. Sonuçta eğer güzel 
bir insansa cenneti bulur, bebek huysuzsa yaşlandığında onu da bulur 
anlamına da gelir. 

  Ama efendim burada gelişimini tersine çeviririz diyor. Daha yavaş 
gelişim gibi. Ben onu negatif olarak algıladım. 

Negatif tarafı var ama o kadar değil. Yani olumsuz bir vurgu yok.  

68 ayet “Kime uzun ömür verirsek onu yaradılışta tersine çeviririz, hala 
akıllarını kullanmıyorlar mı?”  
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67. ayet “eğer isteseydik onları oldukları yerde şeklen değiştirirdik de artık ne 
ileri gidebilirlerdi, nede geri dönebilirlerdi. ”  

66. ayet “eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör edip silerdik de yola 
da koşup dururlardı. Ama nasıl görecekler? ” Ayetlerde kudretin zaten kendi 
elinde olduğunun kurgusu var. Tersinden gidiyorum şuan,  

65. ayet “o gün onların ağızlarını mühürleriz de yaptıklarını bize elleri söyler 
ve ayakları da şahitlik yapar”  

64 ayet “inkâr etmenizden dolayı bugün oraya girin”  

Girin derken muğlâk bırakıyor. Girin dediği muğlâk bıraktığı şey, acı çekilen 
yer. Ama bu direk cehennem mi olur, yoksa beden olarak kendi üzerimizde 
akıbet olarak yaşayacağımız bir şey midir?  

Yasin suresini iman ve irade ilkesi ile okuduk ve bu ayetlerde de görüyoruz. 
İrade-i külliye dairesinde yaşadığınızın idrakinde iseniz hareketlerinize dikkat 
edin diyor. Biz nasıl ki sizi başta aciz yarattık, halk ettik, sonunda da aciz 
bırakıcılarız, siz bunu görmüyor musunuz? Kısa hayat tecrübelerinizde siz 
bunu görmüyor musunuz, annenizden dedenizden görmüyor musunuz, 
akıllanmayacak mısınız, sonuçta aciz düşeceksiniz.  

Bu şu demek, görünen âlemde bu kadar öz güvenli yaşamayın. Rahmani 
dairede bir özgüven kazanımı değil, nefsinize ait bir öz güven olmasın diyor, 
iradei külliye karşısında sakın diyor. Emin misiniz ki şeklinizi 
değiştirmeyeceğimizden, gözünüzü kör edeceğimizden… Yani, dilediğimizi 
dilediğimiz gibi yapıyoruz ve yaşadığınız olaylar size ders olsun.  

Gençlik devremizde, on sekizden nerdeyse altmışlara kadar inanılmaz bir 
kuvvet ve özgüven ile yaşarız. Sebepler dairesinde her şeyimizi biz 
yapıyoruzdur, her şeyimiz bizdendir. Cenab-Hakk’ı hiç görmeyiz, kudret 
dairesine hiç girmeyiz, iman ile kabul etmeyiz zaten. İmanımız olsa kabul 
edeceğiz, yaşantımıza ona göre yön vereceğiz. Çünkü iman kabule dayalıdır. 
Ama kalbi bir kabule dayalıdır ve imanı olmayanın tanıklığı olmaz.  

İlkelere iman ile tanık olur, özneye iman ile tanık olursunuz. Hiç bir şekil de 
başka türlü bir aracınız yok. İmanınız olmazsa, imanınız aşk ile büyümezse, 
imanınız aşk ile taçlanmazsa ki imanın cüzlerindendir ki vicdan olmasa imanda 
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olmaz. Vicdan imanın kapısını açar. Bakın, vicdan imandan bir cüz değildir. 
İman, vicdandan bir cüzdür. Ve Resulullah imanı yetmiş cüze ayırıyor. 
Bunların en küçüğü diyor yerden bir taş kaldırmaktır. La ilahe illallah da diyor 
yaşamın en yüksek meyvesidir diye de bir hadisi şerifi var.  

68. Ayet ve bir önceki ayetlere giderseniz iradeyi külliye dairesinde yaşarken 
kendinize bu kadar özgüvenli olmayın her an her şey olabilir dikkat et diyor ve 
kısa insan hayatı size örnek olsun diyor. Bunun hepsini anlatır. Olumsuzlama 
var mıdır? Evet, bir olumsuzlama var ama bundan daha çok iradeyi külliye 
dairesinde dikkat edin manasında kullanılıyor.  

 Hocam sorum nasiple ilgili, hani çalışsanız da yine bir nasip gerekiyor 
ya, geçmişteki bir niyetiniz ya da sizden evvel sizin için birinin 
niyetlenmesi gibi bir şey var mı? 

Var, onun niyetleri dahi ilahi nasibe bağlı. Bu yaşam yaşanmadan önce bize ilk 
olan şey tasarım. İlk başta bizim için yapılmış bir tasarım var, yani yazılmış bir 
yazgımız var, onun melekûta sirayeti ve bu âleme tecellisi var, kademe 
kademe, boyut boyut. En sonunda bu âlemde, iç âlemde yazılanın sonucunu 
yaşıyoruz. Yani evvela bir ön yazgı var. Bir plan yapıyorsun bir bina 
yapacaksın, evvela mimar çizimini yapmıyor mu, ondan sonra onu 
gerçekleştirmiyor musun, aynı. Evvela iç âlemde bir yazgımız var, holografiktir 
o, levhi mahfuz dediğimiz noktadır. Ondan sonra onun bu âleme yavaş yavaş 
yaşayışı var. Levhi mahfuzun insanda biyolojik karşılığı genomlardır, her 
âlemde karşılığı var bir şekilde demek istediğim. Evvela bir yazım var, o 
yazımın gerçekleştirme süreci var. Gerçekleştirme süreci var ama melekler 
için baktığın zaman gerçekleştiriyorlar. Allah için baktığın zaman 
sonuçlandırmış, ona doğru gidiyoruz. Arada çok fark var. Kader Allah’ın 
kaderi, kimsenin bir şey yaptığı yok. Biz onun için şükrediyoruz, nasibimiz 
kendisinden yana. Allah’tan, nasibi yok olanlardan değiliz. Yani Allah diyoruz 
hiç yoksa. 

Cenab-ı Hakk bizi birbirimize kavuştursun inşallah. 

Allah yolunuzu açık eylesin. 

02.08.2015 
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