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

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

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

Önsözünde şöyle diyor: 

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

“Bu kitap bir Kur’an tevili çalışmasıdır.  

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

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

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

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

Yaşayan Kur’an olmamız duası ile… 





61-SAFF SURESİ 

 

Geçen hafta, Vakıa suresinde; hak ve hakikatin tezahürü sonucunda edim, 
üretim ve tüketimlerine bağlı olarak sınıflanan insana tanık olduk. Hadid 
suresinde; insanın evrenseller zemininde edindiklerini, amaca bağlı olarak 
harcayan, tasarruf edebilen bilinçte, karakter ve kimlikte toparlanabileceğini 
görmeye çalıştık. Bu, bilinçte rüştünü edinmek demektir. Bir insanın rüştünü 
edinmesi; birçok ayrışımlarla ve farklılıklarla bir şeyin bilincini edinmesi ve 
bilincini edindiğini değerinde hakkı ile yaşam alanlarında göstermesi 
demektir. Bilinci edinilenin sorumluluk düzeyinde yaşanmıyorsa rüşten 
bahsedilemez.  

Bir insan hangi doğrultuda, hangi ilkeye bağlı olarak irşat oluyorsa o 
doğrultuda bilinçlenmesi nedene bağlı olarak rüştünü bulması demektir. 
Ondan sonra edim ve üretimlerde kendindeki sıfatı görünüşe taşıması ve 
sorumluluk bilincinde olarak değerinde yaşaması rüştünü ikinci defa ispata 
taşımasıdır. Üretimlerde ve edimlerde kendini, rüştünü göstermesi, aynı 
zamanda O’nu/ Allah’ı onaması rüştün gereği olarak, nedenini ereğe dönük  
yaşamasıdır. Rüşt kavram itibarı ile ereğe dönük olarak nedenlerde edinileni 
sorumluluk bilincinde yaşanması anlamına gelir.  

Ereğe dönük olarak nedenler hak kavramı ile beraber yaşamda 
içsellleştirlmişse zaten rüşt görünmüş olacaktır. İnsan rüştünü; nedeni olan 
Allah’ı değişmezi olarak iman edip de ereğinde görmekte ise Allah’a göre 
rüştünü bulur. Rüştünü Allah’ı değer olarak bilincinin önüne alanlar ise Allah’a 
yakin gelmenin ilk basamağını edinirler. Bunun için veliler yakindirler, 
onayanlardırlar da aynı zamanda, hakkıyla da tanık olanlardır. Burada bahis 
olunan gaybi iman doğrultusunda, ilmen yakin düzeyinde değil. Bu ilmen 
yakini küçümsemek değildir, çünkü ilmen yakin ileriki safhalarda- aynel yakin, 
hakkel yakin ve hakkel yakinden de yakinden sonra- anlaşılır. Zaten ilmen 
yakin dediğimiz şey, bunların her safhasındadır, ama en sonundaki 
safhalarında en yüksek düzeyde seyran eder.  
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Gaybi düzeyde ilmen yakin de Allah’a, varlık olarak kavramı üzerinden iman 
edilir. İman; öz varlığında eminliktir. Aynel yakin tanık oluyorsun, hakkel yakin 
kendi üzerinde tanık oluyorsun. Bir ayet karşılıyor bu sözü; “Enfüsünüzde/ 
kendinizde/ nefsinizde ve dışarıda/ afakta size ayetlerimizi göstereceğiz'” 
Yani, aynel ve hakkel… Teorik olana, pratik yaşamda tanık olmak… Ama 
hakkel yakinde de olsa, aynel yakinde de olsa düşünce devam ediyor, yani 
ilmen yakin devam ediyor. Bir şeye tanık oluyorsanız orada düşünceyle tanık 
oluyorsunuz, us ile tanık oluyorsunuz, aynel yakinde de devam ediyor, hakkel 
yakinde de devam ediyor. Onun için geçen hafta anlattığımız hikâye çok 
önemliydi… Düşüncenin ne kadar önemli olduğu ve Hakk’a bizi götüren en 
yüksek melekemiz olduğu ve bizi Hakk’a taşıyan çok hızlı bir melekemiz 
olduğunu söylemiştim. Riyazetlerle, çilehanelere girmelerle değil; kendi 
çilehanene gir, tefekkür âleminde, fikir âleminde… İlkeli/ tutarlı düşünmeye 
başla… Her ilkeli düşünce ile de Hakk’a taşınacaksındır.  

Çünkü daha önce söylediğimiz gibi düşünce, Allah ile yürümek demektir. 
Kulum düşündüğünde manasını veren ben olurum” Zaten manevi âlemde - 
rüyalar âleminde ve/veya kavil âleminde - yürümek düşünmek demektir. Ne 
kadar çok hızlı yürüyorsanız veya koşuyorsanız o kadar hızlı düşünüyorsunuz 
anlamına gelir.  

Aynı zamanda, Hadid suresinde iyilik ilkesine bağlı olarak olması gerekeni, 
yapması gereken insanı işledik. Mücadele suresinde de sözünde gerçeği ifade 
etmesi gereken insanın, dil yetisine sahip olması gerektiğini işledik. Birinde 
edinimlerine, eylemlerine, elinin altında bulananlara tasarruf eden bir insan 
işliyoruz, ama bir diğerinde de öz varlığına sahip olarak dil yetisine sahip 
olması gereken insanı işliyoruz.  

Dil yetilerimiz içerisinde önemli olandır ki bunu daha öncelerde çok işledik. 
Diline sahip olmayı, Metin Bobaroğlu’ndan güzel bir örnek vermiştik; deme 
evladım! Hani yanına biri geliyor “ ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim 
aşkın ile avunurum” Evlat söyleme, söyleme… En sonunda bütün servet 
gidiyor, şimdi söyleyebilirsin diyor. Çünkü şimdi hakkıdır, yani söz hakkını 
istiyor. İçeriği sende var mı, yaşamında tahakkuk etmiş mi ona bakarlar. 
İçeriğini edinmiş misin, o hal sende var mı, o hali kendinde dışsallaştırabiliyor 
musun, gösterebiliyor musun; mesele bundan ibaret…  
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Tasavvufta yaşanmayan, içeriği edinmeyen hiçbir şey dilde ifade edilmez. 
Edilirse adama yuttururlar. Gel bakayım, böyle bir şey söyledin; karşılığını ver 
bakalım derler. Böyle bir yol yürüyüştür.  

Burada çok ince bir nokta var, gerçeğe dayalı bir yaşam… Söz dahi olsa, 
gerçeğe dayalı olarak yaşanmayı istiyor.  

Haşr suresinde ise amaca bağlı edinimlerde hakikate asli olarak katılımcı 
insanın, Allah'ın sıfatlarıyla haşr olduğuna tanık olduk. Çünkü Haşr suresinin 
sonu, bizi toplumsal ilişkide Allah'ın sıfatlarıyla haşr olmamızın bilincini verir.  

“ Bismillahirrahmanirrahim 

Hüvallahüllezi la ilahe illa hü, alimülğaybi veşşehadeh, hüverrahmanürrahim. 

Hüvallahüllezi la ilahe illa hü, elmelikül, kuddüsüs, selamül, müminül, 
müheyminü,l azizül, cebbarül, mütekebbir, sübhanallahi amma yüşrikün. 

Hüvallahül halikül bariül musavviru lehül esmaülhüsna, yüsebbihü lehü ma 
fissemavati vel ard. Ve hüvel azizül-hakim.”  

Ayet-el Kürsü’nün başı ve sonuna doğru, Haşr suresinin sonu, Hadid suresinin 
ilk altı ayeti, İhlâs Suresi, Fatiha’nın ilk üç ayeti, tamamıyla esma-ül hüsnayı 
özetler ve Cenab-ı Hakk’ın manada portresini çizer. Yani her şey özetlenir o 
esmalarda… Bağlayıcı esmalar var, niteliksel esmalar var, niceliksel sıfat olarak 
tavırlarda esmaları var. Muhteşemdir.  

Haşr suresinde özellikle insan yaşantısındaki ilişkilerde, kendisinin nasıl 
tezahür ettiğinin bilincini veriyor. “Hüvallahül Halikül Bariül Musavviru” diyor, 
insan yaşantısının kaçınılmazlarıdır bunlar. Biçim vermesi, eşsiz vermesi, 
yaratması, yaratmasının basamaklarına kadar söylüyor, hiç birini es geçmiyor. 
Halık, Bari, Musavvir… Bir hadisi şerifle özetleyeyim, dizgesinde nasıl gittiğini 
görelim. Dizgesi dediğin zaman, kaçınılmaz olanı demektir. Biz dahi burada bir 
şeyi zevk ettiğimiz zaman, gelecek haftanın surelerinin içeriklerine bağlı 
olarak bilmeyerek anlatımlarda bulunuyoruz. Bunu da gelecek hafta yapılan 
çalışmanın sonucunda fark etmekteyiz. Sürecinde takip ettiğinizi kaçınılmaz 
olarak önünüzde bulursunuz. Çünkü sürece giriyorsun, dizgesine girmişsin, 
kaçınılmaz olarak zevke taşıyorsun.  
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Tevatürden duyduğum bir hadisi şerifte; anne karnında insanın yaratılışına 
sebep Halik, Bari, ve Musavvir isimli meleklerin (etken/ belirleyici kuvvetlerin) 
iş gördüğünün belirtilmiş olduğunu işitmiştim. İnsan anne karnındayken, Halik 
isminde bir melek gelir ve levhi mahfuzda yazılana göre insana biçim vermeye 
başlar. Ardı sıra Bari isminde bir melek gelir ve Halik meleği ile iş bölümünde 
olarak, halk edilen insanın içeriğinde neyi yükleneceğini, hangi karakterlere 
haiz olarak benliğinde biçim kazanacağını belirler. Ardı sıra Musavvir isminde 
bir melek gelir… Bari ve Halik melekleri ile ortak iş bölümünde bulunarak; 
insanın yüklendiği içerik olarak formu ve doğası gereği olarak biçimi arasında,  
uyum ve denge sağlayarak insanın anne karnında ki yaratılış safhasını 
tamamlarlar. Elbette ki onlar üzerinde iş gören Allah’tır ve Allah’ın kudret 
dairesine bağlı olmaları doğrultusunda işlerini görürler.  

Resulullah; Halık, Bari, Müsavvir zorunlu dizgesini zaten ifade etmiş… İnsan bu 
üç esma tavrının kuvvet etkisi altında biçim kazanıyor. Bedensel olarak biçim 
kazanacak ama beden, haiz olacağı içeriğe göre benliğin biçim alacağı duruma 
göre uyum ve dengede olarak biçim kazanacak. Bu doğrultuda da insan; 
esmaya bağlı içeriği de kendinde olan meleke sıfatların nitelikleri 
doğrultusunda gösterebilecek. Doğa zemininde Allah'a bağlı olarak tinde eşsiz 
ve benzersiz, biriciklikte haşr olmaya başlayacak. Böylece bu üç esma 
doğrultusunda doğa zemininde insanın tinde yaratılışı başlar. Böylesi kendine 
ait bir dizgesi var. Yani Kur’an’da hiçbir zaman dizgenin dışında ifadelerde 
bulunulduğu görülmez.  

Haşr suresi, doğruluğa bağlı olarak yaşayan insanın, insanlık ilişkilerinde 
Allah'a esma-i ilahisinde/ tavırlarında erme suresidir. Mümtehine suresi de 
hak ve hakikate göre evrensel olan doğrultusunda yaşam ilişkilerimizde 
öncelikleri belirtmemiz gerektiğini işledik. Hak açığa çıkarken insanlığın tinde 
sınırlanması, hak olanın görünüş bulmasının gereğidir demiştik. Yani 
sınırlanma hak olanın görünüşe taşınmasının gereğidir, birinci basamağıdır. 
Cuma suresinde bunu daha net işleyeceğiz ayrıntılarıyla… 

İnsanın edindiklerine iyilik ilkesine bağlı olarak tasarruf edebilme bilincinde 
bulunması, gerçeği ifade etmesi gerektiği ve öngörülü olarak yaptıklarının 
sonuçlarına göre mesuliyeti ve sonucunda cezası olmayan edim, üretim ve 
tüketimlerinde önceliklerini de belirleyerek yaşaması istenendir demiştik. 
Diline sahip olacaksın, eylemlerinde kendine sahip olacaksın, önceliklerini 
belirleyeceksin, elindekileri iyilik ilkesi gereği tasarruf edeceksin. 
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Hatırlarsanız cimri, malın sahip olduğu kişidir demiştik. Malına sahip olan kişi 
değil; malının, kendisine sahip olduğu kişidir, iradesini malda buluyor. 
Cömertlik ise iradesini kendinde bulandır, malının üzerine tasarruf 
edebilendir, iyilik ilkesi gereği ve karşılaştığı olaylar doğrultusunda da doğru 
olanı yapandır. 

Malınıza siz mi sahipsiniz, yoksa malınız mı size sahip? İyilik ilkesi ile malına 
sen sahip olacaksın ve doğru olanı yapacaksın. Burada mal olarak size 
mülkiyetten yana servet olarak ne verildiyse; can, iş, güç, kariyer, servet, 
ilim… Onlar size hâkim olmasın, enaniyete, bencilliğe taşıyacak şeyler 
olmasın; Onların üzerinde asli olan tavırlarda hareket ederek siz hâkim olun! 
O zaman dişil değil, eril olursunuz. Cimri mi erildir, yoksa cömert mi erildir? 
Biri nedenini, dışında bulan, edilgen… Diğeri nedeni dışında değil, iradesini 
kendinde bulan ve özgürce hareket edendir. Peki, kim tutsaktır; malını 
kullababilir kılan olarak malına hâkim olan mı, malını sahiplenerek 
paylaşmaktan yoksun kalan mı? Aynı zamanda ilkeler bize özgürlüğün kapısını 
açıyor.  

Saff suresi adanmışlık ilkesiyle okunmalıdır. “ Göklerde ve yerde olanların 
hepsi Allah'ı tespih etti, o üstün mutlak galiptir, hikmet sahibidir.”  

Ama her surede çok enteresan bir şekilde de bizden istenen bağlayıcı bir ilke 
oluyor. Evet, bizden adanmışlık isteniyor. Bir önceki surelerde önceliklerinizi 
belirleyin denmişti. Ama o önceliklerde nasıl yaşamamız gerekiyor; adanmış 
olarak… Saff suresinde adanmışlık geliyor hemen.  

Evet, öncelikleri belirledik, ama adanmış olarak önceliklerini yerine 
getirmiyorsan içerikleri doğrultusunda değerinde olarak tinde olanı edinmene 
imkân yok. Seven adanır… Hangi duyguyla? Tutku/ şevk ile adanır… Tutku 
şevk kavramının içeriğini tam vermiyor. Sevgi ile sevk tutkudur ama bazen 
insanın hazları, fevri olarak beliren iradeleri de tutkulara sebebiyet veriyor. 
Onun için tutku tam karşılamıyor. Felsefi olarak genelde tutkuyu kullanırlar. 
Ama sevgi, bunu karşılayacak bir şeydir. Ama bu nesnel bir şeyi sevmek 
anlamında değil, özneli sevmek. Özneyi sevdiğiniz zaman zaten şehvet olmaz. 
Eğer sevgi nesnelse, hayvani dedikleri sevgi, o zaman orada şehvet uyanır 
mesela, bak karşılığı var. Ama asli sevgide karşılık bekleme olmaz. Yani 
dışarıda karşılığını göremezsiniz, sadece sevmiş olduğunuz için 
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seviyorsunuzdur. O bizatihi Allah'tan hediyedir, hazineyi ilahiden bir 
hediyedir.  

En basiti kul aşkından düşünün, insan sevdiğine âşıkken hiç nesnesinden 
bakar mı, biçiminden bakar mı? Seviyordur sadece. Şehveti uyanır mı? 
Uyanırsa zaten o hayvanidir. Bu manada baktığınız zaman adanmışlığın 
zemininde karşılığı olmadan, karşılığı beklemeden sevgi ve şevk yatar… Şevk; 
iç dünyanızda yaşadığınız sevginin, önünüzde değer olarak durana karşı 
eylemlerinizde yönelmeniz ve gayerkeş bir biçimde değer edindiğinize doğru 
yetiştirici iş görmenizdir. Şevk; iç dünyanızda yaşadığınız sevginin dışa dönük 
olarak eylemlerinizde görünmesidir.  

Saff suresinde bizden; sevgi ve şevk ile adanmışlık istenir. Adanmışlık istenir 
ama üçüncü ayetle beraber bizden istediği başka bir şey var. O ayetle bizden 
tezahür etmesini beklediği ilke, bağlayıcı ilkesidir. “Yapmayacağınız şeyi 
söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep verir.” Eskiler derdi; 
Gayretullah’a dokunur, Azameti Kibriya’ya dokunur…  

Bu noktadan baktığımız zaman, aslında bizden beklenen doğruluk ilkesidir; 
söylevinde ve yaptığın işlerde doğru ol, doğru ol! Yapmayacağınız şeyleri dile 
getirmeyin; peşin, peşin iş yapmayın. Doğru olan, olması gereken ne ise güne 
taşıyın, günde olanı doğru olarak yapın, olacak geldiği zaman da zaten 
yaparsınız. Mesela adak adarız, ya rabbim şu işim olursa yaparım… Oldu işin, 
verdiğin adağı yapmaya geldiği zaman zorlanır insan. “En sevdiğimi 
vereceğim” dedi İbrahim, ama emri ilahi geldiği zaman zorlandı. 
Yapamayacağınız, altından kalkamayacağınız sözlerden/ işlerden sakının, 
adaklarınızda da önceden belirleyici olmayın. Doğru olanı yapın, sizden 
istenen doğru olmanızdır… Günde doğru olanı yapın, elinize gelen fırsat 
bugün gelen ihtiyaç ve koşullar doğrultusunda edindiğinizdir ve orada 
gerekeni yapın. Yarın olacak şey neyse ona göre yaparsın.  

Adaktan bahsettik mesela… Bu noktada ne diyebilirsin; ya Rabbi eğer 
müsaade edersen, izninde olursa, inşallah böyle olursa adarım. Sözün 
mesuliyeti kalkıyor böylece… Daha önce sözden mesuliyeti nasıl almıştık; 
İnşallah. İnşallah derseniz, Allah'ın izniyle derseniz sözden mesuliyeti alırsınız. 
Ama günümüzdeki gibi değil… Millet inşallah dedi mi olmaz, olmayacak diye 
anlıyor. Aile ilişkilerinde bile var, inşallah öyle olur… İnşallah öyle olmuyor 
işte, inşallah dedin mi onun gereğini yapacaksın. Gereğini yapmaycağımız iş 
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için inşallah diyoruz, yani tesadüfe bırakıyoruz. Aslında olumsuz noktada 
kullanıyoruz; hiç olmayacak gibi. Bundan dolayı nitelendikleri içindir ki 
inşallaha-maşallaha bırakmayın gibi çok enteresan deyim çıkmış!  

Sure; güven, eminlik edinme suresidir. 10, 11, 14. ayetler surenin ruhudur.  

10 ve 11. ayet; “Ey iman edenler sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir 
ticareti size haber vereyim mi, Allah ve onun resulüne iman ederseniz 
mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihat ederseniz eğer bilirseniz bu sizin 
için daha hayırlıdır” Tamamı ile adanmışlığı anlatıyor.  

12. ayet; “ Bu da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar, 
cennetler ve ant cennetlerinde pek güzel meskenlerde koyar. İşte, büyük 
kurtuluş budur” Yani sizi emin kılar. Eğer siz doğru olursanız geleceğiniz 
noktasında akıbetinizde güvensizlik oluşmaz, rahat edersiniz, emin olursunuz. 
Bu cennetleri veririm, seni emin kılarım, seni selamette koyarım demektir. 

14. ayet; “Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu 
İsa havarilere demişti ki; Allah’a benim yardımcılarım kimlerdir, havarilerde 
demişlerdir ki; Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrail oğullarından bir 
topluluk iman etmiş, bir toplulukta küfür etmişti” Diyalektiği her yerde 
kullanıyor; karşıtların, çatışkının çıkışı, gerçeğin ortaya çıkışının zorunluluğu 
olarak dillendiriyor, betimleniyor.  

Felsefi olarak böyle söylemiyor, ama okuduğunuz zaman betimliyor zaten 
onu; “sonuçta bizde iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlarda 
üstün geldi” Hak geldi, batıl zayi oldu; sonuçta Hakk kazanan oldu.  

Surede amaca, ilkeye veya Allah'a mal ve can ile adanmış olanların sonuç elde 
edecekleri vurgulanır. İnsandan istenense yapamayacaklarını 
dillendirmemeleri, yapılması gerekeni yapmaları gerektiğidir. Bir de ahlaki/ 
etik olarak, şu anda yapılması gerekeni yap… Sonraya bırakmak, ötelemeyi 
getirir, tehlikeli bir ahlaktır. Bana müsaade edilirse yarın yapacağım… Veya 
ben şu işi yarın yapacağım; o gün yapma, bugün fırsatın varsa bugün yap! 

Hani demişler ya; “ Şam oradaysa arşın burada” Arşta adamın birisi bir hikâye 
anlatmış, Şam’da şöyle yaptım, böyle ettim, abartmış kendini. Artık bir tanesi 
dayanamaz; kardeş Şam orada da arş dediğin buradadır, hele birde burada 
yap bakalım görelim! Yani o yapmadığı şeyleri söylemiş, bizden istenen ise 
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yapabileceğimiz şeylere dair, bugün fırsatımız varsa yapılabilecek ne ise, 
burada yapmamız; yapmamız gereken şeyleri yarına bırakılmaması 
gerektiğidir. Çünkü öteleme zihniyetini de getiriyor. Bugün yap, yarına 
bırakma; belki yarın o fırsatı edinemeye bilirsin…  

Adanmışlık, Azim esmasıyla iman etmiş insanda şevkin sonucunda gerçekleşir. 
Yani Azim esması tecelli etmeden olmuyor. O ruh size üflenmeli illa… Öyle bir 
irade yüklenir ki illa sonuçlandıracaksın ve kendi mevcudiyetine ne olacaksa 
olsun fark etmez, gözünün önüne gelmez; ne yapılması gerekiyorsa yaparsın. 
Buradaki şevk, sevginin şevkidir, artması katı katına fazla olması sonuca doğru 
insanı motive eder.  

Burada yasayı dillendiren Musa, hakikati dillendiren İsa ile yasalar zemininde 
hakikati içselleştirerek yaşama zorunluluğu ifade edinilir. Adanmış insan, 
tininde fedai nefste olarak kendi nefsi emmaresini aşan ve sonuç elde 
edebilen insandır. Bu her alanda da böyledir. Bir işe bulaştınız, kendi 
nefsinizden feragat etmeden orada başarı elde edemezsiniz. Adanmadan iş 
başarmanıza imkân yoktur. İşinizi bileceksiniz; işinizi şevk ile yapacak, olması 
gerekenleri gözeteceksizniz ve işinizi sürdürebilmek için sonuçları itibarı ile 
kontrol edeceksiniz… Böyle olduğunda başarı/ sonuç sizindir. 

Yaşamın her alanında böyledir. Şu anda ders çalışıyoruz; ders çalışmayanınız 
var, okumayanınız var, insan utanır açıp bakar! Bahanesi yok bu işin, bir 
saatlik bir şey, hayatınızda bir saat ayıramıyor musunuz? Televizyona 
ayırıyorum, buna ayıramıyor muyum? Cuma suresinde iyi dövüyor bizi… Daha 
gelmedik, Saff suresindeyiz.  

6. ayet gerçekten çok önemli bir ayet; hem gelecekten bir haberdir. “Bir 
zaman Meryem oğlu İsa da demişti ki; “ey İsrail oğulları gerçekten ben size 
gönderilen Allah'ın resulüyüm, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve 
benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan peygamberin de müjdeleyicisiyim” 
Bakın geçmişi doğrulayıcı… Sadece doğruluk ilkesi çalışıyor burada. 
Adanmışlık, doğru olan ne ise, doğru olanı hayatına en yüksek derecede 
içselleştirerek geçirmek, eylemlerinde artık adanmışlığını göstermek 
demektir. İçselleştirdiğin ne ise, onu yaşantında üreterek gösteriyorsun ve 
“ben geçmişi doğrulayıcı, gerçekte tezahür edeceğin de önceden 
habercisiyim” Yani benim olacağa dair söylemim gerçektir diyor. Yani 
olabilecek olan şeyin, doğru olanın habercisi… Olmayacak bir şeyi dile 

8

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



getirmiyor, olacak bir şeyi dile getiriyor. Ahmet esması da bu bağlamda 
önemlidir… Bu ayeti kerime aynı zaman da gitmeyi-gelmeyi tam net 
anlamlandırıyor. Hz. Resulullah’ın bir daha geleceğini dahi anlamlandırır.  

Genelde gitme-gelmeyi en çok inkâr edenler kimlerdir; şeriat ehlidir. Bu 
mesele geleceğe/ olacağa ait olduğu içindir ki itikat meselesi olarak kabul 
edilmeyebilinir. Bu bağlamda doğrudur, imana zarar vermediğinden dolayı 
inkâr edebilirler. Anadolu coğrafyasında Nakşibendî’nin Müceddidi kolunun 
uzantısı olan Halid-i kolu vardır. Halid-i kolu, Müceddidi kolunun uzantısıdır. 
Müceddidi kolunda İmamı Rabbani baştır. İmamı Rabbani’nin muhteşem bir 
sözü vardır ve kendisi Anadolu Nakşîlerinin itikatte ekol pirleridir. Bu pirin bir 
sözü vardır ki bu ayeti kerimeyi referans göstererek ifadede bulunur. “ Hz. İsa 
gelecekse, bu ayeti kerimeden kinaye peygamber efendimiz son peygamber 
olduğundan sebebiyet, O da gelecektir” demekte… Diyecek laf yok. Mektubatı 
Rabbani’sin de olabilir veya ondan önceki yazdığı bir kitapta…  

Hz. İsa'nın yasaları, şeriatı, hukuku doğrulayıcı, hüviyeti Hakk olarak ferdiyeti, 
akıbet olarak müjdelemesi önemlidir. Ahmet esmasıyla müjde yapıyor, 
ferdiyeti müjdeliyor. Hüviyeti Hakk düzeyinde biriciklik, hukuk zemininde 
edinilir. Müjdelenen Ahmet’i bir kişi olarak görmek yerine, -biraz önce kişiden 
bahsederek yaptık- bunu evrenseline taşımak lazım… Müjdelenen Ahmet,  bir 
kişi olarak görmek yerine insanın ferdi olarak yetişilmesi gereken bir insanlık 
mertebesi olarak görmek gerekir. Hukuk zemininde, kendi fıtratı ilahinize ait 
olarak, Cenab-ı Hakk’ı üzerinizde bulmuş olarak, biricikliliğinizde Ahmediyet’i, 
ferdiyeti, özgünlüğünüzü bulursunuz. Vicdanı olmayanın ve hukuk dairesinde 
ilişkilerine dikkat etmeyenin -ki biraz sonra cuma suresinde onu göreceğiz- 
hiçbir zaman ferdiyeti, özgünlüğünü bulmasına imkân yok, anlamındadır bu…  

Bir insanın vicdanında hukuku olacak… Vicdanı olması, bireysel olarak 
hukukunun olması demektir. Vicdanı olmayan kendinde Allah’ı bulamaz. 
Ferdiyetinde bircikliğini bulmayada yol edinemez. İlişkilerinde de hukuk 
zemininde bulunması gerekiyor. İlişkilerinde hukuk zeminini üst yapı 
kurumlarıyla ediniyor, değerleriyle sınırlanmasıyla ediniyor. Yani birincisi 
vicdanı, ikincisi toplumsal ilişkilerde ilkeler ile ve ilkenin yaşamda referns 
alınması doğrultusunda görünüş bulduğu yaptırım gücüyle edinilmiş hukukla 
(adalet dediğimiz) ediniyor.  
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Hukukla üst yapı kurumları edinen insanın sürdürebilinir bir yaşam zemini 
edinmesi ile kendinde olan sıfatları açarak Hakk’a yükselmesi söz konusu 
olandır. Demem o ki; sınırlarını edinmiş insanın, sınırları üzerinden eyleme 
sevk olduğunda, ilahi sıfatları edim, üretim ve tüketimlerinde gösterirken 
özgünlüğünü bulması söz konusu olandır. 

Eğer bulmuyorsa o ilahi sıfatları asli değil, zılli yaşamış olur. Yani asli yaşamak 
istiyorsanız bireysel ve toplumsal ilişkilerinizde hukuk şart… Ve hukuku 
vicdani ve toplumsal düzeyde zemin edinmeniz lazım. O zemin üzerinden 
salih ameller üzerinden tezahürle kendi sıfatlarınızı doğal olarak yaşarsınız ve 
asli tecellide yaşarsınız. Yok, hukuk yoksa o zaman orada asli tecelli yok, orada 
zılli; menfaatler konuşuyor, hazlar konuşuyor, hevesler konuşuyor. Bütün 
eylem ve ürettiklerinizde Allah’u azimüşşan sizde tezahür ediyordur, ama siz 
O’na örtüksünüzdür, O’ndan nasiplenmiyorsunuz, bereketini kesiyor…  

Salih amellerde önemli olan bir hedef de Rabbiniz olarak yaşadığınız Allah’ın 
şuuruna ermektir. Rabbinizin şuuruna erdiğinizde, biricikliğinizi zaten 
bulursunuz. 

Hüviyeti Hakk düzeyinde biriciklik, hukuk zemininde edinilir. Müjdelenen 
Ahmed’i, bir kişi olarak görmek yerine ferdi olarak yetişilmesi gereken bir 
insanlık mertebesi olarak görmek gerek. Bakın bu konuşmalar çok önemli… 
Ahmet diye bir kişiyi okumuyoruz artık, felsefi zeminine indiriyoruz, 
evrenseline taşıyoruz, kavramlaştırıyoruz… Bu noktada çok önemli… 
Efsanesinden evrenselini edinmediğimiz, geçmişin sayfalarında kalır. Ayet 
geleceği işaret ettiği içindir ki hukuk zemininde hakikatin kişiden tezahürü 
üzerinden şuuruna yükselinmesinin sonucunda edinilecek olan bir mertebeyi 
anlamlı kılmak gerekir. Bu, işin özünü hikmetini evrenselinden okumak adına 
önemlidir. Efsaneden evrenseline doğru bilinçlenmek hikmetin gereğidir.   

Surede insandan istenen, doğruluktur. İnsanın nedene ve amaca/ereğe bağlı 
olarak, yapabileceği veya yapamayacağı işlerde doğru olması istenir. 
Prensiplerde doğruluk/ ilkesel olanı uygulamada yaşamak Musa’da; geçmiş ve 
geleceğe ait olanın, evrenseli üzeri sözde beyanda doğruluk ise İsa ile surede 
betimlenmekte. Sözün yaşamda gerçekleşmesine yardım etmek, doğruluğu 
gözetmek ise havarilerde betimleniyor; “biz sana yardımcılarız.” Yani doğru 
olanı yapacağız.  
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11. ayete göre sure anlamlı kılınırsa; tinde doğru olan, fedai nefs ve fedai can 
üzerinden Allah'a adanmışlıktır ve adanmış insan Allah'a yakin gelir. Bu 
şekilde doğru olarak safını tutan kimse yakin gelir. Namazda böyle kol kola, 
omuz omuza safını tutan anlamında değil, doğruluk ilkesine bağlı olarak safını 
tutan… Doğruluğu nerde buluyoruz zemin olarak; hukukta buluyoruz, 
ilkemizin tezahüründe buluyoruz. Kendi hevalarımız, menfaatlerimiz 
doğrultusunda olmayacakları söylemek veya olmuş olanları dahi 
menfaatlerimize kullanmak, doğru ilkesinde istenmeyendir.  

Doğru olan sende olanın açığa çıkmasını gerektiriyordu ki o zaman 
özgünlüğünü buluyorsun, Ahmediyet’ini buluyorsun, ismini aşıyorsun. 
Handan olabilirsiniz, Halil olabilirsiniz, Mehmet olabilirsiniz; kendinizi 
aşıyorsunuz, kavrama taşınıyorsunuz. Ahmet isminde bir kavram, içeriği dolu 
dolu bir kavram, mim'ini kaldır Ahad,  Ahad sizde hangi sıfatıyla Rabbiniz 
olarak tavrında kendini mim-liyorsa oldunuz Ahmet…  

Bunun içindir ki peygamberlerin ezanı “la ilahe illallah” ile başlar 
“Muhammeden Resulallah” ile biter. Ama ezan evliyullahta “la ilahe illallah” 
diyerek başlar, “Ahmeden Resulallah” diye biter. Her er olarak yeni doğanın 
can kulağına “Ahmeden Resulullah” denilir. Muhammeden Resulallah 
denilmez. Bir kişi hakkıyla özgünlüğüne /kendi sıfatına vardığı zaman, 
eyleminde, ürettiklerinde, manasında ona seslenirler; artık ismin Ahmet 
olmuştur. Bunu “evliyanın ahvali bana aittir” hadisi kutsisi doğrultusunda da 
anlamak gerekir.  

Sureyi evrenseline bağlı okuduğunuz zaman bambaşka bir şeydir… Bu bayan, 
erkek önemli değil, ismin Ahmet olmuştur; artık sen sıfatı ilahin ne ise o 
doğrultuda yaşayan, rüştünü elde etmiş kişisindir. Sıfatı ilahine göre 
bilinçlenmiş ve Faruk sıfatıyla da yaşam ilişkilerinde yapılması gerekenleri 
yapıyorsun anlamındadır. Yani Saff suresi, hakikati yaşama nasıl taşımamız 
gerektiğinin bilincini veriyor. İsa ile Musa örneği özellikle veriliyor bu surede. 
Kurban olduğum Allah’ım cımbızla seçmiş! Ve bir hikâye, bir insanın yaşamı 
bu kadar mı ayrıntılarıyla tiftik, tiftik edilir önümüze serilir. Ki kendilerine ait 
bir yaşamları yok, her biri ilahi bir sıfatın/hakikatinin tezahürü, gerçekliliğinin 
tahakkuk edişi, gerçekleşmesi…  

7. ayet; “İslam’a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim 
kim olabilir? Allah, zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez” Kur’an’da kavim 
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denildiğinde; belirleyici olan ortak zihniyet konuşulmaktadır. Böyle olsa da 
kavmi; kendi sıfatlarınızın/ melekelerinizin, geçmiş toplum kişilik ve 
karakterlerini belirleyici olan bir zihniyette toparlanışı olarak düşünün. Yoldan 
çıktığınız zaman Allah size hidayet etmez; yani bir defa fırsat edindiniz, 
edindiniz, edinemezseniz gittiniz güme. Onun için adanmışlığınızdan taviziniz 
olmasın.  

8. ayet; “Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler 
istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır” Burada nur iki noktada 
kullanılıyor. Bir; sizler içerik edinirken sizlerin üzerinden salınan nurun artık 
gerçekleşmemesine sebep veriyorlar ve bunu ağızlarıyla yapıyorlar. Ne 
yapıyorlar; iftira atıyorlar, küfür ediyorlar, olmaması gereken işler 
konuşuyorlar. Ne yaparız da eylemlerini keseriz. Burada kast edilen şeyi, 
Kur’an olarak ta anlayabilirsiniz; Kur’an'ın inişini söndürmeye çalışıyorlar. Yani 
hak ve hakikate dair sözü iftira ile söndürmeye çalışıyorlar. 

Buna yaşam ilişkilerinizde tanık oluyorsunuz. Bir eylemde bulunuyorsunuz, 
aileniz size müsaade etmiyor, sözleri ile sizi engellemeye çalışıyor, size küfür 
ediyor ama bilmiyor ki sizin oradaki adanmışlığınız üzerinden Allah nurunu 
sizin üzerinizden zaten tamamlıyor… Nuru enerji merkezlerinizden salınmaya 
başlamış, kim durdura bilir ki? Yani nur sadece aydınlanmayı anlatmıyor, 
niteliksel olarak nurun salınımı da var burada. Yaptığınız eylemlerin karşısında  
size söz düzeyinde engel olarak ne getiriliyorsa siz onları aşarak eylemlerinize 
devam ediyorsanız, Allah'ın nuru üzerinize salınacaktır… Allah murad ettiğini 
gerçekleştirecektir…. “Allah nurunu tamamlayacaktır” diyor. Dikkat edersen 
eğer ereğe bağlı zorunlu süreçte, olayların akışını kimsenin 
değiştiremeyeceğine tanık olmaktayız. Ayetin en dikkate dğer yönlerinden biri 
de hak olanın batıl üzerinden gerçekleştiği anlamınıda içermesidir. Yani 
diyalektik insan tininin bir gereğidir.  

Birisi adanmışsa Allah onun üzerinden nurunu tamamlayacaktır. Bazı insanlar 
bunu şöyle anlıyor. Efendim işte gelme-gitmeler/ devriye içindir, ta ki nur 
tamamlanana kadar gelir gider; herkes için geçerlidir… Değil, katiyen! Çünkü 
adanmışlar için söylüyor. Allah nurunu tamamlayacaksa kabul edenlere 
tamamlayacak, adanmışlara tamamlayacak. Etmeyenler etmiyor çünkü… 
Yedinci ayette zaten zalim olan bir kavmi hidayete erdirmem diyor. Demek ki 
herkes de tamamlamıyor. Böyle bir gerekçeyi de 1. ayeti ile Cenab-ı Hakk 
olumsuzluyor.  
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Birinci ayette Allah sözünü gerçekleştiren sıfatta zikredilmiştir; “ göklerde ve 
yerde olanların hepsi Allah'ı tespih etti, o üstün mutlak galiptir, hikmet 
sahibidir”.  Allah sözünü gerçekleştirendir diyor. Ve melekler dediğimiz; 
kişiler, yerde ve göklerde olanlar, zikri ilahide olanlar. Yerde, göklerde; 
gölgeleri dâhil, -gölgeler dediğim mevcudat dairesinde olanlar dahi- 
zikrindedirler. Melekler, uzun gelecek algısında bulunarak, olacağa göre iş 
görmüyorlar, nedenler ne ise olana göre iş görmektedirler. İçlerinde gelecek 
algısına göre iş görenlerde vardır. Bugün olması gereken ne ise onu yapanlar, 
tesbih ediyorlar, yarın için bir söz, yaparım ederim gibi bir gayeli dertleri yok. 
Yani kendi amaç belirimleri olup ta ona göre iş görenler değiller. Bugün 
olması gereken ne ise, o kendi dairelerinde, kendi zamanlarında geleceğe 
doğru yapanlardır.  

2 ve 3. ayetlerde iman edenlerin gerçekleştiremeyeceklerini sözlü ifadelerde 
bulunmamaları gerektiği vurgulanır. Sözün gerçekleşmesi, doğruluğun ve 
adanmışlığın gereğidir. Musa gerekli olanın, yani doğru ve gerekli olanın; İsa 
gerçeği doğrulayıcı; sözde gerçeği dile getiren, doğru olanı dile getirendir. 
İkinci ayet okunduğunda sure anlaşılır. “Ey insan boş ve olmayacağı ifade 
etme, doğru ol” denilmektedir.  

4. ayet ise laftan çok, hak olanın icra edilmesi gerektiğinin anlamını taşır. 
“şüphesiz Allah kendi yolunda sanki sağlam kenetlenmiş bir bina gibi saf 
bağlayarak savaşanları sever” Derler ya; laf ile peynir ekmek gemisi yürümez. 
Laf cambazlığı yapma, olması gereken ne ise onu yap.  Öyle çok ki atarlar, 
tutarlar filan, icraat var mı; Yok. Söz sende gerçekleşmiyorsa batındır. Eğer 
gerçekleşmiyorsa onun canlılığını, sana verdiği diriliği de ruhu da yitirirsin, 
nötrleşirsin. Onun için sözü eylemde canlı tutmak zorundasın. Geçen hafta 
bunu konuşuyorduk… Hani duygularımızı canlı tutmamız lazım, ama eylemler 
olmazsa duygularımız da olmaz, ilişkilerimiz olmazsa duygulanımlarımız da 
olmaz. O zaman söz sizin eylemlerinizde ve ilişkilerinizde her zaman canlı 
tutulmak zorunda. Sadece sizde saklı ise ölür… Ve siz o öldüğü zaman o 
ruhtan ölmüş olursunuz. Allah esirgesin!  

Sözün gerçekleşmesi doğruluğun ve adanmışlığın gereğidir. Sağlam bir 
karakter ve ilkesinde tutarlı olan bir kişilik, sözün doğrulukta 
gerçekleştirilmesi ile edinilir. Bu bağlamda oruç ibadeti de önem taşır.  
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Ey insan! Boş ve olmayacak bir şeyi ifade etme, doğru ol, denilmektedir. 
Dördüncü ayet ise laftan çok hak olanın icra edilmesi gerektiğinin anlamını 
taşır. İnsandan istenen dilde ve eylemde evrensel olan gerçeklere göre doğru 
olunmasıdır. On dördüncü ayet, doğru olanın/ gerekli olanın yapılması 
gerektiği anlamını taşır. Dördüncü ayet ile bir daha sureye bakıldığında; doğru 
olanın amaç ve hedef odaklı olarak organize bir akıl oluşturmanın gereği 
olduğu görülür. İnsandan istenen de, doğru olana göre sıfatlarına bağlı olarak 
organize bir akıl oluşturmasıdır, İsa ve havariler örneği bunu anlamlı kılar.  

Musa örneği bu durumu olumsuz noktada anlamlı kılar… Çünkü Musa 
organize ortak bir akıl oluşturma çabasında ama bundan yana Muaffak 
olamıyor… “Bana ne diye eziyet veriyorsunuz” diyor… Yani ortak bir akıl 
oluşturamayacak mıyız? Cuma suresinde bunu biraz daha farklı bir açıdan 
anlamlandıracak. 

Havariler İsa’ya; ortak bir akıl, ilkede adanmışlık, sözde aynı, fikirde birliktelik, 
uygulamaya geçildiğinde de birbirlerine yardımcılar bulursun anlamında 
ifadelerde bulunmakta. Yani ortak akılda hareket ederiz. En büyük 
problemlerimizden bir tanesi de budur. Sözü alırız ama ortak akla ve amaca 
bağlı ortak ve organize eylemlere taşımayız. Çünkü menfaatlerimize dokunur, 
hevalarımıza dokunur, heveslerimize dokunur, ortak akıl oluşmaz ve ortak 
hareketlerde çok sığızdır. Bir sonraki surede Cuma suresinde bu daha net 
anlaşılır. 

27.09.2015 
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62-CUMA SURESİ 

 

Cuma suresi, edep ve erkân ilkesine göre okunmalıdır.  

Arkadaşlarımızdan birisi hafta içi bir soru sordu; birçok ayet tekrarlanıyor; 
cinler, zıhar, Hz. İbrahim’e giden melekler, Hz. Musa'nın kavminin yoldan 
çıkması ve onun dillendirilmesi gibi… Birçok surede bunların ikili ayetler 
olarak tekrarlandığını görüyoruz. Ama ikili ayetlerde tekrarlanırken surelerin 
ilkesine bağlı olarak içerikleri artık farklı bir şekilde anlamlandırılıyor. O 
hikâyeden artık başka bir ders çıkartılıyor. Aynı şekilde ilkelerinde de böyle bir 
şey vardır.  

Mesela: daha önce edep-erkân ilkesinde bir sureyi işlemiştik, burada da edep-
erkân ilkesi diyor, ama artık farklı içerikle önümüze çıkıyordur. Ama aynı 
zamanda bağlayıcı ilkesi ne ise orada, aynı ilkede işlenen sureden farklı bir 
içerikle önümüze çıkıyor. Adanmışlıktan sonra insandan istenecek olan ortak 
akıl ve eylemlerde edebe ve erkâna dikkat etmesi gerektirdiğidir. Edep ve 
erkân; ilkenin, ortak akıl ve eylemlerde görünüş bulmasının gereğidir.    

Cum-a Cem, birlenen, toparlanılan… Biraz tefsirde etmek gerekiyor, içini 
doldurmak gerekiyor.  

Sure din akidelerinin hakkının gözetilmesi suresidir. Din akidelerinin, 
kurallarının, prensiplerinin, erkânının sürecinde gözetilmesi suresidir. Allah’ın 
hukukunun gözetilmesi suresidir. “Bırakıp gidiyorsunuz” öyle bir şey mi olur 
diyor. Cuma toparlanılıyor, Allah’u Azimüşşanın sohbeti ediliyor, namazı 
kılınıyor.  

Cuma namaz olarak iki rekâttır. Bu iki, üç anlama gelir. Erkeğe farzdır, eril 
olana farzdır.Ve bu noktadan baktığın zaman:   

1. Kadın erkek evliliğine işaret eder kavuşulmaya, cem olunmaya işaret 
eder. 

2. Üstat ile talibin birleşmesine işaret eder yani fikirde, canda, nurda 
birliğe işaret eder, toparlanışa işaret eder. Sohbetler de ortak eylem 
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birliği olarak ortak bir akıl edinmenin gereği olan Cuma namazı olarak 
anlamlı kılınmıştır. 

3. Ortak akılda ve ortak amaçta buluşulmaya işaret eder. Zaten her 
düzeyde evlenmek, ortak amaçta ortak bir akıl edinmek anlamına 
gelir.  

 
Mesela: gece rüyanızda cuma namazı kıldığınızı gördünüz, ya evlilik 
beklentiniz var demektir ya da birinin evleneceğine işarettir, kim kılıyorsa... 
Evliliğin içini de zahir evlilik olarak doldurmayın; birliktelik, birleşme, ortak 
amaç belirimlerinde ortak akılda buluşmaya da işaret eder. Yeni bir şey 
edinme, onunla yeni bir yere taşınma. Bu şekilde içeriğini doldurursanız sizi 
farklı anlamlara taşıyacaktır. Çünkü biraz sonra Talak suresinde bu biraz daha 
anlamlı kılınacak; boşanma dediği zaman hukuki olarak normal boşanmayı 
anlatıyor… Ama aynı zamanda aklına estiği gibi gönlünden boş yapma 
anlamında okunmalıdır. Bazıları agresiftir, aynı anda işini, aşını, eşini v. 
Boşar… Bir şeye kızmıştır, sohbeti de boşar. Yani gönlünden sevgisini 
çıkartmak, ayrılık koymak… Aceleci olmayın diyor bu konularda… Oraya kadar 
geleceğiz…  
 
Cuma suresi Allah’ın hukukunun gözetilmesi suresidir. Amaca yönelindiğinde 
erekte olanın hakkı için yapılması gerekenin gözetilmesi gerekir. Bunun da 
yaşamda karşılığı, edep ve erkan olarak tavırlarımızın naif bir biçimde biçim 
kazanmasıdır. Bu da hukukun, ferdi olarak ahlaki düzeyde biçim kazanmasıdır. 
Hukuk, ilkenin ereğe bağlı ideal olarak görülmesi üzeri yaptırımlara dayalı 
kanunlar üzeri yaşama sirayetidir. Edep ve erkânı bu sebeple hukukun ahlak 
düzeyinde biçim almış iki olgusu olarak görmek gerekir. Beşinci ayet ve 
dokuzuncu, on birinci ayetler sureyi ilkesine bağlı olarak betimler.  

4. ayet; “ Kendilerine Tevrat yükletilip te sonra onu yükleyenlerin durumu 
koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir, Allah’ın ayetlerini 
yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür, Allah zalim olan bir kavmi 
hidayete erdirmez.” Bu ayeti hukuk için biraz önce söylediklerimiz üzeri 
okursanız pek anlamlıdır. 

Tevrat yasa demekti, yasaları bilen ama içeriklerini eylemde doğru biçimde ve 
hakkıyla göstermiyorsa insan, kitap yüklü eşek, misalidir. Bir önceki surede 
Musa ile bize zemin veriyor, ondan sonra hakikatin yaşanması gerektiğini de 
ifade ediyor. Hz. İsa; “daha öncekini yani Musa’ya geleni doğrulayıcıyım”(Saff 
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6. ayet) demekte. Şimdi bu ayetle beraber bunu okuyun. Yani yasaları 
doğrulayıcı, hakikatin söylevinin dile getiricisiyim ben, ferdiyetin dile 
getirilişinin söylevcisiyim ben. Şimdi bu bağlamda okuyun “ kitap yüklü eşek 
olmayın” diyor. Yasalar zemininde,  Tevrat yani hukuk hakikati hakkı ile 
yaşama olanağı bulmamıza sebeptir.  

“Ey kitap ehli diyor öğüt verir durursunuz kendinize bakmazsınız” diye bir ayet 
vardı daha önceki surelerde. Aynı şekilde bize de kitap gelmiş, artık bizde 
kitap ehliyiz, öğüt verip dururuz ama icraat yok. Söylediğini yaşa, söylediğini 
gerçekleştir. Bu bağlamda Tevrat’ı örnek veriyor; bir şey söylüyorsanız, 
yaşamınıza aldıysanız, bilimcinize zemin edindiyseniz onu yaşamınızda 
tahakkuk ettirin, gerçekleştirin ve izhar edin, görünüşe taşıyın. Kitap yüklü 
eşek olmamak için edindiğimizi göstermek şarttır. Çünkü eşek taşıyıcı 
demektir, taşıyıcı olmayın diyor. Yani birisi sizin ilminizden istifade eder 
amenna ama siz onu gerçekleştirmediğiniz sürece, sizin için bir anlamı yok ve 
sonucunda edindiğinizin o ruhu kaybedersiniz. Onun için eylem, eylem, 
eylem, eylem, üretim ve hakkıyla tüketim. 

9 ve 11. ayetler; “Ey iman edenler cuma günü namaz için çağrıldığınızda ezan 
okunduğu zaman hemen Allah’ın zikrine koşun, alış verişi bırakın.” Cem 
olduğunuz/ amaçta toparlandığınız zaman, ezan/ davet edildiğiniz zaman 
alışverişi bırakın, menfaatleri bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha 
hayırlıdır; yani ilkesel olana amaca öncelik verin. Dünyevi olan sizi bağlar, ama 
maneviyat dediğiniz anda o daha öncelikli olandır. Önemli olan sizin 
kazanımlarınızdır manevi olarak, dünyevi olanlar size araçtır, basamaktır.  

11. ayet, “onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman dağılıp oraya 
gittiler ve seni ayakta bıraktılar.” Daha önceki surelerin bir tanesinde; 
“Onların yaptığı ticaretler, dünyevi ilişkiler Allah’ı zikrinden alı koymaz.” 
Burada zaten bir zikri ilahi var, o zikri ilahiyi bırakıp menfaate gitme var; tam 
tersi olan bir yol.  

Beşinci ayet, dokuzuncu ayet ve on birinci ayetler sureyi ilkesine bağlı olarak 
betimlerler. Böyle olsa da surede insandan istenen bağlayıcı tevil ilkesi 
samimiyettir. Dokuzuncu ve on birinci ayetler de buna işaret eder. Dokuzuncu 
ayetteki cuma günü, kavuşma günüdür. İnsan, Allah’a/ amaca kavuşma 
sürecinde haz heves ve menfaatlerini ikincil kılmalıdır. Öncelikli olan Allah’ın 
üzerimizde gözetmemiz gereken hakları olarak, onun hukukudur. Edep ve 
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erkân da samimiyetin göstergesidir. Öncelikli olan bizim kendi heva, haz, 
menfaatlerimiz değil, içgüdülerimizle sonradan edindiklerimiz değil, asli 
olarak fıtratımızda gerçekten olanının hakkını, üzerimizde rabbimiz olarak var 
olanın hakkını gözetmemizdir. Bu bağlamda samimi insanın ölüm dahi olsa 
sonunda Allah’a döneceğinin bilincinde olarak yaşaması istenir. Yedinci ve 
sekizinci ayetler buna örnektir. 

7. ayet; “Oysa onlar ellerinin önceden gönderdiğinden dolayı onu hiçbir 
zaman temenni etmezler, Allah o zalimleri çok iyi bilendir” Önceden 
gönderdikleri… O zaman diyor ki geleceğe göre yaşa, kavuşma gününe göre 
yaşa. “De ki sizin kendinizden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka sizi bulacaktır” 
ona göre yaşa, ölüm bulacak… “sonra gaybı ve müşahede âlemini görüneni 
bilen Allah’a döndürüleceksiniz.”  

Gaybı ve müşahede âlemi; görünmeyeni ve görüneni bilen, batını ve zahir 
olanı bilen. Zahir âlem,  şehadet âlemidir, görünenler, duyular âlemidir. 
Bilinmeyen âlem; akıl âlemidir, kavil âlemi dediğimiz. Gaybi olan âlemler, 
kavil, sözlü olan ve eylemde gerçekleşen âlemlerdir. Onların da orada biçimsel 
içerikleri, melekût tarafları vardır. 

Ama bilinmeyen demek, akli olarak bilinen anlamında kullanılır Kur’an’da. Akli 
olarak bilinebilinir ama keşfi olarak ta tanık olunabilir. Yani melekler âlemine 
gidersiniz tanık olursunuz, keşfi veya önünüze görünürler keşfi, Allah 
gözünüzü, basiretinizi açar keşfi, ama akli olarak ta tanık olunabilinir. Hangi 
noktada; her ilkenin kendi içeriğine bağlı olarak kuvveti var, üzerinizde etkileri 
var söz olarak... Bu da akli tanıklıktır. 

Söz; içeriğine bağlı olarak kuvvet içerir, aynı zamanda da içeriğine bağlı kuvvet 
olarak insanda canlıdır; yani melektir. Âlemde melek, insanda melekedir, 
sizde meleke olarak bu sefer çıkar. İçerikte söz olarak ruh, eyleminde melek 
olarak görünüş, kuvvet olarak görünüş bulur. Ve kuvvet olarak göründüğünde 
sadece erildir; yani üzerinize baskındır. Tefekkürünüze taşıyın, anlaşılması 
daha kolay olur.  

Allah'ın hukukunu, insanın edimlerinde gözetmesi tenzihinde gereğidir, birinci 
ayet bu bağlamda önemlidir. Cenab-ı Hakk, tenzihi Kuddüs esması ile zikir 
ediyor. “Göklerde ve yerde olanların mülkün sahibi olan(yani melik) gökteki 
olanların hepsi mülkün sahibi Kuddüs, aziz ve hâkim olan Allah’a tesbih 
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ederler” Burada Kuddüs esması çok önemli, bizden istenen samimiyettir ve 
ihlâsla samimi olursunuz. İhlâslı olan yani özünde, nefsi emareye ait kötü/ 
örtücü hallerden yana katışığı olmayandır. Bakınız!.. İhlâs sizde var ise 
eylemlerde görünüşü samimiyettir. Burada da eylemde görünüşü olarak 
samimiyeti işliyor. Bir sonraki surede ihlâsı zaten bize net işleyecek;  samimi 
olmamız gereken eylemlerin hangi sıfattan, hangi melekeden kaynaklı olarak 
gerçekleştiğini. Ama ihlâsın eylemlerde görünüşü samimiyettir ve Cuma 
suresine dikkatli bakarsanız bizde amaca bağlı eylemlerimizde samimi 
olmamızı istiyor… Ve eylemlerde içerik olarak samimiyet, bizi saygıya doğru 
götürüyor. 

Sure, dini kaideler yaşanırken yani hak söz insanda gerçekleşirken, insanların 
eylemde samimi olmaları, ilişkilerinde de saygılı olmaları gerektiğinin uyarısını 
içerir. Çünkü emek saygıyı gerektirir. “Seni bırakıp gidiyorlar”dan bunu 
anlayabilirsiniz. Bir emek harcanıyor, emek kendine değil; size. 
Peygamberden düşünün, o Cuma günü kendilerine emek harcıyor ama ticaret 
kervanı geliyor ticaret kervanına veya ticaretleri oluyor oraya koşuyorlar, aynı 
anda uyarılıyorlar. Böyle olmaz!.. Amaca bağlı olarak eylemde samimiyet, 
örtüklükten tenzih olarak insanın Rabbine ediminde yakin gelmesi ve Rabbini 
sıfatı gereği hakkı ile yaşaması olanağı verir. Bu da yaşamsal olarak tenzihin 
gereğidir.  

Bu bütün gündelik yaşantımızda, Allah ile olan ilişkilerimizde geçerli bir şey. 
Öncelikli bir konu vardır, onu çalışıyorsunuzdur, yoğunlaşıyorsunuzdur; ona 
bırakıyorken başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyorsunuz, öncelikli olan 
konunuza gücünüz yettiği halde. Ha gücünüz yetmezse yani özürleriniz varsa 
kabuldür, dinde kolaylık vardır. Ama özürünüz yoksa; o zaman kabul değil 
diyor.  

Burada güzel uyarılar var da oralara kadar gitmeyeyim. Bazen kendi 
işlerimizde de öyleyiz, Allah öncelikli iken menfaat ve hazlarımız giriyor, ikinci 
sıraya koyuyoruz Hakk’ı. Allah'ın hukukunu gözetmekten, üzerimizde rabbimiz 
olarak O’nun hukukunu gözetmekten, daha çok kendi menfaatlerimizi, 
hazlarımızı veya heveslerimizi gözetliyoruz ve hiç istenmeyen bir şey. Bu kişiyi 
geriye atar, zılli tecellide yaşamasına sebeptir. Daha önceki surelerde ne 
demiştik, önceliğiniz Allah ise Allah’ında önceliği sizsiniz, yok eğer önceliğiniz 
Allah değil ise o zaman sizde ikincilsiniz…  
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Sure dini kaideler yaşanırken, -yani hak söz insanda gerçekleşirken- insanların 
eylemlerinde saygılı olmaları, ilişkilerinde samimi olmaları gerektiğinin 
uyarısını içerir. 11. ayet, amaca bağlı edimlerimizde ilkeli ve kalıcı sonuçlar 
verecek olanı tercih etmemiz gerektiğinin vurgusunu içerir. Hazlara ve 
menfaatlere bağlı keyfiyetler, kalıcı sonuç vermez. 

3 ve 5. Ayet; bilgi, değer, eylem, sonuç ilişkisinin zorunluluğunu idrak etmek 
adına çok önemli ki hakikaten bu dörtlü çok önemlidir.  

5. ayet; “kendine Tevrat yükletilip sonrada onu yükleyenlerin durumu 
koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini 
yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür Allah zalim olan bir kavmi 
hidayete erdirmez”. Edindiğiniz bilgiyi, amaca bağlı olarak değer niteliğinde 
içselleştirmezseniz ve samimi olarak ta eylemlerinizde yaşam alanlarına 
taşımaz ve dışsallaştırmazsanız o zaman kitap yüklü eşeksiniz diyor.  

Eskiler Nakşibendîlerin çoğu… Günümüzde ben Nakşî göremiyorum, çünkü yol 
kapandı, kimsenin haberi yok… Elbetteki yolun ehli olan vardır ama Hz. 
Ebubekir’i Sıddık emekli olmuştur, Abdul Kadir Geylani efendimiz emekli 
olmuştur, Pirhanlarım emekli olmuştur, selam olsun. Halen Nakşî’yim diyenler 
aynı kutuplardan ders aldıklarını veya ders gördüklerini söylüyorlarsa yalan 
söylüyorlar; öyle bir şey yok ve haberleri dahi yoktur. Her ne ise!..  

Eski Nakşî hoca efendiler, başka hocaların yanına veya cami hocalarının 
yanına talebelerini göndermezlermiş. Bir tanesi bir gün merak etmiş; efendim 
doğru güzel şeyler anlatıyorlar, niye bizde gitmeyelim müsaade 
etmiyorsunuz? Evlat, hali bulaşır o yüzden, demiş. Adam doğruyu söylüyor 
ama hali yok, kitap yüklü eşek… Kötü hal, menfaati doğrultusunda yapıyor. 
Balık baştan kokar diyor ya, balık öyle kokuyorsa başından, kendi talebelerine 
ne olacak? Doğruyu öğretmiş olsa bile içeriğini vermediği için halinde, içeriği 
uygulanacak söz karşılık görmeyecek.  

Hz. Ali veya Bahaddin Nakşibendî için anlatırlar, Abdulkadir Geylani için de 
söylerler, özlerinde birdirler fark etmez hangisi olduğu… Birisi geliyor, 
efendim oğlan bal yiyor, bal yetiştiremiyoruz, hasta da ne yapacağız? Hatun, 
kırk gün sonra gel diyor. Kırk gün sonra gidiyor, çocuğa bakıyor, diyor ki “evlat 
bir daha bal yeme…” Kurban, kırk gün önce niye söylemedin? Samimiyete 
bak… Kırk gün içerisinde kendisi bal yememiş… Hatun diyor, o sırada bende 
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bal yemiştim onun için… Yani o hal, söyleyeceğim sözün içeriği, o hali bende 
yok, onda nasıl karşılık görmesini beklersin.  

Ders görüyorsak gördüğümüz insanında nitelikli bir insan, söylediğinin 
içeriğini yaşayan bir insan, kendinde içeriğini edinmiş bir insan olması şartı 
vardır. Dersten amaç Yoksa verilen dersler bizim hayatımıza tahakkuk etmez. 
Allah diyorsa hayatınıza geçmiyorsa, görmüyorsanız; o adamda iş yoktur. 
Melek diyorsa karşılaşmıyorsanız; o adamda iş yoktur. Nur diyorsa 
hayatınızda görmüyorsanız; o adamda iş yoktur. Ahlak diyor ve o adamda 
ahlakı görmüyorsanız, kendinizde de yansımalarını görmüyorsanız, artık 
yaşamınıza tezahür etmiyorsa; balık baştan kokuyor, onda olmadığı için sizde 
de öyledir demektir. Bunu kendim için de söyleyebilirim, herkes için de 
söyleyebilirim.  

Baba bunu ilk başta uyarmıştı, daha yaşım on dokuz. Yanına ilk gittiğim sıralar 
da dedi ki; oğlum, Allah size akıl fikir vermiş (bendeki aşkı görmüştü) gencecik 
çocuksun, birine gittiğin zaman illa ve illa Allah’u Azimüşşanın lütfu ihsanıyla 
ondan bir şey göreceksin dedi. Ve arkasından devam etti; Allah dahi onu sana 
göstermedikten sonra sakın itibar etme… Allah sana akıl vermiş, bak ilk 
söylediği o, ondan sonra tanık olacaklarını söyledi. Yani bir şeylerine tanık 
olacaksın. Emin olmadın; Cenab-ı Hakk seni tanık kılacak, ya rüyanda, ya 
onda, ya bunda illa tanık olacaksın, o zaman eminsin. Öyle gidip de herkesin 
eli tutulmaz. Her insana el verilmez, her insanın da eli tutulmaz, hali bulaşırsa 
bir daha atılması zordur. Hal öyledir… Yani edindiniz de biran önce bırakayım 
gibi bir şey değil, yemek yedinizde tuvalette bırakabileceğiniz gibi bir şey 
değil. Çıkana kadar adamın anasından emdiği sütü burnundan getirirler.  

Olumlu veya olumsuz yüklemi ile enerji hal olarak taşıdığı bilgi olarak 
bulaşıyor, yiyecek bulaşmıyor. Yiyeceğin kirini silersiniz, sabunla yıkar 
gidersiniz. Enerjiyi ne ile yıkayacaksınız? Sevgi, muhabbet, şevk ile ifan 
edinirken veya başka birinin güzel hali üzeri yıkayabilirsiniz. Unutmadan da 
belirteyim ki yediğimiz bitki ve hayvanlarında halleri bize taşındığında bulaşır. 
Bunun içindir ki Allah Teala “verdiklerimizden güzel ve helal olanlarından 
yiyin” demekte. Önemli, olan yediklerimiz olmak değil, yediklerimizi de insan 
yapabilmektir.  

İkinci ve üçüncü ayetler ruhbancılık ve mürşitliği anlayabilmek adına 
önemlidir. “Ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara, O’nun ayetlerini 
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okuyan, onları arındırıp temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir 
peygamber gönderen O’dur.” Bakın ruhsatı Allah’tan almış, kendi akıllarına 
göre bir ruhsat alanları söylemiyor, kendi akıllarına göre de icazet verenleri 
söylemiyor, Allah’tan almış ruhsatı. “oysa onlar bundan önce apaçık bir 
sapıklık içindeydiler”.  “ve onlardan henüz kendilerine katılmamış bulunan 
diğerlerine de peygamber olarak gönderilmiştir, o üstün mutlak ve galip 
hikmet sahibidir” Allah görevli kılmadığı mühletçe mürşit olunmuyor, bu ya 
batınen ya da yakin ehli velinin izniyle gerçekleşen bir durumdur.  

Birinci ayetteki Kuddüs esması önemlidir. Saff suresindeki dokuzuncu ayette 
geçen dinlerce üstün kılındık diye meal edilmiş olan dinlerin üzerine izhar 
etmek anlamında okunmalıdır. Yani yolların üzerine izhar etmek için… Yol 
deyince bütün dinler, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi şeylerde anlıyoruz ama her 
insan yaşamıyla fıtrat dinindedir. İslam fıtrat dinini aşmamızın gereğidir. İlke 
olarak İslam ile aşmamız gerekiyor. Onun için “dinlerin üzerinden izhar 
etmek” içini bu şekilde anlayın. Üstün kılmayı kullandığınızda Yahudilik var, 
Hıristiyanlık var, onların üzerine de üstün kılmak için geliyor… Ama, hak ve 
yeni olan ifadenin söylevi ile onların üzerinden zaten üstün kılmakta…  

Bunu bir önceki hafta konuşmuştuk; İslam’ın bir güzelliği vardır demiştik. 
Hepimiz Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar olarak itikat noktasında değil, 
ama iman noktasında biriz. Nerden biliyorsunuz bir papazın imanının sizden 
daha fazla olup olmadığını? Ama itikatta, teolojimizde farklılıklar var, 
zanlarımız var. Orda büyük bir problem yaşıyoruz. Yoksa Allah’a hayatını 
adayacak nice insan vardır belki içlerinde. Ama itikatta İsa’yı koyuyor, itikatta 
Üzeyir’i koyuyor veya itikatta Allah’ı yukarıya atmış, İsa’ya indirmiş hayata. 
Düşünsel olarak itikadında, inancında problem var. İslam ile beraber bu 
itiliyor. Tamam, bu noktada kendisini izhar etmeye başladığında, onların 
üzerinden açığa çıkmaya başladığında, onların zahirde batıl tarafları da ortaya 
çıkıyor. Aşikâr olarak batıl tarafları ortaya çıkıyor. Bu sefer hakikat kendini 
yine izhar etmiş oluyor, görünüşe taşımış oluyor.  

Yani orijininde sağlam olan İsevilerin, orijininde sağlam olan Musevilerin 
müslim ve mümin  karakter belirimleri ile İslam olduklarını da unutmamak 
gerek. Bunun haricinde İslam geçmişi kapsayıcı olduğundan, İslam çatısında 
Muhammediyet, geçmişide kendinde barındırldığından dolayı, tafsilatında 
diğer dinlerin görüşlerini de kendinde zaman içinde göstermiştir.  
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Biliyoruz ki hepsine mümin diyor veya Müslim diyor, o zaman yine kendini 
izhar ediyor. Bakın, peygamberlere iman dediğiniz zaman Âdem’den Hatem'e 
İslam’sınız. Âdem’den Hatem'e kadar... İslam Âdem’den Hatem'e kadar, İslam 
fıtratta görünür, İslam hanif dinde görünür, islam hak dinde görünür diye 
sürecinde anlamlı kılmıştık. İslam sulh ve barış dini olarak ilkede görünür, 
ilkenin yaşama taşınmasında görünür, ahlakta görünür. Bu bağlamda baktığın 
zaman dinini izhar edecek noktasını okuyun; Yahudilik, Hıristiyanlık 
(orjinlerine bağlı olmak kaydı ile), şu var ki onların üzerinde de dinini 
görünüşe taşıyacak anlamında anlayabilirsiniz. Diyalektikten baktığınızda ise 
bu dinler üzerinden, İslam’ı erekte varılacak son din olarak görünüşe 
taşıyacağını da anlayabilirsiniz.  

Sizin kendinizde fıtri olarak yaşadığınız dininizin üzerinden ilke olarak tezahür 
ederken ve ilkeye bağlı üst yapı kurumlarınız oluştuktan sonra, sizin fıtrat 
dininize aşkın olarak kendini izhar etmenin, kendini görünüşe taşımanın 
dinidir İslam. Allah’ın zati ve subiti sıfatlarının mevcudata zemin oluşu 
üzerinden esma-i ilahi düzeyinde görünüş bulması islam’da/ sulhta en yüksek 
biçimde, karakter formları olarak tezahür eder. Siz Rabbiniz ile sizde tezahür 
ettiği karakter formları olan tavırlarını asli olarak yaşamalısınız. İşte o zaman 
kendinizden mutmain olmuş olarak kendinizle barışık olursunuz, bütün 
âlemle barışık olursunuz.  

Esmalar evrensellerdir; esmaların içeriğini edinip te üst yapı kurumları, 
değerler, dokunulmazlar edindiğiniz anda, isteseniz de istemeseniz de 
evrenseller düzeyinde İslam sizin üzerinizde tezahür ediyor. Hiçbir şey size 
yabancı kalmaz; nasıl doğaya yabancı kalabilirsiniz, ilimlere yabancı 
kalabilirsiniz, her şey de Hakk tezahür ederken nasıl hor görebilirsiniz? Her 
şeyi Hakk’ın yaptığını bilirken, evrensellerle okurken, fıtratınıza aşkın 
bakmaya başlarsınız.  

Saff suresinde, kendi üzerinizde Hakk’ı bulmanız, ferdiyet noktasında hüviyeti 
Hakk’ı bulmanızı işaret ediyor. Ama Cuma suresinde toplumsal ilişkiler 
üzerinden, herkeste o Hakk’ın tezahür ettiğinin bilincini getiriyor ve saf saf 
dizilmeyi getiriyor. Herkes sıfatıyla bir olursa, hak olan amaca bağlı olarak 
ortak bir akıl tutarsa, o ortak akıl ile olan ilişkilerinde Cenab-ı Hakk’tan başkası 
görünmez. 

Saff suresi 9. ayette, “dinlere üstün” diye meal edilmiş olan “dinlerin üzerine 
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izhar etmek” mealindedir.  “Dinlerin üzerine görünüşe taşımak” ayrıca; 
dinlerin üzerinden İslamı görünüşe taşımak içindir de mealen anlaşılabilinir. 
İnsanın her din safhasında; fıtrat dini, hak dini ve hanif dini üzerinde din 
sahiplerinin, İslam’ı nedenlerine bağlı olarak safhasında yaşadıklarını 
söyleyebiliriz.  

Din ereğine doğru yürüyüştür. Fıtrat dininde, insanda belirgin karakter sıfatı 
ereğinde açığa çıkınca zorunlu olarak yaşanır. Hanif dinde de değişmez olan 
Hakk’a ve ilkelerine göre, insan hangi karakterde olursa olsun insanın iç ve dış 
dünyası değişmez olana göre biçim kazanır. Hak dinde ise hakikat, haklar üzeri 
görünüş bulurken, haklara bağlı olarak hadler edinilmesi ve hadlerin kanunlar 
olarak ortak bir akılda toparlanması üzeri, hukukun vicadani ve toplumsal 
düzeylerde tesisi söz konsudur. İslam ise her bir din safhasında edinilen olsa 
da İslam din olarak neden olanın erekte belirmesi ile edinilen dindir. Yani her 
şeyin nedeni olan Allah, neden Tanrı iken erek, Tanrı olarak İslam olanın 
önünde durur… Ve İslam olan için geçmiş din safhaları, bu din safhasına 
varmanın ara taşıyıcı nedenleridir.  

Hanif din üzerinden ferdi, hak din üzerinden de ferdi olarak vicdan ve 
toplumsal düzeyde de hukuk ile yaşamınızda İslam’ın tezahür etmesi, 
gerçekleştiğinde fıtrat zemininde terbiye olmuş olarak İslam olmuşsunuzdur. 
Artık barış dinindesinizdir, her şeyi kucaklayıcısınızdır. Yani Pollyana 
değilsinizdir, her şeyi hakkı ile görüyor, hakkı ile yaşadığınız için 
barıştasınızdır, hakkıyla yaşama taşınmışsınızdır.  

Demem o ki bu gibi ifadelerde; bir olgunun başka bir olgu üzerinden 
büyüklüğünün ifade ediliş anlaşılsa da önemli olan evrensel içeriği ile 
sürecinde yaşadıklarımızın, bizi nereye doğru götürdüğü ve sonuca göre 
sürecin neresinde kaldığımızı görmemizdir.    

Savaşlara bakın, savaşların temel kaynağı iradeye bağlı gerçekleşen amaç 
çatışmasıdır. İrade çatışmanız bitmiştir, kişiliğinizde Şizoitlik bitmiştir. Yani 
insanın tamamını yekvücut bir bütün düşünün, çatışmalar tamamıyla şizoit 
yapar insanı. Toplumsal yaşantılarda devletler hep bölünür. Bölünme devri 
bitmiştir, artık kucaklaşma devri başlamıştır. Ticaret ile küresel ekonomi 
diyorlar. Yahudi’nin kendisinin uydurduğu bir şeydir, ama Allah şeytanını 
maşası kılar diye bir söz vardır. Bakıyorsunuz, sınırlar esnetiliyor. İletişim 
günün koşullarına göre had safhada.. Kim habersiz kalıyor; herkes dünyayı 
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gözlüyor! Esnetiliyor, iletişimde esnetilmeyi bırakın, sınır kalmadı… Ve yek bir 
vücut olmaya gidiyor insanlık.  

Önceki surelerin bir tanesinde bunu işlemiştik; artık bölünme devri 
bitirilmiştir. Yüz yıl öncesine kadar bölünme devriydi, artık bölünme 
devrinden bütünlenme devrine geçmişken, bütünlenmek gerek. Dünya 
küçücük insan yurdu olacaktır. Yani ne Amerikalıdan habersiziz, ne doğudaki 
Çin’den habersiziz artık ve bir uçak kadar yakınlar, bir link kadar da yakınlar, 
menfaatler ile ticaret gereği de bir o kadar yakın, herkes birbirine o kadar 
yakın.  

Lakin uzaklar bu kadar yakınlaşırken, yakınlar da o kadar uzaklaşıyor! Aile içi 
yaşantılar, şunlar, bunlar hep uzaklarla haberleşiyorlar, aileyi unutuyorlar, 
bilgisayardan kalkmayanlar. Uzaklara gidiyoruz, yakınlarımıza gitmeyi 
unutuyoruz. Uzaklar yakin; atladık küt Antalya’dayız ama anne babayı burada 
gömdük. Uzaklar yakınlaşırken, yakınları da unutmamak lazım. Yani öncelikli 
olan sorumlulukları da unutmamak lazım…  

Cuma suresinde insandan samimiyet beklenir, surenin ilahi iradeye bağlı en 
temel ilkesi de samimiyet ve erkân olarak edinilenin, yapılması gerekenlerde 
uyum ile sonuca bağlı olarak hareket etmenin gereğidir.  

Surede özet olarak, bir işte ereğe bağlı ilerlerken sonuç elde etmeden, başka 
işlerle uğraşmamamız veya başka işlere de yönelmememiz gerektiği net 
biçimde anlamlı kılınır.  “daha burayı edinmediniz başka işe niye 
gidiyorsunuz” diyor “seni bırakıp gidiyorlar” diyor. Bunu çok net kendimden 
anlatayım; bayram namazındayım, Allah ile bayramlaşıyoruz ondan sonra 
dükkânı açıyoruz. Namazda, Allah’ın da huzurundayım o sırada, dedim; ya 
Ali’ye de söyleyeyim namazdan sonra gitsin dükkânı açsın… Tekbirlerden 
sonra hoca vaazı başlarken… Hemen hafiden ses “sen o işi bize bırak, sen ilk 
önce bizimle bayramlaş”… 

Çünkü bayram namazı, Allah ile bayramlaşmak demek… Önce Allah ile 
bayramlaşırsın, ondan sonra yine aileyle, yakın çevreyle bayramlaşırsın. Sen 
ilk önce bizimle bayramlaş, ondan sonra o işi ona bırak. Yani burayı bitirdin, 
orası mı kaldı? Sıra, sıra... Odaklanmanızı da engelliyor, erek ile olan ilişkinizi/ 
bağlantıyı/ iletişimi da koparıyor; yani araya koyma diyor. Böyle bir şey ki 
surenin ana fikri de budur. Bu doğrultuda insandan istenen hangi zor şartlar 
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ve cazibeli durumlarla karşı karşıya kalsa da, hedef ve amaç odaklı olarak 
uyulması gereken ortam kuralları, ritüelleri ve olguları samimi olarak yani 
hakkı ile - ki samimiyet işin hakkıdır- yerine getirmesidir. Yapılması gerekenin 
hakkını vermektir.  

Nefsi emarenin, erkânda bağlayıcı özne ile disiplin bulması gereği de surede 
anlamlı kılınmıştır. Erkân dediğimiz şeyler, nefsi emmarenizi bağlayıcı 
şeylerdir ve bağlayıcı şeyleri yapmaktan nefis hoşlanmaz. Devamlı olan 
ritüelleri yapmaktan nefis hoşlanmaz, sınırlar. Freud ne diyor; insan arzu 
varlığıdır. İslam ne diyor; evet insan arzu varlığıdır ama kendini sınırlayan 
varlıktır diyor. İnsan arzu varlığı değil… Arzuları var, hevasıyla hareket eden 
varlıktır ama kendini sınırladığı zaman insan olandır. Arzu varlığı ise beşer; ne 
zaman ki kendini sınırladı, insan…  

İkinci ayetteki temizleyen tabiri, Kuddüs esmasıyla okunduğun da surede 
esmanın tevhit belirimi olarak önemlidir. Birinci ayette Kuddüs var, ikinci 
ayette de sizleri temizleyen bir peygamber gönderdik diyor. Tahir kılar, sizleri 
temizleyen bir peygamber, yani Kuddüs esmasının tecellisine sebep veren… 
Eğer sizler terbiye olursanız, sizde ihlâs tezahür eder, saflık tezahür eder, 
katışıksızlık tezahür eder. İhlâs, insanda Kuddüs esmasının tezahürüdür. Hani 
nasıl ki Halik esması düşüncede tezahür ediyor, Kuddüs esması da insanda 
ihlâs ile tecelli eder, ihlâs katışıksız olmak demektir. Bir işinizde katışıklık var, 
ne var; menfaat var, hazlarınız var, beklentileriniz var. İşte o an ihlâsınızı 
yitirdiniz andır. İhlâsta beklenti yoktur, ihlâsta karşılık yoktur, ihlâsta olması 
gereken olması gerektiği için sadece yapılır. O yapılma eyleme taşındığı anda 
Allah’u Azimüşşan bir hal uyandırır insanda, o halin / duygunun haline de 
samimiyet derler. Hemen arkasından iyilik zuhur etmiş olur, olması gereken 
yapıldığı zaman doğruluk zuhur etmiş olur, o sizde bir cazibe yaratır güzelliğe 
sebep verir. İyi insanlar cazibeleriyle anılırlar. Kötü insanlar şerleriyle hiç 
anılmak bile istemezler. Çünkü iyilik, doğruluk insanı cazibeli kılar, anmaya 
kadar götürür.  

Erkân; içeriğin edinildiği, usuller ve içeriklerin dışlaştığı belirgin kılınmış 
tavırları içerir. Erkan içeriğinin edinildiği ve dışa vurulduğu eylemde ve 
uyarlamadaki kültürel disipline sebep yöntemdir. Usuller de kültürel disipline 
sebep yöntemdir. Erkân edindiğin zaman kültür de ediniyorsunuz. Kadiri’yi 
aklınıza getirin, Nakşî’yi getirin her birinin kendine ait erkânları var, dinleri 
getirin her birinin kendine ait erkânları var, kültürel disiplin de getiriyor. 
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Yöntemdir, yöntemin kendisi hem içeriğin dışa vurulduğu, hem de içeriğin 
edindiği bir erkân oluyor, bir disiplin, ama öznel. Yöntem kavramı nesneldir 
ama erkân dediğin anda özneldir.  

Edep ise emeğe ve emek sahibine hizmeti gereği içerik olarak saygının dışa 
vurumu olan dışlaşma durumudur. Edep ve erkân ile sınırlar edinen insan 
öteki ile rüştünü bulmaya başlayan yani öteki ile bilinçlenendir. Çünkü erkân 
da öteki ile beraber bilinçleniyoruz. Bundan ötesi, insanın sınırları 
doğrultusunda ötekilerin hukukunu ve rızasının gözetilmesiyle Cuma suresi… 
Allah’ın hukukunu, peygamberin hukukunu, yapılan işin hukukunu gözetmeye 
başlar. Orada bir iş yapılıyor, sen burada bu işin hukukunu gözetmeden başka 
işe niye bulaşıyorsun diyor. Hukukunun ve rızasının gözetilmesiyle ilkeli, yani 
salih amellerde bulunmasıdır. 

Edep ve erkân zemininde biçim kazanan her türlü ortak eylem, ortak üst yapı 
kurumları edinilmesiyle, ortak akılda karakterleri biçimlenen insanın öteki ile 
ortak kimlik edinmesini de sağlar. Mesela Kadiri dairesine giriyorsunuz, o 
ortak erkân da ortak bir akla taşınıyorsunuz, ortak ritüeller de ortak bir 
kimliğe doğru gidiyorsunuz ve hepiniz orda ihvan olarak kadiriyiz dersiniz ve 
ortak bir kimliğe taşındınız. İnsanın kimlik edinmesinin süreçlerinden bir 
tanesidir bu ki çok önemli bir şey. Akılda karakterleriyle biçimlenen insan, 
öteki ile ortak kimlik edinmesini de sağlar. Ortak kimlik, öteki olan insan ile 
insanın birbirlerine olan yabancılığını ortadan kaldırır, ötekileşmeyi kaldırır…  

Ortak edimde öncelik; menfaatler değil, ilkeler ve emek zemininde hukukun 
gözetilmesi ve rıza olmalıdır. Bu da Cuma suresinin net özetidir ve Cuma 
suresi bize ötekileşmeyi kaldır diyor.  

Allah, imanın başında bize yabancıdır. Ne zaman O’nun ilkeleriyle ortak bir 
akılda üst yapı kurumları ediniyoruz, iman ile samimiyet ile onu dışlaştırmaya 
başlıyoruz, onun sıfatlarıyla karakter edinmeye ve kimlik edinmeye başlıyoruz 
- hüviyeti Hakk- Allah ile yabancılığımız kalkmıyor mu? “Allah'ın ahlakıyla 
ahlaklanınız, sıfatlarıyla sıfatlanınız” da ötekileşmemiz kalkıyor. Hem 
toplumsal ilişkilerimizde bu böyledir, hem de ilkeli olarak Allah ile ilişkimizde, 
maneviyat sürecinde de bu böyledir. İlk başlarda Allah bizi sınırlayıcı, Allah 
bizim yukarımızdadır, aşağımızdadır, ulaşılması gerekendir. Aman ulaşmışta 
kim ulaşmış, ulaşmaya imkân yok, yeryüzünde evliya mı kalmış!  
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Bende de öyleydi… Hüngür hüngür ağlıyordum, avucumu açmıştım, dedim; 
“Ya Rabbi sana ulaşmaya imkân yok, ben biliyorum.” Neyi biliyorsam, 
bilmediğimizi bilmiyormuşuz. O dua da zan var, ama orada samimiyet var, 
samimiyetimin sonucunda şunu dedim; “Ya Rabbi hiç yoksa yeryüzünde 
evliyan var, bir tane evliyanı bana göster, ondan sonra istersen canımı al.” 
Yani adadım da kendimi, vallahi öyle samimiyim, lafla değil hamdolsun. Bir ay 
kalmadı efendiye götürdüler. Dua ediyorsun, bir ay içerisinde efendiye 
götürüyorlar, muhteşem bir şeydi. Bak, ulaşılmaz bir Allah var ama 
yeryüzünde kendisine ulaşabileceğimiz kapıları var. O sırada kapı bizi 
ulaştıracak, ulaştırmayacak önemli değil ama kapıya götürdüler, duamız kabul 
oldu. Yani sürecin başlangıcında sana uzak, sürecin kendisinde iken yine 
uzakta… 

Babayla oturuyoruz karşılıklı… Benim Allah yukarıda ya, şöyle bir baktı dedi; 
yavrum, “Allah sana niye bu kadar uzak” Anında “Allah her yerdedir” ayetiyle 
bakıyorum. Ama bakıyorken, o ayetin kendi içeriğiyle tezahürü var, boş değil; 
aynı anda Allah her yerde kendisini gösteriyor, hissettiriyor sezgiyle, keşfen… 
Yine bir baktı dedi; “yavrum bu Allah sana niye bu kadar uzak”. Birden “özleri 
bilen Allah’tır” karşımda birisi konuşuyor ve o konuşanın Hakk olduğunu 
görüyorum, Abdullah Değerli’yi değil. “Dilinden konuşurum” hadisi kutsisi ile 
tanığım… “Özleri bilen Allah’tır” ayetiyle direk bire bir tanığım, eyleminde 
tezahür eden Allah’a. Kişide değil bak, eyleminde tezahür eden Allah’a 
tanığım. Hemen arkasından yine baktı dedi; “yavrum Allah niye bu kadar uzak 
sana” bir baktım o bakışta gitti “size şah damarından daha yakınım” ayeti 
gereği bir baktım ki gözümden biri bakıyor! Hah dedi; işte bahçenin sahibi 
geldi…  

Uzakta olan, öteki olan bir baktım bana benden daha yakın… Ondan sonra 
onunla kimlik edimleri, ritüeller, ibadetler. O kimlik edinimleri bir de baktım ki 
beni o üst kimliğe taşıyarak hiç yabancı olmayan bir varlığa taşıyor.  

Onun için bir mübareğe kinayeli sormuşlar; efendim şu Allah’ı bize gösterir 
misiniz? Efendi demiş ki; evlat biz size o Allah’ı göstersek, biz zaten bunu 
tanıyorduk dersiniz. Bu kadar yakın oldu mu öyle oluyor. Bu kadar yakın 
olursa öyle oluyor, biz bunu zaten tanıyorduk. Kişiyi işaret etmiyor, ister kendi 
üzerinizdeki Hakk, ister kâinat üzerindeki Hakk, ister efendi üzerindeki Hakk. 
Tanıdığınız kişi olmuyor mu? Her birinin üzerinde tezahür eden meğerse hep 
O’ymuş!  
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Dindeki ibadetler, ritüeller kimlik ediniminin nesneleridirler, amacı değildirler 
ve ortak kimlik edinilmesini sağlarlar. Ortak kimlik edinilirken de araçtırlar, 
amaç değildirler ve gereklidirler. Onun için namaz, niyaz, oruç bizi İslam 
edendir yani kimlik olarak bizi İslam edendir.  

Resulullah’ın ilk geldiği zamanlara dikkatli bakın; müşrikler saçlarını kestiğinde 
o kendi saçını uzatıyor, bakın şekil şemal olarak ta kimlik belirimini öne 
çıkartıyor. Bir şeyin ortaya çıkması ayrıcalıklarıyla, farklılıklarıyla başlıyor, 
amenna. Çıktı, oldu. Sonra bu gibi şeylere de gerek kalmıyor. Yani şekilde 
olanlara gerek kalmıyor ki günümüzde de böyle bir şeye gerek yok. İçerik 
olarak neyi vurguyorsun, neyi yaşıyorsun, ritüellerinde neyi vermeye 
çalışıyorsun önemli olan o!  

Cumayı bırakıp gitmek… Ritüeli bırakıyorlar, ortak kimlik edinecekler orada. 
Ortak kimliğin edinilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi nefsi 
emmareyi sınırlayıcıdır. Nefsi emmareyi sınırlayıcı olarak, bize taşıyıcı 
eylemler veriyoruz, araçlar veriyoruz; siz bunları bırakıyorsunuz daha 
tamamlamadan başka işlere bulaşıyorsunuz. İlk önce burayı bir bitirin, ondan 
sonra diğerlerine gidersiniz. Zaten Cuma suresinin sonunda söyler, cumadan 
sonra çıkın ihtiyaçlarınızı karşılayın, Allah’ın rızkı geniştir, dünya geniştir. 
Allah’u azimüşşan da size rızkınızı elbette verecektir. Biraz önceki bayram 
namazındaki gibi; dükkânın açılmasını bırak, önce benimle bayramlaş ondan 
sonra gidin dükkânınızı açın, rızkınıza ben vekilim, kefilim.  

Allah'ı işlerimizde unutuyoruz… Onun için Cuma suresi net; bizden istenen 
samimiyettir, eylemlerimizi de samimi olarak sonuçlandırmaktır. 
Sonuçlandırmadığınız eylemler ve işler sırarasında başka iş yapmayın, önce 
eylemlerinizi sonuçlandırın, ondan sonra başka işlere bulaşın. İşte o zaman 
Cuma suresi üzerinizde hakkıyla tecelli etmiş olur.  

27.09.2015 
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63-MUNAFİKUN SURESİ 

                                                            

Münafikun suresi riya ilkesiyle okunmalıdır, buradaki bağlayıcı ilke İhlâstır. 
Yalanın karşılığı doğruluktur, riyanın karşılığında da benim kanaatim o ki 
ihlâstır. Başka birisi çıkar ihlâs değildir, başka bir kavram koyabilir. Ama şu 
anda konuştuğumuz Münafikun suresini riya ilkesiyle okumaktır. Ve 
münafıklığın bilincinde karakterini belirleyen riyadır. Münafıklığı da tabir 
ediyor Resulullah; emanet verirsin emanetine ihanet eder, sözünde durmaz, 
konuştuğunda yalan söyler. Sonuçta münafıklığın belirleyici karakteri riyadır; 
ikiyüzlü olmak, içinde başka dışında başka… Peki, ihlâsta böyle bir şey var 
mıdır; yoktur. Dışı başka içi başka olmaz, özünde ne ise eyleminde de odur, 
görünüşünde de odur kişi. Çünkü katışığı kalmamıştır, Cuma suresiyle de 
temizliyor bizi ve sonuca doğru eyleme sevk ediyor.  

Münafikun suresinde de bizden istenen ihlâstır. İhlâs olmazsa eylemlerimizde, 
ilişkilerimizde Cenab-ı Hakk’ın bizden murad ettiği açığa çıkmaz ve Allah’u 
Azimüşşan ne buyuruyor; “İhlâs kulum ile aramda sırdır” İhlâs için Lütfü 
Filiz’in hikâyesini anlatmıştık. Sabahın bir körü beni kaldırdılar namazdan 
önce, âdetim değildir dışarı çıkmak, mübarekte boy bir altmış var yok, yani o 
halde ben olsam bende tırsarım, gerçi gecenin köründe herkes dışarı 
çıkmaktan korkar.  

Adam çok cengâverdir çıkar, mağaraya bile gider o ayrı mevzu… Mübarek 
çıkmış, yürümeye başlamış âdeti değil, mezarlığın önünden geçiyorum 
korkuyorum diyor, ya ne işim var yürüyorum, ne işim var böyle yapıyorum 
ama bıraktım kendimi Hakk’a… Bir baktım köpekler çıktı önüme, bir korktum, 
bir tırstım; içimden bir cesaret geldi şöyle bir baktım gözlerinin içine, içine; siz 
beni tanımadınız mı dedim. Yani ben insanım, seslerini kestiler geri döndüler. 
Bak, ben insanım! Ondan sonra bir baktım ki Bektaşi Baba Erenlerinden bir 
tanesinin evi, kendisini daha önce tanırdım, gittim kapılarını tıklattım. Işıkları 
yanıyordu, o saatte ışık yanmaz, gittim kapılarını tıklattım içeriye gittim. Baba 
Erenler hastaymış, meğerse ilaç alacak paraları yok… O sırada cebimde ne 
kadar param varsa yastığının altına koydum…  Çıkarken Sultan anaya da 
dedim ki, ana bir emanet bıraktım işinizi görürsünüz. Bak bu Melami bir zat, 

31



daha yol sürecinin başında. Ertesi gün hanım efendi geliyor, ilaç tedarik 
olmuş, doktor tedarik olmuş, bütün tedarikler gerçekleşmiş artan parayı geri 
getiriyor. İhlâs böyle bir şey! Kadından da okuyun, Hz. Lütfü Filiz’den de… 
Olduğu gibi, olması gereken ne ise o sırada sizi alır yaptırır.  

Kulumla aramda sırdır demek, o sırada ben kendimi izhar ediyorum demektir.  

Allah'ın sizden bire bir asli tecellide sıfatlarından yana kendisini tezahür 
etmesini istiyorsanız ihlâs şarttır. Gönlü katışıklarla -menfaatler, hazlar, 
heveslerle- dolu bir gönülde Allah, asli nitelikte kendisini tezahür ettirmez. 
Tezahür ediyorsa, o da zılli tecellidir. Bire bir tecellide/ asli tecellide 
tamamıyla bunlar silinmiştir, olması gereken olduğu gibi yapılıyordur. Ya 
benim kiram vardı, benim şuyum vardı hiçbir şeyi düşünmüyor, yarın bir yere 
ödemem vardı, yok… Yastık altı, yok… Gereken yapılmıştır; bitti. Allah hüküm 
veriyor.  

Efendi hazretleri ihlâsı şöyle özetlemişti bana; “yavrum buraya kardeşler 
geliyor, biliyorum ki harçlıkları yok. Cebimden çıkartıyorum veriyorum. Lakin 
bana kalsa ben vermem. Vallahi ben vermiyorum Allah veriyor” Gönlü ihlâs ile 
saflık ile öyle yoğrulmuş ki katışık yok. Eğer nefsi emmareme kalsa, vermez 
diyor, ama ihlâsla Hakk tezahür ederken nefsi emmare orda siliniyor, gereken 
ne ise orda o yapılıyor.  

3. ayet kulağa küpe, nasihat olarak önemlidir. “Bu onların iman etmeleri 
sonrada küfür etmeleri sebebiyledir, bu yüzden onların kalpleri 
mühürlenmiştir artık onlar hiç anlayamazlar.”  İman ediyorlar, sonrada küfre 
varıyorlar yani örtünüyorlar. Ne ile; riya ile menfaatler ile hazlar ile 
kirleniyorlar. Önce temizlenmeyi kabul ediyorlar, sonra temizlenme ağır 
geliyor ve Peygambere karşı artık hakaretlere varacak şekle gider.  

Aynı şekilde burada da yaşanan şeylerdir bunlar… Kendi yanımızda da çok, 
arkadan hançerleyenimiz çok oldu. Yani burada Hakk için karşılık beklemeden 
hizmet ediyorsun, adam arkadan hançer vuruyor. Önce iman ediyor sonra bir 
bakıyorsun hiç olmadık yere taşınıyor. Bu yüzden onların kalpleri 
mühürlenmiştir. Allah söylüyor, senin yaptığın hiçbir şey yok, artık onlar hiç 
anlayamazlar. Birebir yaşantımızda olan şeylerdir, kulağa küpe olması 
gereken bir şey; imandan ve ihlâstan taviz vermekmek yolun gereğidir.  
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Allah’u Azimüşşan a dua edecekseniz üç şey isteyin; İman, İhlâs, Aşk, bir tane 
daha, Amel. Eğer amel olmazsa içerikleri yitirmeye başlarsınız, yani bu üçünü 
de yitirmeye başlarsınız. Melekeleriniz körlenir, körlenen melekeler iş 
görmez. Allah sana amel fırsatı vermiş, sen yerine getirmiyorsun; o zaman 
imanını köreltir, ihlâsını kapatır.  

Farz edin Lütfü Filiz hikâyesi, Allah o fırsatı verdi, cebinde para var, mübareğin 
içine aynı anda tamah geldi de riyaya düştü. Önce iman var, sonra riya geldi. 
Birden nefsi emmare dedi ki verme, yarın ödemen var, şöyle var, böyle var. 
Aynı anda imanın gereğini yapmaz ise münafık oldu. Emaneti yerine 
getirmiyor, cebindeki kendisine emanet, oraya verilmesi gereken bir şey, 
mülk Allah'ındır dedik kişinin değil. Allah mülkünden servet vermiştir, mülkü 
kimseye vermez. Sana verdiğimden ver diyor, üstelik fazlası olanından ver 
diyor.  

Yaşadığımız her şeyde, yapılması gereken ne ise yapılması gerekeni yapmak 
ihlâsın gereğidir. Yapmadığınız anda eylem, eylemde gerçekleştirmediğiniz 
anda sıfatlarınızı yitirmeye başlarsınız, körelirler. Eylem şart… Allah'tan 
isteyecekseniz İman, ihlâs, Aşk, Eylem... Ve ürettiklerinizde de, 
tükettiklerinizde de samimi olun. Eylem iki türlüdür; üretim ve tüketim. Bir 
insan eyleminde ya tüketiyordur, ya üretiyordur. Tüketimde üretimdir. Çünkü 
ne yapıyorsanız yapın, ilahi âlemde bir şekilde biçim kazanıyor, yani üretiliyor. 
Hani bir kişi diyor birine sadaka verirse Allah o sadakanın verdiği mutluluk 
yüzü suyu hürmetine, o kişiye kıyamete kadar istiğfar edecek melek yaratır 
diyor. Bak eylemlerinizde bir üretim oluyor.  

Surede, riyanın, yalanın karşıtı olarak da ihlâsı, gerekli tevil ilkesi olarak 
görmekteyiz. İnsan Cem edilirken yalansız, menfaatsiz, kibirsiz ihlâsını 
korumalı… İnsan cem edilirken; ilahi esma tavırlarında ilkelerde 
bütünlenirken, karakterde bütünlenirken daha da ilerisi var Allah'ta 
noktalanırken… Noktalanmak,  bitmek değil, tükenmek değil… Bir şey 
tüketilir, artık o bitirilmiştir anlamında anlıyoruz; bir şeyler üretim ve 
edimlerde tüketilir, tüketilir, artık o şey noktalanır. Yani sonucuna varmıştır 
değil, noktaya vardığınız anda ikinci aşama başlar… Edindiğini, kendinde ne  
edindiysen, noktalandıysan onu eylemlerinde göstereceksin. Yani sende ne 
mimlendiyse, onu eylemlerinde gerçekleştireceksin, izhar edeceksin, 
görünüşe taşıyacaksın.  
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 İkinci doğum denilen şey değil mi?  

Tabiki ikinci yaratılışın bir aşamasından bahsetmekteyiz. Edinimlerimiz ve 
edindiklerimizi eylemlerimizle göstermemiz zorunlu ahlaktır. Allah'ta öyle… 
Allah diyorsak bugün ürettikleri üzerinden Allah diyoruz. Allah dememizin 
sebebidir, eylemlerinde gösterdiği içindir bunu. Şimdi bütün kâinatı yok et, 
Allah denilir mi? Allah olarak kendini var kılmaz o sırada, zati ilahidir, ama 
kendinde varlık olarak. Ama ne zaman üretim yapıyor, üretimleri üzerinden 
Rabbül Âlemin sıfatında olarak Allah esmasıyla yâd ediyor. Rabbül Âlemin 
sıfatı Allah esmasının sıfat açılımıdır, Allah eşittir Rabbül Âlemin… Bütün 
varlığın, kâinatın öznesi demek.  

Surede riyanın, yalanın karşıtı olarak ihlâsı, gerekli tevil ilkesi olarak 
görmekteyiz. İnsan cem edilirken / bütünlenirken yalansız, menfaatsiz, kibirsiz 
ve bu durumlara göre ihlâsını korumalı. Korumazsa, sonunda ne yaptı ise 
kendine yapmış olarak ölümle sonuçlanacaktır. Her ne yapıyorsan kendine ve 
ölüm ile sonuçlanacaktır diyor.  

6. ayeti daha önceki surelerde de görmüştük. “Senin onlar için mağfiret 
dilemen veya onlar için mağfiret dilememen kendileri için birdir. Allah onları 
asla bağışlamayacaktır, şüphesiz Allah fasık yoldan çıkan bir kavme hidayet 
vermez.” Yani münafıklığa geldiğin zaman affın yok diyor. Tövbe suresinde 
olsa gerekti; iman edipte geri dönenler için bir daha tövbe hak değildir diyor, 
geri dönüşleri, kabul edilişleri yoktur diye ayeti kerime var.  

Hikmet ve önceden belirlenmiş kaderi anladığımız da bu ayet önem arz eder. 
Her şey hikmeti ilahide tezahür ediyor, karşıtlarıyla tezahür ediyor ve 
karşıtlarıyla tezahür ederken bir münafıkta lazım amenna,  bir iyi de lazım… 
Demişler ya; kasapta lazım, katilde lazım, hırsızda lazım ama o kasap, o katil 
biz olmayalım ve Allah'a şükürler olsun ki öylede kılmamış. Şu ayetler 
gönlümüze su serpen ayetlerdir.  

4. ayet; Riyakârlığın, münafıklığın psikolojisini anlamak adına önemli. “Sen 
onları gördüğün zaman cüsseleri, kalıpları seni hayrette bırakır. Konuşurlarsa 
da sözlerini dinlersin oysa onlar dayandırılmış kütükler gibidirler, her sahayı, 
yüksek sesi aleyhlerine sanırlar” Riyakâr insanın, çocuk psikolojisinde 
olduğunu görüyoruz. Çocukluğunuzu hatırlayın, hata yaptığınızda saklarsınız, 
yalan söylersiniz üstünü örtersiniz, en büyük korku da açığa çıkmasıdır ki biri 
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çağırır korkarsınız acaba duydular mı? Annem, baban seni çağırıyor dedi mi 
ayaklarıma kara sular inerdi… Çocuklar saftır ama yaptıkları hataları örtecek 
kadar da uyanıktırlar; yani o kadar da münafıktırlar ki bu psikolojiyi ayette 
görüyoruz. Hakka, hakikate tanık olmuşlar, iman etmişler; ondan sonra küfre 
varmışlar, geri dönüşleri yoktur, Allah onları affetmeyecek diyor. “Allah 
hainleri sevmez” yani kişisel bir şey değil bu… Peygamber üzerinden 
düşünürseniz kişisel bir durum değil. Sen istediğin kadar onlar için mağfiret 
dile, bu kişisel bir durum değildir diyor, ilkesel bir durumdur.  

10. ayette pişman olmadan önce anlamını içerir. “ Sizden birisine ölüm gelip 
de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktir, sende sadaka verip iyilerden 
olsam demezden önce size rızk olarak verdiklerimizden infak edin” Pişman 
olmadan önce gerekeni yapın diyor. Bu ayet, 6. ayet ile okunduğun da surenin 
ruhu olan ayetlerdendir.  

Cuma suresinden sonra geliyor, Münafikun suresi. Sure organize olarak ortak 
akılda toplumsallaşan, halk olan insanların dost ve düşman belirimine dikkat 
edilmesini de özetler. Düşmanını belirlemek toplumda yozlaşma ve hedef 
sapmalarından kurtulmak için gereklidir. Yoksa hedeften saptırırlar sizi. 
Vesvese verirler noktasında Nas suresinin bir nevi tafsilatında açılımı vardır. 
Peygamberin kendisinden soğutma çabaları, lanet okumalar, bak yalan çıktı 
gibi hatalar aramalar…  

Bir ayeti kerime diyor ki; “Diyorlar ki kesinlikle Medine’ye dönersek aziz ve 
üstün olan ile en zelil ve zayıf olanı ebette oradan çıkartır. Oysa izzet 
Allah'ındır” “ Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı 
zikretmenden alıkoymasın, kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayan 
kimselerdir” Münafıklığı aynı zamanda dünya ya dalmakla da alakasını 
söylüyor.  

“Onlar öyle kimselerdir ki Allah Resulünün yanında bulunanlara hiçbir şey 
infak etmeyin diye ki dağılıp gitsinler derler” Hedef saptırması yapıyorlar. 
Allah bizden Cumayı istiyordu, tam tersinden iş görenler var, düşmanınızı 
tanıyın diyor. 

Kendi üzerinizde okursanız; nefsi emmarenizi tanıyın, sizi hedeften saptırır. 
İyilik yapacaksın Resululllah diyor ki; “ size hayır geldiği anda aynı anda yapın 
nefsiniz araya girer” ve “ hayırda aceleci olun” Nefs araya girdiği zaman 
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bittiniz… Abdul Kadir Geylani’nin bir hikâyesi güzeldir bu bağlamda… Adam 
Hint okyanusunda fırtınaya yakalanmış; ey Pir’han yetiş bana efendi! 
Yetişiyor, süt liman oluyor. Sana yüz altın sözüm olsun diyor. Oraya gelince bir 
bakıyor efendi şatafatta, herhalde ihtiyaçta yok, yüz altın fazla gelir, bunu elli 
altına çevirelim diyor, bir postunun altına koyuyor. Mübarek oradan bakıyor; 
evlat, orada yüzdü de burada elliye mi düştü diyor. Nefis hemen araya giriyor 
böyle…   

Nefsi emmareniz her zaman, ölene kadar beraber olacağınızdır, onunla 
mücadele sonuna kadardır, kıyamete kadar. Tasavvuf sürecinde kıyametinizi 
yaşadınız, Allah ile ayağa kalktınız bu âleme döndürülseniz yine nefsinizi geri 
verirler. Nefsi emmare toplumsal ilişkilerde ilahi sıfatların tezahürü için 
gereklidir, insani ilişkiler edinmek için gereklidir. Yani nefsi emmare olmazsa, 
âlemde de ilişkileriniz olmaz; ya ot olursunuz, ya melek olursunuz. Hayvan 
olursunuz demedim ama bak. Nefsi emmareye geri dönderirler… Nefsi 
emmareyle ilişkilerine dönersin, o ilişkilerde karınla ilişkin, çoluk çocuğunla 
ilişkin mücadeleye devam… Çünkü yolda giderken dünyayı unutursunuz.  

Baba onu şöyle özetlemişti; “ yavrum, Beyazıt’ı Bestami ya Rabbi demiş 
nefsimi bana göster. Cenab-ı Hakk nefsini kendisinden çıkartıyor ve şekil 
olarak simsiyah katran karası bir şey olarak görünüyor” Hakikaten de öyledir. 
Genelde filozof akıllılar derki nefis insanın kendiliğidir. Evet, doğru; nefis 
kavram olarak kendiliktir, şahsiyet… Ama burada kast ettiğimiz içgüdülerle 
sonradan edindiğimiz nefis halidir, yani organizmaya bağlı olarak edindiğimiz 
nefis halidir ve ona nefsi emmare denilir. Olmazsa olmaz, her varlıkta olandır 
ama bazı varlıkta erimiştir, doğası gereği yaşar, sorumlu değildir. Atlarda, 
hayvanlarda, bitkilerde… Ama bazı varlıklarda ilkeler ve dil oluştuğu için için 
sorumludurlar, cin ve insanlar topluluğu. Nefis sorumlu kılınmıştır… Ama bu 
kendilik olan bir nefis değil, sizi doğaya zorlayan bir nefis, zorunluluklara 
taşıyan bir nefis ve zorunluluk alanına taşıdığı ilişkilerde ilahi sıfatların 
tezahürüne taşıyan bir nefis. Diyor ki; “ sizler tövbe etmeyen bir kavim olsanız 
sizleri tövbe ettirecek, sizleri hata yaptırır yani günah işleyip te tövbe edecek 
bir kavim yaratırdım” Yani niteliksel olarak ilkelerin tezahür etmesi gerekli ki 
insan olalım.  

Biraz önce beşer arzu varlığıdır dedik, yani nefsi emmare varlığıdır ve 
sınırlamadığı sürece de insan olamayız. Zaten nefis olmasa sınırlamaya gerek 
yok, o zaman insanlığımızı edinemeyeceğiz. Çünkü insanlık sonradan edinilen 
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bir şey, doğduğu zaman edinilen bir şey değil. “Rahman okumayı öğretti, 
insanı halk etti” Okumayı öğrenince sınırlanmaya başlıyorsun, bildiklerinle. 
Edin, edin, edindiklerinde eylemde gösterdiği zaman, kâmil insandır.  

Kamil insan olmak, kendinde olanı edimlerinde ilişkilerinde göstermekle 
alakadardır. Nefis düşmanınız, ne ile tanıyacaksınız; sevdiğiniz yemeği 
önünüzden çeksinler böyle gözünüz akar, yarın oruç tutuyorum deyin 
akşamleyin başlar… Düşmanını tanı. Kendinde olarak bencildir, sadece kendini 
düşünür. İçgüdüler eğer hazlarda sizi kuşatırsa o zaman arzu varlığı… 
Heveslerde sizi kuşatırsa beklentiler… Menfaatte sizi kuşatırsa olan ilişkiler 
tamamı ile sizi istila etmiştir. Düşmanınızı tanıyın. 

Münafığı tanıyın… Zikri ilahiye başladınız, yola düştünüz sizi sizinle kandırır; ya 
bugünde çok tespih çektim. Allah için çektin, çok tespih çektin değil. 
Kurbanımızı da kestik ha! Allah için olan unutulur, bitmiştir. Kendinizi araya 
koyduğunuz anda gidersiniz, işte o nefsi emmareniz, onlaşmayın. Onu 
kendileştirin, asli kimliğine taşımaya çalışın nefsi Safiye ye kadar, nefsi 
Kemalat a kadar. Dikkat edin, kendiliğinizdeki münafıklığı da bilin...  

Bazıları gelirdi; ya çocuğumuzu kırmamak istiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle 
yapıyoruz, ne yapalım? Ezin geçsin! Eğer bugün ezmezsen canavarı 
büyütürsün, başına bela olur. Nübüvvetin gereğidir sınırlarını göstermek, 
Nübüvvetin gereğini unuttuk. Evet, Velayetin gereğidir kalp kırmamak, 
Nübüvvetin gereğidir sınırları göster.  

Velhasıl kelam; Hakk’a giderken insanın nefsi emmaresini kurban ederler, geri 
dönüşte içinizde ki canavarı gibi geri verirler” İnsan dünyaya nefsi emmaresi 
ile döner. Çünkü dünyevi ilişkilerinde helallerine bağlı olarak nefsi emmare 
sınırlanırsa o zaman ilahiyat insanda tezahür ediyor. O zaman marifet olur, 
hakikat bilgisini edinirsin, şeriat zemininde vicdan ile toplumsal ilişkiler 
zemininde. O ilkelerin tezahürü senin yaşadığın eylemler üzerinden tezahür 
eder; işte biz buna Marifet diyoruz.  

“Seni üstün ahlak üzeri gönderdik” Marifettir… Beşeri yaşantı, insani yaşantı 
ve eylemlerinde edindiğini göstermek Kamil insan olmak amaçtır. 
Eylemlerinde, kendin olanı ve edindiklerini gösteremiyorsan halen Kamil 
insan olmadın demektir. İlahi sıfatına bağlı olarak Allah, çalışmaların 
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doğrultusunda üretimde tezahür etmiyor sende. Edim, edim, edim illa ki 
üretim ve amel… İlim, Amel, İhlâs demişler.  

Düşmanını belirlemek, toplumda yozlaşma ve hedef sapmalarından 
kurtulmak için gereklidir. Bu insanın ferdi olarak iman ettikten sonra kâfir 
değil ama münafık beliriminde vesvese ve irade vermeye çalışan nefsi 
emmaresini de iyi tanıması gerektiği anlamını da taşır. 

27.09.2015 
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64-TEGABUN SURESİ 

 

Tegabün, aldanma ve zarar anlamına gelen bir kavram…   

Münafikun suresini riya ilkesiyle okunmalı ama riya bizi ihlâs ile yaşam 
anlayışına taşıyor. Maneviyatta sonuç almak, iş görmek istiyorsan ihlâs şart… 
Maneviyat/ tinde insan, ihlâslı değilse hakkıyla kendinde olanı dışlaştıramıyor, 
açığa çıkartamıyor ve kendinde olanı hakkıyla yaşayamıyor. Bu sebeple Allah 
katında münafıklık, kâfirlikten daha büyük bir suçtur.  Kâfir iman edebilir, yola 
gelebilir ama münafık yola girmiş ve çıkmış, birde riyakâr. Yani hedef 
sapmasına sebep verecek bir şekli, eylemleri var. Bizden istenen niteliksel bir 
dönüşümdür; bizatihi ilkelerle hareket eden bir insan… Bu da ihlâsla 
gerçekleşebilecek bir şey. Vicdan sizi değiştirir ama ihlâs sizi dönüştürür. 
Vicdan değiştiricidir çünkü sınırlar, sınırlanan insan değişmeye başlar ama 
ihlâs niteliksel olarak değişim getirir size.  

İman, İhlâs, Sevgi niteliksel değişim getirir. İman, yarıda kalır, devam etmez, 
eylemlerinde görünmezse, İmanını kendinde nefsi emaresiyle sınırlıyor, 
öldürüyor. O zaman münafık oluyor kişi… Münafık, edindiği güzel içeriği, 
Allah'tan gelen hediyeyi öldürmek demektir. Olmaması gereken şeylerin 
yapıldığı eylemleriyle, sözleriyle, hedef saptırmaya çalışmalarıyla, hasediyle, 
kibriyle, öfkesiyle kendinde olan içeriği öldürmesidir. O içerik öldü mü Allah 
diyor bir daha toparlatmam, vermem! Kâfirlik dikkat edilmesi gereken bir 
konu olarak fazla önümüze çıkmıyor ama münafıklık içimizde olduğu için çok 
dikkat edilmesi gereken bir konu…  

Günümüzün toplumsal olan siyasetinde, algı yönetimlerinde de münafıklığın 
haddi hesabı yoktur. Kendi hedeflerine doğru götürmek için hedef sapması 
yapmaya çalışan o kadar kişi var ki… Sureyi evrensel olarak alın, yaşamın 
bütün alanlarına taşıyın, hedef sapması diye bir şey var. İlkeli olan şeyleri 
kendi menfaati doğrultusunda kullanan, hiçe sayan, ilkeli hareket edenleri 
manüple etmeye çalışan veya ilkeli hareketinden beri bırakmak için başka 
hedef noktalarına taşımaya çalışan birçok gazete yayınları ve birçok insanları 
görüyoruz. Yaşamın her alanında böyle insanlar var.  Bu doğrultuda bakarsak, 
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münafık içimizde olduğu için tehlikeli.  

Peki, Münafığı ne ile tanırsın? Söylüyor emanete ihanet eder, yalan söyler, 
söz verdiğinde sözünde durmaz. Bunlarda eylemlerinde belli olur. Ki surede 
de onları yüzlerinden, cemallerinden tanırsın diye ayeti kerime de vardı. 
İçeriklerinde, menfaatlerinde, heveslerinde, hazlarında ne varsa onu dile 
getirirler. O gün dile getirmezlerse de gevşek bulundukları bir an dile 
getirirler. Anlamıyorsanız, keşfiniz yok, oyunuz yok, buyunuz yok Allah onu 
size gösterir. Çünkü her batın olan illa zahir olacaktır. Bunu aklınızın bir 
köşesine yazdınız ise ben bu kişiyi nasıl tanıyacağım, kendini açığa verir. 
Eskiler güzel söylemişler;  ya ticaret yap, ya ortak bir iş yap ya da ortak bir 
yaşam alanında bir şeyler yap. Çünkü kendini gevşediği bir sırada açığa verir. 
Menfaatler devreye girdiği zaman verir, çünkü münafık menfaatine bakar, 
nefsi emmare öndedir ki nefsi emmare de bencildir.  

Tegabün suresinde bizi bir günle korkutuyor Cenab-ı Hakk. “O gün, zarar günü 
gelmeden dikkatli olun.”  

Sure, durum değerlendirme ilkesince okunmalıdır, çünkü size bir sonuç 
söylüyorsa bu sonuca göre günü değerlendirin ve ona göre eylemlerde 
bulunun diyor. Münafikun suresinde kişileri ve düşmanı değerlendirtiyor; onu 
tanı. Ama bu sefer sonuç almayacak eylemlerde bulunma, zararına olacak 
eylemlerde bulunma ve bugün olan şeyin ne ise onu değerlendir. Ama sonuca 
göre değerlendirmeni yap, olan sebeplere göre değil.  

Münafikun suresinde münafık algı yönetimi de yapandır, algı oluşturmaya da 
çalışandır dedik. Bu bağlamda sizi hedefinizden saptırtacak bir algı yönetimine 
veya algı oluşturmayla karşı karşıyaysanız bir münafık ile olduğunuzu bilirsiniz 
ve sonuca göre değerlendirirsiniz. Sonuca taşımayacak bir şeyler varsa, ilkeye 
taşımayacak bir şeyler varsa orada, ilişkinin gerçekleşmemesine sebep 
verecek bir şeyler varsa; o zaman bilirsiniz ki o münafıktır.  

Siz eğer bir sonuç olduğunu biliyorsanız, sonuçtan sizi uzak kılmaya çalışacak 
hiçbir algı sizi çeviremez, aldatamaz. Hele bir de eylemlerinde de sonuçlarını 
görüyorsanız, kanmazsınız. Tasavvuf platonik bir aşk yolu değildir, sonuç elde 
edilen bir yoldur.  Bunu Kur’an’ı Azimüşşanın birçok ayetlerinde görürsünüz. 
Yani din, maneviyat, anında sonuç veren eylemlerde bulunmanın yoludur, 
anında sonuç verir.  
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 “Siz eğer bir iyilik yaparsanız gönlünüzde bir sevgi yaratacağım” Sonuç elde 
ediyorsunuz! Size güvenlik vereceğim, emniyet vereceğim bunlar ayetlerde 
var. Tefsiri manada, tevili manada sonuç elde ettiğiniz bir yoldasınız. Aklınıza 
bir vesvese geldi, birisi bir münafıklık yaptı ya da kafir birisi geldi bir şey 
söyledi fark etmez… Sonuç elde ederek bilinçlenmişsiniz ve durum 
değerlendirmesi yapacak rüşte ermişsiniz. Rüşt, kavramsal bilinçlenmektir 
demiştik. Bilinçlendiyseniz, size her türlü şekilde hedeften saptırtacak eylem 
ve hareketlere tanık olduğunuzda tanırsınız. Tegabün suresi sonuçlar ve 
eylemlerin görüldükten ve sonuçlar ve eylemler deneyimlendikten sonra 
yoldan sapmayan insanı anlatır; yoldan sapma.  

Her türlü algı yönetimi olabilir fark etmez; ölüm hak, yoldan sapma. Sonuçları, 
en sonda… Yaptığın her türlü üretim, edim, tüketim hangi niyete bağlı 
edindiysen karşılıklarını ilahi âlemde göreceksin diyor. Eğer ilahi âleme 
varırsanız birde görürsünüz ki her yer zaten ilahi âlemmiş; Allah her yerde.  O 
bilinci edindiğinizde birde bakıyorsunuz ki yer değişti başka bir yer oldu. 
Kıyamet size koptuğu zaman, Allah’ın her yerde tezahür ettiğini ve aynı anda 
sonuçlar elde ettiğiniz eylemleri de gördüğünüz anda ahiretinizi güne 
taşıdınız, akıbete taşıdınız ve burada sonuçlarını alıyorsunuz. O zaman her yer 
mübarek olur ki her yer mübarektir de. Bu bilince ermek ve rüştüne ermektir 
asıl olan.  

Sure durum değerlendirme ilkesince okunmalıdır. 5. ayet bunu betimler; 
“Daha önce küfre sapmış olan kimselerin haberi size gelmedi mi?” Geçmişten 
söylüyor. Biraz önce sonuçlardan söylüyordu, ama şimdi sonuç elde edilmiş 
verileri söylüyor; Tarih. Tarih, bugünü değerlendirmemizin kriteridir ve nesnel 
olgusallığıdır, çünkü gerçekleşmiş. “Daha önce küfre sapmış olan kimselerin 
haberi size gelmedi mi, işte onlar yaptıklarının vebalini, cezasını tattılar onun 
için elem verici bir azap vardır”  

“Küfre sapmış olana kesinlikle deki hayır Rabbinin adına yemin olsun ki siz 
muhakkak dirileceksiniz sonrada mutlaka yaptıklarınızdan haber edileceksiniz 
bu Allah'a pek kolaydır” Bu da geleceğe dair, sonuçlara dair…   

“Sizi toplama günü için bir araya toplayacağı gün, işte Tegabün aldanma, zarar 
günü. Kim Allah'a iman edip Salih amel işlemişse onun kötülüklerini örter ve 
içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. 
İşte bu büyük kurtuluştur.”  
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Altlarından ırmaklar akan, ulaşılabilir demek; koltuk/ tahtlar da kalıcı 
makamlar, sıfatlar verdik demektir.  Eskiler bunu şöyle derdi; mesela iki tane 
eren yan yana geldiği zaman kendi sıfatlarında tavırlar olur, o tavırlar olunca 
makamını bulmuş derlerdi. Veya aralarında bir itişme, kakışma olduğu zaman 
da tahtından inmiyor; sıfatından inmiyor manasında.  Makam değişmez olan, 
yani niteliksel olarak değişmiş, sıfat edinmiş ve o sıfatlar artık kendisinin 
yaşam biçimi olmuş ve o yaşam biçiminden taviz vermiyor, eğilmiyor.  

Cennet cehennem anlatımlarında bu gibi şeyleri anlayın. Gittiğimizde 
cennette huriler, köşkler, içinde oturduğumuz tahtlar, birde o tahtlar uçacak 
öyle bir şey aklınıza gelmesin. Var mı; var. Günümüzde de var. Dünya’da da 
olacak, adam koltuğuna oturacak, altında manyetik alan havada oturacak… 
Televizyonunu bile izlemeyecek, aklına takacak bir film, beyninde rüya gibi 
izleyecek…  

Görsellikte en yüksek düzey içinde olmaktır. Sinemada şu anda en yüksek 
düzey üçüncü boyut… Biraz daha fazlası, holografik sinemaya doğru gidiyor. 
Çünkü holografik sinemanın içine giriyorsun. Daha da ilerisi; rüya olarak 
kendinde yaşayacaksın. Kahramansan kahraman oluyorsun, anti 
kahramansan anti kahraman olacaksın… En yüksek düzey bire bir nesnel 
olarak izlemek değil, bire bir onu sizde de duygusal olarak anime etmektir ve 
oraya doğru gidiyor. Rüyalarda aynısı değil midir; aynı anda korkarsınız, 
yaşadığınız şey aynı anda duygularda anime edilir, canlandırılır. Allah zaten 
onu yapıyor. Allah'ın size gösterdiği rüyaları artık izlemeyeceksiniz farz edin, -
o zaman da izlenecekte- izlemeyeceksiniz de başkalarının rüyalarını 
izleyeceksiniz, yaşayacaksınız. Adam bir rüya tasarlamış, onu kendinde 
yaşayacaksın! Oraya kadar gidiyor.  

Tegabün suresi durum değerlendirme ilkesince okunmalı… Geçmiş ve gelecek 
durum değerlendirmesi için gerekli olandır. 5. ayet bunu betimler, insandan 
istenen ise 15. ayetten anlaşılacağı gibi sebepler ve dayanaklara 
aldanmaması. Nesnel ve geçici, sebep ve dayanaklara aldanmaması… 
Dayanağınız ben olayım, sebebiniz ben olayım diyor. 16. ayetten de 
anlaşılacağı üzeri haddini aşmaması, edindiklerini paylaşmasıdır. Yani 
eylemlere dönük olarak kullanmasıdır, tasarruf edebilmesidir.  

15 ve 16. ayet; “Mallarınız ve çocuklarınız ancak sizin için bir fitne ve bir 
imtihan vesilesidir, büyük mükâfat ise Allah katındadır” “Gücünüz yettiğince 
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Allah'tan korkup sakının, dinleyin ve itaat edin.” Sınırlarınızı edinin, dinleyin 
ve itaat edin. Sadece itaat edin demiyor, dinleyin diyor. Dinlemeniz, 
okumanız, kendinizde edinmenizle alakadar, itaat edin demesi de kendinizi 
sınırlamanızla alakadar. İtaat ediniz demenin başka bir vechesi var, ilkesel 
olanın eylemde gerçekleştirilmesi, hayatta izhar edilmesi… Yani edinin, 
edindiğinizle kendinizi sınırlayın, sınırlandığınız noktada itaat etmeniz / 
eylemlerde gerçekleştirmeniz gereken ne ise onu da gerçekleştirin.  

İtaatin iki veçhesi var; sınırlandırma ve eyleme taşıma. Allah bazen bir ayeti ile 
sizi sınırlar bir yerde, ama bir ayeti ile o sınırları hangi nitelikte aşmanız 
gerektiğinin içeriğini doldurur. Yani kendini böyle sınırla ama eylemlerini de 
bu nitelikler, bu niyetlerle gerçekleştir.  

“Kendi nefsinizin hayrına infakta bulunun”  Bazen deriz, insan birine sadaka 
vermez, sadaka verirken kendine veriyor. Kendi nefsinize sadaka 
veriyorsunuz, karşınızdakine değil. Çünkü o size dönecek bir şey, o sırada onu 
mutlu etmiş, ama onun mutluluğu size mutluluk veriyor ve kendi nefsinize 
verdiniz.  Kendinizi ilkeye taşıdınız, verdiğiniz sadaka sizi Hakk’a taşıdı, 
kendinize sadaka vermiş oldunuz. “Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir.” Cimrilik benciliğin had safhasıdır.  

Ayrıca surenin ruhu olan 8. ayet ile bakıldığında insandan istenen imandır.  
“Artık Allah’a, O’nun Resûl’üne ve indirdiğimiz Nur’a îmân edin. Ve Allah, 
yaptıklarınızdan haberdar olandır.” İman ilkesi surenin bağlayıcı ilkesidir.  

“Göklerde ve yerlerde olan her şey Allah'ı teşbih eder, hükümdarlık onundur, 
hamd onadır, her şeye hakkıyla kadirdir, sizi yaratan odur, buna rağmen 
sizden kiminiz kafir, kiminiz Mümindir.” Diyalektiği, karşıt ilişkiyi yine 
kullanıyor. “Gökleri ve yeri Hakk olarak yarattı, sizi şekillendirdi, şeklinizi en 
güzel yarattı,  dönüş yalnız onadır, göklerde ve yerde olanları bilir”  Bu ayetler 
ile de görüleceği üzere eylemleri üzerinden niteliksel olarak sıfatlarını 
zikrediyor, bunların hepsi kimlik belirimleri...  

 “Öyleyse Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura iman edin” Nur deyince 
Kur’an anlaşılıyor, ama nur görünen bir şey ve üzerinde salınıyorsa görünüyor. 
Musa Turu Sina’da neyi gördüyse aynısıdır. Allah'ın nuruna kim dayanmış?  
Celali ile tecelli ederse kimse dayanamaz ama Cemali ile tecelli ederse oturur 
seyran edersin. Nur Kur’an olarak ta aydınlanma olarak ta içeriği 
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doldurulabilir, tefsir mahiyetinde… Tevil mahiyetinde değil ama.  

Yapmakta olduklarınızdan pekâlâ haberdardır; sizden istenen İman. İman 
tanıklığa sebep verir ama iman manevi olanın, tinsel olanın edinmenize sebep 
verir. İmanı olmayanın yakinliği olmaz, çünkü ne edinim var nede tanıklık var, 
ilkeli okuyuş olmaz. Okuyuş nesneldir, öznel ve ilkeseldir diyerek 
ayrıştırmıştık. Nesnel okuyuş bilime kadar gider en fazla, kategoriler 
üzerinden ta bilime kadar deney gözlemle gidiyor. Ampirik bilgi; deney ve 
gözleme dayalı bilgi böyle ediniliyor. Ama ilkesel olan, deneyimlere bağlı 
olarak edinilir ve bunu geçmişte tecrübeleri var diyerek söylüyor ve olacak 
olanların, yaşamınızda tezahüründe de vardır. O zaman yaşamda 
edindiklerinize dikkat edin. Geçmişte olanlarla, yaşananlarla edindiğinizin 
bilinçle, gelecekte olabilecekleri ön görmeniz ile bugününüze dikkat edin. 
İman ile dikkat edin!  

Tegabün suresini iman ile okuyun, o zaman ilkesel içerikleri edinirsiniz. 
Rahman, Rahîm, iyilik, doğruluk, güzellik ama bunları da eylemlerinizle 
edinirsiniz. Olması gerekenin de olmaması gerekenin de bilincini, 
eylemlerinizde edinirsiniz. Onun içindir ki maneviyat bir yaşamdır. Ver 
kardeşim, öğret kardeşim, şurada köşeye çekileyim yolu değil. Burada 
öğrendik bitti gibi bir yol olmadığını söylüyor. Edindin, edindiğini yaşama 
taşıyacaksın.  

Surede mülk sahibi Allah iken, insanın faalini idrak ederek kalbinde hiçbir şeyi 
sahiplenmeden yaşaması istenir aynı zamanda. Sahiplenenler sonunda 
Allah'ın tecelli ettiği evi kirletmeleri sebebiyle, musibete uğrarlar ayeti 
önemli. Bir önceki surede temizlenme vardı, bu surede kirlenmemeyi 
cennetleştiriyor. 11. ayet bunu anlamlı kılar; “Allah'ın izni olmaksızın hiçbir 
musibet isabet etmez, kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete erdirir, 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir”. Zaten Allah'ın sıfatlarını hakkıyla yaşayan bir 
insan neden korkacak! Musibet gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş bir de rahmet 
olduğunu biliyorsa neden korksun! Rahmet diye bakarsan niteliği değişiyor 
ama sebepler dairesinden bakan için hayatı kaos oluyor, bir girdap oluyor, 
onun içinde kaybolup gidiyor.  

Kimi yoldan çıkartmak isterse gönlüne evvela imansızlık verir, ondan sonra o 
musibet dairesinde yok olur gider. Zaten senin nefsi emarenin başına bela 
olması en büyük musibettir,  başka bir musibete gerek yok bence… 

44

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



18. ayet ile de akli ve duyular ile algılanan her şeyi bildiğini işaret eder Cenab-ı 
Hakk. “Şahadeti de bilir, gaybı da bilir.” Hikmet sahibi olması ile de ceza 
vermekte acele etmeyendir. Allah niye acele etmiyor, zaten hikmet sahibi 
sonuçlara doğru götürüyor. Zaten hikmeti gereği olanların o şekilde olması 
gerekiyor, olması gereken zaten oluyor. İyi, kötü, münafık olması gereken 
hikmetin açığa çıkması içindir. Hikmet gereği her şey olduğu içindir ki cezada 
acelecilik yok, her şeyin nedenini açığa çıkarttıktan sonra, o sonuca bağlı 
olarak nelerde yaşaması gerekiyorsa artık onlarla karşılaşacak, bundan 
kurtuluş yok.  

İnsan pek aceleci, istiyor. Başına bir şey geldi mi illa başlarına şu gelsin… Acele 
etme kardeşim, zaten yaptıkları şeyin karşılığını bulacaklar. Bir Teksas-
Tombiks en az otuz sene sonra karşılığını buldu, anlatmıştım. Hiçbir günahınızı 
unutturmaz, imanlı insana hiç unutturmaz. Eğer imasızsa günahları artık 
unutulur olur, yapar yapar ahlakı olur. Ama imanlı ise tövbedeyse kişi, 
günahını unutturmaz; ta ki onunla yüzleşene kadar, hesabını verene kadar. Ya 
Rabbi dedim hesabımı verdin, hamdu senalar olsun… Çocukken bir kitap 
çalmıştım, bizim dükkânın önünden de yağları çaldılar. Çocuksun, sabisin, 
günahsızsın ama unutturmuyor, izi kalmış, izini illa yüzleştirecek, sildirecek. 
Aklımda izi kalmış, daha affetmedim diyor yani… İzi derken o halin izi değil, 
affetmediğimin izi kalmış. Yağlar gitti ya Rabbi şükür dedim. Müşteri koşuyor, 
ya dedim bırak götürsün. Ben niye gittiğini biliyorum… 

Yaşadığınız ne varsa illaki yüzleşirsiniz. Tegabün suresi yaşadığımız durum ne 
ise geçmiş ve geleceğe kıyasen değerlendirmemiz ve geçmiş ve geleceğin 
deneyimleri ile akıbet üzerinden bilinçlenmemizle durum değerlendirmesi 
yaparak nitelikli bir yaşam önerir. Sebepler dairesinde değil, ilkesel olarak, 
ilkenin tezahürü için, Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarının tezahürü için nitelikli bir 
yaşam önerir size ki olmasını istediği de budur.  

Surede mülk sahibi Allah iken insanın faniliği idrak ederek kalbinde hiçbir şeyi 
sahiplenmeden yaşaması istenir. Sahiplenen sonunda Allah'ın tecelli ettiği evi 
kendisinin de o ev üzerinden eylemlerinde tezahür ettirdiği evi kirletmeleri 
sebebiyle musibete uğrarlar. Hikmet sahibi olması ile de ceza vermekte acele 
etmeyendir. Her mevcut nedenini yerine getirmeden mükâfata ve cezaya hak 
görülmez. Normal hukukta da böyledir. Ceza gerektirecek eylem açığa 
çıkmadan ceza verilmez. İlk önce açığa çıkartılır, hikmeti gereği nedeni ne ise 
ereğinde o yaşanır. Sonuçta ise cezası burada çekilenin ahretinde cezadan 
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yana muafiyeti olur. İnsandan istenense Allah'a imandır.  

Dördüncü ayete kadar imanın hikmete bağlı olarak neden gerçekleşmesi 
gerektiği ve beşinci ayetle beraber insan için neden gerçekleşmesi gerektiği 
anlamlı kılınmaktadır. Yani hikmetine bağlı olarak iş görene iman edin 
vurgusunu taşır dördüncü ayete kadar, ondan sonrada insandan istenen 
imandır.  

5, 6, 8 ve 9. ayetler ile sure bu içerikte anlam kazanır. Bu doğrultuda insandan 
istenen şek siz, ön tasarımsız ve şüphesiz emin olarak Allah’ı kabul etmesi ve 
yaşamına taşımasıdır. Yaşamında olan Allah’ın farkına gelmesidir. İnsan emin 
olduğunu yaşamına taşır, bu bilgi edinimindeki en yüksek faktörlerden olarak 
önemli bir durumdur. Çünkü, emin olmadığınız, şüphenizin olduğu şey/leri 
yaşamınıza almazsınız, dur dersiniz.  

Mesela; televizyon diye bir şey icat edilmiş, adam anlatıyor şöyle bir kutu var, 
dünyanın öbür ucundan konuşuyorlar vs. Eğer emin değilsen yaşamına 
taşımazsın, şüphe var. Ama ne zaman görürsün, yaşamına taşındı artık 
zorunlu olarak.  Herkeste var bende niye olmasın gibilerinden başlar…  

Bilgi edinimi ve hayata taşımanın en zorunlu gereği imandır. Söylenen şeyden 
emin olacaksın, tutarlılıklarıyla… Veya tutarlı bir kişide olması gerektiğinin 
vurgusu vardı daha önceki haftalarda, söyleyen kişi çok önemli.  

Senelerden beri Almanya’da bir profesör şuyun, buyun iskeletini buldum diye 
akademik tezler vermiş ve bütün dünya akademisinde fenomen bir bilim 
adamı. Seneler sonra bulduğu iskeletlerin hepsinin aslında sahte olduğu, buna 
bağlı olarak hiç alakası olmayan tezler vermiş olduğu açığa çıktı. Güvenir 
misiniz artık? Kişi de çok önemli… Kişinin oradaki bilgiyi aktarması ve aktaran 
kişinin de güvenilir olması. Bilim adamı unvanıyla bakıyoruz adama, iman 
ediyoruz. O da insan ama hak bilgi söylensin, o gün kabul görmesin önemli 
değil, bir kuşak sonra, iki kuşak sonra gereklilik olarak kabul görecektir.  

Bunu Musa (as) kavminden biliyoruz, atalarına sordular biz ne için bu çölde 
kaldık, Peygamberimizi dinlemedik, hak sözü dinlemedik. O zaman onun 
sözünü dinleyelim… Savaşa çıkıyorlar, sonra kazanıyorlar, Davud da kral 
oluyor ve çölden çıkıyorlar. Bir kuşak iman etmiyor ama bir kuşak sonrası 
iman ettirilir. Çünkü söz geldiği zaman bütün yaşama sirayet eder, bir kuşağın 
üzerinde iş görmezse yeni gelen kuşağa aktarılır ve yeni gelen kuşak artık 
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içselleştirmesiyle onu yaşar. Çünkü hayatta tecrübe edinmiştir artık, olmadığı 
zaman ne oluyor, olduğu zaman ne olabiliyor; yani sonuçlarını öngörebiliyor. 
Çünkü yaşamış, elde edemediği sonuçlar var, çölde kalmış… Şu anda bir 
üçüncü dünya ülkesi olsak ki yetmiş dört harbini hatırlayın kendi gemimizi 
vurduk, olmaması gerekeni öğrendik. Tecrübeleriniz size geleceğe doğru taşır.  

Çocuk ilişkilerine bakın. Kendisi emin olduğu şeylere göre yaşamına taşıyor, 
duyularıyla emin, aklıyla emin, iradesiyle emin, eylemlerinde emin. Evvela bir 
yerden düşüyor, sonra o yerden emin olmuyor; tecrübe edinmiş. Bir yöntem 
buluyor, oradan öyle iniyor. Onun bilgisini edindi, artık ondan emin bir daha 
öyle inmeye başlıyor ve hayatına taşıyor. Bilgi ediniminin zorunlu gereğidir 
iman, bir şeyden emin değilseniz yaşamınıza almazsınız. Felsefi olarak 
söylersek epistemoloji eminlikle gerçekleşen bir şeydir. Doğruları, 
doğrulardan emin olmanız, tecrübe etmeniz veya akli olarak ikna edinmenizle 
hayatınıza taşınır. Çünkü ikna olmak emin olmak demektir.  

5. ayet tarih olgusallığı üzerinden; 8. ayet tinde bağlayıcı olan, yaşamın 
mutlak belirleyici kuvveti olan Allah ile 9. ayette eylemlerin sebep olduğu 
veya olacağı sonuçlara göre imanın insan yaşamındaki rolünü ve önemini 
özetler. 11, 12, 13. ayetler yaşamda mutlak belirleyici kuvvet olarak Allah'a 
imanın gerekliliğini bilmek adına beyanlardır.  

Bu doğrultuda 17. ayette ilkeli olan salih amellerin sonucunun 
görülebileceğinden de müminin emin olması gerektiği vurgulanır. “Eğer 
Allah'a güzel bir borç verirseniz onu sizin için katlar, arttırır ve sizi bağışlar. 
Allah Şekür’dür çok mükafat verendir, halimdir” Çok enteresan bir argüman 
kullanıyor; borç vermek. Borç verdiğiniz anda güvensizlik başlar, rabıtanızı bile 
bozar. Kendi çocukluk devremizden biliyorum. Verdiğiniz anda başlar; verir 
mi, vermez mi, ne olacak, ne olmayacak… Allah'a borç verdiğiniz zaman 
aklınıza şüphe gelmesin diyor. İman ilkesiyle okuduğun zaman nasıl oturuyor. 
Aklınıza şüphe gelmesin, katı katına bir de arttıracak diyor. Borç vermekte 
ihtiyaç manasında değil demiştik; geri ödenesi şeydir.  

Bu doğrultuda 17. ayette ilkeli olan salih amellerin sonucunun 
görülebileceğinden de müminin emin olması gerektiği vurgulanır ki bu en 
büyük problemlerdendir. Yolda giderken insan ameller işler; ya Rabbi ben 
bunun sonuçlarını görmüyorum, dua ediyorum duam kabul olmuyor, şu 
oluyor… Bu sefer yaşadığı şeyleri tutar bir şey edinmek için araç olarak 
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kullanır. Sen eğer dünya menfaati için araç olarak yaptıysan zaten Allah için 
değildir. O zaman zaten yolda değilsin, bir de o menfaati Allah ile arana 
koydun; gitti güme yaptıkların.  

Yaptıklarınız Allah içindir ve Allah için yaptıklarınız size sonuç verecektir. 
Dünya için değil, kendisine taşımak ve nitelikli bir yaşam içindir, altını 
çiziyorum. Sığ bir yaşam için değil ve sonuç verir, nitelikli yaşamaya başlarsınız 
ve yaşadığınızdan zevk alırsınız. Yaşadığınızdan tat alırsınız.  

Dünya zindanı veya cehennemi olan bir mümin için elbette ki Hakk’ın ortaya 
çıkması için bir kâfir çıkacak, kâfir seni zorlayacak, çatışkı çıkacak, o çatışkıdan 
melekeler gelişecek, sende olanı açığa çıkartacak. “Dünya Müminin 
zindanıdır” Bu gerçekleşenler üzerinden istesen de istemesen de aciz 
düşüyorsun, zindan oluyor. Cehennemidir demek karşıtlarını burada bulacak, 
acziyete burada düşecek, kendinde olanı burada açığa çıkartacak, ahirete 
bırakmayacak… “Burada kör olan orda da kördür” diyor. Burada tanık olacak 
ve kendinde olanı burada çıkartacak… Yani murat ne ise kendinden, burada 
açığa çıkartacak ahirete bırakmayacak. Çünkü ahirette edinemezsiniz, üretim 
orda biter, ürettiklerinizi tüketmeye başlayacaksınız orada. 

Ahiret yurdu, dünyada ne ürettiysen, ne tüketerek te ürettiysen artık onları 
orada tüketmeye başlayacaksın. Cehennemde diyor ya odununu kendi 
taşırlar… Gel bakalım bu kadar yakıt topladın hele bunları bir yakalım… Gel 
bakayım bu kadarda bereket toplamışsın, burada tüket. Yani burada ne 
tüketiyorsan, ne üretiyorsan orda tüketim olarak geri sana dönecek. 
“Önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız” demek artık 
tüketebilirsiniz demektir.  

Ama buradaki tüketim sınırlı... Çünkü dünya zindanı veya cehennemi olan bir 
mümin için, kâfirleri dünyevi zenginliğe de tanıkken, ilahi amaca bağlı 
mücadelesindeki kararlılığı gerçekten de zordur. Dünya müminin zindanı iken 
bir taraftan çarpışmalardayken, bir taraftan da kâfirlerin dünya zenginlikleri 
de varken, kişinin gerçekten dünyada Allah'ta mücadele sergilemesi 
gerçekten zor. Ya Rabbi onlara veriyorsun bizim halimiz bu diyen 
arkadaşlarımız var. Hep böyle geliyorlar, diyorum küfre mi varıyorsunuz? Size 
öngörülmüş hayat zaten belli, sınırları belli, zaten sınırlayan bir hayat. Eğer 
nefsi emarede sınırlanmamış bir hayatsa sığ bir hayat, sebepler dairesinde, 
duyular dairesine aittir. Ama ilkelerin vicdan ve akıl ile yaşamımıza 
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taşınmasıyla sınırlanmış bir hayat ve o ilkelerin tezahürü, sizde olanın 
tezahürünü sağlayan bir hayat; işte o niteliksel bir hayattır, o tinsel bir 
hayattır, o manevi bir hayattır…   

Tegabün suresi şunu söylüyor; mücadelede zorlanmayın, hak olan yaşanıyor, 
akıbeti düşünün, ahireti düşünün, zarar etmeyeceğiniz günü düşünün.  

Tegabün kavramını kullandıktan sonra 8. ayette; “ Sizi toplanma günü için bir 
arada toplayacağı gün işte zarar günüdür ki o gün kim Allah'a iman edip salih 
amel işlerse onun kötülüklerini örter ve içinde kalmak üzere altlarından 
ırmaklar akan cennetlere sokar işte büyük kurtuluş budur.” 17. ayet; “Eğer 
Allah'a güzel bir borç verirseniz o zaman zarar etmezsiniz.” 

Allah'a güzel bir borç verirseniz zarar günü gelmeden, edindiklerinizi 
tüketmeye başlayacağınız gün gelmeden, zararına tüketeceğiniz gün 
gelmeden verirseniz…   

Ben hırsızlığı insanın zamanı israf edişine benzetirim. Kredi kartı kullanmasına 
benziyor, gidiyor kredi kartını kullanıyor peşin, peşin, sonra fatura geldiği 
zaman zorunlu olarak ödeme gerçekleşiyor. Aynı şey; sen bu hayatı israf 
edersen, israfında kullanırsan ahiretinde geldiği zaman hesabını görürler.  

Zarar edeceğiniz bir günden Allah'a sığınarak, zarar etmeyeceğiniz eylemlerde 
bulunun. Eylemde nitelik istiyor, ilke istiyor.  

27.09.2015 
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65- TALAK SURESİ 

 

Talak, salıverme, serbest bırakma, bağları koparma, terk etme anlamına gelir. 
İslam aile hukukunda boşanmak için kullanılan kavramdır. Bu anlamda 
boşanma içeriği ile kullanılır olmuştur. Toplumsal dokusunu İslam ile edinmiş 
bizler için talak kavramı bilindik bir kavramdır. Talak (boş ol) denildiğinde 
eşler boşanmış olurlar. Üç defa boş ol denildiğinde veya üç defa boşama 
gerçekleştiğinde eşler evlilik haklarını tamamlarlar. Ola ki başkaları ile 
evlendikten sonra; yeni evlendikleri eşleri öldükten veya boşanmalarından 
sonra evlilik hakkı doğana kadar… Evlilikleri hak kılınmış değildir.  

Hani; talak, talak, talak, boş ol, boş ol, boş ol derler… Boş olmak da o kadar 
kolay bir şey değil. Surede, aile hukukuna dayalı olarak boşanmak anlamlı 
kılınmaktadır. Sureyi özetleyen birinci ayette; “Ey peygamber! Kadınları 
boşadığınızda iddetleri suresinde boşayın ve iddetide sayın. Rabbiniz olan 
Allah’tan korkun. Fahişelik, açık bir hayâsızlık yapmaları durumu hariç” Bakın; 
zina bile demiyor… Fahiş kavramını; ölçüyü, haddi aşmayı kullanmakta. Naif 
ve latif konuşuyor, başka yerlerde kullanıyordu ama bak burada kullanmıyor…  
Çünkü ilkesine aykırı…  

Devam edeyim; “Allah’tan korkun... Açık bir hayâsızlık yapmaları durumu 
hariç, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar, işte bunlar 
Allah’ın sınırlarıdır” denilmekte. Sınır dedi mi, haddi/ yasayı, zorunlu olanı dile 
getirdi demektir. Sizi, yasa ile tinsel içerik vererek niteliksel bir değişime tabi 
tutuyor… Yaşam biçiminizi değiştiriyor. Sınır koyduğunda sizi değiştiriyor. 
Nefsi emarenize sınırlar koyarak biçim vermekte. Değer olarak yaşanması 
gerekenleri göstererek, iç dünyanızı biçimlendirirken, yaşam biçiminizi 
değiştirmekte. Değer algısı ile baktığınızda; sizi yeni bir dünyaya taşımakta. 
Nicellikte, dış dünya olarak duyusal algıda ortak olduğumuz dünya; değerler 
ile nitelik kazanmış bir dünya olarak önümüzde durmakta. Tinde yasa/ hukuk, 
değerleri içsel kılmanın gereğidir… Değerler ile yaşam biçimi oluşturmanın da 
gereğidir. Böylece doğa zemininde tinde, ortak olunan bir dünya kurmanın 
olanağı edinilmiş olunur. Algı da bakılanlar, anlam ve değerinde görülenler 
olarak insanın önünde dururlar. 
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“Kim Allah’ın sınırlarını çiğnerse, gerçekten kendi nefsine zulüm etmiş olur” 
demek; sınırları aşmak, evrenselinden uzak ilkesiz olarak yapılmış ameller ile 
sınırları aşmak… Eylemlerin ilkesiz olması; hadlerin haksızlık ile çiğnenmesi 
olarak insanın kendi nefsine zulüm oluyor. Neden? Çünkü tinde değerlerden 
yoksun olunduğundan dolayı insan olma niteliği de yitirilmiş olunmakta. Ortak 
bir dünya kurmaktan uzak, geleceğe güvenilir olarak yürümekten de beri 
kalınmakta. Öngörülemez bir gelecek insanca yaşamayı zorlaştırır,  hayati 
durumlarda da insanca yaşamaya engel olabilir. Hukuk zemininde yaşanılan 
bir dünya da ise hadleri haksızca çiğnemek sonuçta cezayı hak kılacağından 
dolayı da insanın nefsine akıbeti itibarı ile zulüm etmesi olur. En büyük zulüm 
ise Allah’ın insandan değil, insanın Allah’tan uzak kılınması olur… Ki insanın 
Allah’ın sınırları/ hukukunu çiğnemesi veya hukuk dairesinde yaşam biçimi 
edinmemesi; sonuç itibarı ile tinde Allah’a yükselmesinin zeminini 
edinmemesi olarak insanın aslından yana örtünmesi sebebiyle kendisine 
zulmüdür.     

“Sen bilmezsin belki de Allah bunun ardından bir durum meydana getirir”, bu 
ayetin sonu muhteşemdir. Sen bilmezsin diyor ya... Kafanıza göre boşamak 
veya boş ol, boş ol, boş ol demek yok diyor. Boş ol deyince, kadın anlaşılıyor, 
erkek anlaşılıyor, iki insanın evlilik olarak boşanması anlaşılmakta. Böyle 
anlaşılması baki olmak ile beraber, bu anlamın dışında başka açılardan da 
anlamaya çalışın.  

Diyor ki; edilgen olan kimse üzerinde etken olan kimse, onun üzerinde 
bağlayıcı olan kimse, zannına ve nefsi emmaresi doğrultusunda kafasına göre 
hareket etmesin, aceleci olmasın. Ola ki; onun alacağı, yükleneceği, sonradan 
kendinden çıkaracağı bir şey vardır, ondan alacağın bir hakkın vardır. O vakit 
nasıl boş ol diyebilirsin ki…  

Bu ayette bahsi geçen kadını, elbette ki birebir kadın olarak anlarız. Bununla 
beraber kadının anılışını tasvir olarak değil, misal olarak verildiği anlam 
içeriğinde de anlamak gerekir. Ki bu durumda kadın, edilgenliğe, yüklü 
kılınmışlığa, doğurganlığa işaret etmesi ile birçok mertebede anlam kazanır.  

Bu bağlamda boşama hukukunda aceleci olunmaması gerektiği vurgusu ile 
beraber, gelecek olarak hayırda nelere gebe kalacağımızı bilmediğimizde 
anlamlı kılınır.  
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Bizler boşama/ terk etme işini her alana o kadar yaygın kılmaktayız ki kadın 
misali ile bize anlamlı kılınan ile boşama işlerimizde aceleci olmamamız 
gerektiği de anlamlı kılınır. Eşimizi boşuyoruz, talipleri boşuyoruz, dostlarımızı 
boşuyoruz, işimizi boşuyoruz, aşımızı boşuyoruz, dersimizi boşuyoruz. Boşama 
işinde pek aceleci iş görmekte, sonuçtan uzak, her şeyi hakkı ile yaşamak 
yerine yarım yaşamayı tercih ediyoruz.  

Allah’ın hukuku insan hukukunda görünür. İnsan hukukunu gözetmeden, 
Allah’ın hukukunu da çiğnemiş olarak boşadığımız ile değerlerden yana da 
boşalıyoruzdur. 

Seneler önce; kahve sohbetleri yapıyoruz. Kahve sohbetleri yaptığımız 
mekânda kumarda oynatıyorlarmış. Bir gün kardeşlerden birisi oturduğumuz 
mekânda kumar oynandığını söyledi. O ana kadar hiç fark etmediğim bir 
durumdu. İnsan iç dünyasında hangi değerler ile yaşamakta ise o doğrultuda 
da dış dünyayı algılıyor. Kahve köşesi, iskambil oynayanlar için neyi ifade 
etmekte idi bilmiyordum ama bizler için bir köşesi sohbet alanıydı. Neden; 
Çamlıca tepesinde bir yer verdide yok mu dedik. O vakit imkânlar onu 
gerektirmekteydi. Her neyse… Kahve köşesinde sohbet etmekte olduğumuz 
için bizi boşayan ve sohbetin değerinden yana boşalan birçok arkadaşımız 
olmuştur.  

Abdullah baba derdi; “ oğlum, Allah her yerde mi, her yerde”. Yani önemli 
olan, iç dünyanızda hangi değerler ile nitelik kazanarak yaşadığınızdır. Kimin 
ne yaptığı değil. Her neyse… Velhasıl kelam, bizi ilgilendirmiyor. Her koyun 
kendi bacağından asılıyor. Bizi ilgilendiren kısmı ne ile sorumlu 
olduğumuzdur. O kahvehane sohbetlerinde sohbeti boşayan nice kişi ile 
karşılaştık. 

Talak suresi sorumluluk ilkesiyle okunmalıdır. Acele etmeyin denilmektedir. 
Sorumlu insan acele etmez. İşimizi boşarız, aşımızı boşarız. Sonuçları ön 
görmeden şeyleri terk ederiz, kişileri de boşarız. Bazen bozuk para gibi 
harcarız. Talak suresi, bizim bir arkadaşın suresidir, tam olarak onu anlamlı 
kılan bir sure. Adam boşamalı ya... İşe girer, aşçıya kızar, işi bırakır. Aşçıdan 
sana ne kardeşim! Sen işine sorumluluklarına bak. Aile yaşantısında eşine 
kızar; ailesini boşamaya çalışır. Kadının çektiği çilenin haddi hesabı yok. Ufacık 
bir şey yapmamış diye sen tut boşa. Sonucu bilmiyor ki… Talak suresinde 
kafanıza göre hareket etmeyin diyor, karşılaştığınız olaylarda ani, agresif, 
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duygusal tepkiler göstermeyin diyor. Biraz gerçekçi olun, insan hukukunu 
gözeterek, yarını öngörerek yaşamayı öğrenin denilmekte.  

Bazen bir konu konuşurken, yarası olan gocunur derler ya! Yarası olan 
gocunuyor, bizi boşuyor. Arkadaş kadın olmayı; yani edilgen, doğurgan, 
değerleri yüklenen, aidiyetleri olan birisi olmamış ki… Er-kek ya! Onun için 
boşuyor. Maneviyatta kadın ruhunu edinmeden erkek olunmaz. Önce; latif, 
naif, değerleri yüklenmeyi bilen, edindikleri ile yeniden kendinde üretebilen 
karakteri edinin, sonrasında iş gören, ürettikleri ile tesir edebilen, doğurgan 
kılan karakteri edinebilesiniz. Bu anlattığımı cinsiyet bağlamında da sakın 
anlayıp da anlam olarak yanlış yerlere çekmeyin. Cinsiyet olarak herkes yerini 
bilmeli. Kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilmeli… Bunun dışında olan ise 
cinsinden yana sapkın olarak fıtratını inkâr etmek olur ki bu da Allah’a 
küfürde bulunmak olur.    

Talak suresini okuduğunuzda, sorumluluk ilkesi ile okuyun. Sizden istenen ise 
aceleci olmamanızdır. Sorumlulukları olan insan değerlerinden yana sınırlanır. 
Sınırlanan insan ise işlerinden yana aceleci olmaz. Gerekeni hakkı ile yapmaya 
çalışır. Öngörülü olarak hareket ederken, ilişkilerini haklar ve sonuçlar 
doğrultusunda sağlam tutmaya çalışır.  

Talak suresinde bir noktada da anlamlandırmak istenen şey; erken kararlar 
vermemek, aceleci olmamak, istikralı olmak… İnsandan; ilkesine bağlı olarak 
yaptığı eylemlerde istikrarlı olarak sonuçlara doğru yürümesi istenendir. 

İnsan yalnız bir varlık olarak yaratılmamıştır, ilişkileri üzerinden ilahi sıfatları 
yaşayan bir varlık olarak yaratılmıştır. Tutum ve davranışlarında esma ilahisi 
ile Allah, tavırlarda olarak kendisini izhar etmektedir… Vicdan ve akıl 
melekeleri doğrultusunda üst yapı kurumları edinir, değerler edinmesiyle 
beraber sorumluluklar edinir, dokunulmazlar edinir, sınırlar edinir.  

Sorumlulukları yerine getirirken kendisini üzecek, nefsine dokunacak şeylerle 
karşı karşıya kaldığında, değer edindiklerini hiçe sayabilir. Edindiği güzellikleri 
boşamak; sevgisini gönlünden çıkartmak, şevkini gönlünden çıkartmak, 
rabıtasını gönlünden çıkartmak anlamına gelir. Bir şeyi boşamak demek o şeyi 
gönlünden çıkarmak demektir. İnsan genelde gönlüne yük olanları boşar. 
İnsan insana yük gelmekte ise eğer boşanma kaçınılmazdır. Eşi boşarlar, 
yuvadan olurlar; patronu boşarlar emekten olurlar; işini boşarlar aşından 

54

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



olurlar… Sonuçlarını öngörmeden, acele ile boşarız yük gördüklerimizi. 
Surede; boşama olacak ise eğer boşanacak olunanın haysiyeti, hassasiyetleri, 
haklarını zarar vermeyecek bir biçimde gözeterek gerçekleştirin denilmekte. 
Böylece insan insana her daim ihtiyaç duyduğundan dolayı güzel bir hayır ile 
sonuçta karşılaşabilsin. 

İnsanı kendi değerlerinden yoksunlaştıran, ilahi amacından yoksun bırakarak 
yaşamaya sebep veren her kişiyi, insan boşama hakkına sahiptir… Ama insan, 
boşayacağının da haklarını gözeterek, ona zarar vermeden boşamayı 
gerçekleştirmelidir. Bu durumda insandan istenen hakların gözetilmesi olunsa 
da haklar zemininde dikkatli olan naif insan olmasıdır. 

Günümüzde herkesi, her şeyi gönlümüzden boşamaktayız, boşayan boşaya…  
Patronu, işi, evi, evladı, eşi boşayan boşamakta… Allah’ı dahi boşayanlar var. 
Başına gelen acı yaşananlar sebebiyle sevgisinden yana mahrum kalan ve bu 
doğrultuda da Allah’a küsen, inanmak istemeyen insanlar dahi var. 
Boşamanın akılını anladık ise insanın gönlünde edilgeni olarak tuttuğu her 
şeyi sevgisinden yana yoksunlaşarak boşayabileceğini öğrenmiş olmaktayız.  

İnsan boşanırken; genelde hışım ve küfürle boşanır. Boşanmak elbette ki hak. 
Ortak değerlerde buluşarak ortak bir dünya kuramadığınız/ kurmaya 
zorlandığınız insanlar ile boşanmanız elbette ki hak. Ama haklı gerekçeler ile 
hak arayışında iseniz hak. Böyle iken boşadıklarınızın da haklarını gözeterek 
davranmanız; hukuk zemininde yaşanabilinir ortak dünya arayışında olumlu 
sonuçlar ile karşılaşmamıza sebep verebilir. Bu gün kötü olduğumuz ile 
hukuku gözetmemiz sebebiyle yarın iyi olabiliriz. Buna da özellikle dikkat 
etmek gerekir. 

Özellikle insan hukukuna dikkat etmek gerekir. Çünkü insanın üzerindeki 
hakkı sebebiyle Allah’ın hukukuna dikkat etmiş oluruz.   

Talak suresi; boşanma suresi… Bu sure çiftlerin, karşıtların varoluş dengesini 
gözetilmesi ilkesince okunmalı. Peki, bu denge ne ile gerçekleşiyor? Yasalara 
uyarak, değerler ve hak olanın sorumluluk bilincinde hareket ederek 
gerçekleşmekte. 

Zıtlar kavramı yerine karşıtlar kavramı veya çiftler kavramı kullanılması 
yerinde olur. Kur’an Mucizesi kitabında zıtlar kavramını kullandığımızdan 
dolayı yeri gelmişken düzeltmede bulunmak gerekir. 

55

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Zıtlar değil çiftlerin, karşıtların varoluş dengelerini gözetmelerinden 
bahsetmekteyim. Zıt kavramı bu konuyu anlamlı kılacak içeriğe sahip değil. 
Çünkü zıtlar, nesnel olgusal zeminde aklın belirimi olarak mevcut görülürler. 
Doğada çeşitlenmede zıtlar, zıt olmaktan uzak, olumlu veya olumsuz 
birbirlerini tamamlayan çiftler olarak bulunurlar. Karşıtlık ise öznel 
olgusaldır… Ve sure bağlamında istediğimiz anlamı karşılayacak içeriğe haiz 
kavramdır.  

İnsan; doğa zemininde kadın-erkek, etken- edilgen, eril- dişil vb olgusal 
düzeylerde çift olarak belirirken, iradeye bağlı olarak tercihlerinde 
zıtlaştığında/ farklı kıblelerde hareket ettiğinde karşıt beliriminde görünür. Bu 
sure karşıtların varoluş dengelerinin gözetilmesi ilkesince okunmalı… İnsan, 
karşıtı ile hukuk zemininde hakları gözeterek ilişkide ise karşıt ilişkiyi, ortak 
değer, ortak amaç, ortak eylem, ortak değerler doğrultusunda gerçekleşen 
sorumluluk bilincini edinmiş olarak aşar ve çift olma anlam niteliği kazanır. 
Sorumluluklarını bilmiyor, birbirlerine karşı sevgide yitirilmiş ve değer 
değillerse, birbirlerini boşuyorlarsa karşıttırlar. Ortak değerler, ortak gelecek 
ülküsü, ortak dünya yitirildiğinden dolayı yerini çatışkıya da bırakabilir. Er dahi 
olsa dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar, yoldaşlıklar bitebilir.  

Böyle olduğunda suçlamak yerine, ne eksiğimizin olduğu, neyi eksik 
yaptığımız veya neyi yanlış yaptığımızı arayarak hatamızı görmek en 
doğrusudur. Kişinin haklı olduğunun iddiası, haksızsa eğer ayrılık ile 
sonuçlanabilir. Demem o ki gönüllerde kendinizi öldürmeyin. Kendinizi 
gönüllerde canlı tutun. Boşanmak/ boşamak kolaydır ama sevgi ile emek 
vermek ve sevgilinin gönlünde canlı kalmak kolay değildir… Nefsi emmarenin 
hevaları sebebiyle gönüllerde kendini öldürmek kimsenin hakkı değildir. 
İnsanın kendisine yapacağı en büyük zulümlerden bir tanesi de gönüllerde 
kendini öldürmesidir. İnsan gönüllerde kendini öldürmeden boşamasını 
bilmeli. Kendisini öldürmemenin sorumluluğu ile tutum ve davranışlarda 
bulunmalıdır. Bu bağlamda da birinci ayet önem taşır.   

Talak suresi, sorumluluk bilincinin idraki üzeri okunmalı. Zaten sorumluluk 
bilincinde tutum ve davranışlarda bulunmak rüşte erişildiğini gösterir. İnsan 
sorumlu kılınmışsa, sorumluluklar edinmişse ve sorumluluklarını yerine 
getirmekte ise ilkesine bağlı olarak edindiği sorumluluğun rüştüne ermiştir. 
Bir insanın rüştüne erdiğini nasıl göreceksiniz? Sorumlulukları var mı, yok mu; 
sorumluluk bilinciyle hareket ediyor mu, etmiyor mu ona bakacaksınız. 
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Sorumluluğu olmayan ve sorumlu kılındığını tutum ve davranışlarında hakkı 
ile yaşamayan rüştünü/ yetişkinliğini daha bulmamış demektir.  

Hüküm, sorumluluk bilinciyle tinde yaşanır. Allah'ın hükmü böyledir dediği bir 
ayet var… Talak suresinin son ayetleriydi sanırım. “Allah yedi kat göğü ve 
yerden de olanların benzerini yarattı, emri bunlar arasında inip durmaktadır” 
denilmekte. Doğada gerçekleşenler üzerinde emir, sözün gerçekleşmesidir. 
Söz ise duygulara bağlı olarak gerçekleşir. Emri ile sorumlu kılındığının bilinci 
ile sorumlu kılındığını bil. Böyledir ama bu sure geneli ile bu ayetten 
anlamaktayız ki Allah sorumluluk bilincinde hükmünü gerçekleştirmekte. 
Rabb, mürebbi, hafız, vekil, veli vb birçok esma ile de biliyoruz ki halk 
ettiklerinin sorumluluğunu yüklenmiş olan Allah’ımız var.  

Surede yedinci ayet çok önemli; “ imkânı geniş olan nafakayı geniş 
imkânlarına göre yapsın, rızkı daralmış bulunanda Allah’ın kendisine verdiği 
kadarından nafaka versin, Allah hiç kimseyi verdiği imkândan başkasıyla 
yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır” 
denilmekte. Farz edin bir patron işçisini boşadı –kovdu… Yani adaleti gözetin 
diyor. Demem o ki sadece eşler arası okumayın. İlkesi ile alakadar, toplumsal 
yaşantıdaki ilgili karşılıkları ile sureyi okuduğunuzda, surenin birçok açıdan 
daha anlamlı olduğu görülecektir. Farz edin ki arkadaşın birisi uzaklaştırıldı 
ama onun maneviyattan soğumaması için gerekli olan bütün ihtiyaçları 
karşılanır. Ola ki yürüyüşüne başka yerden devam eder. Bu gibi durumlar 
neden gereklidir? Sonradan bir insanın küfrüne, çekeceği varsa acılarına 
sebep olduğunuzun acısını yüreğinizde duymamanız için gereklidir. 

Yedinci ayet neden önemli? Hakları, hukuku gözetin denilmek istendiği için 
önemli.  Sorumluluk bilinci bize; hakları, hukuku gözetme bilincini de verir. 
İşlerinizde aceleci olmayın... Sorumluluk, acelecilik getirmiyor. Çünkü 
öngörülü olarak tutum ve davranışlarda bulunmaya sebeptir. Öngörülü olan 
ile insan, sınırlarında haklar üzeri yaşamaya olanak edinir. Farz edin ki 
boşadınız, gönlünüzden çıkardınız; o vakit hakkı, hukuku gözetin diyor. Çünkü 
önemli olan tür olarak insanın devamlılığı ve Allah’ın insan üzerindeki hakkı 
sebebiyle Allah’ın hukukuna da dikkat edilmesidir.   

Bir daha okuyorum bakın; “imkânı geniş olan nafakayı geniş imkânlarına göre 
yapsın, rızkı daralmış bulunanda Allah’ın kendisine verdiği kadarından nafaka 
versin”. Surenin genel anlamı ile belirtirsek; nefsi emmarenize uyarak 
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işlerinizde zarar verici ve yıkıcı olmayın, yapıcı olun denilmek istenendir. 
Hukuku gözetenlere ise Allah yeter. Çünkü hakkı ile yapılanın karşılığında 
Allah, yardımını esirgemeyecektir. Size zor geleni yaparsanız, Allah da size 
kolay getirir. Siz, boşadıklarınıza hakları doğrultusunda yaşam kolaylığı 
sağlarsanız eğer, Allah’ta adaleti gereği size yaşam kolaylığı sağlar. İnsana 
kolaylık sağlaması, kendine zulüm etmekten kurtularak, kolaylık bulmasının 
gereğidir. 

Surede on ikinci ayet te önemli; “Allah yedi kat göğü ve yerden de olanların 
benzerini yarattı, emri bunların arasında inip durmaktadır, gerçekten Allah’ın 
her şeye kadir olduğunu ve hakikaten her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz” 
Sure on ikinci ayetle beraber okunduğunda insanın, insan ile yaşarken 
hadlerine dikkat etmesi buyrulur. Bilinmelidir ki Allah hüküm olarak ne 
buyuruyorsa bir gerçeğe dayanarak hikmeti gereği buyuruyordur. Aile 
hukukunda da neye hükmetmişse eğer o doğrultuda yaşamak akıbet ve 
ahrette selamet için gerekli olandır.  

Bilinmelidir ki Allah ne buyuruyorsa, bir gerçeğe dayanarak hikmeti gereği 
buyuruyordur. Bunun içindir ki insana zorda gelse; Allah’ın buyruğunu, hikmet 
ve adalet sıfatı üzeri işlerini, rahmet dairesinde gerçekleştirdiğini bilincinde 
olarak yaşamalıdır. Sonuçta rahmete nail olunacak ise eğer zor olanı yapmak, 
insanın kendine geleceği adına kolaylık sağlamasıdır.  

Biraz önce yedinci ayette okuduğumuzla beraber okuyun. Çiftler, karşıtlar 
arasında hakların gözetilmesi ve (bir önceki ayetlerle bunları okuyun) evlilik 
ve sonrasında karakterler arası geçişlerde, ötekileşmeyi ve yabancılığı 
kaldırıyor.  

Çiftler arasında veya karşıtlar arasında hakların gözetilmesi ve uygulanması 
insanın tinde dengesini bulacağı dayanak çıtalarını edinmesi demektir. İnsanın 
maneviyatında dengesini bulması, dayanak çıtalarını edinmesi demektir. 
Dikkat ederseniz ortak ilişkilerdeki hadler ve haklar konuşulmakta. Hadler ve 
haklar insanın tinde sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan dayanakları 
olmalıdırlar. Hadler ve haklar kavramı, sorumluluk kavramında 
özümsenmiştir. Yani sorumluluk kavramını anlam içeriği ile tanımlamak 
zorunda kalırsanız; hadler ve haklar kavramları ile anlamlı kılabilirsiniz. İnsan 
haklar doğrultusunda hadler edinerek tutum ve davranışlarda bulunur. Çünkü 
hak edilenler ve hak kılınmışlara göre değer edinilenler ile insan sorumluluk 
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bilinci edinir ve sorumluluğunu yüklendikleri ile ve ilişkilerde görülecek olan 
hak belirimlerine göre de hadler edinir. Hak/ haklar doğrultusunda hadler 
edinen insan için bu iki kavram, sorumluluk kavramının içeriği ile öznel 
kılınırlar. Sorumluluk bilincinde haklar ve hadler özümsenmiştir. 

Hadler ve haklar insan tininde/ maneviyatında sürdürülebilir bir yaşam için 
gerekli olan dayanakları olmalıdırlar. İlkesel belirimler üzeri edinilen haklar ve 
haklar doğrultusunda edinilen hadler, insana sonuç itibarı ile yaşamda 
kolaylık getirir… Hakların verilişi ise hem akıbette vicdan azabından hem de 
cehennem azabından kurtuluşun gereğidir.  

Denilmekte ki; siz sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirmezseniz, sonrasında 
pişman olacağınız durumlar ile karşı karşıya kalırsınız. Hakları gözetmezseniz, 
o hakları gözetmemenizin sebepleriyle de, sebep olduğuz şeylerle de karşı 
karşıya kalırsınız. Bu bir patronun işçisini boşamasından tut, eşlerin birbirini 
boşamasında tut, bir insanın maneviyatını boşamasına kadar anlamlı 
kılınabilinir. O vakit işlerinizde aceleci olmayın, işlerinizi sorumluluk bilincinde 
hareket ederek yapınız. İşin hakkı ne ise haddinde gerçekleştirin. Sınırlarınızı 
bilin... Olması gereken de ne ise haklar üzeri hakları da gözeterek eylemlerde 
bulunun denilmek istenendir.  

Birinci ayetin sonunda ne deniliyordu; “ola ki uygun, -sizin istediğiniz güzel- 
bir şey yarata” . Ne durumda olursanız olun; hadlerde hakları gözeterek 
sorumluluk bilincinde olarak tutum ve davranışlarda bulunmak insan olmanın 
gereğidir… Sonuçta da öngörülü bir yaşam ile geleceğe doğru yürüyüşün 
gerekliliğidir. Bu durumda insanı öncelikli kılındığınız tutum ve 
davranışlarınızın sonucunda sizinde öncelikli kılındığınız iltifatlara, nimet ve 
lütuflara erebilirsiniz. 

Surede insandan istenen, vicdanı gereği sorumluluklarını bilmesidir. Surede 
insana sorumluluklarını yerine getir denilmektedir. Hangi durumda ve hangi 
koşulda olursan ol fark etmez, sorumlulukların gereği yapılması gerekendir. 
İnsan sorumluluk bilinci ile birbirine emanet edilendir ki, insan insana emanet 
edilmiş olduğundan birbirine ihanet etmemelidir. Bu bağlamda sure de 
boşanma dahi olsa hukuka dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

İnsani ilişkilerde Allah tecelli ederken insanın insana ihaneti, Allah’a da ihanet 
etmesi anlamına gelir. Hak gereği herkesi boşama hakkınız olabilir ama Allah’ı 
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boşama gibi lüksünüz olmadığına göre insani ilişkilerde hak ve hadlere dikkat 
etmek gerekir. Hak ve hadler üzeri yaşamak İslam olmanın gereğidir. İnsanın 
göğe misal iç dünyası ve yere misal bedeni üzerinde doğası gereği 
emir/olması gerekenler gerçekleşirken, insanın tini gereği vicdanında da 
Allah’ın emirleri iner… Ama insan vicdanının sesi olan Allah’ın sesini duymak 
ve O’na teslim olmak yerine nefsi emaresinin iradesine teslim olmayı 
yeğlemektedir.  

Birinci ayetteki “Rabbinizden korkun” ayeti sorumluluklarınızı bilin, adaleti 
gözetin anlamındadır.  Sorumluluk, başkalarının üzerindeki her türlü insanı 
hakların gözetilmesi değil midir? Sorumluluk, hak ve hadlerin içselleştirilmiş 
ve öznelleştirilmiş olan vicdani duygusudur.  

On ikinci ayet; hak olanın, sorumluluk bilincinde hüküm olarak insanda 
gerçekleştiği anlamını da içerir. On ikinci ayet; “Allah yedi kat göğü ve yerden 
de olanların benzerini yarattı, emri bunlar arasında inip durmaktadır ki 
gerçekten Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve hakikaten her şeyi ilmiyle 
kuşattığını bilesiniz”.  

Sorumluluk bilinci size, irfana bağlı hikmet bilincini de getirir. Şimdi bu yedi 
kat göğü dışarıda yedi kat gök olarak düşünmeyin... Sizdeki yedi kat göğü de 
düşünün... Sizin üzerinizde doğanız/ bedeniniz gereği değil ama tin gereği 
hüküm/emir sorumluluk bilinci üzerinizden tahakkuk ediyor. Sorumluluk 
bilincini vicdanınız ve üst yapı kurumlarınızla edindikten sonra edinirsiniz. Us 
ile nedenlere bağlı olarak üst yapı kurumları edinilirken, vicdan ile de üst yapı 
kurumları değerler olarak insanın önünde durur. Vicdan ile insan sorumluluk 
bilinci edinirken, haklar ve hadler doğrultusunda da tutum ve davranışlarda 
bulunur.  

İnsan; doğa zemininde yaşam biçimi edinirken, tinde kendini inşa etmeyi, 
doğa üzerinden ürettikleri ile bulmaya başlar. Allah’ın emri; doğadan insana 
cebren duyu, sezgi ve içgüdüler ile iner. Tinsel düzeyde üzerinde ise vicdan ve 
aklın melekeleri doğrultusunda iradenin uyandırılması ve insanın eyleme sevk 
edilmesi üzerinden cebren iner. “…arasında hüküm inip durmaktadır” ayetini; 
insan üzerinde Allah’ın, vicdan ve akıl üzerinden hükmünü gerçekleştirdiği 
anlamında da anlamak gerekir. İnsana vahiy ile teklif edilen ise insanın 
sorumluluk bilinciyle, haklar ve hadler doğrultusunda eylemlerini 
gerçekleştirmesidir. Bu bağlamda insanın yaptığı, gerçek anlamı ile Allah’ın 
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hükmünün yeryüzünde görülmesidir. İnsanda emir mertebe mertebe 
gerçekleşir. Bu nedenle insandan mertebelerde (nefs, beden, ruh, nedenler, 
erek vb) vahiyle işaret edilmiş olan çerçevede eylemlerde bulunması istenir. 
Ayeti bu biçimde okuduğunuzda insanı da anlamlı kıldığı görülecek olandır.  

On ikinci ayet hak olanın ve hadlerin sorumluluk bilincinde hüküm olarak 
insanda gerçekleştiği anlamını da içerir.  

Birinci ayet ile sure içeriğini kazanır, insandan sorumluluk bilinciyle her türlü 
durum karşısında aceleci olmaması istenendir. Sorumluluk aceleci 
olunmaması ve her işin hakkıyla yapılmasının gereğidir. Birinci ayetin sonu bu 
bağlamda önemlidir. “Allah ola ki başka güzel bir şey yaratır”. O kadar çok 
örnek vardır ki hayatınızda… Bir an boşamışsınızdır, bir de bakmışsınız ki hiç 
alakası olmayan işlere bulaşırsınız. Azıcık daha dayansan, azıcık daha 
sabretsen bir bakmışsın oradaki ortam değişmiş. Allah, eşiniz, babanız, 
anneniz, sevgiliniz, işvereniniz, emekçimiz vb boşadıklarımız, anında sırtımızı 
döndüğümüz insanlar vardır ya... İşte,  böyle sırtını dönüp bırakma diyor. 
Yaşadıkların, sen sorumluluk bilincini edinerek tinde yaşamaya taşınasın diye 
senin için gerçekleşmektedir. Senin için, sende olan bir şeyin açığa çıkması 
için gerçekleşmektedir… Ama biz ne yapıyoruz? Yetişkin insan olarak 
problemler ile yüzleşmek yerine, kolay yolu tercih ederek, yetişkin insan 
olmamak için direniyoruz, boşadıklarımıza sırtımızı dönüp gidiyoruz. 
Sorumluluklarının bilincinde olarak insan ol denilmekte. 

Allah âlemlerin rabbidir. Hatırlarsanız eğer; bir leoparın yavru bir maymunu 
nasıl koruduğunu izlemiştik. Rabbi olarak Allah leoparı, anne maymunu 
öldürmesi sebebiyle yavru maymundan sorumlu kılmıştı. Kendini sorumlu 
hisseden bir leopara tanık olmuştuk. Bir leoparın nasıl vicdan sahibi olduğuna 
da tanık olduk. Allah’ın emri rahim esması ile yavru maymunu korumak 
yönünde hafız esması üzeri tecelli etmemiş miydi?  

Allah’ın emri/ hükmü olarak doğa yasalarını bilmekteyiz ama doğa yasaları 
zemininde tinde emir olarak ilkelerin gerçekleştiğini de görmekteyiz. Emir, 
Allah’ın iradesini yasa ve ilke düzeyinde gerçekleştirmesidir. Rabbül âlemin, 
bu düzeyde Rabbül erbabtır. Yani rablerin rabbidir. Rabler var, birde onların 
üzerinde bir rab var anlamında değil. Rabler olarak görülenlerde rab sıfat ile 
sıfatlarda tecelli eden, esmalarda tezahür eden kendisidir.  Her esma hangi 
düzeyde tezahür ediyorsa, kimlerde tezahür ediyorsa rabb tavrında bulunarak 
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kendini görünüşe getiren Allah’tır. Bu bağlamda leopar örneğinde; leopara mı 
yoksa leopar üzerinde rabliği ile görünen Allah’a mı tanık olacağız? Elbette ki 
tavrında görünüş bulan Allah’a tanık olacağız. 

Her türlü gönlü boşamada, aceleci olmamak gerekir. Allah mekânını öyle ıvır, 
zıvırla doldurmayın ama Allah mekânını güzel şeylerle de doldurduğunuzda, 
aceleci bir şekilde de boşamayın diyor. Bizim en büyük kusurlarımızdan bir 
tanesi de aceleci olarak hemen boşuyoruz, sırtımızı dönüp gidiyoruz. Bu 
bende çok olurdu, babadan biliyorum, anayı, babayı boşardım. Abdullah baba 
şöyle dedi; “Yavrum el bebek, gül bebek olur mu?  Onlarda olacak”. Ondan 
sonra geri döndük. Kulağımızdan çektiler “sorumluluğunu bil” dediler. 

Sonuç; yetişkin insan, sorumluluklarını bilen, sorumlulukları doğrultusunda iş 
gören insandır. Her işi hakkınca ve haddince yapan insandır.  

27.09.2015 
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66-TAHRİM SURESİ 

 

Tahrim, haram kökünden geliyor; haram kılınan, haram olan anlamlarına 
gelmekte. Sure, peygamber’in kendine haram ettiği bir şey üzerinden nüzul 
olmakta. Birinci ayeti okuyalım; “Ey peygamber! Eşlerini memnun etmek 
arzusuyla Allah’ın sana helal kıldığı şeyi neden nefsine haram kılıyorsun?” 
Yani, helali, haramı ile din Allah’a göre. Peygambere, sana, bana göre değil, 
kişilere göre din olmuyor. Bir din olacaksa, gerçekleşecek söz senin benim 
sözüm değil, Allah’ın sözüdür. 

“Allah, çok bağışlayan, pek merhametlidir”. Bu sure, eril ve dişil karşıtların 
birbirleri üzerindeki haklarının gözetilmesi ilkesince okunmalıdır. Helal olanın, 
yaşanması gerektiği bilincini veren suredir. Kaç sureden beri hadleri, -
sınırlanmayı konuşuyoruz ama bu sefer başka bir açıdan anlamlı kılma var. Bir 
eylemde bulunacaksan eylemin içeriği Allah’ın hak kıldığı/ helal kıldığı ile 
hakkınca gerçekleştireceksin. Helal demek; size hak kılınmış, hakkınız olan 
demektir. Hakkınız olan şeyi eylemlerinizde gösterebilirsiniz, daha fazlası 
değil. Daha fazlası, haddinizi aşmaktır. İnsanlık niteliğini hak kılınmışlar ile 
bulursunuz, haram kılınmış olunanlar insanlıktan yoksun yaşanılır.  

Haddini aşmak; buradaki anlamıyla insan olmanın sınırlarını olumsuz 
anlamıyla aşmak demektir. Helaller, hakkınız olanlardır ki insanlık niteliğinde 
ilahi sıfatların görünüşüne sebep veren eylemlerde bulunmayı gerektirir. 
Şimdi bu bağlamda sure; helal olanın yaşanması gerektiğinin bilincini veren 
suredir. Zararın neresinden dönerseniz sizin için kardır, anlamlı kılınmaktadır.  

“Zararın neresinden dönersen”; hani nebi eşlerin yaptıklarından dolayı konu 
örneği olmaları var… Peygamber eşlerine bir sesleniş var; “zararın neresinden 
dönerseniz kardır” diyor. İster hizmet edin; isterseniz hizmet etmeyin 
efendiye hizmet edecek birileri bulunur. Efendi dediğimi evrenselinden Allah 
diye anlayın... Allah'a ister hizmet edin, ister etmeyin, her zaman hizmet 
edecek birilerini bulur. Ayet-i kerime ile söyleyeyim; “dinimize hizmet 
etmezseniz, sizleri helak eder, gideririz” denilmekte değil mi? Başka 
ayetlerde; insanı insanla, meleklerle ve doğa felaketleri ile giderdiğini beyan 
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ettiğine de tanık olduk. Ama biz hizmet edecek kullarımızı var kılarız diyor.  

İnsan yakınlaştıkça sorumluluğu artar. En yakınları dahi olsa kendinize dikkat 
edin, zararın neresinden dönerseniz kardır, sorumluluklarınızı bilin 
denilmektedir. Talak suresiyle beraber okuyun; “Ey peygamber eşleri! 
Sınırlarınızı bilin, sorumluluklarınızı bilin, sizleri giderir yerinize yeni hizmet 
ediciler getiririz” denilmektedir. Peygamber üzerinden okumayın, Allah’a 
hizmet bağlamında okuyun, “Ey kullarım, bana hizmet etmezseniz sizleri 
gideririm yenilerini getiririm” denilmektedir. Üstelik daha güzellerini; saf, 
tertemiz olan; kendinden ödün veren; ilkesel eylemlerde/ salih amellerde 
bulunan; oruç tutanlar, feragat edebilenler; başkalarının haklarını gözeten 
zekât verenler; bakireler, saf olan, dokunulmamışları getiririm diyor. Daha 
yeni yaratılmış halleri veririm manasında yani birçok noktada içeriğini 
doldurursunuz.  

Talak suresinde kadının, Tahrim suresinde de erkeğin haklarının gözetilmesi 
pek anlamlı. Birbirlerini tamamlayıcı o kadar güzel yerleri var ki. Surede, 
hadler ve hakları gözetmeyenlerin, pişman olacakları sonuçlar edinmeden, 
hak olana dönmeleri gerektiğinin bilinci verilir. Diyor ki; başınıza bir bela 
gelmeden, daha doğrusu edindiklerinizi yitirmeden önce, edindiklerinizin 
kıymetini bilin.  

Burada peygamber eşlerini konuşmuyoruz ama birisi Havsa'dır, birisi Ayşe'dir. 
Burada dedikodu yok; burada misal edilmeleri ile bize yaşam örneği 
olmalarına tanığız. Selam olsun onlara. Düşünün onların yaşadığı vakıalar 
günümüzde hala bize bir yaşam örneği oluyor. Yani olumsuz noktada dahi 
olsa Kur’an’da bize örnek olmuşlar. Diyor ki ümmet olarak, bakın eş olarak 
kendinizi düşünün… Edilgen; yani peygamber’in fikrini, peygamber’in nurunu, 
peygamber’in ahlakını yaşamına taşıması gereken, yaşamında edinmesi 
gereken bir kişi olarak düşünün… Kendinize göre değil peygambere odaklı bir 
yaşamın olması gerektiği vurgulanandır.  

Yaşam şartları sizi zorladı, küfre vardınız… Talak suresi ile okuyun... Diyor ki; 
edindiklerin senden boş olmadan önce, edindiklerinin kıymetini bil, yani geri 
dön. Bir ayeti kerime daha vardı hatırlarsanız; “Ey, müminler resul’ün önünde 
otururken, kalkarken dikkatli olun, ola ki yaptığınız işler boşa çıkmasın. ”Yani 
edindiklerinizi kaybetmiş olmayasınız. Değer olarak edindiğinizi yitirdiğinizde 
kıymetini anlarsınız. Değer olarak bildiklerinizi yitirmeden önce kadiri 
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kıymetini bilmeniz gerekir.  

Surede, pişman olacağı sonuçlar gelmeden önce hadler ve hakları 
gözetmeyenin, hak olana dönmeleri gerektiği bilinci verilir. Özellikle kıskançlık 
ve aptallığın sonuçlarına katlanmak zorunda olunur. Yani aptallığının 
sonucunda, pişman olacağın şeylere de katlanacaksın, diyor. Birinde kıskançlık 
var, diğerinde aptallık var. Peygamber eşlerinin şahsına bir şey söylemekte 
değilim. Karakter olarak yaşadığımız hâle misal verilmiş bir durum var. Böylesi 
durumlarda misal edilen şahıslar değil misal ile anlamlı kılınmak istenen 
önemlidir. Bu bağlamda nebi eşlerinin şahsı konumuz olmamak ile beraber 
yaptıklarından kendileri mesul oldukları için yaptıkları da bizi 
ilgilendirmemektedir. Bizi ilgilendiren yaşadığımız hangi duruma örnek 
olduklarıdır.  

Tahrim suresinde ve bu gibi surelerde olan özel konuların bahis konusu 
olması, yanlış anlaşılma çekincem sebebiyle beni çok sıkıyor. Allah konuştuğu 
için konuşuyorum; emin olun ki hiçbir vakit gündeme taşıdığım konular değil. 
İki kişi örnek veriliyor; birisi Nuh’un karısı, diğeri Lut’un karısı. Birisi ispiyoncu, 
diğeri ise peygamberin kafasının etini yiyen, dırdırcının teki. Bu iki kadını 
konuştuğumuzda kimse yanlış anlamıyor. Neden? Çünkü problem değerler 
sorununda yatar. İnsan değer edindiğine kıymetlisi olarak bakarken; değer 
yargıları ile olanı biteni duygusal olarak ele alır, akli olarak değerlendirmez, 
değerlendirmek gibi bir derdi de olmaz.   

Surede altı kadın üzerinden ders verilmekte. Ayşe, Havsa, Nuh’u karısı, Lut’un 
karısı, Asiye ve Meryem. Lut karısı ve Nuh’un karısı yaptıkları ihanetin 
sonucunu bulanlar, Havsa ve Ayşe yaptıkları hatalarından dönenler, Asiye ve 
Meryem ise imanları gereği iki adanmış ruh olarak anılırlar.   

Nebi eşlerinden birisi diğerine nebinin bir özelini söyler. Vakıa efendimizi 
üzecek bir duruma kadar varır. Misal verilen örnek ile sureyi önemli kılan bir 
durum da efendimizin hatem-ül enbiya oluşuna bir daha tanık olmamızdır. 
Geçmişte, nebiler tarafından tecrübe edilen bir durum var ve bu durum 
karakteristik olarak aynı benzerlikte efendimiz tarafından da tecrübe 
edilmekte. Yani kadim bir süreçten bahsediyoruz; değişmez bir süreçten 
bahsediyoruz. Hatem-ül enbiya; bütün peygamber yaşantılarını özetlemiş 
olarak tecrübe etmekte. Bu bağlamda çok önemli…  
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Düşünün ki mürşidi-i kâmil oldunuz… Aynı şekilde bir olay; dervişlerinizden 
biri başka bir dervişinize sizin yaptığınız hususi bir şakayı gidip olumsuz bir 
noktada anlatıyor, o da sizinle dalga geçiyor, aynı şey, aynı akıl. Şimdi bu 
bağlamda düşünürseniz yine aynı şeyin niteliksel olarak, eyleme dönük olarak 
yaşantınıza taşınmasıyla alakadar bir tarafı var. Yani karakteristik düzeyde 
biçimsel olarak ne yaşanıyorsa tinde, tinin yaşamsal olarak karakteristik 
biçimleri nelerse, sizin hayatınızda tahakkuk etmeleri söz konusu. Peygamber 
yaşantısında bunu net görüyorsun. Demek ki bütün peygamber süreçlerini 
geçmiş, daha önceki ayetlerden de biliyoruz. Hatem-ül enbiya; insanlığın 
gelişim sürecindeki safhaları, bütün yaşam sürecinde, kendinde özetlenmiş. 
Burada; Ayşe’yi, Havsa'yı okumuyorum, peygamber’in hangi düzeyde 
bilinçlendiğini okuyorum ve bizim hangi süreçten geçmemiz gerektiğini 
okuyorum, bu tarafıyla muhteşem. Abdullah baba şöyle derdi; Âdem 
olmadan, Musa olmadan, İsa olmadan Muhammed Mustafa dergâhına 
girilebilinir mi evladım? Yani o süreçlerden geçmek lazım, bu bir süreç işi. 
Mutlak tin sahibi Allah kendisini insan üzerinden açığa çıkartırken; dizi olarak 
kopuk değil, dizgesinde safha safha süreç takibinde olarak kendini aşikâr 
etmekte. Bu bağlamda bu surecin her safhası bu gün kendimizi bulmanın 
insanlık safhaları olarak yaşanması gerekendir. Aynen anne karnında safha 
safha doğaya bağlı halk edilen insan misali tinde halk edilişte safha safhadır.  

Birbirlerine bağlı olarak gerçekleşen ve hem doğası hem de tini gereği 
aktarılan bir gerçekle karşı karşıyayız. Sürecinde yaşamadan bir sonraki 
safhaya geçmekte söz konusu değil. Geçmiş sürecinden kopuk bir 
Muhammed Mustafa yok… Selam üzerine olsun; insanlık tarihi nebiler tarihi 
olarak yaşamında özetlenmiş. Sürecinde Allah ile safha safha bilinçlenen, 
Allah’ın şuuruna eren bir insandan bahsetmekte olduğumuz gibi yolun 
töresinden de bahsetmiş olmaktayız. Geçmişin sayfalarında yaşananlar, 
yaşanmadan karakter edinimi üzerinden deneyimde bilinçlenme mümkün 
olmamakta. 

Devam ediyorum; surede, Allah taliplerinden istenen, ilkeli ve iffetli olarak -
ilkeli Asiye, iffetli Meryem- Allah’a sadık olunmasıdır. Surede Asiye ile 
tutarlılık ve Meryem ile de özelini korumak, saklı tutmak anlamlı kılınır. 
Surede istenen sadakattir. Tahrim suresi tamamı ile sadakat ilkesiyle anlamını 
bulmakta.  

Sadık olun denilmekte. Sadakat de süreçte görünen bir şey, öyle birden bire 
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olup biten bir şey değil. Surede taliplerden/ insandan istenen ilkeli ve iffetli 
olarak Allah’a sadık olmalarıdır. Surede sadakat ve saygı ders konusudur. 
Sadık olanlar, değerleri saygı ve sorumluluk bilinci ile sıradanlaştırmadan 
yaşarlar. Peygamber bir değer, sıradanlaştırılıyor; Kur’an bir değer, 
sıradanlaştırılıyor; Allah bir değer, sıradanlaştırılıyor. Değer olan 
sıradanlaştırılmamalı ve hakkı ile insan yaşamında yerini almalıdır. Surede 
sıradanlaştıranların sıradanlaştığına tanık olmaktayız.  

Talak suresinde değer olana karşı sorumluluğunu bil denilmekteyken; Tahrim 
suresinde de sorumlu olduğumuz değerlerimizi sıradanlaştırmadan 
yaşamamızın dersi de verilir. Sıradanlaştırmamak için de iffet, tutarlı, samimi 
olarak sadık olmak önemlidir. Tevazu ve alçak gönüllük de 
sıradanlaştırmamanın gereğidir. Değeriniz nam-usunuz olacak ki 
koruyabilesiniz ki değer sahibinden yana boş olmayalım.  

Değer olana saygınızı yitirdiğinizde, değer niteliğini de yitirmişsinizdir. Saygı 
ve tevazu eylemlerinizde göründüğünde değerlerinizi de göstermiş olursunuz. 
Kâbe’ye gidiyoruz, bizim için değerdir değil mi? Dokunuyoruz, kokluyoruz, 
yere bir şey bile atmıyoruz, saygımız var çünkü. Ev yaşantınız; ailenize değer 
veriyorsunuz, namusunuz, iffetiniz yanlış bir şey yapar mısınız? Saygı ve 
tevazuda kusur etmezsiniz. Aile ilişkisinden tutun, manevi bütün ilişkilere 
kadar sınırlarınızı iyi bilin. Fazla yakınlaşmak, yakında olanı görmemenize 
sebep olur. Onun için saygı ve tevazu ile sınırlarınızı bilin, ilişkilerinizde tevazu 
ve saygı ile mesafenizi koruyun. Sınırlar üzerinden değer olanı hakkı gereği 
değerinde seyran edin. Hep değeri ile hakkı kadarı ile ilişkide bulunun... O 
vakit sağlam yol gidersiniz.  

Eskiler Tahrim suresini üstat üzerinden okumuşlar ve şöyle söylemişler; üstat 
ile talip arasındaki ilişkilerde talipler hadlerini bilsinler, fazla yakınlaşmak 
maneviyattan uzaklaştırır. Bu kelamı kibar bir açıdan Tahrim suresinin 
özetidir.  

Sadık olanlar; değerlerini, saygı ve sorumluluk bilinciyle sıradanlaştırmadan 
kendilerinde canlı tutarak, tutarlı bir biçimde rab’lerine hizmet ederler. Bu da 
surenin tevili olarak özetidir.  

Üçüncü ayet, değerin sıradanlaştığını anlamlı kılar. “Hani peygamber 
eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti; o sırrı haber verip Allah’da onu 
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ona açıklayınca bir kısmını da bildirip, bir kısmından vazgeçti'.” Bakın, o kadar 
naif yaratılışlı ki yani konuştukları, yaptıkları eylemleri direk yüzlerine 
vurmamış, sadece bir kısmını beyan etmiş, bir kısmını da beyan etmekten 
vazgeçmiş. Bize misal kılınanlar elbette ki nebi eşleridir ama anlamlı kılınmak 
istenen nebi eşleri değildir. Anlatımda ifade edilmek istenen sadakattir. 
“bunu sana kim haber verdi? O da: Bana her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden 
haberdar olan haber verdi” demekte. Yani, ben bilmem Allah bilir denilmekte. 
Bununla beraber değer olanın sıradanlaştırılması, değerinde görülmediği ve 
hakkı olan alakadarlığı görmediğine de ayet ile tanığız. 

Önemli olan Allah’ın size değer vermesidir başkalarının değil. Başkaları size ne 
demiş önemli değil, önemli olan Allah’ın sizi değer olarak görmesidir. Birileri 
size bir şey söylemiş, sizin hakkınızda konuşmuş çok da umurunuzda olmasın. 
Abdullah baba bunu şöyle açıkladı; “veli diyeceklermiş çokta umurumdaydı”. 
Allah lütuf etmişse, hak kılmışsa eğer bileceklermiş bilmeyeceklermiş, ne 
derlermiş ne demezlermiş önemli değil. Takdir Allah’a ait iken kulların zannı 
önemli değildir. Bu bağlamda insandan istenen; hak kılınanlar, değerinde 
yaşanması istenenler ile görüş sahibi olarak yaşam duruşunun olmasıdır. 
Allah’a göre yaşarken; zanlara göre yaşamak ayrıca zan ve nefsi emmareye 
göre yaşayanlara uyum sağlamak, hoş görünmek hak olana ve gerçek değerli 
olana insanı gafil kılar.   

Sure, hatem olarak nebinin, geçmiş nebi süreçlerini, farklı biçimde yaşadığı, 
deneyim edindiğini de anlamlı kılması adına önemlidir. Bu, hakikaten önemli 
bir konudur. Sekizinci ayet, samimiyetle ilgili. Nasuh bir tövbe ile tövbe edin 
önemli. Yani akıbet olarak zarara uğramadan önce, pişman olmadan önce, 
geri bir dönüş yapın denilmekte ama samimi olarak dönün denilmekte. Çünkü 
samimiyet insanı değerinde yaşanması gerekene taşır. Böylece yeniden kabul 
gerçekleşir. Tövbe dönüş demektir. Beşinci ayet dâhil diğer kısımları da daha 
önce işlenmiştik. “Eğer o sizi boşarsa -bakın talak’tan sonra geliyor- (artık sizi 
gönlünden çıkartıyorsa), belki rabbi ona sizin yerinize daha hayırlı Müslüman, 
mümin, gönlünden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve 
bakire eşler verir.” Yani siz hizmet etmezseniz, Allah hizmet ettirecek 
nicelerini getirir. Bakın, bu ayetin insan üzerindeki tezahürü şudur; siz Allah’a 
hizmet etmezseniz Allah sizleri giderir başkalarını getirir”. Bu tevhit 
ayetlerindendir. Çünkü hizmet eyleminde asli olarak Allah’ı yaşamaktır -
tevhidi efal-.  
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Diğer birçok ayet gibi dokuzuncu ayet de, ilkeli duruşundan taviz verme, 
tepkini belli et anlamındadır. Hak kılınmış olana göre, hakkı olmayan 
zalimlerle karşı karşıya kaldığınızda; sakın kişilere göre değil, sen Allah’ın hak 
kıldığına göre yaşa, hak olanı yerine getir. Dokuzuncu ayet; “Ey peygamber, 
kâfirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran ve onların 
barınma yeri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir.” Yani, kendinden 
taviz verme, hak olandan taviz verme, diyor. Bu ve birinci ayet ışığında 
görmek gerekir ki filancalara göre maneviyat olmaz, hakikati hak belirimlerine 
göre yaşaman maneviyatın olur.  

Çok merhametli ve naif olan bir kişiye bu kadar sert davranmazsa, taviz 
veriyor. Başka ayetlerde de gördük, taviz verme diyor. Birçok surede var, 
tokat gibi çarpıyor. “bu da nefs-i emmare sahiplerinin sınırlarını görmesi ve 
bilmesi adına önemlidir.” Yani, kendi sınırlarınızı bilin, nerede nasıl yaşamanız 
gerektiğinin, nasıl tavırlarda bulunmanız gerektiğinin bilincini edinin diyor. 
Eylem yapıyorsanız, hangi doğrultuda, hangi nitelikte eylem yapacağınızın 
bilincini de edinin. Dikkat edecek olursanız eylemlerimizin Allah’ın emrine 
bağlı olarak, erek beliriminde bulunana göre nitelik kazanarak 
gerçekleştirilmesi istenmekte. Tinde gerçek değer olandan, hak olandan da 
sakın taviz verme denilmektedir. Eylemlerini hak olana göre belirleyerek 
sınırlarını çiz denilmektedir. Hak belirimlerine göre sınırlar ve karakter 
belirimine göre de mesafe belirimi; hayata karşı duruşumuzu belirler… Ki 
insandan istenen hak belirimleri üzeri karakter belirimlerine göre tinde ayağa 
kalkışıdır.  

Bu, şu da demek olur; özgüvenini yitirmeden hak olan amacına bağlı olarak 
söz ver ve eylemlerde bulun/ bulunacağını söyle. Yanlış yaptığınızda 
düzeltmeniz için size olanak tanınır “Allah sizin Mevla’nızdır” (2. Ayet) denilir 
ve size yanlış yapıldığında da “Allah Mevlasıdır” (4. Ayet) denilir. Her iki 
durumda da özgüven bulmanız gereken dayanak noktanız, özvarlığınız olan 
Allah olarak size hatırlatılır.       

Dokuzuncu ayet, ilkeli duruşundan taviz verme, tepkini belli et anlamındadır. 
Bu da nefis sahiplerinin hak belirimi olan sınırlarını görmesi için gerekli 
olandır. Bunu kendi nefsi emmareniz ile gerçekleşen iç mücadeleniz 
üzerinden de anlamaya çalışın... Hazlar ve arzular ile sizi okşayan nefsi 
emmarenize karşı ilkeli ve sert biçimde karşı durmazsanız eğer iç savaşınızı 
kaybedersiniz. Önemli olan dış dünyada edindikleriniz değil, iç dünyanızda 

69

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Allah ve O’nun hak belirimlerine göre edindiklerinizdir. Bu doğrultuda da 
öncelik belirimine göre Allah ve O’nun hak belirimlerine göre tutum ve 
davranışlarda bulunmak olması gerekendir. Bu da yanlışlarımızı düzeltmenin 
gereği olarak önümüzde durur. 

Nefsi emmare sahiplerinin sınırlarını görmesi, insanın hak belirimine göre 
yaşama olanağı için gerekli olandır. Bu da insan terbiyesinin gereğidir. Böyle 
olmaz ise eğer her nefsi emmare sahibinin talepleri insana yük olur ve insan 
nefsi emmarenin iradesi altında iş görmeye başlar. Surede insana yasak edilen 
de budur. Yani nefsi emmarenin sapkınlığına göre değil, Allah için hak 
belirimlerine göre tutum ve davranışlarda bulunmak, insan olmak için olması 
gerekendir. Böylesi insan olmaz isek nefsi emmareye bağlı olunması nedeni 
ile kendi dışında iradesi belirlenen olarak Allah’tan ve hak belirimlerinden 
gafil olarak şerefli insan olma niteliğinden uzak yaşarız. Eğer görmezse onlara 
göre tavır sergilemezse kendilerine yük yükleyeceği manasındadır.”  

Doğruluktan taviz vermeyin, gerekeni yapın, böylesi durumda hak ve karakter 
belirimine göre sınırlarınızı çizdiğiniz içindir ki hiç kimse size dokunamaz. Ama 
kendinizden bir taviz verin; şunu yap, bunu yap derken, şu işi de yapsana, 
şöyle de olsana, şunu da arada versene. Allah ile iseniz, hak olanı 
yapıyorsanız, taviziniz olmasın. Başkalarının yükünü de yüklenme hakkımız 
yok zaten. Yardım varsa amenna, ama olumsuz noktada başkalarının yükünü 
yükleniyorsanız, o zaman sınırlarınızı belirleyin. Aile ise ailede, işse işte 
sınırlarınızı hak belirimlerine göre göstermeniz sizin için hak olandır. Bunu 
daha önce gördük; toplumsal ilişkilerse toplumsal ilişkilerde, cemaatlerse 
cemaatlerde, tariklerse tariklerde… Eğer ilkeli duruşa aykırı bir şey varsa, 
orada duruşunuzu gösterin, taviz vermeyin. Çünkü tavizinizi verdiğiniz anda 
bitmişsiniz demektir. Ortak ülkü ve değerlerde değil de kişisel arzu ve 
hazlarda beliren isteklerde buluşuyorsunuzdur. 

Surenin birinci ayetinde; “Ey peygamber, eşlerini memnun etmek arzusuyla 
Allah’ın sana helal kıldığı şeyleri, neden haram kılıyorsun?”  Bu birinci ayeti 
biraz önce zikri geçen dokuzuncu ayetle okuyun. “Ey peygamber, kâfirlere ve 
münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran.” Bakın, kâfir diye eşlerini 
görmeyin, örtülüleri görmeyin… Çünkü o bilinçte olan zaten örtülüdür ve bu 
bilinçte sapkın olan karakter belirimini görmeye çalışın. Böyle olduğunda 
sureyi evrenselinde okuma olanağı ediniriz.  
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Küfür demek, kâfir demek örtülü olan demektir. Şimdi birinci ayetle beraber 
okuduğunuzda çok anlamlı oluyor. Duruşundan taviz verme diyor, filancalara 
göre din olmaz, filancaya göre söz olmaz. Sen din ne ise onu yaşamında 
gerçekleştir ve herkes ona göre karakter beliriminde biçim almış olarak 
görünüş bulsun. Eğer sen böylesi durumlarda dişil olursan, edilgen olarak 
onlardan gelene, onların karakter belirimine gebe kalırsın. Ama sen, Hakk’a 
edilgen/ kul olursan, O’ndan aldığını eril/ etken olarak gösterirken herkes 
sana göre karakter beliriminde bulunarak biçim kazanır.  

Bakın, bu önemli bir şey; maneviyatta yol götürecek kişinin Allah ve O’nun 
hak belirimleri doğrultusunda eril olması gerekir ki gelen kişileri terbiye 
ederek değiştirebilsin. Filancaya göre sohbet olsa, filancaya göre iş olsa; 
maneviyat, maneviyat olmaz. Abdullah baba öyle derdi; “sen Hakk’ı, hak olanı 
söyle... Gerisini boş ver.”  Yani herkes Hakk’a göre değişecek, hak olana göre 
karakter belirimi edinerek tinde biçim kazanacak. Hakk’tan hak olandan taviz 
versen, kişilere göre anlatsan; o vakit hakk nasıl tezahür edecek ve hak olan 
nasıl tecelli etmiş olacak? İnsanların kişisel itirazları olabilir ama siz Hakk’ı hak 
olanı kişilere uyarlayarak anlatma hakkına sahip değilsiniz. Hakk’ı hak olanı 
hakkı gereği anlatın ve herkes hakkı kadarı ile anlatışınızdan beslensin. Bu 
süre ile bu dersi net olarak almaktayız.  

Bu sure, birinci ayetiyle okunduğunda görülecek olan, gerçek olandan yani 
Hakk/ Allah ve hak olandan gerçekten nasibi olanın, yaşarken çekinmeden 
yaşaması gerektiğidir. Hak olanı çekinmeden yaşamalısınız… Ki Allah sizden 
asli olarak tezahür etsin. İnsan, Allah’ı hakkı olan üzerinden yaşarken, 
başkalarının iradesine bağlı olmadan eylemlerde bulunması gerektiğinin 
rüştünü/ bilincini edinmesi gerekir. Bu bağlamda insandan istenen -erkek, 
kadın fark etmez- erliktir. Bu doğrultuda, Asiye ve Meryem ayetleriyle, en zor 
durumlarda bulunabilecek olan insana, hak olan değerlerinden iman/ eminlik 
ile taviz vermeden, değer edindiğini nam-usu/ namusu bilerek kendinde 
korumasıdır. Bu da insanın, insan olarak kendisini nefsi emmarenin 
sapkınlığından korumasıdır.  

İnsanın hak olanda kararlı olması ve bu doğrultuda değerleri namusu olan 
insan olarak, namusunu iffet duygusuyla koruması insan haysiyetinin 
gereğidir. Değerler nam-usunuz olduğunda üst yapı kurumu olmuşlar 
demektir. İman ve iffet duygusu ile de vicdanınızda karşılık bulur. Böylece 
evrensel söz, değerlere döndüğünde; insanın, hak olan sınırlarını bilerek 
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eylemlerde bulunması üzerinden Allah’a itaat etmiş olması ile gerçekleşmiş 
olur. Hak söz gerçekleşirken insanın tutum ve davranışlarına bağlı olarak 
üzerinden görünen ise Allah’tır. Bu da yaşamsal olarak tevhidin gereğidir.  

Meryem ile Asiye’yi karakterlerine dikkat edin. Hangi zor şartta olunursa 
olunsun, hak olanın yaşanması gerektiğini örneklemekteler. Bazen 
arkadaşlara söylerim; kadın erkek fark etmez, kılıbık insandan evliya çıkmaz. 
Adam olmasın kadın olsun fark etmez; pısırık ve kılıbık insandan evliya olmaz. 
Maneviyat ehli çıkmaz. Çünkü iradesi kendi dışında, başka kişinin iradesine 
bağlı. Hakk’tan yana bir istek gelmiş; hadi gelsin yapsın... Hak neyi 
gerektiriyorsa onu yap. Erkeksi, maço olun anlamında kılıbık olmayın 
dememekteyim. İradeniz; Allah’ın, hak olanın belirdiği ereğin dışında olarak 
nefsi emmarenin keyfiyeti dâhilinde gerçekleşmekte ise sizden evliya olmaz 
demekteyim. Asiye ve Meryem’i bu bağlamda da anlayın. Asiye, hak olan 
amaca bağlı yaşamak isteyen ve çözüm arayan insandır; Meryem ise hak olanı 
namusu edinmiş kendinde gerçekleştiren insandır. Ne mutlu ki çocukluğun 
değil, tinde yetişkin olmanın dersini iki anadan almaktayız. Ne olmaması 
gerektiğin dersini Nuh ve Lut’un eşleri üzerinden almaktayız. Hak olan için, 
hiçbir vakit geç kalınmış değildir dersini de efendimizin eşleri üzerinden 
almaktayız. Bununla beraber nasıl bir çizgide yaşanması ve hizmet edilmesi 
gerektiğinin dersini de Efendimizden almaktayız.  

Burası önemli, bir daha tekrarlıyorum; bu bağlamda, insandan istenen -erkek, 
kadın fark etmez- erilliktir/ erliktir. İlkenin yaşama taşınmasıdır, sözün yaşama 
taşınmasıdır. Bu doğrultuda, Asiye ve Meryem ayetleriyle en zor durumlarda 
dahi bulunabilecek olan insana; varlığından emin olduğu Allah’tan taviz 
vermeden, hak olandan da kararlı olması istenendir. Bir mürşidin, talibin, eşin 
vs nasıl olması gerektiğini Tahrim suresi ile öğrenmekteyiz. 

Sadakat, çok önemli… Sadakat, sadakat, sadakat; Allah’a sadakat, 
peygamber’e sadakat, evliyaya sadakat, vazifeye sadakat şarttır. İnsan 
gerçekte değer olanı; hazları, arzuları veya bencilliği sebebiyle boşamamalıdır. 
Gerçekte değer olanlar gerçek değerini bilecek olanlar ile güncelliğini korurlar 
ama değerinden yoksun kalanlar hatırlanası dahi değillerdir. 

Allah’a sadık olanlar en sonunda Allah’a erecek olanlardır. Samimiyet, doğru 
olanda tutarlılık, olması gerekeni sabır ile yaşamak, mücadele ruhunu/ şevkini 
kaybetmeden değerleri uğruna çabalamak/ savaşmak sonuçta insanı ideali 
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olana taşır/ yükseltir.   

 

Surelerin özetleri gibi ayrı bir bölüm 

Niçin surelerin hepsini ilkelerine bağlı olarak okumaktayız? İlkesiyle sürecinde 
okunanı bütününde görebilme olanağı edinerek gerçekliğine tanık olabiliriz. 
Bu Kur’an ahlakı ve aklı adına önemli.  

Saff suresinde, doğruluk; Cuma suresinde, samimiyet; Münafikun suresinde, 
ihlâs; Tegabün suresinde, iman; talak suresinde, sorumluluk; Tahrim 
suresinde de sadakat gibi konulara çok önem verdik. Bu ilkeler ile 
bakıldığında: insanda doğruluk, cezadan muafiyeti getirir; samimiyet, sadeliği 
kendin olabilmeyi sağlar… Samimi insan kendidir, bir insan kendiyse o 
samimidir ama örtülü insan samimi değildir… Riyakâr insan samimi değildir, 
kendi değildir. İhlâs, ilkeli olabilmenin gereğidir; iman, kıble edinmenin 
gereğidir; sorumluluk, kendinde olanın dışlaşması, gerçekleşmesi; sadakat ise 
her türlü koşul üzerinden ilişkilerde bulunurken tutum ve davranışlarda Allah’ı 
yaşamanın gereğidir. 

Beş tane ilke saydık. Bir önceki surelerde hayâ da vardı. Bu surelerde, 
olumsuz karşıtları üzerinden olması gerekenler anlamlı kılınmakta. Birçok 
surede de olumsuz olanın, tinde amaca bağlı olarak olması gerekenin 
gerçekleşmesi için, Hakk’ın görünüşe gelmesi için batıl düzeyde gerçekleşmesi 
gerektiğini vurgulamıştık.  

Bu hafta işlenen surelere dikkat edildiğinde; Vakıa suresinden sonra, 
potansiyellerde idea olanın, kavramda ilke olması doğrultusunda, içeriğine 
bağlı olunması ile insanın melekeleri zemininde, erdemler olarak insanın 
eylemlerinde gerçekleşmesine tanığızdır. Geçen haftalarda olanın hakikatine 
tanık oluyorduk; nasıl gerçekleşiyor, hakikat nasıl açığa çıkıyor? Ama insan 
ilişkilerinde, insanın melekeleri üzerinden duyguları doğrultusunda ilkeler 
içselleştiriliyor, eylemde dışlaştırılıyor, hayata taşınıyor, yaşam alanında 
gerçekleşiyor olmasını da bu hafta ders olarak görüyoruz. Bu sureler bunun 
için çok önemli… Kur’an’ın insanlaşma süreci, Furkan’a dönme sürecine tanık 
olmaktayız. Hakikatten yana bilinçlenmekteyiz ve hakikati nasıl 
yaşayabileceğimizden yana da bilinçlenmekteyiz.  

73

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Sözün, ilkelerin gerçekleşme sürecinde insanda, içeriğine bağlı olarak 
melekeler zemininde -hangi melekeler daha çok baskın ise o melekeler 
zemininde- gerçekleşmesini gördük. Yani, akli olan yaşamsal olarak 
gerçekleşmediği sürece, gerçekliği kendinde saklı soyut olandır. Biraz önce 
konuştuklarımız bunun için önemlidir. Eyleminde gerçekleştirilmediği sürece 
de akli olarak, mantığın gereği olarak somut biçimde algılanası değildirler.  

Peki, bunlar ne için? Bu hafta konuştuğumuz konu bununla alakadar; peki bu 
neyi getiriyor? Yani bilgi edinimi, bilgi ediniminin yaşamsal olarak hayata 
taşınması, ilk önce bilinçlendirmesi, o bilinçlendirmesiyle yaşam alanına 
taşıması, bir görünüş ortaya çıkartır. Ama bu görünüş, nesnel bir görünüş 
değil, tinsel bir görünüştür. Biz tinden mahrum oluyoruz. Yani özne odaklı bir 
bilinçlenme yok, nesnel odaklı bir bilinçlenmeniz var. Bu sebepten dolayı 
edindiğimiz bilgileri hep nesnel odaklı öğreniyoruz. Aslında mutlak öznenin 
tavırlarına tanık olmamız tevhidin gereği olarak olması gerekendir.  

Tin, melekeler zemininde logos, yani söz ile edinilendir. Söz zemininde, 
içeriğine bağlı bilgi ile bilinçli edinimlerde olmayla da kazanılandır. Yani evvela 
bir bilgi edinimi olacak, ondan sonra edinilenler, üretimlerde ve tüketimlerde 
gösterilmesi gerekiyor. Tin dediğimiz, ruh değil; ruhun yani şuurlu öznenin, 
bilinç zemininde edindiklerini; bilinçli ve ilkesine bağlı olarak tüketim ve 
üretimlerde bulunurken hak olanın görünüş bulması; bu doğrultuda da tutum 
ve davranışlarda bulunurken de görünüş kazanması ile edinilendir.  

Tinde en yüksek görünüş ise kimlikte görünüştür. İlkede görünüş değil. 
Örneğin, adaleti anlatıyoruz; adalet şöyledir, böyledir… Bir ilkenin 
görünüşlerini, nasıl göründüğünü, nasıl gerçekleştiğini anlatıyoruz. Sizler, 
ilkenin görünüş bulmasını, sebeplerini, hangi melekelerle görünüşe taşındığını 
konuşabilirsiniz. Mesela vicdanla, akılla görünüşe taşınır, âlemdeki 
çatışkılarda görünüş bulur, olması gereken ve olmaması gerekenlerin bilinci 
edinildiğinde vs. Görünüş bulurlar… Ama önemli olan adaletin kendisine değil, 
adalet tavrında olana tanık olmaktır. Önemli olan mucizenin görünmesi değil, 
mucizeyi gösterene tanık olmaktır. Önemli olan merhametin görünmesi değil, 
merhamet sahibine tanık olmaktır. 

Tinde en yüksek görünüş ise kimlikte görünüştür, ilkenin görünüşü değil. 
Öznenin üretim ve tüketimleri üzerinden tavırlarda (tutum ve davranışlarda) 
bulunması sonucunda karakter edindiği ile kimlik edinmiş olarak 
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görünmesidir. Çünkü üretmeden ve tüketmeden kimlikte görünüş olmaz. 
Yani, sanatçı sanatçılığında üretim yapmadan, sanatçı karakterini edinmeden 
sanatçı kimliğini edinmiş olabilir mi? Allah Rahman tavrında doğa üzerinden 
karakter beliriminde bulunmasa Rahman kimliğinde görülebilir mi? Her 
karakter belirimi ilkesine bağlı içeriğini veren ismi ile beraber ifade edildiğinde 
kimlik belirimi olarak görünür.   

Biraz önce Allah kavramından bahsediyorduk; Allah, Rabbül erbab olarak, 
rablerin rabbi olarak, âlemlerin rabbi olarak, ilahi noktada bütün âlemlerdeki 
ilişkilerinde görünüş bulmaz ise, Allah olarak kavramda kimlik bulabilir mi, 
imkân yok buna. Yani bir yaratma var, yaratmada iş görme var, idare, idame, 
ikame etme var ve o sıfatları üzerinden görünüşünde Rabbül âlemin olarak 
Allah oluyor. Evvelinde Allah değildi, zattı. Yaptığı/ verdiği ürünler sonucunda 
gerçekleştirdikleri üzerinden Allah oluyor, varlık olarak değil, tinde Allah 
oluyor. Varlık olarak değil, kendini tinde varoluşa taşıyarak halk ediyor. 
Kendini kimlikte halk ediyor. 

Hadid suresinin ilk altı ayeti, İhlâs suresi, Ayetel kürsi ayeti, Haşr suresinin son 
üç ayeti… Hem özsel olarak niteliksel sıfatları hem de eylemde kazandığı, 
ürettikleri üzerinden edinimleri doğrultusunda gerçekleşen tavırları ile 
karakter beliriminde kimlikte kendini görünüşe taşıyan Allah’ı anlatır. 

Farz edin hiçbir kul yok. Allah’ı ilahlığında onayacak, O’na tanık olacak birileri 
halk edilmemiş olsun. Allah, elbette ki zatı ile vardı ama Allah kimliğinde 
görünüş bulmamış olacaktı. Bu bağlamda düşündüğünüzde önemli olan; 
kimliği üzerinden kimlik sahibine tanık olunması ile tinde kimliğe bağlı olarak 
görünüş bulmaktır. Allah, kimliği ile kendisine tanık olunmasını istiyor. Çünkü 
zatına, kendiliğine tanık olamazsınız. Tanık olan birisi varsa gelsin elini 
öpeyim, yok öyle bir şey, kimse tanık olamaz ama yaşanır. Yaşadığınızda 
kendinize döndüğünüzde, öz kendilik olarak kendinize tanık olursunuz. Zata 
tanıklık; insanın veya başka bir mevcudun kendi dışında gerçekleşecek olan 
bir durum değildir. Zata tanıklık; tanık olabilme yeterliliği edinmiş olanın 
kendi üzerinde yaşadığı, aslına erdikten sonra bilincini edindiği bir durumdur. 
Çünkü yaşadığınız zatı, kendilik hâlini edinmiş olarak yaşadığınızın sizde 
bıraktığı etkisi üzerinden ona tanıksınızdır. Kendisini zatında yaşarken, 
kendisi, sadece kendisi kendisine tanıktır. Kendinize dışsal olarak O’na tanıklık 
ise sıfatları zemininde esma tavırlarında karakter belirimi üzeri kimlik edinimi 
doğrultusunda tanık olursunuz. Ayetler/ deliller ise O’na akli olarak tanık 
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olmanın gereğidirler. 

Bizden istenen öznenin kendisine tanıklıktır, kâinatın öznesi, Rabbül âlemin, 
mutlak özne ve kimlikte görünüşü geliyor. Kimlikte tanıklık, esma-ül Hüsna ile 
yetkinleşir. Bu da islam ile had safhasına taşınmıştır. Kur’an’a baktığınızda 
esmalar ile kendini nasıl tavırlarında çeşitlendirdiğini görmekteyiz. O’na 
birçok tavrı üzeri birçok açıdan tanık olmaktayız. Önemli olan ise esmaların 
bilincinde olarak esmaları talim ederek üzerimizde gerçekleştirirken, Allah’ın 
ahlakı ile ahlaklanmamızdır.  

Gerçek kıldığı ile yaşar insan. Öyle ise gerçek olanı yaşaması gerekir ki kendini 
de gerçek kılabilsin. Gerçek kıldığı zan değil tanık olduğu olsun, yaşamında 
göreceği olsun. Böylece kendine bir yol bulsun.  

Özsel içerikler, harekete bağlı olarak görünüş bulur. Yapılan üretimler 
sonucunda, üretilene içkin biçim kazanır. Hani sanatçı müsavvir esmasıyla bir 
sanat eseri veriyor; eser verirken ve eser üzerinden esma eylemde biçim 
kazanmış olarak tezahür ediyor. 

Geçen hafta zihni, usu, yani aklı arı tutmak gerekir demiştik. Meryem ile 
örneklenen zihnin arı, saf temiz olması ve kalbin ihlâs ile yıkanmış olmasıdır… 
Ki böylesi zihin ve kalp sahibinde hak söz, değerinde biçim kazanmış olarak 
yaşama taşınmış olunur. Bu sebepten İsa’ya gebe kalan o olmuştu.  

Musa örneği ile de biliyoruz ki nalınlar çıkartılmalıdır. Yani insan Allah’a gafil 
kılan ve kendisini O’ndan uzaklaştıran -değer olarak önünde durup da 
yürüdüğü- ne yüklendi ise bırakmalıdır. Allah nalınlarını çıkar derken; bana 
kendin ile gelme demekte. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse; ırka, 
cinsiyete, kültüre ve benzeri olgulara bağlı olarak kişilikte, sonradan 
edindiğimiz kendiliğimizi aşmak gerekir. Böylece Meryem gibi anlamın 
değerinde doğacağı söz olarak biçim kazanacak mana hazinesi İsa’yı 
doğurabilelim. Musa gibi düşüncede Allah ile muhabbet alanı edinebilelim.  

Zihni duru olmayan, kalbinde ihlâs bulunmayan; akılda menfaatler, kalpte 
hevesler ve bedende hazlara aç olan insandan; tinsel zeminde, mantıklı olarak 
ussal ve ilkeli olan edimler beklenemez. Meryem'e varmamış ki, Musa’ya 
varmamış ki, İsa’ya varmamış ki. Ya devlerinde kalmış, ya firavun’da kalmış, ya 
nemrut’ta kalmış vs… bilginin içeriğine bağlı olarak söz ile bilinçte anlam 
akışının gerçekleşmesi de bu gibi insanlardan beklenemez.  
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Özellikle belirteyim ki; bilgi bilinç değildir. Çünkü bazıları bunları karıştırıyor, 
özellikle batı felsefesinin etkisi altında kalındığı için karıştırılıyor. Bilgi, 
bilinçtir; özne, ustur/ düşüncedir denildiği için karıştırılıyor. Özne düşünce 
değildir, özne düşünendir; bilgi bilinç değildir, bilginin kendisi bilince sebeptir. 
Bilgi; özne değil öznel kılındığında bilinçli olmaya sebeptir. Bilinç ile bilinçli 
olmak da aynı şeyler değildir. Bilinç zemininde bilinen ile bilinçli olunur.  

Bilinç; bilginin işlevsel olarak bir donanım içinde neden ve ereğe bağlı olarak 
işletilmesidir. Mutlak şuura bağlı olarak gerçekleştirildiğinden dolayı özne 
değil ama özneldir. Bunun ile beraber bilinç zemininde insan, bilinçli oldukları 
ile neden ve ereğe bağlı olarak külli bilinç alanında hareket eder. Bilinç salt 
akıldır ve salt akıl zemininde gönül inşa edilir. Gönülde şuurlu olan ruh, 
bilgisinde bilinçli oldukları ile iş görürken insan olma niteliği kazanmaya 
başlar. Fıtratlarına bağlı olarak da her mevcut istidadı doğrultusunda taşıdığı 
nitelik ölçüsünce kimlik bulmaya doğru sevk edilir.     

Özellikle belirteyim ki bilgi bilinç değil, düşünce de düşünen değildir. Bilgi, 
bilince sebep ilişkiler ağında gerçekleştirilenlerin nesnesi ve içerik olarak da 
yaşamsal kılındığı ölçüde öznel kılınandır.  Düşüncede, düşünce özne değildir, 
özne düşünendir, öznenin kendisi düşünendir.   

Gereklilikler ve gerçeklere göre -ilkeler ve yasalara göre ussal olarak anlam 
arayışında ise insan, mantık yetisini edinmiştir. Bununla beraber mantık, us ile 
anlaşılır kılınanın, kavramlar ile idrakinde bulunarak doğru biçimde tutarlı 
olarak nutukta ifade edilişidir.  

Mantık-nutuk... Yani iç nutukta edinilenin, dış nutukta da ifade edilişidir. 
Bakın, bunlar çok önemli; konuştuğumuz konularla ilgili, Kur’an ahlakı ile direk 
bağıntılı. Mantık, tinde yani öznellikte; iradeye bağlı olarak gerekli olan ilke, 
doğada geçerli olan yasalar doğrultusunda neden ve ereğine bağlı olarak 
kavramda anlamlı kılan gerçekleri edinme, doğru ve tutarlı biçimde de ifade 
etme yetimizdir. Mantığın gereği olarak da her düşünce nesnesi varoluş 
sürecinde ele alınarak bilinmeye çalışılmalıdır. Böylece bütününde bilme 
olanağı edinme gerçekleşir. Kur’an çalışmasında yapmaya çalıştığımız da 
budur. Bu da yöntem olarak görülür. Zaten mantığın kendisi, bilme yöntemi 
olarak ussal bir edinimdir.    

Unutmamak gerekir ki içerik kendinde gerçektir ama nesnesine bağlı olarak 
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dışlaşmadığı sürece gerçekleşmez ve onanmadığı sürece de gerçek kılınmaz. 
İçerik doğada biçim değildir ama doğada biçim olan nesnesi üzerinden 
edimde görünüş bulduğunda gerçekleşir. Önemli olan ise içeriğe bağlı olarak 
nesnesi olan biçim üzerinden, kendini sıfattaki açılımda görünüşe taşıyan 
özneye tanık olmaktır. İlkeye bağlı olarak, kendini görünüşe taşıyan özneye 
tanık olmaktır. İlkenin kendisine değil, esmadan münezzeh, sıfattan 
münezzeh olan Allah’a tanık olmak gerekir.  

Elbette ki ilkeleri, yasaları bileceğiz. İlkeler ve yasalar ile çevremizde olan 
biteni, yaşananları anlamaya zemin edineceğiz… Ama tinde amaç; Allah’ı 
bilmek, bildiğine tanık olmak ve kendimizi nesnel gerçekliğe bağlı değil de 
öznel gerçekliğe bağlı olarak anlamlı kılmaktır.   

Esma sana bir araçtır, sıfatlar sana bir araçtır, doğada nesneler sana bir 
araçtır… Sen kendini, mutlak özne ile anlamlı kılana kadar sana bir araçtır. 
Araçlar ise amaç edinilmemesi gerekenlerdir ki amaç olarak edinildiğinde 
“nalınlarını çıkar” sesi ile aydınlanmamız gerekir.  

İçerik kendinde kuvvet olarak, dirilikteki nitelik olarak, kendinde de biçimdir. 
Yani nesnel görünüş olarak duyular âleminin görünüşü olarak biçim değildir, 
ama kendinde kuvvet ve şuurunda biçimdir. İçerik dendiğinde bir biçimden 
bahsedilir... Ama duyular âlemine ait bir görünüş olarak bir biçim değil, ilkesi 
bağlamında tinde içerik olarak biçimden bahsedilmektedir.  

Bir önemli noktada şu; doğada ses içeriktir. Doğada biçim ise, içeriğin 
yansıması ve yansıtıcısı olan nesnesidir. Tinde ise içerik anlamdır. 
Sesleniyorsunuz bakın, seslendiğiniz şey, seslendirdiğiniz her şey içeriği ile 
seslendiriştir. Bir ağacı, cevizi bir kavramda seslendiriyorsunuz artık onun 
içeriğini seslendiriyorsunuz. Seslendirdiğinizi anlamında içselleştiriyorsunuz 
ve ereğinde değer karşılığı ile görmektesinizdir.  

Tinsel düzeyde ise kuantum düzeyine gittiğinizde de ses vardır demiştik, 
çünkü Allah konuşandır, kendi nur deryasında bilinçli bir iletişim vardır. 
Doğada ses demek, her şeyin bilinçli iletişim ile gerçekleştiğinin göstergesidir. 
Bunun için küllü bir akıldan bahsedebiliyoruz. İşin enteresan tarafı, kuantum/ 
nur düzeyinde ses içeriktir ama içerik nurun renklenişi olarak da görünüş 
bulur. Nur da renk, kendi başına bir dildir.  

Nur renklenir; yeşilinden, kırmızısından, siyahından vs renk binlerce tonajı ile 
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içeriğin görünüşüne sebep bir dil olarak görünüş bulur. Bizler yirmi dokuz 
veya daha fazla olan harf ile konuşuyoruz değil mi ama sadece mavinin bin 
tonajı vardır. Yeşili, sarıyı, beyazı vb siz düşünün... Nur düzeyinde ses frekans 
düzeyinde vardır ve ses bilinçli olarak açığa çıkar/ gerçek kılınır. Nur 
deryasındaki hareket, şuurlu bir bilgi işlem hareketi olarak ses ve sesin renkte 
görünüşü üzeri gerçekleşmektedir.  

Tanık olduğunuz da sadece güzelliğe tanıksınızdır. Sadece saflaştığınızda kabul 
edilebileceğiniz bir âlemdir. Ses, frekans, renk, bilgi işlem, iletişim aynı 
doğrultuda, bu âlemde şu duyularımız ile fark edemeyeceğimiz hızlarda 
gerçekleşir. Halen kuantumda renk var mı, yok mu bilinmekte değil. 
Âlemlerde renk varsa zemininde vardır demektir. Âlemde bir özneliğe haiz 
mevcut olan birileri çıkıyorsa zeminde bir özne vardır ki açığa çıkıyordur. Hani 
bazı insanlar doğayı akılsız görür; doğada akıl yoktur, insanda tezahür ediyor 
derler. Doğada akıl var, sen görmüyorsun! Zeminde akıl olmazsa yani 
zorunluluğu akıl olmazsa, insanda ve diğer canlı mevcudatta akıl nasıl tezahür 
etsin?  

Mesela varoluşçular şöyle söyler; insanda ruh sonradan edinilendir, insanda 
ruh olmazsa, zemininde olmazsa insanın varlığından bahsedilebilinir mi? İnsan 
zaten ruhtur, ruhsallığı da doğa zemininde ürettikleri ve tükettikleri üzerinden 
tutum ve davranışları ile bulmaktadır. Bu doğrultuda edindiği karakter ve 
kimlik zemininde ise tinsel olan varoluşunun gereğini yaşarken insan 
olmaktadır. Yani insan, dünyada doğarken gizilde ruhtur, bedeni ile beşeridir 
ama insan olma sürecinin sonunda insan olma niteliği kazanır. Ruh değil, ama 
insan olma niteliği sonradan edinilendir. İnsan olmayana hayvan derler.  

Her ne ise… Gizilde duran aşikâre çıkar. Aşikâre çıkan zemininde olan 
niteliklere haiz olarak görünüş bulduğu içindir ki şu âlemde ne görmekte isek 
zemini olan âlemlerdeki niteliklere haiz olarak görünüş bulmaktadır. Zahir 
olanın batında, batında olanın zahirde karşılığı olması gerekir. Böyledir de…   

Doğada ses içeriktir, biçim ise içeriğin yansıması ve yansıması olan nesnesidir. 
Tinde ise içerik, ses ile edinilen anlamdır. Biçim ise, anlamı yansıtan 
kavramdır. Kavram ise -yani söz/ logos ne derseniz artık- kendini ifade 
ederken görünüşe sebep dil nesnesidir. Kimin için; özne için. Dilin kendisi 
özneye tanıklık içindir. Hazreti resul ne demekte; “Allah ile konuşmak isteyen 
Kur’an okusun”. Çünkü dilin kendisi, kendini ifade etmenin yöntemidir ve 

79

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



birde hitap-muhatap ilişkisi ile verilmiş bir kitap. 

Kur’an kendisinde anlamları içinde kaybolacağımız kitap değildir. Özne olarak 
hitap muhatap ilişkisinde Allah’a kelamında tanık olacağımız, sözünü de 
anlarken yaşamda gerçekleştirmemiz gereken bir kitaptır. Önemli olan ise 
Kur’an olmuş insanı bulmaktır. Yani yaşayan Kur’an’da Allah ile sohbet etmek 
en faziletli olandır. Nesnesi olan kişilere indirgemeden Allah’ı duymak, Allah’ı 
yaşamak insanın nedenine bağlı ereğinde bulması gerekendir.  

Tinde içerik anlamdır, biçim ise anlamı yansıtan kavramdır. Kavram ise 
öznenin kendini ifade ederken görünüşe sebep dil nesnesidir. Bakın, öznenin 
kendini ifade ederken veya nesneleri ifade ederken, neyi ifade ediyorsa etsin 
fark etmez, kendisini ifade ettiği, kendisini anlamlandırdığı veya kendisini 
görünüşe taşıdığı nesnesidir, kim ne anlatırsa anlatsın fark etmez. Anlattığı 
şey üzerinden ne olursa olsun hiç alakası olmayan bir şey ile de kendisini ifade 
ediyordur… Varım diye kendisini anlattıkları üzerinden görünüşe taşıyordur.  

Kur’an’ı tevili gereği mantık ile anlamak gerekir. Gerçeklerden bahsediyorsak 
mantıktan bahsetmek gerekir. Gerçek/ hak olan ne? Tinde gerçek olan 
ilkelerdir, doğada gerçek olan yasalardır, mutlakta gerçek olan ise öznedir… 
Doğada ve tinde görülen gerçek olanlar üzerinde iş gören Allah’ın zatıdır. 
Mantık, ussal olarak gerçeği anlamanın gereği ve gerçeğin doğruluğunun 
sağlamasını yapmaktır. Bu bağlamda tevil gereği Kur’an okunduğunda mantık, 
Kur’an’ı anlamak için uğradığımız olurken, gerçekliliğinin sağlamasını da 
yaptığımız ispatı gereğidir. İman olarak elbette ki Kur’an’ın gerçekliğine 
tanığız ama aklen gerçek olduğunun sağlamasını yapmak; nefsi emmare ile 
mücadelede olan insan için şeytanlığa açık kapı bırakmamak için gereklidir. 
Ayrıca rabbine başka bir açıdan da tanık olmak, imanın artmasına sebeptir. 

Olan biten Kur’an’da diyalektik ve tinde sibernetik düzeyde anlamlı kılınır. 
Nedenler ve erekler aynı kaynak -Allah üzerinden anlamlı kılınır. Her anlatım 
neden ve erek sürecinde anlamlı kılınırken; geçmiş, gelecek üzerinden güne 
hitap tarzında biçimlenir. İlkesine ve kullandığı yönteme bağlı olarak tutarlı 
olan ve yaşamda karşılıkları görülebilinecek örnekler ile gerçeklik, en sade 
biçimde anlamlı kılınır. Karşıtlar ilişkisi üzerinden anlatımdaki diyalektik 
yöntemle varlık olarak Allah’ın gerçekliğini dile getirişi görülür. Her şey aslına 
döner ve yaptıklarının hak karşılığı ile hesaplaşmak zorundandır. Olan biten 
bu noktadan değerlendirilir ve eylemin hangi gerçeğe göre gerçekleştiği 
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anlamlı kılınır. Bunun ile beraber gerçek olana göre insanın nasıl yaşaması 
gerektiği beyan edilendir.  

Kur’an mantığında, tinde gerçekleşenlerin diyalektik yöntem ile 
gerçekleştirildiği görülür. Bu da tinsel gelişimin gereği ve ilk ayağı olarak 
görülmesi gerekir. Bunun ikinci ayağı ise tevhittir. İlkelerin tezahürünü 
diyalektik anlatımda, -sibernetik olan diyalektik anlatımda anlıyoruz ama 
öznenin görünüşünü tevhitle anlıyoruz. Çünkü tevhit özneye tanıklıktır, ilkeye 
tanıklık değil. İlke üzerinden öznenin görünüşüne tanıklıktır. Bunun içindir ki 
vücutçuların tamamı hak sıfatında kalmıştır. Varoluş düzeyinde 
gerçekleştirme sürecindeki hak belirimlerinde kalmışlardır. Hak belirimlerinin 
biçimde görünen nesnelerinde kalmışlardır. “her şey Allah’tır” demek ile her 
şey Allah olmuyor. Tevhit her şeyi hak görmek değil, her şey üzerinden 
kendini gerçekleştiren, kendini gösterene tanık olmaktır. Bunu idrak ettik mi 
Allah’ı idrak ederiz… Bunun içindir ki Kur’an’ın hiçbir yerinde ben âlemlerim 
demiyor… Âlemlerin rabbiyim deniliyor. 

Doğa nesnelerine bağlı, kategorilerle yapılan mantık düz mantıktır. İradeye 
bağlı olarak beliren karşıtlar ilişkisinde görülen çatışkı üzerinden beliren 
ilkeler ile anlamlı kılınana mantık, diyalektik mantıktır. Doğa nesneleri 
üzerinden, çatışkılar ile karşıt ilişkiler üzerinden evrensellere bağlı olarak 
beliren özneye tanık olmamıza sebep mantık ise tevhidin, irfanın mantığıdır. 
Bu mantıkta sıfatlar, esmalar üzerinden kimlik sahibi Allah’a tanık olunur.  

Düz mantık ve deney gözlem ile doğa nesnelerini, kategori ve yasalara bağlı 
olarak değişmezlerine göre anlamlı kılarız. Diyalektik ile tinde zorunlu olan 
ilkeler ile olan biteni anlamlı kılmaya çalışırız. Tevhid ile de olan biten 
üzerinden Allah’a tanık olmaya çalışırız. Olmakta olanları Allah’ın neden ve 
ereğine göre anlamlı kılarız. Tevhitte diyalektik ve düz mantık aşılmıştır.   

Tevhide gelene kadar insan bilme sürecinde iken Allah’a kâfirdir. Bu bağlamda 
bilim de kâfirdir. Kâfir deyince bilimi olumsuzlama noktasında anlamayın, sizi 
özneye örter, nesnesi üzerinden bilim yapılır çünkü. Onun için bilim kâfirdir. 
Nur denilince bizim aklımıza Allah gelir; bilimde enerji dediklerinde cevher 
olan âlemlerin temel nesnesi akla gelir… Ama enerji nesne olmaktan öte 
mutlak öznenin kendisidir. Bilim yağmuru nedeninde anlamlı kılar ama 
tevhitte yağmur rahmet olarak Allah’ın kullarına ikramıdır. Bu ve buna benzer 
birçok örnek verilebilinir.  
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Bilim kâfirdir sözü Metin Bobaroğlu’nun sözüdür. Hakikaten de böyledir. 
Bakın, bu sözü alıp da olumsuz noktada anlamayasınız, bilime uzak duralım 
bilim kâfirmiş, böyle bir şey değil. Bilim nesnesine odaklı olarak iş gördüğü için 
özneye örtük kılar sizi. Sizi tevhitten mahrum bırakır. Önemli olan ise sizin 
tevhid ehli olarak da bilimle alakadar olmanızdır. Böylece rabbinizi, âlemlerde 
ilmi üzeri daha iyi tanıma olanağı edinmiş olursunuz. Hayretiniz artıkça O’na 
karşı hayranlığınızda artacaktır.   
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67- MÜLK SURESİ 

 

Geçen hafta;  mutlak olan yaşam öznesi Rabbül âleminin,  ilkelere bağlı olarak 
doğa zemininde gerçekleştirdiği edim ve üretimlerde kimlik belirimleri 
edinerek insanlık tininde kendini nasıl görünüşe taşıdığının sürecine tanık 
olmuştuk. İlkelerin tezahürü için çatışkının, karşıtların, sonra zıtların öznel 
olarak karşıtlara dönüşü, karşıtların da iradelere bağlı insan ilişkilerinde 
çatışkıya döndüğünü zikrettik. Çatışkı esnasında insanın tininde ilerlediğini 
ama bir taraftan ilkelerin tezahür ettiği, insanın deneyimler edindiği, insan 
tininde ilerlemesinin gerekliliği olduğu belirttik.  

Büyük resimden baktığınızda her şeyin hak veçhesi ile gerçeğe bağlı olarak 
gerçekleştiği belirtmek gerekir. Küçük resimden baktığınızda insanın psikolojik 
olarak problemlere sebep verecek veya Allahu Azimuşşanı sorgulatacak 
birçok düşünceye uğruyoruz. Bu neden olmakta? Hakikatinden baktığımızda 
yaşadığımız birçok şeyin bazen kefaret için, bazen arınmak için, bazen bizi 
daha iyi bir yere taşıması için, bazen olan bitene uyanmak/gerçek olana 
uyanmak için gerekli olduğundan dolayı olmakta olduğunu görmekteyiz...  

Aslında çatışkının kendisinde ilkeler tezahür ediyor. Genel anlamda insanlık 
veçhesinden baktığımızda ilkelerin tezahürü için ve insanın tine taşınmasının 
gereği olarak çatışkının kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. İlkelerin 
tezahüründe önemli olan; ilkelere tanıklık değildir. Elbette ki ilkelere tanık 
olacağız, olanı nedenleri ile bileceğiz ama daha da önemlisi yaşamın öznesi 
olan Allah’a eylemlerinde tanık olmamızdır.  

Allah kendisinde zattır. Eyleme başladığı anda halk etmeye başlamıştır. Ürün 
vermeye başladığında, ürününe içkindir… Kendi dışında halk etmediği için, 
kendinden de halk ettiği için, içkin olduğuna muhittir. Sıfat ve esmaları olan 
değişmezleri ile yasalarda iş görmesi ile mevcudatın üzerinde olarak 
mevcudata aşkındır. Bu bağlamda mümkinata içkin,  varlık olarak muhit ve 
eyleminde aşkın olarak Rabbül âlemindir… Ve kendisine tanık olan kullar var 
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ettiğinde, bütün kâinat üzerinden Rabbül âlemin sıfatı ile Allah kimliğine 
bürünmüş olarak kendini görünüşe taşır. Sonuç karakter belirimlerine göre 
kimlikte görünüştür. Kimlik, en yüksek derecede tinde görünüştür. Kimliği es 
geçerseniz; ürünü ve verdiği ürün üzerinden sonunda kendini görünüşe 
taşıdığını es geçmişsinizdir.  

İnsan, hatmi meratip sürecinde rabbini her mertebede çeşitli tavırlarda 
görünüşe taşıdığına tanık olur. Allah’a, ilkelere bağlı tutum ve davranışlarına 
göre karakter belirimlerinde tavırlar sergilerken kimlik belirimlerine göre 
tanık olursunuz. En sonunda kimlik sahibi olarak tavırlarında O’nu 
yaşadığınızın bilincinde olarak yaşadıklarınıza dikkat edersiniz.  

Bir önceki dersler ile belirtmek gerekir ki; mutlak olan, yaşam öznesi Rabbül 
âleminin, ilkelere bağlı olarak doğa zemininde gerçekleştirdiği edim ve 
üretimlerde, kimlik belirimleri edinerek, insanlık tininde kendini nasıl 
görünüşe taşıdığının sürecine tanık olduk. İnsanın da ilkeleri, melekeleri 
zemininde nasıl içselleştirdiği ayrıca edim, üretim ve tüketimlerde hangi 
melekeler ve sıfatlar üzeri, erdemlerde karakter belirimleri olarak yaşama 
taşıması gerektiğini sürecide takip etmeye çalıştık.  

Geçen haftaya ek olarak belirteyim ki; helal kılınan, hak olanın, hak edilenin, 
hak kılınmasıdır. Buradaki hak kavramını gerçeklik manasında değil hak 
edilmiş olunan anlamında kullanmaktayım. Bir kavram ile birçok farklı içeriği 
anlamlandırdığınızda anlam kaçırmaları mümkündür. Bunun içindir ki 
okumalarda dikkatli olmak gerekir.  

Hak kılınanlar ne ise o helaldir. Daha fazlası değil. O sizi hakka taşıyan bir 
şeydir. Ama haram kılmak demek, sonunda cezayı hak kılmak demektir. Bir 
şey hak kılınıyorsa sizi cezadan muaf bırakandır. Ceza ne içindir tinde uyanış 
içindir. Çünkü haram, gerçek olan hakikatten bizi uzaklaştırıyor. Haram 
uzaklaştırdığı içindir ki hak olan değil, gerçek olan değil sadece gerçeğin açığa 
çıkması için olan bir sebep,  bir neden.  Buna felsefede ilinek, tasavvufta araz 
diyebilirsiniz. Yani nedeni kendinde olmayan şey. Ama hak olan nedeni 
kendinde olan, Allah’ın varlığına bağlı olan olarak gerçekleşen ve hak kılınmış 
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olandır. Abdullah baba bunu biraz daha basit anlatırdı derdi ki: “oğlum;  Allah 
kötülüğü yaratmıştır, haramı, şerri yaratmıştır ama sevmez. Helalde kararlıdır. 
Hak olanda, gerçek olanda kararlıdır.”  

Peki diğeri ne için? Zaten hak olanın görünüşü için. Bunu zaten ayeti kerime 
net anlatıyor. Nuh suresinde belki bunu daha net göreceğiz.  Allah azimüşşan 
“hak geldi, batıl zayi oldu” der. Demek ki batıl hak/gerçek olanın içindir. Hak 
olanın yaşama taşınması için. Batıl olmazsa zaten hakkın görünüşü yani 
gerçek olanın görünüşü ve yaşama taşınması söz konusu değil. Bunlara dikkat 
edersek zaten büyük resim ortadadır.  

Bu bağlamda Allah’ın lütfu ihsanı ile Mülk süresine geçersek; Mülk süresi 
insanın acziyetini bilmesi ilkesi ile okunmalıdır. Doğru ama… Bu sure ile 
insandan istenen; büyüklenmeden, tevazu ile Allah’ın varlığında yaşamasıdır.  
İnsanın nankör olmamasıdır. Bu çok önemli… Dikkatli bakarsanız; Mülk 
süresinin ortalarında, sonlarında rızkı kendisinin verdiğini, olan biten ne ise 
kendisinin yaptığını ve insanın kendisine şükretmediğini, nankör olduğunu 
vurgular. İnsana rızkı kestiğinde kimin vereceği sorulur. Önemli olan da budur. 
Olmazsa eğer kim verebilir ki? Su kesilse, su verecek birisi var mı? 

“De ki; ne dersiniz, eğer sizin suyunuz çekilirse o vakit kim size akarsu getirir.” 
Rahman suresinde de (rahmandaydı hatırladığım kadarıyla) “yerde suyu 
tutsak, gökte suyu tutsak, size su verecek bir rabb arayın.” Hangi surede 
geçtiği şuan mealen hatırlayamıyorum ama Rahman da olsa gerekti. Bu 
bağlamda baktığınızda kâinattaki olaylarda üretimi gerçekleştirenin Allah 
olduğunu görmekteyiz. 

Bize rızk olarak yani ihtiyaçlı olarak ne veriliyorsa, bir gayeye bağlı olarak 
veriliyor… Ve gayeye bağlı olarak verilen şeylerde, gayenin kendisine 
odaklanmak yerine verilene/ rızka odaklandığımız içindir ki rızk üzerinden 
konuşuyor. İhtiyaçlarımız yani temel ihtiyaçlarımız üzerinden konuşuyor. 
Temel ihtiyaçlarımız üzerinden kendisini görünüşe taşıyor. On sekizden yirmi 
birinci ayete kadar olan bölümde; “Hakikaten onlardan öncekiler de 
yalanlamıştı ama benim cezalandırmam nasıl olmuştu. Onlar üstlerinde 
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kanatlarını açıp kapayarak uçan sürü sürü kuşlar görmediler mi? Onları 
rahmandan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. 
Rahmandan başka size yardım edecek kimmiş? Sizin şu ordunuz mu? Kâfirler 
sadece bir gurur bir aldanış içindedirler. Eğer rızkı keserse size rızkını 
verebilecek olan kimdir. Hayır, onlar azgınlıkta ve nefrette direttiler” denilir. 
Bunları okuduğunuzda insanın acziyetini zaten görüyorsunuz. Bakın tamamı 
ile acziyeti işaret ediyor. Doğada olaylar gerçekleşiyor, olayları gerçekleştiren 
bir özne var. Olay ve olguları gerçekleştiren bir özne var.  

O özne diyor ki: “Allah Azimüşşan benim ve kendi acziyetinizi bilin. 
”Acziyetinizi bilmek ikinci bir basamak daha getirir hatmi meratipte. Neyi? 
Tevazuyu. Namazdaki karşılığı nedir? Rükûdur. “rükû ya varın” demekte. Biraz 
eğilmesini bilin. İnsan bencilce kibirde iken hak olanı, gerçekte vereni görmez. 
Eğilse insan, bencilliğini aşsa, hakikati görmeye daha duyarlı olacak ama 
eğilmemekte direnmekte.  

İnsan sahiplendikleri ile bencil oldukça rükû ya ermiyor. Surede konuştuğu 
bilinç;  rükû ya ermeyen, inatta duran, şımarıklıkta duran, aldıklarıyla kendine 
enaniyet yani bencillik noktasında varlık yükleminde bulunan, hak olana 
hakikate kör olan, masivada kalmış bilinçtir. 

İlk iki ayet bu bağlamda surenin özeti, ruhu gibidir.  Acziyet ilkesi ile 
baktığımızda biraz önceki ayetler önemlidir. Ama nankörlük ilkesi ile 
baktığımızda... Çünkü nankör olan bilince konuşuyor. Kibirde duran,  
şımarıklıkta duran,  inatta duran, nankör olan, hakikate direnen bilince 
konuşuyor. Ve diyor ki; “nankör olma.” Yirmi üçüncü ayette; “Deki: O sizi 
yarattı. Size işitme duygusu, kulak, gözler, gönüller verdi. Ne az 
şükrediyorsunuz” denilirken, nankörlerden olmayın uyarısı ile bizden isteneni 
anlamaktayız.  Sizin kendi üzerinizde olan nimetlerini de zikrediyor. “ne az 
şükrediyorsunuz”.  Dışarıyı bırakın. Size gösteren O,  duyurtan O,  yaşatan O,  
diri kılan O. “ne az şükrediyorsunuz”. Tıbbın kendi alanına girdiğinizde, 
insanın biyolojisine girdiğinizde, inanılmaz bir şeydir insan.  
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İnsanın safhalarını düşünün. Hani hepimiz belgeseller izliyoruz bir parça. 
İnsanın yaratılışını safha safha izlemekteyiz. İlk iki ayet bu kadar konuşmanın 
temelini verir. İçeriğini verir. İki ayeti kaçırırsanız; surenin ruhunu kaçırırsınız. 
Bu bağlamda okuyayım; “hükümdarlık elinde olan ne mübarektir. O her şeye 
hakkıyla kadirdir. O, hanginiz daha iyi amel sergileyecek diye sizi imtihan 
etmek için ölümü ve hayatı yaratandır.”  Burayı es geçmeyin.  

Birinci ayette ne diyor? “Mülk/ hükümdarlık elinde olan ne mübarektir.” 
Allah, her tavrı ve verdiği ürün ile bereket sahibi olandır. O her şeye hakkıyla 
kadirdir. Bu ayeti okuduğunuzda okuyan kişi bilincinde istese de istemese de 
acziyeti bulur. Çünkü insanın ihtiyaçlarını karşılayan Allah’ın Mülkü dâhilinde 
hükmü altında yaşamaktadır.  

İnsan iman ediyorsa ve akli ile düşünüyorsa; âlemleri Mülkü olarak hükmü 
altında tutana karşı aciz olduğunun bilincini edinir. “acziyetini bil” 
denilmektedir. İkinci ayet, insanlık tinimizi anlayabilmek adına önemli. Bunun 
içindir ki önce şu yazdığım notları okuyayım.  

Surenin ilk ayetleri her şeyin amaca bağlı uyum ve denge üzeri kusursuz halk 
edildiğine işaret eder. Bu çok önemli. Çünkü ardı sıra gelen “yedi göğü 
birbirine uygun yaratmıştır” vs. Ayetleri ile amacın gerçekleşmesinin gereği 
olarak uygun halk etme anlamlı kılınır. Çünkü uyum ve denge amaca bağlıdır. 
Bir şeyde amaç aranıyorsa orada bir uyum ve denge vardır. Uyum ve 
dengenin olduğu durumlarda ise amaçtan bahsetmek veya bir amacın 
olduğunu görmek gerekir. 

Kâinattaki uyum ve denge kâinattan amaç edilen bir şeylerin olduğunu 
gösterir. Uyum ve denge halk edilmek amacın açığa çıkmasının kıvamında 
halk edilmek demektir. Kıvam amaçta tezahür edecek olanın görünüş 
bulmasının gereğidir. Surenin ilk ayetleri her şeyin amaca bağlı olarak halk 
edildiğini vurgular. Bundan sonra da her şeyin amaca bağlı olarak uyum ve 
denge içerisinde olduğunun bilincini edinin.  
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İkinci ayetten sonra okuyun. İkinci ayetten sonra ne diyor. İkinci ayette bir 
nedenden bahsediyor.  O nedene bağlı olarak her şeyin uyum ve denge 
içerisinde halk edildiğinin vurgusu vardır. Her şeyin amaca bağlı uyum ve 
denge üzeri kusursuz halk edildiğine işaret eder. Doğadaki ürün ve ürünler 
üzerinden gerçekleşen ilkesel edinimler Allah’a tanık olmanın gereğidirler. On 
dört,  on altı,  on yedi,  onsekiz ve ondokuz uncu ayetler ne güzel diye bir not 
düşmüşüm bir bakalım.  

“Gökte olanın sizi yere batırmayacağınızdan emin misiniz?” Bakın nankör 
insana konuşurken aynı zamanda şöyle de diyor:  kendine fazla güvenme.  
Evet, acziyetini bil, sonradan edindiklerinle kendine güvenme. Mülkün sahibi 
benim. Kalem suresinde bunu bir parça daha göreceğiz. Bahçe sahipleri ile 
bunu net anlatıyor. Kendine nasıl güvenen insanlar değil mi ama bahçe 
ellerinden gidince yıkılan insanlar. Sureleri bir birleriyle ilişkilendirerek 
okuduğunuzda daha anlamlı.  Devam edeyim. “Gökte olanın sizi yere 
batırmayacağına emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. O zaman 
uyarım nasılmış öğreneceksiniz.” Gerçekleşecek olanı işaret ediyor. Diyor ki 
amaca bağlı yaşamıyorsan o vakit sonuçlarına katlanacaksın. Bu kaçınılmaz bir 
şey. Sonuçlar ne ise o kaçınılmaz bir şekilde yaşanacak. Sebep ne? Çünkü 
senden amaç edilen ne ise onun açığa çıkmasıdır. Kesinlikle açığa çıkmasıdır. 
Amaç edilen açığa çıkmaz ise nedenini yitirmiş oluyorsun… Burada açığa 
çıkartacaksın.  

Acziyetini bilmeyen, aşırı derecede kendine güvenen insan kâinattaki denge 
ve uyumun ne kadar hassas ölçülerde gerçekleştiğinden habersizdir. Haberi 
olsa korkar. Güneşin birazcık yakınlığı bizi ne yapar? Farz etki ay parçalandı ne 
yapar? Farz et bir gök taşı düştü ne yapar? Zaten gök taşlarının düştüğü 
malum…  

Koruyan Allah. Farz et, güneş yakınlaştı. Farz et, kütle çekim kuvveti fazlalaştı, 
gelgitler fazlalaştı, ne olur? Atmosfer bile dengesini bozar, yani bunun gibi 
birçok şey. Ama o zaman anlaşılıyor. Yokluğu hatırlatılan üzerinden yaşamın 
kıymetli bir hediye olduğu anlamlı kılınmakta. 

88

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Görmekteyiz ki karakter olarak insanlar, hep aynı karakterlerde yaşamaktalar. 
Kavimler yok oluyor ama o bilinci taşıyan insanlar hep var.  Lut kavmi halen 
yok mu? Ebu cehiller halen yok mu? Nemrutlar halen yok mu? Bu düzeyde 
okuduğunuzda ayetlerin evrenselinde gerçekleştiğini/ karşılıklarının olduğunu 
görmekteyiz. Bu durumda halen nankörlerin olduğunu bilmekteyiz. Bizler ne 
kadar şükrediyoruz ki? Nankörlüğü kendi dışımızda aramaya da gerek yok.  

Karakterinde daim olan bilinç tipleri oldukça; Kur’an ile her zamana hitap 
edildiğini görmekteyiz. Bin dört yüz sene öncesini ve daha da öncesinde 
yaşananları değil, her devirde olup bitmekte olanları anlamlı kılıyor ve neye 
göre yaşanması gerektiğini vurguluyor. Yaşanılan her devirde günde 
görüyorsun bunu. Adam halen imansız ve imansız olana “kendine o kadar 
güvenme” denilmektedir. İş yerinizde patronlarınıza bakın... İmanlıları kast 
etmiyorum. Elinin altında bulunanlar ile nasıl bir öz güvenleri var değil mi? 
Müdürler, subaylar, servet ve kariyer sahipleri vb. Edindikleri, ellerinin 
altındakiler ile ne kadar güven içindeler.  Mal, servet, kariyer vb durumlar ile 
edinilen fazla öz güven insanı hak ve hakikate kör edebilir. Bu durumda kör 
olanlara ise Mülk suresi bir hatırlatmadır. Allah Mülk suresi ile “İşlerimde ve 
verdiklerimde beni görün ve bana şükür ile yönelin” demekte. 

Rabden uzak küfür ehli… Küfür ehli dediğim örtük, kibri ile yaşayan, şükrü eda 
etmeyen insanları düşünün. Nankörler diye size resim çiziyor. Nankörler 
diyerek karakterlendiriyor. Nankörlük karakterin içeriğini münafıklık, 
müşriklik, kâfirlik vs ile doldurun. Hangi karaktere bağlı olarak bu karakteri de 
edinmekte ise insan; yere batmayacağından emin midir? Hayatına sebep 
olacak her hangi bir şey yaşamayacağından emin midir? Emin yaşamaktadır 
ama “pekte emin olma” denilmektedir.  

Allah’ın hukukuna dikkat ederek yaşayın... Her an her şey olabilir. Sure dikkat 
ilkesi ile de okunmalıdır. Dikkat etmemiz gerekenleri iyi bilmemiz gerekir. 
Şeytan ahlakında karakter sahibi olanların anlatımı ile nelere dikkat etmemiz 
gerektiği, gelecekte olacağa göre Kur’an’da anlamlı kılınmaktadır.   
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“Hakikaten onlardan öncekiler yalanlamıştı ama benim cezalandırmam nasıl 
olmuştu? Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan sürü sürü kuşları 
görmediler mi? Onları rahmandan başkası mı tutuyor? Şüphesiz o her şeyi 
hakkıyla görendir.” Ne yaşıyorsak hepsini görendir.  

Yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi sekiz ve otuz üçüncü ayetlerle beraber sure 
okunduğunda; her şey insan içinken, insanın acziyetini bilmesi gerektiği 
vurgulanır. Bakın yirminci ayete; “Rahmandan başka size yardım edecek 
kimmiş? Sizin şu ordunuz mu? Kâfirler sadece bir gurur bir aldanış içindeler. 
Eğer Allah rızkınızı keserse size rızkınızı verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar 
azgınlıkta ve nefrette direttiler.” Yirmi ikinci ayet; “Şimdi yüzükoyun 
sürünerek yürüyen mi daha doğru yoldadır; yoksa dosdoğru bir yolda düzgün 
yürüyen mi ?” Yirmi sekizinci ayet; “ Deki: ne dersiniz eğer Allah beni ve 
benimle beraber olanları helak etse ya da bize rahmet etse artık kâfirleri elim 
azaptan kim kurtaracaktır?”  

Kâinat insan içinken insanın nedeni doğrultusunda yaşamaması nedenlerin de 
yitirilmesine sebeptir. İnsan nedenini yitirdikten sonra, insan yeryüzünden 
alındıktan sonra artık yeryüzünün de bir gerekliliği kalmıyor? Kıyametin 
kopması bir daha söyleyeyim; insanın nedenini yitirmesi sonucunda, 
yeryüzünde insan kalmadığında, mümin kul kalmadığında gerçekleşecektir.  

Mümin kul kalmadığında demek; insan nedenini yitirdiğinde demektir. Ne 
içinliğini yitirirse nedenleri olarak gördüğü dış dünya nesneleri de elinden gün 
gelir alınıverir. Her kişi nedenini yitirdiğinde ölümde hakkıdır. Ölümün kendisi 
ne demiştir, nedenin bitti demektir. Ürününü verdin, meyven ne ise hangi 
sıfatı ilahiyi yaşıyorsan kaderini yaşadın sonuç nöbetin bitti demektir.  

Her şey insan içinken insanın acziyetini bilmesi gerektiği vurgulanır. Mülk 
Allah’ınken, insanın bunun bilincinde olarak kibirlenmemesi, olabileceklerden 
yana kendine fazla güvenmemesi gerektiği surede vurgulanır. Çünkü kibirli 
insan olana odaklıdır ve edindiklerine odaklıdır olacağa odaklı değildir. Diyor 
ki; sen sebepler dairesinde kayboldun ama olacağa örtüksün; olacaklardan 
haberin bile yok… Bunun için uyarıyor. Bu bağlamda doğada olanları yeniden 
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gerçekleştirmekten yana aciz olan insana, akıbet ve ahirette zillete düşmeden 
önce acziyetinin bilincinde olarak yaşaması istenir. Dikkatli bakın! Doğada 
olanları hem rahmetten eserler olarak zikrediliyor hem de insanı zillete 
düşürecek bir araç olarak zikrediliyor. Yani bugün güvendiğiniz şey, 
edindikleriniz, doğa zemininde edindikleriniz, yarın size zulüm olabilir… Yarın 
sizi zillete düşürebilir.  

Yirmi üçüncü ayet; ne kadar az O’na tanık olmaktan ve onamaktan yoksunuz 
anlamında okunursa sure farklı bir açıdan da okunmuş olunur. “ Deki; O sizi 
yarattı size işitme duyusu, gözler ve kalplar verdi. Ne kadar az 
şükrediyorsunuz. ”İşitme, görme ve kalp verme ile bilmekteyiz ki bilme yetisi 
insana bağışlanmıştır. Daha önceki surelerde “Duyasınız diye kulaklar, 
göresiniz diye gözler, anlayasınız diye kalpler verdik” denilmekteydi. Bu 
bağlamda hakikat karşısında acziyetin bilinmesi, Allah’a tanıklık, öngörülü 
olarak geleceğe dikkat ile yaşanması gerektiği surede insana ders olarak 
özetlenendir. Bu anlamda insanın, yaratılış amacına bağlı olarak bilmeme gibi 
bir lüksü olmadığını belirtmek isterim.  

Beşinci ayet; doğadaki ayetlerin, tanık olunan nesnel görünüşün, özneden 
yoksun seyir edildiğini, küfre sebep olduğunu anlamlı kılar. Beşinci ayete 
bakalım; “Kasem olsun ki biz en yakın olan göğü kandillerle süsledik. Biz 
bunları şeytanlar için rücum atış taneleri yaptık ve onlar için alevli ateşin 
azabını hazırladık.” Doğa nesneleri küfre de sebebiyet veriyor. Hiç yıldızlara 
bakarken gökyüzüne bakarken yıldızların muhit sonsuzluğa hiç odaklandınız 
mı? Halk edici olana eserinde tanık oldunuz mu? Genelde hep yıldızlara 
odaklanırız; bir yıldız kaysada görsek deriz… Sonsuzluğun, halk ettiklerinin 
sahibi olanı görememekteyiz.  

Dokuzuncu ayet bunu destekleyen anlam içerir. Derler ki: Evet gerçekten bize 
korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık… Ve biz Allah, hiçbir şey indirmemiştir. 
Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik.” Neden? Çünkü sebeplerde 
kaybolmuşlar.   
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Beşinci ayetle beraber okunduğunda görülüyor ki, insan sebeplere daldığında, 
hakikatten yana bir şey de geldiğinde, uyarı geldiğinde kör kesiliyor. On 
dördüncü ayet muhteşem. Neden muhteşem? “Yaratan hiç bilmez olur mu?” 
denilirken; ürün önünde… “hiç bilmez olur mu? O latiftir her şeyin en 
inceliklerini ve ayrıntılarını bilendir.” Diye çevrilmiş. Latiftir; her şeyi amacına 
bağlı olarak nedenlerine bağlı olarak hakkıyla yapandır. En ince ayrıntısına 
kadar yapandır. Ama insan kendi gibi zanneder, kendisi bilmiyor gibi Allah’da 
bilmiyor zanneder. “Yaratan hiç bilmez olur mu?” Beni kendin gibi bilme 
demekte. Habir’dir, her şeyden de haberdardır. Yaptıklarınızdan da 
haberdardır. Sureyi taçlandıran en güzel ayetlerindendir. Ki Allah’a Habir 
esması ile de tanık olmak için önem gösterir. Verdiği ürün önünde iken her 
veçhesi ile bilmez mi? Surede faili mutlak olan Allah’a birçok sıfat beliriminde 
tanık olmaktayız. Mülk benim diyen Allah,  Mülkümde nefsi emmarenize ve 
doğa nesnelerine göre değil, bana göre yaşayın demekte.  

Minnet, insanda acziyet bilinci ile beraber istenendir. Sure hitap üslubu ile 
anlaşılacağı üzere emek sahibi Allah’a nankörlük edilmemesi gerektiğinin 
anlamını taşır. Çünkü nankörlük emeğe karşı olur. “Ben emek harcadığım 
şeylere karşı şükür istiyorum.” Diye bir anlatım var. Nankörlerden olmayın, 
emeğin hakkını verin denilmek istenir.  

Size bir emek harcanmış. Hakkı nedir? Nedeninizi yaşamanızdır. Sizden 
istenen ilahi neden ne ise onu yaşamanızdır. Surede nankörlük anlamlı 
kılınırken; sadece Allah’ı tasdik edin anlamında vurgulanmaz. Üzerinizde ki 
emeğin hakkını vermeniz de istenendir. Ne için yaratıldıysanız, hakkını 
vererek yaşayın. Surede insanın acziyeti beyan edilir. İnsandan emeğe karşı 
nankör olunmaması istenir. Özellikle yirmi üçüncü ayette geçen “ ne kadar az 
şükrediyorsunuz.” “ne kadar nankörsünüz. Emeği görüp minnet 
etmiyorsunuz, şükretmiyorsunuz.” Anlamını da içerir.  

Surede; insandan murad edilenin açığa çıkması için, murad edilene sevk 
olması için doğa ve doğa olgu ve olaylarının -yani doğada gerçekleşenlerin 
insan için olduğunun anlamı da anlaşılmaktadır. Bununla beraber nedeni olan, 
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kendisinden murad edilenin ereğinde görünmesi için çaba göstermesi 
gereken insanın, ilahi amaca göre hareket etmemesi üzeri doğa olgu ve 
olayları karşısında aciz düşeceği akıbetten sakınması gerektiği anlamlı kılınır. 
İnsan doğa zemininde yaşarken tinde Allah ile özgürlüğünü bulmaz ise doğaya 
mahkûm kılınır. Bu da surede anlamlı kılınandır.  

Amaç doğrultusunda hareket et. Eğer amaç doğrultusunda hareket etmezsen 
senin için olan doğa ve olay ve olguları bu sefer senin acziyetine, senin 
akıbetinde zillete düşmene sebep olur. Surede doğa, hem hakka yükselişin 
hem de insanı aciz bırakışın nesnesi olarak anlamlı kılınmakta. Acziyet ise 
daha önceleri belirttiğimiz gibi, eksik olandan tam olanı edinmemizin ve 
doğada ilerleyişin tinde gelişiminin zorunlu gereğidir.  Yani acziyeti sebebiyle 
insan üretiyor. Acziyeti üzerinden ilkeler tezahür ediyor. Çaresizliği, doğaya 
karşı çaresizliği, insanlık ilişkilerindeki çaresizliği, gereksinimleri üzeri ilişkileri 
üzerinden kendini/ potansiyelini keşf etmekte. Ama doğadaki ilerleyişi 
buldukları ile, tindeki gelişimi ise ilkelerle edinmekte.  

Bunlar insanın doğası gereği bulduğu acziyete bağlı olarak gerçekleşiyor. 
Acziyet bunun içindir ki insana lütfedilmiş bir fırsattır. İnsan eğer aciz 
yaratılmasaydı, acziyet olmasaydı ne olurdu? Kimse bir şey yapmazdı. Ne 
üretirdiniz? Niye çalışırdınız? İnsandan istenenin açığa çıkmasının gereğidir 
acziyet.   

Acziyet; daha önce belirttiğimiz gibi eksik olandan tam olana doğru 
yürümenin, tamlığı edinmenin gereğidir. İyi ki aciz kılınmışız. Yoksa Hakk’ı 
hakkınca yaşayamazdık, farkına varamazdık, tanık olamazdık. Üretmek 
zorunda olarak potansiyellerimizi açığa çıkarmak zorunda kalmazdık. 
Kendimizi keşf edemezdik. Azazil’in kokmuş balçıktan diyerek acziyetini işaret 
ettiği, alay ettiği insana bahşedilen bir lütuftur acziyet.  Azazil ne demiş oldu? 
“Kokmuş balçıktan yarattın. Bu kadar süfli/ aşağılık, zillette olan, eksik kılınmış 
olana mı secde edeceğim” demiş bulundu. Azazil’in anlamadığı; en aşağıya 
göre halk edilenin, doğası gereği bulduğu acziyeti ile nelere sebep olacağıdır.  
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Çünkü cinler gözünü açıp kapayıncaya kadar bir kuvvetle dünyayı bile 
dolaşabiliyorlar. Teknolojiye ihtiyaçları yok. Niye? Zaten hareketleri müsait. 
Düşünün, uçağa gerek var mı? Uçak üretimine gerek var mı? Orada aklı 
işletmeye gerek var mı? Ama insan aciz. Ulaşımı, rahatı, konforu için üretim 
yapmak zorunda. Acziyet bir fırsat olarak insana verilmesi ile cinlerden öne 
geçmeye neden oldu.  

Cinlerden önde olduğu vurgulandı ve cinlerden öne geçirildi. Öncesinde önde 
değildi. Aşağı inmesi ile beraber cinlerden öne geçirildi. İnmesi ise doğa 
nesnelerine duyuları ile sevk edilmesi ile gerçekleşmekte. Acziyeti ile beraber 
doğanın gerçekleri karşısında, bilmeye çalışan, üreten, hatalar yapan ve 
hataları üzerinden olması gerekenleri öğrenen ve tinde yükselme olanağı 
bulan insan; acziyeti doğrultusunda kendini üretme olanağı edinmekte.  

Cinler; insan gibi dip noktada aciz kılınmadığı içindir ki insan kadar çeşitlilikte 
üretmez neden üretecek ki niye üretsin ki. Tamam, onlarında ürettiği birçok 
şey var. Ama insan gibi üretken değil. Kâinatta insan kadar üretken bir varlık 
yok. Ne bir melek, ne de başka bir yaratılmış; insan gibi çeşitlilikte yaratımda 
bulunamamakta. Belki insandan bir yönü ile teknik üretiminde ileride 
olabilenler olabilir… Ama insanın yaratım çeşitliliği ve üretim hızı ile ilerlemesi 
önünde duracak bir mevcut bulunmamaktadır.  

İnsandan daha çeşitli bir biçimde ve çoklukta üreten bir varlık yok. Daha önce 
söylemiştim kılık kıyafeti düşünün. Sadece günümüz kılık kıyafetini tarihine 
uğramadan bir düşünün. Tarihten düşünün. Âdem’den hatem’e, hatemden 
insanlığın bu devrine kadar düşünün. Tekstilciler bilir; moda her an değişiyor. 
Felsefi üretim nerede durdu? Tasavvufi üretim nerede durdu? Şunda bitti. 
Yok öyle bir bitiş. Halen devam ediyor ve devam edecek. Kimseyle de sınırlı 
değil. Sanat, felsefe, matematik, pozitif bilimler, manevi ilimler hepsini 
aklınıza sürecinde getirmeye çalışın... Üretim ve çeşitliliğin zenginliğine tanık 
olun. İnsandan daha üretken bir varlık yok. İstediğiniz yere gidin bulamazsınız. 
İnsan olmak büyük bir fırsat ve lütuftur. Böyle ise eğer; insan tinde kendini, 
Allah’a bağlı olarak ürettikleri üzerinden karakter ve kimlik ediniminde 
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bulunurken, her devrin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre her daim üretmek 
zorundadır… Ama Allah’ın sıfatları ve esmalarına bağlı olarak asli tecellide 
kendisini üretmesi doğadan aslına yükselişinin gereğidir.  

Sure insanı nedeni olan amaca doğru sevk etmekte. Doğaya sadece nesnel 
sebepler ve sonuçlar üzerinden bakan insana; doğada ürün veren, iş gören, 
yapan, çatan, uyum ve dengede her işi ölçülendirerek yapan var, denilmekte. 
Yani her şeyi yapan Allah var denilmekte. Üreten, ürettiğini amacına bağlı 
olarak dilediği gibi kullanabilir denilmektedir. 

Üreten, ürettiğini amacına bağlı olarak dilediği gibi kullanır.  Allah diyor ki : 
“Benden emin misiniz? İnanıp iman etmeniz önemli değil… Ama bu doğa 
benimdir; ürünler benimdir. İstediğim gibi eğer amaca bağlı olarak nedenleri 
gerçekleştirmemekte iseniz ve bu doğrultuda Benim varlığımda 
yaşamıyorsanız vay halinize. Sizin için var kıldığım şeyler, bu sefer sizi zillete 
düşürmek için var kıldığım şeyler olur.” Yani ürün veren, ürününü istediği gibi 
kullanma hakkına sahiptir.  

Günümüzde ne diyoruz. Tescilli mal diyoruz. Yani sadece sahibi kullanır değil 
mi? Patentli mal. Bütün doğa ürünleri Allah’ın patenti altındadır ve “istediğim 
gibi kullanırım” diyor. Bunun içindir ki “Benim irademe göre yaşayın” diyor. 
Kendi iradenize, nefsinize göre değil.   

Burada muhatap alınan nankör olan insandır. Zillete düşmüş insana 
konuşuyor. Unutmuş insana konuşuyor. Bunun içindir ki çarenin de suresidir. 
Son ayetlere doğru giderseniz şükür, iman ve tevekkül; çareyi de işaret eder. 
Madem diyor: “bu şekilde bir acziyetin var. Acziyetten kurtulmanın ilkesi,  
benim gibi çaba sarf et. Ürün ver. Acziyet ürün vermeye götürür ve ürün 
sahibini takdir et. Nankörlerden olma. İman et… Ürün sahibine iman et. 
Ondan emin ol. Sonra tevekkül et. Ürün ne içinse, ürünün gayesi ne içinse o 
doğrultuda kullan.”  

Amacına bağlı yaşamayan bütün insanlara bakın; bütün problemleri 
amaçlarına, nedenlerine bağlı olarak yaşamamaları sebebi ile bütünlüklerini 
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yitirmeleridir. Yani şafi esmasından yoksunlar. Yaşamın, insanlıklarının hakkını 
veremiyorlar. Şafi esması nedir demiştik. Bütünlüğünü kazanmak demektir. 
Bir yeriniz ağrıyor, bütünlüğünüz bozuldu değil mi. Kişilikte de bütünlüğünüzü 
bozan durumlar yaşanabilir. Karakterinizde bütünlüğünüz bozuldu. El şafi 
gerekiyor. El şafi; şifa veren, bütünleyendir. Bu bağlamda amaç edilen ile 
bütünlenildiğinde, ereğinde yaşanıldığında, insan fıtratı gereği şifasını 
bulmaktadır. 

Surede; “Ey kendinden emin, nefsi emmare sahibi. Kendine o kadar güvenme. 
Senden büyük Allah var.” Anlamında da ders edinilebilinir. Hani derler ya, 
“padişahım kendine o kadar güvenme, senden büyük Allah var.” Mülk suresi 
bunu net anlamlandırıyor.  “Dikkatli ol akıbet ve ahiretinde ne ile 
karşılaşacağın belli olmaz. Onun için dikkatli ol.” Mülk suresinde acziyet, 
kalem suresinde de duruş önemlidir. Biraz sonra kalem suresini işleyeceğiz 
Mülk suresinde acziyet önemli. Kalem suresinde de duruş istiyor. Vazifeni 
hakkı ile yerine getir denilmek istenir. 

Mülk suresi ilk iki ayet surenin ruhudur. Birinci ayet insanın acziyetini işaret 
etmekte. İkinci ayet ile de yaşam ve ölümün arasında insanın hikmetinin, 
imtihan edilmesi üzeri görüneceğini anlamlı kılınır. İkinci ayet; “O hanginiz 
daha iyi amel sergileyecek diye sizi imtihan etmek için ölüm ve hayatı 
yaratandır.” Bakın ölüm insanın en aciz kılındığı noktadır. Ölüm ve hayat 
kavramlarını anlamlı kıldığımızda sure, bambaşka bir anlama bürünüyor. 
Birinci ayet insanın acziyetini işaret etmekte. İkinci ayet ise yaşam ve ölümün 
ile insanın hikmetinin, imtihan edilmesi üzeri görüneceği anlamlı kılınır.  

İmtihan; tinde, bir neden ve amaç olmaktan daha çok, imtihan edilenin 
nedenlerine ve ereğine bağlı olarak kendisinden istenene sevk edici ve 
kendinde olan yeterliliğin –insana göre olumlu veya olumsuz olan düzeylerde- 
görünüş bulmasının gereğidir. Nedenin açığa çıkmasına sebeptir. Yani sizin 
imtihan edilmeniz sizin kendi nedeninizin açığa çıkması ve amacınıza sevk 
edilmeniz ile alakadar olarak olması gerekendir. Ölüm ile hayat arasındaki 
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ilişkide, nedeniniz açığa çıksın ve amaca sevk olunmanız, amacı ereğinde 
yaşayıp yaşamadığınız görünüş bulsun diye imtihan edilmektesinizdir.  

Eğer ölüm olmazsa zaten imtihan edileceğiniz bir şey yok. Farz edin Azrail 
olmadı. Yaşam nasıl bir şey olurdu? İmtihan sizin için bir şey ifade edebilir mi?  

İmtihan, tinde bir neden olmaktan daha çok, nedenin imtihana bağlı amaç 
üzerinden amaca kıyasen olumlu veya olumsuz açılımına bağlı olarak 
görünmesine sebeptir. İnsan imtihan edildiğinde olumlu veya olumsuz 
ilkesine bağlı olarak hangi safhada kaldığı kendinden dışlaşanlar ile 
görünüyor. Ne olduğu görünüyor. Kâfir mi? Münkir mi? Müşrik mi? Mümin 
mi? Hayat mücadelesinde insanın bütün çabası ölmemek içindir. Ölümün 
insanı aciz kılması hayat mücadelesini anlamlı kılar. Normal insanların hayat 
mücadelesi ne için? Ölmemek için. Ölümün insanı aciz kılması hayat 
mücadelesini anlamlı kılar. Yaşam insanın var oluşunun zeminidir… Ve insan 
ölmemek için elinden geleni yaparken yaşam değer kazanmış/ değerli olan 
tek gerçeği olur.  

Ölüm ise bu zemini yitirmemenin mücadelesini zorunlu kılar. Eğer ölüm 
olmazsa, kimse mücadele etmez. Ölmüyorsunuz eğer; neden mücadele 
edeceksiniz ki? Ölüm yoksa eğer neden çaba göstereyim ki? Elbet ki tinsel 
gayelerimiz, nefsanî olan arzularımız, hazlarımız sebebiyle çabalarımız 
olmakta… Ama bu çabalarımızın tamamı temelinde/ başlangıcında ölüme 
duyarlı oluşumuz yatar. Önümüzde ölüm dururken hayat değer olarak anlam 
kazanır.  

Hayat mücadelesinde ise, insanın sınanmasındaki amaca bağlı olarak nedeni 
açığa çıkar. Neden, insanın zat olarak asli varlığı olan Allah’ı esmayı hassının, 
hakkı gereği yaşaması ve görünüşe taşınması içindir. İmtihanın olağanı ise 
insanın imtihan edildikleri ile aciz kılınmasıdır. İnsan acziyetine sebep olan 
üzerinden de tam olana doğru sevk edilir. Bununla beraber tinde 
edindiklerine göre kemalat mertebesinin belirimi içinde insan, imtihan 
edilendir.  
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Sizde olanın açığa çıkması için imtihan edilirsiniz. İmtihan edildiğiniz ile aciz 
kılınmış olmasaydınız, çaba sarf etmediniz… İmtihan edildiğiniz üzerinden de 
çözüm aramaz ve üretmezdiniz. Esmayı hassınızı, meleki potansiyellerinizi 
hakkıyla yaşama olanağı bulamazdınız. Senin üzerinde rabbin sıfatı ile beliren 
Allah’ı hakkıyla yaşaman içindir.  

Bir olayla karşı karşıya kaldınız. Orada adil olmanız gerekiyor. Peki, adil 
olmuyorsunuz ne olur? Bakın surenin sonunda ne diyor? “Onlar tevekkül 
ederler.” Tevekkül sadece yukarıda olan bir varlığa tevekkül değil demiştik 
hatırlarsanız. Tevekkülün içeriğini ne ile doldurmuştuk. Sizden ilahi sıfatları 
doğrultusunda tavırları ile Cenab-ı Hakk beliriyor. Hayır yapmanız gerek ama 
siz ona direniyorsunuz. Cömert olmanız gereken bir durumda, cömert 
olmuyorsunuz direniyorsunuz. Bunun gibi nice durumlar yaşarken Allah’a 
teslim olamıyoruz. Bu âlemde Allah’ı, sıfatlarını yaşamaya vekil kıldığı insan 
olarak vekil kılmasının sorumluluğunun bilinci ile hakkı ile yaşama olanağına 
direnmekteyiz. Amaçtan/ erekten sapmış olarak nefsi emaremizin haz ve 
arzuları doğrultusunda bencilce, menfaatlerimizin peşinden koşuyoruz. 

Allah’a/rabbinize tam teslim olmuyorsunuz. Tevekkül, ilkeler sizde 
uyandığında tavırlar olarak karakter belirimlerinde Allah’ı yaşamanızın 
gereğidir. Gelecek korkusu olmadan, ölüm korkusu olmadan tinde olması 
gerekeni hakkı ile yaşamanızdır. Allah’ın varlığına iman ederiz ama işlerinde 
de Allah’a iman ederek/ güvenerek geleceğe, ölüme ait korkularımızı aşarak 
yaşamamız tevekkülün gereğidir. Surede, doğaya yaratıcı olarak neden Allah 
iken, insandan amaç olarak istenen doğrultusunda Allah’a güvenerek 
yaşaması gerektiği özetlenir. Acziyete düşülen imtihanlar ile de insanın rabbi 
ile olması gerekeni yaparak eyleminde tevekkül etmiş olması ile doğru olanı 
yaşaması gerektiği vurgulanır. Böylece Allah’ın ardılı değil de rabbi olarak 
yaşadığında vekili olan halifeleri oluruz. Gelecek kaygısı ve ölüm korkusunu da 
O’na güvenerek ve korkacak bir şeyimiz kalmadığında aşarız. 

İman ve tevekkül insandan istenen bir şey. İnsan tinde içinliğini/ nedenini 
ereği olarak önünde bulur. Ereğe taşınması ise aciz kaldığı imtihanlar 
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üzerinden gerçekleşir. Doğada insan her ne kadar bedeni gereği olmuş 
bitmişte yaşasa da; tinde insan, insan olma sürecinde bulunmaktadır. İmtihan 
edilmek, insan olma niteliğini kazanıp kazanmadığımızın görünüş bulmasının 
da gereğidir.   

Surenin sonlarına gidildiğinde insanın; nedenini nasıl açığa çıkartması 
gerektiğinin bilinci veriliyor.  

1. Allah’a tanık ol. Ne ile? İman ve akıl ile. İmanı gaybi veya imanı şuhudi 
düzeyinde imanda tanık olmak. Ayrıca doğada gerçekleşenler 
üzerinden aklen delilleri ile Allah’a tanık olmak.  

2. Tevekkül et. Yani sende ilkelere ait neler tezahür ediyorsa bırak 
tezahür etsin. Direnme, direnme.  

Yaşam ve ölüm arasında insan acizdir. Yaşam ve ölüm arasında insan aciz 
kılınmıştır. Acziyet, insanın nedenini yaşamasının gereği, insanın edim ve 
üretimleri ve tüketimleri üzerinden acziyetini aşmaya çalışırken kendini 
bulması, kendini tanıması adına insana hediye edilmiştir.  İnsan ne içindi? 
Allah içindi. Âdem’e ruhundan üfledi, sıfatı ile halk etti, tavırları ile tinde halk 
etti.  

İnsan nedenine bağlı olarak yaşamıyorsa, nedeni dışında yaşamaktadır. Bu da 
cezanın üzerinizde hak olmasına sebeptir. Ceza ne?  Keyfi olarak birinin 
cezalandırılması değil. Nedeniniz doğrultusunda yaşamanız sizden istenendir. 
Nedeniniz doğrultusunda yaşamamaktasınız; cebbar esması gereği nedeninizi 
yaşamaya sevk edilirsiniz. Ceza bir nevi, olması gerekenin farkına gelmek ve 
olması gerekeni yapmak için gerekli olandır. Ayrıca ceza kötü olanın kefareti 
olarak yaşanması gereken bedeldir. Bedel ise kötülüğün bizden kaybolması 
için gerekli olandır cehennemi bu doğrultuda temizlenme ve arındırma yeri 
olarak da görmek gerekir. Herkes hak ettiğini bulur, ceza ile zulmü birbirine 
karıştırmamak gerekir.  
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Mülk suresinde acziyet ilkesine bağlı olarak insanın yaşadıkları ve 
yaşayacakları anlamlı kılındı. Kalem suresinde ve sonraki işleyeceğimiz 
surelerde ise aciz insana kurtuluşun çözüm yolları işaret edilir.  
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68-KALEM SURESİ 

 

Sure, vazife ilkesi ve ispat yani kesin gerçeklilik ilkesi ile okunması gerekir. 
İnsandan istenen; ispatı olanı, gerçeklikliği bulunabilinecek olanı 
konuşmasıdır. Sürekliliği olmayan, fani şeyleri, gerçek gibi görerek, gerçek gibi 
algılayarak yaşamayın diyor. Gerçeğe göre yaşamak… Kalem suresi bunu 
gösterir… Kalem suresi bize en yüksek derecede neyi gösteriyor? Aklı, vazifeyi 
ve süreksizlikte gerçek olana göre yaşamayı öğütlüyor. 

Sure ispat yani gerçeklilik ilkesi ile okunmalıdır. Sözde doğruluk, ispat istenir, 
kırk birinci ayet bu bağlamda önemli.  

Kırk birinci ayet; “Onların ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğru iseler 
ortaklarını getirsinler” yani zanna göre yaşamayın, gerçek olana göre yaşayın 
denilmekte. İspatı olmayana inanarak dünya görüşü edinmek ve yaşam biçimi 
oluşturmak; sonuçta, hak açığa çıktığın da insanda yıkıma sebeptir. Mülk 
suresinden sonra okuduğunuzda bunlar çok anlamlı.  

“Nun” yükselişin harflerindendir. Bazıları çok basit bir ifade ile “hokkaya işaret 
eder” derler. Yani kalem üzerine yemin ediyorsa “nun’da hokkadır. Eskiden 
mürekkep konulan hokkalar vardı. İşte o hokka nun ile ifade edilendir 
demekteler. 

Kalem; içeriğin dışlaşmasının nesnesidir. Bu bağlamda baktığınızda bütün 
kâinat kalemdir. Her bir nesne içerikte olanın dışlaşmasının kalemidir. Bu 
anlayışla bakarsanız, evrenseliyle bakarsanız; bir şeyin yazılması için elde 
tutulan kalem gibi algılamayın. Şimdi bu bağlamda düşünürseniz arşın 
melekeleri de kalemdir. Çünkü levhi mahfuzda olanın bu âleme taşınmasının 
sebepleridirler. Hazreti Resul; “Kalemin nurlarının sesini duydum. Hışırtısı bir 
zincir altının bir mermere düşüşü gibidir” diyor. Bu durumda kalem, arşın 
nurlarıdır. En alt safhada moleküller vardır. Moleküller düzeyde 
kristalleşmeler ile yazılan bir âlemde yaşamaktayız.  

İçerikte olanı dışlaştıran her ne ise ona kalem diyoruz. Peki, en aşağı 
mertebeye geldiğinizde, âlemde kalem nedir? İnsan… Yazan, çizen, kendinde 
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olanı ürettikçe dışlaştıran insan… Hakk’ın kalemi olan insandır ve mürekkebini 
özünden bulduğu için tükenmez… Mana hazinesinin kalemidir insan. Her 
yaşadığı Hakk’tan ve yaşadığı her şeyde sıfatı ilahisi ile Hakk tezahür ediyor, 
kendini insan üzerinden gösteriyor. İnsan üzerinde insan kalemini kudret eli 
ile tutmakta… Yerküre bakir sayfalar ile dolu… İnsan ile yeniden yazmakta. 
Kur’an’ı bu bağlamda okuyun... İnsan üzerindeki bütün anlatımlarına dikkat 
edin, insanın kalem olduğunu görürsünüz. Ayrıca insan üzerinden hep kendini 
dile getirmekte değil mi? Doğada ki yaşamda en mükemmel kalemin insan 
olduğunu görmekteyiz. 

Kalem, kalıcı olarak iz bırakandır. Bu bağlamda kalem niteliğine haiz olanın, 
bıraktığı iz/etkilediği ölçüde vazifesini gördüğünü söyleyebiliriz.   

İkinci ayetin sonu ve dördüncü ayet beraber okunmalıdır. “Sen rabbinin 
nimeti sayesinde bir mecnun deli değilsin.” “Şüphesiz sen en övülmüş ahlak -
ahlakı hamid- üzerisin.” Arapçada mecnun demek; deli demektir. Deli sağlıklı 
düşünemeyen, sağlıklı tutum ve davranışlarda bulunmayan demektir. Böyle 
yorumlansa da deli demek; üst yapı kurumları olmayan, sorumluluk bilinci 
gelişmemiş, hak belirimlerine göre sınırlar edinmemiş olarak gerçeklerden 
uzak, boş bir iç dünyada anlık durumlara insan olmanın evrenselinden uzak 
yaşayan demektir.  

“sen üstün ahlak üzerisin” ve “… Mecnun değilsin” ayetleri ile görmekteyiz ki 
anlaşılmaz ve kabul edilmez olmak; deli olmak anlamını taşımamakta. Bu 
ayetler ile anlaşılması gereken biraz önce belirttiğimiz delilik niteliklerinin tam 
tersi olarak işaret edilen insanın, olgun insan olduğudur. Aslında mükemmel 
bir kalem olduğudur. Deli insan ile âlemlere ne yazabilirsiniz ki? Üst yapı 
kurumları olan, hak sınırlara göre yaşayan, sorumluluk bilincinde vazifesi 
gereği hareket eden, vicdanı ile iş gören insan deli değildir. 

Aklen üst yapı kurumlarınız var mı? Vicdanen değerleriniz var mı? Akli olarak 
eylemlerde bulunuyor musunuz? Kalem akli olarak eylemde bulunmak 
demektir. Çünkü kalemi elinize aldığınızda, araç kullanan olarak akli 
davranıyorsunuzdur. Gerçekleştirmek istediğinizin, ifade etmek istediğinizin 
aracı ne ise kaleminizdir. İnsanın kalem olduğunu en doğru biçimde anlayacak 
olanlar; yaratım düzeyinde üreten insanlardır. Özellikle sanatçılar bunu en iyi 
anlayacak olanlardır. Çünkü üreten insan, kalem olur, kendinde olanı/ 
kendinden ineni dışlaştırır. Allah’a ait olarak kalem niteliği kazanmış insan ise 
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deli değil, kendisinden inenler ile üstün yaratılışında gerçek olana göre 
buldukları ile yaşayandır.  

İlkeli yaşıyorsanız siz kalemsinizdir. Sizde ilkeler tezahür ediyor ve o ilkeler 
tezahür ederken siz onun aracısınız. Orada bir akıl var ve kalem denildiğinde 
akıl yetisi anlaşılır. Arşın nurları, akıl yetisi üzerinden gerçekleşmesi 
gerekenleri insandan dışlaştırır.  

İnsan olarak kalem olma niteliğinde iseniz eğer size buyrulan; kendinizden 
emin olmanız ve mecnun olmadığınızdır. Sizin gerçeğe ait yaşadığınız, ifade 
ettiğiniz, bulunduğunuz devirdeki insanların değerlerine bağlı olarak 
gerçekleşen kabullerini ve anlayış sınırlarını aşabilir. Bu, sizin deli olduğunuz 
anlamını taşımaz… Sizin bulunduğunuz devrin insanı değil, yeni inşa olacak 
olan devrin kalemi olarak yeni devrin insanı olduğunuz anlamını taşır. 
Geçmişin sayfaları değil, geleceğin kapısısınızdır. 

Siz insanlar tarafından anlaşılmıyor ve kabul görmemekte iseniz; ilkelerin 
tezahür ettiği üstün ahlak ve gerçeğe ait bilgiyi ifade etmekteyseniz, âlemi 
nasutta/ insanlık âleminde deli olarak görünmeniz normaldir. Deliliğin 
ölçülerini bilmeyenlerin sizi deli görmesi hak ve hakikate kendi 
örtüklüklerindendir. İnsanlar ile aynı doğrultuda algıda olarak olan biteni 
görmemekte ve değerlendirmemekte iseniz yabancılaşmanız ve deli olarak 
dışlanmanız olağandır. 

Erenler “Deli olmadan veli olunmaz” demişler. Böylesi delilik; üst yapı 
kurumlarını ve değerlerini yitirmenin deliliği değil, anlaşılmaz olmanın 
deliliğidir. Neden? Herkes ölüme korkarak bakar, siz “Ya Rabbi şükür” diye 
bakarsınız. Hastalığa korkarak bakar, siz “Ya Rabbi şükür” diye bakarsınız. 
Çünkü ondaki nedeni biliyorsunuz. İnsan nedenini bilmiyor, hayati olarak 
bakıyor.  

Mülk suresinden itibaren okuyun; insan aciz düştüğünde korkuyor. Ama siz, 
aciz düşmenin sebebi ne ise sizi Hakk’a yetiştirmenin bir nedeni olarak 
gördüğünüzde; sıradan insanların bela olarak gördüğü size rahmet olmakta... 
Başkasına bela olan size rahmet olmakta… Ola ki paranızı kaybediyorsunuz, 
herkes hayıflanır; siz hikmetine bağlı olarak “Ya Rabbi şükür” dersiniz.  

Arnavut kadının hikâyesini bilirsiniz. Kadın ev almış, ev aldıktan sonra ertesi 
gün yanmış. Kadına evin yanıyor demişler. Cevap ne? “Dün verdi, bugün aldı. 
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Zaten onun idi” demiş. Bu anlaşılır bir şey mi?  Delilik böyle bir şey… Normal 
insanlar tarafından anlaşılamayan şey, “Sen mecnun değilsin, onlar seni 
anlamıyorlar.” Bu ifade olarak şu demektir; “kendinden emin ol.”  

Sure sonuç itibarı ile eminlik ilkesine dayalı okunmalı. Dünya görüşlerimize 
göre gerçeğin algılanışı farklılıklar gösterir. İnsan hak ve hakikate göre 
gerçeklik algısı edinmiş ise eğer sure ile kendisine söylenen; “Bildiğinden emin 
olarak yaşa...”   

İnsan zannına göre gerçek bildiği değil, gerçek olana göre yaşamalıdır. Böyle 
olduğunda gerçekten emin olarak yaşamak insanın vazifesi olur. İnsan 
durumdan vazife çıkarmaya alışıktır. Önemli olan ise gerçek olana göre 
kendine vazife edinmesidir. 

Vazife edinmek adanmışlıkla aynı değil, vazife edinmek aklidir, bunu Hakka 
suresinde daha net görürüz. Kalem suresinde “vazife edin” denilir, Hakka 
suresinde ise “vazifene göre yaşa” denilir. Vazife edinmek aklidir ve vazifeye 
göre yaşamak kalbi olarak adanmışlığı gerektirir.  

Kalem arşın nurları, asıllarda melekler, arzda ise insandır. Mertebe mertebe, 
tefsir olarak birçok anlamda anlamlandırılabilinir ama evrenseli şu; içerikte 
olanın dışarıya dışlaşmasının aracı olan ne ise o kalemdir. Kalem demek iz 
bırakan, izi kalan, lügat olarak kelam ile aynı kökten türetilmiş bir kavram. 
İnsanda kelam söz olarak kalemdir. Çünkü söz/ dil ile ifade edilen insanların 
kabulüne göre kendilerinde iz bırakıcı olandır.  

Âlemde Cenab-ı Hakk, arşın nurlarında, kelamını bu âleme doğru taşır. Elbette 
ki arşın nurları kalemin nurlarıdır ama yeryüzünde Allah’ın kalemi insandır. 
Mertebe mertebe okuduğunuzda, her mertebede farklı bir anlamla tefsir 
karşılıklarını görürsünüz. Kavramın içeriğini evrenselinde okumaz/ tevil etmez 
isek her mertebede tefsir etme olanağını da bulamayız.  

Surede ise nebi üzerinden kalem insanı kâmil olarak anlamlı kılınır. Çünkü 
âlemin kalemi odur. Evvela kutup olan kâmil insana tecelli eder; ondan sonra 
tecelli eden âlemlerde tezahür eder… Gerçekleşir, görünüş bulur. Kelam ile 
tinde varoluşuna zemin bulan insan, kelam ile ürettikleri sonucunda kalem 
olmayı doğası gereği bulur.  
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Surede insanlık vazifesini yerine getiren ve getirmeyen insana tanığız. Yedinci 
ayet; “şüphesiz senin rabbin; kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilendir, 
kimin hidayete erdiğini de en iyi bilendir. Şu hâlde yalanlayanlara itaat etme”. 
Hemen arkasından “onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlarda sana 
yumuşak davransınlar” denilir. Bu durumda ifade edilmek istenen; “sen 
kendinden emin ol, sen deli değilsin. Kendinden şüphe etme, kendinden emin 
ol. Kendinden emin olman ile beraber vazife bilincini edinmiş olarak sana ne 
söyleniyorsa onu yap… Vazifenin gereği olarak sana emanet edilen ne ise 
kendinden dışlaştır ki Hakk’ın kalemi olasın, tercümanı olasın.”   

Otuz altıncı ayetten elli ikinci ayete kadar hasedi, kibri ve benzeri gibi 
durumları, basiretten yoksun olanların olan biteni hakkıyla 
değerlendiremediği ve hak olanın görünüşünün nesneleri olmaları sebebiyle 
irşad ehlinin vazifesinde sebat ve azim göstermesi gerektiği anlamlı kılınır. 
Yani her şeyi büyük resimden görüyorsan, o zaman sebat edeceksin.  

Otuz altıncı ayetten elli ikinci ayete kadar: “Size ne oluyor? Ne biçim hüküm 
veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da, ondan mı okuyorsunuz? Onda, 
beğendiğiniz her şey sizin için mutlak sizin olduğu mu (yazılıdır)? Yoksa <ne 
hükmederseniz mutlaka sizindir> diye sizin lehinize olarak tarafımızdan 
verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara: bu 
iddiayı onların hangisi savunacak?  Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde 
doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını! O gün incikten (baldırı) açılır ve 
secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler. Gözleri horluktan aşağı 
düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Hâlbuki onlar, sapasağlam iken de 
secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı). (Resulüm!) Sen bu 
sözü (Kur’an’ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri 
bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Onlara mühlet veriyorum. 
Doğrusu benim fenim çok sağlamdır! Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun 
da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gaybın bilgisi 
onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar? Sen rabbinin 
hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli 
rabbine niyaz etmişti. Şayet rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, 
mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. Fakat ardından, rabbi 
onu seçti (vahiy verdi) ve onu salihlerden kıldı. O inkâr edenler zikr’i (Kur’an’ı) 
işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hala da (kin ve 
hasetlerinden:) <hiç şüphe yok o bir delidir> derler. Oysa o (Kur’an), âlemler 
için ancak bir öğüttür.”  
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“baldırı açılır” ifadesi ile ortada çırılçıplak kalırlar anlamlı kılınır. Aciz ve her 
şeyleri ortada olarak görünürler. Her şeyiniz ortada demek acizsiniz demektir. 
İnsan edindikleri ile örtünürken acziyetini unutur. Tinin gerçekleri ile aciz 
kılınacağı gün örtüleri elinden alınmış olarak her şeyi ile görünmekte olur.  

“Secdeye çağrılırlar ama güç dahi yetiremezler.” Çünkü artık eylem zamanı 
bitmiştir, sorgulanma zamanıdır.  

“Kur’an’ı yalan sayanı sen bana bırak, biz onları bilmedikleri bir günde peyder 
pey yakalayacağız.” Burası çok önemli, “sen vazifene bak”, yani eleştirmek, 
yanlış görmek, senin hakkın değil. “sen onu bana bırak, gerisini boş ver” diyor. 
Vazife hedef odaklı gayret etmeyi gerektirir. 

“Ben onlara mühlet veriyorum, şüphesiz benim kendi tuzağım pek sağlamdır.” 
Burada altını çizmem gereken bir şey var; Allah ehli ile uğraşılmaz. Hazreti 
Allah “kim ki velime buğuz eder, bana buğuz etmiştir. Kim ki velime harp 
açmıştır, bana harp açmıştır” demekte. Veliyullah ile uğraşılmaz… Kim onlara 
zulüm ederse sonuçlarına da katlanır. Veliler tarihinde buna birçok örnek 
hikâye vardır. Araştırırsanız eğer Kalem suresini, ilahi vazifeyi yüklenmiş 
olanlarla mücadele edilmemesi gerekti anlayışı ile de okursunuz. “mecnun” 
diyorlar…  Kalp kırılmış, kendinden eminlik yitirilmiş, insan kendi 
yaşadıklarından şüpheye düşer. Uyarıyor “şüpheye düşme, emin ol” demekte. 
Emin olun ki mecnun diyenlerin tamamında delilik belirtileri görünmüştür/ 
görünür. Kendi hayatımda tanık olduklarım var. 

İnsan vazifesi ne ise onunla alakadar olmalı. Vazifesini unutturacak veya 
vazifesinden geri bırakacak karşılaştığı her türlü tutum ve davranışı fevri 
görmeden vazifesine devam etmelidir. Sureden bunu da anlamaktayız. Hani 
derler ya “enerjini tüketme”, “aklında besleme”. Unutun gitsin... Emin olun ki 
veliyle uğraşanın işi bitmiştir.  

Bir tane zat tanımıştım, kırklardandı. Bir gün demişti ki “bir tane hoca geldi, 
benimle uğraştı”, “ne oldu” dedim. Allah’a havale etmiş. Adam iki gün 
geçmeden ölmüş. Veli ile uğraşılmaz. Surede belirtilen; sizlerle uğraşılıyorsa; 
Hakk’ı yaşıyorsanız, hak üzeri yaşıyorsanız, sakın Allah’tan eminliğinizi 
bozmadan, karakterde edindiğiniz bütünselliğinizi yitirmeden vazifenizle 
ilgilenmenizdir.  
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Amaç bütünler demiştik, ilke bütünler, amaçtan sakın yoksun kalmayın. 
Amaca bağlı olarak vazifeniz ne ise onu yapmaya çalışın. Vazife de sizi amaç 
edinilene taşır. Amacı içselleştirerek bütünlenmenizi sağlar. Tinde size amaç 
kılınana doğru ilerlerken güveninizi yitirmeden olması gerekenleri yaşayın. 
Yolun kendisi yürümek içindir, engellerine takılı kalmak için değildir.  

“Şimdi sen rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma” denilirken; zaten 
surenin ana fikri verilmekte. “balık sahibi gibi olma” demek; vazifenden 
kaçma demektir.  

“hani o sıkıntıdan yutkunup yalvarmıştı.” Bakın resulallaha ayna oluyor sözü 
ile. Söz varlık aynasıdır, kelam varlık aynasıdır. Resulallaha ayna oluyor, “gamı 
bırak, hak, hakikate bak, sen hakikatle yoluna devam et” denilmekte.  

“Derken rabbi onu seçti ve salihlerden kıldı”. Sonuçta senide seçebilir ve 
rahata kavuşturabilir ama sen onun gibi vazifeni terk etme.  

 “Oysa âlemlere bir zikir öğütten başka bir şey değildir.” Yani siz yaşantınızla 
öğüt olun, vazifenizi yerine getirin, yaşantınızla öğüt olun. Son ayetler ile ne 
denilmek istendiği net anlamlandırıyor. 

 “Biz yakında burnunun üzerine damgayı vuracağız.” Bakın burnunun üzerine 
demesi; burun insan karakterinin uzantısı olarak yapısı gereği anlam kazanır. 
Büyük burunlu olmak bencilliğe, sivri burunlu olmak her işe karışıldığına/ 
patavatsızlığa, ince burunlu olmak naifliğe vb. İşaret eder. “burunu kalkık” 
derler. Kibre işarettir. Rüya tabirini bilenler bunları bilirler. Bu bağlamda “o 
kibirlenenlere gerekeni yapacağız, merak etme” denilmektedir.  

“Şüphesiz biz bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. 
Hani onlar sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.” 
Mülk suresinden itibaren okuyun, geleceklerinden eminler değil mi? Hakk’ın 
üzerlerindeki hakkını gözetmiyorlar. Hakk’ın üzerinizdeki hakkını gözetmek, 
başkalarının da onların üzerinde hakkı olduğunun gözetilmesi demektir. 
Başkalarının hakkını da gözet, Allah’ın sizin üzerinizdeki hakkı; toplum 
yaşantınızdaki fakir, fukaranın, ilimde, ahlakta vb her türlü düzeylerde 
ihtiyaçlıların üzerinizdeki hakkıdır. Bu hakkın verilmesi ise Allah tarafından 
size verilmiş olunanın zekâtını vermiş olmanızdır. Böylece surede zekâtta 
dolaylı yoldan zikredilmiş olunur.  
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“Onlar istisna da etmiyorlardı” yani mallarından da bir hak vermiyorlardı, 
kendilerinden bir hak Allah’a ayırmıyorlardı. Yani vazife edinmeyenler 
zikredilmekte. Bu ayet zekât ayetlerindendir.  

“Ama onlar uyurlarken rableri tarafından onun(bahçenin) üzerinden dolaşıp 
kuşatıverdi” yani azap geldi… “derken zifiri karanlık gece gibi kesildi. Onlar 
sabah vakti birbirlerine seslendiler, eğer devşirecekseniz hadi erkenden 
mahsulünüzün başına gidin. Hemen yola koyuldular, birbirleri ile 
fısıldaşıyorlardı, bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın” haklar 
gözetilmiyor, sadece kendi menfaatlerini gözetiyorlar. 

“Nihayet azmi ile güçleri yetenler olarak erkenden gittiler”, mülk suresinden 
itibaren okuyun, güçleri yetenler, acizliklerini görmüyorlar.  

“Ama onu gördüklerinde dediler ki mutlaka biz şaşırdık. Hayır, biz mahrum 
bırakılanlarız. Onların en mutedil en akıllıları olanı yani dedi ki; ben size 
dememiş miydim? Tesbih etmemiz gerekmez miydi?” Yani Hakk’ı hakkınca 
yaşamamız gerekmez miydi? Başkalarının haklarını gözetmemiz, ilkeleri vazife 
edinmemiz, gerekmez miydi? Acziyetimizi bilmemiz gerekmez miydi?  

Ayette geçen tesbih konusunu anlamlı kılmak gerek. Tesbih, yüzmek 
demektir. Allah’ın varlık deryasında esmaları ile Allah’ı anlamaya çalışmak, 
esmaları ile O’nu anmak tesbih etmenin bir safhasıdır… Ama tesbihte aslolan; 
Allah’ın varlık deryasında sıfatları zemininde O’nu esmaları ile hakkı gereği, 
tutum ve davranışlar üzerinden karakter belirimlerinde yaşamaktır. Böyle 
olduğunda Allah’ın varlık deryasında aslolan nedeninizi hakkı ile yaşamış 
olursunuz.  

Melekler ne yapıyor? Tesbih ediyor. Sabah akşam oturup zikir ediyorlar 
anlamında değil. Zikir yapmaları gibi bir durumları da yok değil ama kastım; 
kendilerinin potansiyellerinde olan, içkin olan, içerik olarak var olan ilke ne ise 
esma ne ise eylemlerinde onu gösteriyorlar olduklarıdır. Kendilerinde olan 
ruh ne ise eylemlerinde onu gösterdikleri için iş gördüklerinde melek 
oluyorlar. Ve sizden de istenen budur. Yüklü olduğunuz ne ise eyleminizde, 
ürettiklerinizde dışlaşırken görünüş bulması sizi nedeninizi yaşamış olarak 
insan kıldığı gibi Allah’ı da tesbih etmiş olursunuz. Neden üzerinde taşınandır, 
eylemlerde görünecek olandır. Sizden istenen ise evrenseline bağlı nitelikli 
eylemlerde/ salih amellerde bulunmanızdır. 
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“Dediler ki; rabbimizi tesbih ederiz”, tevekkülle beraber okuyun tam anlamlı 
olur.  

“Dediler ki; rabbimizi tesbih ederiz, gerçekten biz zulüm edenlerdenmişiz” 
ama iş işten geçti. Tesbih lafta kaldı, eylemde gerçekleşmedi. Şimdi eylemde 
kalmadığını nereden anlıyorsunuz? Hani “incikleri, baldırları açık halde 
secdeye de varamadılar” diyordu; artık salih eylem yapacak fırsatı kaçırdıktan 
sonra onu yapacak daha fırsat önüne gelmez. O sırada senin için kendini 
aslına bağlı olarak yaşaman için bir fırsattı.  

Bahçe sahipleri kıssası mahşerde yaşanacaklara misal olarak verilmekte. 
Dünya ahretin tarlasıdır. Ahrette yaşayacaklarımıza örnektir. Bu bağlamda 
geleceği, yaşadıklarımız sonucu olarak görmemiz gerekir. Allah’ı ahlakında 
tanımak ile beraber olacağı öngörmemiz ve ona göre yaşamamız gerekir. 
Böylece bize bahşedilen yaşam fırsatını kaçırmamış oluruz. Kalem suresi ile 
tinde ilkeler ile nitelik kazanmış olarak edimlerde bulunurken; nedenini 
yaşayan ve geleceğe iz bırakan insan olmamız istenendir.  

“Ey insan! Akıbetinde hüsrana uğramadan önce, gerekli olan şeyleri yap” 
denilmek istenlerdendir.  

Surede; hak olanı gerçekleştiren insanın, gerçeğe göre yaşayan insanın, 
insanlar nezdinde değer olarak görülmese de Allah katında değer olduğunu 
görmekteyiz. Surede; hak ve hakikat doğrultusunda yaşanması gerektiğini 
ifade etmenin ve bu doğrultuda yaşamanın, insanın vazifesi olduğu özetlenir. 

Sebeplere, görünüşlere aldananların, Allah’tan/ gerçekten yoksun, zanlarda 
yaşadıkları da surede özetlenmiştir. İnsan, her eseri ile yazarken yani 
kendinde olanları dışlaştırırken -suredeki üretici olan ehle de bakın-, ürün 
verirken edindiği tutum ve davranışlar doğrultusunda kendini de karakter 
sahibi olarak üretmektedir. Kendini tinde gerçekleştirirken geleceğine kendini 
not düşmektedir. İnsan, önündeki doğayı yeniden yazmaya çalışırken, kendini 
de karakterde tinde yazmaya çalışmaktadır… Ve kendi hikâyesini 
yaşamaktadır. Kendi kaderini yazan değil, kaderine not düşendir.  

İnsan her eseri ile yazarken yani kendinde olanı dışlaştırırken Allah olarak 
üzerinde ve âlemlerde rabbi olan belirleyici kuvveti de unutmamalıdır. 
Kaderini yazan O’dur, insan ise kaderine sadece not düşer. Notunu sonuçta 
okuyacak olan da kendisidir. 
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Gerçeğe göre yaşamak insanın zorunluluğudur. İddia edilenin, tinde gerekliliği 
ve doğada zorunlulukta gerçekliliği olmalıdır ki yaşam alanlarına taşınsın. 
Gerçekliliği olmayan iddia ve zanlar ile Allah faktörünü de unutarak yaşamak; 
sonunda uyanılacak olunan, sanal âlemde yaşamaya benzer. 

Elli ikinci ayet ile örnek insanın, yaşantısıyla gerçeğin tezahürüne sebep ve 
hakikatin yani Allah’ın görünüşüne sebep olmasına tanığız. Tinde örnek insan 
Allah’ın en büyük delili olan ayet olarak ispatının kritik noktasıdır.  

Elli ikinci ayet; “Oysa o âlemlere bir zikir, öğütten başka bir şey değildir.” Yani 
gerçeği yaşayanlar, gerçeğin delilidirler, ispatıdırlar. Sonuçta âlemi 
şekillendiren ve âlemde bütün insanlığa yol gösterenlerdir. Onlar ne 
yaşıyorsa, âlemlerde mertebesine göre o biçimlenir. Halen Muhammed 
Mustafa’nın ahlakı üzeri yaşıyoruz ve insanlık âlemine biçim verdiği yönde 
yaşamıyor muyuz?  

Bununla beraber belirteyim ki sure; vazife bilinci edinme suresidir.  

Surede özetlenen şu; Erenlerin güzel bir sözü var, sureyi anlamlı kılmakta. “İş 
Allah’ın işidir, ya biz o işin memuruyuz, ya da amiriyiz.” İş Allah’ın işidir, ya 
memurusun, ya amirisin. O işi hakkıyla yap, vazife edin. Surede özetlenen 
bu… Vazifeni hakkıyla yerine getir…  

Herkes ürün verirken, kendine varlık verirken, akıbetini düşünmüyor. 
Kendisinden dışlaşanı görmüyor. Bunun için “sende dışlaşanlara dikkat et” 
diyor… “sende ben yazıyorum, sende ben işliyorum” diyor. Bunun için 
kendinden emin ol, eminliği kaybettiğiniz anda, dışardan gelen her türlü 
saldırıya açıksınız demektir. Savunmasızsınız demektir.  

Dikkat ederseniz; Mülk süresinde insana, haddinden fazla kendisine 
güvenmemesi öğütlenmekteydi. Bu surede de hak ve hakikate vazifeli olan 
insana, özvarlığı olan Allah’a güvenerek vazifesinden taviz vermeden iş 
görmesi öğütlenendir.  

Kalem suresi birinci ayette belirtilen kalem, kelamın belirimidir. Kelam ise 
aklın belirimidir. Bu sebepten dolayı “Sen mecnun değilsin” denilirken; kalem 
sensin, senden dışlaştırdıklarım yüzü suyu hürmetine sen deli değilsin diyor.   
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Bu ayet tefsir değil ama nüzulüne bağlı tevil edildiğinde gerçek anlamını 
bulur. “rabbin nimeti” denilirken; senin üzerinden dilde ve güzel ahlakta 
dışlaştırılan ilahi kelam, mecnun olmadığının kanıtıdır.  

Dördüncü ayette ise üst yapı kurumları edinmiş olması sebebi ile mecnun 
olmadığının ikinci belirtisi vurgulanır. Asıl mecnun olanlar, akıbeti ön 
görmeden yaşayanlardır. Manevi yolda delilik, normal beşeri insanın, 
anlayamadıkları kişilere yakıştırdıklarından başka bir şey değildir. “Deli 
olmadan veli olunmaz” sözü de bundan dolayı söylenmiştir. 

Bu sureyi yaşayanlar; sonuçlarını öngörerek yaşadıkları ile emin adımlar ile 
geleceğe doğru yürürler. Geride bıraktıkları ise vazife edindikleri ile 
bıraktıkları eserler üzerinden geleceğe not düşmelerdir. Her eser, tarihten 
daha çok geleceğe not düşmektir.  
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69-HAKKA SURESİ 

 

Hakka suresi kesin bilgi ilkesi ile okunmalıdır. Gerçekleşecek olanın bilgisi... 
Bakın Hakka diyor: “Gerçekleşecek olan” birinci ayet muhteşem bir ayet. 
Vakıa suresi ile benzerliği var, sanki ikiz gibiler. Diyor ki: “Gerçekleşecek olan 
nedir? O gerçekleşecek olanın ne olduğunu hangi şey sana bildirdi, nereden 
biliyorsun? ” Gerçekleşecek olan bilinmez olandır. Bir önceki sure ile 
gerçekleşecek olanı yaşadıklarımızın karşılıkları olarak anlamamız gerektiğini 
görmüştük.  

“Gerçekleşecek olan nedir?” Denildikten sonra; geçmişlerin akıbet olarak 
yaşadıkları ve gelecekten haberler verilmekte olduğunu görmekteyiz. Tine 
bağlı olarak doğa üzerinden gerçekleştirilenler ve gerçekleşecekler beyan 
edilmekte.  

Doğada gerçekleşenler tine bağlı olarak gerçekleşmekte iken önemli olan 
doğada gerçekleşenlerin, tinde gerçekleşenlerin nesnesi olduğunun bilincinde 
olmaktır. 

Soru sorulmakta ve surede sorunun cevabını da verilmekte. “Gerçekleşecek 
olan nedir?” Diyor. Gerçekleşecek olanlar, Semud’un başına gelenlerdir diyor. 
Yani tarih bilincini edin ve tarih bilincinde gör diyor. Gerçekleşecek olan yani 
hak geldiğinde, hakkı vazife edinmeyenlerin, yaşamına taşımayanların başına 
ne geldiyse o gelecektir. Hemen arkasından zaten anlamlandırmaya devam 
ediyor. “İşte o gün gerçekleşecek olan gerçekleşmiştir.”  Zaten on beşinci 
ayetten itibaren cevabını veriyor. “Gerçekleşecek olan nedir?” Gerçekleşecek 
olan o gün gerçekleşecek olandır. O gün denilirken; sadece ahreti, mahşeri de 
anlamayın. Eğer hak olanı vazife edinmezseniz, sorumlu kılındıklarınızı hakkı 
ile yaşamazsınız, akıbet olarak burada yaşayacaklarınız da gerçekleşecek 
olanlardır.  

Doğada yaşananlar tine bağlı olarak yaşananlardır. Gerçekleşecek olan da 
ilkedir. Eylemde görünecek tinde gerçekleşecek olan ilkedir, hak sözdür. Her 
şey ilkenin gerçekleşmesinin nesnesidir. Bütün ilkeler de Cenab-ı Hakkın 
kendisinin görünüşe taşımasının aracıdır.   
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Kıyamet ayetlerine bakın. Kıyamet ayetlerinin ortak iki temel özelliği var. 
Dağlar savrulduğunda, yıldızlar dürüldüğünde, gök dürüldüğünde. Gök 
dediğinde iç dünyanız dürüldüğünde, dağlar dediğinde yaşam dayanaklarınız, 
kuvvetleriniz dürüldüğünde anlamına da gelir. Yıldızlar olarak ilkeler, 
ulaşılmaz olanlar dürüldüğünde bilgisi ile içselleştirildiklerinde ise gerçek olan 
yaşamda görünür. Söylenmek istenen; insanı hak ve hakikate gafil bırakanlar 
elinden alındığında gerçekleşen gerçekleşmektedir. O’da nesnelliğe aşkın, 
haklar üzerinden hakikatin görünüş bulmasıdır.  

Ölmeden önce ölmekle alakadar düşünün. Yani ölmeden önce ölünüz. Bütün 
dayanaklar elinizden alınır. Diyor ki: “Bir kulumu seversem” diyor. “bütün 
kapıları yüzüne kapatırım.” Dayanaklarını alır. Dağlar savrulur. Hani 
“Güvendiğim dağlara karlar yağdı” atasözü ile okuyun daha anlamlı gelecektir. 
Güvendiğim dağlara karlar yağdı. Dayanaklarımı yitirdim anlamındadır. 
Dayanaklarınızı yitirdiğinizde, bilinciniz dürüldüğünde, gönül göğünde olan 
ilkeler dürülmüş olarak dışa vurulduğunda, nefsi emmare aciz düştüğünde 
denilmektedir. Ne ile aciz düşüyor? Hakikat göründüğünde ve sizler aciz 
düştüğünüzde. O gün ne olur? İşte o gerçekleşmiştir. O gün siz rabbinize arz 
olursunuz. Hiçbir gizli saklı kalmaz.  

Bunlar muhteşem ayetler. Niye muhteşem ayetler? Geçen hafta görünüşü 
anlatmıştık hatırlıyorsanız. Maneviyatta görünüş.  Allah kendinde gerçektir. 
Sıfat ve esmalarıyla kendini eylemleriyle gerçekleştirir. Onandığında ise 
kendini gerçek kılar.  

Gerçekleşirken zatında gerçekleştirmiyor. Zatında eylemde bulunduğu anda, 
üretimde bulunduğu anda sıfatları ve esmalarını gerçekleştirirken kendini 
tavırlarında gerçekleştirmekte. Ne zamanki kendine tanık olan birini var 
ediyor, işte o zaman kendisini gerçek kılıyor. Bakın kendinde gerçek olan, 
kendinde zatı ile gerçek olan, kendini esma ve sıfat eylemlerinde 
gerçekleştiren, kendisine tavırlarında tanık olunması ile gerçek kılmakta. Bu 
da maneviyatın zorunlu yürüyüşüdür.   

Hani, “Bilinmeyi istedim. Halife halk edeceğim” demekteydi ya…  Allah’ı ne ile 
bileceksiniz? Kendi üzerinizdeki sıfat tecellisi, esmalarda tezahürü ile 
bileceksiniz. Doğadaki ayetleri ile bileceksiniz. Ne ile; akıl, iman ve vicdan ile 
bileceksiniz. Kendinde gerçek olan kendini tinde gerçekleştirmektedir ama kul 
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ile onandığında kendini gerçek kılmaktadır. Karakter belirimlerinde kimlik 
kazandığında kendini gerçek kılmaktadır. 

Böyledir ama… İnsan Allah’ı kendinde sıfatları zemininde gerçek tavırları ile 
yaşarken ve O’nun ile kimlik bulurken kendini de O’nunla 
gerçekleştirmektedir. O’nun ile kendini de gerçek kılmaktadır. Bu da insanın 
tinde ikinci ayağıdır. İnsanın tinde birinci ayağı Allah’a tanıklık, O’nu 
müşahede etmesidir. İkinci ayağı ise O’nu yaşadığının bilincinde olarak asli 
tecellide O’nu yaşamasıdır. 

İnsan doğa zemininde tinde gerçekleşen ile kendini bulmaktadır ki Hakka 
suresinde; tinde görünüş gerçekleştiğinde, insanın doğaya aşkın bakışımda, 
rabbi olan Allah’a tanık olacağı özetlenir. Bu da gösterir ki önemli olan doğada 
gerçekleşenler değil doğa zemini üzerinden nesnesine bağlı olarak tinde 
gerçekleşendir. 

 Kendinde gerçek idi. Esma ve sıfatta ürettiği şeyler üzerinden kendini 
esmalarında sıfatlarında gerçekleştirendir. Ama ne zamanki kulu kendisine 
tanık oldu; kendisini gerçek kıldı. İşte bütün süreç bu. Bu sürecin içerisinde 
insan veya bütün mahlûkatı düşünün. Kendisinin dışında değil. Onun içindir ki 
“Hakka” dediği; “Sen gerçekleşecek olanı nereden bileceksin” dediği; 
gerçekleşecek olanın senin üzerinden gerçekleşeceği, sende 
gerçekleşeceğidir. Böylece “sende gerçekleşecek olanı nereden bileceksin” 
denilmiş olunur.  

Kendinde gerçek olan, esma ve sıfatlarında ürün verdikleri üzerinden, -
üzerinden diyorum bakın kendisi değil- kendini gerçekleştirir ve kendisini 
onattığı anda, tanık kıldığı anda kendisini gerçek kılar. Hazreti Ali 
“görmediğim rabbe iman etmem” demiş ya... Gördüğü rabb gerçektir. İnsan, 
ürün verdikleri, tükettikleri, edimleri üzerinden O’na tanık olma sürecinde 
bulunur. İstese de istemese de insanın doğasında Allah’a iman etmek var. 
O’na tanık olma sürecindedir ve O’na tanık olmaktadır/ olacaktır. Herkes O’na 
tanık olacak ama O’nun ahlakı ile yaşayıp yaşamaması problem olarak insanın 
önünde duran bir gerçektir. Bilmek, bildiğini değerinde yaşamak anlamına 
gelmez.  

Daha önceleri belirttiğimiz gibi ilkelere tanık olmak önemli değil, önemli olan 
ilkelerin belirimi üzerinden tezahür edene Allah’a tanık olmaktır. Şimdi bunun 
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bilincine geldik. Tinde görünüşe gelen mutlak özneye tanık olmaya taşındık. 
Nesneye değil, duyular âlemine değil mutlak özneye hak belirimler üzerinden 
gerçekleşen tavırlarında tanık olmaya başladık. Yani ilkeye bağlı tutum ve 
davranışlarında, eylemlerde görünene tanık olmak  

Rahman, Rahim, Kerim vb tavırları ile Allah’a nasıl tanık olacaksınız. İmanlı bir 
akıl ile tanık olacaksınız. Bu da irfan ile sezgisinde, keşfen tanık olabileceğiniz 
anlamına gelir. Tanık olduğunuzda ise tevhitte tanıklık gerçekleşir. 

Doğadaki ayetleri üzerinden ise varlığının gerçek olduğunu bilirsiniz. Ama 
iman eden birisi olarak irfan ile görürsünüz. Duyular ile zihinle, düz mantıkla 
gerçekleşen akılla baktığınızda; doğaya, doğa nesnelerine tanık olursunuz... 
Ve görünenler size Allah’ı göstermez. İşaret eden ayetleridirler. Doğa 
nesneleri ile Allah’ı akletme ile sadece bilebilirsiniz, vicdanınız ile de O’nun var 
oluşunu kabul edersiniz. O’nu görmek; hareket belirimi tavırlarında iman ile 
mümkün kılınmıştır. 

Birisi size bir şey verirken o kişinin kendisi değil, verirken rızk ilkesine değil Er-
Rezzak olana tanık olmak tevhidin gereğidir. Bu örneği Adl, Kerim vb esmalar 
üzerinizden çoğaltabilirsiniz.  

Tinde görünüş ve tanıklık Hakka suresini özetler. İnsana, dikkat et denilir. 
Çünkü gerçekleşme sürecinin sonunda Hakk Teâlâ’nın kendisini görünüşe 
taşıması ve O’na tanık olmak kaçınılmazdır. Ya burada tanık ol diyor,  ya 
ahiretinde zorunlu tanık olacaksın. Burada tanık olmak imana, vicdana ve bu 
doğrultuda gerçekleşen akletmeye bağlı kılınmıştır. Ahirette ise tanıklık, 
zorunlu olarak gerçekleşecektir. Allah’ın varoluşuna herkes istese de istemese 
de eminlikte olarak iman etmiş olarak umumi kabul üzerinden algıda olarak 
tanık olacaktır.  

Bütün surelerdeki mahşer ayetlerine bakın... Herkes emin. “ Ya Rabbi bizi bir 
daha gönder.” Eminler… Biraz önce Kalem suresinde verdiği o bahçe sahipleri 
de karşılaştığı eylemler sonunda, gerçekleşen olay sonucunda Allah’ın 
varlığından, varoluş tavırları sonucunda emin değil miydiler? Bakın o 
betimleme, o hikâye; bir sonraki Hakka suresini net anlamlandırıyor. Sonuçta, 
eylemlerinde sebeplere kör olanlar, doğada gerçekleşen yıkıcı olay üzerinden 
Hakk’a tanık oluyorlar. Hakk’a mahşerde tanık olmadan önce tanık olun 
denilmektedir.  
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Surede, yaşanmış tarihsel olgulara,  gerçekleşeceklerin habercisi olmaları 
adına önem verilir. Tarih bize bunu gösteriyor. Tarih bize gerçekleşecek olanı 
işaret ediyor. Semud kavmi ile bunu özetliyor. Bu bağlamda tarih ile geleceğe 
öngörü ile bakacak insan, kati bir bilgi ile gerçekleşecek olanın bilincinde 
olarak geleceğe bakar. Elli birinci ayet bunu anlamlı kılar. Elli birinci ayet; 
“Şüphesiz o hak-el yakin -kesin bir- gerçektir.” Gerçekleştiğinde ise kâfirlere 
yas, iman edenlere ise sevinçtir. 

Elli ikinci ayette; “Öyleyse yüce olan rabbinin ismini tesbih et” denilir. Tesbihi 
biraz önce anlatmıştık. Tesbih, tenzih ile de alakadardır. Tenzihi daha önce 
bilgi olarak değil, kavram olarak değil, yaşamsal olarak anlamlandırmıştık. 
Zaten kavramın yaşamda gerçekleşmesi söz konusu ise tenzihi yaşamda 
karşılığı ile anlamlı kılmak olması gerekendir. Tenzihin içeriğini nasıl 
doldurmuştuk. Tenzih; “sizde tezahür edene siz kendisine örtükken, sizi örtük 
kılan her şeyden soyunmaktır” demiştik.  

Bunu şöyle de anlamlandırmıştık. Yanlış bir şey yaptığınızda vicdanınızın sesi 
ne diyor? Diyor ki: “Yapma. Niye yaptın?” Aslında bunu Allah diyor demiştik. 
Kendini tenzih ediyor. “Ya kulum ben kendime yakıştırmadım. Sen niye bunu 
bana yakıştırdın?” Allah sizi kendine yakıştırmış yani var etmiş. Ama siz; sizi 
kendine yakıştırana, yakıştırılmayacak/ nedeninde değil de ereğinde kabul 
etmeyeceği tutum ve davranışlarda bulunmaktasınız. Allah da vicdanda 
seslenen olarak ne demekte? “Ben seni kendime yakıştırmışken sen bana ne 
diye bunları yakıştırıyorsun?” Yani vicdanınızda Allah seslenirken; “Bana bunu 
yakıştırma. Bende böyle bir şey yok. Ben bunu sevmem” demektedir. Yani 
kendisini, kötü niyete bağlı olarak gerçekleşen eylemlerden yana tenzih 
etmekte. Rabbiniz sıfatı ile Allah sizde galip sıfatı ile iş görürken; asli tecellide 
eylemlerinizde tesbih edilmiş olarak zılli tecelliden yana tenzih edilerek 
bilinmeyi/ bulunmayı murat etmiştir.  

Düşünün bir kötülük yapıyorsunuz. Zina. “Ya kulum ben bunu yakıştırmadım 
kendime. Şehvet, kin, nefret, öfke, bunu mu yakıştırdın bana?” Diye okuyun. 
Kendinizi düşünmeyin, sizin üzerinizden rabbiniz olarak tezahür eden Allah, 
“ilkeler gereği yaşa” diyor. Ve “senin üzerinde varlığında ben tezahür ederken 
bana kötü olanı yakıştırma” diyor. “ ‘la’ ile tenzih et” diyor. Seni benden uzak 
tutacak şeylerden yana tenzih et anlamında. Bunu bu şekilde 
anlamlandırmıştık. Doğru olan olması gerekenleri yaşarken, ilahi sıfatlar üzeri 
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tesbihteyken; “la ilahe” ile olumsuzladıklarınız ile kendinizde ki Allah’a 
erersiniz. Yani  “illallah’ı yaşarsınız.  

Bu bağlamda geleceğe öngörü ile bakacak insandan, elli ikinci ayetle beraber 
yaşamda, nefsi emmarenin kötü alışkanlıklarından ve zanlardan kendisini 
tenzih ederek rabbi olan Allah’a ermesi istenendir. Elli ikinci ayette şu 
deniliyor: “Rabbine er. Kendini olumsuz noktada yaşadığın şeylerden tenzih 
et.” Kendini tenzih ederken, Allah’ı zaten tenzih etmiş oluyorsun. Kendisinde 
sonuç itibarı ile kabul görmeyen, kötü olan tutum ve davranışlardan yana 
tenzihte bulunuyorsun. Zılli tecelliden asli tecelliye dön anlamında okuyun. 
Surede bu özetlenir.  

Gerçeği bilmek ile gerçekleşecek olana göre gerçekleşende yaşamak iki farklı 
durumdur. Gerçeği bilmek (Allah’ı biliyorsunuz) ile gerçekleşecek olanı bilmek 
arasında fark var. Gerçeği biliyorsanız şu anlama gelir. Gerçekleşecektir. Bir 
şey gerçekse, en sonunda o gerçekleşecektir. İstisnasız ve kendini gerçek 
kılacaktır.  

“Hak geldi batıl zayi olacaktır” ayetini hiçbir zaman unutmayın. Gerçek 
geldiğinde diyor kendini batıl üzerinden gerçekleştirir. Kendisini onattıktan 
sonra, gerçek kıldıktan sonra, tanık kıldıktan sonra, batıl yok olur. Ayeti bu 
şekilde okuduğunuzda daha anlamlı idrak edeceksinizdir.  

Surede on üçüncü ayetten itibaren on sekize kadar ki Hakk ile kıyam etme 
ayetleri, bilinçteki değişim sürecinde olup bitmekte olanları da anlamlı 
kılmaktadır. Sure akıbet dinini özetler. İslam akıbet dinidir. Son din demek 
akıbet dini/ ahret dini demektir. İslam Âdem’den hatemedir ama hz. 
Muhammed Mustafa ile özetlenir. Akıbete, ahrete göre yaşamanın dini olarak 
biçim kazanmıştır. İslam ile akıbete, ahrete göre yaşa denmektedir. 
Nedenlere göre, şuna göre, buna göre değil. Her şeyi akıbet ve ahiretine göre 
yaşa. İslamın en temel niteliklerinden birisi de budur.  

Hani ne demiştik; Allah’a iman etmek, salih amelde bulunmak ve akıbete/ 
ahrete göre yaşamak islamın üç temel niteliğidir. Akıbete göre yaşamın 
duygusunu hangi meleke ile bulmaktayız? Vicdanda bulmaktayız. Yani 
vicdansız din olmaz ve sonunda islam olmak ile selameti edineceksek eğer 
vicdan şarttır. Vicdanı olmayan akıbete göre yaşayamaz. İslam akıbet dinidir. 

118

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Akıbete/ ahrete göre yaşanmasının sonucunda hak sınırlar edinilmesi ile 
selamet edinilir.  

Bizler genelde kıyamet ayetlerini okuduğumuzda, nesneye odaklanıyoruz. 
Dünya yok olacak, dağlar savrulacak, gök hallaç pamuğu gibi dürülecek değil 
mi? Nesnesine odaklı olarak olacak olanı anlamaktayız/ anlamaya 
çalışmaktayız. Nesnesinin üzerinden baktığınızda tinde gerçekleşene değil 
doğada gerçekleşene tanık olursunuz. Gerçekleşecek olan gerçekleşirken 
nesnesine takılı kalmayın. Eylemde kendini tavırları ile gerçekleştirdiğinde, 
eylem üzerinden kendini gösterene tanık olun.  

En basiti kendinizden düşünün. Manevi yolda gidiyorsunuz. Kıyamet başınıza 
kopuyor. Belirtileri gerçekleşmekte. Bütün kapılar kapandı. Dünya 
dayanaklarınızın tamamı elinizden alındı. Zengindiniz dibe vurdunuz. Bütün 
dostlar yok oldu gitti. Sizi çaresiz kıldı ve yalnızlaştırdı. Hakikat insanı 
yalnızlaştırır. Bu istisnasızdır. Yol giderken. Yolda insan yalnızlaşır. Yolun 
töresindendir.  

Müddesir süresinde ise yalnızlaştırmaz, topluma/ halka geri dönderir. Ama 
Hakka suresinde yalnızlaşacak olan insana tanığız. Sonuçta ne ile muhafaza 
ediliyorsanız, bu âlemde korunaklarınız nelerse hepsini yitirmeye başlarsınız. 
Dışarıda olan dayanaklarını yitirdiğinizde, iç dünyada muhafaza olmanıza 
sebep içselleştirdiklerinizi de yitirirsiniz. O vakit çöküntü başlar. Bunlar 
gerçekleşirken depresyona düşersin, kendi iç dünyanızda cehenneme 
itilirsiniz. İslam iseniz ereğiniz olan Allah’a bağlı olarak ayağa kalkarsınız. Hak 
ile ilkelerle… —Kalem suresinde vurgulanan- vazifeniz olan ne ise onunla 
ayağa kalkarsın. Vazifen olan ne? Tevekkül etmen gereken yani sende tezahür 
edene ayak uydurman gerek. Sende tezahür edenle ayağa kalkarsın. Olması 
gerekenleri yaparsın. Vazife edindiğinde ile ayağa kalkmış olursun.  

Dayanağınızı kendi dışınızda değil de kendinizde bulursanız eşrefi 
mahlûksunuzdur.  Allah ile ayağa kalkmıştır. Beşer; Allah ile ayağa kalkmayana 
denir. Dayanakları dışarıda olanlardır. İnsan dayanağı kendinde olandır. Hakk 
iledir. Hakk ile kayyumdur. Onunla ayaktadır. Onunla yürür. Ondan bilir. Böyle 
olduğunda kaybettiğiniz dayanakların hepsi size cennet olarak geri döner.  

Buradaki kastettiğim şey şu:  dışarıdaki dayanaklar artık hakkı ile görünür. 
Onlara haklarının dışında değer yüklemezsiniz. Her şeyi hakkıyla gerçek 
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değerinde yaşamaya başlarsınız.  Hakka; - gerçekleşecek olan- 
gerçekleştiğinde, sen kendini yitirme, yıkılma, depresyona düşme, hakk ile 
ayağa kalk olması gerekeni yap. Yürüyüşüne devam et. Doğada yıkım olurken 
sen tinde görüneni gör ve doğada değil O’nunla tinde kendini bul. 
Gerçekleşen tinde gerçekleşendir. Öyle ise tin sahibi Allah’a tanık olmak ve 
O’nun ile insanın kendini bulması, olması gerekendir.  

 “Gerçekleşecek olan nedir?” Sözün kendisidir. “Gerçekleşecek olan nedir?” 
Sizde olanın açığa çıkmasıdır. Bu da gerçekleşirken zül celali vel ikram esması 
ile beraber Kahhar esması baskın gelerek gerçekleşir. Gerçekleşenlerde Allah’ı 
tavırları ile görmek ise tinde gerçekleşene tanık olmaktır. 

 Allah ile ayağa kalk. Dayanağın o’dur. O’nunla ayağa kalktıktan sonra 
özgünlüğünü bulacaksındır. Hak olanı, hakkın olanı hakkıyla yaşa... İnsan 
sebepler dairesi için yaratılmamıştır.  İnsan, Allah için yaratılmıştır. “Kendim 
için yarattım” diyor. Öyle ise nedenini kendi dışında arama ve dış nedenlere 
dayandırma. Senin gerçek dayanağın özünde olandır. Asli olandır. Sen, seni 
hakikatine örtenlerden kurtulmadıkça hakikatine eremezsin. Örtülerden 
kurtulmak ise şiddetli biçimde gerçekleşirken, Allah’a tavırlarında tanık olman 
ve ermen içindir ki yolun kendisinde hedefe varman da istenendir.  

İnsan rabbi ile ayağa kalkmasını öğrenmeli… Kendi dışında başkası gibi 
görülenler ile nesneleri ile değil öz varlığı ile tinde uyanmalı.  

Bunu evrenselinden okuyun… Özne olan kendinde ne varsa karşılaştığı 
olaylarla beraber kendinde olanı gerçekleştirir. Bakınız... Kendisini 
gerçekleştirir, kendisini gerçekleştirdikten sonra kendisini gerçek kılar. Ama 
ne ile, kendisi onandığında -gerçek kılınır. Allah kendini gerçekleştiriyor. İnsan 
kendini gerçekleştiriyor… Kıyamet dediğimiz Allah’ın kendisini gerçek kılması 
üzerinden kulunu kendine erdirme sürecine koymasıdır. 

Kıyamet ile ilgili olarak yapılan bütün çalışmalara dikkat ederseniz; büyük bir 
yıkım ve yok oluştan bahsedildiğini görürsünüz. Bizim dikkat çekmek 
istediğimiz ise kıyamet ile anlamlı kılınmak istenen tinde doğuş ve sonrasında 
yaşanacaklardır. Surede dikkat çekilmek istenen ise kıyametten daha çok;  
yaşananların hak karşılığı doğrultusunda yaşam edinileceğidir. Bu bağlamda 
surede; Allah’a iman etmenin, salih amelde bulunmanın (“açı doyurmak”) ve 
takva sahibi olmak ile hayırlı bir akıbet için gerekli olanlar işaret edilir. 
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Gelecek bilinci ile takva üzeri yaşayan kulun, bu günün geleceğinin bilincinde 
yaşadığı da özellikle işaret edilir. Gerçekleşecek olan yaşadıklarımızın hak 
karşılıkları ile karşılaşacağımızdır. Bu durumda iman ehline düşen vazife Allah 
için yaşayarak Allah ile karşılaşmayı ummasıdır. Çünkü yaşadıklarımızın hak 
karşılıkları ile karşılaştığımızda, ilahi rablik tavırları ile Allah zaten kendisini 
gerçek kılmış olacaktır; geleceğe dair sözünü de gerçekleştirmiş olacaktır. 

Hakka suresinde diyor ki: “ben elbet kendimi gerçek kılacağım. Sözümü de 
gerçekleştireceğim. Bana sonuca doğru giden süreçte iman, salih amel ve 
takva ile katılımcı olun. Beni yaşamdan ve yaşam alanlarından ötelemiş olarak 
yaşamayın. Sonuç benimdir.”  

30. ayette: “Onu tutun ve bağlayın” denilirken; bağlanma ifadesi ile insanın, 
fani olan araçları gönle alması/içselleştirmesi sonucunda, dış dünya 
nesnelerinde kalarak tine örtüklüğü de ifade edilmiş olunur. 32. ayette: “daha 
sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içinde oraya sokun” denilmiş. 
“yetmiş arşın” denilerek ölçü verilmesi; sınırlanmışlığa işaret eder. Sınırsızca 
yaşayanlar sınırlı kılınmadıkları sürece terbiye edilemezler. İnsan hangi 
sebepler ile sınırsızca yaşadı ise sebepleri ve sebep oldukları ile de 
zincirlenmiş olarak kendini bulacaktır. Geleceğin bu biçimde tasvir edilmesi 
değil misallendirilmesi insana geleceğine dair neleri not düştüğünün 
hatırlatılmasıdır. 

Kendisinde hak tecelli edince insan ne ile direnir? Nefsi emmaresi ile edindiği 
sebepleri ile direnir. Kendini bağlı hissettiği bağımlısı oldukları ile direnir ve 
kendisini tinsel yaşam alanı olan iç dünyasında hak ve hakikate sınırlar. 
Direnmese… Mutlakta kabul görene göre kendini O’na iman, salih amel, takva 
ile bir bıraksa, zaten özgür. Nefsi emmaresini hak sınırlarına çekse, olması 
gerekenleri yapsa, iman ile yaşasa, akıbet olarak da kendisini tutsak kılacağı 
bir gelecekten kendisini uzak kılmış olacak.  

Nesi emmarenin tutsağı olacağınıza, Allah’a kul olun ki sonuçta Allah ile 
kurtuluşu bulasınız. Mutlakta kabul görenler ile saadeti bulasınız. Cömert 
olacaksınız, oruç tutacaksınız, hak olan bir şeyi yapacaksınız vs. Nefsi emmare 
müsaade etmiyor nasıl yapacaksınız? Kıyametin başınıza kopması gerek. Bunu 
şöyle de anlayın. Dayanaklarınızı yitireceksiniz, bütün dünyanız (iç dünya) yok 
olacak ve ilkelerin iş gördüğü bir dünyada (iç dünyada) uyanacaksınız. Böyle 
olduğunda her nefs kendi vicdanında kendi ile başbaşadır. Vicdan 
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uyanmadan, nefs ilkeler ile bağlanmadan, hak belirimine göre sınırlar 
edinilmeden sonuçta kurtuluşu bulamazsınız. Tinde kabul görmeyen, 
yaptıklarınız ve sebep olduklarınız ile kendinizi, gelecek olarak yaşayacağınız 
cehenneme mahkûm kılarsınız.   

Nefsi emmareyi üç bin sene yakmışlar… Sonuçta hakikati kendinde kabul 
edeceğine Allah’a “Sen sensin, ben benim demiş”. Zaten bunu hep 
yapmakta… İnsan, Allah’ı kendisinde tenzih etmemeli, nefsi emmaresini 
Allah’tan yana tenzih ederken Allah ile kendini bulmalı. Nefsi emmare ne 
vakit üç gün aç bırakılmış ancak o zaman “Sen benim rabbimsin” diyerek 
hakikati kendinde kabul etmiş. İnsan acziyete düşmeden gerçeklerle 
yüzleşmekten hep kaçınır… Ama gerçekler ile er ya da geç karşılaşacaktır. 

On ikinci ayet,  geçmişin olumsuz örneklerinin gelecekte gerçekleşeceklerin 
örneği olarak zikredilmesi adına önemlidir. “Onu sizin için bir ibret ve öğüt 
yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.” Geçmişin olgusallığı, olup 
bitmekte olan da olacağın kesin bilgisini verir. Son ayetler ise hakikate bağlı 
gerçekleşenin ise gerçek olduğunun, doğru olduğunun bilgisini verir. 
“Şüphesiz o hak-el yakin kesin bir ayettir. Öyleyse yüce olan rabbinin ismiyle 
tesbih et.” Yani vazifeni yap. Vazifeni yerine getir.   

Kalem suresi vazife edinimi, Hakka suresi ise vazife bilinci üzerine edimlerde 
bulunmasını öğütler.  

Surede “sağdakiler” tabiri ile sözün vazife bilinci oluşturduğu dindarlar 
anlamlı kılınır. Dinci, dini-dar kılanlar değil, dindarlar/ sözü gerçekleştirenler 
anlamlı kılınır. Vakıa suresinde ise öndekilerle adanmışlar anlamlı 
kılınmaktadır. Vakıa suresi ile Hakka suresi kardeş surelerdir. Sağdakiler, 
soldakiler ama Hakka suresinde öndekiler yok vakıa suresinde ise adanmışlar/ 
veliyullah olan öndekiler vardır. Öndekiler dediği; yerküredeyken, ahretini 
akıbet olarak burada yaşayanlar kast edilir. Görüyorsa burada görüyor, kör 
değil. Bulmuşsa cennetini, burada edinmiş, ahiretinde değil. Ahirette de 
edindiği cennete girer.  

Surede; gerçekleşen ve gerçek olana göre yaşam dayanakları edinmeyen, fani 
olana göre yaşamayı tercih edenlerin, sonunda gerçekler ile yüzleştiklerinde, 
gerçek olan ile bilinçlenmiş olarak pişmanlıkları ile kendi hesaplarını 
gördüklerine tanık olmaktayız. Sebepler; öznel hakikate tanık olmanın ve 
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hakikatin sıfatları zemininde esma tavırları ile kendini gerçekleştirmesinin 
nesneleridir. Nesnellikte, hevalar ile mutlak olan öznel hakikate örtünenler, 
sonuçta tinde gerçekleşen, tinde olup bitmekte olan ile karşı karşıya 
kaldıklarında psikolojik yıkım yaşarlar.  

Surede, kanlı irinden içilmesinden bahsedilirken; sebep olunan kötülükler ve 
edinilen kötü huyların, hesabı görülürken, bu huyların acı hatıralar olarak hep 
hatıra getirilmesi anlamlı kılınır. İrin kendinden çıkandır. Pis olan yaptıklarını, 
iki de bir hatıra getirir insan… Hayaline getirir ve yaptığı şeyler kendisine artık 
irindir. Olumsuz gördüğü yani iğrendiren olurlar. İnsanın kendinden iğrendiği, 
yaptıklarından iğrendiği ve yaptığı için kan ağladığı yaşadıkları olmuştur.  

İşte... Kur’an size yaşadıklarınıza böylesi ayna olmakta. Bunları söylememin 
sebebi; Kur’an’an da zikredilen geleceğin, uzak bir gelecek değil 
yaşadıklarımızda karşılıkları olan, yaşayacaklarımız üzerinden misal edilenler 
olduğunun idrakini vermek içindir.  

İğrendiğimiz çok şeyimiz var. Hatıralar ile irin olarak duygusunda yaşadığımız 
nice yaşadıklarımız var. Halen böylesi hatırlıyorsak… Demek ki; Allah hiç kabul 
etmemiş onları. Ha bire hatırlatıyor; “neden yakıştırdın” diyerek. Af edilmek 
için ne yapacağız iyilik yapmaya devam edeceğiz. Vazifeye devam edeceğiz. 
Ne zaman unutturursa yaradan, artık affedildik demektir.  Kötü huylar, acı 
anılar, hatıra getirilirken irin olarak biçim kazanırlar. Sure, ya gerçeklere göre 
yaşayın ya da yaşadıklarınızın sonuçları olan gerçekleşeceklere katlanmak 
zorunda kalırsınızı özetler.  

Bu anlamda insandan istenen, öngörülü insan olarak tinde gerçekleri kıyas 
alarak dikkatli yaşamasıdır. Gerçekleri de nerede kıyas alacak; tarihinde kıyas 
alacak.  Mekke’den kovdular, Mekke fetih edildi.  Lut, kavminden çıktı ama 
hepsi helak oldu. Bunun gibi nice örnekler... Yani helak olmadan, zillete 
düşmeden önce gerçeklere göre yaşayın. Bu anlamda insandan istenen 
öngörülü insan olarak gerçekleri kıyas alarak dikkatli yaşamasıdır. Gerçekten 
kastım; Yasaların gerçekliği değil. Yani doğadaki yasaların gerçekliği değil. 
Tindeki ilkelerin ve ilkeler üzeri iş gören Allah’ın varlığının gerçekliliğidir. 
Allah’a göre, ilkelere/ evrensellere göre bir yaşam vardır. İlkelere göre 
yaşamazsanız; o kendini gerçekleştirirken olacaklar doğrultusunda ezilir 
kalırsınız.  

123

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Semud kavminin yok olması veya başka bir kavimin yok olması önemli değil. 
Önemli olan onların neyin kabul edip etmedikleri, neye göre yaşayıp 
yaşamadıklarıdır. O zaman tarih bugünü görmemiz için, yarını görmemiz için 
bir örnek oluyor. Sureye dikkat ederseniz; tarih dahi kendisini gerçek kılmanın 
misali olarak verilmekte.  

Metin baba’dan bir örnek vermiştik… Birileri geleceği biliyormuşsun demişler. 
O da geleceği bilmediğini, öngördüğünü söylemiş. Bu öngörüyü de; nebiler 
sürecindeki insanlık yürüyüşünden esinlenerek edindiğini delil getirmiş. 
Demem o ki; insanın tarihsel sürecindeki değişmezleri ile bugünü bilebilir ve 
öngörebiliriz, bu bağlamda Kur’an bizler için doğru ve önemli olan kaynak bir 
kitaptır.  

Çünkü insanlık sürecindeki değişmezleri ile insan, yaşanlar ile yaşanacak 
olanları öngörebilir. Süreç zorunludur. Zorunlu olanına baktık, bugün de 
olacakları yarında olacakları ön gördük. Nedir zorunlu olan? Davut devri, 
hukukun tesis edilmesi devridir. Lokman, tıbbın tesis edilmesini anlamlı kılar. 
Süleyman devri, hukuk zemininde bilgi ile kullanılabilinir olan bir dünyada 
yaşamanın devridir. İsa devri, ilkeler ile bir iç dünya edinmek, düşünebilmek 
ve yaşama devridir. Ayrıca tözünden itibaren yeniden üretebilme devridir. Bu 
ve buna benzer ilk örneklerin değişmezlerine göre insanlıkta gerçekleşecekleri 
öngörebiliriz. Cennet veya cehennem ayetleri ile de hak ve hakikat 
doğrultusunda tinde olması gerekenlere göre yaşanmadığında; insanın 
psikolojik olarak ayrıca koşul ve ihtiyaçlara göre neleri yaşayabileceğini 
öngörmek, o kadar zor olmasa gerek. 

İlimler arası disiplin ise koşul ve ihtiyaca göre zorunlu olarak gerçekleşiyor. Bir 
insan bütünlüğünü bulmadan hakikat bilinci edinilemiyor… Ferdi hikmet 
bilinci edinilemiyor. İsa ile tinini kendinden olarak yeniden üretmeden, ferdi 
hikmete zemin edinilemiyor. Muhammed Mustafa’ya doğru da 
ilerleyemiyorsunuz. Üzerinizde kimlik beliriminde olan Allah ile kimlik edinme 
imkânı da edinemezsiniz. Ferdi hikmet; İsa’da başlar, Muhammed Mustafa’da 
umumiyete taşınır. İsa kendinde hakk olan rabbi ile ayağa kalkıştır. Hz. 
Muhammed Mustafa özvarlığı ile tinde ayağa kalkışı umumileştirir. Tabi 
olanlar onunla beraber hakk ile ayağa kalktıklarında ferdi hikmet ahlak ve 
irfan zemininde umumileştirilmiş olunur. Önemli olan ise tinde edinilenler ile 
bencil olunmamasıdır. Bilinmesi gereken ise Lütfi Filiz’in de dediği gibi “Onlar 
bilmiyor biz biliyoruz, aramızdaki tek fark bu”… Kendimizi halktan da ayrı 
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görmeden, aynı varda var olduğumuzun bilincinde olarak hizmet ahlakında 
yaşamamız olması gerekendir.  

Sure ya gerçeklere göre yaşayın ya da yaşadıklarınızın sonuçları olan 
gerçekleşeceklere katlanmak zorunda kalırsınızı özetler. Bu anlamda insan, 
öngörülü ve dikkatli olmak zorundadır.  Dikkat ise insanda Vera hâli olarak 
karşılık bulur. Veranın duygusu/ hâli; Allah’tan korku ile beraber yaşadıklarına 
dikkat etmesi üzeri görünüş bulur. Vera kılı kırk yararcasına vicdanında 
dikkatli olmaktır. Haramlara, helallere kılı kırk yararcasına dikkat etme halidir.  
Hz. Sıddık’ın bu bağlamda “yetmiş türlü helali dahi bıraktık” demesi, 
önemlidir. Gerçek olan hakikat/Allah ulaşılmaz olmadan önce yaşadıklarımıza 
dikkat edelim.  

Kırkıncı, kırk birinci, kırk ikinci ayetler; “Şüphesiz o çok şerefli bir elçinin 
sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz? Bir kâhinin 
sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Elbette onu kıskıvrak 
yakaladık.” Bu ayetler pek önemlidir.  Sonraki ayetlerde önemli... “Eğer bize 
karşı bazı sözler uydurmuş olsaydı eğer; elbette, onu kıskıvrak yakalardık. 
Sonra onun can damarını kesip koparırdık. İçinizden bunu, kendisinden de 
engelleyecek hiç kimsede olamazdı.”  Peygamberi için böyle söylüyor. Bizim 
için ne anlama geliyor? Yani diyor ki vazifesini hakkıyla yerine getirmemiş 
olsaydı gereken ne ise olurdu. Gerçeği yakinen bilenlerin sorumluluğu 
bilmeyenlerden kat be kat fazladır. Zaten bilmediğinizden de sorumlu 
kılınmazsınız.   

Söylediği yaşantınıza dikkat edin. Vazifeniz ne ise onu yerine getirin daha fazla 
değil. En basiti memuriyetten düşünün. Nerede çalışıyorsanız oradaki vazifeyi 
yerine getirmediğinizde sonuçlarına katlanmıyor musunuz? Aynı şey. İnsan 
vazifeli varlıktır. Sorumluluk yüklenmiş varlıktır. Sorumluluklar insanda akılla 
beraber aidiyetler olarak sahiplenildiğinde, vazife olarak eylemlerde 
görünürler.  Vazife olarak sahipleneceksiniz, vazifenizi de yerine 
getireceksiniz… Getirmediğinizde, gerektiği yerde gerekeni de yaparız 
denilmektedir. Buna da kendi yaşantımızda tanığız.    

On yedinci ayette geçen arşın taşıyıcı melekleri; anasırı erbaanın melekleri ve 
dört büyük melektir. Bu, insanın arş olduğu düşünülürse de anlamlı olur. Arşı 
insan olarak vurgulayayım. Arşı insan olarak anlamlı kıldığınızda insanı taşıyıcı 
olan nedir? Bedeni ile insanı anasırı erbaası taşır. Yani toprak, hava, su ve 
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biyoenerjisi taşır. Ruhu ne taşıyor? İç âlemde hangileri taşıyor?  İsrafil, Mikail, 
Azrail ve Cebrail’in nurları taşıyor. Yani protonlar, elektronlar, atomlar ve 
nötronlar ile ruh beden zemininde bu yer kürede taşınmış olmakta. İnsan 
Allah’ın arşı olarak bunlar ile kendini akıbetinde bulduğunda saltanat 
önündedir.  

Zaten Allah’ın arşını bu sekiz melek taşır ama sonuçta, gizilde duran dört 
büyük melek kuvveti ile uyanıldığında arşı üzerinden Allah kendisini görünüşe 
taşır. Bize maneviyatımızda buyrulan şudur; burada anasırı erbaaya tanığızdır, 
ahretinde/ akıbetinde de sekizine tanık olursun. Burada dört, ahiretinde 
sekizdir. Eğer sen akıbete taşınırsan; yani bedenin dayanaklarını yitirirsen; 
açlık, susuzluk vesaire riyazatlar ile bunu gerçekleştirirsen. Bununla beraber 
bilincini muhafaza eden karakter belirimlerini de yitirirsen; biyolojik ölüm 
safhasına kadar geldiğin bir riyazatın sonuncunda ahretinde bulacağın dört 
melek kendi ruhundan üfler. Yani kendilerinden olan içeriğinden üfler. 
Bundan sonra insan, arş olarak sekiz melek ile taşınan, iş gören olur. Bu da 
hatmi meratip safhalarından olarak Hakka suresinin yaşanmasıdır.  

Ölmeden önce ölünüz ama bu biçimde ölünüz. O vakit anasırı erbaanın 
olumlu düzeyde karakter belirimleri ile tutum ve davranışlarda olursunuz. 
Dört büyük meleğin sıfatlarını ile de tinde yaşam bulursunuz. İsrafil ile ilkelere 
bağlı olarak irade eden; Cebrail ile zorunluluklara bağlı olarak mantık ve irfan 
düzeylerinde düşünen, anlayan ve idrak eden;  Mikail ile her düzeyde 
gerçekleşen kimyanızda hakkınız gereği hakkınca haz, duygular ve zevkte 
yaşayan; Azrail ile de ilkeye bağlı olarak gerekli olanlara göre eylemlere 
taşınan, üretimlerde bulunansınızdır. Böylece kendinizi Allah ile bulma imkânı 
edinmiş olursunuz. 

Her tutum ve davranışınız üzerinden de Allah rab tavırları ile kendini 
görünüşe taşır. Sizi gören Allah’a tanık olma imkânı edinir. Kâinat ile bilinecek 
olan Allah, böylece insanda bulunacak olandır. Allah’ı yaşarken Allah’tan 
emin, tinde yaşadıklarınızın gerçekliğinden de emin olarak edim ve 
üretimleriniz üzerinden kendinizi gerçekleştirirsiniz. Kendinizi böylesi 
gerçekleştirirken, hizmet ettiklerinizi de tinden yana emin kılabilirsiniz. Emin 
olmadıklarınız ile geleceğe doğru yürümekte zorluk çekersiniz. Yeni bir dünya 
kurmaktan da uzak, geçmişin sayfalarında kalırsınız.   
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Erenler arşın taşıyıcı meleklerini zevklerine bağlı olarak sadakat, hayâ, Furkan, 
ferdiyet diyerek de zevk etmişlerdir. Bu melekeleri gizilde duran ve aşikârda 
görünen olmak üzere sekiz cihette zevk etmişlerdir. Sadakat ve tutarlılık; 
Furkan ve farkıyet; hayâ ve edep; cem ve ferdiyet bu bağlamda anlaşılır. Bu 
zevki dört halife üzerinden irfanın gerçekleşmesinin değişmezleri olarak zevk 
ederseniz olur… Ama arşın melekleri üzerinden zevk ederseniz eksik olur.  

Sekiz meleğin doğada olanları anasırı erbaadır. Toprak, kuvvet ve denge; su, 
uyum ve tutarlılık; hava, kuşatıcılık, letafet, azamet ve koruyuculuk; ateş, 
hareket, açığa çıkarma, süreksizlik, celal gibi anlamları içeriyor. Bunlar, dört 
büyük meleğin özelliklerinin melekelerimiz olarak gerçekleşmesi üzeri insanı 
Allah’a taşır. Bu durumda siz kutup olarak kendinizi bulursunuz.   

Vera, bu surede en dikkat edilmesi gerekendir. Surede Vera kavramı geçmez. 
Ama Vera içerik olarak dikkattir yani dikkat edin. Yaşadığınız her şeye dikkat 
edin anlamında kullanılmadır. Vera dinde akıbeti gözeterek dikkatli olmak 
demektir. Geçmişin hikâyesi, yarına doğru adım atmamızın dersi olarak 
anlatılır. Vazife bilinci ile de yaşamak gerektiği edinilen derslerdendir. Hakka 
suresi; hak ve hakikate göre anlam bulması gereken insanın, yaptıkları ve 
yaptıklarının sonuçları ile karşılaşacağı gerçeğinin beyan edilişidir. Bu 
doğrultuda yaşam biçimi edinilmesinin de gelecekte selamet bulmak adına 
zorunlu olduğunun dersini edinmekteyiz.  
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70-MEARİÇ SURESİ 

 

Meariç suresi birinci ayeti “İsteyen, istedi vuku bulacak azabı” diye 
çevirmekte olanlar var. Bu ayeti; “Vuku bulacak azabı soran, sordu” 
anlamında çevirmek gerekir. “soran sordu” diye geçer ama “İsteyen istedi” 
diye nüzul sebebine göre işaret ederek meal etmekteler.  

“İsteyen istedi” değil, “soran sordu” ve “soran sordu” demek; “soru 
sorarsanız, sizi muhatap alırım” demektir. Erenler, “bu yolun feneri sorudur” 
ve “doğru soru yolun feneridir, doğru cevabı edinmeye sebeptir” demişlerdir. 
İnsanın kim olduğu, nereden geldiği, ahlaki niteliği önemli değil; önemli olan, 
insanın bilmek samimiyeti ile soru sormasıdır. Cevabını aradığınız bir şey 
varsa, soru sorun; cevabı elbet gelecektir. Bazen diyorum; yatmadan önce 
kafanızı koyarken yastığa; Ya rabbi deyin! Merak ettiğiniz, çözemediğiniz, 
içinden çıkamadığınız bir şey varsa eğer sorun. Samimi iseniz cevap gelir. Ben 
böyle yapıyorum. İçinden çıkılmaz olduğunda, soruyorum ve cevap geliyor. 
Allah yanınızda, her yerde, yeter ki samimi olun. Uzakta aramaya gerek yok, 
illa birilerine gidip soracaksınız diye bir kaide de yok. Öyle ise rabbiniz olan 
Allah’a sorun.  

Allah’ı bıraktık millete soruyoruz: abi; şu şöyle mi, bu böylemi! Allah’ına sor. 
Samimiyetle sorulmuş doğru soru, doğru cevap getirir ve doğru cevap 
hidayetinize sebep verir. 

Meariç suresi, manevi tinsel olan ahlaktaki üstünlük ilkesine göre 
okunmalıdır, ama bununla beraber akıl ilkesi ile de okunmalıdır. Çünkü akılda 
yaptığımız düşünce eylemi soru sormaktır ve cevap aramaktır ve bu 
doğrultuda anlamlı kılmaktır.  

Birinci ayette isteyen değil, soru soran insan bahis konusu. Soruyor insan ve 
cevap almakta. Altıncı ve yedinci ayetlerde bunu görmekteyiz. “Onlar azabı 
uzak görüyorlar, doğrusu biz onu yakin görüyoruz”. İnsan sonuçları uzak 
görüyor ama Allah için akıbet er ya da geç gerçekleşecek. Bu da zaman olarak 
pek yakın. Çünkü yakın görülen azap, akıbetinde örnekleri ile de yaşanacak 
olandır. Evet, ahiret dediğinde azap gerçekleşecek… “yakın görüyoruz” dediği 
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azap; bedensel olarak, psikolojik olarak üzerinizde karşılıklarını akıbet olarak 
bulacağınız azaptır. Yani cehennem dediğimizi akıbet olarak yer kürede de 
karşılıkları ile yaşayabiliriz. Ne edinirseniz, burada ediniyorsunuz. 
Edindiklerinizin karşılığını ahrette görürsünüz. Cenneti edinmeden de cennete 
girmek diye bir şey yok. Ya cehennemi edinirsiniz ya da cenneti edinirsiniz. Ne 
edinirseniz, hak karşılıklarını da burada akıbet olarak yaşarsınız/ 
yaşayabilirsiniz.  

“Önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulursunuz” ve “daha önceden biz 
bunları tatmıştık dersiniz” ayetlerini de bu bağlamda anlamak yerinde olur. 
Ahiret denilen asıllar göğünde yaşanacak olanların burada da akıbet olarak 
yaşanması söz konusu olandır. Bunu veliyullah olan zaten biliyor. Burada 
anlatmamın sebebi ayetleri anlamlı kılmak adınadır. 

Azabı soran insana; azap vaktini hz. Allah, psikosomatik olarak bedensel ve 
psişe olarak ruhsal düzeyde patolojik bir durumda yakın kılmaktadır. Bunu da 
“onlar azabı uzak görülüyorlar doğrusu biz onu yakın görüyoruz” ifadesi ile 
betimler. Cehennem ayetleri ile insanın hem bedensel hem de psikolojik 
olarak bütünlüğünü bozan, gazap olarak görünecek olan her türlü hastalık, 
sıkıntılı, acılı vb durumlar anlamlı kılınır. Özellikle depresyon/ acziyet düşmek 
cehennemin en belirgin özelliğidir. 

Surede; yirmi ikiden, yirmi dokuzuncu ayete kadar olan bölümde; vera hâli 
müminlerde karakter belirimi olarak özetlenir. Bu ayetler şunlardır: “Ancak, 
namaz kılanlar hariç. Ki onlar namazlarında devamlıdırlar. Ve onların 
mallarında belirli bir hak vardır (belli bir hak, yani zekât vardır, başkalarının 
haklarını gözetirler denilmektedir). İsteyene ve mahrum kılınmış olana. Onlar 
din/kıyamet gününü de tasdik ederler. Onlar rablerinin azabından ürperti 
duyan kimselerdir. Şüphesiz rablerinin azabından emin olunmaz. Irzlarını 
koruyanlardır.” Şimdi bu ayetlerde hangi tip insana tanık oluyorsunuz? Vera 
ve takva sahibi mümin insana tanık olmaktayız.  

İnsandan istenen kanaat ve cömertliktir. Küfürde bulunan ise sonuç itibari ile 
zillete düşürülecektir. Nefsi emmarede bulunan insan, kötülüğünü istemekte 
pek acelecidir. Hakikatten öyledir! Nefis kendi kötülüğünü aceleci olarak ister. 
Kendinizde deneyin; “biran önce, olacaksa olsun görelim” der. “atın ölümü 
arpadan olsun” der ve kötülüğüne doğru amellerde bulunur. Bazen küfre 
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vardığında insan, akıbeti acele ister. Nefsi emmare için; ölümmüş, belaymış vs 
fark etmez, olacaksa biran önce olması gerektir.  

Allah ise insana, faziletleri örnek göstererek, hayrı ve kendisine yükselmeyi 
tavsiye etmektedir. On sekizinci ayette “toplayıp, yığan” kabul görmeyen 
olarak misal edilir. Onuncu ayetten on dokuzuncu ayete kadar da hırs, stres, 
deri hastalıkları vs gibi durumlar anlamlı kılınmaktadır.  

Hırslı adam sonucunda ne olur? Strese bürünür ve stresten sığınanın ilk başta 
vurduğu yerlerden bir tanesi karaciğerdir… Ve karaciğere bağlı olarak da cilt, 
aşırı öfke ve strese bağlı olarak da şeker hastalığı birçok sebebe de bağlı 
olarak görünebilir. Şeker hastalığı tüketim hastalığıdır. Öfke, stres, dikkatsiz 
beslenme vs ile kendini tüketenlerin şeker hastası olması normaldir. İnsan 
bütünselliğini, denge ve uyumunu hem içsel hem de bedensel olarak yitirdi 
mi, cehennem insanın durağı olur. 

4. ayet; “Melekler ile ruh O’na süresi elli bin yıl olan bir günde yükselirler.” 
Ben bunu okuduğumda hemen şöyle derim.  Bu elli bin yıl süre de ne oluyor, 
ne referans alınarak söylenmiş? Önemli değil, ama surenin aklı ile diyor ki; bu 
yol, kolay bir yol değil. Elli bin senelik bir süreç içerisinde, kendi üzerinde 
bulunan öz varlığına bir ruh ancak erebiliyor. Bir melek elli bin süre 
içerisindeki ilişkileri sonucunda, rabbi sıfatı ile Allah’a yakinliği ancak 
bulmakta. Ayet ilk okunduğunda, Allah yukarılarda bir yerde ve ışık hızı ile 
veya daha hızlı gidebilen mahlûklar; ancak bir günü elli bin sene olan bir 
günde Allah’a yükselebilmekteler anlaşılmaktadır. Elli bin sene gibi bir 
gündeki ilişkiler sonucunda kendi üzerindeki rablerine yükselmekteler.  

Bu da ayetin; bir anlamı ile de Allah’a ermenin zorluğunu ifade etmek için 
beyan edildiğini gösterir. Melek ve ruh bu kadar uzun bir sürede bulmakta. 
Zor, kolay olmayan ve uzunca bir yol ama insana kolay getirilen bir yol. Kolayı 
ne? İnsanda bulmak. Cin suresinde bunu daha net göreceksiniz. Nuh 
suresinde biraz anlamlı kılar ama Cin suresinde daha anlamlıdır. 

“O hâlde güzel bir sabır ile sabret” diyor. Yani o kadar kolay değil diyor. Sen 
sabra, ereğine bağlı olarak tutarlı bir biçimde yaşamaya başlayarak şimdiden 
başla diyor. “gerçekten onlar onu uzak görüyorlar, biz ise onu yakın 
görüyoruz” diye ayet devam ediyor. Gerçeğe varmak, gerçek olan Allah’a 
yükselmek kolay değil.   
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İlk ayetler dört ve beşinci ayetler önemli. Beşerin, insan olma sürecinin kısa ve 
kolay olmadığı bu surede özetlenir. Soru sormak ve irade/ talep etmek, miraç 
etmenin gereğidir.  

Meariç; yükselme basamakları, yükselme dereceleri demektir. Bir daha 
söylüyorum; akıl melekemiz ile soru sormak, irade melekemiz ile taleplerde 
bulunmak ve vicdan melekemiz ile olması gerekenleri yapmak, yükselmenin 
gereğidir. Vicdan eylemlerde yükselmek, akıl ise düşüncede yükselmek için 
gereklidir. Daha birçok melekemizle beraber Allah’a yükseliriz. Bunu ne için 
söylüyoruz? Meariç, yükselme vasıtalarının sahibi olan Allah’tır. Yükselme 
vasıtanız ne? Akıl. Yükselme vasıtanız ne? Vicdan ve daha birçok 
melekeleriniz, duygularınız, salih amelleriniz vb… Bunların sahibi Allah diyor. 
Bu ne demek oluyor? Rabbiniz olarak üzerinizde hazır olan Allah’a, isterseniz 
bir melek, isterseniz bir ruhani olan evliya ile yükselin fark etmez; üzerinizde 
rabbiniz olduğu içindir ki sizi dilerse kendine yükseltir, dilerse de aşağılara 
sevk eder.  

Kıyamet belirtileri olan ayetler; sonunda Allah ile kıyam edecek insanın, zorlu 
kıyamet surecini anlamlı kılar. Surede kıyamet, bilinçte şuursal düzeyde 
yükselmek olarak anlam bulmakta. Sureye dikkatli bakılırsa eğer; benzer 
biçimde olan sureler gibi kıyas etme, eleştiri üslubu görülür. Dikkatli bakın çok 
önemli bir şey var. Cin suresini hiç unutmayın demek istediğime tanık 
olacaksınız.  

Kur’an’da karşıtlar, olguları ile değerlendirildiğinde eleştiri, ilişkilerinde/ 
olaylarında değerlendirildiğinde ise çatışkı üzerinden anlatımlar görülecektir. 
Bu surede ise karşıtlar, öznel olgusal belirimlerinde eleştiri düzeyinde 
değerlendirilmekteler.  

Olaylar üzerinden karşıtlar anlamlı kılındığında, ilkenin görünüşüne sebep 
çatışkıya tanık olmaktayız. Sizi, çatışkı üzerinden kendine tanık kılmaya 
çalışıyor. Olgular üzerinden kıyaslamalar var ise karşıtların ilişkilendirilmesi 
varsa, orada eleştiri var, değerlendirme var. Bu sure ve Cin suresinde de buna 
tanık olun. Kur’an’da böyle bir anlatım yönteminin kullanıldığını da 
görmekteyiz.  

Surede hakikat insanı yalnızlaştırır, yalnızlaşan insan; ya Hakk’a yol tutar ya da 
halka haz ve arzuları ile yol tutar. Halka ilkeler ile yol tutar demiyorum, hazlar 
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ve arzuları ile yol tutar demekteyim. Hakk’a yol tutanlar, amellerinde gerekli 
olanı -olması gerekeni- yaşayanlar sonuçta, rabbin azabından kurtuluşu 
bulurlar, adalet sıfatı ile Hakk’a taşınırlar. Çünkü Hakk’a taşınmadan azaptan 
kurtuluş yok, azaptan geçmeden de Hakk’a yükselmek yok. Adalet sıfatı 
gereği hesaptan kaçacak kimse yoktur. Bunu daha önce çok anlamlandırdık. 
Allah’ın adaletinden kaçış yoktur demiştik. 

Salih ameller Allah’a yükselmenin kısa yoludur, ameller sonuçlarında 
edinilenler ile bilinçlenmeye sebeptir. Düşünün, müsavvir sıfatı ile müsavvir 
olana yükselirsiniz. Rahman sıfatı ile rahman olana yükselirsiniz. Kerim sıfatı 
ile kerim olana yükselirsiniz. Bu örnekleri daha çok verebiliriz. Bu belirttiğimiz 
“yollar Allah’ındır” ifadesini de bir anlamı ile anlamlı kılmakta. Sadece 
melekelerimiz değil, aynı zamanda ilkesel edinimlerimizde insanı Hakk’a 
yükseltirler. Bu da zor bir şey, kolay bir şey değil. İlimden, canından, malından 
vb verebilene aşk olsun. Hastaya bakmak, yaşlılara hürmet, ihtiyaçlıya yardım 
etmek, af etmek, sevmek vb salih amelde bulunmak zordur zor.  

Surede; aceleci olmadan, her işi hakkıyla yaptığımızda, tinde olması 
gerekenleri hakkı ile yaşadığımızda azaptan muaf olunacağı özetlenir.  
Azaptan muaf olmak demek; Hakk’ı ilkesi ile yaşamak demektir, nedenin ne 
ise onu hakkıyla yaşamak anlamına gelir. Nedeninizi hakkıyla yaşadığınızda 
azap diye bir şey yok. Nedenini yaşamıyorsan, azap kaçınılmazındır. Neden? 
Çünkü hakkıyla yaşamaman sana azabı hak kılıyor. Kendine/ öz varlığına 
varman için, seni O’ndan uzak kılanlardan arınman için azap hak olmaz mı?   

Yirmi sekizinci ayette bu bağlamda önemlidir. “Şüphesiz rablerinin azabından 
emin olunmaz” denilir… Ama surede iyilerin azaptan muaf kılınacağı özetlenir, 
bu ayet ile de azaptan muaf olduğundan emin olmamak gerektiği anlamlı 
kılınır. Demek ki halen sorgu sualde vicdan ile yürüyüşe devam edilmekte. 

On birinci ayetten on dokuzuncu ayete kadar olan bölüm ile sureye 
bakıldığında; insanın tinde değer edindikleri ile azaptan kurtulabileceği 
anlaşılır. “Onlar, birbirlerine gösterirler. Suçlu olan bir kimse o günün azabına 
karşılık oğullarını… Fidye olarak vermek ister.” Burası çok önemli bir bölüm... 
“Onlar birbirlerine gösterirler suçlu olan bir kimse o günün azabına karşılık 
oğullarını… Fidye olarak vermek ister”. Kanser oldunuz, acılar içinde 
kıvranmaktasınız; çıkmazlardasınız, kıvranmaktasınız; hayati bir durumla karşı 
karşıyasınız, kıvranmaktasınız; ne yaparsınız? Kurtulmak için bütün 
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imkânlarınızı seferber edersiniz? En son ihtimal en yakınlarınızı dahi unutabilir 
veya kurtuluşunuz adına en yakınlarınızı gözden çıkarabilirsiniz. Böylesi olan 
tanık olduğumuz vakalar çok. Yokluğa düşüpte kendini satan insan yok mu? 
Fidye olarak evladını satan yok mu? Organlarını satan yok mu? Eşini satan yok 
mu? Okuyun; ahrette yaşanacak olunanın aynısını, akıbet olarak dünyada da 
yaşandığına tanık olun. 

Azaptan kurtulmak için, sebat ile zor olana katlanmak ve evrensele bağlı 
edinilen değerler doğrultusunda yaşamak, insan olmanın nedeni yaşamanın 
gereğidir. Hayat mücadelesinin zorluğuna katlanamıyorlar, değer 
yitimindedirler. Böylesi değer yitiminde, değer beliriminde görünen 
karakterlerin, değerlerinin yitirildiğine tanığız. Böylesi durumda vicdan 
yitirildiğinde sorumlu olduklarımız olmaları ile önümüzde değer olarak duran 
karakterleri, değerlerinde algılamayız. Değer yitimini anlatıyor, değer yitimi 
kulağınıza küpe olması gereken bir kavram. Zorluğa düştüğünüzde, ilkelerle 
yürüyün… Amacınıza ulaştıracak hak olacak eylemlerde bulunun… Sakın, 
değer yitiminde bulunmayın denilmektedir. Sorumlu kılındıklarımız değerini 
yitirdiklerinde, yaşama tutunacak hiç bir şeyimiz kalmaz. 

Biraz sonra Nuh suresinde neyi işleyeceğiz? Değer yitirimini değil değerlerle 
nasıl yargılarda olunacağı işlenecek, o da farklı bir konu. 

Bakın okuyayım; “Onlar birbirlerine gösterirler. Suçlu olan bir kimse o günün 
azabına karşı oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kendi 
kardeşini… Kendisini barındıran tüm ailesini/aşiretini… Ve yeryüzünde 
bulunanların tümünü sonra da bir kurtulsa… Hayır, asla! Kuskusuz 
o(cehennem) alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüzünü çevirip 
arkasını döneni çağırıp durur. Biriktirip yığan kimseyi... Gerçekten insan pek 
hırslı yaratılmıştır.” Hırsın sonu değer yitimi değil midir? İnsan metaları değer 
olarak amacına almışken, tinde değer olarak görmesi gerekenleri zaten 
unutmaz mı, sorumlu olduğu karakterleri gerçek değerinden uzak görmez mi 
(değer yitiminde değil midir)? 

Burası zaten surenin en önemli bölümlerinden. On dokuzuncu ayete kadar 
olan bölümler ile sureye bakıldığında; insanın tinde değer edindikleri ile 
azaptan kurtulabileceği anlamlı kılınır. Demek ki meta değerler, menfaate 
dayalı değerler kurtuluşa sebep değil. Meta değerler en sonunda yitirilecek 
değerlerdir. Meta değerleri yitirirken de karakter olarak değer edindiklerimize 
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karşı sorumlu olduğumuzu da unutmadan değer yitiminde de bulunmamak 
gerekir. 

Şimdi bunların anlatılmasının sebebi şu; eğer diyor sen meta değerleri amaç 
edinirsen, geçici olanları değerleri edinirsen, onları en sonunda yitireceksin. 
Bir önceki surede, doğadan misaller ile ne diyordu? Değerlerini yani 
dayanaklarını yitireceksin. Dayanakların ne? Değer edindiklerin ne? Bunların 
hepsini yitireceksin. Bunları yitirmeden önce yitiremeyeceğin değerlerle 
ayağa kalk. Yani o vakit yitirilmeyecek değerler edinin, yürüyüşünüze devam 
edeceğiniz, sizi Hakk’a vardıracak değerler edinin.  

On dokuzuncu ayete kadar okuduk. Gerçekten insan pek hırslı yaratılmıştır, 
azaptan kurtulabileceğini zanneder. Azabı hak eden; tinde değerler dışında 
edindiği meta değerlerin geçmediği, geçerli olmadığı günde azabı tatmaya 
başlar. Zaten geçerli olmadığını gördüğün anda bitti.  

Derler ki; zenginin birisi, kabirdeki ilk gecesinde kendisi ile beraber kalacak 
kişiye, servetinin yarısının verilmesini vasiyet etmiş. Bir hamal bu teklifi kabul 
eder. Münkir ve Nekir melekleri de ölü zaten bizimdir, sorguya diriden 
başlayalım demişler. Hamal sabaha kadar, tek malı olan hamal ipinin 
sorgusunu dahi hakkı ile verememiş. Mezardan çıkardıklarında, “serveti 
dilediğinize verin, bir ipin sorgusunu veremeyen o servetin hesabını nasıl 
verecek” demiş. Meta değerler sizi kurtarmaz!  

Burada ne ile bilinçleniyorsanız orada onunla diriltiliyorsunuz. Burada neyi 
yaşadıysanız onu taşıyorsunuz, onun hak karşılığı ile de yüzleşeceksiniz. 
Burada yitirdiğiniz değerler ahretinizde de yitirdiğiniz değerler olarak 
önünüzde duracaktır. Can havli ile her şeyi satışa getirebilirsiniz. O vakit 
burada iyi olanı yaşayın onunla gidin, iyi olanlarla ve burada öğrendiklerinizin 
bilincinde olarak oraya tanık olun. Böylece gelecek bilinci edinmiş olarak neyi 
nasıl yaşamanız gerektiğinize dikkat edersiniz. Zorlaşan hayat koşulları 
değerlerinizi yitirmenize sebep vermesin.  

Surede; Allah’a yükselmenin zor olduğu vurgulanırken, gerçek değer olması 
gerekenlerin yitirilmesi ile beraber insanlık nedenimizden ve insanlığımızdan 
uzaklaştığımız da anlamlı kılınmaktadır. Unutmayın ki “düşenin dostu olmaz”. 
Dostlarınızı yitireceğiniz günden Allah’a sığınarak yaşamanız önemli olandır. 
Unutmayın ki “mümin müminin dostudur.” Allah için ortak ilkeleri paylaşan, 
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ortak değerlerde olanlar, bir birlerine el uzatırlar. Fakirliğine, yoksunluğuna, 
güzelliğine, çirkinliğine bakmazlar. Çünkü her mümin kalpte Allah tecelli 
etmekte. Böyle iken güveneceğiniz, Allah’ın ahlakı ile ahlaklanan müminlerdir.  

Meariç suresinde özet olarak söylenen; yükselme vasıtaları Allah’a aittir, gün 
elbet gerçekleşecektir, sizde olanlar gerçekleşecektir. Gerçekleşme, gerçek 
kılınma/ gerçek kılma sürecindeyken, yaşadıklarınız ile yüzleşeceğiniz, 
hesaplaşacağınız bir günün olduğunu biliniz. Bu günü, ha yerkürede ha 
ahretinde yaşamışsınız ne fark eder? Önemli olan; sizin kendinizle 
hesaplaşacağınız günün idrakinde olarak yaşadıklarınıza dikkat etmenizdir… 
Ve sizden istenen ise Allah’a yükselme vasıtaları edinerek Allah’a 
yükselmenizdir. 

Peki, en güzel biçimde yükseltme vasıtası nedir? Allah için yaptığınız salih 
ameller ve ibadetlerdir. Hayır için yaptıklarınız, melekeleriniz vs. En doğru ve 
yetkin biçimde sizi Allah’a kim yükseltir? Allah’ı istidadı gereği/ hakkınca 
gerçekliğinde yaşayanlar yükseltebilir. Yani insanı kâmiller ile Allah’a en 
kestirme biçimde ulaşabilirsiniz. Allah ile duyan, gören, anlam bulan, dilinden 
Allah’ın konuştuğu veli ile Allah’a en kısa yoldan erebilirsiniz. Elli bin senelik 
yolun sonu, bir bakışınızla Allah’ı görüşünüz kadar yakındır. Lütfü Filiz ne 
demiş; “kâmile hoşça nazar eyle! Gördüğün rahman olur” insan insana Allah’a 
yükselmesi için vasıta kılınmıştır. Bedenlere değil, sıfatları zemininde tavırları 
ile görülen Hakk’a tezahüründe tanık olun. Bütün insanlık sizin için, Allah’a 
yükselmenize vasıtadır. Bu durumda insanlığa hizmeti Allah’a hizmet bilerek, 
insanlığa hizmeti fırsat bilin.   

İman size vasıtadır, vicdan vasıtadır, akıl vasıtadır, ihlâs vasıtadır, eylemleriniz 
vasıtadır. Zaten söylüyor yani yükselmenin mertebeleri vasıtaları O’na aittir. O 
müsaade etmese yaşayamayız, yaşattığı için zaten şanslıyız. İnsan, insan ile en 
yüksek derecede Allah’a yetişebilir ama insan Allah’a kendinde erer. Böylece 
ciraç olarak değil ama miraç olarak tekâmülünü sonuçlandırır. Zaten 
varoluşunun nedeni kendinde hazırdı.   

Kamil insan deyip geçmeyin. Derler ki; isterlerse bir nazarı ile de yetiştirirler, 
isterlerse yerin dibine de koyarlar. Bunu insan değil, yükselme vasıtalarının 
sahibi olan yapıyor. Yükselten de indirten de Allah’tır. Tevhitten okuyun, 
kişilerden okumayın. Kişilerden okursanız; kişiselleştirirsiniz, 
nesnelleştirirsiniz, putlaştırırsınız. Zaten en büyük problemlerden bir tanesi 
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kişileştirmek. Nesnesine aşkın olana tanık olun. Ererseniz eğer nesnelliğe 
aşkın kendinizi yaşarsınız. 

Kırk birinci, kırk üçüncü, kırk dördüncü ayetler de “onların yerine 
kendilerinden daha hayırlarını getirmeye güç yetirenleriz. Ve biz geçilmişler 
değiliz.(kimse bizim önümüze geçemez)” denilir. İsteseniz de istemeseniz de 
bir program var bu programın önüne kimse geçemez. Gerçek olanı, 
gerçekleşecek olanı öğrenmek için soru sorabilir, doğru bilgiler de 
edinebiliriz… Ama Allah’tan ötesi yok ki kendisini geçebilelim ve olmuş 
bitmişte yaşarken gerçekleşecek olanın önüne nasıl geçebiliriz ki? Kendisine 
erenler, gerçekleşecek olanın önüne geçebilirler. Böylece geçilmeyecek olan 
makamda bulunabilinir.    

Ya bu doğrultuda yaşa ya da geçmiş olsun. “Öyleyse onları tehdit edildikleri 
günlerine kavuşuncaya kadar bırak dalsınlar ve oynaya dursunlar.” Yani 
enerjini onlara harcama diyor, sen ilkene bak yapman gerekene bak!.. Kafana 
ne diye takıyorsun. “O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlarmış gibi 
kabirlerinden hızla çıkarlar. Gözleri korkudan aşağı düşmüş ve kendilerine 
zillet bürümüş olduğu hâlde (kabirlerinden fırlayıp çıkarlar). İşte bu 
kendilerine vaat edilen(kıyamet ve azap) günüdür.” Yani o gün gelmeden 
önce siz Allah’a kavuşun.  Size sorulacak olan; sen kadınsın, sen erkeksin, 
senin paran vardı, sana zenginlik verdik vs değildir. Size sorulacak olan hangi 
niyet üzeri verilenleri yaşadığınızdır. Size verilenlerin sorgu suali yok, size 
verilenlerin nasıl kullanıp kullanılmadığınızın sorgu suali vardır.  

Size verilenleri, bahşedilenleri hakkı ile yaşıyorsanız, işte o vakit sonuca 
erersiniz. Ama neye? Huzura, saadete erersiniz. Bir daha söylüyorum bilinçte 
yükselirken Allah’ın şuuruna eren insan huzur ve saadeti bulur. Vasıtaları 
hakkıyla kullananın, dünya, para, melekeleriniz vs hakkıyla kullanın. İnsanı ise 
kullanmayın, hakkı ile yaşayın. Vasıtalar hakkı ile yaşandığında sizi Allah’a 
yükseltirler ve sizi huzura taşır, saadeti edinmenize sebep olurlar. Nefsi 
emmareye düştüğünüzde özvarlığınız ile olan barışıklığınızı yitirirsiniz. Çünkü 
Allah zatında, nefsi emmare ile hakkının dışında yaşadıklarınızı kabul etmez; 
“ben kabul etmiyorum, ben kabul etmiyorum, ben kabul etmiyorum” u, 
vicdanınızın sizi rahatsız etmesi ile duymuş olursunuz. 

Vicdanın rahatsız olması demek; Allah’ın sizde onu kabul etmemesi demektir. 
Yaptığınız ne ise onu kabul etmemesi demektir. Allah sende diyor ki; “ben 
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bunu kabul etmiyorum, ben bunu kabul etmiyorum.” Yukarda bir Allah’ı 
düşünmeyin; her an yaşadığımız bir varlık var o yaşadığımız varlık bize diyor ki 
mülkümde aciz olduğunuzu bilin.  

Kadiri şeyh’i Suhreverdi, birinci dünya savaşları zamanı ders görüyor. 
Efendisine “bu kaos nedir efendim” diyor. Efendi diyor ki, “bu sorunun 
muhatabı ben değilim, Allah’tır. Murakabe yap bakalım, sana ne diyecek.” 
Sühreverdi murakabeye daldıktan sonra efendisi soruyor; “evlat ne dedi” 
diyor. Cevap; “beğenmediysen mülkümden çık” dedi diyor. 

Hakkıyla yaşa, ya da mülkümden çık. Çıkamayacağına göre acziyetini bil. 
Meariç’te ne diyor, vasıtaları hakkıyla kullanarak yükselmeye devam et. Bu bir 
süreçtir bu süreci iyi kullan. İnsan olmak fırsattır, yaşamak bir süreçtir. Ama 
neyin süreci? Hakk’a varmanın sürecidir, nedenimizi yaşamanın sürecidir. 
İnsan olmanın, Hakk’ı hakkı ile yaşamanın surecidir. Verilenler ne ise 
insanlığına, Hakk’a varman içindir, senin haz ve arzuları gerçekleştirmen için 
değildir. Bunun içindir ki yaşam bir fırsattır, bu fırsatı iyi kullanın. Çünkü bir 
daha verilmeyebilir. 

04.10.2015 
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71-NUH SURESİ 

 

Nuh suresi, değer yargılarına göre ayrıştırma ilkesince okunmalı. Nuh suresi 
değer yargıları ile bakan bilinç sahibi insanın suresidir. Surede bahsi geçen 
Nuh nebi ile değer yargılarında neleri kıyas alarak eylemlerde ve 
uslamlamalarda bulunulduğuna tanığız. Değer yargılarına göre ayrıştırıyor, 
ilkesine göre kendine yön veriyor ve hükümler vererek dünya görüşünü açık 
eden bir insan ile karşı karşıyayız.  

İnsan ilkeleri değer edinirse, Hakk’ı değer edinirse, bu doğrultuda önceliklerini 
belirlerse, buna göre bir dünya görüşü olması ile her şeyi görür ve yargılarda 
bulunur. Değerler ile dünyası anlam taşır ve değer yargıları ile beliren iradesi 
ile kendine yön verir, yaşamına biçim verir. Kabulleri ona göredir, retleri ona 
göredir… Nuh ile tanık olduğumuz böylesi idealist insan tipidir/ karakteridir.  

İdealist insan, hak olanın açığa çıkması, hak olanın galip gelmesi ve hak olana, 
hakikate göre yaşanması iradesi ile hareket eder. Değerleri ile yargıda olan 
duygusal insandır. Duygular, değerler ile ereğe yönelik biçim kazandığında 
feragat edilmeyecek bir şey kalmaz. İnsan, hak olan değerler ile gerçeklik 
algısında iken; duygular ile karar verir ve duygusal zekâsı ile her şeyi 
değerlendirir. İlkeye bağlı yürüyüşte, ilkeye bağlı olarak doğru olan kararları 
bu düzeyde alır ve uygulamaya başlar. Bir şeyi en detaylı biçimde bilmek onu 
yaşama, yaşam alanlarına taşımak anlamına gelmez. Değer yargıları ile 
duygusal olan bilinç tipinde insan bildiklerini yaşam alanlarına taşır. 

Bazen olur ki bildiklerimiz doğru dahi olsa doğru kararlar, hükümler 
veremeyiz ama değer yargıları ile duygusal zekâda en doğruyu görür ve bu 
doğrultuda kararlar alarak hükümler verebiliriz. Hak olan nedenlere bağlı 
değerler ile amaçlar edinen insan için verilen hükümlerde vicdan susturulur. 
Önemli olan gerçeğin açığa çıkması, gerçek olanın galip gelmesi ve 
yaşanmasıdır. Vicdanında insan, amaç edilen doğrultusunda –amaç edilen 
insanın değeri olarak önünde durduğundan- verilen yargılardan dolayı da 
rahatsız olucu da değildir.  
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Anlattıklarımız doğrultusunda Nuh suresine bakıldığında; gün ışığı gibi aydın 
bir biçimde kendisinde olanı göstermekte olduğu görünür. Değer yargıları 
sebebiyle ilişkilerinde çatışkıda olan insana da tanığızdır. Zaten bütün 
çatışkıların kaynağı, değer yargılarında ki farklılıklara göre belirir. Amaçtaki 
farlılıklar ortak alanlarda çatışkıya sebep verir. Unutmamak gerekir ki 
insandaki her değer belirimi yargı hükmünde değer yargısı olarak bakışım 
kazanmasına sebeptir. Değerleri anlamadan da insanı anlamaya imkân 
olmadığı kanaatindeyim. Önümüzdeki surelerde bunu daha iyi anlayacağız. 
Şuana kadar anlattıklarımız ile sureyi tevili gereği özetlemiş bulunduk. 

Özellikle son ayet muhteşem; “Sen hepsinin belasını ver, müminler bizdendir” 
diyor. Müminler bizdendir, gerisini ne yaparsan yap gibi... Fakat burada 
nedene bakan ama ereği göremeyen bilinci de görüyoruz. Nedenler 
doğrultusunda amaçlar edinmiş olarak nedenleri değer edinen insanı 
görmekteyiz. Ereğine bağlı olarak gerçekleşen olan biteni, -çeşitlilikte 
görünüşü, karşıtlar üzerinden belirimi- yaşanması gerekene odaklı 
olunduğundan dolayı görmeyen insana tanığız. Bunun içindir ki daha sığ, daha 
çocuk aklı. Nedenleri görüyor, nedenleri gördüğü için de ideal olana bakıyor 
ama gerçekleşenleri, sürece bağlı olarak bütününde ve ereğinde 
gerçekleştiğini görmüyor. Çünkü çatışkıda ve çatışkıdan beslenerek motive 
olmakta ve çatışkıdayken olan biteni gerçekliğinde anlamaya imkân yoktur. 
Böyledir ama insanı, olumlu veya olumsuz biçimde geleceğe taşıyan, böylesi 
karakter sahibi insanlardır. 

Ne yapıyor? Lanetliyor. Ereğini görse; bu da Hakk için varmış diyecek ve 
sonuçta; “Ya rabbi sen onları affeyle” demek zorunda kalacak. İyi ki bu bilinç 
tipi var… Olmaz ise eğer; hak olan için, hakikat için savaşacak ve yarınlara 
umutla adım atmamızı sağlayacak, değerlerimizi hakkı ile yaşayacağımız 
yaşam alanlarını da yitirmiş oluruz. Nuh nebi ile mücadele ruhunu yitirmeyen 
insana da tanık olmaktayız.   

Mearic suresinde hangi doğrultuda değerler edinmeniz gerektiğini ve 
bilinçlenmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Özellikle Mearic suresinde, ilkeler 
noktasında değer yitimi olursa, insanın sığlaştığını gördük. Tinde değer olanın 
yitimi, hırs ile meta değerlere sarılmak sebebiyle gerçekleşmekte. Eğer meta 
değerler yitirilirse ne olur? Dünya sizin için anlam taşımaz ve dünyanın 
gerçeklerinden kopuk yaşamaya başlarsınız. Bununla beraber küfre varılmaz 
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ise eğer tinde değer edinmeye olanak bulursunuz. Bu demek olur? Her şeyi 
hakkı gereği dengeleri gözeterek yaşamak zorundayız. 

Özellikle belirteyim ki; sadece hak ve hakikati bilmek ve tinde değer olanlar ile 
yaşamak; nefsi emmare ile de biçimlenen dünyaları unutarak, insan 
yaşamının gerçeklerinden kopuk bir yaşam sürmek olur. Bu anlamda Nuh’un 
“… Nankörler doğururlar, … Kullarını saptırırlar, … Helaklerini artır” sözleri; 
insan yaşamının gerçeği olarak bizim için bir ders niteliği taşır. Böyle olsa da 
tinde görünüşe gelmek için karşıtların zorunlu olması sebebiyle; kötülüğün, 
zulmün, nankörlüğün vs insanlıkta kalkmayacağını insanlık tarihi sürecinde 
görmekteyiz. Bu da değerlere bağlı olarak yaşamak ve olanı bu doğrultuda 
değerlendirmek değil de gerçek olanı sürecinde bilmenin ne kadar önemli 
olduğunu gösterir. Böylesi durumda duygusal olarak değer yargılarında 
bulunmak yerine, her türlü hak belirimlerine göre sınırlanması gereken insan 
için, hukukun tesis edilmesi gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu 
görmekteyiz. 

Tinde değerler; insanı iç dünyaya sevk edici olarak tinde yükselmeye ve 
insanlık niteliğine haiz olarak üstünlük bulmayı sağlarlar “katımızda üstün 
olanlar takva sahipleridir” ayetini de bu bağlamda anlamak gerekir. Değerler 
insanı tinde üstün kıldıkları gibi insanın karakter belirimidirler, insanın iç 
dünyasını inşa etmesinin zemini ve dünya görüşü edinirken kendisini 
muhafaza etmesinin/ korumasının gereğidirler. Bunlara dahi surede tanığız.  

Meariç suresinden önce ne vardı; değerler doğrultusunda vazife edinimi ve 
vazifeyi yerine getirme anlatılıyordu, Meariç’te ise değerler edinilmesi ve 
değerlerle Hakk’a yükselinmesi gerektiği, melekelerin iyi kullanılması, 
kullandığımız ve tükettiğimiz şeylerin hangi ilkeye bağlı olarak sonuçların 
olduğunu ve nerelere taşıyıp taşımadığını konuştuk. Ama Nuh suresine 
geldiğinizde; değer ilkelerine göre değerlendirmelerde bulunan, değer 
edindiklerine göre değer yargıları olan bilinç tipine sahip insanı görmekteyiz.  

Bundan daha önceki surelerde; Allah’ın, tinde değer yargıları ile insanın 
önceliklerini belirlemesi gerektiğini anlamlı kılan ifadelerine tanıktık. Bu 
surede ise değer yargıları ile karakter sahibi olmuş ve değer yargılarına göre 
kabulleri olan insanı görmekteyiz. Yani başta Allah’ın yaptığı, sonuçta ise 
insan tarafından yaşanır olarak gerçekleşmekte.  
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Her insan, değer yargılarına göre bakışımda olarak hayat duruşu sahibidir. 
Nuh için geçerli olan, yaşadığı kavmi için de geçerli olandır. Kavmin; “sakın 
ilahlarınızı bırakmayın. Sakın, vedd’i, suha’i, yevus’u, yeuk’u ve nesr’i 
bırakmayın” demelerinde de bunu anlamaktayız. Bakınız!.. Değer yargıları var, 
ilahları var vs. Ama gerçek olanı – hak olanı- değer edinmek yerine, 
kendinden meçhul olanları –batıl olanı- değer edinmişler. Bu durumda her iki 
gurubun değerlerinden yana ısrarı çatışkıyı kaçınılmaz kılar. 

“Nuh duyguların kutbudur” demiştik. Bildiğini içselleştirerek değer edinmenin 
gereği de duygularımızdır. Değer yargıları sizde duygularla gerçeklik kazanır. 
Duygularınız olmazsa değer yargılarınız; yani aidiyetler, sahiplenmeler olmaz. 
Sevgi, muhabbet, aşk, korkular vs duygular; bildiğiniz kendinizde 
canlandırarak içselleştirmenize, değer yargıları edinerek gerçekleştirmenize 
ve âleme taşımanıza sebeptir. Nuh’ta bunu net okuyorsunuz. Son ayetlere 
bakın, diyor ki; “şüphesiz sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar”. Bakın 
değer yargıları olan kişiler genelde nedenlerine bağlı olarak amaç edindikleri 
ile değer yargıları edinirler, ereğe bağlı olarak amaç edindikleri üzerinden 
değer algısında bulunmazlar. Bunun içindir ki olmakta olanların ereğine bağlı 
olarak gerçekleştiğini gören bir akıl sahibi insan göremiyoruz.  

Nedenlere bağlı düşünen bilinç, olan biteni ereğinde görmediği için olanı 
hakkıyla göremiyor, değerlendiremiyor. Nedenine bağlı olarak ideal olanı 
istiyor, kendi değer yargılarıyla ideal olanı istiyor ve ayrışımlara girmekte 
olduğunu görmekteyiz. İdeal olanı istemek, ideal olana odaklanmak ile 
yaşananın ne için gerçekleştiğinden yoksun bakılıyor.  

Diyor ki; “Şüphesiz sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar”. İdeal olana bağlı 
olarak konuşuyor ama ilkesel olarak neyin gerçekleştiğini, ne için olup 
bittiğini, neyin olup bitmekte olduğunun farkında değil. Onlar gittiğinde yeni 
şeytanların geleceğinden de haberi yok.  

“Kâfirden başkasını doğurmazlar. Rabbim, beni, anne babamı, mümin 
olanları, evime giren kimseyi, iman eden erkekleri, iman eden kadınları 
bağışla. Zalimlerin de sadece helakini arttır” derken; ayrıştırıyor. Değer 
yargıları ile diğer dünya görüşünde bulunanlardan ayrışırsınız. Bu, değerler ile 
doğru ve kalıcı olan bir yaşam zemini edinmemiz için gereklidir… Ama böyle 
iken; hak ve hakikate, aşırı muhafazakârlık ile –dinde aşırıya gitmek ile- 
körelmemek de gerekir. Hak ve hakikate körelirsek eğer; değer edinimi ile 
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bizden istenen, -Mearic suresinde belirttiğimiz- Allah’a yükselmekten de 
mahrum kalabiliriz. Gerçek kıblemizden uzak, sebepler içinde kaybolup 
gideriz. Gerçekte olan biteni kişilere, nesnelliğe indirgeyerek, kişilerde ve 
nesnellikte kalır, hakikatten tevhitten uzak kendi doğrumuzun dikine gideriz. 

Değer yargıları doğrultusunda duygusal olan insanlarda adanmışlık ilk göze 
çarpandır. Nuh’ta ilk fark edilen durumlardan biri de budur. Nuh’ta 
adanmışlık ile ilkenin, evrensel olanın açığa çıkmışlığına tanığız. Batıl 
üzerinden hak olan, adanmışlar ile galip gelir. Buna da surede tanığız. Demem 
o ki; bu safha gerçek olanın umumiyette görünüş bulması için gerekli olan bir 
safhadır… Ama hakikat yolcularının fazlaca duracağı bir safha değildir.  

Bu mertebenin Nuh mertebesinin erenlerini zikredeyim; peygamberimizin 
damadı Osman, Cafer-i Sadık, Mevlana Halid-i bağdadi… Bunlar hep Nuh 
meşreptir… Ve zamanın kutbu olarak geldikleri devirde, en önemli özellikleri, 
hak ve hakikate bağlı olarak ayrıştırıcı olmalarıdır. Siyasette, ilimde, 
maneviyatta ayrıştırıcıdırlar. Bu zatlar geldiğinde; galip sıfatları doğrultusunda 
değer yargılarına göre, ilkede edindiklerine göre, tinde ürettiklerine göre 
ayrıştırıcıdırlar.  

Nuh ile anlamlı kılınan, duygular ile canlandırılan, canlı tutulan değerlerdir. 
Değerler, isteseniz de istemeseniz de yargılar getirir ve değerler yargılarınızda 
belirleyici olandır. Amaçta ayrıştıklarınız ile başkasılaşırız, ötekileşiriz, 
yabancılaşırız ve taraflar olarak görünüş buluruz. Böylece insan; diyalektiğe 
zemin edinerek, koşul ve ihtiyaçlara doğrultusunda, hak ve hakikatin 
görünüşüne sebep olacak eylemlerde ve üretimlerde bulunma olanağı bular… 
Doğada ilerleyiş ve tinde de gelişim olanağı edinmiş olur. Ama öteki ile 
ereğine bağlı olarak, yani istenilene bağlı olarak ilişkilerinde neyin açığa 
çıktığının bilincini çatışkıdayken edinemez. 

Nedenine bağlı olarak, neyin nasıl olması gerektiğinin, idealin gerçekleşmesi 
gerektiğinin bilincini verir. Ama Allah çatışkıyı, tinde görünüş ve insanın 
geleceğe doğru yürümesi için zorunlu kılıyor. İnsan çatışkıdayken, çatışkı 
nesnesine odaklandığı içindir ki olan biteni, sonuçta açığa çıkacak olan ne için 
gerçekleştiğine dair hakkıyla görememekte, değerlendirememekte. Bunu 
İbrahim’de de görmüştük; surede ifade edilenler ile Nuh’ta da görmekteyiz. 
Erekten değil de olgusal nedenlerden bakarak olaylara baktığınızda; 
gerçekleşmekte olanların, sonuca/ ereğe göre ne için gerçekleştiklerini 
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görmemize imkân yoktur. Nuh suresinin son ayetlerinde bu net anlaşılıyor. 
“bunları helak et, bizi sağa çıkar”.  

Mevlana Celalettin Rumi’den bir örnek vereyim. Pir, genelevin önünden 
geçiyor, bunları helak et demiyor… “Allah sizden razı olsun, sizler bizim 
namusumuzu koruyorsunuz” diyor. Bakın fevri olarak hak olan değer 
yargılarına göre hükmetmiyor. Umumiyette şer diye görülenin, sonuçta geneli 
bağlayıcı olarak hayırlara gebe bıraktığının bilincinde olduğu bir ifadede 
bulunuyor. Ne için olduğunu bildiği için de hayır dua etmekte. “Allah sizden 
razı olsun, namuslarımızı korumaktasınız” demekte. Kapatsınlar, sapkınlık 
olaylarının hepsi artmaz mı? 

Bir örnek daha; Hallacı-ı Mansur’a derler ki, “Sen Cenab-ı Hakk’ın huzurunda 
ne istedin, ne yaptın, ne ettin.” Diyor ki, “Rabbimin huzuruna çıktığımda; 
bana kimler ne yaptıysa hepsinin affını istedim”. Neden? “Ya rabbi dedim, sen 
onların yaptıkları üzerinden beni buraya taşıdın” diye.  

Nedenlere göre olması gereken idealler ile ereğe göre ne için 
gerçekleştiklerini bildiklerimiz ile düşünmek ve eylemlerde bulunmak iki farklı 
durumdur. Gerçekleşenlerin, ne için gerçekleştiğini gördüğünüz de bambaşka 
bir açıdan bakmaktasınızdır. İnsan safhalar sürecinde tinde gelişim bulduğu 
içindir ki her insanlık safhasını, olması gereken olarak görmek ve 
değerlendirmek gerekir. Nuh’ta gerçekleşen ise umumiyetin yararına 
olmaktan daha çok, umumiyeti kötüye sevk edecek olan bir durum ile karşı 
karşıya kalınmasıdır. Bu durumda Nuh’un hak, hakikat adına insanlık 
mücadelesinde bulunmasını da hakkı gereği anlamlı kılmak gerekir. Söz 
konusu olan, insanlık namına, zulme karşı durmak ise Nuh’tan geri kalmamız, 
şeytanlaşmaya yol açar. “zulmün önünde susan dilsiz şeytan gibidir” hadisini 
de bu durum adına hatırlatmakta yarar vardır. Taassuba düşmemek -hak 
olana ve hakikate kendimizi sınırlamamak- için de fevri tutum ve 
davranışlarımıza dikkat etmek gerekir. Meariç suresinin ruhu olan soru 
sormak ile de bilmediklerimize açık olarak, kendimizi hak ve hakikate 
sınırlamadan, düşünce alanımızı geniş tutmak gerekir.    

Nuh surenin tamamı, “hak geldi, batıl zayi oldu” ayetinin betimlenmesidir. 
Hak geliyor Nuh ile batıl da hak olanın görünüş bulması ile zayi olmak zorunda 
kalmakta.  
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Sure değer yargılarına göre ayrışma ilkesince okunmalı. Amaç edinilenlere 
göre ve anlamlı kılınanlara göre beliren, farklı dünya görüşleri sebebiyle değer 
yargılarında ayrışan insanlığa, surede tanığız. İnsanlık tininde insanları 
birbirlerinden ayrıştıran en önemli faktör ne dil, ne ırk, ne cinsiyet ve benzeri 
gibi olgulardır. İnsanlık, farklı dünya görüşleri ile yaşam biçimi edinmelerine 
sebep olan farklı değer yargılarına göre kendi içinde ayrışır. Farklı değer 
yargılarına göre de sınıflanarak yaşar. Bütün insanlık yaşantısına bakın; batılı-
doğulu, beyaz-siyah, modern- gerici vs diyoruz… Değer yargıları, dünya 
görüşleri doğrultusunda edinilen yaşam biçimlerine göre insanları 
ayrıştırarak; tanımlamalarda, değerlendirmelerde, yargılarda bulunuyoruz. 
İnsan diye bakmıyoruz, değer yargılarına göre bakıyoruz.  

“Hak geldi batıl zayi oldu” demek,  “batıl üzerinden hak görünür olur” 
demektir.  Bütün insanlık tarihine bakın! Hak ile ilerlenir yani gerçek olanla 
ilerlenir, batıl olanla ilerlenmez ki.   

Sure, kibir ilkesi ile de okunmalıdır, kibirli insan ahmak insandır. Tevazu 
insandan istenendir. İnsan kibri ile hak hakikate kör kılınmıştır. Neyi değer 
ediniyorsa kibrine sebeptir. Azazil “beni ateşten yarattın” dediğinde; kibri ile 
önünde duran gerçeğe kör kılınmış değil miydi? Edindiğiniz ile tevazu ile 
hizmette bulunun. Çünkü her edindiğinizi Cenab-ı Hakk veriyor. Önemli olan 
ise doğa zemininde edindiklerinizi hangi niyetle ne için kullandığınızdır.  

Nuh suresinde; ideal olana davet eden ve ideal olanın gerçekleşmesini isteyen 
insana tanığız. Nedenine bağlı olarak ideal olan ile ereğine bağlı olarak ideal 
olanın aynı şeyler olmadığını görmekteyiz. İnsan sebeplere odaklı olduğu için, 
“Ya rabbi bunlar böyle yapıyor, şöyle yapıyor, ya rabbi kurtuluş ver” gibi 
ifadelerde bulunmakta. Sebeplere odaklı anlayışında, ereğe bağlı düşünceden 
uzak olması sebebi ile olan bitene, hakkı ile bakılmadığı görülmekte… İnsan; 
sadece nedenlere bağlı olarak anlamlandırması sebebiyle, ereğine bağlı olarak 
gerçekleşeni olması gereken olarak da görmemekte. Böylesi olması 
gerekende insan; ideal olanın, gerçekleşen üzerinden görünüş bulduğunu da 
görememekte.  

Böyle olsa da nedenine bağlı olarak beşerden, insan olması beklenendir. 
Nedenini yitiren beşerin, insanlık sıfatını edinmemesi sebebi ile helaki 
kaçınılmazdır. Nedeninizi yaşadığınız sürece, sürekliliğiniz vardır. Nedeninizi 
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yitirdiğinizde zaten yaşamıyorsunuzdur. Yaşamanızda bir anlam ifade etmez, 
böyle olduğunda size ölüm haktır, helakiniz kaçınılmazdır.  

Sure, hak ehlinin intizarında boğulan zalimleri de anlamlı kılar. “Alma 
mazlumun ahını, çekersin aheste, aheste.” “Velime buğuz bana buğuzdur” 
diyor. Yani hak gerçekleşirken önünde durma, eğer önünde durursan karşı 
çıkarsan ezer geçer.  

Değer yargılarına göre insan, tininde ayrışımı, başkalaşmayı, yabancılaşmayı, 
ötekileşmeyi doğal olarak bulur. Nuh ve kavmi arasındaki ilişki ve diyalog 
bunu da anlamlı kılar.  O özellikle yirmi ikinci ayet; “dediler, sakın ilahınızı 
bırakmayın”.  Nuh ise ilahlarınızı bırakın diyor.  Müşriklerin de değer yargıları 
ile hüküm verdiğini anlamaktayız. Yirmi altı, yirmi yedi ve yirmi sekizinci 
ayetler; bu bağlamda değer yargıları edinen insanın karakterini betimler… Ve 
özellikle yirmi sekizinci ayette, ortak değerler edinen insanların; ortak 
karakter yapıları ile ortak kimlik edinmeleri doğrultusunda yabancılaşmayı ve 
başkalaşmayı aştıkları da ifade edilmiş olunur. Kim olduğumuz, nereden 
geldiğimiz, soyumuz vs önemli değildir. Önemli olan müminler olarak aynı 
ilkelerde, aynı dünya görüşü ve değerlerde buluşarak, insanlığımızı 
birbirimizle hizmette paylaşmamızdır.   

Yirmi altıdan yirmi yediye kadar okuyayım: “Nuh dedi ki, rabbim, yeryüzünde 
kâfirlerden hiç kimseyi bırakma, şüphesiz sen onları bırakırsan kullarını 
saptırırlar. Facir yani fasık ve itimat etmeyen pek kâfirden başkasını 
doğurmazlar.” Bakın, huyların, bilginin, soyda nakil ettirildiğinin vurgusu da 
var. Soy kıymetlidir ama tinde değer olarak kıymetli değildir. Nuh’un kavmi 
için söylediklerinde ise önemli olanın tinde değer olanda buluşmak gerektiğini 
anlamaktayız. Soy insan olmanın nakil aracıdır ama tinde değer olarak 
gördüğünüzde, insanı evrenselinden uzak insan niteliği ile görmezsiniz. 
“Soyuyla övünen ahmaktır” dememişler mi? Soya aşkın bir bilinci edinmek 
gerek. “Arap geldim, Arap değilim” hadisi şerifini de bu biçimde algılayın. Bir 
kavimden geldim ama bir kavim bireyi olmaktan daha çok insanım demekte 
değil mi? Herkese rahmet olarak gönderilenden de beklenecek olan budur. 

Değer yargıları ile görüş bulan insanın, tinde her şeyin olması gerektiği için 
idealde gerçekleştiğine kör olduğunu da görmekteyiz. Sureye dikkatli 
bakıldığında, “hak geldi batıl zayi oldu” ayetinin de insanda değer yargıları 
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üzerinden tecelli ettiğini görmekteyiz. Değerler ve değer yargıları üzerinden 
bu ayet; yaşama taşınıyor, slogan olmaktan kurtuluyor.  

Değer yargılarında insanın, akli olmaktan daha çok duygusal tepkiler verdiği 
malumdur.  Değerlerinize dokunulduğu anda ilk tepkileriniz duygusal 
tepkilerdir. Daha önce anlamlı kıldığımız gibi Nuh, duygusal zekâ ve duygusal 
aklın temsilcisi olan nebidir. Duygusal akılda bulunan insanı; nedenine bağlı 
olarak idealine göre edindiği değer yargılarıyla, kendine taraf olmayandan 
uzaklaşan ve kendine taraf olanı değerler çatısında, aidiyet duygusu ile 
kendinde içselleştiren olarak surede görmekteyiz. 

Bu tip insan, çatışkıdadır ve çatışkının içinde, çatışkıyı anlamlı kılarak sükûnet 
bulmaz.  Son ayette halen çatışkıda olduğunu görmekteyiz. Bu tip insan, 
ilkeye bağlı ayrıştırdıkları ve içsel kıldıkları ile yaşadıklarını anlamlı kılarak 
sükûnet bulur. Olanların, ereğine bağlı olarak ne için gerçekleştiği belki 
umurunda bile değil.  

Çatışkıda olan bu tip insanlar ile zulme uğrayanlara el uzatılabilinir. Her şeyi 
ereğine göre ne için gerçekleştiği ile zevk eden insan için, olan bitene 
duyarsızlaşma gerçekleşebilir. Bu doğrultuda duygusallığı ve değer yargılarını 
yitirmemenin önemine dikkat etmek gerek. Kötülüğü iyilikle savmak ve lanet 
yerine iyiliğin elini uzatmak ahlakımız olsun… Ama değerlerimizi 
yaşayacağımız alanlarda hayati olarak kıstırılıyorsak, zulme uğramakta isek, 
yeniden ürettiklerimiz ile mücadele ruhunu yitirmeden savaşmak da 
hakkımızdır. Böylece hak olandan taraf olarak hayat duruşumuzun olması, 
insanlığımızı sonunda yitirmemek adına önemlidir.  

Bu bilinç evi çatışkıdadır ama çatışkının içinde çatışkıyı anlamlı kılarak sükûnet 
bulmaz. Çatışkıda ilkeye bağlı ayrıştırdıkları ve içselleştirdikleri ile sükûnet 
bulur. Yani taraf olduklarıyla ve yaşadıklarını onlarla anlamlı kılarak sükûnet 
bulur. Müşriklerde sükûnet bulmuşlar mıydı? Hayır… Ama birbirlerinde 
sükûnet bulmuşlardı. Nüzul sebebine bakıldığında; kavimleri ile çatışkıda olan 
müminlerin ruhsal durumlarını anlayabilmek adına da önemli olan bir suredir.  

Surede; nefsi emmaresi ile çatışkıda olan insan için, tinde değerler ile yaşam 
biçimi edinmesi ve değer yargıları ile gerçekleşen duyguların (aşk, muhabbet, 
şevk vs) kuvveti ile nefsi emmaresini alt edeceği de anlamlı kılınmaktadır. Nuh 
ile anlamlı kılınan önemli bir durumda budur. 
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72-CİN SURESİ 

 

Nuh suresinde değer yargılarıyla bakan bilince sahip insana tanık olduk. Bu 
bilinç sahibi insan; ilkesine/ değerlerine bağlı olarak ayrıştırıcıydı… Taraf 
olduğu ile bütünleniyordu ve taraf olduklarını içselleştiriyordu ve davasına 
mücadele ruhu ile adanmıştı. Ama Cin suresinde ayrıştırıcı değil, cem edici, 
toparlayıcı olan akıl sahibi insana tanığız. Sure cem etme, toparlama ilkesi ile 
okunmalıdır. Çünkü akıl ile ilkesine bağlı olarak her şeyi hakkıyla görüp 
değerlendirirken kendimizde anlamlı kılarak toparlarız ve sonunda da 
eleştirilerde bulunuruz. Surede çatışkıda olaylara bağlı olarak akleden değil, 
olgulara bağlı olarak eleştirel olan akla tanığız.  

Surede cinlerin anlatımlarına dikkat ettiğinizde, içselleştirdikleri/ kendilerine 
bütüncül bir bakış veren edindikleri bilgi ile beraber neyin eleştirisini 
yapıyorlar; geçmişin. Kendi içlerindeki itiraz edenlerin, yanlışa sevk edenlerin, 
insanlar içerisindeki yanlışa sevk edenlerin, eleştirisini yapıyorlar. Cinlerin 
nedenlere bağlı olarak hem eleştiri hem de özeleştiride bulunduklarını 
görmekteyiz. Hüsnü zan/olumlu bakış ile bakan eleştirel değil, olanın 
hikmetine vakıf olmaya çalışır. Ereğinden/sonucundan bildiğinize ise “ne için” 
olduğunun bilincinde olarak eleştirel bakmazsınız. Belki, olanı hakkı gereği 
anlamlandırmak, konumlandırmak, değerlendirmek yapmak adına ifadelerde 
bulunabiliriz. Bu sure ile olumsuz kıpıda eleştiride bulunan cinlerden 
öğrendiğimiz olumsuz kıpıda değil, olumlu kıpıda kritik yapmamız gerektiğidir. 

Zikredilen davet edilir. Cin deyince; davet etmekten korkulduğundan olsa 
gerek ki “üç harfli” denilmekte. Bilmeyenler bu isim sebebiyle fantastik bir 
şeyler ifade edeceğimizi bekliyor. Böyledir… Ama anlatmak istediğim bu değil. 
Sureye dikkat ederseniz; akleden bir varlıktan bahsedildiğini görürsünüz. 
İnsan gibi aklediyor, değerlendiriyor, hesaplaşıyor, değerler ediniyor, 
yargılarda bulunuyor ve bu doğrultuda da eylemlerde bulunuyor. Cin suresini 
tamamı ile okuduğunuzda, eleştirel akla sahip varlıklar görüyorsunuz. Önemli 
olan ise cinleri değil cinlerin misal edilmesi ile anlamlı kılınmak isteneni 
anlamamız olur.  
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Nuh suresi ile değer edinmesine sebep bilgi ile yargılarda bulunana tanıktık. 
Cin suresinde de bildikleri ile değerlendirmelerde bulunan eleştirel akla 
tanığız. Âdem nebi yeryüzüne indiğinde cinler birçok imkânlarını yitirdiler. 
Kur’an hz. Resulallah indikten sonra da göklerden haber almalarına yasak 
getirildi. Yani iç âlemdeki sesleri dinleyemiyorlar. Tercüme edemiyorlar. 
Meleklerden haber alamıyorlar. Olacakların ve olan bitenin bilgisini 
edinmekten mahrum kalmaktalar.  

Bilgi akışının kesilmesi şu demek; kıble insandır, insana yönel. Cinler tarihi 
boyunca değil, insanlık tarihi boyunca; insanlığın ürettikleriyle ilerleyişinde 
Cenab-ı Hakk’ın tezahürüne bakın. İnsandan daha çok ve çeşitlilikte üreten, 
bilgi edinimi olan başka bir varlık yok. Cinler, insanda ki gibi çok ve çeşitlilikte 
üretime sahip değiller. Bunu daha öncede konuşmuştuk.  

Kıble insan olduğunda, göklerden bilgi alma yitirilmekte. Bilgi insandan alınan 
olmakta. Resulallah’a gidip bilgi almışlardı değil mi? Göklerden bilgi alacakken 
insandan bilgi almak durumunda kaldılar. Dokuzuncu ayette: “Gerçekten biz 
göğü yokladık, fakat onu güçlü bekçilerle ve alev huzmeleri ile donatılmış 
bulduk” demekteler.  Göğü yokluyorlar? Haber almak, bilgi edinimi için göğü 
yokluyorlar. Allah ise insana yönlendiriyor. Çünkü göklerdeki bilgi artık insan 
göğünden tezahür ediyor. Allah katı neresidir? İnsan gönlüdür. Hazreti Allah; 
“Yere göğe sığmadım, insanın gönlüne sığdım” demekte. İnsanın gönlü Allah 
katıdır. Allah insandan tezahür ediyor ve cine dahi kıble olarak insanı 
gösteriyor.  

Cin suresinin tamamında anlatılan budur ve eleştirel akıl surenin genelinde 
görülendir. Çünkü gelen bilgiyi alıyorlar ve değerlendirmede bulunuyorlar. 
Nuh gibi olayın kendisinde takılı değiller, sebeplere ve olaylara takılı değiller, 
gerçekleşenlere takılı değiller. Edindikleri şey ile öznel olgusal olanın durum 
değerlendirmesini yapmaktalar. Eleştiriyorlar ve durum tespitinde 
bulunuyorlar. 

“Kuşkusuz bizim beyinsizler Allah’a karşı saçma şeyler söylüyorlarmış” 
denilirken; eleştiriye bakın. “Hakikat şudur ki rabbimizin şanı pek yücedir. O 
ne eş edinmiştir, ne de çocuk” değerlendirmeye bakın.  Kritik edecek bilgiye 
göre değerlendirmelerde bulunmaktalar. “Oysa biz insanların ve cinlerin 
Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık” denilirken de öz eleştiri 
yapmaktalar.  

150

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



“Hakikaten insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kimselere sığınıyorlardı. 
Neticede onların azgınlıklarını arttırmışlardı. Şüphesiz onlarda sizin sandığınız 
gibi Allah’ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı” denilirken eleştiri 
yapıldığını görmekteyiz. “Gerçekten biz göğü yokladık, fakat onu güçlü 
bekçilerle ve alevlerle doldurulmuş bulduk. Halbuki biz hakikaten bazı 
kısımlarda, dinlemek için oturma yerlerine kuruluyorduk” derken dahi durum 
değerlendirmesi yapıldığını görmekteyiz.  

“Şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen takip eden ateş bulur” 
denilir. Böyle ise varoluşa ait bilgi zahmetsiz olarak kâmil insandan edinilir. 
Gök kapıları kapanmış ne için olduğu da bilinmiyor. “Gerçekten biz 
bilmiyoruz, yeryüzündekilere bir kötülük mü istendi yoksa rableri kendileri 
için bir hayır mı?” Hazreti insana gittiklerinde, gök kapılarının kapanmasının, 
hayır için olduğunu anlamaları gerekirdi. Bu durumda olgusal olanı 
değerlendirebilme aklına sahip iken olanın, ereğe bağlı hikmetinin –ne için 
gerçekleştiğinin-  bilgisinden yoksun oldukları da görünür. İlkesel bağlamda, 
gerçeğe ait bir bilgi ile geçmişe ve güne ait olguların tamamını eleştirel olarak 
anlamlandırabiliyorsunuz. Ama olan biteni, ereğine bağlı olarak ne için 
olduğunu anlamaktan yana aciz düşülmekte.  

Eleştirel akıl sahipleri; nedenlere bağlı olarak eleştiriyor. Ama ereğine bağlı 
olarak gerçekleşenlerin ne için olduğunu ve sonuçta neyi çıkartacağını 
bilmiyor. Çünkü halen sebebinden bakıyor. Zaten olan biteni, ereğine bağlı 
olarak ne için gerçekleştiğinin bilgisini edinmiş olsalardı, eleştirel akla da sahip 
olamayacaklardı. Ne için olduğunu bildiğinizi, eleştirebilir misiniz?  

“Şüphesiz bizden salih olanlarda vardır, bizde bunun altında bulunanlarda 
vardır. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz. Şüphesiz biz yeryüzünde Allah’ı 
kesinlikle aciz bırakamayacağımızı ve yine kaçmakla onu kesinlikle aciz 
bırakamayacağımızı da anladık” denilirken; ya eleştiri ya da durum 
değerlendirmesi yapıyorlar. Zaten her eleştiri sonuç itibarı ile bir 
değerlendirmedir.  

“Hakikaten biz o hidayeti, doğru olanı dinlediğimizde ona iman ettik. Kim 
rabbine iman ederse artık o ne eksileceğinden korkar, nede haksızlığa 
uğrayacağından” denilir. Bu ayet ile de iman ile gelecek öngörüsünde 
bulunulduğuna tanığız. Analitik düşünenler, iman ile tümden gelimci olarak da 
düşünebilmekteler. Bu ayetle, Allah ile bir dünya görüşünün gerçekleşmesine 
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ve edinilen dünya görüşü doğrultusunda yaşam biçimi edinmeye doğru 
gidildiğidir. Böyle olsa da ifadeye bakıldığında nasıl yaşanılmasının 
gerektiğinin aklı var ama olan bitenin ne için olduğunun aklının olmadığını 
görmekteyiz.  

Onuncu ayet önemli… İlkeli akıl edinimi, eleştirel akıl edinimi çatışkıyı, 
karşıtlığı tam anlamlı kılamıyor ve anlayamıyor. Bilgi edinimi, yani “türlü türlü 
yollar edindik”, “içimizde böylesi var, şöylesi var, akılsızı var, insanlar 
böyleydi, cinler böyleydi.” Bilgi edinimi ve insanlık tarihi bu noktada önemli… 
Çünkü dikkatli bakarsanız bilgi edinimi insanlık tarihi ile gelişen bir şey. Ve 
cinlerin kendisi dahi artık İnsanı Kâmillerden ve insanoğlunun yürüyüşünden 
ders alıyor. Çünkü kendilerinde eksik olan, üretim. O kadar aciz değiller, aciz 
değilseniz o kadar yetkinde üretemezsiniz… Acizseniz, yetkin üretirsiniz. Ve 
insana acizlik bir lütuf olarak verilmiştir. İnsan acziyeti ile hem doğada 
ilerleme hem de tinde yükselme olanağı bulmaktayız.   

Sure, nakli olarak bilgi edinimi değil de düşünerek akli olarak bilgi ediniminin 
gerekliliğini de anlamlı kılmaktadır. Bilginin neden olduklarını da anlamlı 
kılmaktadır. Çünkü sonuçta hak ve hakikate ait bilgi edindiğinizde, eleştirel 
akıl kaçınılmazdır. İsteseniz de istemeseniz de eleştiri yaparak 
değerlendirmelerde bulunuyorsunuz ve bilgiyi, kendi emeğinizle düşünürken 
edinmekte oluyorsunuz. 

Sure, toparlayıcı ilke ile okunmalı demişiz ki hakikatten de böyle ama eleştirel 
akıl ilkesini es geçmeden okumalıyız. Cin suresi, tindeki belirimlere göre olup 
bitmekte olanı anlamlı kılmaya çalışan akıl tipi sahiplerinin suresidir. 

Sure; insandan, değer olanın, heyecanının ve muhabbetinin yitirilmemesi de 
istenilendir. Bu hakikatten önemli… Cinler için “keçe gibi oldular” diyor. İç 
içeydiler, keçe gibi oldular diye ifade var. Demek istediğim; heyecanlanmışlar, 
hakikat tezahür ederken heyecanlanmak kadar güzel bir şey yoktur. 
Düşünün!.. Yeni bir şey buldunuz, yeni bir şey bulmanın heyecanını bilir 
misiniz? Veya Allah’tan size bir şey geldi… Gökleri dinleyip de haber 
gelmesinden, yüzlerce, binlerce kat zevklidir. Bir falcıya gittiniz, göklere kulak 
dayamış, göklere kulak dayayana gitmek demektir. Allah’tan haber almanız ile 
kıyas edilebilinir mi? Hak ve hakikat insana yaşam sevinci verir, diğeri ise 
sıkıntı verir. Ayette, onları bir ateş takip edecek denilmiyor mu? 
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Bilgi edinimi ve bilgi ediniminin sonucunda bilginin nelere sebep verdiğini, 
eleştiriye sebep verdiğini de gördük. Yani doğru bilgi edinimi sonuçta 
eleştiriye de sebep verir. Ama işin en güzel tarafı insandan istenen, hak ve 
hakikate karşı heyecanını yitirmemesidir. Yani olanı bilmek, bildiğinin 
zevkinde görüş sahibi olmak; heyecanı ve sevinci ile anlatılmayacak kadar 
güzeldir.  

Böylece insanda değer olanın heyecanının, sevincinin yitirilmemesi 
istenilendir. Böyle olsa da uzaklarda, göklerde, nedenleri arayanların; 
insandan ne içinliklerini bulmaları gerektiği, hakikate göre nasıl yaşamaları 
gerektiği anlamlı kılınır… Ve insanın âlemi berzah olarak göklerin kapısı olduğu 
surede özetlenir. İç âlemlerin kapısıdır, “artık ben insandayım, insanda beni 
arayın.” Yukarılarda, aşağılarda, sağda, solda, meleklerde, doğa nesnelerinde, 
şunda, bunda değil insanda beni arayın” denilmektedir. Hak olandan ve 
hakikatten haber almak isteyen, başkasına değil, ama başkalılıkta durmayan 
İnsan-I Kâmile tabi olmalıdır. 

Zaten insanlık tarihine baktığınızda, insanın üzerinden tezahür eden Allah’a 
tanık olunur. İnsanlık tarihine baktığınızda, üretimlerine baktığınızda, sıfatı 
ilahiden başka bir şey görünmüyor. Şafi esmasından tutun, Cebbar’a, Zül 
Celali Vel-İkram’a, Rahman’a, Rahim’e, Kerim’e vs kadar gerçekleşen rablik 
tavrının, doğa ve subiti sıfat zemini üzerinde tezahür ettiği görülecektir. 
“halife” diye yarattığını ifade etmekte değil mi? Demek ki insandan alınacak, 
insan örneklenecek, insandan verilecek.  

İnsana bakın; bilgi akışına bakın!.. Son yirmi senede keşfettikleri ile bütün 
insanlık tarihinde keşfettikleri ile kıyaslanamayacak kadar önemlidir. Kâinat 
tarihine kıyasen kısacık bir zaman diliminde neler keşfedilmekte… Ama yeterli 
değil, keşfedilecekler yanında keşfettikleri sadece küçük bir basamak. Son 
yirmi senede insanoğlu sıçramıştır; anlayışında sıçramıştır, genetiğinde 
sıçramıştır, bakış açısında, görüş açışında sıçramıştır, iletişimde sıçramıştır, 
bilgi ediniminde sıçramıştır.  

Bilgi ediniminde sıçramak demek, her alanda sıçramak demektir. Çünkü 
önemli olan bilgidir, bilginin içselleştirilmesi ve yaşama taşınmasıdır. 
İletişimdeki hız ve bilgi edinimindeki çeşitlilik, yabancılaşmayı kısmen de olsa 
bitirmekte değil mi? Batıdaki bir insan bize yabancı mı? Doğudaki bir insan 
bize yabancı mı? Değil. Bu sure ile beraber çoğu insanın korktuğu, garipsediği 
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cinler ile nasıl benzer olduğumuzu da gördük. Ortak noktalarımız ile ne kadar 
tanıdık gelmekteyiz. 

Sure ile bir daha anlamaktayız ki; Allah’tan gelene hizmet edilmez ise –
insanlara cinleri kıyas getiriyor- hizmet edecek birileri hep halk edilir. “sizleri 
gideririz, yerinize başkalarını getiririz” denilmekte. Bu cinde olabilir, bir 
melekte olabilir. Önemli olan ise Allah’a hizmette kusur etmeyerek 
insanlığımızı hakkı ile yaşamayı fırsat bilmek gerekir. 

Hizmet dediğim; Allah, sizde esmaları ile tavırlarda iken tavırlarını 
yaşamanızdır. Hizmet, hizmet edilenin iradesi doğrultusunda tavırları ile 
bütünlenmeye sebeptir. Allah ile bütünlenilmez ama Allah’ı asli olarak 
yaşayabiliriz. Daha önceleri de dediğimiz gibi bir olan ile nasıl bir olunabilinir 
ki? Bir olunmaz ama bir olanı, birliğe aşkın tekliğinde hakkı ile yaşayabiliriz.  

Tinde amaçlardan birisi de anlam arayışıdır, amaç arayışıdır, nedensellik ve ne 
için olunduğunun arayışıdır. Anlam arayışında ideale göre gerçekleşenleri 
anlamaya çalışırken zorlanıldığına da tanık olmaktayız.  

On dokuzuncu ayette, canı gönülden arayışta olmak ve hizmette heyecan ile 
beklemek ne güzel anlatılmakta. “Gerçekten Allah’ın kulu ona yalvarmak, 
ibadet etmek üzere kalktığında onlar nerede ise çevresinde keçeleşeceklerdi, 
birbirlerine geçeceklerdi.” Gerçekleşenleri anlamaya çalışmak, yaşam sevinci 
bulmak, insanı sevmek ne güzel lütuftur.  

İman ilkesi ile bağlandığımız zaman; şu cinmiş, bu insanmış da aradan 
kalkıyor, türlülükte aradan kalkıyor, tamamı ile kardeş oluyorsunuz. 
Resulallah bunu şöyle söylüyor; “Şuraları boş bırakın, cinden kardeşleriniz 
orada oturuyor” diyor. “cinden kardeşleriniz” ifadesi önemli… İnsanların ve 
cinlerin nebisi, gavsı, kutbu olduğunuzda türlere de aşkın bakmaktasınızdır. 
Böylesi olunduğunda âlemlere rahmet olursunuz.  

Değerler ideal olan ile görüş sahibi olmaya sebeptirler, çünkü değerleriniz 
aslında ideal olan ile görüş sahibi olmanız anlamına da gelir. İdeal olan ise 
yani değerleriniz, -karşıt ilişkiler üzerinden hak olan olması gereken olarak 
görünüş bulunur. İdeal olan, karşıt ilişkilerde beliren çatışkı sonucunda değer 
niteliğinde görünüş bulur. Zaten; farklı amaçlar doğrultusunda hak 
ihlallerinde bulunmak çatışkıya sebep olurken, değer belirimi de açığa çıkar. 
Böyle olsa da surede; tinde değerler ile olan biteni anlamak yerine, tinde 
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değer olanı içselleştirilmesi sonucunda öznelleştirerek yaşanması istenendir. 
“keçe gibi oldular” denilirken; bunu anlamak gerekir. Söz içselleştiriliyor, 
yaşandığında öznel kılınıyor ve böylece söz nitelik yükleminde değişime sebep 
vermiş olarak gerçekleşiyor. Böylece hakk sözü gerçekleştiren üzerinden 
tezahür ediyor.  

Gerçekleşeni mantık ile anlamlı kılmak gerekir. Bu doğrultuda da ideal olanın, 
gerçekleşenler üzerinden görünüş bulduğunu anlamak, idrak etmek, yerinde 
olur. Surede bahis konusu, değerlendirme yetisidir. Değerlendirme yetimiz; 
ideal olan ve gerçekleşenler üzerinden mantıkta anlam arayışı yetimizdir.  

Surede ilkeye/ ereğe bağlı kıble, amaç edinmek ve amaca doğru şevk ile 
yürümek, tinde olması gerekenleri yaşamak olarak özetlenir. 
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73-MÜZEMMİL SURESİ 

                                                                      

Birinci ayeti; “ey, örtüsüne bürünen” diye çevirmekteler ama suredeki ifadesi 
ile kast edilen, yükünü yüklenendir.  Müzzemmil; zeml kökünden gelir… 
Yüklemek anlamında, yükü yüklenen anlamında anlaşılmalıdır. Zaten 
maneviyatta her örtü, gönülde yüklenilendir. Bu bağlamda “örtülere 
bürünen” ifadesi ile de anlaşılması gereken yükü yüklenendir. Nüzul sebebine 
gidildiğinde, bu anlam daha doğru anlaşılır.  

Kur’an meal çalışmaları yapanların, dikkat etmesi gerekir. Ne yapıyorlar; 
kıyamet denildiğinde hakka denildiğinde; vakıa denildiğinde; gaşiye 
denildiğinde; kıyamet diyerekten toptancı bir akıl ile meal ediyorlar. Hidayeti, 
sıratı müstakimi, rüştü vb birçok tabiri de doğru yol diye meal etmekteler. 
Ayet bütünü içinde kast edilen üzeri çeviriler bizi yanıltır. Ya kavramı olduğu 
gibi kullanmalı ya da dip not ile açıklama yapılmalı ki insanlar meal 
okuduğunda, meal edenin yorumunu değil de gerçekten Kur’an’ı okuduğunu 
bilsin. Toptancı bir akıl ile farklı anlamdaki birçok kavramı, nasıl bu biçimde 
çeviriyorlar anlamış değilim.  

Bir kavramı, birçok kavramı anlamlı kılmak adına kullanmak “biz bu metni 
anlamıyoruz” demek anlamına da gelir. Arapça bilmeyen birisi olarak bu 
konuda ne kadar titizsek, Arapça bilip de Kur’an meal edenlerin, daha fazla 
dikkatli olarak çeviri yapmaları gerekmez mi? Erenlerin dediği gibi mürekkep 
yalamakla olmuyor. Arapça olanı Rabbça olarak Allah’tan okumadıkça tam 
anlaşılmıyor ve ifade edilemiyor. Yani, meal çalışmaları yapanların sadece 
akademik olarak değil canı gönülden gönüllerini de katarak, yaptıkları 
çalışmaya fevri olmamak kaydı ile gönül vermeleri gerekir. Belki o vakit 
gönüllerinde hazır olan Allah rableri olarak onlara himmet eder. Ne demek 
istediğini bir de O’ndan duyarlar. Bizim yaptığımız hatalar varsa eğer; 
düzeltecek olanlara selam olsun.  

Kavramın kökünü, surenin genel anlamını gösteren ilkesi ve siyeri göz ardı 
etmeden meal yapmak gerekir. Özellikle edebiyatta yetenekli ehil insanların, 
meal yapmaları da Kur’an’ın edebi tarafı ile meal edilebilmesi için önemlidir. 

157



Ayetin nüzulü nedeni için siyere başvurduğumuzda; Resulullahın hakir 
görüldüğü, horlandığı, gama düştüğü, kederlendiği ve kendisine yüklenen 
nebilik yükünün ağırlığını görmekteyiz. Beşinci ayet ile de “Muhakkak biz, 
yakında ağır bir söz ulaştıracağız” denilirken; nübüvvetin ağır bir sorumluluk 
yükü olduğunu görmekteyiz. Her sözün hem zahire/ aşikâre hem de batına/ 
gizile yönelik anlamları vardır. Bu bağlamda; zahire yönelik olarak örtülere 
bürünen kast edilirken, batına yönelik olarak da insanın iç dünyasında 
kendine yük edindiği, hak ve hakikate örtündüğü, sebepler anlamlı kılınmıştır. 
Birçok başka anlamları ile beraber ayetin bu çerçevede anlaşılması yerinde 
olur.  

Sorumluluk yüklenmiş insan vazifeli olduğu işi yaparken karşılaşacağı zorluklar 
altında ezilebilir… Dünyası karanlık geceye döner. Yükü yüklenen/ örtülere 
bürünen denilirken yani gamı yüklenen/ gam ile örtünen, kalk uyan!.. Yani 
gamdan soyun! Sen milletin dediğine ne bakıyorsun, denilir. Sekizinci ayette, 
“rabbini zikret... Her şeyden kesilerek O’na yönel/ulaş” denilirken;” örtünden 
sıyrıl/ gam olarak yüklendiğini bırakarak, önceliğin olması gerekeni yap” 
denilir. Bu da hedef göstermektir. Hedef ise salih ameller ve ibadetler ile 
ulaşılabilinecek olan, üzerinde sıfatı ile galip rabb olan Allah’tır.  

Rabbini zikir etmek, O’nu davet etmektir ama Allah’ı davet etmek yetkin 
biçimi ile O’na ulaştıracak amellerde bulunmak ile mümkündür. İlahi 
tavırlarında O’nu yaşamak zaten zikirdir. 

Müzzemmil süresi ile anlamaktayız ki insan iç dünyasında yaşadığı, kendisini 
erekten uzak olarak nedenler dairesinde bırakan gamlar, yeesler, şımarıklıklar 
vs durumlar ile yüklendiği ne ise onun doğrultusunda hak ve hakikate 
örtünmektedir. Gamlı bir insanın iç dünyası ile bağ kurmuş, empati yapmış 
iseniz bilirsiniz ki; gam edinilen odaklanılan perdedir, içinde saklı durulan 
örtüdür. Böylesi durumda hem hak ve hakikate örtünülmüştür hem de amaç/ 
erek edinilmesi gereken için çaba harcamaktan yana mahrum kalınmıştır. 
Surenin geneline bakıldığında insanın ereğe bağlı edimlerde bulunması; 
emredilendir/ telkin edilendir/ öğütlenendir.  

İnsan ilahi nedenini amacı olarak önünde bulmalıdır. Ereğinden uzak kılan her 
ne ise ondan uzaklaşması olması gerekendir. Nuh suresinde değer yargıları ile 
nedenler edinene, Cin suresinde de doğru olan amaç edindiği ile 
değerlendirmelerde bulunanlara tanıktık. Müzzemmil suresi ile de ilahi amaca 
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odaklanması, kendisini amaçtan uzak kılan nedenlerden arınması ve amaç 
odaklı amellerde bulunması gerekene tanık olmaktayız.  

Değer yargıları ile hükümlerde bulunmak,  değer edinilen doğru bilgiye göre 
eleştirilerde bulunmak, fevri nedenlere bağlı olarak kendi iç dünyamıza 
çekilmek; ne için olduğunun aklını vermez. Ereğe örtük olarak nedenlere bağlı 
yapılan her hareket, tinsel nedenimiz olan ne için-likten yoksun/ amaçtan 
yoksun, nedenlerde kaybolmamıza sebeptir. Müzzemmil suresi ile tinsel 
nedenimiz, amaç olarak önümüze hedef belirimi ile konulur. Nedenlere ve 
ereğe bağlı edinilen anlamlar ve anlamlı kılmalar, ideal dahi olsa gerçek 
hayatta iş görmeye bilir… Ama ne için-liğe bağlı olarak edinilen anlamlar ile 
yeniden yaşamı inşa edebiliriz. Ne içinsek onu irade ettiğimizde, yaşam ereği 
olarak önümüzde bulduğumuzda, gerçek yaşama taşıma olanağı buluruz. Sure 
ile insana ne için-liği hatırlatılarak neler yapması gerektiği hatırlatılır. 

Rabbinize; erekten uzak fevri nedenleriniz sebebiyle örtülü iseniz, size 
buyrulan; nedenlerinize ait yükleri bırakarak O’na ulaşmanın çabalarında 
bulunmanızdır. Amaç edinilen önümüzde durur ve ereğinde yaşanması 
istenendir. Bu durumda yapılması gereken; yük edinilenleri bırakarak, 
unutulan hedefe doğru nafile ibadetlerde bulunarak, yakinleşmek için yol 
edinmektir. Nafile ibadetler, insanın tinde gelişimi için yapılan pratiklerdir. 
“kulum bana nafile ibadetlerle o kadar yakinleşir ki, -ne için ise ona doğru 
çaba/ emek gösterdiğinde denilmekte- kulumun, gözlerinde göreni, 
kulaklarında duyanı, ellerinde tutanı, ayağında yürüyeni, düşündüğünde 
manasını verenimdir” demekte. Ne için-liğimizi, sonuçta 
gerçekleştirdiklerimizde değil de gerçekleştirdiklerimiz üzerinden 
yaşadıklarımızda bulmaktayız.  

Şeriat umumi yoldur, hedefe kilitler; tarik nafile ibadet yoludur, hedefle 
bütünler; hakikat iman ile edinilendir, ne için-liği belirler; marifet hususi 
yaşanandır, marifette hakikat erekte yaşanılır. Tarikatların tamamı nafile 
ibadet yoludur. Nafile demek; fazladan demektir. Amaca, ne için-liğe, iradeye 
bağlı olarak fazladan pratikler yapıyorsundur.  

Mesela: bir sanatçısınız ve sanatçı olarak yaptığınız pratikler sonucunda, 
sanatçı ruhunu Müsavvir, Bedi, Bari Halik vb esmalarında doğuşta eser 
vermeniz ile bulursunuz. Yaptığınız edim, sonuçta erişilecek ereğe ermek 
içindir. Sonuçta verdiğiniz ürün üzerinden yaşadığınız ise rabbinizi tavırlarında 
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yaşamak olur. Özet olarak söylenen namazı hakkı ile kılmamızdır. Üzerimizde 
galip olan sıfatı ile Allah’ı rabbimiz olarak yaşamak için fazladan gayret 
göstermemiz şart.  Fazladan ibadetler ile rabbimize ulaşırız ve rabbimiz sıfatı 
ile verdiğimiz ürünler üzerinden tavırlarında O’nu hakkı ile yaşama olanağı 
ediniriz.  

Hakk’a yolculukta,  gelişim iki türlüdür, Müzzemmil suresi bu anlamda velayet 
suresidir. Müddesir suresi ise nübüvvet suresidir. Velayet ile Hakk’a bakılır/ 
yöneliriz, nübüvvet ile de halka bakılır/ yöneliriz.  

Pratik yapmak; sıfata bağlı olarak yapılan eylemde, ilkenize bağlı olarak 
sıfatınızın gelişimini sağlar. Devamlı cömert oluyorsanız, cömertliğiniz gelişir. 
Akletmekteyseniz düşünce yetiniz gelişir. Gelişen melekeleriniz üzerinden de 
edimleriniz ile Allah’a rabbiniz olarak yakin gelirsiniz. Üzerinizde galip sıfatı 
geliştirmeniz doğrultusunda huzur bulursunuz. Üzerinde fazlası ile çalıştığınızı 
içselleştirirsiniz. İçselleştirdiğiniz ahlakınız olur, edimlerinizde tezahür eder ve 
arınmaya sebeptir. Pratik yaparken; ilke, neden olarak değil, değer olarak 
önünüzdedir…  Ve değer olarak yaşama taşıdığınız ile eylemlerde iken sizi; hak 
olandan, hakikatten uzak bırakan şeylerden uzak kalırsınız. Kendi nedenlerine 
bağlı olarak yük/ örtü edinen, yüklerini bırakması ile hizmeti vazife edinir. 
İlahi sözü gerçekleştirmek ise insanın edinmesi gereken, gerçek yükü 
olmalıdır.  

Dünya gecedir… Ve dünya gecesinde uyanmak için, salih amel ve diğer bütün 
ibadetler gerekli olan yapılması gerekenlerdir. “Kulum bana nafile ibadetler 
ile bana yakinleşir…” demekte. Bu hadisi kutsi sureyi anlamlı kılmamızın 
anahtarıdır. Meariç suresindeki yükselme vasıtaları; Müzzemmil süresinde, 
nafile ibadet yönü ile de anlamlı kılınır. Her türlü sıfatımıza bağlı olarak 
yaptığımız ibadet hükmünde ki pratikler, rabbimize yakin gelmemizin 
vasıtalarıdır. İbadet ise Allah için yapılmış olan, Allah’a rablik tavırlarında 
yakın gelmeyi sağlayan ereğe yönelik yapılmış eylemlerdir. Bu din eylem 
dinidir ve üretken eylemlerimiz ile nitelikli insan olma yolunda ilerleriz.  

Eylemlerinizi hangi niyet ile yapmakta iseniz niyetinize bağlı olarak 
eylemlerinize nitelik yüklemiş olursunuz. İrade ettiğinize doğruda böylece 
ilerlersiniz. Eylemleriniz Allah için değilse, sizi yakin kılmıyorsa, masivadan 
uzak kılmıyorsa ibadet değildir. İbadet de amaç değil, araç/ vasıtadır. Yakin 
gelene kadar, ibadet aracını kullanmak da mümin kula farzdır. Yaptığının 
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sonuçlarından emin olarak yaptığınız çalışmalar, gösterdiğiniz çabalar 
sonucunda da niyetin gerçekleşmesi olan sonuç sizindir. Amaç edilene çaba 
sarf etmeden ulaşmak yok. “İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur” 
ayeti ile de dünyevi ve manevi olan her türlü rızkın çabamıza bağlı olarak 
edinildiğini de belirteyim. Allah diledi ise dilediğine doğru kulunu sevk edecek 
imkân ve çabayı verir. “İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur” ayeti; 
Müzzemmil suresini özetler.   

Müzzemmil suresi nafile ibadet ve rıza ilkesi ile okunmalıdır.  Sekizinci ayet 
önemli; “rabbinin ismini zikret! Her şeyi bırakıp yalnızca ona yönel.” İnsandan 
istenen, gerçek amacı olması gereken rabbine yönelerek, geçici dünya 
sıkıntıları ve menfaatlerini geride bırakarak, rabbine nafile ibadetler ve rıza ile 
yakinlik bulmaya çalışması ve yüklendiği vazifesini hakkı gereği yapmasıdır. 
Sureyi bu biçimde özetleyebiliriz.  

Nafile ibadetler ile gök kapıları insanda açılır, üç yüz küsur civarında olan nur 
merkezlerinden Allah’ın nurları salınır… İnsanın nurlandıkça melekeleri 
gelişirken keşif ve feraseti artar. Kendinden salınan Allah’ın nurları ile galip 
sıfatına bağlı olarak beslenirken kendini bulmaya başlar. Önemli olan ise 
insanın Hakk kapısı olmasıdır. Cin suresinde, insanın kapı olduğunu gördük. 
Ama insan nasıl kapı olacak, bilginin akış sağladığı kapı nasıl olacak? Tamam, 
herkes için gök kapıları kapatıldı. İnsan adres olarak gösterildi… İnsan bilginin 
akışını sağlayan kapı olarak nasıl olacak? Pratik yapacak, melekelerini 
geliştirecek. Özellikle düşünce meleğini geliştirecek. Düşünmek soru sormak 
ile başlar; her sorunun cevabı Allah’tan karşılık bulur. İnsan düşündüğünde, 
cevap vereni Allah olduğunda ilim, irfan kapısı olarak hizmet eder. Göklerin 
kapısı kendi üzerinde açıktır.  

Kendinizi geliştirin ve Müzzemmil suresi ile nafile ibadetler anlatılır. Tinde 
kendimizi geliştirme olanağını ve nefsimizi terbiye etmeyi de nafile ibadetler 
ile gerçekleştirme olanağı ediniriz. Siz Hakk’ın kapısı olduğunuzda insan da, 
cin de, melek de, gelir sizden ders alır. Sizi gelir ziyaret ederler. 

Nafile ibadetler; sebepler dairesinde Allah’a gam, keder vb duygular ile 
örtünen insanın, kendini bu durumdan yana aşması gerektiği ile başlar. Bu 
durum “Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim aşkın ile avunurum bana 
seni gerek seni” gibi ifadeler ile Anadolu âşıklarının nefeslerinde dile 
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getirilmiştir.  Demek ki yük edinilenden kurtulabiliniyor, her iş rıza üzeri 
görülebiliniyor.  

Allah adildir; çabanızı boşa çıkarmaz. Zere kadar emek harcadığınızın 
karşılığını elbet görürsünüz. Cin suresinde ideal olanı yaşama taşıma çabası 
dersi; Müzzemmil suresinde ideal olana taşınmak olarak özetlenir. Tinde 
bilmek, bildiğini yaşamak, hak sözü gerçekleştirmeye bağlı kılınmıştır. Bu da 
insanın tinde ereğe bağlı olarak çaba göstermesi demektir.   

Surede amaca bağlı ideal olana odaklı çalışmalar disiplinli bir biçimde 
artırıldığında, pratik yapan insanın amaca bağlı sonuç elde edebileceği 
özetlenir. Yani sonuç elde etmek istiyorsanız çalışmak şart. Çalışmanın şart 
olmasının bir nedeni de emek harcadığınız sizin olmasıdır. Çünkü 
içselleştirmişsinizdir, öznelleştirmişsinizdir ve emek harcadığınız sizindir. 
Kendi dışınızda edindiğiniz sizin değildir ve size hep yabancı durur/ yabancı 
gelir. Birinin size hediye ettiği dahi, sizin emeğiniz doğrultusunda edindiğiniz 
ile aynı değildir. Emek harcadığınızı hak olarak ne kadar kendinize ait 
görmekteyseniz; emek vermeden edindiğinizi bir o kadar kendinize uzak 
görür ve yabancısı olarak bakarsınız. Emeğinizle edindiğinizi içselleştirirsiniz, 
unutursunuz. İçselleştirdiğinizi zaten unutursunuz. İçselleştiremediğinizi 
unutmazsınız ve size hep yabancı durur.  

Abdullah baba “Oğlum; sana veririz vermesine de çalış senin olsun. Senin 
olanı da senden kimse alamaz” derdi. Sonuçta emeğinizin sonucu olarak 
edindiğiniz üzerinden Hakk tezahür ediyorken Hakk’tan rızasız kim bir şey 
alabilir ki? Bu dersten sonra, emeğim ile edindiğim özgüven doğrultusunda 
kuvvetli bir irade ile hayat duruşu edinmişimdir. Çünkü emeğiniz sonucunda 
edindiğiniz ile özgüveniniz kuvvetlenir… Ve özgüven, özgürlüğünüzü tattığınız 
duygunuzdur. Emek sizi başkalarına bağımlılıktan kurtararak, sizde olanı açığa 
çıkararak ve kendi sıfatlarınızı geliştirme olanağı bulmanız ile kendinize 
yetmeye sebep vererek sizi özgürleştirir. Gel de emek gösterme…  

Surede, insandan istenmiş olunan bir durumda; tinde hakikat şuuruna 
yükselmesi gereken insanın, dışa dönük olmasından daha çok içe dönük 
olarak rabbi olan Allah’a yükselmesidir. Yüklenilenden/ örtünülenden 
kurtularak kalkmak; insanın vazifeli kılındığı ve fazladan yaptığı ibadetler ile 
dış dünyadan iç dünyaya yönelmesi ile mümkündür.    
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Bu sure tariki âliye de görünüş bulmuştur. Bireysel olarak da her kul üzerinde 
tezahür edebilir.  Sekiz, dokuz ve onuncu ayetler surenin ruhudur. “Rabbinin 
ismini zikret ve her şeyi bırakıp yalnız ona yönel! Doğunun ve batının rabbidir. 
O’ndan başka ilah yoktur. O hâlde yalnız onu vekil edin” bu ayetler çok 
önemli; özellikle “vekil edin” ayeti önemlidir. “onların söylediklerine karşı 
sabret ve onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl.” Yani sana gam, keder, kaygı veren 
vb duygulardan, yapılması gerekenleri yapmak ile uzaklaş denilmektedir. 
Allah vekiliniz ise her türlü korkuyu aşma cesareti ve özgüveni kendinizde 
bulursunuz.  

Onuncu ayeti, sekizinci ayetle beraber okuyun! “Her şeyi bırakıp yalnızca 
rabbine yönel! Onların söylediklerine karşı sabret. Onlardan güzel bir ayrılışla 
ayrıl” denilir. İnsana ne yapması gerektiği olduğu gibi ifade edilmekte. Nuh ve 
Cin surelerinden sonra insanın aslına dönmesi Müzzemmil suresi ile anlam 
kazanır.  

Surenin yirminci ayetinde; “Kuşkusuz rabbin senin gecenin üçte ikisinden 
biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalktığını bilmekte. Seninle beraber 
olan bir topluluğu da biliyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. O 
sizin kesinlikle onun sayamayacağınızı bildiğinizden tövbenizi kabul etti. Artık 
Kur’an’dan kolay geleni okuyun. Bilmektedir ki sizden hastalar olacak, 
başkaları yeryüzünden dolaşıp Allah’ın fazlından arayacaklar. Diğerleri Allah 
yolunda savaşacaklar o halde kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, 
zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Hayır, olarak nefisleriniz için 
önceden neyi gönderirseniz Allah katında hayırlı ve büyük mükâfat olarak 
bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve pek 
merhamet edendir” denilir. Bu ayete dikkat ederseniz; karmadan tutun da 
salih amele kadar, nafile ibadetten tutunda tövbeye kadar birçok konu 
başlığına tanık olmaktayız. Ayetin önemli tarafı ise Allah’ın insana içsel 
yolculuğunda kolaylıklar göstermesi ve geleceğini kolaylaştıracak olması 
gerekenleri ifade etmesidir. Bu bağlamda sure; yük edinen insana, akıbeti 
adına kolaylık gösterildiğini özetler.    

Zorlukta getirmiyor, kolaylık sağlıyor. Kolaylıklar doğrultusunda 
yaşanmamakta ise eğer insan nefsine zulüm edendir. “namazı dosdoğru kılın, 
zekâtı verin” denir. Namaz, Allah’ı kıble edinmek, ilahi sıfatları hakkıyla 
yaşamak, kıble edindiğin ile sıfatlarında bütünlenmektir. Çünkü zatı ile daha 
önce dediğimiz gibi bütünlenilmez. Bir olan ile nasıl bütünlene bilirsiniz ki? 
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Namazınız bir olanı hakkı ile yaşamanız olmalıdır. Zekât, başkalarının hakkını 
gözetmek, Allah’ın insan üzerinde ki hakkını gözetmektir. Toplumsal yaşamda 
gerekliliği de insan olma niteliğinde yaşamanın zorunluluğudur. Zekât, sadaka 
değil hak olanın hakkı olana verilişidir. İnsan, insan ile olan ilişkilerinin 
sonucunda mülkten servet edinirken, toplumsal bütünlüğü korumanın gereği 
olarak da birlikte yaşadıklarının haklarını gözetmek zorundadır.   

Zekâtın ne kadar verileceği de şeraitte malın fazlasından kırkta bir ölçüde 
olarak hak görülür. Böyle olsa da bu zekât miktarının cimriler için olduğunu 
erenler buyurmuşlardır. Ayette “Size verdiklerimizin fazlasından infak edin” 
denilmekte olduğunu da unutmamak gerekir. Ne için yaratıldıysan, onun için 
yaşa ve Allah’ın hakkını gözeterek yaşa. 

“namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin…” denilir. 
Borç geri ödenilesi olandır. Yaptığınız her hayırlı işi Allah kendi üzerine borç 
kabul etmekte. Yani karşılığını kendisi verecek. Her hayırlı edimlerde insan, 
ereğine bağlı olarak ne için ise onu yaşar. İnsan Allah içinken, Allah tavırlarda 
yaşaması hem hayr olandır hem de akıbet olarak kendi hayrına olandır. 
Böylesi ayetlerde geçen borç kavramını, ihtiyaçlıya verilen anlamında değil, 
geri alınası olan olarak anlamak gerekir. Zaten kast edilen de budur. Zamane 
Yahudileri bu gibi ayetler sebebiyle, sığ anlayışları doğrultusunda Allah’ı 
ihtiyaçlı zan ederek, müminlerle dalga geçmişlerdir.    

Yirminci ayet ile çaba gösteren müminlerin, çalışmalarının sonuçlarını 
alacakları ve umutsuzluğa düşmemeleri gerektiği de vurgulanmış olur. Her 
türlü zorluğa katlanırken, bir de nafile ibadetlerde bulunmak ve senelerce 
çaba göstermek, emek isteyen zor iştir. Sonuç almak bazen seneler sürebilir. 
Önemli olan ise emeğimizin sonuçta karşılık görmesidir ki insan için umut bu 
yönde kendisine ışık olmalıdır. “İnsana çalıştığından başka bir şey yoktur” 
ayeti; Müzzemmil suresinde, başarıya nasıl ulaşılır içeriği ile anlamlı 
kılınmaktadır… Ama umudunu yitirmeden, özgüven ile yapılacak çalışma, er 
ya da geç sonuç verecektir.  

04.10.2015 
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74-MÜDDESİR SURESİ 

 

Müzzemmil suresi için gecenin suresi, Müddessir suresi için de gündüzün 
suresi diye not düşmüşüm.  Diyor ki; “Ey bürünüp sarınan, kalk ve uyar, 
rabbini tekbir et. Elbiseni temizle, o kötü şeyleri de terk et, çok görüp başa 
kakma, rabbin için sabret. O sura üfürüldüğünde işte o gün pek zorlu bir 
gündür” diye ayet devam ediyor. 

Buradaki örtüsüne bürünüp, sarınmak; her türlü yaşam alanında edinilenlerle 
örtünmekle alakadardır. Böylesi sarınmadan kurtuluş ise üç safhada 
gerçekleşir. Bunlar; terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i terk safhalarıdır. Terk-i 
dünya; insanın, nefsi emmaresini hazlar, arzular ve menfaatlerden yana 
terbiye etmesi safhasıdır. Terk-i ukba; insanın, manen, keşfen, ahiret 
nimetlerden yana edindiklerini ve akıbete yönelik beklentilerini terk ederek 
iradeyi külliye -tümel irade belirimleri olan iyilik, doğruluk, güzellik ve insana 
emir ve yasak edilenler vb- doğrultusunda olması gerekenleri yaşaması 
safhasıdır. Bu safhanın en üst seviyesinde insan, kendisi ile var olduğunun 
idrakinde olduğu rabbi olan Allah’a, hiç bir şeyi olmayan fakr mertebesinde 
kendini adanmış olarak sunmuştur. Terki terk; insanın,  terk edecek bir şeyi 
kalmayınca, rabbi ile kendini bulduğu mertebedir ki bu mertebede insan, 
rabbi ile iş gören olarak halka hizmete sevk olunur. Bu durumda insan için 
terk etmek yoktur; her işi hakkı ile yapmak ve her şeyi hakkı ile yaşamak söz 
konusu olandır. 

Bakın, “kalk, uyar” diyor. Hz. Resulallah’ın ibadet safhası sadece İslam’dan 
sonra değildi, İslam’dan önce de tefekkür ediyordu, ibadetlere çekiliyordu 
biliyoruz. Hira’da ne yapıyor ki? Düşünün, zaten nafile ibadetlerle, Hakk’la 
meşgul, arayış içinde. Sonuç: bilmez iken biliyor; bulmaz iken buluyor; 
kavuşmaz iken kavuşuyor; ermez iken eriyor; olmaz –imkânsız- olan oluyor.  

Dikkat ederseniz: “bürünüp sarılan” denilirken; zahiri durumun misal edilmesi 
ile batıni olarak verilmek istenen mesajda verilmekte. Bu durum Müzzemmil 
suresinde de görülendi. Kur’an’da ki bütün misalli anlatımların tamamında da 
bu Kur’an’ı doğru anlayabilmek için görülmesi gerekendir. 
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Mademki artık bilgileniyorsun; bildiğin ile de amel etme vaktidir. Hak ve 
hakikatten yana edindiğini “artık paylaş” denilmektedir. Ne için? İnsanın 
akıbetinin hayrı için. Ne için? Allah’ın haklar üzeri hakikatinin görünüş 
bulduğunun bilinmesi için. Nasıl? Nefsi emmarenin kötü hâlleri olan 
örtülerden ve insanın görünüşünün güzel kılınması sebebiyle dış örtülerinden 
yana temizlenmiş olarak. Çünkü temiz olan rağbet görür ve cazibeli 
olduğundan yönelinendir. Bu ayrıca ne anlama gelir? İşin ciddiyetinin 
bilincinde olarak hedef odaklı hizmet etmek gerektiği vurgulanmış olunur. 

Müzzemmil suresinde, rububiyet tavırları ile insana kolaylık veren Allah’a 
tanıktık. Bu sure ile de ulûhiyet tavırları ile görünen Allah’a tanığız. Sure, 
vazifeli kılındığını hakkı ile yerine getirmek, Azameti Kibriya ve selamet ilkeleri 
ile okunmalıdır. Üslubu ve misal ettikleri üzerinden Allah’ın, gösterdiği tavır 
itibarı ile surede azameti ile göründüğüne tanığız. “örtüsüne sarılan” diyor, 
zaten hitabetinde dahi ulûhiyet belirimi olan azameti ile kendini görüşe 
taşıması var.  

Öğüt almayan insanın, Gayretullaha dokunan eylemlerde bulunduğu 
vurgulanır. İnsandan istenen, dikkatli yaşamasıdır. Çünkü Müddessir’e 
baktığınızda; “Onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, ölçtü, 
biçti. Kahrolasıca nasıl da ölçüp biçti… Sonra, kahrolası nasıl da ölçüp biçti. 
Sonra, bir baktı; kaşlarını çattı ve suratını astı.” Bu ifadelere dikkat 
edildiğinde; öğüt almayan insanın Gayretullaha dokunan eylemlerde 
bulunduğu vurgulanır. Bu çok önemli…  Bir önceki surede bireysel veya 
toplumsal olarak Hakk’ı kıble edinmiş olunması önemle zikredilmekteydi. 
Eylemlerde, nafile ibadetlerde, takvada, salih amelde vs hep Hakk’a yönelmek 
işlenmekteydi. Ama bu surede halka yönelik edimlerde bulunulması işaret 
edilmekte… Halkın kendisinde ilkeye bağlı olarak gerçekleşenler ne ise onlara 
dikkat et denilmekte. Sen gerekenini yap, vazifeni yap, gerisini Hakk’a bırak. 
Zaten Gayretullaha dokunulduğunda sonuç belli... Sarp yokuş olarak ifade 
edilen dünya da çekeceği musibetler ve ahiret hayatında karşılaşacağı azap; 
hikmetten, irfandan yoksun yaşamanın sonucunda yaşanacak olandır.    

İnsandan istenen dikkatli yaşamasıdır. Otuz sekizinci ayet çok önce işlenmişti. 
“her nefis kazandığına karşı bir rehinedir”. Bu ayeti daha öncede 
anlamlandırmıştık. Kırk dokuz, elli, elli birinci ayetler… Çok enteresan; yaban 
eşekleri diyerek zebraları dahi zikretmiş. Aslanlardan kaçan yaban eşekleri 
zebralar ile ahmaklığın başa bela olduğu anlamlı kılınmış.  
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On sekizden yirmi beşinci ayete kadar ahmaklığın betimlendiğine tanığız. “O 
düşündü ve ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçüp biçti… Kahrolası nasıl da ölçüp 
biçti. Sonra bir daha baktı; kaşlarını çattı ve suratını astı. Sonra da sırt çevirdi, 
büyüklük tasladı ve dedi ki; “bu, nakledilen bir sihirden başkası değildir. Bu, 
ancak bir beşer sözüdür’.”  Hz. İsa’nın güzel bir sözü var; koşarken görülüyor, 
Havarilerden olsa gerek ki biri durdurup soruyor; “Ya İsa, nereden böyle” 
diyor. “vallahi ahmaktan kaçtım” diyor. “sen Resulullahsın nasıl kaçarsın” 
diyerek bakan havariye, İsa; “ne gösterdiysem, ne anlatıysam, anlatamadım. 
Ben ahmaktan kaçarım” diyerek, bize de ders vermiş. Ahmaktan kaçılır. Zan 
hükmünde olan fevri düşüncelerini aşamayanlar, Allah’ın nurundan nasibi 
olmayanlardır ki onlardan kaçılır. Gerçekten hakkıyla anlamayanlar, olan 
bitenin ve olması gerekenin hikmetinden uzak olarak nasibi olmayanlardır. 
Ahmaklık başa beladır, hakikaten başa bela.  

Otuz ve otuz birinci ayetler bir birini anlamlı kılmakta.  Burada “on dokuz” 
diye bir tabir var; “Biz cehennem görevlilerini meleklerden başkası yapmadık. 
Biz onların sayısını ancak kâfirler için bir fitne kıldık. Kendilerine kitap 
verilenler yakini olarak iman etsinler, iman edenler imanlarını arttırsın, 
kendilerine kitap verilen ve iman edenler kuşkuya düşmesin.” Düşünün ki; 
milyarlarca insan cehenneme girecek ve on dokuz tane melek bunları zapt 
edecek.  

Otuzuncu ayette; “üzerinde on dokuz var” diye ifade edilen; otuz birinci 
ayette anlamlı kılınıyor. Cehennem melekleri, zaten cehennemin her yerinde 
hazır olacak fıtratta halk edilmiştir.  Aynı evliyaullahın yüz yerde, iki yüz yerde, 
bin yerde göründüğü gibi. Tamam; ahrette cehennem denilen yerde zebaniler 
var… Görene aşk olsun, adamın dili uçuklar… Ama demek istediğim; akıbet 
olarak buradaki karşılıkları ne? Zebaniler neye misaldirler? Zebaniler, ama 
buradaki karşılıkları ne? 

İnsan kahrı, zül celal-i vel ikram esması gereği dünyada iken bulduğunda; ilahi 
aşk, iman, vicdan, irfan ile işletilen akıl, şevk, hayâ, hasret, hüzün, korku, 
umutsuzluk, yoksunluk-aciz kalma, açlık, namus, hastalıklar-musibetler, 
horluk-zillete düşmeler, aciz bırakılma, acı çekmeler, yalnızlık vs durumlarda 
yaşarken kendini bulur. “On dokuz meleğin” sıfatlarını daha fazla olarak 
detayları ile de anlamlı kılabiliriz ama demem o ki; bu sıfatlar insanda 
göründüğünde, insanın nefsi emaresinin zaptiyeleri olarak zapturapt altında 
tutmanın gereğidirler. Bu sıfatlara en hâkim olan sıfat belirimi ise ilahi aşk ve 
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imandır ki bu da cehennem meleklerinin büyüğü Malik’in, iç dünyasında 
bulduğu sıfattır. Kim ki ilahi aşka tutulur, nefsi emmaresine malik olmaya 
başlar ve onu zapturapt altında tutar. 

Azamete dokunacak işlerden çekinilmesi, rızayı ilahiye ye erdirecek ve ona 
olan örtülerinden soyunduracak ameller emredilir ki insan açığa çıksın… Ve 
Hakk insanda görünür olsun. Hakikaten; edindiklerinizle halka dönmek, 
eylemlerde bulunmak, ürettiklerinizle edindikleriniz ile beraber halka 
dönmek, insanlara el uzatmak, Cenab-ı Hakk’ın tavırları ile sizde görünüşüne 
sebeptir. Hakk’tan sizi örten şeyler ne ise, halktan gelen örten sebepler ne ise 
onlardan arınmanıza sebeptir. Aynı zamanda huzur-u ilahiye ye ermenize 
sebeptir. Çünkü “sizler hayır işleri ile uğraşırsanız gönlünüzde bir sevgi 
yaratacağım” diye ayeti kerime var. Böyle olduğunu da tecrübe etmişizdir. 

Müzzemmil’de yükünü yüklenenin, sebepleri yüklenenin, amaca bağlı olarak 
yüklendiği ilahi emanetin hakkıyla görülmesine sebep nafile ameller belirtilir. 
Müddessir’de ise hak olanın ifade edilişi ve insanın söz olarak edindiğini 
göstermesi gerektiğine tanığız. Müzzemmil’de nafile olan ameller ile ferdi 
olarak rıza gözetilirken, Müddesir’de de bu biçimde Allah’ın rızasını 
arayanların toplumsal ilişkilerde hakkaniyet ilkesine bağlı olarak, ilke gereği 
nitelikli edimlerde bulunması ile de ilahi rızayı gözetmesi istenir. Bu 
bağlamda; “sen Allah’ın rızasını ara” diye meal edilen bir ayeti kerime vardı.  

Rızaya eren yakin bulur, bilincinde ilahi hakikate örtündüğü zan, haz, arzu ve 
menfaatlerinden helal kılındığı üzere yaşayarak nefsi emmare belasından 
kurtularak; Allah’ı hakkıyla, hakkı kadarı ile yaşar. Müddessir suresi, ahlakta 
arınmayı ve rızaya ermeyi özetler. Bakın, cehennem zebanileri, kötü ahlak 
sahiplerini kontrol altında tutanlardır. Hangi sıfatlarınızla kötü huy, tutum ve 
davranışlarınızı kontrol altında tutuyorsanız; o sıfatlarınız kötü ahlakın, nefsi 
emmarenin zebanileridir.  

İnsan kendinde uyuyan zebanileri uyandırdığında, kötü huyları, nefsi 
emmaresine ait ne varsa zapturapt altına alır. Kötüye sevk eden içgüdülerden 
yana ne varsa, hayır demesini öğrenmelisiniz. “böyle değil, böyle değil” 
diyerek kendinizi sınırlar ve hakkaniyet ilkesine bağlı olarak hareket etmeye 
başlarsanız eğer; öyle bir hâle gelirsiniz ki ne şehvetiniz kalır, ne içinizde kin 
kalır, ne nefret kalır, ne de öfke kalır. Hakiki insan olabilmek adına zapt 
edilmesi gereken bütün huylar zapt altına alınır. Ne ile aşk, vicdan, hüzün, 
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yalnızlık vs ile. Hakikat yalnızlaştırıyor ve hakikate memur olduğunuz da zaten 
nefsi emmareyi zapturapt altında tutmaya başlıyorsunuz.  

Müzzemmil suresinde dışa dönük edimlerden daha çok, içe dönük tinsel 
gelişime sebep çalışmalarda bulunulması istenir. Müddessir suresinde ise 
tinsel olan içsel gelişimde edinilenlerin dışa dönük olarak rahatlıkla görüleceği 
ve anlaşılacağı edimlerde bulunulması istenmektedir.  Müzzemmil’de Hakk’a 
yönelik, Müddessir’de de halka yönelik olarak insanın eylemlere, üretimlere 
sevk edildiğini görmekteyiz.  

İdeal olanı yaşamaya çalışmak, herkesin doğru olması için değildir. Yani ben; 
ideali yaşamaya çalışıyorum ve ideali söylüyorum, herkes öyle olsun... Böyle 
bir şey yok. Herkesin doğru olması için, ideal olan yaşanmaz ve ifade edilmez. 
İdeal olan; hak olanın batıl üzerinden görünmesi ve hak olan ile batıl 
üzerinden ilerlemek içindir. Elli beşinci, elli altıncı ayetler bunu anlamlı 
kılarlar; “artık kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe onlar öğüt 
almazlar, sakınılmaya layık olan da, mağfiret sahibi olan da o’dur.”  

Müddessir suresinde, insan dışa dönük olarak halka sevk edilirken; ilkeli olan, 
arındırıcı ve yükseltici amellerde bulunmak ile Hakk’ı insan ile olan yaşam 
ilişkilerinde bulacağı da anlamlı kılınmaktadır. “halka hizmet Hakk’a hizmettir” 
sözünü de bu bağlamda anlamak gerekir.  

Müzzemmil’de dıştan içe, Müddesir’de ise içten dışa dönük edimlere insanın 
sevk edildiği görülür. Müzzemmil suresi ile Kur’an’da yeni bir döneme gireriz. 
Burası çok önemli, Cin suresinde dünya görüşü edinme ve edinilen dünya 
görüşü ile değerlendirmelerde bulunma vardı. Ondan öncesinde ise değer 
yargıları ile hüküm vermeler tanıktık… Ama Müzzemmil suresi ile insanın 
hakiki değerini Hakk ile bulması gerektiğini görmekteyiz. Müddessir suresi ile 
de insana hizmet ederken hakiki değerinin insana hatırlatıldığını görmekteyiz. 
Gerçek değerini Allah ile bulamayanların, hak ve hakikati değer olarak yaşam 
ilkesi edinerek erek olarak amacına almayanların sonuçta neler ile 
karşılaşacağı anlamlı kılınır. Zor ve zorla olan ile terbiye edilmeden önce 
insanın terbiye edilmesi anlamlı kılınır. 

Müddessir ile tinde değerlere bağlı olarak bir iç dünya edinmek, geniş bir iç 
dünya edinmek içinde hizmet bilinci ile taraf olmadan hareket etmek ve 
insani olan ilişkilerde derinlik kazanmak, edineceğimiz anlamlardır. Bunun ile 

169

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



beraber; tinde kendi dünyasında arınan insan, nefsi emmarenin gerçekliğine 
örtünür… Herkesi kendi gibi bilir ve hayatın gerçeklerinden uzaktır. Bu 
durumda hizmet edene, insanın nefsi emmare ile var olduğu gerçeğinin 
unutulmaması gerektiğinin dersi de verilir. 

Olumlu veya olumsuz olması fark etmez; insanın insana hizmet sonucunda 
derinlik edindiği gerçektir. İnsan tinde edindikleri ile hizmet etmemekte ise 
kendinde gerçek olanı diğeri ile gerçek kılmayı gerçekleştiremez. 
Edindiklerinle kendinde gerçeksin ama onları gerçekleştirmediğin surece bir 
anlamı yok. “zahir-batın” demişler… Batında kaldı, zahiri yok. Allah kendinde 
gizil -batın olanı zahir kılmakta ise sizde gizil olanın da zahir -aşikâr olması 
zorunludur… Ki sizde olan da gerçekleşirken kendisi kendini tavırlarında 
gerçek kılabilsin.  

Tek başına insan kendindedir, kendinde gerçektir ve bir derinliği de yoktur. 
Ne zaman başkalarının üzerinden de ürettiklerini görmeye başlar, o zaman 
kendinde derinlik kazanır. Bir kişi kendinde iken derinliği yok, aynaya bakar 
kendinde derinleşir. Ne kadar çok ayna edinirse kendinde derinleşmesi o 
kadar derin olur.  

Müzzemmil suresi ile Kur’an’da yeni bir döneme gireriz. Aklen ve kalben 
bilgiyi içselleştiren ve değerler edinen; tutum, davranış ve her türlü alanda 
üretimi ile beraber tinsel gelişim sürecinde bulunan insandan, amaca bağlı 
edimler ile gelişimi istenir. Müddesir’de ise amaca bağlı edimlerle edinenlerin 
risal edilmesi insandan istenendir. Yani, bir şeyler edindin ama artık bunları 
göster ve paylaş. Hizmetin iki belirimi olan velayet ve nübüvvet bu iki sure ile 
beraber zemin edinir.  

Surede; Açgözlülüğün sonu “sakar” cehennemi ile anlamlı kılınır. Son 
ayetlerde Hakk’a yönelmemek, başkalarının üzerindeki hakları gözetmemek, 
dünyevi hazlara dalmak, akıbete göre yaşamamak, sonuç itibari ile 
depresyonu ve biyolojik etkileri de hak kılmaktadır. İçsel nedenler dışsal 
belirimleri ile beraber görünür olurlar. Depresyonda iseniz biyolojik etkilerini 
de görürsünüz. Özellikle deri hastalıkları, stresten kaynaklı yaşanan zona gibi 
vb hastalıklar örnek gösterebilinir.  

“Çalışmak ibadettir.” Bu kelamı kibar, tasavvufun sloganlarındandır. İçeriği 
fazla doldurulmaz. “Çalışmak ibadettir.” İlkeli edimlerde ürün verilirken 
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görülür. Eylemde bulunulmadan, çalışmadan ilke görünmüyor… İlke, 
edimlerde ürün verirken eser üzerinden görünür. Allah’tan düşünün; zatı ile 
kendine aşikâr olan, işlerinde ve verdiği ürünler üzerinden âlemlerin rabbi 
olan mutlak özne, rablik tavırları üzerinden tanık olunması ile Allah olmakta 
değil midir? Tanığınız varsa, kimlikte görünüş bulma imkânınız vardır. 
Tanığınız yoksa eğer sadece kendinizde gerçeksinizdir. İnsan hizmet ettikçe, 
ürün verdikçe tavırda karakteristik özelliğini kazanarak tanık olunan olması ile 
kimlik beliriminde görünüş bulmaktadır. İnsan, manada/ tinde olana derler 
ama kendini gerçekleştirmeyen insan, insan kimliğinin de görünemez.  

“Bugün Musa benim için ne yaptın” hadisi kutsisi ile okuyun.  İlke olarak 
neden olan özne, edimlerde ürün verirken görünür. Bununla beraber ilkeli 
tavırlarda olan Allah, edimlerimiz üzerinden üretim ve tüketim çalışmalarımız 
üzerinden de görünüş bulandır. İster tüketimde ol, ister üretimde ol... Hangi 
edimde bulunursanız bulunun, insan ya tüketiyordur ya üretiyordur. Ya 
tüketici ya da üreticisinizdir. İsterseniz konuşun, sonuçta söylediğiniz sözün 
dahi ilahi âlemde suret olarak bir karşılığı var, aynı anda yaratılıyor. Bunları 
daha önce konuşmuştuk… Eylemleriniz dahi niyetlerinize bağlı olarak hak 
karşılıklarına göre asıllar âleminde halk ediliyor demiştik. Boş diye yaptığınız 
bir eylem dahi olsa asıllar âleminde halk edilişi var; isteseniz de istemeseniz 
de var. Her üretim aynı zamanda tüketimdir. İster tüketim, ister üretim niyeti 
ile ne yapmakta iseniz asıllarda karşılığı var edilir. 

İnsandan istenen emek ve hizmettir. İnsanı arındıracak ve Allah ile huzuru 
yani saadeti bulduracak olan da budur. Hizmet zordur ama sonucunda huzuru 
ilahi edinilir. Bakın sükûnet edinilir, barış edinilir, sulh edinilir, huzur edinilir ki 
bu da cennetin insandan görünüşüdür. Böylece saadet, insanın hizmeti, 
emeği sonucunda tinde elde edeceğidir.  Biraz önce cehennemde zebaniler 
vardı, on dokuz kişi, on dokuz ama aynı zamanda cennetin tezahürü de söz 
konusu… İnsanın zebanileri ne kadar kuvvetli ise cenneti kendine o kadar 
yakin bulur. İlkeli eylemleriniz cennetin yeryüzünde tezahürüne de sebep 
verir. Veliyullah dediğimiz cennetini burada edinendir… Kerametleri ve 
irfanları cennet nimeti olarak edindikleri ve gösterdikleridir. Keramet kelimesi 
kerim olandan geliyor. Kerim olan Allah’tır ki cennet nimetlerini velilerine 
sınırsızca lütfeder.  

Bir hadis-i şerif söyleyeyim; cennette öyle köşkler vardır ki sahiplerinin 
iradesine bağlı olarak her yerde görünürler. Veliyullah her yerde görünmüyor 
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mu? Bedeni Allah evi olan köşk misali ise her yerde olan ile her yerde de 
görünmek şaşılası değildir. Bu da Allah’a zor değildir.  Kerametleri var; üç yüz 
yerde, beş yüz yerde, bin yerde görünmekteler. Ben tanığım çoğuna, Pir 
Muhammed Mustafa’da, Abdullah baba’da tanığım. Bursa’da kaldığım bir 
süre içinde efendiyi, İstanbul’da olduğu hâlde görmüşlüğüm vardır. Derler ki; 
Veysel Karani Allah katında öyle sevgilidir ki Cenab-ı Hakk onu mahşerde sırlı 
kılacaktır… Ve yetmiş bin adet kendine benzeyen melek yaratır halk eder… Hiç 
biri içerisinde Veysel Karani tanınmadan cennete girer. Cenabı Allah 
dilediğine, dilediği gibi veriyor.   

İnsanı arındıracak ve Allah ile huzuru yani saadeti bulduracak olan da Allah 
için niyeti ile yaptığı hizmet ve emeğidir. Hizmet zordur ama sonucunda ilahi 
huzur edinilir ki bu da cennetin insandan görünüşüdür. İnsan edindikleri ile 
insanlaşır -edindikleri dayanaklarıdır-, ne ediniyorsanız size dayanak olur… 
Para, mal, servet, kariyer, aile, evlat vb ürettiği her şey kendisine dayanak 
olur. Ama hakk ile edindikleriniz kalıcı dayanaklarınız olur. İnsanlara kalıcı olan 
dayanaklar ile yönelmiş olarak hizmet etmenizde en önemli olan ise 
özgüveniniz tam olarak hizmet ediyor olmanız olur. İnsan hizmet ve emek ile 
edindikleri, ürettikleri ile yaşadığı tininin gerçekliğinden emin olarak 
cazibesini artırır, insanları etkileyerek iç dünyalarında değişmelerine sebep 
olur.  

Elbette ki insan; hizmet, emek ve her türlü alanda ürettikleri üzerinden 
edindikleri ile insan olmanın tadını özgüveni ile yaşar. Böyle olsa da, insan, 
insanı ve diğer mahlûkatı, edindikleri ile ihya ederek –onlara rahmet ederek- 
kendinde olana yetiştirmediği sürece olgun insan olamaz. Önemli olan, 
elbette ki insanın, sıfat ve karakter belirimi olan esmayı has/ esmayı haslar 
üzerinden tavırda olan Allah’ı öz varlığı olarak ve hüviyeti hakk olarak 
bulmasıdır. Allah ile ayağa kalkmak; kimliğini nesnesine bağlı olarak Allah ile 
bulmak; Ahmet, Mehmet olarak değil, Allah’ın ahlakı ve sıfatları ile kendini 
bulmak önemlidir… Bundan daha önemlisi ise insanın; hizmet ile emek 
vererek insanlara hizmet ederken, hizmetinde insan olarak hizmet ettiklerinin 
seviyesine inerek rahmet el olup uzanmasıdır… Ayrıca, hizmet ettiklerini 
kendilerinde görünüş bulan sıfatlarına taşıması, hüviyet-i Hakk’a taşıması 
daha önemlidir. Böylece insan, Allah’ı; tavırlarında rahmet beliriminde olarak 
ulûhiyet ve rububiyet tavırları doğrultusunda hak olan belirimlerinde 
gerçekleşen hikmet düzeyinde hakkıyla eda etmeli –zikrinde bulunmalı ve 
hakikati hakkı gereği hakkınca yaşamalıdır.  
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Hizmetinde aynı seviyeye inmediği sürece dediğimizde; biz bunu karakter 
veya kişilik seviyesine inmek olarak anlamayalım. Muhabbet ile rububiyet 
tavırları ile insan olma seviyesine inmeyi kast etmekteyim. Allah’ın eli 
kullarına rububiyet tavırları ile uzanır. Kulların haksızca tavırları olursa eğer 
Allah’ın eli ulûhiyet tavırları üzeri kullarına uzanır. 

Ama anlatmak istediğim; hizmette dikkat edilmesi gereken önemli bir 
konudur. Farz edin Platon’u çalışıyoruz… Platon’un seviyesine, onun anlayış 
düzeyine inerek hizmet ediyoruz. Hizmetinizde Eflatun olmayın ama kendiniz 
olun ve Eflatun’u bulunduğu seviyeye göre anlamlı kılın. Farz edin ki Sünni bir 
kardeş geliyor; Sünni olmaktayız; alevi bir kardeş geliyor alevi olmaktayız vs, 
böyle olmaz. Siz kendiniz olun da insan olarak hiçbir karakter, etnik grup, kişi 
vb olmadan, taraf olmadan, insana el uzatın. Böylece güneş misali sadece 
kendiniz olmanız ile herkese rahmet tavrında bulunan olursunuz. İç 
dünyanızda ulaşılmaz olabilirsiniz ama sizden salınan rahmet nurları ile 
herkese ulaşabilir ve ellerinden, görünmez bir el gibi tutabilirsiniz. 

Hizmet edilenin, karakterine, kişiliğine değil, insanlığına hizmet için inmediğin 
sürece, hiçbir zaman sizde olanı gerçekleştiremezsiniz, dışlaştıramazsınız. Hz. 
Mevlana’nın bunun için; “anlattığınız, karşınızdakinin anlayacağı kadardır” 
demiş. “her doğru her yerde söylenmez” hadisi şerifi doğrultusunda da 
kişilerin anlayışına inerek hizmet etmeniz gerekir. Çünkü karşındakinin 
anlayamayacağı bir şey söylediğinizde; belki küfrüne bile sebep verebilirsiniz.  

Hizmet, hizmet edilene göre değil Hakk için, Hakk’a göre olmalıdır. Sigara 
içiyorlar diye hatır için sigara içilir mi? Daha yakın hissetsinler diye onlar gibi 
olunduğunun algısı verilebilinir mi? Hayır. Siz kendiniz olacaksınız ki 
kendinizdeki rabbinize hakkı ile hizmet etmiş olasınız… Ve hizmet 
ettiklerinizde bulunan rabbinize de hakkı gereği hizmet etmiş olabilesiniz. 
Demem o ki; siz önce rabbiniz ile kendiniz olmayı bir öğrenin ve kişilere göre 
değişmemeniz gerektiğinizin de bilincinde olun... Bundan sonra da hizmet 
ettikleriniz kendinden emin bir kişinin gölgesi altında terbiye olabilsin ki 
kendindeki rabbine yakin gelebilme olanağı bulabilsin. 

Siz, insanlara göre değişmeyeceksiniz, hizmet dairenizdeki insanlar size göre 
değişecek. Ne zamana kadar? Rableri ile ayağa kalkana kadar, kendilerini 
bulana kadar. Örnek insansanız; bu yolda hatır için iş yapılmaz. Siz halka göre 
değil Hakk’a göre yaşarsınız. Halkın sizden bir talebi varsa eğer size göre 
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değişir. Eğer siz halka göre hatır için bir şeyler yaparsanız, şu ayeti ile 
karşılaşırsınız “sen onların isteklerine göre hareket etme”.  Kalem suresinde 
de “sen onlara yumuşak davranma” denilmekteydi. İnsan olarak 
kibirlenmeden ve acıma hissi ile de değil şevk ile Allah’a hizmet ettiğinin 
idraki ile insanın anlayışına göre hizmet etmeniz hak olandır. Başkası olmadan 
kendin olarak görülmen insanlara örnek hakiki insan olman demektir. Başkası 
olarak hizmet etmeye çalışmak kendinize ihanettir. Başkalarının uzantıları 
doğrultusunda iş görenin de hizmeti makbul değildir. 

Hak ve hakikate göre makul talepler ile size gelindiğinde hizmet haktır. “Bir 
gün sen bizlerin putuna iman et/ ibadet et, diğer gün de biz sizinkine iman 
edelim/ tapınalım” gibi makul olmayan benzeri talepler; kabul görmeyecek 
olan hizmetin kırmızıçizgileridir. Sizin iyi niyetle yapacağınız, Allah’tan taviz 
vermek olur ki bu da kabul görmez. Kabul görmez demek muvaffak 
olamazsınız demektir. Hizmette sonuç almak istiyorsanız tinin gerekliliklerine 
göre hak olan neyi gerektiriyorsa ona göre hizmet etmeniz gerektiğini 
bileceksiniz.   

Siz hakikate göre hak olanı yaşayın, hak olanı dile getirin. Böylece tam bir 
özgüven ile hizmet ettiklerinizin üzerlerinde hissedecekleri ağırlığınız ile onları 
doğruya, rablerine sevk edebilirsiniz. Hadsizce, hizmet adına yapılan her 
eylem, hak olandan gayrı, sonuç almaktan yoksun bırakır. Abdullah baba; 
“sen Hakk’ı, hak olanı söyle!... Gerisini boş ver, herkes ona göre değişir” derdi. 
Ahi Evran’a üstadı; “söyle diyor; evlat, farz et ki sana hizmet verildi; yanına da 
hiç kimse gelmedi, seni de kâle alan kimse yok. Delinin birisi geldi ve sen, 
hizmet vereceksin… Hizmet verir misin? Ahi Evran; “elbette ki hizmet veririm. 
Hizmet vermemem benciliğim olur” diyor. Bencillik ise insanı, rabbini hakkı ile 
yaşamaktan mahrum kılar. Surede hizmeti eli uzanmış kibirli, bencil insanın 
rabbinden nasıl mahrum kaldığı da önemlidir. Kibir gerçeğe insanı kör kılar ve 
insan rabbini hakkı ile yaşamaktan mahrum olur. 

Unutmayın ki insan hizmet bilincindeyken kendine bencillik olarak benlik 
yükleminde bulunmamalıdır. Çünkü hizmetinizde hizmet elini uzatan rabbiniz 
olan Allah’tır. Kulun bu bağlamda bilincinde olması gereken ise hizmet 
ederken rabbinden beslenen olarak kendine hizmet ettiğidir. Ayrıca, hizmet 
ettiğinin benliği ile kişi ikiliktedir ki fakr ile hizmet etmesi, ikiliği aşarak Allah’ı 
rabbi olarak bulmasına sebeptir. Hizmette insan; ulûhiyeti kendine içkin 
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tutumlarında, rububiyeti de ilkeli davranışlarında göstermelidir. Böylece 
insanlara hakkı ile ulaşabilme olanağı bulur. 

İnsanın insana hizmet etmesi ve kıble olarak Allah’a yönelmesi adına 
önemlidir. Çünkü insan Allah’ın adresidir. Hizmet ile insandan istenen ise 
insanın rabbi ile kendini bulması ve kendini hakkı gereği hakiki insan olarak 
yaşamasıdır. Demem o ki; insan özne olarak ferdiyetini doğada değil insan ile 
olan ilişkilerinde bulur. Doğa nesneleri; cazibelidir ve zor koşul ve şartları da 
kendinde bulundurur. İnsanın doğaya yönelişi, temel ihtiyaçları ile başlar ve 
nefsi emmaresi ile de ilişkileri doğrultusunda süreklilik kazanır. İnsan doğada 
kendini bulamaz, ihtiyaçlarını bulur. Ne vakit doğadan ürettikleri üzerinden 
kendine döner o vakit kendini keşfetmeye başlar. Üretim dahi insani ilişkiler 
üzeri gerçekleşir. Yani insan insana hizmet ile kendini bulacaktır.  

Ferdiyetin bilincine ermek, nesnesine aşkın yaşama olanağı bulmak demektir. 
Bu bağlamda insan; nesnesine bağlı olarak anlamlandığı zamansallıktan ve 
bedeni gelişimine göre zamansal olarak sınıflandırılan olmaktan çıkar… İnsan 
olması ile değişmez karakterlerine göre beliren devirler ile zamanı öznelliğe 
bağlı olarak anlamlı bulur… Âdem devri, Nuh devri, İbrahim devri vb öznel 
zaman algısında yaşar.  

Genel zaman değil, zaman algısı insanda gerçekleşir. İnsan ise zaman algısını 
doğa nesnelerinin sistematik hareketleri üzeri algılar. Doğa nesnelerine, 
doğadaki değişimlere göre veya üretim ve gelişim dönemlerine göre de 
dilimlendirir. Mevsimler, hayvanlar ile yıl belirimlerinde bulunmak gibi… 
Avcılık zamanı, toprak ve yerleşik düzene geçme zamanı, sanayi zamanı, 
teknoloji zamanı gibi… 

Felsefede “zamanların sonu” diye bir ifade kullanılır. İnsanın ferd olarak 
kendini bulduğu zaman, insan için zamanların sonlanışıdır. Kendi ferdiyetinin 
bilincinde olarak zaman beliriminde bulunan insan için zaman, etken değil 
üretimi ile yaşama biçim verirken etken olarak yaşadığıdır. Yani insan, “ibn-i 
vakt” safhasından “Eba Vakt” olma safhasında bulunur. Bu safha da 
zamanların sonu değil zaman algısında devrim olarak öznel zaman algısında 
bulunmaktır. 

Öznel zaman algısında önemli olan ferd olarak zamana ne kattığınızdır. 
Ferdiyetinin bilincinde olarak zamana katkıda bulanamayanlar, nesnel zaman 
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algısında yaşamaya mahkûmdurlar. Öznel zaman algısı ne vakit umumileşir; 
insan, insanı zamanın nesnesi olarak görmekten kurtulur ve zamanın öznesi 
olarak görmeye başlar. Zaten zaman özneldir. Hareket öznel olduğu içindir ki 
zaman özneldir. İnsan özne olarak zaman nesnelerine etken olduğu ölçüde 
zamanı öznel olarak yaşar. Bu da zamanların sonu değil; insan için insani 
ilişkilerinde zamanı, özne niteliğinde haiz olarak yaşamasıdır. 

İnsan için öznel olarak zaman; Âdem’den Hatem’e başlar ve kendi ile devam 
eder. İnsanlık için ise insanın değişmez karakter belirimlerin umumiyeti 
bağlayıcı olması sonucunda toplumsal düzeyde yaşanabilir. Böylece Âdem 
devrini yaşayan, Nuh, İbrahim, Musa vs devirlerini biz olarak yaşayan 
insanlığa tanık olabiliriz. Âdem’den Hatem’e kadar devirleri yaşayan insan 
veya insanlık için özgün olarak kendini bulduğu kendi devrinin zamanı başlar. 
Önemli olan da budur. 

Bu durumda insan, Allah’ı tavırları gereği yaşarken, devir olarak zaman 
üzerine etkendir. Kendisinde de iş gören Allah’tır. Zamanın, genel hareketin 
sahibi de zaten kendisidir. Öznel zaman algısında yaşamak, nesnel zaman 
algısına aşkın yaşamaktır. Öznel zaman algısının başlangıcı ise zamanı 
nesnesine bağlı algılamak olarak değil de nesnesine bağlı olarak zamanı 
dönemler düzeyinde anlamlı kılmanın sonu olmalıdır.  

Zamanı öznel anlamlı kılsak da önemli olanın; her işin, Allah’ta başlayıp 
Allah’ta bittiğinin bilincinde olarak öznel devirleri anlamlı kıldığımız 
karakterlerde takılı kalmamaktır. Allah’a varan için zaman, her türlü tavırda 
sadece yaşanandır. Öznel devirleri safha safha yaşadıkça insanın insana 
yabancılığı kalkar. İnsan insana aynı zeminde bulduğu karakter ile tanıdık gelir 
ve ayna olur. Bu süreçte insan mertebelerde kaybolmadan Allah’a ermeye 
olanak bulursa eğer her canda olan ile kendini bulmuş olarak bizlik seyrinde 
kendini bulur.  

Müzzemmil suresinde Allah ile ferdiyetini bulma söz konusu, edindikleri ile 
ferdiyetini bulma söz konusu. Müddessir suresinde ise edindiklerini emek 
olarak göstermek ve gösterdiklerinden sonra da ürettikleriyle beraber kendini 
gösterirken o biz olmaya doğru taşınmak söz konusudur. İlkede birlik, emekte 
birlik, ortak eylemlerde amaca bağlı olarak gerçekleşen birlik. Resulallah 
üretim yapıyor, risal ediyor. Risal ettiği ile de kendisine ayna olan, tinde 
karakter sahibi olan, insanlar yetiştiriyor. Risaleti gereği ürettiklerini, tutum 
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ve davranışlarında görüyor. Nübüvveti gereği beyan ettikleri ile de her birinin, 
rabbi ile özgün bir biçimde kendilerini bulduğunu görüyor. Sonuç; çaba ve 
üretim üzeri emek verilenin ayna olarak insandan görünüşü gerçekleşmekte.  

Siz insan olarak hizmetiniz sonucunda insan yetiştirirseniz; imanda, ilkede, 
amaçta, eylemde birliği bulursunuz. Böylece karakter farklılığı ile beraber 
tinde zenginlik elde eden bir bütünsellik içinde uyum ve denge bulursunuz. 
Böylece özde bir olan sizler, ortak tutumlarınızla denge ve ortak 
davranışlarınızla da uyum içinde bulunarak biz olursunuz. Böylece ferdiyet, 
aynı seviyede insan niteliğinde bulunanlar ile yaşamda bizlikte olgunluk bulur. 

Böylesi durumda, “ben” olma niteliği ile insan bizlikte görülür… Benlik sahibi 
insan, birlik zemininde olgunlaşma imkânı bulur, bizlik bilincinde de kendini/ 
özvarlığını hakkı ile yaşar. Bu da haklar zemininde rızaya bağlı olarak insanlığın 
tinde cumhuriyetini bulmasıdır. 

Eskiden emek veren, yetiştirene göre insan yol bulmaktaydı. Şimdi ise emek 
veren pire göre insan yetiştirilmekte olsa da hak ve hakikat doğrultusunda 
kendi rabbi sıfatına göre yetiştirilmekte. Talep eden, yetenekli olduğu sıfatı 
bulması üzeri daha kolayca yetişmekte ve Pirin gölgesi altında çocukluk 
devresini bitirmesi daha hızlı gerçekleşmekte… İnsan hak olanın ve hakikatin 
bilincinde olduğunda, kendini bulması daha kolay olmakta... Bunun için de 
gerekli olan; irfana odaklı olarak insanın tevhit bilincinde, ilim ile yetiştirilmesi 
ve güzel ahlak zemininde kendini bulmasını sağlamaktır.  

Cin suresinde adres insan olarak gösterilmektedir. Hizmetin adresi de Hakk 
için niyeti ile insanadır. Nebilik devam etmez ama nebilik mührü, mürşitlikte 
kendini gösterir. Çünkü aşikâr davet bitmiştir, talebe göre icabet vardır. Aşikâr 
davet herkeseydi/ umumiydi, hususi olan davet ise gönülde davet edilene 
icabet etmektir. Bir insanın hak ve hakikatten yana talebi varsa eğer gönlüne, 
muhabbet ve iman ile davet indiği içindir. Talep edene hizmet edilir, talep 
etmeyene hizmet edilmez. Umumiyete olan davet bitmiştir, hususi olan 
talebe icabet etmek ise her devirde devamlı olandır. 

Yetişme sürecinde insandan istenen, irşat ehlinin gölgesi altından çıkıp; kişinin 
kendi rabbi sıfatı ile iş görebilmesi doğrultusunda kendini bulmasıdır. Kendi 
sıfatlarına bağlı olarak hürriyetini bulmasıdır. Bunun ile beraber ortak 
yaşamda kendi gibi hürler ile cumhuriyetin edinilmesi olması gerekendir.  

177

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Bu şu anlama da gelir; kendinizde olanı kendiniz gerçekleştirmediğiniz sürece, 
Allah’ta yokluğunuzu bulup fakr da kendinizi bulmadığınız sürece, Allah’ı hakkı 
ile yaşayamazsınız. Başkası diye görünenin gölgesinde yaşarken kendinizi 
bulamazsınız. Her daim birilerinin gölgesi altında kalırsınız, gölgesinde 
bulunduğunuzun uzantısı ardılı olmaktan öteye geçemezsiniz… Ama Allah’ta 
kendinizi bulduğunuz da gölgesi olmayan ile kendinizi bulduğunuz içindir ki 
sadece kendiliğinizi yaşarsınız.  

Suredeki yedinci ayet önceki ayetleri ile anlamlıdır. Yedinci ayet; “Rabbin için 
sabret. Rabbinin rızasını gözet.”  Müzzemmil’de Hakk’a yönelerek rıza arayışı, 
Müddesir’de ise halka yönelerek Hakk’a hizmet niyetiyle rızayı gözetmek söz 
konusudur. Rızanın sonucunda ise huzur, kalbi bir hâl olarak müminin iç 
dünyasındaki en ulvi kazanımlarındandır. Yani cennet, rıza ve huzur üzeri sıfat 
belirimleri ile insan gönlünde edinilmiş olur.  

Müzzemmil suresinde nafile ibadetler, Müddessir suresinde de hizmet 
özetlenir. Hizmette neler ile karşılaşılacağı da vurgulanır.  

Belli bir amaca bağlı olarak yapılan amel, insanı motive eder. Çalışmanın 
kendisi zaten rahatlatıcı olması ve insanı yaşama karşı motive etmesi nedeni 
ile önem taşır.  

Emek; kendinde rabbi olan Allah ile sıfat ve esma tavırları doğrultusunda 
kıyam ederek dirilmektir. Emeği olmayan insan tinden yana ölüdür. Emek 
dediğimizde; yapılan üzerinden tavırları ile Allah tezahür etmektedir. Emekte, 
verdiğiniz ürün her ne kadar önemli ise de sizin Allah’ın tavırları ile dirilmeniz 
daha önemlidir. Ürün gerçeğinde sizi iç dünyanız da yaşadıklarınıza sebep 
olması mahiyetinde önemlidir. Siz emek harcadığınız şeyde Allah’tan 
ruhlanıyorsunuz. “Âdem’e ruhumdan üfledim” diyor. Bu ayet insanın çabası, 
emeği üzerinden de tezahür eder. Emek, kendinde rabbi olan Allah ile sıfat ve 
esma tavırları ile kıyam ederek dirilmektir. Allah ile Hüviyeti Hakk olarak 
olarak kendini bulmaktır.  

Emek; işin sonunda, hakikati ilahinin hikmeti ilahisinde, rububiyeti ile 
ulûhiyetinde görünüş bulmasıdır. Emek olmadan özgürleşmek, özgünleşmek, 
biriciklikte kendin olmak, üretilen üzerinden kimlik bulmak söz konusu 
değildir. Ürün verirken ilahi tavırlara bağlı kimlik bulmak da sadece emek 
üzerinden gerçekleşmekte. Emek, emek verilen üzerinden kendiliğini 
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bulmaktır, kendini yaşamaktır. Emek vermeden kendinizi bulamazsınız, 
kendinizi keşfedemezsiniz. Emek verdiğiniz ne ise o doğrultuda sıfatlarınızın 
gelişiminde kendinizi tanırsınız. Allah üzerinden okuyun; “rabbim, bende bu 
sıfatla beni tamamlıyor. O vakit rabbimden razıyım” demek gerekir. Herkes 
kendinden razı mı? Kendinden razı olmamak demek, Allah’tan razı olmamak 
demektir. Burnundan razı değil, kaşından razı değil, eylemlerinden razı değil… 
“bırak savaşı, çarpışmayı... İslam ol, selametini bul, kendinden razı ol! Rıza 
demek; “Kulum ben senden razıyım. Seni kendime yakıştırdım, yaşadıkların ile 
kendimi görünüşe taşıdım. Kendiliğinde benden başkasını yaşamıyorsun. Sen 
benden razı mısın, değil misin?”  Her soru cevap ister; “Ya rabbi ben senden 
razıyım” demek gerçekten kolay değildir ama âşığa da rıza sorulmaz.  

Dikkat ederseniz eğer Müzzemmil suresi ile Müddessir suresi Hakk’a ve halka 
emeği üzeri yönelmesi gereken insanın, yaşaması gerekenleri ve neler ile karşı 
karşıya kalacağını da betimler. Emek ile tanık olmanız gereken ise tavırlarında 
emeğiniz üzerinden görünen Allah’tır. Bu doğrultuda insan Allah’ı yaşadığının 
bilincini edinebilir.  

Bir daha tekrar etmek gerekirse; emekte ürün değer edinme bilinci edinmek 
adına her ne kadar önemli ise de önemli olan/ gerçek olan ürün vermek ile 
yaşadıklarınızdır… Ayrıca, ürün verme sonucunda tavırlarda görünüş 
bulmanızdır. İnsan olma niteliğinde kendinizi gerçekleştirmenizdir. Allah’ta 
böyle olduğu içindir ki insan tini gereği böyle olmalıdır. Allah için önemli olan 
ürün müdür, ürün üzeri görünmek tanık olunmak mıdır? Elbette ki ürün 
üzerinden karakter belirimleri ile tanık olunan kimlikte görünüş bulmasıdır. 
Bunu da Kur’an ayetlerinde zaten görmekteyiz. Ürüne odaklanırken, ürüne 
sebep üreteni görmüyoruz. Önemli olan üreticiye tanık olmak ve hakkı ile onu 
yâd edebilmektir. 

Ürünü üzerinden tavırları ile beliren Allah; rububiyeti ve ulûhiyeti ile görünüş 
bulur. Surede de Allah’ın, ulûhiyet tavrında olarak azameti ile göründüğüne 
tanığız. Surenin ifade üslubunda azarlamaya da tanığız. Her azarlayan 
azamette görünmez mi? Surede kibri sebebiyle gerçek olana sırtını dönene; 
Allah, azameti ile tavırda bulunmakta. Yani Allah’a kibirle sırtını dönen olursa 
eğer azameti Kibriya ile karşı karşıya en sonunda kalacağını sure ile 
öğrenmekteyiz.  
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Önemli olan, edinmek değil, edindiğini yaşamaktır. Yaşamadıktan sonra sende 
saklıdır. Bunun için demişler ki; ilim, ihlâs, amel… Çünkü edindiğin, ihlâslı 
değilsen samimiyet noktasında sende tezahür etmez, gerçekleşmez. Samimi 
değilsindir, yalandır yaptığın, eyleminde yalanı yaşamaktasındır. Sıfatında 
doğrudur ama eyleminde yalandır… Buna da riya diyor ve riya ile yaptığımız 
eylemler tinde sonuç vermez/ kabul görmez. Ama samimiyet varsa, ihlâs 
varsa yaptığınız şeyler sonuçsuz değildir. Elbette Allah tarafından kabul 
görmüş olarak hak karşılığını bulursunuz. 

Özet olarak şunu söyleyeyim; Müzzemmil ve Müddessir sureleri, hakikatten 
de bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda, edindiklerini yaşamına taşı, emek 
harca, çaba harca demektir. Yaptığın çaba hangi sıfat üzeri ise o sıfat üzeri 
Cenab-ı Hakk üzerinde tezahür ediyordur. Emeğinde/ çabanda ise zor olanı 
disiplinli olarak şevk ile aş!... Olumsuz olarak ne ile, kim ile karşı karşıya 
kalırsan kal fark etmez; özgüvenini yitirmeden, hedef odaklı olarak eylemler 
de bulun.   

Emek harcamadan Allah’ı bulmak yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim; insanı 
bulmadan Allah’ı bulamazsınız, emek harcamadan da Allah’a yetişemezsiniz. 
Cin suresinde; “İnsanı bulmadan bana yetişemezsiniz” denilmekte değil 
miydi? Âdem’e secde etmemişti cin. Ama, Âdeme secde eden cinler var. 
“keçe gibiydiler” diyor. Secde eden cinler çıkıyor. Ne diyecek diye,  ağzının 
içine bakan cinler var.  

Göklere kapı dayamış, göklere kulak kabartmış cinler;  Kur’an’a kulak 
kabartmış, göklerin kapısı olan insandan ne denilecek ona bakıyorlar. Demem 
o ki; insanı bulmadan Allah’ı bulamazsınız, emek harcamadan da Allah’a 
eremezsiniz. Bu bağlamda eksik kaldığımız; akıbet olarak dünyada başımıza 
gelecekleri öngörmediğimiz için emekten, üretimden yoksun kalmamızdır. 
Ahrete göre yaşarken akıbetimizde ne ile karşı karşıya kalacağımızı da Allah’ı 
tavırlarında tanıyarak edinmemiz gerekir. Böylece uzakta/ ahrette 
bulacağımızı dünyada da emeğimiz üzerinden edinmemiz gerekir ki 
ahretimize de kapı aralayabilelim. Burada edinilmeyen ile ahrette yaşamak 
olası değildir. Burada Allah’a kör, ahrette de kör; burada cenneti edinmemiş 
ki ahrette de cennete girsin. 
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Bu durumda islam olarak iman etmenin önemini bildiğimiz gibi; emeğin, her 
türlü alanda üretimde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu da bilmemiz 
gerekir.  

Mearic suresinde; değer edinimin nasıl olması gerektiği vurgulanır. Değer 
yitimi üzerinden değerlerde öncelikli olması gerekeni görmekteyiz. Nuh 
suresinde; değer yargıları ile irade ederek hüküm verilmesine tanıktık. 
İlkesine bağlı olarak çatışkıda olan insana tanıktık. Cin suresinde de akli olarak 
değerler edinilen ile eleştiri yapıldığını gördük. Edinilen hak bilgiyi yaşamında 
gerçekleştirmek gerektiğini gördük. Müzzemmil suresinde gerçek amaçtan 
uzaklaşmadan, kıbleye yetiştirecek eylemlerde bulunulması gerektiğini 
gördük.  

Müddessir suresinde ise edinilenleri halk ile paylaşmak gerektiğini ve insanın 
vazifeli olduğu işi hakkı ile yapması gerektiğini gördük. Ayrıca, hizmeti 
değerinde görmeyen, kibri ile Allah’a sırtını dönenlerin Azameti Kibriya 
karşısında kahr edileceklerini işledik. Yani hak geldi ise kimse önünde batılda 
duran olarak durmamalıdır. Müddessir suresinde, insanın vazifeli olduğuna 
memur olduğunu görmekteyiz. Hizmetin talep edene olması gerektiğini 
öğrenmekteyiz. Herkesin yaşadıklarından dolayı sonuçta mesul kılındığına da 
cehennem ayetleri ile bir daha tanık olmaktayız. Hizmet herkesin iman etmesi 
için değil, hak olanın açığa çıkması ve hakikatin tinde söz ile görünüş bulması 
içindir. Bu nedenle din başlangıcı itibarı ile öğütten ibarettir. Bu sure “dinde 
zorlama yoktur” ayetinin tefsiri gibidir. 

Unutmamak gerekir ki insanlık tininde ki itikattaki farklılıklar; hak olanın ve 
batıl olanın açığa çıkması içindir. Batıl üzerinden de hak görünüş bulurken; 
Allah rablik tavırlarında kendini görünüşe taşır. Allah’ın kelamı ile de Allah’ı 
tanımış olarak tavırlarında O’na tanık olduğumuzu da unutmamak gerekir. 
Bilmediğimize hakkı gereği ile nasıl tanık olabiliriz ki?   

Hak söz önümüze geldiğinde de kaçanlardan olmamak gerekir. Yapılması 
gereken ise hak sözü muhabbetle içselleştirerek Allah’a varım için emek 
harcamak ve halka hizmet ederken de emek göstermek. Kaçışın yok! Cinler ne 
güzel söylüyor; “kaçacak bir yer olduğunu da görmedik.” Kaçacak bir yer 
olduğunu görmedik ayetinden sonra Müzzemmil ile Müddessir surelerini 
anlayın. O vakit kaçacak bir yer yoksa ne yapacaksın? Hizmet edeceksin; 
akıbetinin selameti adına, hizmet ahlakı ile Allah için emek göstereceksin. Ya 
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kendinde sınırlanıp geride kalacaksın ya da hizmet edip kendini ileriye 
taşıyacaksın. Başka bir seçenekte görülmemekte. 

Yaptığınız şey yanlışsa vicdan devreye giriyor, sınırlıyor seni... Tutsak ediyor 
seni, gel bakayım rehin aldım seni, artık bunun hesabını vermeden bu 
rehinlikten kurtulamazsın. Nefsi emmareye tutsak olduğumuzu, bu tutsaklık 
ile yaptıklarımız sonucunda vicdanda esir alınacağımız anlamlı kılınmakta.  
Vicdan dairesinin tutsağısın, vicdan zindanının tutsağısın, pişmanlık ile 
yanacaksın. Nasıl kurtulunur bu tutsaklıktan? Hizmet ile emek ile Allah için 
yapılan hayırlar ile bu tutsaklıktan kurtulabilinir. Böylece vicdan sükûnet 
bulabilir. Vicdanı sükûnet bulan, esir alındığı kötü nitelikli fiillerinden yana 
azad edilir ve özgürdür. 

Tinde vicdanı sükûnet bulmayan özgür değildir, hâlâ yaptıklarının hesabında 
çarpışmaktadırlar. Ama tinde üretirken, emek harcarken, hizmet ederken 
yaptıkları üzerinden kendine dönen, huzuru bulur. Tinde değer olanı hakkı ile 
yaşamasının sonucunda ise akıbetinden de emin olarak –öngörülebilinir bir 
geleceğe doğru- yaşar.  

Emek verenler Allah ile dirilirler. Emek, emek, emek!.. “Çalışmak ibadettir” 
sloganın içini doldurduk. Senelerden beri duyarız;  çalışmak ibadettir. Ama 
nasıl ibadettir? İbadetin bir özelliği de Allah’a yakin kılmasıdır. Ne vakit 
çalışmalarınız sonucunda Allah’ı bulmaktasınız ve O’na ermektesiniz, o vakit 
çalışmanın ibadet olduğunu göreceksinizdir.  

Bunların çoğunu daha önce konuşmuştuk, sadece renklendiriyor, farklı 
açılardan görmemizi sağlamakta. Gece yürüyüşü - gündüz yürüyüşü, iç âleme 
dönük yürüyüş - dış âleme dönük yürüyüş bunları işlemekteyiz. Ama 
eylemlerimizi hangi niyetle nitelendirerek yürümekteyiz? Önemli olan Allah 
için olan edimlerimiz ile Allah’a taşınabilmektir. Dış âleme doğru hazlar, 
arzular ve menfaatlerimiz ile değil hak ve hakikat kıyasınca Allah için 
eylemlerde bulunarak tinde yürüyüşümüze rabbimiz olan Allah ile yol 
edinmemizdir. 

Müddessir suresinde, insanın vazifeli olduğunu hakkı ile yerine getirmesi 
emredilendir. İnsanın vazifeli olduğu ise hak ve hakikatten yana, ahret ve 
dünyadaki akıbetten yana insanın uyarılmasıdır. Dünyada iken insanın, ahret 
ve akıbetinin selameti adına seçimlerde bulunarak Allah’a iman etmesi ve iş 
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görmesi –salih amellerde bulunması- gerektiği özetlenir. Sonuçta cezayı 
öngörerek öngörülür bir geleceğe doğru yürümek, insanın kendisine teklif 
olarak sunulur. Sure sonuç itibarı ile selamet ilkesi ile de okunmalıdır. 
Yaşadığımız her an geleceğimizin selameti adına hayati önem taşır.   

04.10.2015 
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75-KIYAMET SURESİ 

 

Geçen hafta, Kur’an okumalarında dönüm noktası olarak iki sureyi 
söylemiştik… Müzemmil ve Müddessir. Hakikaten bunlar Kur’an’da ve insan 
yaşantısında iki dönüm noktasıdır. Bir tanesi velayet tarafı ile Hakk’a 
bakmaya, diğeri ise nübüvvet tarafı ile halka bakmaya işaret etmektedir 
demiştik. “halka hizmet Hakk’a hizmettir” ifadesine kadar anlamlı kılmıştık. 
Bunlar üzerine bir notum var, bu notlar önemli. Çünkü anlamlı kılmaya dair 
eksik bıraktığımız konulara, bazen eklemeler yapıyorum. Böylece geçen 
haftaya da eklemelerde bulunarak varsa eğer eksik ifadeler, tamamlamış 
oluyorum. 

Geçen hafta bilgi edinimi ve bilgi ediniminde insan faktörünü işlemiştik. Değer 
üreten ve değerler edinen insanın evrensellere bağlı değer ediniminin 
gerekliliğini işledik. Değer yitirimi, değer yargısı, değer edinilen hakikate göre 
olay ve olguların kritik edinildiğini işledik. En önemlisi de Cin suresi idi… 
Hatırlarsanız, en önemli konumuz; Hakk teâlâ’ya emekle/ çabayla 
erebileceğimizi ve hakkıyla, hakkımız olan istidadımız kadar, emek 
gösterdiğimiz hizmetimizde O’nu yaşamamız gerektiğinin bilincini edindik. 
Çünkü emekte Hakk tezahür ediyor dedik.  

Emek özgürleştirir, emek özgünleştirir, emek biricik kılar ama hepsinden 
önemlisi emeğin kendisinde, Allah’ın sıfatları ile tezahür etmesi söz 
konusudur. Zaten bunun içindir ki özgürlük, bunun içindir ki özgünlük, bunun 
içindir ki emeğin kendisinde huzuru ilahi vardır. Yani çalışma niçin huzur verir 
insana? En basiti hepimiz biliyoruz çalışma insana huzur veriyor, pratik 
yaşantımızda bunu biliyoruz. Çünkü çalışma esnasında bir veya birçok esma 
ve sıfatı ilahiyi yaşarken, amaca bağlı yaşarken huzurluyuzdur. Kendimizi 
yaşamamızın aracında çaba sarf ederken, kendimizi yaşamanın da huzurunu 
buluruz. 

Emek sonucunda edinilen kazanım değerdir. Değer kazanımı ise insanı 
mutmain kılar. Nedene bağlı edinilen anlamlar iradeye bağlı olarak görünüş 

185



bulan amaç doğrultusunda değer kazanırken. Üretilen her değer insanın 
kendisini yaşamaya nedendir.  

Değer olarak edinilen emek, gösterilmediği sürece gizilde gerçek olabilir ama 
eyleme bağlı olarak gösterilmediği/ gerçekleştirilmediği sürece onanamaz/ 
gerçek kılınamaz. Yani kendinde gerçek olmak ayrı bir şey, kendini 
gerçekleştirmek ayrı bir şey. Batında olanın eyleminde zahire dönük olması 
gerekir. Bunun için Müzemmil suresinde her ne kadar Hakk’a dönük olarak 
edinimlerde bulunmak söz konusu ise de Müddessir suresinde de ise halka 
dönük olarak edimlerde edinimlerin paylaşılması gerektiğinin bilinci 
veriliyordu. Bu da karakter belirimlerinde kimlik edinmenin gereğidir. 

Yani kendinde, potansiyellerinde gerçek olan, bulunduğu üretimde 
sıfatlarında kendini gerçekleştirecek ve sonuçta da kendini kimliğinde 
onatarak gerçek kılmış olacaktır. Bu tinde, öznellikte görünüşlerin 
basamaklarıdır. Öznenin görünüşünün tinsel görünüşünün basamaklarıdır.  

Bu hafta işlenecek surelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Teşbih çok 
önemli, benzetmeler çok önemli. Özellikle Tekvir suresinde inanılmaz 
derecede muhteşem bir sanatsal vakaya şahidiz. Tekvir sure olarak sanki 
Kur’an’ın tacı gibidir. Bakınız! Yüklendiği rol itibarı ile kıymetli bir suredir, 
ifade edilmek isteneni tasvir etme bu surede taçlandırılır. Mesela Ayet-el 
kürsinin kıymetini biliyoruz, İhlâs’ın, Fatiha’nın kıymetini de biliyoruz. 
Tekvir’in de onlar kadar kıymeti harbiyesi vardır. 

Kur’an anlatım üslubunda son derece güzel sanatsal bir usul ve okunduğunda 
sanatsal bir eylem vardır. Okunmasında, mananın akışında, Tekvir suresinde 
bu doruktadır. Yani o sanatsal etkinlik, sanatsal eylem tamamıyla doruktadır. 
O anlam akışı, anlam yoğunluğu taşıyan benzetmeleri mükemmeldir… 
Kur’an’da tasvirler sadece sanatsal düzeyde benzetme olsun diye değildirler… 
Gerçeğinde olanı/ olabilecek olanı, tasvir edilen üzerinden anlamlı kılınmasına 
tanığızdır. Bu nedenle insan, doğada ve yaşamın her alanında (biyolojideki, 
kimyadaki, fizikteki, psikolojideki vb alanlardaki) karşılıklarını bu hitabet 
üzerinden bulma olanağına sahiptir. 

Çünkü birçok şeyi özlü olarak anlatmak istiyorsanız; doğadaki olaylar 
üzerinden tasvir yaparak, sembolik düzeyde birçok şeyi ifade etmiş olarak 
anlamlı kılmak istediklerinizi ifade edebilirsiniz. Ve bu edebiyatın, şiir 
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sanatının her alanında gerçekleşen bir durumdur. Tekvir’e bu açıdan 
bakıldığında bir sanat eseri olduğu görülür. Bu bağlamda Kur’an’da bir sanat 
eseridir. Tekvir suresine, Kur’an’da sanatın doruğudur diye biliriz. 

Bugün işleyeceğimiz surelerin tamamına dikkatli bakıldığında doğa zemininde 
tinde hak ve hakikate uyanışla alakadar oldukları görülür. Kıyamet, ister zahiri 
olsun (yani zahiri dediğim küçük kıyamet, ölüm dediğimizdir) isterse büyük 
kıyamet olsun fark etmez, sonucunda ölüm gerçekleridir. Kıyamet sonucunda 
ölüm ile ahir âleme taşınmak anlamlı kılınandır. Yani bu âlemden diğer âleme 
geçmek, iç âleme taşınmak ifade edilir. Ölmeden önce ölmek ile de insan 
kıyametini, iç dünyaya, tinsel alana çekilmek olarak bulur. Kıyamet; kıyam 
etmektir (ayağa kalkmaktır) ki nesnel görünüşler dünyasından, öznelliğin 
bilincinde olarak insanın, eşyanın görünüşlerine aşkın yaşama taşınması 
anlamına gelir. Nicel görünüşler dünyasına aşkın, tinsellikte öznel niteliğe haiz 
olmanın şuurunda olarak iç dünyanın ahvali üzeri tinde var oluşa işaret eder.    

Diğer âlem deyince, yukarılarda, sonradan edinilecek bir âlem gibi anlaşılıyor. 
İç içe yaşadığımız bir âlem. Günümüzde paralel evrenler diye bir teori var. 
Paralel evrenler, kâinatın dışında olduğu görüşü var. Ama bunun haricinde iç 
içe olan paralel evrenler düşünülürse daha mantıklı olur. En basiti cinler ile 
aynı doğa zemininde iç içe olan farklı iki dünya paylaştığımızı bilmekteyiz. Bir 
cinler âlemi var bir insanlık âlemi var. İç içe yaşanan iki âlem. Bir melekût 
âlemi var yani asıllar âlemi var, birde gölgeler vadisi var… İç içe olan 
âlemlerdir ikisi de.  

Bunları eskiler anlatmak için ayan-i sabiteler evreni, idealar evreni demişler. 
Felsefeye gidiyoruz idealar evreni diye geçiyor. Platon’da idealar ise, irade 
idealarıdır. İyilik, doğruluk, güzellik herkesin potansiyelinde vardır, iradede 
görünüş buldukları, irade üzeri aktif, işlevsel ve eylem sonucunda görünüş 
buldukları için irade idealarıdırlar. Böyledir ama… Her mevcut zaten, 
bulunduğu ortamın zemininde birbirleri ile paralel doğrultuda yaşarlar. Eğer 
paralel evrenlerden kasıt, iz düşümü olduğumuz veya iz düşümümüz olan 
evrenler ise zaten hem iç gökler/ asıllar hem de dünya/ gölgeler tabiri ile bu 
manevi öğretide dersi edinilendir. Bu dersi edinenler de bilirler ki her insan, 
ruhu ile iç dünyaya ait ve bedeni ile de dış dünyaya ait yaşarken; iki farklı 
hayatta, bir hayatı yaşar. Eskiler buna; bir âdem göklerde, bir âdem de yerde 
olarak insan halk edilmiştir.  
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Eflatun’un dünyasına dönersek eğer, biz bilgiyi idealar ile ediniyoruz diyor.  
Doğru... Öznel olarak bilgiyi; irade ile insanda form kazanan ideaların zemin 
olması üzerinden duyusal algı, sezgi, duygusal belirimler ve uslamlamalar 
doğrultusunda ediniriz. İde, bilgi edinmenin ve bilginin işlevsel kılınmasının 
gereği olan, olmazsa olmazıdırlar.  

Buna Aristo mantığı ilk baktığınızda anlamsız geliyor. Neden? Aristo 
mantığında duyular dünyasına tanığız ve duyusal algı üzerinden bilgi 
nesnesinin değişmezlerine bağlı olarak gerçekleşen uslamlamalar ile bilgi 
edinimini görmekteyiz. Bu aklın bir ilerisi de deney-gözlemle ile bilgi 
edinimidir. Bu, irfandan/ tevhitten yoksun sadece bilgi nesnesinin doğasına 
ait olarak bilgi edinmekten öteye insanı taşımaz ve böyle de olmuştur/ 
böylede olmaktadır. Hakikati ile baktığınızda öznel olarak iradenizle 
yönelmediğiniz bir şeyin bilgisini edinebilir misiniz? Hayır. Bilgi edinim 
sürecinin her safhasında kendiniz için iyi, kendiniz için doğru kendiniz için 
güzel olana yönelirsiniz ve ondan sonra onun bilgisini edinmeye başlarsınız. 
Bu hep böyledir.  

Doğada bilgiyi edinmeye başladığımızda ideler ile yani iradenin form 
kazandığı ilkeleri geriye atıyoruz… Doğada iyi olan, doğada doğru olan, 
doğada güzel olan, ne ise deney-gözlem ve değişmezlere bağlı uslamlamalar 
ile en iyisini yapmaya, en doğrusunu bulmaya ve en güzel olanı da edinmeye 
çalışıyoruz. En güzel olana taşımaya çalışıyoruz. Bilgi, idealar ile işlevsel 
olmasının sonucunda doğadaki biçimsellikte güzellik ideasının görünüş 
bulmasında ilkesini ereğinde bulur. Bütün ilkeler (esmalar vb); iyilik, doğruluk, 
güzellik idealarının, evrenseller, vazgeçilmezler, değişmezler, zorunlu olanlar, 
her zamanın varları olarak zamansızlar olmalarının zemininde gerçekleşme 
imkânı bulurlar. Kimyadan, fiziğe vb kadar bütün düşünce ve bilgi edinim 
alanlarında da insan; ideaları, öznelliğin değişmeleri, eylemlere sevk edici 
irade formları olarak kendinde bulur. 

Muhiddin Arabî’ye gittiğinizde, ayanı sabite dediği daha geniş bir anlam 
içeriyor. Ama bu Muhiddin ile başlayan bir şey değil.  Muhiddin isim verdi, 
ondan önce zaten bilinen bir şey. Onu da erenler şöyle zikrederlerdi, asıllar 
âlemi ve gölgeler vadisi. Yani görünen şu âlemin asılları olan form düzeyinde 
görünüşleri var. Muhiddin bunu kavramlaştırdı, mitte karşılığı olanı kavramı 
ile ifade etmeye çalıştı. Felsefi düşünce alanına aldı.  Bu da önemli bir şey… 
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Üretimi başka bir alanda gerçekleştiriyor. Yani sezgisinde anlamlı olanı 
kavramında anlamlı kıldı. 

Günümüzde asıllar âlemi ile baktığımızda, psikoloji de ilk örnekler denilen, 
insanın potansiyellerinden bahsedilir. Asıllar göğünde/ iç dünyada melekler 
olan, insanın iç dünyasının meleke potansiyelleri olarak tezahür ederler. Bu 
noktada insanın ilk örnekleri, insan olmanın temeli/ zeminidirler. Ve insan; 
asıllar olan melekûtta ne gerçekleşirse melekeleri üzerinden sonuçlarını 
yaşamaktadır. Bu da mekanik doğa görüşünde mümkün görülmemekte ise de 
organik doğa görüşünde olması gereken olarak görülür.  

Bu bağlamlarda bakıldığında ayanı sabiteler ile kast edilen ilk örneklerin; 
idealar gibi doğada ve insanda karşılığının olduğunu görmekteyiz. Ayanı 
sabiteler ile ideaların arasındaki en büyük fark ideaların ayanı sabiteler zemini 
üzerinden görünüş bulduğudur. Yani idealar, ayanı sabitelerin de 
evrenselleridirler.  

Ama asıllar ve gölgeleri ifadesine dikkat etmemiz gerekir. İç içe olarak 
birbirlerinde gerçekleşme ve aynalaşma var. Yani meleklerde ne oluyorsa 
melekelerinizde de o olur. Asıllarda ne oluyorsa doğadaki gölgelerinde de ona 
göre işler gerçekleşmektedir. Buna dikkat edildiğinde, kurgul akılla 
gerçekleşen, spekülatif/ ayna tutulan bir duruma tanığızdır. Buradaki 
spekülatif, aynalaşma ile alakadar olarak gerçekleşen bir durumdur. Metin 
baba’nın güzel bir deyimi vardır. Spekülatif demek; olmayan bir şeyin anlamlı 
kılınması, olanın da abartısının yapılması anlamında değil, bir şeyi olmazları ile 
göstermeye çalışan, içeriği olmayan anlamında değil, içeriğine bağlı olarak 
karşılıklarında anlamlı kılınandır. Aynasında kendini gösteren spekülatiftir. 
Surelerin tamamına gittiğinizde, özellikle bu surelerde böyledir.  

Surelerin ve ayetlerin tefsir ve tevil açılımlarında yapılan her türlü anlamlı 
kılma çabası da bu bağlamda spekülatif bir durumdur. Bu durumda özellikle 
bugünkü surelerde kıyamet alametleri, olabilecekler nelerse onların sadece 
kıyamet alametleri olarak okunmaması gerekir. Kıyametten sonra 
gerçekleşecek vakaların ifadesi de tasvir itibarı ile neye işaret etmekte ise ona 
bağlı okunmalıdırlar. İnsanda akıbet olarak burada nasıl gerçekleşmekteler ise 
ona da dikkat etmek gerekir. Böylece Kur’an metnin hakkını verme imkânı 
bularak okumalarda bulunmuş oluruz. 
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Bunu şöyle düşünün, asıllar âleminde gerçekleşen gölgeler âleminde 
yaşanıyor. Aslında gerçekleşen gölgesinde yaşanandır. Ahrette olacakları ise 
akıbetinde burada nasıl yaşıyoruz. Bunu anlarsak bugünkü konuları daha 
kolay geçeriz. Bir daha söylüyorum; asıllarda olanın gölgelerinde 
gerçekleştiğini, ahrette olacağın dünya akıbetinde yaşandığını bilmek gerekir. 
O vakit Kur’an’ı bin dört yüz yıl öncesinden alırız, zamansızlığından/ 
evrenselinden de alırız; günde yaşadığımız olarak görürüz.  

Bugün biz Kur’an’ı nasıl yaşıyoruz. O vakit daha anlamlı oluyor. Ama bunu 
anlamazsak; yani asıllarında olanın, bugün üzerimizdeki tezahürünü, 
gölgesindeki tezahürünün hangi noktada yaşadığını bilmez isek “biz” kavramı 
ile kast edileni de anlamakta zorlanırız. Gölgesinde olandan, aslında yaşananı 
da anlamaya yol buluruz. Bu da en önemlisidir.  

Diyor ki “Cennettekiler tesnim pınarından içerler” veya “selsebilden içerler” 
hormon kaynaklarımızı söylüyor. Gölgesinden yaşanan, asli itibarı ile ifade 
edilmiştir. Cennet asıllar âlemi olduğu kadar cehennem de asıllar âlemine 
dâhildir. Dünya göğü altında olumsuz yaşadığımız birçok şeyin aslı 
cehennemde mevcuttur. Olumlu yaşadığımız birçok şeyin aslıda, ilkeye bağlı 
olarak evrensellerine bağlı olarak olumlu yaşadığımızın karşılıkları da cennette 
mevcuttur. 

Şimdi bu bağlamdan baktığınızda, burada neyin üzerinde yaşıyoruz onları? O 
pınarlar nerede yaşanmakta? Hormon kaynakları üzerinden yaşanmakta… 
Yani aşk dediğiniz sonuçta bir hormonun etkisi altında kalmak değil mi? 
Mutluluk dediğiniz bir hormonun etkisi altında kalmak değil mi? Huzur 
dediğimiz, hâl dediğimiz birçok hormonun etkisi altında yaşananlar değil mi? 
Yani kimyasal değişiklikler üzerinden yaşadığımız durumlar da asılları itibarı ile 
anlamlı kılınmıştır. Ve İnsan suresine gittiğinizde insanın kimya varlığı 
olduğunu görürsünüz.  

Yani asıllara/ değişmezlere bağlı olarak değişimlerde/ süreksizlikte var 
olmaktayız. Ama süreksizlikte kendini kalıcı olarak bulması gerekenleriz. 
Devamlı değişen bir hâle sahibiz ama hâl değişiminin içinde kalıcı bir duruma 
sahip olmamız gerekir… Ki ahlakta, karakterde, kişilik tutum ve davranışlarda 
evrenseline/ ilkelere bağlı olarak kalıcılığı bulmamız gerekir. Ve Kur’an ile 
insan olmanın gereği olarak bizden istenen de bu. Fani olanı tinde değer 
olması gerekenin yerine koymayın; zaten Kıyamet suresi ile insan suresinde iki 
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ayet var ki “geçici olana ne kadar çok hevesleniyorsunuz/ yöneliyorsunuz” 
ifadesi ile bu anlamlı kılınmaktadır. Fani olanlara meyil ederken, değişkenliğin 
içinde değişmez olanı bulmamıza imkân bulamayız. Tinde değişmez olanlar ile 
doğadaki değişime aşkın, tinde kendimizi ve Allah’ı bulmaya olanak 
edinebiliriz.  

Kıyamet dediğinde özellikle tinde doğum/ uyanış ve ölümün anlaşılması 
gerekir. Doğadaki her bitiş tinde yeni bir tavırda görünüşe sebeptir. Tinde 
uyanış ile ölüm denilen ile âlem değiştiriyoruz başka bir şey değil. İster büyük 
kıyamet olsun, ister küçük kıyamet olsun fark etmez. Nasrettin hocaya 
sormuşlar; efendim kıyamet ne zaman kopacak? Evlat demiş; eşim öldüğünde 
küçük kıyamet, ben öldüğümde büyük kıyamet kopar demiş. Herkes kıyameti 
kendinde yaşıyor ve bireysel olarak kıyametin yaşandığını zaten birçok ayet 
ele verir. Herkes ne zaman ölüyorsa kıyametini o gün yaşıyor. Bizim derdimiz 
akıbet olarak ölmeden önce öldüğümüzde, iç dünyada tinde doğduğumuzda/ 
uyandığımızda kıyamet ne anlama geliyor. Seyrü seferde hatmi meratipte ne 
anlama geliyor… Ki kıyametinde altını çizeyim. Kıyam dan geliyor, ayağa 
kalkmak anlamını taşır. Ölüm diye bir şey yok. Ayağa kalkıyoruz, bir şeyden 
başka bir şeye terfi ediyoruz. Bu âlemde nefsi emmare ile sürüklenirken/ 
sürünürken Hakk ile şaha kalkıyoruz, tinde kendimizi buluyoruz. 

Bu haftaki surelerde dikkat edilmesi gereken; kıyamet yani ölüm ve sonrası 
yaşananı özetleyen ayetler ve insanın hiçbir şey iken mevcut oluşunun 
mucizesi olarak yaratılışı ki bunu da bir nutfeden halk ettik diye 
vurgulamakta. Bakın; bir nutfeden halk ettiği, spermadan halk ettiği birçok 
surede zaten söylenmekte. Yani ilk yaratmayı bilen, beceren yeniden yaratışa, 
ikinci yaratışa kadir değil midir? Yani ikinci yaratılışın olduğuna, birinci 
yaratılış delil gösterilmektedir. Bu noktada da düşünürseniz daha anlamlı 
oluyor. En güzel mucizelerden bir tanesi de yaradılış nesnelerinin bütünlükte 
dile getirilişi, yaşama taşınmasıdır. 

“Bir nutfeden halk ettik” yani doğa zemininde yaratan tinde de yaratmaz mı 
anlamında okuyabilirsiniz. Yani sizi doğa nesnelerinden var eden, siz hiçbir şey 
değilken siz yok iken, sizi ebetteki tini gereği tinde de var eder…  Maneviyatta 
da halk eder anlamında da okunmalıdır.  Ölüm ve yaşam arası aciz olan 
insanın, doğa zemininde tinde halk edilişi macerasına tanık olacağız. Evet, 
doğa da halk edildik… Bunu zaten söylüyor ama sizi tinde de halk ediyorum 
diyor. Bugünkü surelerde özellikle buna dikkat edeceğiz. 
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Bu günkü derslerde; aslında gerçek olanın, gölgesinde nasıl gerçekleştiğini 
anlamlı kılmaya çalışacağız. Ahrette olacak işi dünyada akıbet olarak 
yaşadığımızı vurgulayacağız. Aslında olan şeyin gölgesinde neyi yaşıyoruz, 
bunlara da dikkat edeceğiz.  

Yemini daha önce anlamlandırmıştık, verdiği ürünler üzerinden yemin 
ediyor… Geceye, gündüze, aya vs yemin etmekte. Kendinde değer kıldığı 
üzerine yemin etmekte. Bunları biliyoruz. Kıyametin üzerine de yemin ediyor 
ki birinci ayette buna tanığız. Sonuçta yeniden dirilişin kendisi bu. Ama 
burada ölümün kendisinin bir geçiş olduğunu anlamadığımız surece, 
kıyametin ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Yani ölüm diye bir şey yok. Bunu 
iyice özümsemek gerek.  

Hayat süreklidir, yaşam süreklidir, yaşam nesnelerinin kendisi sürekli değildir. 
Bu beden bir yaşam nesnesidir, araçtır.  Bu sürekli değil, kendinizi beden 
hissettiğiniz sürece ölüsünüz. Ama öyle değil, insansınız, ruh varlığısınız, o 
zaman ölüm yok zaten, çünkü dirilik ruhun niteliksel bir özelliğidir. Diri ölmez. 
Biz diri ile nasıl ayakta kalacağımızın, diri ile nasıl var olacağımızın, nasıl 
yaşayacağımızın çabasındayız. Yani sonuçları itibarı ile olumsuz noktada mı 
yoksa olumlu noktada mı karşılık göreceğiz, derdimiz bu. Öleceğiz yoksa 
ölmeyeceğiz değil. Yani kabire gittik, ölmüyoruz, kimse ölmüyor, yaşam 
devam ediyor yaşam nesnelerini bırakıyoruz… Ruh yaşamaya devam eder. 

Bu sureler uyanış sureleridir, bilinçte bizi uyandıran surelerdir. Şimdi kıyamet 
suresine geçelim.  

Kıyamet için daha önce anlatımlar yapılmıştı. Bu anlatımlar ışığında sure 
okunmalı. Uykuda olan bilinç ilke alınarak okunmalı, tine uyanma/ 
aydınlanma ve güne dönme ilkeleri doğrultusunda bu surenin anlam 
kazandığı görülür.  Kıyamet alametlerinin bu doğrultuda okunması gerekir. 
Kıyamet bahsini düşüncede sadece ahrete ötelersek, elimizdeki surelerin 
tamamı ahrette yaşanacak olan olur. O vakit size ne ifade ediyor, bu güne ne 
ifade ediyor, hiçbir şey. Niye okuyorsun? Sadece tecvitli manası ile bir ruh 
katıyor diye mi? Böyle bir tarafı da var ama önemli olan hayatında karşılığını 
görmek, yaşanan bir kitap olduğunun bilincini edinmek.  

Özellikle Tekvir suresine gittiğimizde bu durumu iyice detaylandırmak gerekir. 
İkinci ayet ile on dördüncü ve on beşinci ayetlerin içerikleri bağlamında 
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birbirlerini anlamlı kıldığına tanığız. İkinci ayette “Kendini kınayan nefse 
yemin ederim” yani “kendini levm eden” nefs üzerine yemin edilmekte. Levm 
eden nefs vicdanı uyanan nefstir. Burada vicdan üzerine yemin ediyor. 
Kendini kınayan nefse yemin olsun ki demek vicdanı olan nefse yemin olsun ki 
demektir. Çünkü vicdan ile kendi üzerinize dönebilirsiniz ve kendinizi 
kınayabilirsiniz, başka türlü değil. Vicdan melekesi üzerine yemin ediyor. 
Vicdan ile kendisini sorgulayan insanın; nedenlerde anlam aramaktan daha 
çok, ereği bilincinin önünde değer olarak duran insan olduğunu bilmekteyiz… 
Ve tinde ereğine bağlı olarak gerçek nedenini tinde bulduğu içindir ki kendini 
sorgulayan/ özeleştirisini yapan insanın, Allah’ta kıymetli olduğuna tanık 
olmaktayız.    

Ayet on dört: “daha doğrusu insan kendi nefsine karşı bir basiret/bir şahittir.” 
Bu hem akli hem vicdani… Ayet on beş: “kendi mazeretini sayıp dökse de”. 
Şimdi on beşinci ayetten sonra on dördüncü ayeti okuyayım; “kendi 
mazeretini sayıp dökse de, insan doğrusu kendi nefsine tanıktır”. Bu ifade 
edilene kendi hayatımızda birçok örneği ile tanık olmakta değil miyiz? Bir şeyi 
abartırsınız, yalana dökersiniz, aslında o sırada kendi nefsinizi biliyorsunuzdur. 
Kendinizi birçok şeyle maskelersiniz. Hani derler ya suçlu olan kendini 
maskelemek için çok şeyler yapar, aslında maskesi yaptığı şeylerin delilidir… 
Ama kendini örtmek için yapar ve kendine nefsine/ şahsına tanıktır. Vicdanı 
olan her insan kendine tanıktır, kendini bilir. Bunu daha önce şöyle 
söylemiştik: ne yaparsanız yapın ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ve kendinizden 
kaçamazsınız. Her şeyden kaçarsınız, kendinizi maskelersiniz ama kendinizden 
kaçamazsınız. 

Bakın çok önemli şeyler, birinci ve ikinci ayetle de beraber okuyacağız, bizi 
bambaşka yerlere taşıyacak. İçerikleri bağlamında ikinci ayet ile on dört ve on 
beşinci ayet birbirlerini anlamlı kılarlar. Kıyamet gelmeden yani hakikati ilahi 
ile yüzleşmeden evvel kendi öz eleştirisini yapan ve akıbete göre yaşayan ve 
yaşadıklarını okuyarak anlamaya çalışan insan kurtulmuştur. Çünkü insan artık 
tinde hak ve hakikatle ayağa kalkıyor. Doğa nesnelerine aşkın tinde var 
olmaya başlıyor. 

Burada çok önemli bir şey var. Kıyameti nerede yaşıyoruz? Ahiret olarak 
yaşayacağız. Sonuç olarak yaşayacağımızı tinde kâmil insan olma sürecinde 
nerede yaşamaktayız? Vicdan ve akılda yaşıyoruz. Vicdanı olmayanın tinde 
kıyameti kopmaz, tinde doğuşu söz konusu değildir... Doğaya aittir ve kendine 
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dışsal, kendine gayb yaşar. Bir insana vicdan verildiyse kıyameti kopar. 
Tininde, iç dünyasında ayağa kalkmaya başlar. Geçmişte edindikleri ve 
kötülüğe dair tutum ve davranışları nelerse; huyları, zanları vs kendini levm 
eder, kınar… Ve ilkelerden yana ne yapılması gerektiğinin bilinci ile de aklen 
ne yapılması gerekene doğru eylemlerde bulunarak tinde ayağa kalmaya 
başlar. Bunun için birinci ayette “kıyamete yemin ederim” denirken, ayağa 
kalkışa yemin ederim denilmektedir. İkinci ayet ile de vicdanı ile tinde, iç 
dünyada kıyam etmeye çalışan insan üzerine yemin edilmektedir. Neden? 
Tinde evvela vicdanla ayağa kalkarsınız. Böyledir… Vicdan ile tinde ayağa 
kalkarsınız, akıl ile de doğrulursunuz, önünüze bakmayı öğrenirsiniz. 

Bütün ahiret anlatımlı kıyamet ayetlerinin tamamı böyledir. O ayetlerde 
herkesin vicdanları ile baş başa olduklarını görüyorsunuz. Ve vicdanı ile 
yüzleşmeleri gerektiğinin bilincini ediniyoruz. Ve orada hakikati ilahiye de 
tanık olduklarını görüyoruz. İsteseler de istemesellerde vicdanları uyanıyor. 
Şimdi bu bağlamda bir ayet söylüyor “Oku hesap görücü olarak sana nefsin 
yeter” yine vicdan ayeti. Vicdanı olmayanın ayağa kalkışı olmaz, herkes de 
vicdan vardır ama uykudadır, uyandırmaya çalışmak lazım ve salih ameller 
insanın vicdanını uyandırır. 

Anlamaya çalışan insan kurtulmuştur diye not düşmüşüm. Son özür fayda 
getirmez. Yani mahşere gittiniz kendi kendinize eleştiriyorsunuz, öz eleştirinizi 
yapıyorsunuz… Keşke yapmasaydım, o pişmanlık artık. O pişmanlığı burada 
yaşayacaktın. Bakın; vicdan tinde ayağa kalmanızın için lokomotif görev 
üsteleniyor. Tinde ayağa kalmanıza sebep veren ateş ise pişmanlığınız 
olmakta. Levm eden; pişman olan, vicdanı ile beraber pişman olan nefs 
üzerine yemin edilmekte. O ateşe düşmezseniz, o cehenneme düşmezseniz 
ayağa kalkışınız söz konusu değil. Hadi bütün huylarınızı kontrol edin; 
pişmanlık yoksa öz varlığınız kabul etmez ki yine aynı şeyi yaparsınız ve öz 
varlığınızın kabul etmediğinin sesini gönlünüzde bulursunuz. Ama pişmanlık 
var; insan vicdanında yanıyor… Elini ayağını, istenmeyen huylarına bağlı 
olarak gerçekleşen tutum ve davranışlardan çekmeye başlar.  

Bir de Allah tarafından görüldüğünü görmeye başlasın, duyulduğunu duymaya 
başlasın, bilindiğini bilmeye başlasın… Bitmiştir yani, ondan sonra gönül 
cehenneme döner de insan yandıkça yanar. Tabi geçmiş olacak. Niye? 
Sonucunda yaşanılan cehennem ama temizlenmek, geçmişin doğaya ait 
olarak yaşanan kötülüklerinden yana arınmanın, tinde yeniden doğmanın 
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fırsatı olarak sunulan cehennem… İnsan tinde hayra dönene kadar yaşanacak 
olan cehennem. Cehennemden geçmeden cenneti edinmek yok. Gönül 
cehenneme dönecek ki insan cehennemde, cenneti edinmeye yol edinebilsin.  

Cennet edinilen, cehennemden geçmeden edinilmez ve cennete 
cehennemden geçmeden girebilecek bir baba yiğit de yok. İdris nebi dahi 
cehenneme girmiş çıkmış, ondan sonra cennete almışlar. Hani öyle bir hikâye 
var. Resullahın kendi sözü var “Ben dahi geçeceğim” ve “Her nefis 
cehennemden geçecektir” ayetine de hatırlarsanız eğer tanık olmuştuk. 

Surede kıyamet ölüm olarak da anlamlı kılınmaktadır diye bir not düşmüşüm, 
yani zahiri ölüm. Kıyamet suresinde, son olarak yaşanacak bir kıyameti 
anlamayın, surede normal ölümün de anlamlı kılındığını bilin. Son ayetlere 
bakın, bu zaten anlamlı kılınmakta. “Hayır; ruh/ can köprücük kemiğine 
dayandığında, denilir ki tedavi yapabilecek kimdir? Artık gerçekten bunun bir 
ayrılış olduğunu anlar ve bacak bacağa dolaşır” ayet ifadelerinden bunu 
anlamak gerekir. Hiç ölümden korkan bir insanın hâlini biliyor musunuz? Elleri 
ayakları boşalır, hani kısmi felç derler ya, elleri ayakları boşalır. Kontrol 
sisteminizi kaybedersiniz. Şiddetli ölüm korkusu insana kontrol sistemini 
kaybettirir. Bakınız; zaten söylüyor, bacakları birbirine dolaşır, yani bir şey 
yapamazlar. Tedavi edecek var mı? Yok. İnsanın zaten korkudan içi geçer. Ödü 
koptu derler ya. Korkudan ödü kopar. 

Ayet otuzda; “O gün sevk edilecek yer, yalnızca rabbinin katıdır” denilir. Kişi 
öldüğünde artık iç âleme terfi etmekte. Eskiler don değiştirdi derlerdi yani 
elbisesini değiştirdi, ten değiştirdi, âlemini değiştirdi, intikal etti, sevk edildi 
yani birçok şey demişler ama öldü dememişler. Tasavvufta genelde ölüm 
kavramı kullanılmaz. Vefat etti, Hakk’a yürüdü, intikal etti, ocağının ışığı 
söndü gibi birçok şey söylerler. Hani kocası ölür, evinin direği yıkıldı derler. 
Öldü lafı yok, halk arasında dahi yok. Gerçekten maneviyatı içselleştirmiş olan 
bir halk.  

Surede kıyamet olarak ölüm anlamlı kılınmakta.  Ayet yirmiden, otuza kadar 
bunu anlamlı kılar. “ Hayır, doğrusu siz çarçabuk geçmekte olanı/dünya 
nimetlerini seviyorsunuz, ahireti ise bırakıyorsunuz. Ogün kimi yüzler vardır ki 
parıldar. Rablerine bakarlar” çünkü korkacak bir şeyleri yok. ”O gün kimi 
yüzlerde vardır ki buruşur. Kendilerinin, belini kıran, felakete uğratılacaklarını 
anlarlar” denilir. Belini kırmak demek hiçbir şey yapamıyor olmak demektir. 
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Devam edelim; herkesin kıyameti kendi başına koptuğu görülür. “ Kendini 
levm eden nefse andolsun” denilirken vb hep bireysel konuşuyor. “O gün 
insan derki” ifadesinde de insanlar derki diye çoğul konuşulmamakta. 
Herkesin kıyameti başına kopuyor, toplumsal düzeyde bir kıyamet yaşamak 
söz konusu değil. Büyük kıyamet de olsa, küçük kıyamet de olsa fark etmez. 
Herkes kıyametini gerçekleştiği sırada kendi başına ferdi olarak yaşıyor. 

Bu nokta da onuncu ayetten on dördüncü ayete kadar dikkat edilmesi gerekir. 
“O gün insan derki, kaçılacak yer nerede! Hayır, sığınacak bir yer yok. O gün 
varıp durulacak yer yalnızca rabbinin katıdır. O gün insan, önceden 
gönderdiğinden de geriye bıraktığından da haber verilir.” Vicdan bunu 
algılamasına müsaade eder ve aklende insan ne yaptığını bilir. 

Surede hak ve hakikate uykuda, gerçeğe ve mutlak olan gerçeğe uykuda olan 
insan bahis konusudur. “Hayır, doğrusu siz çarçabuk geçmekte olanı/dünya 
nimetlerini seviyorsunuz, ahreti ise bırakıyorsunuz” denilirken hak ve 
hakikate uykuda olan bilinç konuşulmaktadır. Uykuda, sebepler dairesinde, 
girdabın içine girmiş, nefsi emmarenin girdabında edindiği dünyanın 
örtüsünde yaşamakta. Heves, hazlar ve menfaatler ile beraber dünya 
girdabında yok oluyor. Buradaki dünya, yerküre zemininde insanın kendi iç 
dünyasında, nefsi emaresi ile edindiği dünyadır. Hırs, tamah, öfke, kin, nefret, 
vb girdabın içinde yok olur gider.  

On altıncı ve on dokuzuncu ayete kadar ”onu çarçabuk almak için dilini 
onunla kımıldatıp durma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. 
O halde biz onu okuduğumuz zaman sende onun okunuşunu takip et. Sonra 
onu açıklamakta bize aittir” denilir.  Burada aklen uyanışı net anlamlandırıyor. 
Okumak, aklen uyanmaktır. Bu surede önemli olan bir ifadedir. Çünkü Kur’an’ı 
şöyle oku denilirken aklen dikkatli ol denilmektedir. Olacak zaten olacak, sen 
güne dön, olması gereken ne ise ona odaklan… Ve olması gerekene bizi ne 
yönlendirir? Vicdan ve akıl. Ve okuyuşunda dikkatli, vicdan ve akıl ile dikkatli 
olun. 

Okuyuşumuzdaki en yüksek melekemiz ne? Akıl. Onun için olması gerekeni 
oku ve olması gereken üzerinden işini gör. Çünkü Kur’an daha yeni iniyor. 
Ortalıkta konuşulan ne? Kıyamet kopacak, şöyle olacakmış böyle olacakmış 
ayetleri geliyor ya, ya hu bunları bırak diyor. Kıyamet zaten kopacak, olan 
olacak, olan olacağın bilgisi üzerinden senin bugün ne yapman gerekiyor, 
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önceliğin neye ait, sen onu tamamla. Çünkü o günün önceliği Kur’an, bugünün 
önceliği de ne ise ona odaklan. Aslında bizler için de günün öncelikli konusu 
Kur’an değil mi? Ki Kur’an’dan uzaklaştığımız sebebiyle başımıza neler geliyor 
hepimiz biliyoruz.  

Uyanış, ölümle kaçınılmaz olandır bu durumda ve sureyi en anlamlı kılan söz; 
“İnsanlar uykudadır ve öldükleri zaman uyanırlar” hadisi şerifidir. “Ölmeden 
önce ölünüz” hadisi şerifiyle sureye bu nazarda bakıldığında sure, bilinçte 
vicdan ve akıl ile uyanması gereken, velayet bulması gereken insanın 
suresidir. Surede bir anlamıyla da ay ile ifade edilen velayettir.  

Bakın teşbih başlıyor zaten. Tasvir başlıyor. Önce o ayetleri okuyayım 
”kıyamet günü ne zamanmış diye sorarlar, göz kamaşıp kaydığı, ay tutulup 
karardığı güneş ve ay bir araya geldiği zaman” muhteşem bir tasvir. Akıbet 
olarak fizyolojik olarak ahiretinde olabilecek bir şeyi söylüyor, olur amenna. 
Ama akıbetinde nesini yaşıyoruz bunun?  Talip mürşidi doğurduğunda, öz 
varlığı ile mürşidi ile tutulduğunda, kendinde olanı çıkarttığında, hakikate 
tanık olduğunda, gözler kamaştığında. Burada göz iki türlü kamaşır: 1- sevinç 
ilahiden dolayı gözler kamaşır 2- korkudan dolayı kamaşır. Vicdanı ile 
yaptıklarından dolayı korkar. Ama Hakk’a tanık olmanın getirisi ile sevinir. 
İkisinin arasında bir hal. “göz kamaşıp kaydığı, ay tutulup karardığı”  yani 
talipler tutulduğunda anlayın, beden tutulduğunda, veli kul hak ve hakikatin 
sorumluluğunu yüklendiğini de anlayın. Yaşam mertebelerinde seyri 
yapılandır. Her mertebeye göre bu ve böylesi ayetlerin anlam katması söz 
konusudur. Böyle olduğu içindir ki ilkesine bağlı olarak içeriğini istediğiniz 
anlamakta özgürsünüzdür. Bu bağlamda Kur’an’ı anlamak zevktir, iddiası 
yapılacak olan değil. “güneş ve ay bir araya geldiği zaman” denilirken; güneş 
ruh, güneş mürşit, güneş sevgidir. Çünkü güneş en idealde duranı işaret eder. 
İnsanın gönlünde en ideali olan ne ise gönlüne değer olarak güneş misali 
doğmuştur. Ay tutulduğunda ifadesi ile bedenin ölümü tasvir edildiği gibi 
vicdanı ile beraber geçmişi önüne getirilenin, geleceği belirsizken geçmişi ile 
muhasebesinde tutulması da anlamlı kılınır.  

Aslında biraz önce çeşitlilikte anlamlı kıldığımızı şu şekilde anlayın; her ayetin 
bulunulan mertebeye göre farklı tezahürleri var ve buna bağlı olarak 
anlamları var. Yani doğa nesnelerinin ilişkisinde, mürşit talip ilişkisinde, 
insanın kendi varlık ilişkisinde, beden ile ruh ilişkisinde vb düzeylerde 
karşılıkları var. Bunun için bu gibi tasvirleri güne taşıyarak okuduğunuzda, 
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kendi üzerinizde, yaşadığınız olay ve olgularda karşılıklarını bulursunuz. Tinde 
öncelikli olanda budur. Spekülatif anlatımlarda önemli olan kişinin kendisini 
bulduğu, yaşadıklarına dair anlam bulmasıdır. Güneşi nübüvvete/ nebiliğe, 
irşat ehli mürşide ve ayı da velayete/ veliliğe yorumlayan erenlerde olmuştur. 

İnsan tinde kıyam ederken akılla, vicdanla bilinçlenmiş, aynı zamanda velayet 
ve nübüvvetle bilinçlenmiş olarak -yani Allah’a yakinlik ve hizmette Allah’a 
yakinlikle- uyanır. Uyandığında doğa nesneleri niceliksel anlamlarını yitirir ve 
tin ile anlamlı kılınan ve değerinde zevk edilenler olur. Bir daha söylüyorum 
surede; Allah’a yakın gelmiş aynı zamanda hizmetinde de yakinlik bulmuş 
insanın hakikati ilahi ile uyanış sureci anlamlı kılınır. Uyanmayanlara ise ceza 
hak görülür ki bu bağlamda ceza uyanışın aracı kılınır. Ceza dediğim şey 
uyanışın aracıdır. Yani severek uyanmıyorsan ceza ile uyanırsın. Başka 
alternatifi yok. Eğitimin kendisine bakın tamamıyla ceza mükâfat, ya ceza ile 
uyanacaksın yâda mükâfatla uyanmaya yol edineceksin.  

Bir önceki surelerden sonra gelmesi de önemlidir. Velayet ve nübüvvet 
bağlamında, doğa zemini üzerinden tinde doğması gereken/ uyanması 
gereken insan anlamlı kılındığı için önemlidir. Hatırlıyorsanız eğer Müzemmil 
ve Müddessir surelerinde bunu işlemiştik. Birisinde velayette diğerinde ise 
nübüvvette uyanış anlamlı kılınmaktadır. Bu bağlamda da bakıldığında güneşi 
nübüvvet, irşat, mürşidi kâmil olarak ayı ise velilik ile anlamlı kılarsak; güneşin 
kendisi ideali gösteren yolu aydınlatan, gösterendir, ay da ideali gösteren 
ideal olandan beslenene/ beslenmeye işaret eder. Ay ile beden, güneş ile de 
ruh anlamlı kılınırsa eğer, güneş ile kendilikteki değişmezlik, ay ile de bedene 
bağlı yaşananlarda ki değişimler anlamlı kılınabilinir. Güneş aydın kılan, ay 
aydınlanmaya, güneş imandaki tamlığa, ay ise yaşananlar karşısında imandaki 
değişimlere, güneş Allah’a, ay ise insan işaret eder. 

Güneş bir anlamı ile de iç âlemde uyanışa işaret ettiği içindir ki dilin 
kendisidir. Sözün kendisidir. Şimdi bu bağlamda güneş Kur’an olur. Çünkü en 
yüksek derece de dildir ve aydınlatır. Neyi? Geleceğimizi, günümüzü, 
geçmişimizi. Peki, ay ne olur? Ay o sırada sizsinizdir. Ondan etkileniyorsunuz 
diye hâlden hâle geçiyorsunuz diye sizsinizdir. Ne zaman güneşe ay tutulur, 
yani Kur’an sizde gerçeklik kazanır artık güneş ayın üzerinde kendini görünüşe 
taşımıştır. Kıyamet başına kopmuştur/ başınızda kopmuştur. İnsan 
içselleştirdiği hak ve hakikat bilgisi ile tinde ayağa kalmıştır. İşte o zaman 
Kur’an sizsiniz. Yaşantınız Kur’an’a döner.  
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Bu gibi tefsire ait tabirlerin tamamının önü zevke açıktır. Her mertebede farklı 
farklı okunuşlara göre yaşamda karşılıklarını görüp de anlamlı kılmalar 
gerçekleşir. Bunun için erenler bu sırrı bildiğinden şöyle demişler, zevke ait. 
İddia değil. Zevkin iddiası olmaz. Çünkü iddia demek onu sınırlamak demektir, 
iddia demek onu davaya taşımaktır. Başka birisi gelir başka mertebenin 
halinden okur o anlamı ile dile getirir, başka birisi farklı bir mertebenin hali ile 
okur o anlamı dile getirir. Her birini mertebesindeki zevkinde görmek gerekir. 
Ne kadar çok çeşitli görürseniz, olumsuz yargılarınız bu doğrultuda azalır. Bu 
mertebede böyle zevk edinilmiş, öbür mertebede öyle zevk edinilmiş bakışını 
kazanırsınız. Bu da tinde görüş çeşitliliğine tanık olmanıza fırsattır. 

Ayet otuz altıda; “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor” denilmekte. 
Muhteşem bir ayet. Zaten başıboş olmadığımızı bütün sureler boyunca 
gösterdi. Şah damarından yakınız, güldüren de O ağlatan da O, öldüren de O 
dirilten de O, şah damarından daha yakınız” vb dedikten sonra geriye ne 
kalıyor ki? Otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz ve kırkıncı ayetler; beraber anlam 
kazanırlar. Bu ayetlerde; “O akıtılan meniden/ bir nutfe değil miydi? Sonra 
pıhtılanmış kan oldu. Derken yarattı ve şekil verdi. Ve ondan erkek ve dişi 
olmak üzere iki çift var etti. Ölüleri dirilmeye kadir değil midir” denilir. 
Surenin tamamıyla beraber okuyun sizi doğa nesneleri üzerinden yaratan 
Allah’tır, ama sizi de tinde halk etmektedir. O zaman bugün olması gereken 
ne ise ona odaklanın denilmek istenendir. 

Hayat bir fırsattır demiştik. Kıyamet suresiyle; hayat fırsattır, kaçırmamamız 
gereken bir fırsattır öğüdünü tekrarlarız. Bu fırsatı kaçırırsak bir daha 
bulamaya biliriz. 

Vicdan herkeste vardır ama uykudadır. Hakk’ın sesini dinlemiyoruzdur, olması 
gerekenleri yapmıyoruzdur. Sure ölüm ilkesi ile okunduğunda ölüm öncesi 
anlamlı kılınmakta ama ölüm öncesi yaşananlar anlamlı kılınırken yaşamın 
sürekliliği de anlamlı kılınmakta. Ölümün kendisi değil, ölüm öncesi olanlar 
anlamlı kılınıyor ama ölümün kendisi değil ölümün ve yaşamın sürekliliği 
anlamlı kılınıyor. Ki diğer surelerde bunu net olarak görüyoruz. 

Surede insandan istenen; iç dünyasında hak ve hakikat bilgisi ile uyanışıdır… 
Akıl aracılığı hak olan ereğe/ amaca göre, vicdan ile de akıbet bilinci edinerek 
kendisini sınırlayarak yaşamasıdır. Vicdan ilke bağlamında öz eleştiri 
yapabileceğimiz (ikinci ayet) kendi üzerimize dönerek (on dördüncü ayet) 
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akıbete göre yaşamamıza sebep veren melekemizdir. Ki akıl melekesi ile 
beraber.  

İlkesiz, gerçek erekten yoksun yaşamaya sebep olan bilgi, nedenlere bağlı 
anlam ilişkilerinde, bizi hakikatten mahrum bırakabilir. Hani diyor ya “Ya rabbi 
faydasız ilimden sana sığınırım” ben bu hadisi duyunca şaşırdım. Resulullah 
böyle bir şey söylemez dedim. Nasıl/ ne olur da böyle bir şey söyler? Faydasız 
bilgi yok ki, “faydasız bilgiden sana sığınırım” denilsin. İlkesiz bilgidir faydasız 
bilgi olan… Hak ve hakikatin erek olmasından, ereğe bağlı değer üretiminden 
yoksun bırakan, kıblesiz bilgi; faydasız bilgidir. Hakk’a, hak olana taşımayan 
bilgidir; faydasız bilgi.  

Bir uyandırdılar; “senin anladığın gibi değil” diyerek gösterdiler. Tamam 
dedim anladım. Hak ve hakikat ilkesinde erek edinimi ile değer üretmeyen 
bilgi; yaşamda oyalanmamıza sebep olur. Bu yaşamda da oyalanacak 
lüksümüz yok. Böylesi bilgi cahilliğe değil, cehalete, zulme sebeptir. Bunu 
kimde görüyoruz? Azazil’de görüyoruz, Firavun’da, Nemrut’ta görüyoruz. 
Evrensellere bağlı ilkesi olmayanlarda bilgi bencilliğe, zulme ve cehalete 
sebep olmakta. Bu durumda bilgi, ereğinde değer olanı edinmeye araç değilse 
faydasız bilgidir. Onlarda da ilke var ama kendi nefislerini/ egolarını ilke 
edinmişler. Her an kişilikteki değişken tutum ve davranışlar, karakterlerinde 
güvenilmez olmalarına tanık olmaktayız. Hak ve hakikatten yoksun ilkesiz 
bilgi, dünyada sebepler dairesinde sizi helak eder. 

Elbette ki her bilgi işlevselliğinde faydalıdır. İnsan ilişkilerinde bütünlükte iş 
görmeye sebep verdikçe, doğayı, kendimizi, Allah’ı anlamaya çalışmamıza 
yardım ettikçe faydalı olduğu bir alan vardır. Burada kastettiğimiz; ferdi 
olarak insanı hak ve hakikate bağlı erekten ve bu erek doğrultusunda değerler 
edinerek güzel ahlakta yaşamaktan beri bırakacak olan ilmin faydasız 
olduğudur. 

İlkesiz yaşamaya sebep bilgi neden sonuç ilişkilerinde bizi hakikate mahrum 
kılabilir. Hani geçen haftalarda Metin baba’nın sözü itibariyle  “bilim kâfirdir” 
demiştik. Yani örtülüdür. Bilim örtülüdür; örtülüdür, çünkü hakikate değil hak 
olana göre bilmenin nesnesini anlamlı kılmaya bakar, nesnesinde görüş sahibi 
kılar. Gelecek zaman neyi getirir bilinmez ama günümüz bilimi irfandan 
yoksun olduğu içindir ki tevhit ile mutlak özneye/ Allah’a bakmaz… Derdi de 
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değildir. Psikoloji ile beraber belki mutlak özneye doğru bir yol alınırsa, ne 
mutlu. Şu enerji taneciğine, bu enerji taneciğine baka baka özne görülmez.  

Zaten günümüz teknolojisi nurları görebilecek kadar gelişmemiştir. Ama 
nurun makro evrenin zemini olarak şuurlu olduğu bilinci, nur deryasının 
şuurlu olduğunu da yavaş yavaş söylüyorlar, yani mevcudatın var oluş zemini 
olan, tözsel olan niteliğinde şuur vardır ki bu nedenle bilinçli bir var oluşa ve 
öznel belirimlere tanığızdır. Kuantum fiziğinde nurların bilinçli hareket ettiğini 
ifade etmekte olan bilim adamları da var. İnsan mevcudatın varlık zemininde 
şuur olduğu içindir ki şuurlu ve bilinçli bir varlıktır. Bu nedenle, psikoloji ve 
biyoloji üzerinden insanı okurken kuantum fiziği ile beraber yapılacak olan 
okumalarda; Hakk’a doğru, mutlak özneye doğru belki bir yol tutulur. Ki belki 
diyorum çünkü onu Cenab-ı hakk takdir eder. Bilinmek Allah’ın muradı olduğu 
içindir ki insanın bu yönde ilerleyeceğini öngörebiliriz.  

Vicdansız akıl, küfrü/ hak ve hakikate örtünmeyi insan için kaçınılmaz kılar. 
Dikkat edecek olursak; kıyamet; ölüm ile beraber edinilecek olan uyanmamış 
vicdanın uyandırılarak insanın tinde ayağa kalkmasıdır. Yani evrensellerden 
yana bilinçlenerek nesnelerine aşkın öznellikte evrensel doğrultusunda 
yaşama olanağının edinilmesidir. 

Önce ikinci ayeti okuyalım sonra birinci ayeti okuyalım. “kendini kınayan 
nefse yemin ederim ki, kıyamet gününe yemin ederim ki” yani insan vicdanı 
ile ayağa kalkıyor, kıyametini yaşıyor. Uyanmamış bilincin uyandırılmasına 
tanık olmaktayız. On dördüncü ayette de bunu anlamlı kılar.  

Vicdan uyandığında insan; kendiliği olan ruh ile hakikate tanık olması üzeri 
kendi üzerine döner. Bakınız; nefsi emaremiz ile âlemin sebeplerine, 
nedenlerine tanığız ama ruh ile hakikati ilahiye tanık olmaya başlarız. Ruh ile 
hakikate tanık olması üzeri kendisi üzerine dönen insan; beden aktivitelerini, 
tutum ve davranışlarını ereğe bağlı değer belirimine göre kontrol altına alarak 
ilk uyanışını Hakk ile kıyam etmesinde bulur ve Hakk ile yaşadığının şuuruna 
erer. Yani tinde/ maneviyatında, iç dünyasında kıyam eden insandan istenen; 
okumalarında aceleci olmadan dikkatli olarak hakikati ilahiye hak sıfatları 
üzeri tanık olması ile O’nu müşahede etmesidir… Yaşadığı şeylere dikkat 
etmesidir. Çünkü Kur’an bize müşahede de getiriyor. Anlam ise acele ile değil, 
sürecinde mertebe mertebe seyir ederken gerçekleşen bir durumdur.  
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Vicdanı uyanmayanın müşahedesi olmaz, imanı olmayanın müşahedesi 
olmaz. Neye tanıktır? Aklı ile âlemin nesnelerine, sebep sonuç ilişkilerine 
tanıktır. Vicdanında uyanan hak ve evrensel olan ilkelerle kıyam etmiştir ve 
artık ilkeler üzeri iş görene de tanık olacak olan potansiyele gelmiştir. Ama 
kendi üzerinde, kendi derdi ile uğraşırken, kendini levm ederken hakikati 
ilahiye de kör olabilir. Bunun için vicdan, insanın devamlı kalacağı hesap yeri 
olarak kalıcı olunacak bir mertebede değildir.  

Vicdan hesap yeri olarak kalıcı olunan bir yer değildir ama geleceğe dikkat ile 
yöneldiğimiz ve olması gerekenleri yapmaya bizi sevk eden melekemiz olarak 
iman ehli olan insanda daim işlevseldir. İnsan vicdanda, bilincinin önünde 
evrenseller doğrultusunda değer olarak görülen erek belirimine göre öz 
eleştirisini yapar, kıyametini yaşatmaya başlar… Bu da birinci ayağa kalkışa 
nedendir ama ikinci ayağa kalkış, Hakk’a ve O’nun hak belirimleri üzerinden 
varlığının kendisine değilse de var oluşuna tanıklığa doğru insanı sevk eder. 
Vicdanı olmayanın irfan edinmesine, tevhit de Hakk’a tanık olmasına imkân 
yoktur. İmkân olsa da Hakk’ı kabul etmesine imkân yoktur. Çünkü iman ile 
vicdan sahibi olanlar Allah’ın varlığını itikat veya iman düzeyinde kabul 
ederler. Erek olarak O’na göre yaşamaya olanak bulurlar ve O’na göre 
yaşamaya çalışırlar. Hakk ile uyanmışlardır. Bu da insanın; geçmişi ile 
uyanması değil, olması gerekeni görmek ile uyanması değil, bunlar dâhilinde 
Hakk’ın sıfatları üzeri uyanmayı bulmasıdır. Bu vicdan da vicdan ile 
gerçekleşir. Çünkü vicdan eyleme sevk edicidir. Eylemde ise olması gerekenler 
yaşanırken, kul; Allah’ını rabbi olarak yaşarken bulur. 

Surede yedinci ayet; “göz kamaştığı” tabiri ile nura, Hakk’a tanık olunduğun/ 
olunabilineceğin de anlamını içerir. Olmakta olanlar üzerinden de hakikati 
ilahiye, haklar üzeri varoluşuna tanık olunacağı da anlamlı kılınandır. 
Duyguda, korku ile heyecan doğrultusunda sonuç itibarı ile eylemlerimizde 
şaşkınlığın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Eğer duygularınızda heyecan ve 
korku varsa, hayrete düşürecek yeni bir şeyle karşı karşıya kalmışsanız, 
bakışlarınızda da olabileceklere karşı belirsizlik varsa, sizde gerçekleşen şey 
şaşkınlıktır. Bu durumda iken eylemlerde bulunursanız sizde görülebilinecek 
olan bir durum da sakarlıktır. Heyecan, korku, belirsizlik, sakarlık bazı 
insanlarda ahlak gibi bir şeydir, huy gibidir. Çünkü heyecanlıdır, ürkektir ve 
sonuçta sakarlıklara sebep olunur.  
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Sure; vicdanda kıyametin kopacağının yani vicdanda Hakk ile kıyam 
edileceğinin anlamı haizdir. Birinci ve ikinci ayetler bunu anlamlı kılar. Vicdan 
da kıyam edildiğinde akıl ona eşlik eder. Doğa nesneleri; güneş, ay vb olgular, 
hakikati ilahiye tanık olmanın heyecanında, duyular ile algılansalar da ruh ile 
sezgide algılanan değildirler. Artık ruh ile hakikati ilahiye tanık 
olmaktasınızdır. Güneş tabirini kullanırken, fizyolojik biyolojik, psikolojik vb 
düzeylerde gerçekleşecek, yaşanacak olanlar işaret edilmektedir. Ama 
tininizde, nesnelliğe aşkın öznelliğin tanıklığına taşınmaktasınızdır. Bu esnada 
sebepler dairesini görmezsiniz. Güneşle ay tutulduğunda; artık sebepler 
dairesini, nesnelerin biçimselliğini duyularla algılasanız da vicdanınız 
üzerinden ruhta algıladığınız, Cenab-ı Hakk’ın varoluşuna tanıklığınız öncelikli 
algınızdır. Bunu “rablerine yönlendirileceklerdir/ rablerine döneceklerdir” 
ayeti ile de idrak edebilirsiniz. Bir de rableri kendilerinin üzerinden ayn-el 
yakin ve hak-el yakin kendisini tavırlarında vechelendirerek görünüşe taşır. 
Kendisini vechelendirirken iman ve vicdan ile tanık olunması gerekendir.     

Vicdanda kıyam edildiğinde akıl ona eşlik eder. Doğa da nesnel biçimsellik 
yani güneş ay ve benzeri olgular hakikati ilahiye tanık olmanın heyecanında 
duyular ile algılansalar da sezgisinde algılanan değillerdir. Artık yer değişmiş 
başka bir yer olmuştur… Doğa zemininde insan, tinde görüş sahibi olarak 
mutlak özneyi algılandığı doğaya aşkın iç dünyanın beliriminde kendini bulur. 
İç dünyaya taşınmaz, zaten iç dünya varlığı olarak iç dünyada yaşadığının 
şuuruna erer… Allah katında bulunur.  

Bu durumda algıda öncelik, doğada biçim değil tinde mutlak öznenin 
hareketteki tavırsal belirimine odaklı gerçekleşir. Genel anlamda surede 
anlamlı kılınmak istenen de budur. Öldükten sonra bunu herkes yaşayacak. 
Ama ölmeden önce yaşayanlar ise bunu burada yaşarlar. Artık doğa nesneleri 
onlar için haklarının dışında bir anlam ifade etmez, onlar üzerinde tezahür 
eden hakikatin kendisi önceliklidir ve artık o algılanıyordur. Burada tinde 
algıda öncelik ve duyulardaki algıda sonralık ile alakadar bir durum var. 

Yedinci ayette hakikate tanıklık, sekizinci ayette bedenin tutulduğu ve ruhun 
bedene baskın geldiğinin de ifade edildiğini anlamaktayız. Hani göz kamaşıp 
kaldığında, ay tutulduğunda güneş ve ay bir araya getirildiğinde vs. Bakınız!... 
Ne kadar çok anlam içeriyorlar. Hangi mertebeden bakarsanız, bakınız 
(insanın kendi ile mertebe ilişkilerinde, mürşit talip ilişkisinde, Kur’an insan 
ilişkisinde, peygamber insan, ümmet ilişkisinde, Allah kul ilişkisinde) anlam 

203

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



bulmaya zemin olan bir ifadeye tanığızdır. Böylesi tasvir içeren ifadeler 
sanatsal olduğu kadar keşfi olarak sezgide tanıklığa ve anlayışın gelişimine de 
olanak verirler. Surenin/ metnin ilkesine bağlı olarak yapılacak olan her tefsir 
anlam ediniminde ki zenginliği artırır.  

Bu bağlamda belirtirsek; insanın sevdiği Allah’ıdır… Yola düştünüz, ilahi aşkla 
yanıyorsunuz, güneşiniz Allah demektir. Ay sizsinizdir güneşinize 
tutulmuşsunuzdur. İç dünyanızda O’na seyri sefer ederken ay gibi hâlden hâle 
geçersiniz. Ne zamana kadar? Ta ki O’nun varlık hakikatine aşk ile tutularak/ 
ererek O’na yükseltilene kadar. Bu biçimde de okuyun. Allah üzerinizde hazır 
ve nazır, O’nunla kıyam etmeniz kıyametinizi yaşamanızdır. Hangi mertebede 
okursanız okuyun; bu gibi ayetler ile kendinize ait bir şeylerin ifade edildiğini 
görür ve kendinize yol bulursunuz. Her mertebede yaşananlara, anlama ait 
olarak bir şeyler katmak, bu yöntem ile mümkün kılınmıştır.  

Yirmi dördüncü ayetten, otuzuncu ayete kadar tamamıyla ölüm anında 
gerçekleşenler betimlenir. Bu ölüm dediğimiz sadece normal ölüm değil, 
ölmeden önce ölünüz derken nefsi emmareden yana da ölüm anlamlı kılınır. 
Yani nefsi emmarenin terbiye edilişi de anlamlı kılınır demek daha doğru olur.  

Sure okunurken dikkat edilmesi gereken bir olguda; kâinat olguları ve olayları 
ayrıca olacaklar üzerinden kâinatın özeti olan insanın, doğa zemininde 
yaşadığı ve yaşayacaklarının spekülatif olarak yani aynalaştırarak anlamlı 
kılınmasına tanığızdır. Buna da birçok surede tanık olmaktayız. Bu gibi 
surelerde dikkat edilmesi gereken; kâinatın özeti insana, kâinat anlatılırken 
kendisini anlaması gerektiği de ifade edilmektedir. Sizi size; kâinatta 
gerçekleşenler, ortak yaşanan değişmezler üzerinden anlatmakta. Kendinizi 
görün; kendinizde ne/ neler gerçekleşiyor, yaşam ilişkileriniz ile nelere 
gebesiniz ve neleri yaşayacaksınız, bunu da fark etmeniz istenmektedir. O 
vakit Kur’an’a; yaşantınızda, yaşadıklarınız üzerinden mucizesinde tanık 
olursunuz. 

Beşinci ayet çok önemli: “doğrusu insan önündekini/gelecek zamanda 
fücurla/günahla ve ahlaksızlıkla sürdürmek istiyor” denilmektedir. Yaşamını 
günahla, küfürle sürdürmek istiyor… Sebepler dairesinde nefsi emmaresine o 
kadar dalmış ki o girdabın içinde kurtuluşuna imkân yok. Ve geleceğe olan 
hayalleri, umutları tamamıyla kötülük üzerine,  kendi nefsinin beklentileri 
üzerine, Hakk’tan gayrılık üzerine kurulmuş. Bakınız... Bunu şu ayetle okuyun; 
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“Hayır doğrusu siz, çarçabuk geçmekte olanı istiyorsunuz ve seviyorsunuz”. 
Şimdi şu ayeti okuyayım; “Doğrusu insan gelecek hayatını, günahla ve 
ahlaksızlıkla sürdürmek istiyor” sebepler dairesine bağlı olarak düşünerek 
hayal ederek geçirmek istiyor… Ve bunu sağlayan hâller ne? Hırs, açgözlülük, 
şehvet vb. Ayeti bu şekilde anlamlı kıldığınızda farklı düşünce alanlarına doğru 
gidersiniz. 

Beşinci ayet önemli ama neden? İnsanın nedenini dolaylı yoldan anlamlı 
kılması adına önemlidir. İnsanın nedeni ne? Nefsi emmaresi ile neyi hayal 
etmekte neleri düşünmekte. Geçmişteki hayal ve düşüncelerimizi yoklarsak 
eğer, ayetin bize ayna tuttuğunu da görmekteyiz. İnsan nefsi emmaresi ile 
neyi hayal etmekte neleri düşünmekte? Yani insandan istenen ne? İnsanın 
nedeni ne? Ama insan neler yapıyor, nelerin derdine düşmüş.  

Geçmişinizi yoklayın denilmekte… Geleceğe nasıl bakıyordunuz. On dört ve 
yirmili yaşlarda veya daha sonrasında da hayallerinizi hatırlayın; bize tutulan 
ayna olarak şu ayet ile kendimizden kaçabilir miyiz? Ki halen de arkadaşlar 
arasında böylesi düşüncelerde olanlarınız vardır/ olabilir.  

Hayali ne vakit bırakmıştım biliyor musunuz, babanın yanına gittiğim gün 
bırakmıştım. Heveslerime bağlı hayal ederken, düşünmek daha baskın geldi. 
Ondan önce yastığa başımı koymadan önce dualarımı okur, sonra en az bir 
saat hayal ederdim. Abdullah babadan sonra sürekli düşünürdüm, tefekkür 
ederdim. Artık hayal yok, sadece tefekkür vardı. Hayalden düşünceye geçiş 
ilahi aşk ile kolay kılınmıştı. Ve düşüncem nitelik kazanmıştı. Hayaller ile 
düşünenken ilkeler, değişmezler, hak ve hakikate göre mantık zemininde 
gerçekleşen bir düşünce alanına taşınıyorsunuz. Düşünce alanınız bambaşka 
bir alana taşınıyor. Artık geleceğe doğru, umutla beklediğiniz hayalleriniz 
bitiyor, çocukluk devreniz bitiyor. Buraya kadar diyorlar… Senin kendi 
hikâyelerin buraya kadar. Çünkü insanın hayalleri kendi hikâyeleridir. Senin 
kendi edebiyatın buraya kadar. Artık hayatın gerçeklerine, hakikatine tanık 
olmaya başla, tefekkür et! 

Geçmişteki hayal ve düşüncelerimizi yoklarsak eğer ayette genel olarak 
insanlığın muhattab alındığı görülür. Kırkıncı ayetteki ölü ve diriltme tabiri 
hem akıbet hem de ahiret içerikleri ile anlaşılmalıdır. Hem ölmeden önce 
ölmek hem de biyolojik ölüm ile bu ayetin anlaşılması yerinde olur.   
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Akıbete göre yaşam ile günün, hakkı ile değerlendirilmesi ve yaşanması 
surenin ana fikridir. Günümüzde reyting alan, kıyamet alametlerini anlatan 
programlar oluyor ve dikkatli bakın konuştukları şey; kıyamet nasıl kopacak. 
Kopacak kopmasına da yarına bizler neler taşıyacağız, ne ile taşınacağız bunu 
söyleyin. İşte bu sure ile kıyametin kopmasından daha çok, yarına nasıl 
taşınmamız gerektiği anlamlı kılınır. Bugün önemli olan ne? Çare ne?  

Kıyamet kopacak kopmasına da benim başıma zaten kopacak olduğunu çok iyi 
biliyorum. Herkes de biliyor ölümü. Ölümü bilmeyen var mı? Yarına ben ne 
götüreceğim, önemli olan o…  

Kıyam etmek, yok olmak değil. Anılası bir şey değil iken halk edilen, anılası bir 
şey olmayan olarak var oluş sahnesinde ayrılmamalı. Hakk katında değer 
olarak gitmek, anılası bir şey olmak. Yedi milyar insan var hangisi anılası? Kimi 
aklınıza getirebilirsiniz en fazla beş, on kişi. Şuan aklınıza on kişiden daha 
fazlasını da zor getirirsiniz. Demek istediğim tanıdıklarımız veya tanınmamız 
çevremizle sınırlı. Yedi milyar insanlık deryası içinde bir hiçiz.  Bu insanlık 
deryasında insanlık projesinde belli bir program içinde, organik bir zincirin 
halkaları gibi bir birimize bağlı olarak sadece vazifemiz ne ise onu yerine 
getiriyoruz. İnsan suresine gittiğinizde bu daha net anlamlandırılıyor. Anılası 
bir şey değilken, anılası bir şey yapıyor insanı. Anılası bir şey değil demek 
anılası bir şey yapmak demektir. 

Kıyamet kopmasına kopacak da biz tinde değer olarak ortaya çıkalım. Eğer 
değer olarak ortaya çıkmazsak; amacına bağlı olarak bizlere bir değer 
yüklemiş olarak halk etmiş olan Allah’ın, bize verdiğin kıymete layık olamayız. 
Böylesi durumda tinde yüklendiğimizi değerin hakkını vermek için tinde hak 
ve hakikate uyanmak için ceza ile uyanmak söz konusu olacaktır. Hadi gel 
bakalım, Allah’ın, yaşamın, insanlığın, insan olmanın değerini bilmedin,  kendi 
değerini bilmedin. Sana değerini hatırlatalım derler. 

Akıbete göre yaşam ile günün hakkı ile değerlendirilmesi ve yaşanması 
surenin ana fikridir. Olacağı bırak, olacağı bırak derken olacağı 
anlamlandırmayın anlamında değil. Olacak zaten olacak eğer biliyorsan, fazla 
üzerinde durma, kendini güne taşı. Gerekli olan ve seni yarına taşıyacak 
olanlar ile meşgul ol denilmek istenir. Kur’an ile alakadar ol denilmesi de 
bunu özetler.  
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Oku, ilkeyle oku ve günü yitirmeden olması gerekenleri yaparak yarına 
taşınmak surede özetlenir. Bu da surede; doğa zemininde, doğa ve 
ilişkilerinde anlamlı kılınan insana hatırlatılandır. Yarına bakarken, günü 
kaçırmadan, günde yapılması gerekenleri unutmamız hatırlatılandır.   

 11.10.2015                      
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76-İNSAN SURESİ 

 

İnsan suresinde irade ile uyanış söz konusudur. Neden irade? Çünkü zaten 
insan, birçok sıfatı ile beraber irade varlığıdır… İstese de, istemese de irade 
tinde var oluşunun zeminlerindendir. Özne olmasının gereği olarak kendinde 
bulduğu, kendisini kendi dışına ötelediği/ sevk ettiği sıfatıdır. 

Mutlak zat olarak Allah’ta, iradede kendini, kendi dışına ötelemek/ irade 
nesnesi üzerinde kalarak kendilik bilincine örtünmek, kendine dışsal kalmak 
söz konusu değildir. Sonsuz olanda irade, kendinden hâlk etmenin/ kendinde 
dışlaşmanın gereği olarak kendilik bilincine örtünmeden gerçekleşir. 
Kur’an’da, gerçekleşenler üzerinden kendilik bilinci –benlik idraki- üzerinden 
ifadelerde bulunulması ve doğada mevcudatın (özellikle insanın) var oluş 
sürecindeki gelişimin sürekliliği, ayrıca doğa nesnelerinin süreksizliği tinde 
iradenin görünüş bulduğu belirtileridir. İnsan ise iradesi üzerinde hak sahibi 
Allah’a bağlı olarak iradesini Allah ile bulur. Bu birçok ayet ile anlamlı 
kılınandır. Özellikle surenin otuzuncu ayetinde de “Sizler, Allah dilemedikçe 
dileyemezsiniz” zikredilir. Aşikâr de gerçekleşen, gizilde durana bağlı olarak 
gerçekleşendir. Tinde zemin olanın doğada dışlaşmasına tanığızdır. Zaten her 
ne gerçekleşmekte ise ilahi iradeye bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Allah’ta kendilik bilincine örtünmeden irade gerçekleşmekteyken; insanda 
irade, kendilik bilincine irade nesnesine bağlı olarak örtünmesi sonucunda 
gerçekleşir. İnsandan amaç edilende budur. Tinsel nedeninde iradesini 
Allah’ta bulan ama ereğe bağlı iradesini doğa nesneleri üzerinden bulan 
insan, böylece tinde gelişiminin ilk düzeyini edinmiş olur. Bu düzeyde insan, 
nedeninde Allah varken, doğa nesnelerinde iradesi ile aslı olan Allah’a 
şuurunda örtüktür.  

Otuzuncu ayetin sonunda “… Âlimdir, Hâkim’dir” ve otuz birinci ayette de “O 
dilediğini rahmetine dâhil eder” denilirken; hikmet üzeri iradesine biçim 
vermiş olarak iş gören ve her işin kudretine bağlı olarak gerçekleştiğinin 
idrakini edinmekteyiz. Bu da insanın iradesine bağlı olarak tinde nedeni olana 
örtüklüğünü anlamlı kılar. Demem o ki her insan; Allah’ın iradesini kendi 
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iradesi olarak bulurken, amaç edilenin görünüşe gelmesinin aracı olur. 
Böylece Allah’ın varlığında insan, aslına yabancı ve ikilikte durmayı irade 
zemininde tini gereği bulur.  

İnsan suresinde, insanın bilgi zemininde hâlk edildiğine de tanığız. İkinci 
ayette geçen “… İmtihan edelim diye işitir, görür kıldık” ifadesi ile de bu 
anlamlı kılınır.  İnsanın doğada bilgi edinmesinin duyular ile irade zemininde 
gerçekleştiğini unutmamak gerekir. Bu ayet ile anlamaktayız ki insan, 
duyularından değil, duyular ile edindiği bilgiyi hangi değerde yaşadığından 
dolayı mesul kılınmakta. Böylesi erekten yoksun geride kalan için, duyulardan 
ve edindiği bilgiden dolayı da mesul olunduğu ifade edebiliriz. İnsan bilmesi 
için hâlk edilendir ama iradeye bağlı olarak tinde biçim bulması gerekendir. 

İmtihan; insanın anlam olarak yüklü olduğunu, hangi değerde yaşadığının 
açığa çıkması içindir. Edindiğimiz bilgi/ anlayış, gerçek değerinde yaşamamız 
gereken olduğu içindir ki insana, bildiğinden sorumlu olduğu yükümlülüğü 
getirir. İnsan; anlam ve değer üretir… Edindiği anlamları hangi değer 
düzeyinde yaşadığını gösterecek olan imtihanı zorunlu olarak yaşamında 
bulur. İmtihan, anlamın değer niteliğine haiz görünüş bulmasının da belirleyici 
kıpılarındandır. 

İnsan değer edindiğine, içselleştirdiği ölçüde yakindir. Değer edinileni hakkı 
gereği yaşamda gösterebilmek ve değer edinileni yakin bulmak imtihanın 
sonucunda gerçekleşir.    

Evet... Bilmek için hâlk edildik ve irademiz Allah’ın iradesine bağlıdır. O’nun 
iradesini ise üzerimizde ki galip sıfatları üzeri rabbimiz olması üzerinden 
kendimizde bulmaktayız. Burada önemli olan; insanın, zamansızlardan olan 
idealar (iyilik, doğruluk, güzellik) zemininde, tümellerde gerçekleşen Allah’ın 
iradesini, iradesinin nedeni olarak bulması ve ereğe bağlı olarak iradesini ise 
Allah’ın iradesinin ereğine/ amacına bağlı olarak seçimlerde/ tercihlerde 
bulunarak gerçekleşiyor olmasıdır. Suredeki son iki ayette bu net olarak 
anlamlı kılınır. 

İkinci ayet ile görmekteyiz ki; insan için imtihan edilmek bilgi ve irade cihetiyle 
gerçekleşmektedir. Bilgi öğrenmeye mahkûm kılınan insan; bildikleri 
doğrultusunda irade etmesi, tercihlerde/ seçimlerde bulunması, bildiğinin 
sorumluluğunu da yüklenmesi anlamına gelir. İradeye bağlı olarak neden/ ne 
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için olunduğu ereğine bağlı olarak mesuliyet getirir. İnsanın imtihanı, ereğine 
bağlı olarak önünde değer yargısı ile gördüğü bilgisi edinilen doğrultusunda 
iradesinin hangi doğrultuda gerçekleştiğidir. İnsan gelecek öncelikli olarak 
irade eder ve ereğine bağlı olarak iradesini gerçekleştirmesinden mesul kılınır.  

Bilgi edinme ve imtihan edilme sürecinde bilgi, öznenin iradesine bağlı olarak 
anlamlı kılınan nesnesi doğrultusunda değere döner. Anlamlı kılınan iradeye 
bağlı olarak değere dönerken, bilgi de değerli kılınanla dilde özdeş kılındığı 
için değerler ile biçim kazanır. Bu da kültür edinmeye sebeptir. Bu durumda 
tinde, iç dünyasında dil zemininde iradeye bağlı olarak değerler ile biçim 
kazanan ise insandır… Ve insan, neyi/ neleri değer edindiğinden yana imtihan 
edilendir.  

İnsanın imtihan edilmesi, nedenlerinden dolayı değil, ereğe bağlı olarak ne 
için hâlk edildiğinden dolayıdır. Allah’ın kendi için hâlk ettiği insan, nefsi 
emmaresine bağlı olarak kendilik bilincinden/ aslının şuurundan yoksun 
olarak kendi nefsi için var ise asli ereğinden uzaklaştığı sapmışlıktadır. Bu 
bağlamda surenin üçüncü ayeti olan “… Ona yolu gösterdik. İster şükredici 
olsun ister nankör”  denilirken; insanın seçimlerine bağlı olarak tinde nedeni 
olan erek doğrultusunda anlamlı kılınan karakter belirimi ile sıfatlandırıldığını 
görmekteyiz.  

Dördüncü ayet ile insana ceza, beşinci ayet ile de insana mükâfat verileceği 
belirtilirken; insan tinde ne için ise değerleri doğrultusunda önceliklerine 
dikkat etmesi gerektiği de beyan edilir. İnsan tinde ereğine bağlı olarak 
geleceğinden sorumlu kılınmıştır. İnsanı mesul kılan, tini gereği ereğinde 
yaşanması gereken/ gerekli olanlardır. Bu da iradede insanın, edindiği 
değerler doğrultusunda önceliklerini belirlerken, tinde hâlk edildiğine ve 
geleceğinden mesul kılındığına dikkat etmesi gerektiği anlamını da taşır. 
Doğanın nicelliğinden, dil zemininde iradeye bağlı olarak edindiği bilgi 
doğrultusunda tinde insan niteliği kazanan insan için geleceğe göre yaşamak 
tinde gelişiminin gereğidir.  

Surede; insanın doğa zemininde tinde hâlk edilmesi anlamlı kılınır. Tinde hâlk 
edilen insan için; bilgi, irade, değerler geleceğe yürümesinin gereği olarak 
görülür. Böyledir ama insan için tinde hâlk edilmesinde önemli olan, 
iradesinde biçim kazanırken dikkat etmesi gereken, kendi için doğada gerçek 
olanlar doğrultusunda iradeler ve amellerde bulunması değil, tinde gerçek 
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olan erdemler doğrultusunda evrensel ile irade ve amellerde bulunarak insan 
niteliği kazanmasıdır. İnsan, Allah için olması niyeti ile feragat ahlakında 
hareket etmesi sonucunda evrensel insan olma niteliği de kazanır. Bunun için 
yapılması gereken ise insanın iradesi gereği hak gördüklerinden öte insan/ 
insanlık için kendinden/ iradesinden feragat etme ahlakını edinmesidir. Bunu 
surede net olarak anlamaktayız.  

Sureye dikkat edildiğinde iradenin, karakter belirleyici sıfat olarak insan 
olabilmenin en belirleyici sıfatlarından olduğu ve ne kadar önemli olduğu 
görülür.     

İnsan için bilgi ediniminden tutunda, bilgi ile değerler edinimi ve değerleri 
doğrultusunda dünya görüşü edinmesi ve buna bağlı olarak da gerçekleşen 
bütün ilişkileri iradeye bağlıdır. İçgüdüleri ile irade, ruhu ile irade, değerlerine 
bağlı olarak irade vb durumlarda irade ederken geleceğe doğru tinde adım 
atışına sebep hep irade… Kendi varlık nedeni dahi iradeye bağlı…  İnsan irade 
varlığıdır dediğimizde, bütün var oluş alanlarına baktığımızda, iradeye bağlı 
olarak var oluş sergilediği görülür.  

Tümellere bağlı olarak iradeyi fıtratı gereği, Allah ile var olması sebebiyle 
zorunlu olarak kendinde bulan insan, irade etmek zorunda. Bunun için 
deniliyor ki “Ben istemeden siz isteyemezsiniz”. Allah diğer sıfatları da dâhil 
olmak üzere irade sıfatında da mutlaktır. Başka bir deyişle de her sıfatın farklı 
tarzlarda yaşanması olsa da tümelinde tek oldukları ve evrensel oldukları 
görülür. Görmek, duymak, sevmek, irade etmek vb.  

Eskiler iradeyi; küllü irade ve cüzi irade olmak üzere ikiye ayırmışlardır. İradeyi 
anlaşılır kılmak için böylesi bir ayrışıma gitseler de her iki iradenin farklı iki 
irade olmadığını da vurgulamışlar. Cüzi irade, küllü iradenin görünüşe geldiği 
beliriş mertebesidir. Her iş, küllülere/ tümellere bağlı olarak gerçekleşirken; 
her iş, ereğe bağlı hikmet nedeninde, cüzi irade dışlaşmasının sonucunda 
gerçekleşir/ sonuca taşınmaya sebeptir. 

İrade konusu, Allah ve insan referansları ile iradede özgürlük, iradeye bağlı 
olarak görünüş bulan nedenler doğrultusunda görülen hakların, talep 
edilenlerin ve seçimlerin meşruluğu, ayrıca iradeye bağlı gerçekleşenlerin 
sonuçları doğrultusunda meşruluğunu tartışma konusu kılar. Her işi sadece 
Allah’a, sadece insana bağlı kılanlar olmuştur… Ama tümeller doğrultusunda 
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Allah’ın irade ettiği,  cüzilere bağlı olarak da insanın irade ettiğini söyleyenler 
de olmuştur.  İslam tarihinde itikat-i mezheplerin tamamında irade konusu 
münazaraya açık bir konu olarak kendi alanlarında düşünce konusu edilmiştir. 
İrade üzerinden en çok tartışılan ise kader ve kaza konusunu olmuştur. İrade 
doğrultusunda beliren haklar üzeri meşruluk bu konunun can alıcı noktası 
olmuştur.  

Bu surenin son iki ayeti ile de görmekteyiz ki; irade, Allah’a bağlı olarak 
hikmeti ilahi doğrultusunda insanda yaşanan ve sonucunda eylemlerde 
gerçekleşendir. İnsanın yaşadığı Allah’ın iradesidir, O’nun iradesi dışında bir 
şey yaşanmakta değildir. Bunu da surede net görmekteyiz. Surede bu 
doğrultuda anlamlı kılınan ise iradenin meşruluğudur. Tinde iradenin 
meşruluğu ise, iradenin doğaya yönelik önceliklerin belirlenmesi üzerinden 
gerçekleşmesi değil, tinde erdemler düzeyinde evrenseller doğrultusunda 
biçim almış olarak önceliklerin belirlenmesi üzeri gerçekleşmesinde anlamlı 
kılınır. Bununla beraber surede; nedenlere bağlı olarak iradenin meşru 
kılınmasından daha çok iradenin eylemlerde gerçekleşmesi sonucunda sebep 
olunan yaşanacaklar doğrultusunda meşruluğunu belirlemek gerektiğini de 
görmekteyiz. Surenin genel anlatımı doğrultusunda yirmi yedinci ayet -“şu 
insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin günü ihmal 
ediyorlar”- ile beraber anlamaktayız ki tinde ereğe göre iradenin meşruluğu, 
tinde olması gerekenlere göre belirlememiz gerekir. 

İradeniz ilahi iradenin görünüşüdür. Düşünün ki kâinatın/ bütünün içindeyken 
bütünü görüyor musunuz? Küllü iradeyi de göremezsiniz. Külli hareketin 
dâhilinde bulunurken, her iş iradeye bağlı ilkeler ve yasalar çerçevesine 
gerçekleşirken, nasıl görebilirsiniz? İmanınızla, cüziler üzerinden iradenin 
sonucunda her şeyin ve her işin gerçekleştiğinin bilincini edinmeniz ile 
göreceğiniz bir durum söz konusu. İrade özneldir; öznel olduğu içindir ki iç 
dünyada gizildir ve eylemlerde gerçekleşmesi üzeri görünüş bulur. Rivayet 
olur ki Cafer-i Sadık’a meraklının biri sorar; “efendim, Allah’ın muradı nedir” 
der. Hazreti Pir de “bakın bütün âleme ne olmak da ise zaten muradı üzeri 
gerçekleşmektedir” diyerek cevap vermiştir. “Allah iradesine bağlı olarak hâlk 
eder ama mahlûkunu iradesinde/ seçimlerinde serbest bırakmıştır” 
diyenlerde olmuştur. Kur’an ile görmekteyiz ki iradesinden yana hiç kimse 
başıboş bırakılmamıştır. Böyle bir düşünce Allah’a iradeden yana şirk 
koşmaktan öteye gitmez.  
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Özneden okumaya başlarsanız anlıyorsunuz ki, her şey irade üzeri 
gerçekleşmekte. Ama nesnesinden okursanız her şey tesadüfe bağlı olarak 
neden sonuç ilişkisinde gerçekleşmektedir. Böylesi söylev, ateist bir söylevden 
öteye geçmez. Doğa zeminde tinsel düzeyde iradenin insanda 
gerçekleştirildiğinden bahsetmekteysek eğer tinsel zeminimiz olan Allah’ta 
irade olduğu içindir ki insanda iradenin görünüşüne ve gerçekleşmesine tanık 
olmaktayız.  

Bu tartışmaların çoğu; her iş Allah’ın iradesine bağlı gerçekleşmekte ise eğer 
insanın ahrette/ akıbette yaşayacağı ceza ve mükâfatın hak edilip edilmemesi 
ve Allah’ın adalet sıfatı gereği adil olup olmadığı üzeri görüş ayrılıkları ile 
sonuçlanmıştır. Kimisi “hâlk etmede/ vücuda getirmede irade O’na aittir, 
tutum ve davranışlarda ise irade insan aittir” demişlerdir. Kimisi de “irade 
yalnızca Allah’a aittir; kulun bir hükmü yoktur” demişlerdir. “Kul kendi 
kaderini, kendi iradesine bağlı olarak kendi belirler” gibi vb. ifadelerde 
bulunmuşlardır. Burada ana problem insan eksenli düşünüyor olunmasıdır. 
Ayet gereği bakar isek irade Allah’ındır; cüzilerde gerçekleşen irade, Allah’ın 
iradesini yaşamaktan öte değildir. Bu da her insanda rabb esmasının gereği 
olarak gerçekleşir. Çünkü Allah; rabb sıfatını, hâlk ettikleri üzerinde iradesi 
doğrultusunda galip gelmesi üzeri tezahür ettirmesi ile kendisinde 
gerçekleştirir.  

İnsan tinde bilgi ve değer üretmesi sonucunda doğaya anlam kattıkça ve 
miras bıraktıkça anılası bir şey olmaya başlar. “insan üzerinden henüz 
anılmaya değer bir şey değilken uzun bir süre geçmedi mi” ayeti birçok 
düzeyde insanı surecinde anlamlı kılmamız adına önem taşır. Anne karnından 
itibaren, insan olma süreci anlamlandırılıyor. Peki, tarih olarak, insanlık süreci 
anlamlandırılıyor mu? Anlamlandırılıyor.  

Burada önemli olan bir şey daha var. Geçen hafta çok önemli bir şey 
söylemiştik; insanı nesnel zamana ait insan ve öznel zamana ait insan diyerek 
ikiye ayırmıştık. Hani evrim teorisiyle baktığınızda… İnanırız, inanmayız ayrı 
mevzu, olup, olmaması da imanımızı değiştirmez. Her neyse, ilgilendirmiyor 
dediğim bilimsel olarak değil, imanımız noktasında. Yani imanımıza zevali yok, 
olmuş olsa da, olmamış olsa da… Çünkü yapan, çatan Allah… Çünkü bizim 
yukarıda bir Allah’ımız yok ki, evrimi tesadüflere bırakmış, her şey kendinden 
rastlantı ile gelişiyor olsun.  Her şeyin kendisinde hazır ve nazır olan,  iş gören 
Allah’ı biliyoruz. Yani evrim varsa dahi O’nun dışında gerçekleşmiyor, 
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gerçekleştiren kendi.  Yoksa da çok ilgilendirmiyor. Zaten her şeyi anında da 
yaratmaya kadir olduğu gibi, sürecinde olarak imkânlar doğrultusunda zaman 
içerisinde de yaratmaya kadir olduğunu biliyoruz. Evrimin bizim gönlümüzde 
olup, olmaması, imanımıza zeval vermez, vermemelidir de. 

Günümüzde bilim din olmuştur; gerçek din ise hakiki değerinden yana 
unutulmuştur. Doğada gerçekleşenleri tanımak, olan biteni anlamak, 
tanımlayarak anlamlı kılmak, insan olmanın gereğindendir. Unutmamak 
gerekir ki insan, dış dünya ile sınırlı olan değildir. Evrim gibi tartışmaları 
yaparken; insanı, biyolojik gelişim sürecinde, neden sonuç ilişkisinde, anlamlı 
kılmaya çalışmak ve böylece insanı tanımlama çabasında bulunmak akletme 
sürecinde olması gerekendir. Ama nedenlere bağlı olarak anlamlı kılınanın, 
gerçek değerini ve tininde görünecek olan amacını, doğadaki nedenlerinde 
değil, tini gereği gelişim sürecinde ürettikleri üzerinden -ayrıca tutum ve 
davranışların sonucunda buluruz. Doğa bize materyal nedenleri gösterse de 
tinsel düzeyde ne için olunduğunu anlamlı kılmaz. Bu bağlamda, görünen 
doğa üzerinden yapılacak bilim ile ne için olunduğu anlamlı 
kılınamayacağından dolayı, ne için olunduğunu anlamlı kılan din, bu düşünce 
alanı dolduran tek alan olarak görülür.   

Bu doğrultuda bilimsel kesinliği halen ispat edilmemiş olan evrim nazarisi bir 
teoridir; teorilerin de gerçek bilgi olarak algılanmaması gerekir. Ne zaman 
ispat olur, hayatımıza o zaman geçsin. Teori iken düşünce alanınızı 
genişletmenin nesnesi olur ve yanlış ise yanlış olduğunu, doğru ise doğru 
olduğunu ispatlayacak makullerini arar ve düşünürsünüz. Bunun için dahi olsa 
teori gereklidir. Kesin olan doğru/ gerçek bilgiyi edinmenin başlangıcı ve 
gereği olarak teori düzeyinde bir bilgi var. Böylede bir zevk var, buna da 
yabancı kalamıyoruz. İnsanlar böylede düşünüyor. Olursa eğer, ne olur, ne 
olmaz? İmanımıza zeval verir mi, vermez mi, noktasında da insanın 
düşünmesi gerek. Evrim teorisi bilimsel kaideler doğrultusunda ispat edilmiş 
olsa dahi imanımıza zeval vermez. Çünkü yakinen ve Kur’an aktarılan tevhid 
bilgisi ile irfan düzeyinde de biliyoruz ki rabbimiz Allah; “ol” demesi ile dilediği 
gibi halk ederken, halk edilen için olmak sürecinde gerçekleşendir.  

Bu durumda sorgulanması gereken, zamanın neye göre gerçekleştiği ve 
nelerin referans alındığıdır. Halk etme eyleminin öncesinde, zamanı 
belirleyecek referans noktası olmadığı için, her iş anda gerçekleşir/ 
gerçekleştirilir. Varoluş sürecinde hareket referansları belirdiğinde zaman 
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olgusundan bahsedilir. Bu durumda Allah’a göre her şey an da halk edilirken, 
varoluş sürecinde beliren süre belirimlerinin referans noktalarına göre zaman 
göreli olarak anlamlı kılınan olur. Zaman olgusunun hakikatinde ise eylemin 
öznel olması sebebiyle, referans noktasına göre zaman belirimine aşkın, külli 
iradenin belirimi olan genel hareket akışında zaman; iradidir, dolayısı ile de 
özneldir ve öznellikte yaşanan olarak belirir.  

İnsana bilim, doğadaki nedenleri anlamanın ve yasalara göre, zorunlu olana 
göre, doğa ve nesnelerini anlamlı kılmanın ilim yolu olarak görülür. Bilim ile 
ereğinde görünecek olan ne için olunduğuna bağlı olarak değer üretmek ve 
üretilen değerler üzeri insanın, kendisini doğaya göre değil de tine göre 
anlamlı kılması olması gereken… Bu bugün pek mümkün görülmemekte…       

Evrim ve benzeri teorilerde; eğer insanın, yukarıda bir Allah’ı varsa imanına 
zeval verir… Zatihi yaşamın kaynağı olarak bütün her şey üzerinde iş gören bir 
Allah’ı varsa, zeval vermez. Zaten rabbim yapıyor der,  işin içinden çıkar. Bizim 
Allah’ımız da böyle bir Allah, yani yukarıda bir tahtta oturmuş bir Allah değil, 
bütün işi yapan kendisi. Eğer neredeliği meçhul olan göklerde bulunan bir 
Allah’ımız olmuş olsaydı, İsrailoğullarından bir farkımız kalmazdı, “yeryüzünün 
halifeleri bizleriz”, “en kıymetlileri bizleriz”, “biz yapıyoruz Allah’ın adına 
işlerini yapıyoruz.” Bu durumda Allah ne yapmakta? Ya tatilde ya da insanlığı 
sadece gözlemekle yetinmekte! İradesi, gerçekleşenlerin dışında, dışarıdan 
müdahil gözükmekte olarak gerçekleşmekte!  

Diyor ki,  insanın üzerinden; “henüz kendisini anılmaya değer bir şey değilken 
uzun bir süre geçti.” İnsanlık tarihi… İnsanlık tarihine baktığınızda taş devri, 
hani nesnel devirleri var, vesaire değil mi? Ama aynı zamanda insanlık 
tarihinde peygamberlerin gelmesiyle beraber insanın öznelik kazanması var,  
ferdiyet kazanması var. Peygamberimizin de bunu umumiyete taşınması, ferdi 
hikmeti Allah ile insanın kimlik edinmesi ile evrenseline taşıyan ve öncelikli 
olarak insanın değer olduğunu anlamlı kıldığını bilmekteyiz. Allah ile ayağa 
kalkış ve neden olan Allah’a, ereği olan öz varlığı olarak insanın kavuşması ile 
kendini bulması onunla en güzel biçimde anlamlı kılınmıştır.   

İlk önce Kıyamet suresini anlatıyor, ondan sonra İnsan suresine geçiyor. Bu 
çok önemli…  Anılası bir şey değilken, anılası bir şey yapıyorum diyor ve 
Kıyamet suresi ile bunun haberini veriyor ve anılası bir şey değilken sizi ayağa 
kaldıran benim diyor. Vicdan ile us ile tinde sizi hâlk eden “benim” demekte. 

216

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Çünkü peygamberler vicdanın sesidir. Onlardan önce; taş çağı idi, tunç çağı 
idi, vs. Şu çağ idi, bu çağ idi… İnsana dikkatli bakarsanız; insanlık tarihini, hep 
nesnesine bağlı olarak daha çok doğa belirimlerine göre ve doğa zemininde 
üretilenlere göre anlamlı kılmak gibi bir çabası vardır. Kur’an ile de 
görmekteyiz ki insan öznedir ve özelliğin belirimi olan ve başat/ öncü 
karakterler olarak beliren, her biri arketip misali özneler üzerinden anlamlı 
kılınmaktadır. Âdem devri, İsa devri, Musa devri vs…  

Bilimsel dilde, mağara insanlarının isimleri vardır, bilirsiniz ben 
hatırlamıyorum, Latince isimler var ya, homosapien gibi isimleri vardır. Taş 
devri, cilalı taş devri, ilk çağ, yakın çağ vs… Doğada verilen ürünler ve doğaya 
karşı edinilen zaferler sonucunda insan kendini çağlar ile zaman ile anlamlı 
kılmakta. Âdem insanı, Musa insanı, Âdem devri, İsa devri… Var mı? Yok.  Ama 
Kur’an’da bahsedilen bu insanlar ile beraber; insan olma sürecinde insanın/ 
insanlığın geçirdiği, yaşamak zorunda kaldığı, yaşaması da gereken 
devreleridir... Ve bundan bahsedilmekte. 

Âdem insanından bahsediyor, Musa insanından bahsediyor, bunu tasavvuf 
literatüründe şöyle dile getirirler; hangi peygamberin kâdemi/ mertebesi 
altında… Şu peygamberin kâdemi altında demek; o peygamberin fıtratı üzeri 
geçekleşen insan tipi demektir. Evrensel olan tipolojik vakalar anlatıyor ve her 
peygamber; yaşadıklarımızın arketipi olan, tipolojik insan karakter formlarıdır. 
Yaşantımızda karşılıkları var mı, yok mu? Âdem devrini mi yaşıyoruz? Musa 
devrini mi yaşıyoruz? İsa devrinde miyim? İsa’yı mı, İdris’i mi veya 
diğerlerinden hangisini yaşamaktayım? İfadeye dikkatli bakınız... Zaman 
öznelleşti… Teknoloji zamanı, sanayi zamanından çıktık atom çağı veya toprak 
zamanı vs. Bizim derdimiz öznellik, kimlik edinmek… Gerisi sadece araç… 
Bakın onu zaten söylüyor, “Süreksiz olanlara ne kadar meyil ediyorsunuz, her 
şeyi onlarla ne kadar çok anlamlandırıyorsunuz”, önce kendinle bir 
anlamlandır. İnsanın kendisini nesnesiyle anlamlı kılması, işin başı ve çocukluk 
devresidir. Önemli olan öznelliğin/ kendilik bilincinin şuuruna insanın 
taşınması ve ilkeler düzeyinde kimlik edinimidir.   

Diyor ki, “İnsan üzerinden henüz kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun 
bir süre geçti.” Bunu şöyle de anlayın; dünyaya, yeniden bedenleşerek gelme 
ve gitmeye herkes inanır, inanmaz ayrı mevzu… Gelme, gitme benim için hak; 
iyi biliyorum ki, gelme, gitme var. Bununla ilgili olarak tanık olduğum birçok 
vakıa ile de karşı karşıya kaldım. Her neyse tanık olduğum için, inkâr 
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edemeyeceğim bir gerçekliktir benim için. Rabbimin beni tanık kılmasıyla, 
rabbimin buyurmasıyla ben biliyorum. Bu duruma insanların inanması veya 
inanmaması beni fazla ilgilendirmiyor. Çünkü insanın yaşadığı kendine gerçek 
olandır. İnsan gerçekliğini kendinde yaşadığı ve başkalarında da tanık 
olduğunu inkâr edemez. Yaşanılan kendinde gerçek olup da insanın itiraz ve 
inkâr edemediği kabul ettiğidir.  

“İnsan anılası bir şey değilken…”, bireysel olarak okuduğunda; geçmişinde 
anılası değilken, gelme, gitmelerinde anılası bir şey değilken de anlaşılır. 
Geçmiş yaşantınızda belki anılası bir şey değildiniz, bu yaşamınızda o zaman 
fırsat bilin anılası bir şey olun. Kim olduğunuz, ne olarak geldiğiniz önemli 
değil. Bu gün anılası bir şey olarak yeniden bir yaratılışta -vicdan, us, dil ve 
amelleriniz doğrultusunda bilinçte yaratılışta-, Hakk’a taşınırsanız ne mutlu 
size… Yeniden verilen fırsatı tinde insan olabilmek için olması gerekenler ile 
değerlendirirseniz, insan olmanın kurtuluşunu elde edersiniz. İnsan olmak; 
doğadan yana özgürlüğünü elde etmektir ama gelecekten yana da tinde 
değer olanı, sorumluluk bilincinde yüklenerek hakkı gereği yaşamanın 
sonucunda özgürlüğü bulmaktır. Çünkü gelecekten yana da mesul kılınmışız. 
Yaptıklarımız ile sonuçlarını yaşamaya doğru yürümekteyiz. Ayrıca belirteyim 
ki geçmişten güne, gelen gidenin de hesabı yok… Bunu da özellikle belirteyim.  

“Şüphesiz biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. O’nu imtihan etmekteyiz 
bundan dolayı onu işiten ve gören kıldık.” Biraz öncede belirttiğimiz gibi 
işitme ve görme, dış dünyadan bilgi edinmenin zorunlu olan iki öğesidir. 
Duyusal düzeyde bilgi, bunlar zemini ile değil bunlar aracılığı ile edinilir. 
İstesek de istemesek de duyu nesnesinin üzerinden bilgi edinmeye başlıyoruz. 
Yani bilgi edinmenin ilk evresinde –bilgi edinmenin çocukluk devresinde 
bulunuruz. Ama “imtihan etmekteyiz” diye bir ayet var.  

Evet, hâlk ediyoruz ama amacına bağlı olarak onda ne gerçekleşecekse, onun 
özünde ne varsa, imtihan ediyoruz, sınıyoruz ki onda olanı açığa çıkartalım. 
İmtihan etmek demek; sizde doğuşta bulunup da gizilde duran özelliklerinizin 
açığa çıkarılmasının ve bu doğrultuda da sonradan edindikleriniz ile yetkinlik 
ve yeterliliğinizin görünüşe taşınmasının gereği demektir. Nereye gelmiş bir 
görelim yani, anılısı bir şey oldu mu, olmadı mı demektir. Hak edilene göre 
gerçek değerini ereğinde buldu mu, bulmadı mı? Kendinde olanı açığa 
çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu, direniyor mu, direnmiyor mu, ilahiyatı yaşıyor 
mu, yaşamıyor mu? İmtihanın gereğidir.  
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Bir tane ayet söyleyeyim; “…yeryüzüne halife kılacağım” denilirken; insanın 
yer küredeki nedeni olarak ereğinde yaşadığı/ yaşaması gerektiği halifelik için 
hâlk edildiğini görmekteyiz. Ardılı olmadığı öz varlığını değerinde hakkıyla 
yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Nedenini erek belirimine göre yaşıyor mu, 
yaşamıyor mu? İşte bu ve diğer nedenlerdir ki insanın imtihan edilmesine 
sebeptir. İmtihan edilen; acziyetinden, rabbi ile doğrularak ayağa kalkması 
gerekendir. Böylece insan olmayı kurtuluşu olarak bulması gerekendir. Tinde 
imtihan edildikten sonraki başarısızlık ise telafisi zor sonuçlara sebep verir. 
Çünkü insanlık çatısı altında sorumlu kılındığımız ve sebep olduklarımız ile 
hesap vermeyi hak talepleri sebebiyle zorunlu olarak önümüzde buluruz.  

Yirmi üçüncü ayete gittiğimizde; “Kuşkusuz biz sana Kur’an’ı fasıl, fasıl 
indirdik” denildiğini görürüz. Kur’an nasıl inmiş? Kur’an tamamıyla yaşamsal 
olarak iniyor. Bunu hepimiz biliyoruz, siyeri bilen herkes bunu bilir. Yaşanan 
olaylar üzerinden ihtiyaca ve olması gerekenlere göre ayetler iniyor, inen 
ayete göre de yaşam biçimlendiriliyor. Böylece din erekte görünene göre 
yaşanıp yaşanmaması üzeri belirgin kılınıyor. Ereğe, ortak amaca, geleceğe, 
akıbete doğru yaşamın biçimlenmesi din olgusunu açık eder.  

Kur’an ile geleceğe doğru yürüyüş projesi, bir tavsiye/ öğüt olarak ereğe göre 
insan yaşamının inşası, yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Kur’an ile 
görmekteyiz ki değerinde yaşandıkça yaşamda karşılığı görülen ve tinden 
yana bilinçlendiren bir kitap. Bunun içindir ki ezberden öğrenilen bir şey 
değildir, ver de alayım gideyim, öğreneyim diye bir şey değildir. Öğrendiğinizi 
fasıl fasıl, peyderpey, yavaş yavaş yaşayacağınız kitaptır. Bunun içindir ki bir 
başucu kitabı değil, hangi değerlere ve olacaklara göre yaşanmasını 
gerektiğini gösteren yaşam kılavuzu olan bir kitaptır. Okuyayım da öğreneyim 
aklı ile okunacak olan bir kitap değil, kendisinden okunanın yaşamda 
görülmesi gereken ve insana yaşadıklarına göre ayna tutan bir kitaptır Kur’an. 
Yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Neredesin, neresinde değilsin…  

İnsanın geleceği, ya umutları/ hayalleri ya ihtimallere ya da dini gereği 
önünde durur. İnsan geleceğine doğru ya inanarak yürür ya da günde 
yaşadıkları ile taşınmak zorunda olarak yürür. Gelecek inşası ise sonuçlar ön 
görülerek tavsiye edilecek bir durumdur. Bu sure ile de görmekteyiz ki 
Kur’an’da yapılmakta olan da budur. İrade ilkesi ile tinden bakıldığında bu şu 
demektir: irade, nedenlere göre beliren hak talepleri üzerinden 
biçimlenirken, ereğe bağlı olarak hadler/ sınırlar edinilerek kıblesine göre 
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biçimlenmesi gerekendir. Sure ile insana tavsiye edilen; hakkaniyet ilkesinin 
gözetilmesi ve akıbete/ ahrete göre iradeden yana sınırlar edinerek 
yaşanmasıdır… Hakların gözetilmesi üzeri gelecek belirimine göre 
yaşamasıdır. Ne içinliğimizi Allah’a borçluyuz ve nefsi emmare ile zılli tecellide 
değil, Allah ile asli tecellide olarak yarınlara doğru yürümemiz gerekir. Nefsi 
emmare doğrultusunda iradesini dilediği gibi yaşayanlar için günahkârlar ve 
nankörler tabiri kullanılır. 

İnsan geçmişte yaşaması gereken değil, günde gelecek bincine göre yaşaması 
için halk edilmiştir. Tarih bilinci, yaşananlardan tecrübe edinmek dahi 
geleceğe sağlıklı biçimde adım atmak için gerekli olandır. Geçmişte kalanlar, 
geçmişin ihtiyaç ve koşullarına göre beliren değer ve yargılarının bilinci ile 
günü yaşayanlar, yeni olandan kendilerini yoksun bırakırlarsa eğer yarından 
yoksun yaşarlar. Yarından yoksun yaşamamak için geçmişin değerlerini, sebep 
olunacak ve içinde yaşanmaya mecbur kalınacak durumlara göre 
değerlendirerek yeni olan ile güncellenmek gerekir. Bu bağlamda surede 
özetlenen “Ey insan! Kendini gelecekte yaşanası olası tehlikelerden koru ve 
güzel yaşanası olanlardan da mahrum kılma” denilir. Bu da surenin ana 
fikridir. 

Surede görünen ilke iradedir, böyle olsa da irade ilkesi üzerinden, insanın 
uyanması gerektiğinin bilincini ediniyoruz.  

Birinci ayet, insan olma süreci ve insan olmanın önemini anlayabilmemiz 
adına önemlidir. Bu ayet ile insanın, doğada olmuş bitmiş olan/ olup bitmekte 
olan değil, yaşam sürecinde tinde inşa edilen bir yaratılış aşamasında 
bulunduğunu da görmekteyiz. 

Bir önceki surede ölüm ile kritik edilerek, vicdanı uyanmayan ve vicdanı 
uyanan insana tanıktık. Bu surede ise vicdanı üzerinden hakkaniyet ilkesi ile 
akıbete/ ahrete göre fedai nefs düzeyinde feragat ahlakında bulunan… 
Böylece nefsi emmaresini de kontrol edebilen ve olması gerekeni karşılık 
beklemeden yapan insana tanığız. Bu bağlamda sekizinci ayet önem arz eder. 
On sekizinci ayetle bu ayet okuduğunda buradaki yaşadıklarımızın, Cenab-ı 
Hakk’ın varlığında hak olan karşılıkları ile karşılık göreceğimizin anlamlı 
kılındığını da anlarız. Diğer cennet ayetleri de bu biçimde anlaşılmalıdır. 
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Yedinci ayetten onuncu ayete kadar; “Adaklarını yerine getiriler ve kötülüğü 
yayılan bir günden korkalarlar. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği 
(canları çekmesine rağmen ifadesine dikkat emek gerekir) yoksula, yetime ve 
esire (esire denilmekte dikkat edin) yedirirler. Biz sizleri Allah rızası için 
doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin bir 
günden rabbimizden korkarız.”  Muhteşem ayetler… Geleceği günde 
kazanmak böyle gerçekleşir. Vermeden Allah’a varmak diye bir şey yok… Ve 
vermenin çıtası ne kadar yüksek tutulmakta değil mi?  

Başka bir ayet bunu destekleyelim; “o müminler ki, mümin kardeşlerinin 
nefslerini, kendi nefslerine tercih etmişlerdir.” Bu ayette müminler ile 
belirlenmiş olunan biraz önce zikrettiğimiz ayetler ile umumiyete taşınıyor. 
Yardım edilecek olan mümin olmaya bilir ama insanlığımızın gereği adına 
olması gerekeni yapmak ile mükellef kılınmış değil miyiz? Bu mükellefliği de 
vicdan da sorumluluk hissi ile kendimizde buluruz. 

İbrahim’in hikâyesini düşünün. Hani, mecusinin biri hanesine misafir olmuş… 
Oturmuşlar yemeğe. Mecusi Allah’ın ismini anmamış, kendine rab bildiğinin 
ismini anmış. Tinde nedenleri önüne alarak değerler edinen İbrahim nebi 
durur mu? Durmaz! Kızdığı Mecusi’nin önünden önceden ikram ettiği yemeği 
çeki vermiş. Adamın yüreğinde ukde, boğazına dizili vermiş yediği lokmalar. O 
ukdesiyle İbrahim’den ayrılırken, rabbim sesleniyor; “Ya İbrahim, o ki 
senelerden beri bana küfürdedir ama ben rızkını kesmedim, sen benim ismimi 
zikretmedi diye mi kestin?” Diyor. Rabbim nasıl da vicdanının sesi oluyor, 
değil mi? İbrahim mecusiyi bulup özür diler. Özür dilemek, üzerinizde hakkı 
kalanın hakkının bahşedilmesini, rızasını dilenmektir. Böylesi dilenmek de 
nefsi emmare sahibine ağır gelir. 

İyilik, aldığından vermekte olarak olması gerekeni hakkı ile yapmaktır. İyiliğin 
kime yapıldığı değil yapılması önemli olandır. İnsan… Sofranıza geldi ise vardır 
bir sebebi. Diyor ya “hamili kulumdur”, Metin babanın tabiri… Ne yapacaksın? 
Kim olursa olsun… İnsana, insanca bakmayı öğrenmemiz gerek. Bunu 
öğrenmediğimiz sürece, insan olmanın gereği olan amellerden yoksun olarak 
insan olmaktan da yoksun kalırız. Böyle ise akıbetten yana vay halimize…  

“Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire 
yedirirler” denilirken; kendilerine verileni israf ederler denilmiyor. İsraf; 
nedeninin, amacının dışında kullanılanlar sonucunda görülendir. Gereği 
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doğrultusunda yemeğin yedirilmesi var. İnsanlık amacına bağlı olarak nitelik 
kazanmış bir eylem var. Bu eylem ile beraber insanın, nedenine bağlı olarak 
insan olma niteliğinin kazanılması var. Yani hava atılsın adına verilenler 
harcanmıyor, tinde gerçek olana göre edinilen amaca bağlı olarak bir 
paylaşım var. “yetime, yoksula ve esire” yedirirler denilmekte. “esire 
yedirirler” denilirken tinde hangi durumda bulunduğumuzu da görmek gerek. 
Esiriniz, boş ver ya diyemeyeceğinizdir. Çünkü düşmanınızdır. Bu beyan ile 
lafın bittiği yerdeyizdir. Hangi çıtadan bakmamız gerektiğini görmekteyiz. 
Yapabilene aşk olsun.  

“Biz sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden ne bir karşılık nede teşekkür 
istiyoruz.” Sadece Allah için bilinci ile önceliklerinize Allah’ı almakta iseniz, 
sizde Allah’ın kendi için öncelikli kıldığısınızdır. 

“Biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde rabbimizden korkarız derler.” Hak ve 
hakikatle karşılaştığında, geçmişimizin günahları önümüze serildiğinde, vicdan 
terazimizde, o sırada korkudan yüzü asık, kaşı çatık, bir halde olmayalım.  

“İşte bu yüzden Allah da onları o günden korumuş, kendilerine bir parlaklık ve 
sevinç lütfetmiştir.”  

Yirmi altıncı ayet önemli; “Gecenin bir kısmında ona secde et ve geceleyin 
uzun bir sürede O’nu tesbih et.” Dünya bir gecedir… Dünya gece üzerinden de 
O’nu tesbih etmeyi düşünün. Bir önceki ayetlerde ne vardı? İlahi sıfatları 
hakkıyla yaşayanlar vardı. İlahi sıfatları hakkıyla eylemlerinizde zikretmiş 
olarak tesbih etmek gerekir. Bu da gerçekten, nefsi emmare sahibi insan için 
zor olandır. Bu âlem gecedir, gölgeler vadisidir.  Ne zaman ki, Hakk ile 
olursunuz o zaman size aydınlık olur. Bunun için diyor; şu âlemde, salih 
ameller ile gerçekleştireceğin zikri ilahiye dikkate et. Eylemlerinizde Hakk’ın 
sıfatlarını gösteriniz ama dilinizden de zikri eksik etmeyiniz. Çünkü dilde zikir; 
zikrettiğini davet etmek demektir. Davet ettiğiniz, eylemlerinizde de 
görünmesi gerekendir. Önce dua ve dilde zikir ile davet etmek ve sonuçta da 
davet edileni eylemlerde yaşamak tinde gerekli olandır. Çünkü eylemlerinizde 
tezahür edeni bilmek ile düşüncede fikir etmek ile zikre taşıma olanağı 
bulmuş olursunuz. 

Yirmi altıncı ayet niçin önemli? Bütün surelerde, hemen hemen nerdeyse 
bütün surelerde tesbih etmek önemle zikrediliyor. Bunun içindir ki tesbih, en 
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büyük ibatelerdendir. Hiç yoksa günde yirmi bir defa, 
“bismillahirrahmanirrahim”, yüz bir defa “Allah”, on bir tane “ihlâs”, dört 
tane “Fatiha” okuyun. Çok küçük ve az ama tinde getirileri çok fazla olan 
tesbihlerdir.  

Söz deyip geçmeyin, söz dahi bir enerji yükü ile var, ilgili âlemde karşılıkları 
var… Karşılıklarını davet ediyorsunuz, gelirler. Geçen surelerde ne demiştik? 
Bıkmadan yapın. “yapıyoruz, yapıyoruz, gelmiyorlar”, “yapıyoruz, yapıyoruz, 
davet ediyoruz, ediyoruz gelmiyorlar”, sağlam davet et kardeşim, sabırla 
devam et… Ola ki bir tanesi denk gelir. Yüz tane sıkarsın, bir tanesi ola ki kabul 
görür. Ola ki bir tanesini hakkı ile içeriğine bağlı olarak zikredersinizde 
karşılığını görürsünüz. Yaptığınız zikrin içeriği sizde uyanır, melekûtu 
melekeniz olarak görünüş bulmaya doğru sizi sevk eder. Hizmetinizde zikrini 
yaptığınızı hakkı ile yaşama olanağı edinirsiniz ve zikrini ettiğiniz 
eylemlerinizde görünüş bulur. 

Yirmi yedinci ayet, Kıyamet suresinde de geçmekte idi. “Gerçekte onlar 
çarçabuk geçmekte olanı seviyorlardı, önlerinde bulunan ağır bir günü ise 
bırakıyorlardı.” Bunları niçin söylüyorum? Hani “ikili ayetler olarak 
gönderiyoruz” ayeti kerimesiyle beraber okunduğunda anlamlıdır.  Bu gibi 
ayet tekrarları bizim daha çok bilinçlenmemize, kıyas etmemize sebeptirler… 
Ama ayetler arası değil, sureler arası bağıntı olduğuna işaret eder. Bu 
durumda sureleri tek başına değil, aynı zamanda birbirleriyle bağıntılı 
olduğunu görüyoruz.  

Bir önceki surede ne ifade edilmekteydi?  Vicdanımız doğrultusunda 
yaptıklarımız ile yüzleşeceğimiz ve vicdanda ilkeler ile uyanacağımız ifade 
edilendi. Surede ne denilmekteydi? Kur’an’ı oku, günü yakala ve günde olması 
gerekeni yap. Bu surede ne diyor? O vakit hayat fırsattır; buna göre iradeni 
ereğe bağlı olarak erdemler ve had belirimlerine göre biçimlendir, eylemlerini 
ereğe göre biçimlendir. Böylece geleceğini, iradesine bağlı olduğun Allah ile 
inşa et ve öz kendini sende görünüşe geldiği rabb sıfatı üzerinden hakkı ile 
ereğine bağlı olarak yaşa… Gelecekte ne olacaksa onları da söylüyor. Tinsel 
olana göre yaşamda önceliklerini belirleyenlerin, tinde nimet ve lütuftan yana 
öncelikli kılınacaklarına da tanık olmaktayız.  

Sure ilkesel bağlamda Kıyamet suresinin devamıdır. Vicdanda uyanan insanın; 
tutum ve davranışlarını, nedenlerine göre beliren haklar doğrultusundan 
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belirli kılmaktan daha çok ereğe –geleceğe/ ahret ve akıbete- bağlı olarak 
sonuçlarını öngördüğü üzere biçimlendirmesi anlamlı kılınır. İnsan, hakkaniyet 
ilkesi ile vicdanen olması gerekeni yapmaya sevk edilirken, iradesine bağlı 
olarak anlamlı kılınır. Hatırlıyorsanız “Gerçekten biz, asık suratlı ve çatık kaşlı 
bir günde rabbimizden korkarız derler.” Bu ayetle okuduğumuzda ne kadar 
anlamlı değil mi? Vicdanda uyandı, aklında uyandı ve artık gelecek belirimine 
göre eyleme sevk oluyor.  

İki ve üçüncü ayetlere bakalım. İkinci ayette; “Şüphesiz biz insanı karışık bir 
nutfeden yarattık onu imtihan etmekteyiz” demekte. Bu ayet ile de 
anlamaktayız ki yaşamı imtihan edilme ile belirli kılınmış insan ifade 
edilmekte. İmtihanın, amaca bağlı olarak hikmeti ilahinin görünüşe 
gelmesinin aracı olduğuna da son ayetler ile tanık olmaktayız. Her şey bir 
amaç doğrultusunda gerçekleştiği içindir ki amacın açığa çıkmasına sebep 
olarak amaçta çeşitlenme sonucunda görünüş bulan ikilik, başkalılık, 
yabancılık, öteki olmak ve iradeye bağlı olarak çatışkının gerçekleşmesi 
kaçınılmazdır. Kasapta lazım, katilde lazım… Allah’a şükürler ediyoruz ki bu 
gün Kur’an çalışıyoruz. Bu gün bir katil de olabilirdik, bu gün başka bir yerde 
de bulunuyor olabilirdik. Şükür edeceğimiz çok şeyimiz var.  

Üçüncü ayet; “Kuşkusuz biz onu doğru yola illettik, artık o şükür edici olur 
yâda küfür eder.” Muhteşem bir şey…  Yol ve sonuçları bellidir ve insan belirli 
kılınan sonuçlara doğru tercihleri doğrultusunda yürümektedir.  İnsan hangi 
sıfatın memuru veya hangi işin amiri ise görevi, bağlı olduğu sıfat gereği 
yapacağı iş üzere insanlık nöbetini tutmaktır. Mesul kılındığı ne ise onu 
yaşamaya memurdur. Burada, sıradan akıl sahipleri (sebepler dairesinde aklı 
maaşta bulunanlar), yaptıklarının mesuliyetinden yoksun olarak “her işi Allah 
yapıyorken, ben ne yapıyorum ki” diye küfre girebilirler. Bu bağlamda tarikte 
bulunanların genelinde gerçekleşen ilk düşüncelerden birini anlatayım. 
İnsanın vicdanı uyanır ama birçok olmaması gereken şeyi de yapmaya devam 
eder. Tamam, vicdanında uyanmış, ama dayanamıyor, halen devam ediyor. 
Dış dünya ile iç dünya arası gidip, geliyor, gidip geliyor… Arafta kalmış gibi bir 
şey. Her neyse o sırada şöyle bir bahane uydurulur; “bunu da Hakk yapıyor” 
denilir. Evet, doğrudur. Her yapılan iradeye bağlı olarak Allah’ın 
gerçekleştirdiğidir ama İnsan suresin ile bu anlamlı kılınırken denilmektedir ki; 
“evet Hakk’tandır ama katlanabileceksen eğer bil ki sonuçta karşılaşacağın 
hak karşılıkları da Hakk’tandır. Erenler bunun için güzel bir söz söylemiş; “eğer 
sonuçlarına katlanabiliyorsanız, her şey serbesttir”. O da Allah’tan, doğrudur. 
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Neden ilkesinden, erek ilkesinden baktığında, iradeyi külliyeden baktığında, 
elbette ki hikmetine bağlı olarak bir şeyin görünüşüne sebep olarak 
gerçekleştireni Allah’tır. Yapılanların sonucu da Allah’tandır.  

Seçimlerimiz ile karşıt belirimlerde ötekileştikçe görünüş buluruz. Kötü olacak 
ki, iyi olsun, iyi olacak ki kötü olanda görüş bulsun, olmaması gereken/ tinde 
kabul görmeyende görülsün. Karşıt belirimler üzerinden de Cenabı Allah 
kendisini nedenlerine bağlı olarak ereğinde iş gören olarak görünüşe taşır. 
Karşıt belirimler tinde ilkeye bağlı görünüşün gereğidir. 

Sonuçlarına katlanabiliyorsan eğer; her şeyi nedeni gereği Allah’tan bil ama 
tutum ve davranışlarının sonuçlarını öngörerek yaşa. Bakın arkadaşlar 
suredeki; “Gerçekten biz asık suratlı ve çatık kaşlı bir günde rabbimizden 
korkarız derler.” Biz sonuçlarını kabullenemiyoruz, hani sonuçlarına 
katlanamayız. O vakit Allah için yaşayacağız. Surenin ana fikri zaten bu… Hak 
ve hakikatle uyandın, öyle ise hayra sevk ol… Yok, eğer her şey Allah’tandır 
deyip bu da Allah’tandır deyip, nefsine avukatlık yapmaya doğru gidersen 
veya Hakk’ı suçlamaya kadar gidersen, sonuçları da Allah’tandır.  

İnsan; sebeplere göre yaşayan değil, ereğe/ amaca göre yaşayan ve sonuçlara 
göre de yaşaması gerekendir… Beşer olan insan doğadan edindiği sebeplerine 
bağlı olarak yaşar, tinde edinmesi gereken sonuçlara göre yaşamaz. Sebep 
olduklarını ve sonuçta yaşamak zorunda kalacak olduklarını öngörmez. Beşer 
de doğa zemininde amaç edindiğini olası durumlara göre öngörebilir ama 
insan sadece tinde sonuçlara göre yaşayandır. Kamil insan, tinde nitelikli 
insan, sonuçları öngörerek yaşayan insandır.  

Sonuçları öngöremiyorsak beşeriyetteyiz, sebepler dairesindeyiz. Şu yaptı, bu 
yaptı, şu şöyle dedi, bu böyle dedi, sonuca bak kardeşim… Sonuç senden 
kaynaklı olarak görünüş bulmakta. Öyle ise evvela kendini düzelt. Ayrıca her 
sonuç sana neyi getiriyor? Hakk’ı getiriyor mu? Hakikati getiriyor mu? Nitelikli 
bir yaşam getiriyor mu? Getirmiyor… O zaman kaç! Neden kaç? Seni Allah’tan 
ne beri bırakmakta ise ondan kaç. Evet; yaptığınız olmaması gerekenler de 
Allah’tandır ve ereğe bağlı olarak bir sebep için yapmış olacaksınızdır.  

Şeytan bunu çok güzel özetliyor, bizim anlayamadığımız bu durumu, Azazil 
muhteşem özetliyor. Kur’an diliyle söyleyeyim; “Ya Rabbi, sen, beni bir hikmet 
üzeri azdırttın” diyor. “ben azdım” demiyor, bir hikmet üzeri azdığını ifade 
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etmekte. Ereğe bağlı olarak nedeninde/ hikmetinde gerçekleşeni 
anladığınızda nasıl yaşamanız gerektiğinin bilincini de edinmiş olursunuz.  

Bu bağlamda insan üzerinden iradeye bağlı gerçekleşenlerin Allah’tan 
olduğunun anlayışını edinmek kaçınılmazdır. Bu doğrultuda surede insandan 
istenen/ kendisine tavsiye edilen; iradesinin nedeni Allah iken, iradesinin 
sonucunda gerçekleştirdiği eylemlerin sonuçlarını da öngörerek yaşamasıdır. 
Ahrete/ akıbette Allah’ın adalet sıfatı gereği yaşanması gerekenlere iman 
ederek yaşamasıdır. Ve ayeti kerimede ne denilmekte; “geçecek onları sakın 
istemeyin.” Yani gelip, geçici olan sebepler dairesinin isteklerine bağlı 
yaşamayın. Kalıcı olan, sonuçta sizi de kalıcı bir noktaya taşıyacak olan, irade-i 
külliye doğrultusunda, hikmeti ilahiyi idrak ederek Cenab-ı Hakk’ın muradı 
olan hayır üzeri yaşayın. Böylece “rahmeti kendime farz kıldım” ayeti ile 
rahmeti kendinize farz kılmış olarak iyilikte verici olarak yaşayın.  

İkinci ayet ile insanın, akli ve vicdani melekeleri üzerinden sınandığı sonucuna 
varabiliriz. Akıl bildiklerimiz doğrultusunda, vicdan ise değerlerimizden yana 
sınanmamıza sebep melekelerimizdir. 

Yirmi sekizinci ayette her an yenilenen insan bedeni ve doku ilişkisi anlamlı 
kılınmakta. Sekiz ve dokuzuncu ayetler ihlâs ve samimiyeti de betimler diye 
not düşmüşüm.  

Yirmi dördüncü ayet önemli; “Öyleyse rabbinin hükmüne sabret…” 
denilmekte.  Hüküm demek; neden ve ereğine bağlı olarak hikmetinde 
gerçekleşen ama önceden belirlenmiş olan demektir. Tinde görünüşün gereği 
olandır. “Onlardan hiçbir günahkâra veya hiçbir kâfire itaat etme” de denilir. 
Yani nedenini dışında olanlar ile bulma, iradeni kendi dışında bulma, senin 
üzerinde rabbin olarak bulunandan bul, öz kaynağından bul denilmek istenir.  

İrade ilkesine bağlı olarak okuyun... Bir daha okuyayım; “Öyleyse, rabbinin 
hükmüne sabret” denilirken; rabbinin hüküm olarak gerçekleştiğinde görünen 
iradesine sabret denilmektedir. İrade hükme içkindir… Ve hüküm kelamda 
görünecek, hüküm eylemde görünecek… Ama temelinde irade olmaz ise 
hükümden/ kararı verilmiş olup da gerçekleşenden ve bu doğrultuda da 
hikmeti ilahiden ve hikmete bağlı olarak gerçekleşen eylemlerden de 
bahsedemeyiz. Anlam olmazsa irade uyanmaz her ikisi de hüküm ve hikmet 
kavramlarında içeriklerinde içselleştirilirler.  
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“Hükmüne sabret et” denilirken; hüküm ve sabır önemli iki kavramdır. Bu iki 
kavram ile anlamlı kılınan ise hikmetine bağlı olarak görünüş sürecinde 
yaşanacakların zorlu olduğu da anlamlı kılınır. “Onlardan hiçbir günahkâra ve 
hiçbir kâfire itaat etme.” İradeni Allah’a örtülü olanlar üzerinden bulma 
denilir. Yani bunu Anadolu lisanıyla söyleyeyim; filancaların aklıyla oturup, 
kalkma. Ayet Anadolu’da deyim, atasözü olmuş. Filancaların/ başkalarının 
aklıyla, oturup kalkma… İradeni kendinde bul ve iradeni kendinde bularak 
yaşa… O zaman insansınız… Öz varlığınızla iradeyi bulduğunuzda… Ama neyle? 
Kıyameti kopmuş insan, vicdanı üzerinden iradeyi bulacak, olması gereken 
neyse onu yapacak işte o zaman kurtulmuştur. Zaten kurtulmuşlardır 
denilmektedir.  

Yirmi dördüncü ayette, “Rabbinin hükmüne sabret, onlardan günahkâr ve 
kâfir olanlara itaat etme” demek; her şey irade ve akla bağlı olarak hikmeti 
üzeri gerçekleşirken olan bitende tutarlı ol ve iradeni rabbine bağlı olarak bul 
demektir. İnsan, iradesi gerçekleştiğinde de rabbini irade sıfatında, kendinde 
azim esması ile hüküm sahibi olarak bulur. Ne istiyorsa onu 
gerçekleştiriyorken insan O’nun irade ettiğini yaşamaktan öte bir şey 
yapamaz. 

İnsanlık tarihi, bedenin gelişim tarihi olmasından daha çok, insan öznesinin 
doğa zemininde yasalar ve tinde ilkelere bağlı olarak iç dünyasının uzantısı 
olarak gerçekleşen tekâmül seyridir. Bu bağlamda tekâmül ederken 
edindikleri ile insan, kendini bulma sürecinde de bulunur.  

Son zaman demek, yani ahir zaman demek, ahrete odaklı yaşam demek olsa 
da (İnsan suresinde bunu net görüyoruz), kendilik bilincine ererek nesnel 
olgusallıktan, zamansız olan özne ile kurtulmak demektir. Yani Allah’a, 
ereğine varım ile tekâmülünü tamamlamak kurtulmak demektir.  O zaman ne 
yapıyorsun? İnsanlık tarihini özneye bağlı okuyorsun. Âdem devri, İsa devri, 
Muhammed Mustafa devri vs. Diye okumaya başlıyorsun. Ve halen insanoğlu 
tekâmül etmekte. Çünkü hakikat Allah’ta başlar ve O’nda biter. Kişilerde veya 
nesnelerde başlayıp bitmez. 

Bu da insanın rabbi ile iradesine bağlı olarak uyanışıdır. Genel anlamı ile 
kıyameti doğada, doğanın akıbetinde olacak olan olaylar silsilesi ve 
mevcudatın yok oluşu olarak biliriz ve konuşulduğunda da bu doğrultuda 
algılarız. Böyledir ama nutfeden yani meniden doğa ile inşa edilmeye 
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başlayan ve donanımındaki duyu ve diğer melekeleri ile doğa zemininde tinde 
ayağa kalkan insanın, hâlk ediliş süreci de kıyamet ile anlamlı alınmaktadır.  

Bu surenin ilk ayetleri bunu anlamlı kılar, doğada ayağa kalkış, tinde ayağa 
kalkış kıyamettin iki belirimidir. Birincisi ne diyor? “İnsan anılası bir şey 
değilken, meniden yarattı” vesaire ayetleriyle beraber okuyun, bir 
öncekinden. Ondan sonra ikincisi imtihan etmek için diyor. İmtihan tinde olan 
bir şey… Doğada imtihan yok ki… Doğada herkes sebebi neyse onu yaşıyor, 
ama insan ve maneviyatına geldiğinizde o vakit imtihanınız başlıyor. İmtihan 
tinle alakadar… “imtihan etmek için” demekte. İnsanın kendisinde olanı açığa 
çıkartmak için, insanı kendisi ile ayağa kaldırmak için imtihan edilen insandan 
bahsedilmekte. Akıl ile doğada ayağa kalkış, vicdan ile de tinde ayağa kalkış 
kıyametin ilk belirimidir. Kıyamet ile tinde varoluş anlamlı kılınır. İnsan söz ve 
melekeleri ile iç dünyasında edindiği değerlere göre doğaya aşkın bakışım 
edinmesi üzeri zaten kıyam edendir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kıyamet neden ve ereğe bağlı olarak hak ve 
hakikat doğrultulusunda, şuurlanma olarak bir algı oluşturma ve sürecinde 
algı yönetiminde bulunma durumudur. İnsanın özellikle irade sıfatı ile bu 
surede muhatap alınması yirmi dokuz, otuz ve otuz birinci ayetlerde anlamlı 
kılınır. İkinci ayetle zikir edilen imtihan bu ayetlerin içerikleri ile okunduğunda 
insanın iradesine de bağlı olarak seçimleri sonucunda insanlığına ayağa kalkışı 
da anlamlı kılınır.  

Surede, insanın imtihan edildiğini beyan etmek; imtihan edildiğinin idrakini 
verdiğinde insan, yaşadığı bütün olay ve olgulara imtihan edildiğinin zannı ile 
bakar. Bu da surede ifadesi geçen “imtihan” kavramı doğrultusunda istenenin 
gerçekleştirilmesidir. Tarikte bu taliplerin ilk derslerindendir. Talip yaşadığı 
her duruma şüphe ile imtihan edildiği anlayışı ile bakar. Bunun önemi ise 
taliplerde vicdanın uyandırılması ile beraber iradenin haklar üzeri 
sınırlandırılmasıdır. 

Bir insan bütün yaşadıklarını imtihan ediliyormuşum bilinciyle algılamaya 
başladığında, aklı ve vicdanı ile beraber ne yapılması, ne yapılmaması 
gerekiyorsa bilincinde olarak tutum ve davranışlarda bulunur. Sure tamamıyla 
bunu betimliyor… Söylevinde de insanın değer ve önceliklerinin ne olması 
gerektiği, imtihan bilincinde algı oluşturularak anlamlı kılınır. Bu aklı, bu algı 
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oluşturmayı da yapıyor. Düşünün ki ifade edilene göre yapılmak istenen şeyin 
algısı da oluşturulmakta.  

Ayrıca insan doğa zemininde metalarıyla, nefsi emmaresi üzeri kendisine 
sanal bir iç dünya kurar. Kıyamet ile insandan istenen ise bu sanal dünyadan 
tinde gerçek olan/ olanlar ile uyanmasıdır. Gerçek olan ise sonuç verendir. 
Gerçeğe bağlı iç dünya kurulması ve insanın gerçek olana göre sonuçlarını ön 
görerek tutum ve davranışlarda bulunması olması gereken olarak ifade 
edilendir. Sanal dünyanın gerçekliği yok ve gerçekten uzak kıldığı içindir ki 
sonuçta gerçekler ile yüzleşildiğinde gerçek olan acı verir ve iç dünyamızda 
yıkım ile karşı karşıya kalırız. Mesul olduklarımızın hakları istendiğinde ise 
yapılacak hiçbir şey yoktur.  

- O zaman salih amel…  

Salih amel şart, yani nitelikli amel şart… İlkeye/ ereğe bağlı, nitelikli eylem 
şart… Eylem, eylem, eylem şart… Bizim en zayıf noktamız o. Fikir üretiyoruz o 
da eylem ama fikirlerimizi hayata taşımakta zayıf kalıyoruz. Sanal olan, 
kurgusal iç dünyamızdan kurtuluşumuz, erdemler düzeyinde yaşadıklarımız ile 
mümkün kılınmış.  

On yedinci ayetteki zencefil, ferahlatan, on sekizinci ayetteki selsebil pınarı 
doğuş pınarıdır. Kâfur ise emek üzerinden edinilen erdemlerin verdiği 
vicdanda huzura işaret eder. Bir önceki ayetler kâfuru anlamlı kılıyor. 
Erdemler, salih eylemler üzerinden edinilen huzur veren içecektir.  Ahlakı 
maneviyatta yeşil renk temsil eder, irfanı, irfan aklını, ahlakın aklı olan 
vicdanın kendisini yeşil renk temsil eder. Yeşil renk hz. Resulallah’ın rengidir. 
İslam’ın rengi olarak da söylenir. İslam ahlakının, evrenselleri değer 
edinmenin sonucunda beliren erdemlerin rengi de yeşilde karşılık bulmuştur.  

Bazıları Resulullahın nur renginin siyah olduğunu söylese de yanılmışlardır. Ne 
zaman gördüysek yeşil diye gördük, siyah görmedik. Her neyse velhasıl kelam, 
insanın yanılma hakkı var ama yalana düşme hakkı yok.  

Ahlak renginde yeşil ile anlamlı kılınmıştır ama yaşanan erdemin niteliğine 
bağlı olarak hissedilen güzel koku ile de anlamlı kılınmıştır. Renk olarak yeşil, 
ama koku olarak güzel koku ile anlamlı kılınır. 
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Ahlakın içeriği vardır. Enerji düzeyinde içeriği insanda hâl duygusu ile karşılık 
bulur. Yaptığınız her eylemin kendine ait nedenine bağlı olarak içeriği vardır. 
Güzel bir eylemle yapıldı ise, o eylemin hali enerji olarak koku biçiminde de 
insanda karşılık bulur. O kokuyu aldığınızda, güzel ahlaklıymış dersiniz. Gül 
kokusu, Hz. Resulün ahlak belirimine ait kokusudur. Ahlak çok geniş bir 
konudur. Fıtri ahlak, sonradan edinilen huy ahlakı ve ilkelere bağlı olarak 
edinilen üst ahlak da denilebilinecek erdemler ahlakı/ güzel ahlak ve aşağılara 
sevk eden nefsi emmare ile edinilen kötü ahlak en temel ahlak belirimleridir.  

Demek istediğime getireyim; güzel ahlak koku ile de asıllarda karşılık görür. 
Ne deniliyor; kâfurdan bir içecek verilecek deniliyor. Kâfur içeceğinin geçtiği 
ayeti, bir sonraki ayetlerle okuduğunuzda güzel eylemlerde, erdemlerde 
(faziletlerde) hareket edenlerin içtiği bir içecek olarak bahsedildiği anlaşılır. 
Erdemleri yaşayanlar; vicdanlarında huzur ve kalplerinde yaşam sevinci 
bulurlar.  

Allah’ın lütuf ettiği selsebil pınarına gelince, selsebil duygular ve mana 
pınarıdır. Bulunacak olan anlama göre ise doğuşların edinildiği pınardır. 
Selsebilin gölgesi olarak neyi yaşıyoruz; duygular ve duygular ile içselleştirilen 
erdemler sonucunda edinilecek irfanı yaşıyoruz. Kim ki aşk, şevk, muhabbet, 
samimiyet vb duygulanımlar üzeri erdemler doğrultusunda yaşamaktadır, 
“hayır, işleyene bolca hikmet vermişizdir” ayeti gereği irfandan da nasiplenir. 
Ehlinin, selsebil için aşk pınarıdır dediği de olmuştur. İlahi aşka tutulan zaten 
irfandan/ tevhid bilgisinden de nasiplenir. Gölgesinde yaşanıldığını söylesek 
de iç dünyada yaşanıldığında hakikatini yaşıyorsunuzdur. Hakikatini yaşarken 
gölgesinde değil, yaşadığınızı ruhunuzda duygusuna bağlı olarak 
yaşıyorsunuzdur. Bu da asli olanı hakkı gereği yaşamaktır. Duygusunda ve 
anlam içeriğinde yaşanılan ise zevk olarak insan da görünüş bulur.   

Yirmi dördüncü ayet ile insana, haysiyetinde olanı şerefin olarak koru da 
anlamlı kılınır. Yirmi dördüncü ayet; “Öyleyse rabbinin hükmüne sabret. 
Onlardan hiçbir günahkâra veya hiçbir kâfire itaat etme”. İnsan şerefini, 
nedeni olan ve kendisi için olduğu Allah ile kıyamda olarak ereğinde 
yaşadıkları ile bulur.  Potansiyelinde ilkeleri kendinde haysiyeti olarak bulan 
insan; ilkeleri, akıl ile üst yapı kurumu ve vicdan ile de değerleri olarak 
içselleştirilmesi sonucunda, hak belirimleri doğrultusunda sınırlar edinir. Akıl 
ile sınırlarını bilen ve vicdan ile de sınırlarında hareket eden insan, erdemler 
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edindiği karakterde nedenini yaşayan olarak Allah ile kıyam etmiş olur. 
Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, oncu ayetlerde bu net anlatılıyor.  

İnsan; bedeni ile doğaya ait anılası değilken tinde nitelik kazanması ile anılası 
olandır. Tinde niteliğini ise anlam arayışı ve değer edinimi sonucunda bulur. 
Tinde niteliğini güzel ahlak ile de taçlandırır.  

İnsan; ilke gereği aidiyetlere bağlı olarak namus, vicdan zemininde 
sorumlulukları doğrultusunda şeref edinmesi ile ulvi karakterini bulur. Aklıda 
namus edinirsiniz. Namus, akli olarak aidiyetlerin belirli kılındığı kavramdır. 
Şeref ise vicdanidir. Adı üzerinde nam-us… Namusumuz derken dahi akli 
belirime göre aidiyetler üzeri ifadede bulunmaktayız. Şeref vicdanidir, değer 
belirimlerine göre yükümlü olunan sorumlulukların yerine getirilmesi üzeri 
sonucunda edinilendir. Namusta yaşanılır ama şeref edinilendir. Vicdanı rahat 
olmayanın şerefi olmaz… Çünkü şerefsizliği vardır. Olmaması gerekeni 
yapmıştır ve vicdanı onu bırakmaz. “sen bunu niye yaptın?” Çünkü Allah kabul 
etmiyor, izzetinden dolayı kabul etmiyor. Elbette ki olmaması gerekenler de 
gerçekleşecek ama aşağı âlemde hikmetine bağlı olarak gerçekleşmesi gerekli 
olanın Allah’ta kabul yok.   

İnsan, “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanır, sıfatlarıyla sıfatlanır”(hadisi şerif) ise 
fıtratı gereği haysiyetini rabbi ile bulmakta iken insan olmanın gereği olan 
tinde sorumluluklarını yerine getirmiş olmakla da rabbi ile şeref bulmuş olur.  

Surede insan beden tarafıyla anılası değilken, tinsel gelişimi yönüyle anılası 
olan yaratılışıyla bahis konusudur. İnsan; doğaya ait nesnelerde değil, tine ait 
nedenlerde asılları olan ilk örnekleri, yetileri olarak gölgelerinde yaşarken 
kendini bulacak, tinde kendisini gerçekleştirebilecek olan varlık olarak 
betimlenir. Biraz önce konuştuklarımız özetlenmiş. İnsanlık tarihi de bunu 
gösterir. Geçmiş insanların hangi birini anıyoruz? Şu an aklıma ilk gelecekler, 
on parmağı geçmezler…  

Peki, insanlık tarihinden miras kalanları ise her gün kullanıyoruz, her gün 
içinde yaşıyoruz ve her gün yaşamımızda görmekteyiz. Erdemleri 
konuşuyoruz, ahlakın miras bırakılması değil midir? İlmi konuşuyoruz, bilim, 
tevhit/ irfan, teknoloji vs miras bırakılmakta değil mi? İlminde ifade 
edildiğinde ahlak da dâhil olmak üzere ilimden başka mirasın bırakılmadığını 
söyleyebiliriz. İnsanın bıraktığı miras; ilimdir, ahlaktır. Resulallah 
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“bırakacağınız en güzel miras ahlaktır” demekte. En güzel miras ahlaktır diyor. 
Yanına parantez açalım, ilimdir de... İlim olmadan ahlakı da bilemiyoruz. Ama 
ahlaklı olmak ilimle gerçekleşmez. İnsanın özünde varsa eğer güzel ahlak 
yaşaması gerekendir… Özünde yok ise eğer ilim dahi güzel ahlaklı olmayı 
sağlatmaz. İnsanlık tarihinde insanın nicelik bağlamında değil, nitelik 
bağlamında tinde değer olarak neleri miras bıraktığını da görmekteyiz.  

Surede dehr (genel zaman, uzunca bir zaman) kavramı üzerinden insanın 
zikredilmesi önemlidir. Öyle bir zaman geçti ki insan anılası değildi. İnsanın 
anılası olması insanın tinde doğaya aşkın nitelik kazanması, her türlü alanda 
üretimlerde bulunurken tarih kazanması ile gerçekleşir. Bu ayet ile kast 
edilmek istenen; insanın doğa nesneleri içinde ve olmadığı öncesinde anılası 
olmayan olduğu olsa da insanın, öz varlığı olan Allah’ın sıfatları ile doğadan 
tine doğru var oluş sergileyerek ayağa kalkmasıdır. 

Her ilkenin veya ilkelerin gerçekleştiği devir, zamanın öznesine bağlı olarak 
anlamlı kılınmaktadır. Her devir, zamanın öznesine bağlı olarak anlamlı 
kılınıyor. Zamanın/dehrin öznesi Allah’tır… Ve Allah’ı, melekeleri ve özellikle 
iradesi üzeriden yaşayan insan da doğanın öznesi olarak görünüş bulur. 
Doğada ve insanda mutlak olan, içkin ve aşkın duran Allah’tır. Bunun içindir ki 
Allah’ın yerkürede kendini görünüşe taşıdığı en yetkin mertebesi olan insan 
için, erenlerin güzel bir sözü var; “İnsan doğanın ruhudur, zamanının 
ruhudur”.  

İnsanı dünyadan, tarihten çıkartın ne kalır? Doğa, kendine aşkın duran, 
nesnesi olduğu, ereğinde durana sürecinde yetişmekten yoksun kalır. 
Doğanın miracı insana, insanın miracı Allah’adır. İnsan Allah’a miracında 
O’nunla kendini bulduktan sonradır ki doğanın miracı da insana iken Allah’a 
olur.  

Nesnelerinde insan, kendine/ öz varlığına yitik durur. Nesnelliğe bağlı zaman 
algısında (doğrultusal zaman/ vakit) zamanı öznellikte yaşadığının idrakinde 
de değildir. İnsan zamanı, nesnelerine bağlı olarak anlamlı kılarken; öznellikte 
zamanı, safha safha yaşadığından da habersizdir. İnsan, tarih ve süreç 
varlığıdır ve tarihin nesnesi değil, öznesidir. Bu bağlamda kendi tarihini 
devirler olarak öznelliğe bağlı anlamlı kılması gerekir. Âdemden hateme insan 
her bir nebi ile algısında değişen, yeni bir devire geçişte yaşar. Âdemden bu 
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yana insanın nesnellerine bağlı olarak değil, kendisine bağlı olarak zamanda 
seyrini anlamlı kılmak gerekir. Âdem devri, Şid devri, İdris devri…   

İnsan, nesnelerine/ nesnelliğe bağlı olarak kendisini nicel belirimlere göre 
anlamlandırmamalı… Öznelliğine bağlı olarak nesnelerinin/ nesnelliğin kendisi 
ile anlam bulduğunun ve tini gereği yaşadığında hakkı gereği değer 
kazandığının bilincinde olmalıdır.  

Kendi nedenini, kendi dışında arama, bulamazsın denilmekte. İnsan anılası 
değildi ve Allah ile anılası oldu. Bir şeyin anılası olması; anlamının, değerinin 
açığa çıkması demektir ki anlamını ve değerini açığa çıkaran ile anlam 
kazanmak gerekir. Bu anlamda, öz varlığı insana; nedeni bende ara ve bende 
bul demektedir. İradesi Allah’ın, sıfatları/ melekeleri Allah’ın vb. Özellikleri de 
Allah’ın olanın, varoluşunun gerçek nedeninin anlamını araması, ereğinde 
değer bulması Allah ile mümkündür. İnsan gerçek anlamı ile kimle anlam 
bulmakta ve değer kazanmakta ise o doğrultuda kendisini bulmalıdır.  

Sure ile nedeni olan Allah ile anlam bulması gereken insanın, tinde ereği Allah 
olduğunda, gerçek değerinde kendini bulacağı anlamlı kılınır. Erek ise insanın 
önünde iradesine/ seçimlerine bağlı olarak durur. İnsan ya doğa nesneleri 
üzerinden kendini anlamlı kılmaya çalışarak kendine/ öz varlığına yitiktir; ya 
da öz varlığını rabbi olarak bulması sonucunda kendini, O’nunla gerçek 
değerinde bulandır. Bu bağlamda surede; insanın, iradesi ve iradesi 
doğrultusunda gerçekleşen eylemlerinin meşruiyetini, hangi referans ile 
bulması gerektiği de anlamlı kılınır. İnsan eylemlerini Allah için, iradesini 
erdemler üzeri biçimlendirdiğinde tinde meşru olanı bulmuş olarak 
vicdanında huzuru ve yaşamında gerçek değerini bulmuş olacaktır. Tine bağlı 
olarak gerçek değerinde yaşanılan ve tinde değer olana göre vicdanları 
rahatsız etmeyenin meşruiyetinden eminizdir. İnsanın hakkı gereği ve tinde 
evrenseline bağlı olarak ereğinde gerçek değeri ile yaşadığı meşru olandır. 

Kur’an ile bize söylenen ise Allah’a göre meşru olanlar ile değerler edinerek 
din edinmemizdir. İnsanı sonuçta, kendisini hakkı ile yaşamaktan mahrum 
kılacak olanlar doğrultusunda yaşamamak gerektiği özellikle anlaşılır olandır. 
Meşru olan, sonuçta insan olarak kendimizi hakkı ile yaşamaktan mahrum 
bırakacak olanlar değildir. 
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İnsan suresinde, insanın iradesine bağlı olarak nedenlerden daha çok 
evrenseline bağlı erek odaklı olması ile yaşamına yön vermesi gerektiğini 
gördük. Sonuçlar hatırlatılarak; insana, seçimlerinde doğru/ hak olanda kararlı 
olması gerektiği tavsiye edilir. Tinde meşru olmayan ve gerçek anlamından 
yoksun kalmış, değerinden uzak yaşayanların iradesi doğrultusunda değil, 
rabbi olan Allah’ın iradesi gereği ereğine doğru irade ederek yürümesi/ 
eylemlerde bulunması, emir/ farz edilerek zorunlu kılınır. 

İnsan anılası değildi ve nedeni doğrultusunda ereğine doğru yaşamadığı 
sürece de gerçek değerini bulamamış olarak yeni insanlara yerini bırakandır. 
Özellikle belirteyim ki surede insanın irade sıfatı öne çıkartılırken, misal edilen 
içecekler ile de duygu sıfatı da anlamlı kılınmaktadır. Zaten erdemler 
duyguları olmadan yaşanamazlar. İnsanın kendi nefsinden feragat ederek 
vermesi sevgi veya korku ile mümkündür. 

İradesine itaat edilen eylemde yaşanılandır. Bu bağlamda surenin yirmi 
dördüncü ayetinde; günahkâra ve kâfire itaat etmemenin nedenini 
anlamaktayız. Günah ve kâfirliğin belirimi olan iradeye itaat, eylemde günahı 
ve kâfirliği yaşamaya sebep olur. Rabbin iradesine itaat etmek ise insanın 
eylemlerinde O’nu yaşamasına sebeptir. Bu da tevhidi ef-al’in irade 
zemininde gerçekleştiğini gösterir.  

Tevhid, birlemek değil bir olana tavırlarında tanık olmaktır. Tevhit, birlenmek 
değil bir olanı asli olarak hakkı gereği yaşamaktır. İrade de tevhid, Allah’ın 
iradesi ile birlenmek değil Allah’ın iradesini ereğine bağlı olarak hakkı ile 
yaşamaktır. Çünkü zaten iradesi sonucunda gerçekleşenlerde Allah’ın 
iradesini zorunlu olarak yaşamaktayız. Böyle iken… Nefsi emmarenin 
gölgesinde zılli mi, ruh ile de asli mi olarak Allah’ın iradesini rabb belirimi 
üzeri ereğine bağlı olarak yaşayıp yaşamadığımız önemlidir. 

Allah’ı iradesi; doğada yasalar zemininde halk etme, tinde ise ilkeler 
zemininde rahmet etme iradesi sonucunda birçok alanda gerçekleşir. İnsan 
için doğada yasalar doğrultusunda beliren nedenler ilim edinmenin gereği 
olarak erek beliriminde görünürler… Tinde ilkeler doğrultusunda beliren 
nedenler ise erdemlerde güzel ahlak sahibi olmanın gereği olarak erek 
beliriminde görünürler. Bizler için doğadan ilim öğrenmek insan olmanın 
gereği olarak her ne kadar zaruri ise de tinde rahmetin gereği olan ilkeleri 
ereğinde hakkı ile yaşamak, insan olarak insanlığımızın hakkını vererek 
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yaşamanın zorunluluğudur. İnsan, rahmet sahibinin iradesine itaat ettiği 
ölçüde rahmet ehli olarak kendini O’nu yaşadığının hakikatinde bulur. Demem 
o ki; insan Allah’ı yaşadığının bilincinde olarak kaderini anlamlı bulacaktır. 

Allah’ta irade genel anlamı ile üç yönlüdür; birinde nedenler olarak olacak 
olanlara zemin halk etmesidir; ikincisi ise zemin olan nedenler doğrultusunda 
gerçekleşecek ereğe bağlı olarak olanlardır/ ereğinde gerçekleşenlerdir. 
Olanların kabulü ise tinde nedenlere bağlı olarak ereğinde yaşanması 
gerekenler ile mümkün kılınmıştır. Kendinde iyi, doğru ve güzel olan için, 
ereğinde iyi, doğru ve güzel olanın kabulü söz konusudur. Bu da üçüncü 
düzeyde iradesinin gerçekleştiği durumdur. Yani nedenler olarak amaç, erek 
olarak amaç ve sonuçta da kabule göre olanların değerlendirilmesi üzeri 
yargıda amaç, iradenin biçimlendiği üç düzey olarak görülür.       

Her iş hikmet üzeri olurken; hükmedilene -Allah’ın iradesi ile gerçekleşene- 
sabretmek, iradesinde O’na itaat etmek ve salih amellerde ilahi iradenin 
gereğini eylemde yerine getirerek Allah’a teslim olmak din olarak islam 
olmanın gereğidir. İrade edilene sabır, iradeye itaat ve iradeye teslim olmak 
rahmet sahibini rahmet ederken yaşamanın gereğidir. Nefsi emmareye aşkın, 
doğa zemininde doğaya aşkın tinde hakikati hakkı gereği yaşamanın gereğidir. 
Servette, dünya malında kaybolmak ise ilahi iradeyi nefsi emmarenin 
gölgesinde yaşamaktır.  

Nefsi emmarenin gölgesinden kurtulmak ise yaşananlar karşısında sabır, 
erekte belirene doğru sevk eden ilahi iradeye itaat ve itaatin gereği olarak da 
olması gerekenleri yapmak ile mümkün kılınmıştır. Böyledir ama duygusunda 
yaşanmayan eylemde gösterilemez. Bu doğrultuda hükmedilmiş olan 
gerçekleşenlere sabır, irade edilene itaat ve eyleminde teslim olmak 
gerçekleşmez. Bundan dolayı da insan sonuçlarına katlanamayacağı 
eylemlerde bulunur.  

İrade etmek ve irade edilenin eyleminde bulunmak özgür olmanın gereğidir. 
İrade ettiğinin eylemde gerçekleşmesini başkasından/ kendi dışından ummak 
ve beklentisinde bulunmak tinde çocukluk evresinde gerçekleşen/ olması 
gerekendir. Bu durumda insan, iradesini gerçekleşmesini sağlatacak olanın 
gölgesinde bulunmaktadır. İnsan yetişkinliğini ise iradesini, kendi imkân ve 
çabaları doğrultusunda gerçekleştirmesi sonucunda bulur.  
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İradeye bağlı olarak yetişkinliğe ve özgürlüğe varmak aynı doğrultuda 
gerçekleşir. Bizden istenen ise haklar, hadler ve hakkaniyet ilkeleri gereği 
irade ederek, sonuçta (akıbet ve ahrette) özgürlüğü kısıtlamayacak –ceza 
hükmü- olmayan ve tinde selameti getirici olan ilkeli/ salih amellerde 
bulunulmasıdır. Böylesi yetişkinlik evresinde özgürlükte insan; hem kendi 
iradesini ilkelere bağlı gerçekleştirirken hem de iradesinin ve eylemlerinin 
sonuçlarını öngörmesi sonucunda, kendisini yaşamında kısıtlamayacak/ 
selameti getiren eylemlerde bulunması ile özgür ve yetişkin olması 
doğrultusunda rüştünü bulan insan olarak kemalini bulmuş olur.  

Elbette ki irademizi gerçekleştireceğiz… Ama sorumluluk bilincinde; hadler, 
haklar ve hakkaniyet ilkesine bağlı olarak irade ettiklerimizi gerçekleştireceğiz. 
Bunun ile beraber eylemlerimizin sonuçlarını öngörerek irademize yön 
vermek ve doğru seçimler üzeri eylemlerde bulunmak hem yetişkinliğin hem 
de özgür olmanın gereğidir. Öngörülür gelecek ile selamet edinmek ve 
selametin devamlılığını sağlamak, selameti sürdürebilir kılmak; iradeye bağlı 
olarak tinde olması gerekenler üzeri yaşamanın sonucunda mümkündür ki 
insan süresinde bu da özetlenmektedir.  

İnsan suresinde, özgürce yaşamak; tinde yaşamanın gereği olan erdemler 
üzeri insanın, akıbetine/ ahretine bağlı olarak eylemlerde bulunması ile 
anlamlı kılınır. İnsan özgürlüğü ise Allah’ın nedenlere bağlı iradesi değil de 
ereğe bağlı iradesini kendinde gerçekleştirdiğinde bulacak olandır. Bu da 
ereğinde değer olarak görüleni yaşamaktır/ yaşamakla mümkün kılınmış 
olunandır.  

Nedenler bizi iradeye zorlar ama erek önümüzde tercihimiz olarak durur. 
Ereğe bağlı olunması ile gerçekleşende; Allah tarafından kabul gören –meşru 
olan- veya kabul görmeyen –meşru olmayan-, Allah’a göre tinde değer 
niteliğine haiz olan veya tinde değer niteliğine haiz olmayana göre yaşamak, 
insanın özgür olmasının gereği olarak önünde duran tinin gerçeğidir. Allah 
tarafından kabul gören tinde meşru olandır… Ki hak olana göre yaşamak, 
akıbete göre hadler edinerek yaşamak ve insani değerleri hakkaniyet ilkesi 
doğrultusunda feragat ahlakında gözeterek yaşamak, islam tininde meşruiyet 
belirimlerdir. Bu doğrultuda da önemli olan; yetişkin olarak özgürlüğün 
edinilmesi ve özgürlüğün kalıcı olarak devamlı kılınabilinmesidir. 
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Surede iradesi ile sıfat beliriminde görünen Allah, insanı kendinden ve irade 
sıfatından yana da ötelemez… İrade sıfatına bağlı olarak eylemde niteliğin 
neye göre belirlendiğini gösterir ve anlamlı kılar. Böylece insanın neye göre 
irade ederek nasıl yaşaması gerektiğinin aklını verir.  

İrade, Allah ile aynı doğrultuda gerçekleşen ortak bir sıfatımız olmaktan daha 
çok Allah’ın insana galip olduğu bir sıfatı olarak eyleme neden olması ile ereğe 
doğru sevk edici sıfat belirim olarak görülür. İnsan, erekte evrenseline bağlı 
olarak meşru olana göre sonuç veren, irade ve eylemlerinin sonucunda 
yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar doğrultusunda hareket ettikçe sürekli 
olan bir özgürlük edinebilir.  

Salih ameller ve nafile/ fazladan ibadetler ile ereğe odaklı yaşanılması 
sonuçta; ilkenin gerçek kılındığı ve idealde olanın görünüşe geldiği eylemler 
olmaları ile tinde yetişkinliğin, özgürlüğün gereği olarak surede yerini alırlar. 
Bu bağlamda yirmi dokuzuncu ayette “Dileyen rabbine bir yol tutar” 
denilirken; yetişkinliğe giden yolun sonunda, insanın rabbi olan Allah ile 
kendini bulacağı ve özgür olabileceği surenin ana fikri ile beraber anlamlı 
kılınır.  

Allah’ta, sonuç itibarı ile ilkesine bağlı ereğinde yaşanmadığı için kabul 
görmeyen –tinde meşru olmayan/ meşru görülmeyen- irade ve iradenin 
gerçekleştiği eylemler, Allah’tan uzaklaşma ile sonuç bulmakta. Yakin olmanın 
gereği olanlar yapılmamakta ise tam tersi olarak uzaklaşmaya sebep eylemler 
yapılmaktadır. Hakikati ilahiden uzaklık; tinde meşru olmayan –günah, kâfirlik 
vb olgularda gerçekleşen- tutum ve davranışlarda bulunmak olduğu içindir ki 
sonuçta; terbiyenin gereği olacak olan ceza, meşruiyet kazanmış olması ile 
insanın kaçınılmazı olarak önünde durur.  

Böyle olduğunda; insan için geçmiş, çözülmez zincir misali hatıralarıdır. Her 
hatıra sağlam demir misali içinden çıkılamayan/ çözülmez olan kopamadığı 
bağlarıdır. Geçmişin hesabı ise -yaptıklarının sonucunda bulduğu- geçmişini 
temizleyen ateş misali, yaşayacağı acılar olarak önünde durur. Büyük acılar, 
geçmişin zulümle yazılmış sayfalarını temizleyen ateş olarak görünüş bulur.    

Sonuç; hüsran ve ateş… Hüsran ayrılıktan doğar, ateşi kendini yakar. İnsan, 
kendini yaşamaktan mahrum, hak ve hakikate bakar. Akıbetinden korktukça 
olması gerekene bakar. Sevdikçe, sevdiği ile kendini aşar. 
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İçimizde büyürken ağaç misali, köklenir sevgi. Kökleri gönül göğünde; dalları 
budaklanırken duygulanır insan. Meyvesi, ulaşılmaz gibi duran sevgiliye 
uzanan gözyaşları olur. Böylesi… İçimizde büyüyen ağaçtır sevgi. Hasret 
artıkça, aşka misal ağaç olur. Gölgesi kapladıkça bedeni, ruhu; ayrılığın acı 
rüzgârı meltem olur. 

Aşk, sevgilinin gölgesinde gölgede yaşanandır. Gölgeden kurtulmak, sevgili ile 
ayağa kalkmaktır. Zor olan, kendini aşıp sevgiliyi yaşamaktır. Ötede duran 
sevgiliyi, gölgesinden de öte kendimizde bulmaktır. Nereye kadar? Gerçek 
sevgiliyi, Hakk olanı bulana kadar.  

Âdem, yoklukta duran… Varlığa soyundukça aşk ile kendini bulacak olan. 
Güneş olduğunda aşkı/ışkı ile gölgesinde durulan. Âdem, gönüllerde… Sevgili 
olup da gölgesinde doğulan. İradesine teslim olunan. Kendisi ile uyanırken 
Hakk’a uyanmaya sebep olan. Kendisine uyanırken, Hakk’a uyanan… 
Âdemlikten/ yokluktan kurtulan insan. Varlık deryasında Hakk’ın eli olup da 
rahmetinde uzanan.  

İnsan! Rahmet ol yağ. Rahmette yaşayacağın can. Sevgili olup da gönüllerde 
doğduğun an, kendine üflediğin can. Zan etme ki başkasına rahmet edersin. 
Rahmet ettikçe kendine yağansın. Selsebil kendini yaşarsın. Başkasını değil, 
kendini yaşarken Hakk’ı yaşarsın. İradeni gerçekleştirirken, eyleminde Allah’ı 
yaşarsın. 

Bil ki; beden için tüketirken beslenirsin, ruh için ise üretirken beslenirsin. 
Böyle ise yağ! Rahmet ol da yağ. Ürettiğin ile kendine yağ. Erdemler 
değişmezin olsun, ibadet bineğin olsun. Sen! Tinini değişmezler ışığında 
yeniden üretirken, kendine rahmet ol da yağ! Rahmet ettikçe kendini aşarsın, 
âlemlere rahmet olur yağarsın. Sen kendini böyle gerçekleştirirken, kendini 
doğurduğunda kendini yaşarsın.  

Bil ki; tinde kendini doğurmayanlar, gölgesinde durduklarını yaşarlar. Sen; 
üretirken, rahmet ederken rabbine vardığında kendini bulursun. Kendini 
bulan, kendini ürettiğinde kendini doğurandır. Sen rabbin ile kendini 
ürettiğinde/ doğurduğunda özgür olacak olansın. 

Demirden halka olup da zindanın olsa âlem, geçmiş zincirlendiğin hesap 
defterin, müebbet cezan ateşten gömlek… Sen kendini ürettiğinde, rahmet 
ettiğinde kurtulacak olansın. Durma geleceğini kurtar. Geçmişin hesabını 
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bugün gör, olması gerekeni de yap, yarınını kurtar. Böyle olduğunda insan 
olursun. İnsanlığını yaşamak ile kendini kurtaracak olansın. Sonunda kendini, 
hakkı ile özgürce yaşayacak olansın. Yetişkinliği edindiğinde, saltanatın 
kendini yaşamandır. Saltanatın; hak ettiklerini, hakkın olanı özgürce 
yaşamandır. 

11.10.2015 
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77-MÜRSELAT SURESİ 

 

Mürselat suresi hüküm suresidir diye Kur’an mucizesi kitabında not 
düşmüşüm. Birinci ayette; “Ardı ardına gönderilenlere yemin olsun” denilir. 
Amaca bağlı olarak değer olarak görünüş bulan üzerine yemin etmeye 
başlıyor. İkinci ve üçüncü ayetlerde; “Şiddetle esip savurdukça savuranlara, 
yayıldıkça yayılanlara” denilir. Bu gibi anlam ucu açık, içeriği belirsiz duran 
ifadelerin farklı düzeylerde anlamlı kılınması söz konusudur. Gönderilenler 
resuller mi, melekler mi, nebiler mi, mürşidi kâmiller mi? “Şiddetle esip 
savurdukça” denilirken; bu ayette ifade edilenler fikir, melekler, rüzgâr vb 
olarak anlaşılabilinir. Doğada okursan rüzgâr, maneviyatta okursan kâmiller, 
ilimden, akıldan okursan fikirler, vicdandan okursan ilkeler, savurdukça 
savurur. Vicdana ilkeler gönderilmiyor mu, inmiyor mu? Bu gibi ayetler hangi 
mertebeden okuduğunuza bağlı olarak anlam kazanan ifadelere haizdir. 
Bunun içindir ki surenin ruhu/ ilkesi ile alakadar olarak mükemmel 
tasvirlerdir. 

Sure hüküm ilkesiyle okunmalıdır ve İnsan suresi ile okunduğunda anlamlıdır. 
İnsan suresinde akıbet bilinci verilirken, insanın niyetlerine bağlı olarak 
gerçekleşen amellerini hasat edeceği de Mürselat’ta anlamlı kılınır. Ne 
ekersen onu biçersin. Beş, altı ve yedinci ayetler bunu anlamlı kılar. Bu 
ayetler; “bir öğüt/vahiy bırakanlara. Özür /arınmalarını sağlamak için veya 
uyarıp korkutmak için. Şüphesiz size vaat edilen şey elbette gerçekleşecektir”. 
Yani yaptığınız şeylerin karşılığını bulacaksınız. Bu durumda sure ile bulunulan 
güne dönerek olması gerekeni yaşamanın ihtarı verilir. 

Sekiz, dokuz ve onuncu ayetlerde de “Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök 
yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda” denilir. Bu ayetleri de farklı 
mertebelere göre çok farklı anlamlarda okuyabilirsiniz. “Yıldızların ışığı 
söndürüldüğünde” denilirken; mana akışı kapandığında, ilkeler ile görüş 
sahibi olduğunuzda, ulaşılmaz olana ulaşıldığında vb birçok anlam 
anlaşılırken; hak hakikate tanıksanız anlam arayışınız biter, anlamlı 
kılınmaktadır. Anlam arayışı bitiyor dan kastım; yeni bir düşünce alanına veya 
mertebeye geçiyorsunuzdur. Bulunduğunuz mertebenin bilgisini tükettiğiniz 
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anlamlı kılınmaktadır. Veya evliyaullahın yeryüzünden kalkacağı vaktin olduğu 
anlamlı kılınmaktadır. 

“Gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda” denilirken de nedenlere 
bağlı dayanaklar yitirildiğinde, bilinçte olanlar açığa çıktığında anlamlı kılınır. 

Yedinci ayet çok önemli: “Şüphesiz size vadolunan şey elbette 
gerçekleşecektir” denilir. Artık ne vaat ediliyorsa, olumlu veya olumsuz 
noktada… Bu yaptıklarınıza bağlı olarak cennette olabilir, cehennemde 
olabilir. Yani yaptıklarınızı hasat edeceksiniz. Yaptığınız bütün eylemler, 
niyetler ve düşünceler bir ekin ve ekini biçeceksiniz denilmektedir. Erenler 
bunu çok güzel doğuşlarla ifade etmişler. Hani ne derler “düşüncelerinizi 
amelleriniz ile ekersiniz, zaman rüzgârında onları biçersiniz” vb ifadelerde 
bulunurlar. Böylesi doğuşlar vardır. Yirmi dokuzuncu ayetten kırk altıncı ayete 
kadar bu durum anlamlı kılınır. Yirmi dokuzuncu ve otuzuncu ayetlerde; 
“Kendisini yalanlayıp durduğunuz şeye gidin. Üç kola ayrılmış bir gölgeye 
gidin…” denilirken; yaptıklarımızın karşılığını akıbet veya ahret olarak hasat 
edeceğimiz ifade edilmiş olunur.  Akıbetimiz yaşadıklarımızın sonucu olarak 
yaptıklarımızın hasadıdır.  

Bu surede analitik akıl tipine tanığızdır. Bakın ayrıştırıyor, ayırıyor, açıyor. 
Düşünün akıl ne yapar? Bilme nesnesini ayrıştırır, ayrıştırdıklarını anlamlı 
kılmaya, anlamaya çalışır… Anlayabilmek için sonunda bütününde anlamlı 
kılmaya çalışır. Aynı zamanda analitik aklıda betimliyor.  

Hakikate kıyasen bilinçlenmek ve bilinçlenen insanın ilkeli eylemde bulunması 
veya bulunmamasına göre hükmün üzerine hak olması surede anlamlı 
kılınmaktadır. Hakikatin inkâr edilmesinin ve hakikate göre yaşamın 
reddedilmesinin suç olduğu, surede açıkça ifade edilmektedir. Bakın, ya 
hakikate göre yaşayacaksın ya da hak ve hakikate göre yaşamadığınız için 
suçlu kabul edileceksiniz. Hakikate göre yaşamamak suçtur diyor. İlkeler üzeri, 
hak olan üzeri yaşamamak suçtur. İnsan yaşamında olup bitmekte olanlara 
baktığımızda hak ve hakikate göre ilkeler üzeri yaşamayanların kötülüğe, 
zulme bağlı olarak suçlular olduklarını da görmekte değilmiyiz? Hırsızlık, zina, 
fuhuş, cinayet vs…  

Hakikate göre ya yaşayacaksın, ya yaşayacaksın diyor. Yani hakikate göre 
yaşamamak suç. Hakikat haklar üzeri görünüşe haizdir ve haklar üzeri 
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yaşamamak zaten suçlu olma nedenidir. Bununla beraber insanın, nedenine 
bağlı olarak ereğinden mahrum bırakan niyet ve eylemlerde bulunması tinde 
kendisini suçlu kılar. Nedenini ereğe bağlı olarak yaşamamak suçtur, hak üzeri 
yaşamamak sebebiyle de suçlu olmaya sebep verir.  

Bu doğrultuda surede “üç gölge” tabiri kullanılır. Suçlunun, suçlarının uzantısı 
altında bulunduğu üç gölge…  Aslında gerçekleşeceğin gölgesinde neyi 
yaşıyormuşuz, bu çok önemli. Ahrette, cehennemde üç gölgenin olduğu ifade 
edilmekte. Bakalım, bu üç gölgenin -asılların gölgesinde bizler dünyada neyi 
yaşıyoruz.  

Suç, ceza hükmünü gerekli kılandır… Olması gereken ile bilinçlenebilmenin, 
olmaması gereken üzerinden gerçekleşmesinin de aracıdır. Bunları çok 
önceleri çok konuştuk… Bunun için fazla üzerinde durmuyorum. 

Suçun kendisi cezayı hak kılar demiştik. Cezada uyanışın gereğidir. Bu içerikte; 
kırk beşinci, kırk altıncı, kırk yedinci, kırk sekizinci, kırk dokuzuncu ayetler 
anlamlıdır. Dinde ceza ise daha önce belirttiğimiz gibi hakikate uyanışın ve 
hakikate göre yaşamanın gereğidir. Aynı zamanda insanın sınırlanmasının/ 
hadlerini bilmesinin gereğidir. Ceza olmazsa insan sınırlanmaz, olması 
gerekenin bilincini edinemez. Dikkat ederseniz; bu günlerde en çok şikâyet 
ettiğimiz konulardan bir tanesi de hukuken cezaların caydırıcı olmaması. Yani 
sınırlayıcı olmaması. 

Surede; hakikatin kendisi görüldüğünde insanın, geçmişi ve geleceği -olmuş 
bitmiş ve olacak- üzeri kendisinde çatışkıların gerçekleşeceği işaret edilir… Bu 
doğrultuda da insanın kendisinde, geçmişine ve geçmiş karakterine karşı yeni 
idrak ettiği ile yargıda olarak ayrışacağı işaret edilir. Vicdanda insan iki 
durumda eylemler gösterir. 1- Geçmişini önüne alır. 2- Karakter zemininde 
kişilik belirimleri üzeri git gel yaşar. Böyle yaptın, şöyle ettin gibi… Sure bu 
biçimde okuduğunda bizi farklı bir düşünce alanına taşıyor. Sure, insanın 
zorunlu olarak hakikate, hikmeti ilahi gereği yöneleceğini de betimler. Burası 
önemli. Bu durumdan, vicdandaki çatışkısından insan nasıl çıkar, sorusunu 
sormak zorunda kalırız. Ebette ki hikmeti ilahiye yönelerek çıkarız… Salih 
ameller/ hayrı, doğruyu, ahlakta güzelliği gözeterek ve bu doğrultuda 
edimlerde bulunarak çıkarız. 
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Otuzuncu ayette, üç kola ayrılmış gölge ifadesini görürüz… Ki gölge uzantı 
anlamına gelir, bir şeyin uzantısı. Gölge uzantı demektir, bilinçte uzantı 
kazanan üç durum işaret edilir. Gönülde uzantı kazanmış diye anlayın. Allah’ı 
inkâr, salih amelden yoksunluk, akıbete göre yaşamamanın getirisi olan 
suçluluğun, bilinçte uzantısı altında olarak kişinin kendisini bulacağı anlamlı 
kılınır. Bu durumda insan, suçladığı kendini, suçlu hükmünde bulur. Suçladığı 
kendi, suçlu kıldığı kendi. Şimdi; ahrette, ereğinde gerçekleşecek hak olana, 
hakikate uyandınız… Hak ve hakikatle karşı karşıyasınız, geçmişiniz önünüzde 
ve cezada üzerinize hak görülmüş. Siz, kendinize suçlu hükmüyle yargıda 
bulunmanıza sebep verecek neyin uzantısı/ gölgesi altında bulunursunuz?   

1. Allah’a iman etmemişsiniz, Allah’ı inkâr etmeni suçluluğunun bilinçte 
uzantısı altında bulunursunuz.  

2. Salih amel yapmadınız; yani hayrı, doğruluğu/ doğru –gerçek olanı ve 
güzel olanı gözetmediniz ve bu ilkeler doğrultusunda eylemlerde 
bulunmamanızın suçluluğunda kendinizi bulursunuz.  

3. Kendinizi mevcudatın, insanların haklarına bağlı olarak eylemlerinizde 
sınırlamadınız. Vicdandan yoksun olarak yaşadınız. Hakların gaspı ve 
haklara tecavüzün suçluluğunun ateş olan gölgesi altında kendinizi 
bulursunuz. Bu üç durumu vicdanlı her insan iç dünyasında yaşamaz 
mı? Hayatta birçok örneği ile tanık olduğumuz durumlardır. 

Allah’ı inkâr/ yalanlamanın, hak olanı yalanlamanın getirisi olan tedirginlik ve 
korku, salih amelden yoksunluk/ şımarıklığın sonuçta getirisi olan kaygı ve 
yapılan kötülüklerin, zulmün sonuçta getirisi olan pişmanlık gönlümüzde 
ateşten gölgedir. Yalanladığımız açığa çıktığında tedirginlik ve korku sarar 
yüreği. Şımarırken yapmayı unuttuğumuz; güzelliği edinmeye sebep olacak 
fırsatlar sonunda kaçırıldığında, kaygıyı geleceğe uzanarak başı kaplayan ateş 
olarak buluruz. Geçmişin kara sayfaları geldikçe akla, vicdanda pişmanlık 
ateşini buluruz. Kendi ateşimizde, sonu gelmeyecekmişçesine yanarız.  

Surede ifade edilen üç kollu gölge, vicdanın güneş gibi doğması sonucunda 
gerçekleşen, birbirleri ile girift biçimde iç içe bulunan, geleceği öngörmeye 
perde olan, suçlu olmanın hükmü sonucunda gönlümüzde de vicdan ile 
bulduğumuz üç durumdur. Bu durumların aynı kaynaktan uzantı olarak üç 
kollu gölge olarak tasvir edilmesi ve aslında da böyle olması, insanı Allah’a 
hayran etmekte. Yani anlamaya çalıştığımız, sıradan bir akıl sahibi değil.   
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Salih amel yapmamanın sebeplerinden olan şımarıklık sonuçta hüsran ve 
pişmanlıklara da sebeptir. Akıbete göre yaşamamanın getirdiği (akıbete göre 
şımarıklar, vicdanları uykuda olanlar yaşamaz) kaygı, Mürselat surenin 
başlarında anlamlı kılınmaktadır. 

Üç gölgeyi de kendi üslubuyla zaten söylüyor. “O gün vay yalancıların haline” 
diye. Bir şeyi hakikati ile bildiğinizde ve yanlışlarınız varsa eğer geçmişin 
gölgesi üzerinize çöker. Geçmişte ne yapmadınız? Allah’a iman etmediniz, 
salih amel yapmadınız, akıbete göre yaşamadınız. Sonuç; bunların sizin 
üzerinizdeki gölgesi. Ama nasıl? İzi kalmış, uzantısı kalmış, ama sizi koruyucu 
bir gölge değil. Bunların tam tersi olan, sizi koruyacak gölgelerini kendinizde 
bulacağınız; Allah iman etmek ile özgüvendir, salih amellerde bulunmak ile de 
huzurdur/ yaşam sevincidir ve şımarmadan vicdan ile akıbete göre yaşamak 
ile de takvanın sonucunda görülen selamettir. 

İnsanın suçlu olduğunu bilmesi azaptan muafiyeti getirmez. Hak hakikatle 
karşılaştığın anda onu bildin ama bilmek muafiyet getirmiyor. Bilinçte 
uyanmak, muafiyet getirmiyor. Evvela insan kendi ile hesaplaşacak. Bildik 
kurtulduk, yok böyle bir şey. Bildiğinizde kurtulmazsınız, sorumlu kılınırsınız. 
Bildiğinde, geçmişini al hesaplaş, cezanı çek arın ve böylece dön Rabbine 
denilir. 

Surede, olan bitenin üzerinden hakikate tanık olmaya direnen ve hakikati 
reddeden insanın; nebiler/ ilahi sıfatların görünüşüne sebep karakterler 
üzerinden rububiyeti ile görünen Allah’a sonunda ulûhiyet belirimi ile tanık 
olacağının kaçınılmaz olduğu özetlenir. Sonuç itibariyle bize gönderilenlerin 
kendisi kimlerse, uyandırmak için gönderilenlerdir. Allah rububiyeti ile 
gönderdikleri üzerinden kendisini görünüşe taşımaktadır… Rububiyetinin 
ellerini tutmayanlara ulûhiyeti ile görüneceğinin haberi verilmektedir. 
Rububiyeten uzanan elleri kimler tutmakta ise ulûhiyette görünüşe tanıklık 
bir müjdedir. İnsan seviyordur ve rububiyet sahibi ona diyor ki “sen ulûhiyete 
varacaksın merak etme” ama önce bir hesabını gör, ondan sonra. Mürselat 
süresinde bunu okuyun… Ayıranlara, savuranlara deniliyor ki ilk önce sen 
kendini şöyle bir savur, kötü huylarından silkelen, batıl olandan ayrıştır. Bir 
temizlen ondan sonra da hak, hakikate hakkıyla tanık ol, hakkıyla yaşa. 

Sureye üslubu itibari ile bakıldığında insanın, akıl melekeleriyle muhattab 
alındığı görülür. Yirmi birinci ayetten yirmi sekizinci ayete kadar olan ayetler 
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ile beraber on altıncı ve on yedinci ayetler ile bu anlaşılır. “Biz öncekileri helak 
etmedik mi” denilirken; geçmişten akli bir örnek veriyor. “Sonra arkadan 
gelenleri onların peşine takarız” denilirken; tarih bilincinin önemini 
görmekteyiz. Yirminci ayette de “Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı” 
denilirken doğa zemininde insan mertebesinde olan biten akli bir ifade olarak 
anlamlı kılınmakta.  

Geçmişten akli olanı anlatıyor, olan bitenden akli olanı anlatıyor. “Onu sağlam 
bir yere yerleştirdik belli bir süreye kadar” bunlar hep bildik şeyler. Ama 
sürecinde içeride ne gerçekleşiyor onu bilmiyorlar. Yirmi sekizinci ayete de “O 
gün yalanlayanların vay haline, kendini yalanlayıp durduğunuz şeye gidin, üç 
kolla ayrılmış bir…” bu sefer geleceğe ait olarak akli bir şey söylüyor. Burada 
yaşadıklarınızın sonuçları vardır. Yaşadığınızın sonuçları da akli olarak size 
beyan edilmekte. Buna göre yaşa denilmekte. Sure ile usta, tine uyanması/ 
aydınlanması gereken insana konuşulmaktadır. Bir önceki surede irade 
düzeyinde tercihlerinde uyanması gereken/ uyanık olması, bilinçli olması 
gereken insan muhataptı. Kıyamet suresinde ise vicdanda uyanması gereken 
insan muhataptı. Bu surede usta tinden yana uyanış/ aydınlanma söz konusu. 

İnsan, hak ve hakikate us ile de uyanmalıdır/ aydınlanmalıdır. Bakın doğada, 
doğaya karşı uyanmak, aydınlanmak değil bu, bilimle uyanmak değil. Bu tinde 
uyanmak, ilkelerle uyanmaktır. Tinde gerçekleşenler ile olanı biteni geçmişte 
görüp,  bugünde de olanı biteni görüp ve gelecekte de olabileceğinin aklını 
edinmenin uyanışı. Tabi vicdan burada yine iş görüyor. Ama akılla da buna 
tanığız. Akıl melekemizle olan bitene tanığız. Geçmişte olanlar, bugün olanlar 
ve yarın olabileceklerin ihtimalleri üzerinden ne yapılması gerektiğinin 
bilincini zaten ediniyoruz. Ama bu tinde uyanıştır. Bir daha söylüyorum; 
doğaya karşı akli bir uyanış değil, tinde hak hakikate karşı bir uyanıştan 
bahsetmekteyiz.    

“Artık onlar bundan sonra hangi söze inanacaklar” denilirken; akli olan bütün 
delilleri beyan ettik denilmektedir. Geçmişten örnek veriyorum, günden 
örnek veriyorum, gelecekten örnek veriyorum hakikate tanık olmaya daha ne 
gereklidir denilmektedir. Aklen hakikate tanık ol ve olması gerekeni yaşa 
denilmiş olunur. 

Ellinci ayette iman ile uyanma betimlenir. İman vicdanda uyanmanın gereğidir 
ve şımarıklık, küfür ve inadın aşılmasının da gereğidir.  
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Surenin on dokuzuncu, yirmi sekizinci, otuz dördüncü vb ayetlerinde geçen “O 
gün yalanlayanların vay haline” denilirken; o gün, imana bağlı olarak aklen 
uyananlara ve aklen tanık olanlara zorluk yoktur da anlamlı kılınır. Hak ve 
hakikati yalanlamayacaksın, salih amellerde bulunacaksın, akıbete göre yaşam 
sınırlarını belirleyeceksin ve imanlı, vicdanlı takva sahibi bir insan olarak 
yaşayacaksın. Bu ayetlerde ki ifade biçimi ile insanın akıbetinden yana ihtar 
edildiğine de tanık olmaktayız. 

Vicdan ile dünü aşıp günde yaşayacaksın, vicdanda beliren takva ile akıbete 
göre yaşayacaksın, salih amel ile günde yaşayacaksın, iman ile de doğaya 
aşkın, tinde gerçek olanı yaşayacaksın. Suç ve ceza zikredilmekte ama 
kurtuluşun araçları da zikredilmekte.   

Yirmiden, yirmi beşinci ayete kadar; “Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? 
Onu sağlam bir yere yerleştirdik, belli bir süreye kadar. Biz buna güç getirdik. 
Biz ne güç getirenleriz. O gün yalanlayanların vay haline…” denilir. Başka 
surelerde ne diyordu? Allah’ın önüne geçemezsiniz, bizlerin önüne 
geçemezsiniz. Önüne geçemezsiniz demek; her şey bizim irademizle bizim 
gerçekleştirmemiz sonucunda oluyor demektir. Zaten ürünün kendisi, üreten 
öznenin önündedir. Halk eden Allah, halk ettiklerinin ilerisinde erekte 
belirendir. Zaten olmuşun bitmişin içinde yaşıyoruz, anlamlandırmıştık. Zaten 
hiçbir zaman önüne geçme gibi bir olanağımız da yok. Kendisine zatında 
erdiğinizde önüne de geçmiş değilsiniz.  Yaptığımız her şey zaten yapılmışın 
olanın sonucunda yaşadığınızdır. İç âlemde yaşanılanın sonucunu yaşıyoruz. 
Yani iç âlemde ne oluyorsa, evvelimizde ne olup bitmekte ise sonuç itibariyle 
gölgeler vadisinde, uzantısında yaşanır olmakta.  Asılların asılı olan nur 
deryasında da ne olmakta ise asıllar da onu yaşamakta. Asılların, gölgesi de 
asıllarda gerçekleşenlerin sonuçlarını yaşamakta... 

On altı ve on yedinci ayetler tarih ayetleri idi, olmuş bitmiş ifade edilmekte 
idi. Yirmiden yirmi dörde kadar olan ayetler olmakta olanların ifadesini 
taşımakta. Yediden onuncu ayetlere kadar da olacakların üzerinden hakikati 
ilahiyi aklen delillerinde görerek tanık olmanın insana zorunlu kılındığını 
görmekteyiz.  Bu ayetlerle beraber dikkatli bakarsanız, Cenab-ı Hakk diyor ki 
bana tanık ol, sözümün gerçekleşmesi var olduğumun delilidir… Olmuş bitmiş, 
olan biten ve olacak olanlarda beni gözle ve bana tanık ol demektedir.  
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İlk ayetlerin içeriği geniş bir yelpazede anlam bulur. Birinci ayet; nebilere, 
resullere, meleklere, bilgiye ayetlere vb içerikler ile okunabilinir. İkinci ayet; 
rüzgârlara, akıl ehline, servet ehline, cebbar melekelere, savaşçılara, vb 
içerikler ile okunabilinir. Yani hangi mertebeden okuduğunuza bağlı olarak 
birçok anlama gelmekteler. 

On iki, on dört, on altı, yirmi ve yirmi beşinci ayetler soru niteliğinde, hitap 
üzeri insanın akıl melekesi ile muhattab alındığını gösterir. Onuncu ayet 
insanın, ya aşkla ya da hayati korkuları sonucunda geçmişi üzerine düşünerek 
kendisinde yeni bir başlangıca kapı aralayabileceğini işaret etmesi adına 
önemlidir. “Dağlar sökülüp savrulduğu zaman” (onuncu ayet) ya korkularla, 
ya sevgi ile muhabbetle insan dayanaklarını savuru verir. Ya kendi savuracak 
ya da savururlar. Ya savrulacak, ya savrulacak. Ya sizin eliniz üzerinde 
savuracak, ya da sen yapmıyorsan başkasının eli üzerinden savrulacak. Bu da 
istisnasız herkesin yaşayacağı bir durumdur.  

Kıyamet belirtileri, sonucu göstermeleri ile ya korkuya yâda muhabbete 
sebeptir. Bende muhabbete sebepti… Çocukken de korkuya sebepti. Sonunda 
bir baktım ki bu işte bir güzellik var. O vakit dedim ki tamam; amaç Allah’a 
varmaksa, kıyamette haksa, kıyamet kopmadan Allah’a varmak yok ise, o 
vakit kıyamet başıma kopsun der oldum. Abdullah Baba derdi; “Oğlum, bizim 
orada dua ederler ki Allah kıyameti başına koparsın”. Bende içimden derdim 
ki âmin.  

Amacın hak ise, talep hak ise o vakit kıyametten geçmenin de hak olduğunu 
bileceksiniz. Kıyametin korku nesnesi olmasından çıkıp muhabbete nesne 
olması gerekmez mi? Allah ile tinde ayağa kalkmak kadar güzel bir durum 
olabilir mi? O vakit; dağların yok olacak kendi öz varlığın ile varoluşunun 
tadına varacaksın… Gök yarılacak, tinsel olana duyarlı olacaksın. Bu ayetlerin 
fizikte anlam karşılıkları da vardır ama doğa nesneleri üzerinden anlamlı 
kılınan sizsiniz. Gök yarıldığında denilirken; kendi dışınıza muhafazalarınızı 
yitirerek savunmasız kalmanız da anlamlı kılınır. Dağlar savrulduğunda 
denildiğinde de dayanaklarınızı yitirmeniz, karakter belirimlerinizin yokluk 
bulacağı da anlamlı kılınmaktadır.  

Göğün yarılması insanın tinde gerçekleşenlere duyarlılık kazanması anlamına 
da gelir. Tinde duyarlılık başladı mı, duyuda algıda nefsi ile görüş sahibi olan 
sen, gidersin. Tinsel algıda hak ve hakikate duyarlı olan insan olursun.   
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Kırk sekizinci ayette; rükû etmezler denilmekte. Rükûya farklı bir anlamda da 
bakmak gerekir. “Rükû etmezler” ifadesi önemli. Duyular ile rükû, kulak 
vermezler, gözlemezler anlamına gelir. Duyularla secde ise algıladığında 
bütünlenmek anlamını taşır. Böyle olsa da kıyam, hakikatin iman ile kabul 
edilişidir. Rükû, acziyet idrakinde olarak kulun kulluk bilincinde hakka yönelişi, 
kendinde olan hakka yönelişidir. Secde, mevcut dayanak ve varoluşsal 
belirimlerinden soyunarak, Hakk’a/ özvarlığına insanın varmasıdır. İnsanın 
dayanakları, muhafazaları bitecek ki secdesinde sadece Allah ile kendini 
bulabilsin. Baş yokluğa değmeli ki İnsan Allah’a kavuşabilsin. Salâtta, oturuşa/ 
kaada varmanız demek; Hakk ile şuurda olarak bakıyorsunuzdur demektir. 
İnsanlığa Allah’ın eli olarak uzanırsınız. Bu da hizmette şükrünüz olur. Yani 
ettehiyatüyü okursunuz. Size nimet veren Allah’ı hizmetin şükründe yaşama 
olanağı bulursunuz.  

Namaz müminin miracıdır. Namazı anlamak ve namazı hakkı ile yaşamadıkça 
değerini anlayamayız. Normal namazdan da bahsediyorum. Amacına 
yetiştiren, ereğinde olanı edinmeye sebep veren değer olarak görülür. Önemli 
olan araç olarak verilenin hakkı ile kullanılmasıdır. Bu bağlamda ibadetlerin 
hepsi Hakk’a varmanın aracıdırlar, amaç değildirler. 

Sekizden, on birinci ayete kadar olan ayetler de önemlidir. Sekizinci ayette 
yıldızların sönmesinden bahsedilir. Burası önemli; yıldızlar ne zaman söner? 
Fizikten düşünün! Gündüz olduğunda. Bunu da manevi olarak düşünün! 
Gündüz olduğunda yıldızlar söner. İlkeleri kendi dışımızda bilincimizin önünde 
biliriz. Bilmiyoruz ki bize içkinler. Ne vakit üst yapı kurumları olur da değerler 
olarak yaşadıklarımızdırlar, içselleştirilmişlerdir. Güneşin de bir yıldız olması 
sebebiyle gündüzün içselleştirdiğimiz olması gibi…  

İlkeler bilgide, kavramda iken dışsal dururlar, kişiye dışsaldırlar. Ne vakit 
içselleştirilirler, üst yapı kurumları olurlar, değerler olurlar, insan tinde 
aydınlığa ermiştir. Burcu olan ilke ile aydınlığa ermiştir. Vicdanı uyanmıştır, 
onlarla yaşıyordur. Artık yıldız değildirler, yıldızlar söndüğünde demek, 
yıldızlar sizde uyandığında demektir. Yani gündüz olduğunda... Hangi yıldız 
uyandığında diğer yıldızlar sönüyor? Güneş. Çünkü artık onların tamamı sizde 
değere döndü, kendi güneşiniz doğdu. Gecede yol yürüyüş bitti. İlkeler 
önünüzde idi, onlara göre yürüyordunuz. Kutup yıldızına göre değil,  güney 
yıldızına göre değil. Artık sizde olanla yürüyorsunuz. Gündüz oldu mu yıldıza 
gerek kalmıyor. Çünkü zaten üzerinizde hüküm sahibi Allah! İlkeleri 
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edindiğinizde, sizde hüküm sahibi Allah vicdanda içselleştirdiğiniz, akılda 
içselleştirdiğiniz ile sizde iş görmektedir. Birde bakıyorsunuz ki yıldızlar 
sizdeymiş. Karanlık sizmişsiniz dışarısı değil. Ulaşılmaz olanlar artık ulaşılmaz 
değildirler. 

Yıldızlar söndüğünde gündüz olduğunda, yani her şey belli belirgin olduğunda, 
ilkelerle yol bulma bittiğinde, ilkelerle artık yol bulmuyorsun ilkeleri 
yaşıyorsun demektir. Her şey hakkı ile görüldüğünde geleceğe karşı 
beklentiye ait umutlar ve hayaller biter. Geleceğe doğru hayaller 
kurmuyorsanız, ne takdir ettiyse onu yaşıyorsun. Her iş hakkıyla 
algılandığında, dayanaklar yitirildiğinde, -burada ki dayanaklar dünyevi gelip 
geçici olanlar- kimin kademi altında isen -yani baskın karakteriniz- açığa 
çıkmıştır. Onuncu ve on birinci ayetlerde “Dağlar savrulduğunda ve 
peygamberlerin vakti belirlendiğinde” denilir. Bu ayetleri birinci ayetle 
okuyun!.. Gönderilenler belirdiğinde, dağlar savrulur, yıldızlar sönmeye 
başlar. Çünkü güneş gönül burcunda yükselmektedir. Onların vakti geldiğinde 
insan; Âdem devri, İsa devri vb gönderilenlerin hangisinin karakteri üzeri ise 
hangi gönderilenin kademi altında iseniz; onunla tinde uyanacaksınız/ 
aydınlanacaksınız anlamına gelir. O zaman bir bakmışsın İsa ile yürüyorsun, 
bir bakmışsın Musa ile yürüyorsun, bir bakmışsın onlar üzerinde baskın kuvvet 
olarak görünüyor. Önemli olan ise onların gölgesi altından sıyrılarak Allah ile 
özgünlükte kendimizi bulmamızdır. Bu bağlamda yıldızlar söndüğünde ayeti 
bu anlamada ışık tutar. Bize karanlıkta ışık tutan nebiler, mürşitler ne zaman 
ki Allah ile kendimizi buluruz, dışımızda sönen yıldızlar misalidirler. 

Kişi kendinde olan neler varsa onları kendinde dışlaştırırken, Allah’tan 
kendisini uzak kılan şeyler ne ise onlardan ayrılırken, en sonunda baskın 
kuvveti ne ise o açığa çıkar. Esmayı hassı, belirgin karakteri ortaya çıkar. 
Melek olarak da arketip olarak ta hangi peygamberin kademi altında ise hangi 
ilkeler üzeri donatılmışsa üzerinde baskın olan ilke ile beraber karakteri açığa 
çıkar. O vakit zaten kıyametin bir aşamasına daha gelmiş olursun. Çünkü 
kıyamet bir çırpıda olan değil, aşama aşama gerçekleşendir/ gerçekleşecektir. 
Yani yok oluş var, var oluş var, var oluşun süreçleri var. Peygamber olarak 
ayağa kalkış var. Meleklerin kuvvetleri olarak ayağa kalkış var. Esma ile sıfatlar 
ile ayağa kalkış var. Zatihi Hakk’ın kendisi ile ayağa kalkış var. Hakk ayağa 
kalkmıyor, siz Hakk ile ayağa kalkıyorsunuz.  
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Yıldızların sönmesi ile yıldızların dürülmesi benzer anlamlar içerirler. Bazı 
ayetlerde yıldızların sönmesi, yıldızların dürülmesi anlamına gelir. Yıldızların 
dürülmesi, benzer anlamlar içerse de yıldızların; astroloji, astronomi vb gibi 
şeylerle de anlamlandırılması anlamına gelir. Yani sadece bir betimleme tasvir 
yapılmıyor. Aynı zamanda gelecekten de haber veriliyor. “yıldızlar 
dürüldüğünde” yıldızlar keşfedildiğinde, bilindiğinde, yolları, yerleri 
bulunduğunda anlamlarına da gelir. 

Bu gibi ayetler; insan için dünya nedenini yitirdiğinde, insan uzaya/ göklere 
açıldığında anlamını da içerir. Bunlar halifetullah olan insanın, dünyada ki 
nedenini uzaya taşıyacağını da işaret eden gelecek zaman tasvirleridir. Hani 
diyor ya yeryüzünde halife yaratacağım, bu ayetinin hükmünün kalktığı 
zamanlarda anlamlı kılınmaktadır. Bu ayet kalktığında insanoğlu semalara 
yükselmiş ve seyir etmekte bulacaktır kendini. Ama hangi sema; uzay âlemine 
açılmıştır. Öyle bir gelecek var mıdır? Var.  

Bunu manevi olarak düşünün, dünya kâmil insanın ruhu yanında bir damla 
kadar ufaktır. Ruhu ile dünyaya bulunduğu uzay semasından bakan için dünya 
nesneleri ne anlam taşırlar. İnsan sonsuzlukta kendini bulduğunda; dünyası ile 
kendini anlamlı bulmaz… Kendi ile anlamlı bir dünyaya ve başka dünyalara 
tanık olmaya başlar.  

On üç ve on dördüncü ayetlerdeki “Ayrılma günü” diye meal edilen gün; 
hakikatten yana bilinçlenen insanın, geçmiş insanlık mertebesinden ayrılışı 
anlamını da içerir. Hakikatle bilinçlenenin, ilkelerle hak üzeri geçmişi ile 
hesaplaşacak olması kaçınılmazdır. 

Sure önceden haberi verilmiş olacak olanlar gerçekleşmeden önce, insanın 
tinsel nedenine bağlı olarak tinde ereği olması gereken hak ve hakikatin kıble 
edinilmesi üzeri yaşaması gerektiğini beyan eder. İnsanın yaşadığı her ne ise 
geleceği adına hüküm verdiğidir. Çünkü her yaşanan, sonuçları ile sonradan 
görülecek ve hatırlanacak olandır. Kim ne yapmakta ise geleceği adına, 
kendine hüküm vermektedir. İnsandan istenen; delileri ile Allah’ın varoluşuna 
tanık olması ve bu doğrultuda da haklar üzeri salih ameller ile yaşamasıdır. 
Hak ve hakikat ile yüzleşmeden önce insanın gönderilen rahmet eli olanlar ile 
kendine, iç dünyasında Allah’a seyri sefer etmesi, hüsran dolu bir akıbetten 
kurtulmanın tek yoludur. 
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Surede; gelecek, ölüm ve hüsran ile bilincimizin önüne getirilerek, nasıl 
yaşamamız gerektiği anlamlı kılınmaktadır. Geleceğe hükmü ile taşınan insan 
için, kendi gerçekliğini tinde neden ve ereğine bağlı olarak yaşamaması, 
kendisini suçlu kılar. Suç cezayı hak kılar ki insan kendine, kendi gerçekliğine 
uyanabilsin ve kendi gerçekliğine göre yaşayabilsin. İnsanın gerçekliği ise öz 
varlığı olan Allah’ı, nefsi emmareden arınmış olarak hakkı ile yaşamasıdır.  

Bu sure; haksız yere hükümlerde/ yargılarda bulunma ve sonuçları, ilkesince 
okunmalıdır. Bunun ile beraber; Allah’a iman ve Kur’an ile O’na yol bulmak, 
akıbeti iman ile kabullenerek takva sahibi olmak ve salih amellerde bulunmak; 
kurtuluşun, selamete kavuşmanın gereği olarak işaret edilir. Sure suçlu 
olanlara uyarı niteliğinde ihtar üslubunda ifadelere haiz olduğundan dolayı, 
ihtar ilkesi ile de zevk edilmelidir. İnsanın ihtar edildiği ise hak sözün 
gerçekleşeceği gündür. Hak olanın ve hakikat sahibinin aşikâr olacağı gün 
gelmeden önce, insanın inat ettiği küfründen dönmemesi dillendirilir. 
İnsandan istenen; kendisini, tinde neden ve ereğe göre sorgulaması, doğru 
olan kararlar ve yargılarda bulunmasıdır. Sure, daha çok doğruluk ilkesine 
bağlı olarak ifadesinde biçim kazanmıştır. İnsana söylenen; gerçek olanı 
yalanlaması değil, doğrulamasıdır.    

11.10.2015 
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78-NEBE SURESİ 

 

“Onlar birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberi mi?” Denilirken; o büyük 
haberi deyince sure Nebe ismini alıyor. Üçüncü ayette; “onlar onun hakkında 
ayrılığa düşmüşlerdir” denilirken ilk iki ayetle beraber anlamaktayız ki Nebe 
suresinde imanla uyanış anlamlı kılınmakta… Bu surede her ne kadar Allah’a 
iman etmek vurgulanmış olsa da akıbete, ahrete –gelecekte yaşanacaklara- 
iman edilmesi istenendir. İnsanın geleceğe uyanışı yaşamını gelecek 
belirimine göre belirlemesi hak olan sınırlarına çekilerek insan olmasının 
gereğinde yaşaması anlamını taşır. Surede özetlenen de budur. 

İman ilkesini Yasin suresinde okumuştuk. Bu sure de imanla uyanma/ 
aydınlanma ilkesiyle okunmalı. Bir önceki sureyi akıl önde olarak anlamlı 
kılmıştık. Ondan önceki surede irade çok öndeydi. Takip edin birbirini 
tamamlıyorlar. Önceki surelerde vicdan, irade, akıl meleke mertebelerinde 
muhatap alınan insana tanıktık. Bu sure ile beraber iman ile muhatap alınan 
insana tanığız. Muhteşem bir şey... Sureleri birbirlerinden ayrı da 
işleyemiyoruz, birbirlerini tamamlayan ifadelere haizler. Vicdan, irade, akıl ve 
iman… Sürece bakınız; her bir surede bir özellik daha öncelikli işlenmekte 
olarak ifadelerde bulunulmakta.  

Bu sure iman ile uyanış ilkesine göre okunmalıdır. Bu ilkeyi surede açığa 
çıkaran; insandan, iman ile uyanışın istenen olmasıdır. Surede altıncı ayetten 
on altıncı ayete kadar olan bölümde, emek verilen ürün üzerinden, emek 
verene iman edilmesi istenmektedir. 

Altıdan, on altıya kadar ki ayetler; “biz yeryüzünü bir beşik/ döşek yapmadık 
mı? Dağları da kazıklar…” döşek tabiri, güzel bir tabir aslında… Hem döşekte 
uyunur, harbiden de uyuyoruz… Döşek tabirini çocukluğumdan beri severim. 
Çocukluğumdan beri Kur’an okuyorum, çocukluğumdan beri döşek tabiri hep 
hoşuma gitmiştir. Gökyüzü olmuş bir yorgan, döşek olmuş yeryüzü, içinde de 
uyusun büyüsünler… Sebepler dairesinde gördüğü rüyada uyanası insan, 
uykusunda uyanmaya yol bulmalı. Diyor ya; geçici olanı ne kadar da çok 
seviyorsunuz. Yani rüyayı o kadar çok seviyorsunuz diyor.  
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Rüyada Allah’ı görürseniz ne olur? Rüyaları sevmeye başlarsınız. Yani şu 
dünya rüyasında da Hakk’ı hakikatiyle varoluş tavırlarında görmeye 
başlarsanız, size dünya da tatlı gelir. Uyanmak istemezsiniz. Böyle bir tarafı da 
var ama tinde uyananlar için dünyada Allah’ı görmek söz konusudur. Bunun 
dışında dünya uykusunda görülenler gaflette insanı sürükleyen rüyalardır. 

“çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık”. Yahu 
iman etmiyor musunuz? İmanla uyanın, görün, hakikati fark edin demekte. 
Çünkü iman tanıklık getirir, imanı olmayanın tanıklığı olmaz… Evet; vicdan 
olmalı amenna, ama iman olmazsa vicdanda iş görmüyor. Yani imanı 
olmayanın vicdanı hakkı ile iş görmez. Dünyadaki sebepler dairesinde belki 
vicdanı işler ama Allah’a tanıklıkta vicdan işlemez ise tinde hakikate yükseliş 
hakkı ile gerçekleşmez. Böyle olduğu içindir ki iman; hakikat sahibine tanıklık 
için, vicdan ile hak olana tanıklık için, akli olarak ta bilgisinde bulduğundan 
emin olmak için şarttır. Bunun için olsa gerek ki hazreti Ali; biz bu gözlerle 
Allah’ı göremeyiz, iman dolu gözlerle görürüz” demekte değil mi? Çünkü 
iman, yakinliğe taşır ve bildiğine hakkı ile şüpheye düşmeden tanık olmaya 
sebeptir. Emin olduğumuza, Hakk’a tanık olmamıza sebeptir.  

İnsandan idealinde imanla uyanış istenmektedir. Halk edilen doğadaki ürünler 
içerisinde haz, menfaat ve heveslere bağlı olarak kaybolması istenen değildir. 
Yani benim verdiğim ürünler içerisinde; ürünlerin nedeni sizken ve bana 
yetişmenize, tanımanıza araçken, kaybolmanıza sebep olmamalıdırlar. 
Ürünler onların içinde kaybolmanız için değil, Hakk’a taşınması için var. 
Surede bunu net bir biçimde anlaşılmakta.  

Otuz birinci ayet; iman ehlinin takva da anlamlı kılınması adına önemlidir. Bu 
ayet; “şüphesiz takva sahipleri için bir kurtuluş vardır”.  Zaten gelecek ve 
akıbete göre yaşamak imanın ve dolayısı ile de vicdanın cüzlerindendir. İman 
olmasa zaten akıbete göre yaşamaya da sevk ediliş gerçekleşmez. Gelecek 
takva ile yürünmesi gereken bir yoldur. Takvasız geleceğe doğru yürümek 
sonuçları ağır olan bir yaşamda kendimizi bulmamız anlamını taşır. 

Kırkıncı ayet sonuçta iman ile uyanmanın hâlini betimler. “Kuşkusuz biz sizi 
yakin bir azapla uyardık. O gün kişi, kendi ellerinin önceden gönderdiklerine 
bakar! Kâfirde: “keşke ben toprak olsaydım” der.” Tamamıyla zorunlu iman ile 
uyanıyoruz. İsteseniz de istemeseniz de, ahrette iman/ emin olmak zorunlu. 
Herkes imanı ile samimi olarak Allah’a varoluşunda tanık olmalı. Yani 
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gerçeğe/ mutlak gerçek olana tanık olmalı. Dünyada iken gerçeğe tanık olup 
olmama problemi var. Ahrette ise tanık olup olmama problemi diye bir şey 
yok. Kabul edip etmeme diye bir lükste yok. Gerçek olan umumiyeti bağlayıcı 
biçimde görünüş bulduğunda, gözlerinizi gerçeğe kapatamazsınız, kapatsanız 
da ne anlam taşır ki?  

Ahiret dediğim, öldükten sonra yaşanılan ortam. Dikkat edilirse, gözden 
perdelerin indirildiği yer. Zaten ruhunuz ile can gözüyle bakıyorsunuz, nurla 
görmektesiniz. Melekler aşikâr, Hakk varoluş belirimleri ile aşikâr, gerçekler 
ortada. Geçmiş hatırlatılan ve çaresizlikte uyanılan yerdeyiz. Güne dün ile 
bakmakta ve hakikat ile karşı karşıyasınız, hak olan ile yüzleşeceğiz ve cezamız 
görülecek... Görmediğiniz bir âlemi görmeye başlıyorsunuz. Dünyada doğa 
nesnelerini duyular ile bedene bağlı olarak algılarken, iç dünyada ruh ile görüş 
sahibi olduğumuzda görüşümüzün sınırlarının da değiştiğine tanık oluruz.  

İman ile doğa nesnelerini halk eden Allah’a tanık olarak uyanmamız gerektiği 
surede betimlenir. Dikkat edilirse; surenin ilk ayetlerinden itibaren insanın, 
akıbet ve ahirete iman etmesi üzeri neyi veya kimi nasıl yaşaması gerektiği 
betimlenir. İlk ayetlerde kâinatta verilen ürünler, gelecek için beyan 
edilenlerin gerçek olduğunun delilleri olarak insana anlamlı kılınır. Yani 
bunları yaratıyoruz… Yaratılanların nedeni iken haberi verilen gelecek 
beyanlarına da iman etmeniz gerekmez mi denilmek istenendir. Bu bağlamda 
sure ile Allah geleceğin habercisidir.  

Surede bu bağlamda akıl melekesiyle insan muhatap alınırken; gelecek bahis 
konusu olduğundan dolayı iman insandan beklenendir. Ahirete iman... Akıl ile 
doğadaki işlerinde ve ürünleri üzerinden iman ile Allah’a imanımız gereği 
tanık olabiliriz. Ama gelecek, hakkında söylevler de tecrübe edilmemişse eğer 
imanı gaibi düzeyinde iman ister. Gelecekte olacak olan ise doğa nesnelerine 
göre değil de tinde hak olana/ ilkelere ve hakikat sahibine göre yaşandığı ve 
yaşanacak olunmasıdır.  

Mürselat suresinde hak ve hakikati yalanlamak ve sonuçta olacak olan 
gerçekleşecekler ihtar ile dile getirilirken; Nebe suresinde de olacakların, 
ahretin inkâr edilmesi bahis konusudur. Mürselat suresinde hak ve hakikatin 
inkâr edilmesi söz konusu... Burada geleceğin inkâr edilmesi söz konusu...  
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Otuz birinci ayette geçen takva; gelecek öngörülerek insanın, Allah’tan 
korkarak kendini helaller ile sınırlamasıdır. Bu surede takvayı bu anlamda 
okuyabiliriz. Çünkü takvanın birçok içerikleri var.  

Otuz yedinci, otuz sekizinci ve otuz dokuzuncu ayetler ile de Allah’ın huzuruna 
eren için takva, Allah’ın ulûhiyeti karşısında erkâna riayet etmek olarak 
sakınma anlamını da içerir. İman, tevhid gereği kulun rabbi sıfatıyla Allah’a 
tanıklığına sebeptir. Bununla beraber iman, Allah’a tanık olan kulun rabbi 
sıfatı gereği Allah ile sınırlandığının idrakinde, haddinin bilincinde olarak 
O’ndan sakınmayı da insana kazandırır. Surede Allah’tan sakınmak ve ahrete 
göre yaşamak telkin edilendir. 

Otuz yedinci ayet; “o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. O, 
rahmandır. O gün insanlar O’na karşı konuşmaya güç yetiremezler”. Otuz 
sekizinci ayet de “o gün ruh/cebrail ve melekler saf saf olup dururlar. 
Rahman’ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar! (konuşan da ) doğruyu 
söyler” denilir. Görünen o ki Allah hakikati ile ulûhiyet belirimlerinde görünüş 
bulmakta. 

Demek ki O’na tanık olmak; iman zemininde gerçekleşirken, belli kaidelere 
tabi olmayı da beraberinde getirmekte. Erenler bunu “Allah’ı görenin dili 
tutulur. Allah’a tanık olanında eli kolu tutmaz olur” diyerek ifade etmişler. 
Yani hiç bir şeye güç yetiremezler. Buradaki güç yetiremezden kasıt; hiç bir 
şey yapamaz anlamında değil. Haramlara ait, istenmeyene ait hiç bir şey 
yapamazlar… Birde hayâ ateşi versinler de görün neler olmakta. Allah’ın 
huzurunda hayâ ateşinde iki büklüm olursunuz.  

İman tanıklık ve edep kazanımına sebep olmasıyla beraber; insanı üzerinde 
rabbi olarak görünecek Allah’a yakin kılmanın amellerine de sevk eder. Bu da 
otuz dokuzuncu ayetin anlamıdır. Bu ayette; “işte bu hak olan gündür. O 
halde dileyen rabbine varan bir yol tutar”. İman eden rabbini irade ederek 
rabbine bir yol tutar. İman etmeyenlerin rablerine yol tutma gibi bir dertleri 
yoktur. İman öz varlığından insanın, emin olarak ilkeli amellere sevk edilişinin 
gereğidir.  

Surenin on yedinci ve yirmi birinci ayetine kadar olan bölümde; insanın, 
dünyadan yükselişi -yani dünyayı terk edişi (terki dünya)- anlamlı kılınırken, 
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kalanlara da dünyanın cehennem oluşu betimlenir. Dünyada, doğa 
nesnelerinde nefsi emmareniz ile kalırsanız, dünya size cehennem olur.  

Tinde yükselişi, terki dünyayı, dünyanın dışına çıkmak gibi de anlamayın. Diyor 
ki, dünyanın içinde iken, dünya zemininde/ doğa zemininde, dünyayı 
aşmazsan, tinde var olmazsan, hakkıyla Allah’a varmazsan, o vakit dünya sana 
cehennem olacak. Eğer hakkıyla var olursan, her şeyi hakkıyla görmeye 
başlarsan, hakkıyla yaşarsan, dünya sana cennet olur. Ama burada ahret 
olarak cenneti kastetmiyor. Haberiniz olsun.  

Kâinatın/ dünyanın üzerinden Hakk’ın tezahürlerine tanık olursanız, yaşam 
ilişkilerinizde de Hakk’ın tezahürlerine tanık olursanız yaşam size zevk olmaz 
mı? Yaşam size cennet olmaz mı? Cennetinizi burada edinmiş olmaz mısınız? 
Burada edindiğinizi de ahirette gidersiniz yaşarsınız. Burada edinmediğiniz bir 
şeyi ahirette gidip yaşayamazsınız. Burada kör olan, orda da kördür… Yani 
burada görmeyi edinmemiş orada da kör. Burada cenneti bulmayan, 
ahretinde de cenneti bulamaz anlamını taşır. Neden? Çünkü burada cenneti 
edinmemiş orada da bulamaz. Aslından nasibi yok ki burada da onu edinme 
fırsatı edinmiş olsun.  

Özellikle yirmi birinci ayet; acziyete düşmeyen insanın uyanamayacağı 
anlamını da içerir. Bu ayet; “kuşkusuz cehennem bir gözetleme yeri 
olmuştur”. Aman Allah’ım! Bu ayetteki “gözetleme” kavramı bitirdi beni…  

- “pusuda beklemektedir” diye yazıyor diğer mealde.  

Canlı canlı bekliyormuş bak, pusuda bekleyen diyor… Biliyoruz ki her mevcut, 
bulunduğu var oluş biçimi ve ortamında istidadı kadarı ile canlılığa haizdir. 
Hepimizin içinde de bizi bekleyen bir cehennem yok mu? Cehenneminiz 
kötülüklerin, zulmün sonucu olarak pişmanlıklar, haya, kaygı vb olgularda bizi 
pusuda beklemiyor mu? Yani böylesi hitaplarda sembolik konuşulmuyor, olan 
gerçekliği ile dile getiriliyor. Belki bu ifadeleri anlamamız için bizlere misaller 
getirilmekte. Üç kollu gölgesi olan ateşin; deve ve saray ile misal edilerek 
anlamlı kılınmasını buna örnek gösterebiliriz. 

Nefs-i emmareniz de pusuda bekliyor; sonuçta bize iç dünyamızı cehennem 
kılacak ve dünyadan da tat almamamıza sebep olarak dünyayı da bize 
cehennem kılacak nedenlerdendir. Ya insan kendi kötülüğünü ister mi? 
İstemez… Ama nefsi emmare denilen illet kendi kötülüğünü, insanın 
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kötülüğünü ister. Katışıksız zulmet üzeri halk edildiğinden olsa gerek ki iyilik 
bu mertebeden beklenmez.  

Bir ara dedim ki; ya rabbi bu ne kadar kötü varlıktır? Hâlini bana göster ki, 
kötü olan tarafını iyice göreyim, bileyim. Rabbim duaları kabul edendir ve bu 
durumu bana gösterdi. İçimde öyle bir hâl oluştu ki benim yararıma olan bir 
şey vardı ama yararıma olan şeyi nefsi emmare istemiyor. Nefsi emmareye 
bakıyorum, nefsim istemiyor. Ya bu bizim yararımıza… Ama kendine ait bir 
şey olmayınca istemiyor. İlahiyata ait bir şey olduğu için istemiyor. Nefs-i 
emmare insanda canlıdır/ içgüdüler insanda canlıdır… Biyolojik tarafımızla 
alakalıdır ve canlıdır.  

Onu nasıl göreceğinizi daha önceleri anlatmıştım. Nasıl görürsün? Güzel bir 
yemek önünüze gelir… Önünüzden alındıkça içiniz akar. Hemen içinizden 
patlar…  Hımmm! Gözler yemeğin alındığı istikamete doğru yemekle beraber 
kaymaya başlar. Yarın oruç tutacağım deyin başlar içinizden... Hasta olursun, 
boş ver falan filan. Kendi kendinize konuşmuyorsunuzdur. O sırada içinizdeki 
kuvveti hissedin. İşte o nefsi emarenizdir. Ruhu da deneyimleyebilirsiniz. 
Duygu dünyanızı, düşünce dünyanızı, sezgilerinizi en yalın hale getirin 
gözlerinizden bir bakanın olduğunun şuurunda bulunursunuz. İşte o bakan; 
sizsiniz/ ruhtur. Esmanızın bilinci ile de bakmayın. Unutmayın ki ruhu kendi ile 
diri tutan ve ruhtan bakan da Allah’tır. “ruhumdan üfledim” diyor. Şuuru 
mutlaktır, diri olandır, öz varlıktır, o zattır. Burada dikkat etmeniz gereken; 
ruhun da istidat sahibi olduğudur.  

“Zat-ı Hakk’ı anla zatındır senin, hem sıfatı hep sıfatındır senin, sen kendini 
bilmek kurtuluşundur senin” demekte değil mi Niyazi Mısri? Bilmek yetmiyor, 
bildiğinin hakkını da vermek gerek. Hakkı ile yaşamak gerek… Yoksa eğer 
kurtuluş yok.  

On sekizinci ayet; bölük bölük tabiri ile iç hâllerde kararsızlığa ayrıca ard arda, 
türlü türlü hâl ile geleceğe doğru yüründüğü anlamını da içerir.  

On sekizinci ayet; “o gün sura üfürülür. Artık siz bölük bölük geleceksiniz.” 
Bölük bölük deyince bütün insanlığın bölük bölük gelecekleri anlamını içeriyor 
değil mi? Evet öyle bir anlamı var… Ama sizin surunuza üflendiğinde, siz bütün 
mertebelerinizle bölük bölük ayağa kalkarsınız. Vicdanınız, aklınız, kalbiniz, 
her şeyinizle bölük bölük tinde uyanmaya başlarsınız. Sıfatlarınız, 
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melekeleriniz, duygularınız hepsiyle beraber ayağa kalkarsınız… Geçmişinizle, 
gününüzle, bütün başınıza geleceklerle beraber tinde uyandırılırsınız. Ayeti 
insanın kendisi üzerinden okursanız; düşüncelerinizde gerçekleşen bin bir 
türlü fikirlerle ve bütün sıfatlarınızla beraber tinde ayağa kalkacağınız da 
anlamlı kılınır.  

İlk ve son ayetler ile de anlaşılmaktadır ki hak ve hakikat en sonunda aşikâr 
olacak… İnsana bunun üzerinden söylenen ise iman etsen de etmesen de 
gerçekler gün yüzüne çıkacaktır… Sen geleceğini kurtarmaya bak! Bu da 
surenin özetidir.  

Gelecek gelmeden önce geleceğe iman ile yaşamak, insanın kendi hak 
sınırlarını belirleyerek hak olana ve hakikat sahibi Allah’a yol tutmasının 
gereğidir… İnsanın ereğe bağlı olarak nedeninde yatan sırını/ gerçeğini, 
yaşamaya yol bulmasının da gereğidir. Böylece insanın, insanca insanlığını 
yaşamasına olanak bulması da gerçekleşmiş olur.  

Güne ahret bilinci edinerek dönen insan için günü yaşamak, geleceği ön 
görmesi ile mümkündür. Güne dönen insan, ahrete (sonuçta yaşanacaklara)/ 
geleceğe göre günü yaşamalıdır. Geleceği öngörememekte isek dahi hak söze 
iman ederek geleceğe göre yaşamamız gerektiğini surede ders olarak 
edinmekteyiz. Bu dersi; “biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden 
gönderdiklerine bakacak ve inkârcı kişi “keşke toprak olsaydım diyecek” kesin 
bir ifadeye haiz olan son ayet ile beraber daha net anlamaktayız. Bu neden 
önemlidir? Çünkü gelecek, insanın yaşamını biçimlendirmesine sebeptir. 
Gelecek öngörüsü ile beraber insanın yaşamına yön ve biçim verdiği bir 
gerçektir. Bu bağlamda sure önemlidir. 

Otuz dokuzuncu ayette; “o kesin olarak gelecek gündür. O hâlde dileyen 
rabbine bir yol tutsun” denilir. Geleceğe karşı kurtuluş insanın rabbine yol 
tutması olarak bu ayet ile işaret edilir. Rabbine varan, rabbi ile doğa 
zemininde tinde ayağa kalkan, her şeyi akıbete göre hakkı gereği yaşayan 
kurtulmuştur. Neden kurtulmuştur? Kendinden/ öz varlığından ve rabbi 
sıfatları ile kendini hakkı ile yaşamaktan yoksun kalmanın sonuçlarından 
kurtulmuştur. 

11.10.2015 
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79-NAZİAT SURESİ 

 

Naziat suresi, Kur’an mucizesi kitabında ibret ve kaygı ilkeleriyle okunmalı 
demişiz. Çünkü ibret örneği var. Firavunla ve “O gün geldiğinde kalpler 
titreyecek” (sekizinci ayet) denilen ayette örnekler var. Kalpler titreyecek, 
kaygı duyacaklar anlamına gelir. Gün gelmeden yani kaygılanmadan önce 
olması gerekeni yaşayın denilir. Hemen hemen her surede günde yaşanması 
gerekenlerin dersini almaktayız. Naziat; sökmek, çıkartmak, çekmek anlamına 
gelir. Suresin altıncı ayetinde, dokuzuncu ayetine kadar kaygı tasvir edilerek 
anlamlı kılınır.  

Altıncı ayette büyük bir sarsıntının olacağından bahsedilir. Aslında sarsılacak 
insandır. Herkes kıyametini hangi düzeyde yaşıyorsa kendi kıyameti olarak 
yaşıyordur. İnsan bilincinde, iç dünyasında sarsılandır.  

Cebrail geldiğinde Hira mağarasına; peygamberi sarsmadı mı? Korkudan ödü 
koptu... Kıyametini yaşıyordu. “Ben okuma bilmem” dedikçe; ne yapıyor 
Cebrail? Bir sıkıyor, ondan sonra efendimiz kendine geliyor. Birini sıkmak 
demek; kendinden vermek demek, nurunu/ enerjisini, ahlakını, bilgisini 
paylaşıyor ve yeni edindikleri ile bakmaya, görmeye başlıyor. Cebrail’den 
aldığıyla bakmaya başlıyor. Cebrail ile kıyam ediyor. Bütün dünyası değişiyor. 
Yani hayati durumlar karşısında ve alışıldığın dışında yeni edinilenler insanı 
sarsar. 

Yirmi altıncı ayet: “Şüphesiz bunda, Allah’tan sakınıp korkan kimseler için 
büyük bir ibret vardır”. Kim? Firavun ve hikâyesi… Firavun burada Musa 
üzerinden anlatılan bir kişi değil, rabliğini ilan eden bir kişi olarak ön planda. 
Nefsi emmaresi doğrultusunda rabliğini ilan etmiş, kendisine verilen dünya 
nimeti ile şımarmış bir karakter anlamlı kılınmakta. Sonuçta büyük iktidar 
sahibi de olunsa hak olandan kaçışın olmadığı açıkça ifade edilmekte.  

Böyle olsa da surenin insanda Allah’ı inkâr ve yaptığı kötü eylemlerin 
sonuçları ile karşılaştığında geleceğinden kaygılanmasının kaçınılmaz olduğu 
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da vurgulanır. Hak, hakikat ortaya çıktığında, gafil kalınan kaygıya sebeptir. 
Yaptığınız kötü bir şey ortaya çıktığında da yaşamak zorunda kalacağınız 
olumsuzluklar karşısında kaygılanmaz mısınız? İnsanın geçmiş tecrübelerden 
ibret alması geleceğe karşı kaygılanmasına sebep olur. Bu bağlamda surede; 
insanın, geleceğinden kaygılanması ve geçmişinden ibret alarak kötü huyları 
ve zanlardan arınması gerektiği anlamlı kılınır.  

Geleceğinden kaygılanmayan, geçmişinden ibret almayan arınma bilincini 
edinemez, arınamaz. Bakın surede arınma bilinci de önemli. Firavun’a teklif 
edilen nefsi emmaresinden/ şımarıklıktan, zulümden yana arınmasıdır. Hak 
hakikat bilgisi ile yaşamasıdır. Güne taşınacaktık ve günü de ahirete göre 
olması gerekenleri yaparak yaşayacaktık… Ama bu sure ile günde yaşanması 
gerekenin, bir basamak daha çıtasının yükseltildiğine tanığız. O da günde; 
geçmişin tecrübeleri ile geleceğe kaygı ile bakmamak için insanın gafletten/ 
duyarsızlıktan, zulüm ve kötülükten arınması gerektiğidir.  

Geçmişin ibreti ve geleceğe kaygı; arınmanın gerekli olduğunun idrakini 
edinmenin iki kıpısıdır. Sure bu ilke çerçevesinde okunursa eğer daha rahat 
anlaşılır. Nebe suresinde “Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun” denilirken; 
Naziat suresinde de Rabbe varan yolun; hak ve hakikate duyarlı olmak ve 
nefsi emmarenin ahlakından arınmaktan geçtiği vurgulanır.   

Tine duyarlı olmayan ve arınmayan insanın, hakikatte uyanması ve haklar 
üzeri edimlerde bulunması beklenemez. Arınmak, Kuddüs olan Allah’a yakin 
gelmenin gereğidir. Kuddüs esması burada çok önemli, Kuddüs katışıksız, 
kutsal, temiz/ arı olan demektir. Katışığı olmadan sadece kendi olan demektir. 
Katışığı olmayan ne vakit kendi dışında kendine katışık olan olur; kendini, 
sadeliğini, arılığını yitirmeye başlar. En basiti altının bakır alması sonucunda 
değerini yitirmesi, saflığını kaybetmesini örnek gösterebiliriz. Allah ise kendi 
dışında kendine katışık olabilecek başka bir varlık olmadığı içindir ki zatında 
Kuddüs’tür. 

İnsana deniliyor ki arın!.. Arınarak öz değerini bul, kendi değerini açığa çıkar. 
Kuddüs esmasının insanda ki tezahürü ihlâstır. İhlâs olmadan haklar üzeri 
yaşanmaz… İlkeler insanda, insanın eylemleri üzerinden tezahür eder… İlkeler, 
ihlâs doğrultusunda asli tecellide tezahür eder. İnsan gönlünde iman ile hak 
ve hakikate duyarlıdır… İhlâs ile de samimi olarak dış âleme doğru yönelir, 
iradeyle eyleme doğru sevk edilir. En sonunda, eylemlerde ilkeler görünüş 
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bulur. İlkelerin eylemlerde görünüşü ile mutlak özne, insan üzerinden bu 
âlemde görünüş bulur. Allah’ın, halifesi olan insan üzerinden bu âlemde 
kendisini gösterişi söz konusudur. Bu tinde görünüştür, iman ile de görülmesi/ 
tanık olunması gerekendir. 

Arınmak Kuddüs olan Allah’a yakin gelmenin gereğidir. Kuddüs; sadece kendi 
ile var olan, dayanağı/ destekçisi, katışığı olmadan var olan Allah’ı nasıl 
bulursunuz? İman ve arınma olmadan bulamazsınız. Siz başkasıyken/ O size 
başkası dururken nasıl bulabilirsiniz?  Siz arınmadan yaşamınızda tahakkuk 
etmez. Firavun bunun çok güzel örneği.  

Arınma çok önemli… İnsan, iman ve vicdanı doğrultusunda Allah’tan korkarak, 
hak belirimlerine göre sınırlarına çekilerek arınmaya başlar. Bu durumda 
insan, ulûhiyet tavırları karşısında rububiyete mazhardır. İnsan, iman ve 
muhabbet -aşk ile de sınırlarını gözetirken, salih ameller ile –“iyilikler 
kötülükleri giderirken” de- arınır. Bu durumda da insan, rububiyet tavırlarında 
bulunurken, ulûhiyet tavırları ile sınırlarında tutulur. Arınma, rububiyetin 
gereği olarak insandan beklenendir… Ulûhiyetin gereği olarak da insanın, 
zorunlu bulduğu/ bulacağıdır. Arınan, rabbini rububiyet üzeri yakin bulur. 
Arınmayanlar ise ahretlerinde, rabbini ulûhiyet sıfatı tavırlarında, kendinden 
uzak, kendi dışında başkası olarak bulur/ bulacaktır da… Kendine uzak ve 
yabancı bulur. Ulûhiyet tavırlarında varoluş sınırlarınızda Allah’a tanık 
olursunuz, rububiyette ise yabancılık/ başkalılık biter. Korkuda, ulûhiyeti 
gereği Âzam sıfatı ile Hakk tecelli eder. Bu durumda Allah sizin kendi dışınızda 
bulacağınız olarak görünüştedir. Anne, baba ilişkisi rububiyet tavırlarında 
görünüş içerir ve aile başkasılığın bittiği yer değil midir? Yakinleriniz size 
yabancı değildir. Böyle olsa da anne ve baba dahi olsa üzerlerinden ulûhiyet 
tavırları ile Allah tecelli etse size yabancı/ başkası dururlar. 

Geylani’nin Gavsiyesin de çok güzel bir bölüm var. Ey Gavs!.. Cennetlikler 
cennet nimetleriyle -yani benimle benim rububiyetime bağlı olarak sıfatlarım 
üzeri- meşguldür, cehennemlikler ise benimle -ulûhiyetim üzeri görünüşümle 
- meşguldürler. Benim zat’ım la meşguller; neden? Azaptalar. Azap ise aciz 
kılarak, ulûhiyet tavırlarında görünüşe sebeptir. Acziyete düştüğünüzde ulu 
olan rabbe sığınmıyor musunuz? Senin bir ismin Kerem iken ben gidip kimden 
isteyeyim demiyor mu?  Yunusun dilinde; rububiyet sahibine dua edildiği 
görülse de ulûhiyette görünen Allah’a yakarıldığı anlamlı kılınmaktadır. 
Korkular, acziyetler vb ulûhiyet tavırlarında Allah’a tanık olmaya sebeptirler. 
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Aşk, muhabbet vb rububiyet tavırlarında Allah’a tanık olmaya sebeptir. 
Burada önemli olan şu; rububiyet yabancılığı ortadan kaldırıyor. Ulûhiyette 
yabancılık, sınır, mesafe halen vardır.  

Arınmayanlar asıllarına yabancıdırlar. Otuz sekizinci ve otuz dokuzuncu 
ayette; tercihlerimize, önceliklerimize, dikkat etmemiz gerektiği bildirilir. “Ey 
dünya hayatını tercih eden, şüphesiz cehennem barınma yeridir”. Kırk ikinci 
ayet: “Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne vakittir” denilirken; ölüm de 
ifade edilmektedir. Kırk üçüncü ayet; “Sen onu nereden bilip, bildireceksin” 
denilir. Hz. Resul bir hadisinde “Ölüm ve evliliğe Allah’tan başkası karışamaz/ 
bilemez” demiştir. Ölüm saatinize kadar size söyleseler dahi emin olun, o 
saate kadar ölmeyecek gibi yaşatılırsınız. Geleceğe dair bir bilgi edinseniz de 
detaylarda neler gerçekleşecek bilemeyebilirsiniz.  

Otuz dokuzuncu ve kırk birinci ayetler; yaşadıklarımızla, iç dünyada mekân 
olarak yaşam alanı edindiğimizi anlamlı kılar. Burada edinmeden, ahrette 
bulamazsınız dediğimi de düşünün!  Bunun için dikkat etmeniz gereken; 
cehennemi de cenneti de burada edindiğinizdir. Başka bir yerde 
edinmiyorsunuz. Burada kör olan orada da kördür. Burada tanıksanız orada 
da Hakk’a tanıksınız. Böyle idrak etmek gerekir. On dokuz, kırk ve kırk beşinci 
ayetlere bakıldığında; bir cihetiyle arınmanın; insanın şerre ait yaptıklarından/ 
yaşadıklarından dolayı Allah’tan korkması üzeri gerçekleştiğine tanık 
olmaktayız.  

On dokuzuncu ayet: “ Seni Rabbine ileteyim de O’na karşı derinden saygı 
duyup korkasın!” Kırkıncı ve kırk birinci ayet: “Kim de, Rabbinin huzurunda 
duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet 
onun sığınağıdır”. Kırk beşinci ayet: “ Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.”  

İman, Allah’tan yaptıklarımız sebebiyle korkmaya da sebeptir. Naziat 
suresinde korku temelli bir konuşma var. On üçüncü ayette; gerçekleşecek 
ölümün dile getirilişi anlamlı kılınır. Diriliş eyleminin ifadesi dahi bir haykırıştır, 
inkâra karşı haykırıştır. “Oysa bu sadece çığlık bir haykırıştır.” Biz şuna 
odaklanıyoruz… Demek ki o olay gerçekleşirken bir ses çıkacak anlamına 
odaklanıyoruz. Her yeniden diriliş veya ahrette yeniden dirilişin 
gerçekleşmesi, geçmişte olan inkâra karşı bir haykırıştır. Yeniden diriliş, 
gerçeğin kendisi, inkâr edilmesine karşı bir haykırış. Bağırmak, haykırmak, 
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çağırmak, uyarmak, davet etmek anlamlarına gelir. Yeniden diriliş yeniden 
çağırmaktır ve çağrılan herkes bu çağrıya uymak zorunda kalır. 

On beşinci ayet; geleceğe dair geçmişin haberi gelmedi mi ifadesini taşır. 
“Musa’nın haberi sana gelmedi mi?” denilirken bu kast edilir.  Musa’nın, 
geçmişin haberi var. Firavun’u helak ettik onu cehenneme soktuk denilmekte. 
Allah onu hem ahiret hem de dünya azabıyla yakaladı. Bu geçmişin haberi, 
olacakların da haberidir. Olmuşun ve olup bitmekte olanın haberi.  

On dördüncü ayette: Haşr yeri olan mahşer;  yeniden yaratılış ve toparlanış 
yeridir. Mahşer haşr kökünden gelen bir kavram. İnsanda da mahşer ilkeler ile 
düşünebildiği vicdan melekesine işaret eder. “Birdenbire kendilerini 
mahşerde buluverirler”.  Bu ayette ile insanların yaptıkları ile yüzleşecekleri 
yer anlaşılacağı gibi insanın doğaya aşkın tinde halk edilecekleri yer olması da 
anlaşılır olandır. Vicdanınız mahşer oldu mu; bedene aşkın tinde halk 
edilmeye başladınız demektir.  

Zaten özne hep içerden bakıyor; birde ilkelerle bilinçlenmiş bir özne düşünün 
ki yere, dünyaya, bedene aşkın bakıyor. “Yer değişti başka yer oldu” ayetiyle 
bakıyor. 

Dikkatli bakılırsa geçmiş gelecek ve bulunan güne hitabıyla Kur’an anlatımında 
daha öncede belirttiğimiz gibi üç zamanlı anlatım mevcuttur. Bu da tek 
zamanlı hitap ile insanın bir doğrultuda yönlendirilmemesine sebeptir. Tek 
zamanlı konuşulduğunda insan bir doğrultuda algılar ve düşünür. İki zamanlı 
konuşulduğunda insan değerlendirme yapabilecek düşünce alanı edinir. Ya ve 
ya da takıları ışığında düşünür. Üç zamanlı konuşulduğunda insan 
düşüncesinde, derinlik edindiği boyutsallık kazanır. Hem böyle hem de böyle 
imiş diyebileceği düşünce alanına kavuşur. 

Her düşündüğünde; geçmiş, gelecek ve bu an ile her şey gözünün önünde 
oluyor ve ona göre bilinçli olarak bakıyor. Yani insan bilincinde üç boyut 
kazanıyor. Bunu ders olarak çalışın!.. Geçmişinizi düşünün, geleceğinizi göz 
önüne alın ve bu gün ne deniliyor diye bir bakın. Hayal gücünüz, ilkeli 
düşünebildiğiniz mantığınızı da kullanın. Düşünce alanında düşünce nesnenizi 
her boyutu ile değerlendirir, anlar ve tanımlarsınız… Evrenseline taşımak 
zorunda kalırsınız.  
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Üç zamanlı düşünmenin en büyük özelliği; düşünce nesnesine odaklı 
kalmadan, evrenseline bağlı olarak düşüne bilme ve düşünce nesnenizi bu 
anlamda; anlamanız, değerlendirmeniz ve tanımlama olanağı bulmanızdır. Bu 
durumda her tanımlama olmuş bitmiş olanda, olup bitmekte olanda ve olacak 
olanda karşılıkları olan bir gerçekliğe haiz olur ki Kur’an da yapılan da budur. 
Geçmiş, güne ve geleceğe aynadır. Gelecek, geçmişin ve günün sonucunda 
yaşanandır. Gün ise yaşananları ile geçmiş ve geleceğe haiz yaşanandır. 

Üç zamanlı olarak anlatımlar düşünceye derinlik kazandırır. Bunun ilginç yanı 
ise böyle anlatımlar ile iç mekânsal olarak da alan ve derinlik edinilmesidir. 
Dış mekâna ve doğadaki doğrultusal zamana aşkın olarak iç mekânda üç 
zamanlı bir mekân edinirsiniz. Geçmiş, gelecek ve gün, iç dünyanızda düşünce 
alanınızın gerçekleri olur. Evrenseline bağlı gerçekleşen düşünce de düşünen 
özne; geçmiş, gün ve geleceğe kendinde aşkın olarak bakma olanağı bulur.    

Peygamberin miraç hadisesinde her insanın seyri seferi anlamlı kılınır, her 
insanda gerçekleşen miraç ile dile getirilir. Miraç hadisesi ile anlamlı kılınan 
ise gökte bulunan asıllar ve asılların yerdeki gölgesi misali olan mevcudatın 
insanın aynası olduklarıdır. İnsan mevcudat dağının sonucunda görünüş 
bulan, en yetkin ve en gelişmiş formdur.  

Asıllar gelecek olarak önümüzde, gölgeler geçmişimiz olarak önümüzde, Allah 
ise her daim günümüzde bize ayna olmakta. Her mevcut ve her mevcut 
üzerinden Allah, insana kendisini hatırlatırken, kendisini bulmasına da olanak 
verir. Ben/ Biz seniz demektedirler ve bu seslenişe insan duyarsız kalarak 
kendinden kaçmayı tercih etmektedir. Miraç hadisesini ifade etmemin sebebi 
miraç ta üç zamanlı gerçekleşmiştir. Allah’ın huzurunda bulunurken, geçmiş 
ve gelecek yaşanılan anda aşılmış olarak insanın aşkında kendisini bulmasına 
sebep olmuştur. 

Firavun diyor ki “ben sizin en yüce rabbinizim”. Bu söz nefsi emmare 
mertebesinde insanın, dış dünya nesnelerine güvenerek dile getirdiği 
şımarıklığının ifadesidir. Derler ki Beyazıt Bestami “sübhanım sübhan” dedi, 
Firavunda ilahım dedi. Firavun nefsi emaresinden, nedeni kendi dışında olarak 
söyledi. Bestami ise kendinden değil, dile gelen öz varlığı olan Allah söyledi. 
“Ben veli kulumun konuşan dili olurum” demekte değil mi Allah! 
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Yirmi beşinci ayet böylesi iddianın ahiret ve dünya hayatında çürütüldüğünü 
anlamlı kılar. Allah’ın ise iddiası yok zaten sıfatlarının gereği olarak ilahlığını 
yaşamakta. Sonunda azabı varsa böyle bir iddia çürütülmüş olur… Ama gerçek 
olanın iddiası olmaz ki çürütülsün; görülendir, görülecek olandır. Allah’a 
iddialarınızla, davalarınızla varamazsınız… Bunlardan da arınarak; O’na, 
sözünde ve sizde ki iradesinde teslim olarak erebilirsiniz. 

Bir sonraki ayetlerde ise rabb olmanın gereğinde, işinde ve ürünlerinde 
Allah’ın kendisini tanımlaması önemlidir. Rabb isen işinde, ürünlerinde 
göstereceksin, tanık kılacaksın, kendini onatacaksın. Rabb değilsen iddiasında 
bulunmak; zulüm sonucunda azaptan başka bir şey getirmez. Hak ve hakikati 
yüklenmiş olarak sorumluluk bilincinde Allah’ı yaşamakta isek iddiamız olmaz, 
bulunduğumuz sıfatı hakkı ile yaşamanın zevkinde bulunuruz.  

Mademki rabsin; bu işin iddiası olmaz, işinde ürününde göster denilmektedir. 
Yalancılardan, şımaranlardan olma denilmektedir. Allah kendini işinde de 
ürününde de gösteriyor. Yolun davası iddiası olmaz. Davası vardır ama bu da 
terki dava dedikleri iddianın terkidir. İddia; nefsi emmarenin gizli şirkini/ 
bencillikte, benlik davasında bulunmayı terk etmektir. Terki dava dedikleri 
aynı zamanda davayı Hakk’a bürünmektir. Siz; bencillikte, benliğin davalarını, 
iddialarını terk ederseniz, Hakk üzerinizde kendini göstermeye başlarsa, kendi 
davasını güder… Kendi davası ise “gizli hazineyim, bilinmeyi istedim” dir.  

“TERKİ DAVA, DAVAYI HAKK’A BÜRÜNMEKTİR”. Terki dava; her şeyi bırakın 
anlamına gelmiyor, iddianızı bırakın anlamına geliyor. İnsan akıbetinden 
dolayı Allah’tan korkar ve nefsini terbiye ederse geleceğe yönelik korkularını 
aşma olanağı edinir. Bununla beraber insan; mevcut sıfatlarıyla kendini ve 
haddini bilirse eğer böylece arınıp rabbi sıfatı ile hakkınca yaşarsa, Allah’ı 
kendi üzerinde Rabbi olarak makamında bulacaktır. Bu da davası edilecek 
olan değil haddince ve hakkınca yaşanması gerekendir. Kırkıncı ayete de bu 
anlamda bakmak gerekir. 

Kim, nefsini kötü arzulardan sakındırırsa/ sınırlarsa, hakkınca yaşarsa, 
geleceğe ait korkacak bir şey kalmaz, geleceğe yönelik selamet edinilir. 
“Cennet barınma yeridir” denilirken de bu anlamlı kılınır. Allah Rabb sıfatı ile 
sizi nefsinizde sınırlayandır. Dışınızda bir rabb olmaktan daha çok üzerinizde 
hâkim sıfat ve amacına bağlı edimleri ile Rabbinizdir. Sizden istenilen nefsi 
emmarenizde yaşadıklarınızı Rabbiniz olan Allah’a yakıştırmadan/ O’nu 
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suçlamadan kendinizi terbiye etmeye çalışmanız ve kendinizi O’nun dışında 
bir varlıkmışçasına görmeden hakkı ile yaşamanızdır. Bu durumda korkacak 
bir şey kalmaz.  Surede özetlenen de budur.  

Kırkıncı ve kırk birinci ayetle anlaşılması gereken: Kim ki nefsi emmarenin 
kötü huy ve arzularından, üzerinde bulunana Rabbi olan Allah’ı tenzih ederse/ 
kendini arındırırsa selameti/ saadeti bulacağıdır. 

Sure ibret ve kaygı üzerine ifade üslubuna sahip olsa da arınma ilkesi ile biçim 
kazanan bir suresidir. Böyle olsa da surede; genel anlamı itibarı ile insana, 
haddini bil denildiğinden dolayı sure; hadler/ haddini bilmek ilkesi ile de 
okunmalıdır.  

Arınmadan gerçeğe/ tine uyanmak/ aydınlanmak gerçekleşmez. Çünkü 
arınmadan sizde olan açığa çıkmaz, kendini has olarak göstermez. Zılli 
tecellide elbette ki sizde görünen Hakk… Ama arınmadan, asli tecellide tinde 
görünüşün şuuruna ermek ve bu doğrultuda tinde görünüşün gerçekleşmesi 
söz konusu dahi değildir. Ondan hakkı ile besleniş ve rıza ile zevkinde 
bulunmak söz konusu olmaz.  

Surede; edindikleriyle şımaran bencil insana, haddini bil, nefsini ilahlaştırma, 
rablik iddiasında bulunma denilir… Edindiklerini yitirdiğin gün, yaşama 
dayanak edindiklerini yitirdiğin gün, felaketin olduğu gündür. Felaketini ise 
her yerini kuşatan kaygı ile kendinde yaşarsın denilir. 

Böyle olduğunda iç dünyanız başınıza yıkılır. Erenlerin de dediği gibi haddini 
bilmek İslam’ın altıncı şartıdır. İnsanın Rabbine karşı sınırlarını gözetmesi, 
hakkı olanlar üzeri yaşaması, nefsi emmaresini/ içgüdülerini zapturapt altında 
tutması insan olmasının gereğidir. 

Herkes üzerinden tezahür eden Hakk’tır. Bunu da bilmek gerek. Surenin 
bağlayıcı ilkesi haddini bilmektir. Nefsi emmarenin kötü huy ve arzularından 
arınmanın sonucunda haklar üzeri yaşamak ile haddini bilmek gerçekleşir. 
Haddini bilene Allah, ulûhiyeti gereği rububiyet tavrında bulunsa da haddini 
bilen için sonuçta gerçekleşecek olan, olacaklardan yana korkusunun 
olmamasıdır. Bu durumun sonucunda ise Allah, rububiyetten daha çok 
ulûhiyet tavırlarında bulunurken sizin, tutum ve davranışlarınız üzerinden de 
tezahür etmiş olur. Böyle olsa da kuldan ulûhiyetin belirimi, Allah’ın kuluna 
olan rububiyetindendir. Çünkü Allah’ın rububiyeti gereği kul, hak belirimleri 
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üzerinden haddine çekilir. Haddini bilmek, arınmanın ilk safhalarındandır. 
İnsan geleceğinden kaygılanmadan, özgüven ile ilerlerken ulûhiyet 
tavırlarında görünüş bulması, Allah’ın rubuyetinin sonucunda gerçekleşir. 

Bunun içindir ki önünüze kim gelirse gelsin, ne ile karşılaşırsanız karşılaşın fark 
etmez; korkmazsınız, belki de korkulan olursunuz.  

Haksızca yapılan tutum ve davranışlar ile görünüş bulan hadsizlik; insanın 
edindikleriyle beraber bencilce şımarmasından başka bir şey değildir. 
Hadlerini aşan zalimlerin tamamına bakın; kariyer sahipleri, patronlar, krallar, 
devletler vb. şımarmaktan başka bir şey yapmamaktalar. Sonuç; 
“mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var”. Hadsizlik; hukuksuzluk, 
şımarıklık ve bencilliğin belirimidir. Surede ki arınma nefsi emmarenin 
şımarıklığından arınmaktır.  

Çünkü Firavunun şımarıklığın/ bencilliğin şeytanıydı. Bencillik zaten şeytani 
ahlaka aittir. Firavun’un belirgin şeytanlık karakteri şımarıklıktır. 
“Arınanlardan olur musun” denilirken; nefsi emmarenin iktidar olduğunun 
zannından ve haksızca yaptığı tutum ve davranışlarından arınması kast edilir. 

Yol iddianın yolu değil gerçeği yaşamanın, sözü zikredileni gerçekleştirmenin/ 
yaşamanın yoludur. Sözünü gerçekleştireceksin. Sözü söylüyorsan; gerçek 
olanı dile getireceksin, yapabileceğini dillendireceksin, yaşadığını 
söyleyeceksin ki sözün gerçekleşin. Öyle ise söze dikkat et ki Azameti 
Kibriya’ya dokunmasın, gayretullaha dokunmasın. Sözün Allah’ta karşılık 
bulsun. 

Yaşamadığınızı söylemeyin! Çünkü o sırada o hâl/ içerik, sözün duygusu olan 
nitelik sizde olmadığı içindir ki muhatabını etkilemez. Söz sizde gerçek değil ki 
muhatabınızı da etkilemiş olsun. Allah’ta söz ise içeriği ile gerçektir, 
gerçekleştirir ve gerçek kılar. 

Bu surede; birinci sura üfürülmesi ifadesi ile gölgeler, sebepler, görünüşler 
dediğimiz duyular âlemine, buna bağlı olarak nefsi emmarenin hazlar ve 
heveslerinden yana hissizleşmesi, anlamını yitirmesini anlayabiliriz. İkinci sura 
üfürülmesi ifadesi ile de ilkeler doğrultusunda vicdan ve imanla, hakikate/ 
Allah’a varoluş tavırlarında tanık olmaya uygun kıvama getirilmek kast edilir. 
Kıyamet koptuğunda, birinci sura üfürüldüğünde, âlem gözünüzde yok olur. 
Gözünüzde yok olur derken; duyu gözünüzde değil, vicdanda kendinize 
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döndüğünüzde, algısal önceliğiniz değildir demekteyim. Birinci surda nur ile 
vicdanda ilkeler doğrultusunda insan olarak vücuda gelmenin zeminini 
edinirsiniz. İkinci sura üflenişte ise Zat-ı Kibriya ya iman ile varoluşsal 
tavırlarında –sıfat ve esma belirimlerinde- tanıksınızdır. Böyle olduğunda; 
haddinizi bilmek zorunda olduğunuzu, vicdanınızda iman ile bilmektesinizdir. 
Aklen de olması gerekenleri bilerek yapılması gerekeni yaparsınız. 

Kıyamet vakası dahi arınma sürecinin betimlenmesidir. Bir şeyde yok 
oluyorsanız başka bir şeyde var oluyorsunuzdur. Bir şeyden arınıyorsanız, yeni 
bir şeyde var oluyorsunuzdur. Abdullah Baba derdi; “bir kova boşalmadan 
yeniden doldurulmaz”. Önce seni boşaltırlar, ondan sonra da doldururlar. Ne 
ile dolduysan önce ondan yana boşalman gerekir. Sonra da hak ve hakikatten 
yana dolacaksındır… Ama bu dıştan bir dolum değil! İçten bir dolumdur.  

Surenin ilk ayetleri birçok anlama gelmekle beraber; “söküp çıkaranlara, 
yumuşacık çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara” denilirken; 
tesbih ehli, düşünce ehli de kast ediliyordur. Birçok anlama gelse de nefsi 
emareden yana huylarını kendinden atanlara, fikir edinenlere, düşündükçe 
düşünenlere, hayırda yarışanlara, planlı ve amaca bağlı çalışanlara; anlamında 
da okunmalıdır. İlk ayetler arınmanın ve haddini bulmanın gereği olarak da 
yapılması gerekenleri işaret eder.  

Sekizinci ayette geçen “ kalpler titrer” ifadesi de kişinin bulunduğu mertebeye 
göre değişebilir. Kesin olarak bu gibi ayetlerde şu kast ediliyor demek 
verilmek istenen anlamı sığlaştırabilir. Surenin ilkesine bağlı olarak yorumda 
bulunmak da gerekli olandır. Tanık olduklarının üzerlerindeki kalıcı olan 
etkisiyle uyanan, uyanacak olanın kalbi; korkudan ya da aşktan dolayı da 
titreyebilir. İnsanın korkudan da aşktan da kalbi titrer. Bu gibi ayetlere 
mertebesine göre anlam yükleyerek tefsir edenlerde olmuştur. Mertebeye 
bağlı olarak bu biçimde anlam yükleminde bulunmak da doğru olandır. Çünkü 
sözü ruhunda/ duygusunda yaşadığınızda kendinizde gerçek olanı ifade 
etmektesinizdir. Ulûhiyet sıfatları üzeri tecellilerde yaşayanlar için korku, 
rububiyet sıfatları üzeri tecellilerde yaşayanlar için aşk, muhabbet ile kalbin 
titremesi gerçekleşebilir. Korku da aşk da yaşandığı şiddete göre insanı 
sarsabilir. 

Korku ile ulûhiyet, aşk/ muhabbet ile de rububiyet tecellilerine mazhar 
olunabilinir. Her iki durumda da insan, ereğe odaklandırılarak, nesnellikten 
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öznelliğe doğru arındırılmaktadır. Bu bağlamda sure tenzih üzeri arınma ve 
abdest suresidir de diyebiliriz. Kısaca insana deniliyor ki abdestini al, Hakk’a 
yönel. Rivayet olur ki Beyazıt Bestami, Allah’ın huzuruna çıkar. Der ki “Ya 
Rabbi sana ne ile geleyim” Hazreti Allah da ona “kendini terk et, öyle gel” der. 
Sure tamamıyla bunu özetler. Hadisi kutsi olarak da “kulum ben varsam sen 
yoksun, sen varsan ben yokum” denildiğini hatırlatmakta yarar vardır. Bu da 
“arın ve bana benimle gel” anlamını taşır. Bu söz arınmadan sâlata/ namaza 
durma anlamına da gelir.  

Namaz deyince normal namazı anlamayın. Sâlat, her zaman Hakk’ın 
huzurunda durmak, O’na yönelmek, arınarak yokluğa giderken O’na ermektir. 
Hakkı ile erdiğini daim salâtta yaşamaktır. Arınmadan; Allah’a yönelmek, 
Allah’a tanık olmak, Allah’a ermek ve Allah ile yaşadığının şuurunda halka 
dönmek mümkün değildir. Kıyam, onun huzurunda durmak; rükû, kendinde 
olana eğilme; secde, kendi olana ermek; kaad, kendi olanın seyrinde kim 
olduğumuzun şuurunu edinmek ve sonucunda Hakk ile halka dönmektir.  

11.10.2015 
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80-ABESE SURESİ 

 

Naziat suresinde arınmayı ders olarak gördük. Sonunda ise yaşamda/ seyri 
seferde salâtı anlamlı kılmaya çalıştık. Şimdi bir tanede imam koyacak 
önümüze… İmamın nitelikleri, birde cemaatin niteliği nasıl olmalı? Abese 
suresi bunu özetliyor. Bu sureler birbirini nasıl tamamlıyor değil mi? Bir 
önceki surede arınma ve arınma ile tinde uyanışın gerçekleşe bilineceği 
anlamlı kılındı. Namaza durulacak ama imam gerekli. Bu surede de imam 
konuşulacak. İmam namazı nasıl kıldırmalı ve cemaat namazı nasıl kılmalı 
Abese suresi bunu anlamlandırır.  

“Suratı astı ve yüz çevirdi”. Şimdi bazı kişiler bunu şöyle yorar; yanında ders 
verdiği kişiye bu ayet geldi… Arkasındaki ayetler Resulallaha geldiğini işaret 
etmek. Bu kötü bir şey değil... Sonuçta Cenab-ı Hakk’ın onu uyararak doğruya 
sevk etmesine tanık olmaktayız. Çünkü surede geçenler ilk nüzul 
edilenlerdendir.  

Resulullah, dinde güçlenmek adına Mekkeli zengin müşriklerden birine İslam’ı 
anlatıyor. O esnada âmânın birisi geliyor. Hatice annemizin akrabalarından… 
Kaba, tok sesli biri olduğu rivayet edilir. İçeri girdiğinde; güçsüz ve zayıf bir 
insan olduğu için nerden geldi şimdi diye Resulallah bakıyor. Resulün zengin 
müşrike din teklifinde bulunması güzel bir niyet üzeri gerçekleşse de tavrı 
Hakk katında – gönül katında- kabul görmüyor ki ayetler nüzul ediliyor.  

İmamın niyeti ne kadar güzel olursa olsun, orda talep edilen, hakkın talep 
ettiği neyse ona göre imamlık yapmak lazım. Senin benim isteğime göre irşat 
olmuyor. Talep eden öncelikli olarak irşat hizmeti gerçekleşir. Talep edene 
icabet edilir, icabet edilmesi de gerekir. Talep etmeyenlere sadece teklifte 
bulunabilinir daha fazlası değil.  

“Suratı astı ve yüz çevirdi. Kendisine âmâ geldi diye. Ne biliyorsun belki o 
temizlenecek”. İmama ne diyor? İmamlığını yap… Resulallah üzerinden 
okumayın, herkes üzerinden okuyun... Çünkü bize konu örneğidir, ayet 
örneğidir.  
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“Ne biliyorsun belki o temizlenecek veya öğüt alacak ve o kendisine fayda 
sağlayacak.” Yani söz onda gerçekleşecek değil mi? “Öğüt alacak” demek söz 
onda gerçekleşecek demektir. “Kendisini müstağni görene gelince, sen ona 
yöneliyorsun oysa onun arınmasında sana bir sorumluluk yoktur”. “Ama 
koşarak sana gelene ise ki o ürperip korkuyor. Sen onu görmezlikten gelip 
oyalanıyorsun. Hayır şüphesiz bunlar bir öğüttür hatırlatmadır. Artık dileyen 
ondan düşünüp öğüt alsın.” Dileyen düşünüp öğüt alsın diyor…  Sen talep 
edene icabet et diyor... Ve bu tasavvufun düsturu olmuştur, İrşat da 
düsturdur, talep edene icabet edilir… Abese suresi bu bağlamda 
muhteşemdir. 

Sure; irşat, imam, talep eden ve talep etme ilkeleri gözetilerek okunmalıdır. 
Talep edene icabet edilir. Bu söz sureyi özetleyen kelamı kibardır. İlk ayetler 
bu bağlamda sureyi özetler. Sure talep edene hizmetin hak olduğunu özetler. 
Bakın talep edene hak olduğunu özetliyor, talep etmeyene değil. Bu bir nasip 
işi... Bir önceki surelerde; “ Ben irade etmeden siz irade edemezsiniz” 
denilmekteydi. Allah irade ettirmiş, kuluna şevk vermiş. O, kendine yönelik 
şevk ve irade vermişse; kulunu kendine istiyordur. Bu durumda talep edene 
hizmet Allah’ın iradesine, dolayısı ile de kendisine hizmettir. Hakk’a hizmet 
etmiş olurken de Allah’ın dilemediğine; yani talep etmeyene de hizmetin hak 
olmadığını öğrenmekteyiz. Hizmet talep etmeyene yapılmaz… Allah istemiyor 
çünkü. 

Bu iş zevk işidir, bu iş talep işidir. Hadisi kutsi de ne denilmekte;“Kullarımın 
şevki bana artmıştır, benim şevkim onlarınkinden daha fazladır”.  

Bu surede de söze bağlı olarak arınmanın gerçekleştiği önemle ifade 
edilmektedir. Çünkü muhabbet arındırır… Şu anda; evinizde o kadar derdiniz, 
şuyunuz var, buyunuz var, tasanız var vs. kim düşünüyor? Düşünen zaten 
burada değil, burada olan zaten orda değil. Muhabbet, sohbet, insanın Allah’a 
taşırken nedenler dünyasından arındırır, erekte değer olana yükseltir.  

Yirmi üçüncü ayette; “Hayır, Allah’ın emrettiğini yerine getirmedi” 
denilmektedir. Sureye bu ayetle bakıldığında; insanın, yaratılışının gayesi için 
olanları yapmadığı işaret edilir. İnsana meta olan/ fayda olan, dünyalık olarak 
fayda olan; hakkı dışında kullanılmak haricinde ahret adına bir anlam ve değer 
taşımaz/ taşımamalıdır da. Böyle değilse eğer; insanın gerçek gayesi olarak 
görmesi gerektiğine, değer olarak görmesi gerektiğine, yetişmesi olanağını 
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veren irade doğrultusunda eylemlerde bulunması gerçekleşmez. Emredileni 
yerine getirememek; ereğe bağlı olarak gerçekleşmesi gerekenin iradesinden 
yoksun kalmak anlamına gelir. Bu ayet ile iradesini, kendi dışında olanlar 
üzerinden değil de kendi özünden bulması gereken insanın; Allah’ın iradesi ile 
doğadan tine yükselmesi gerektiği de dolaylı olarak anlamlı kılınmıştır. 

Her şey insanın gayesine yetişmesi içinken, insan ne yapıyor? Yetişmesinin 
araçlarını, araç olarak değil, amaç olarak görüyor. Araçları hakkının dışında 
değerler edinmek kişiyi erekten, gayesi olması gerekenden, Allah’tan öteler. 
İnsanın doğada nedeni olarak gördükleri; tinde ereğine varmasının araçları 
iken amacı olursa eğer tinden, hak ve hakikatten gafil kalan insana tanık 
oluruz. Araçları nedenimiz olarak görüyoruz ama araçların nedeni bizizdir. 
Onlar bize araç, amaca yetişmemiz içindirler. Tinde emir ise boyunduruk 
altında bulundurmak için değil, erekte beliren değere varmanın gereği olarak 
irademizde bularak yaşanması gerekendir.  

Naziat suresinde arınması gereken insana tanıktık, Abese suresinde ise 
arındıran insana tanığız… Ve talep edene, icabet edilmesi gerektiğine de 
tanığız. Arındırıcının nasıl özellikler edinmesine de tanık olmaktayız. Yani sana 
bana göre yol verilmiyor… Sana bana göre falancaya irşat olmuyor. Kim talep 
ediyorsa irşat ona nasip ediliyor.  

Bir hikâye anlatılır. Derler ki, Efendi Pir Muhammet Osman yedi yaşında iken; 
Alaâddin Hadi Babası sohbet ederken nur yağıyor ve pir efendimin üzerine 
iniyor. Velhasıl kelam bunu da dervişler görüyor. Dervişlerde o kadar uyanık. 
İneni, nuru görüyorlar. Bakıyorlar ki, yayılan nur, yedi yaşındaki mübareğe 
iniyor. Efendi diyorlar; nurun hepsini o alıyor, nasip bizde yok mu? Bize de 
diyorlar... Dertleri anlaşılıyor. Mübarek diyor ki, çocuğu başka bir odaya 
götürün. Sohbet yeniden başlıyor, nur bu defa da o odaya doğru efendi pire 
gitmekte. İnsan talep etmeli ama nasibi de açık olmalı.  

Hz. Ali Efendimiz on yaşında, muhteşem bir sözü var ya. Resulullah sorar “Ya 
Ali, iman eder misin” Ali diyor ki “babama sorayım”. Yolda düşünüyor; Allah 
beni yaratırken babama mı sordu, diyor ve geri dönüp iman ettim diyor. 
Zaten kendinde olan imanı dile getirmiş bulunuyor. 

İrşat ehli kendi isteğine göre belirlediklerine değil, samimi olarak talep edene, 
nasibi olana hizmet edendir. Surede insandan istenen; hakikate dair bilgiyi 
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hak üzeri nesnesine bağlı hikmet üzeri aktarırlarken talep etmesi, edinmeye 
çalışmasıdır. Bilgi ile tinde uyanmak/ aydınlanmak insana farz kılınmıştır.  

Surede âmâ da örnek verilmekte. Dünyaya âmâ ve çaresiz olanları, beni 
görenlerden olmaları için hizmet et denilmekte. Gözünün görmesi için, dünya 
işlerinin görülmesi için çare vermek değil, hak ve hakikate uyanması için çare 
ol denilmekte.  

İrşatta, talep eden önemlidir. Talep edenin beşeri görünümü değil yani 
güzelliği, çirkinliği, kadın olması, erkek olması vb bunlar önemli değil, önemli 
olan talebin kendisidir. Metin Baba der ki “hamili kulumdur, diye geliyorlar. 
Gel de kabul etme”. Allah tenlerinize, cinsiyetinize vb bakmaz iken; hizmet 
ehlinin, dış görünüşlerden etkilenmesi ve hizmetini aksatması, hizmet ahlakını 
tam anlamı ile almadığına işaret eder. 

İmanla talep eden, edindiği bilgiyi içselleştirerek ve yaşaması sonucunda 
öznelleştirir. Talep etmeyen için, nedenine taşıyacak bilgi bir anlam ifade 
etmez. Talep etmiyor zaten… Metaları yani faydalanacağı nesneler onlar için 
anlamlıdır. Yirmi dörtten otuza kadar olan ayetler ile bu anlamlı kılınır. Burada 
ilginç olan Mearic suresinde değer yitirilmesinden bahsetmiştik.  

Bu surede ise, insan için meta olarak anlamlı olanların tinde değer olanın 
yitirilmesi için değil, insanın gerçek nedenine varmasının araçları olması 
gerektiği anlamlı kılınır. İnsan; gerçek nedenini yaşamadığı içindir ki sonuçta 
bilinçte yıkıma sebep bir vaka ile karşılaştığında, gerçeğe bağlı edinmediği 
anlamlarını yitirecektir. Abese suresinde de bakın diyor ki, “O kişi kardeşinden 
kaçar annesinden babasından eşinden ve çocuklarından o gün onlardan her 
birinin kendisine yetecek kadar bir uğraşı vardır.” Anlam yitirilmesinden 
bahsediyor… Herkes kendi derdiyleyken, başkasını görmez. Nedenlere bağlı 
olarak edindiği anlamları yitirir… Anne, anne anlamını yitiriyor; baba, baba 
olma anlamını yitiriyor; kardeş, kardeş olma anlamını yitiriyor. Burada anlam 
yitirilmesi söz konusu.  

Değer yitimi ile anlam yitimi arasında ne fark var? Değer yitiminde ereği, 
amacı yitirirsiniz. Bu doğrultuda da sorumluluklar ve aidiyetlerinizi de 
yitirirsiniz ama nedenlere bağlı anlamlar doğrultusunda birçok iş 
yapabilirsiniz. Anlam yitiminde ise karşınızdakiler nedenlerini yitirdikleri 
içindir ki size hiçbir şey ifade etmez, boş boş bakarsınız. Nedenlerini yitirenler, 
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sizin için değer olarak ta görülmezler. Çünkü nedenlere bağlı olarak edinilen 
anlamlar ereğinde değer olarak belirirler.  Otuz dörtten, otuz yedinci ayete 
kadar olan bölümde nedenlere bağlı anlamlı olanların anlamlarını yitirecekleri 
anlamlı kılınır. Bu bağlamda ereğinde değer olanlar değer niteliğini de 
yitirirler. Bu da bu ayetler ile anlamlı kılınandır. Yeni nedenler, yeni anlamlar 
edinimine sebep iken eski nedenlere bağlı olarak edinilen anlamların 
yitirilmesine sebep verirler/ verebilirler. 

Bu surede ise insan için meta olarak anlamlı olanların, fayda olarak anlamlı 
olanların, insan nedenini yaşamadığı içindir ki sonuçta bilinçte yıkımına sebep 
bir vakıa ile karşılaştıklarında anlamlarını yitireceğidir. Bu da meta olarak 
algılanana doğal olarak yabancılaşmaya sebeptir. Anlamını yitirdiğiniz size 
yabancı gelir. Otuz dörtten, otuz yedinci ayete kadar olan bölümde bu anlamlı 
kılınır.  

Halk arasında “kendi derdimle meşgulüm” sözü bu konuya dair bir nebze 
anlam katar. Adam kendi derdiyle meşgulken hakikaten başkasıyla 
uğraşamıyor, anlamını yitiriyor her şey... Bununla beraber belirtmek gerekir 
ki, iman ile talep etmeleri sonucunda hakikat bilgisini edinenler içinde 
metalar yani faydalanma nesneleri meta olarak anlamlarını yitirirler. Birer 
ayet veya Hakk’a yetişmenin helal vasıtalarıdırlar. Evet, anlamını yitirirsiniz 
diyor ama eğer iman ediyorsan meta olarak anlamını yitirirler. Hakikat 
bilincini edindikten sonra hepsi sana bir ayet, hepsi ilişkide Allah’ın sıfatları 
yaşamana birer araçtır. Yeniden değer kazanıyorlar… Ama bambaşka bir 
alanda, tine bağlı olarak bir alanda…  

Otuz sekizinci ve otuzun dokuzuncu ayetlerde; “O gün bazı yüzler vardır 
parlaktır, güleç ve sevinçlidirler” denilirken; hak ve hakikate göre nedenlerini 
bulan ve anlamlı kılan insanın, gerçeklere göre değer edinimi sebebiyle anlam 
yitirmesi yaşamayacakları anlamlı kılınır. Çünkü hak, hakikati ereğinde değer 
olarak bulanlar için anlamlar, bilinçte sağlamlaştırılmış olarak 
içselleştirildiğinden dolayı yitirilmezler. Bu nedenle karakter yitimi de 
gerçekleşmez. Surede karakter yitimi net olarak anlamlı kılınmaktadır. 

Sure ile liyakati de iyice anlamaktayız. “Emaneti ehline veriniz” sözü bu sure 
için pek anlamlıdır. İnsanların biçimi, nereden geldikleri ve öncesinde kim 
oldukları önemli değildir. Önemli olan insanın, hak, hakikate göre beliren 
amaca uygun liyakat da bulunup bulunmadığıdır. Bu da kişinin talebindeki ve 
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hizmetinde ki samimiyetinden, şevkinden ve işlerindeki gayretinden belli olur. 
Bunun için eskiler dergâhlarda hizmet ettirirlerdi. Talip: Samimi mi, değil mi; 
sebat ediyor mu, etmiyor mu; gerçekten gayretli mi, değil mi; ermeye layık 
mı, değil mi; hakkıyla mı, yoksa kurnazlıkla mı çaba gösteriyor; bir şeyler 
aşırma çabasında mı, hak, hakikat derdinde mi… İnsan, yol zor olduğu içindir 
ki kendini açık eder. Yaşanan imtihanlar, zorluklar karşısında insanın çabası, 
tutum ve davranışları liyakatini gösterir. Kimi bırakır gider, kimi küfre varır 
gider, kimi sebat eder hakkı olana layık olarak yoluna devam eder.  

Talep edene icabet etmek, emaneti ehline vermek, sureyi evrenselinde 
anlamanın gereğidir. Emaneti ehline veriniz, talep edene icabet ediniz. 
Önceden kim olduğumuz, cinsiyetimiz, nereli olduğumuz, dünya görüşlerimiz 
vs. önem göstermez.  Burada hangi birimizin önemi var? Ama önemli olan, 
değer olana odaklı olmamızdır. Kadın, erkek, şu, bu, hiçte önemli değil… 
Herkesin niyetini, çabasını Allah biliyor… 

Suredeki on ikinci ayet Kur’an’ın mesajının evrensel olduğunu anlamlı 
kılmakta… Kadın, erkek, Yahudi, Arap, Çerkez vb fark etmez, dileyen herkese 
mesajı açık olan bir kitaptan bahsedilmekte. Bu ayette “Dileyen ondan öğüt 
alır” denilmektedir. Kur’an, dileyene öğüttür denildiğinde evrenseldir de 
denilmiş olunur. Herkese açık... Ama talep edene/ kendini ona açana kendini 
açacak bir kitaptır Kur’an. Ön yargılarınızla, peşin kabullerinizle onu anlamayı 
kendinize zor kılarsınız.  

Naziat suresinde arınmak, gelecekte olacaklar üzerinden geçmiş 
değerlendirilerek teklif edilir. Abese suresinde ise arınmanın talep edene 
nasip olmakta olduğunu görmekteyiz. Tamam… Arın denilmekte ama talep 
eden olursa arınmak söz konusu olmakta, talep eden olmaz ise arınmak 
tekliften ibarettir. Naziat suresine dikkat edin; Musa Firavun’a arınmayı teklif 
etmişti. Teklifte bulunmuştu… Firavun da teklifi kabul etmedi. 

Abese suresinde; yaşamın anlamının, doğadaki nedenlere göre değil de tinde 
ki nedenlere göre edinilmesi gerektiği, gelecekteki anlam ve karakter yitimi ile 
anlamlı kılınır. Bu bağlamda kişilerin kim olduğuna, görünüşlerine 
bakılmadan, insanın anlam arayışına hizmet etmek, olması gerekendir. Güven 
uyandırması gereken, gerçeği dile getiren, kendi sanılarına göre irade eden/ 
tercihlerde bulunan değil, Allah’ın iradesi ve ahlakına göre hizmet bilinci 
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edinmesi gereken irşat ehlinin; nasıl bir ahlakta olması gerektiği de surenin 
ana fikirlerindendir.  

İnsan anlam arayışında iken hak ve hakikate bağlı olarak olası gerçekleri 
olduğu gibi anlamlı kılan kaynaklardan beslenmelidir. Bu kaynak da surede 
Kur’an olarak beyan edilir. Bilgi kaynaklarının güvenirliği özellikle ifade 
edilendir. Gerçeğe bağlı anlam edinimi, ereğinde değişmez değerler 
edinmemize sebep oldukları içindir ki sonuçta tinde başarı elde edilmesine 
sebeptir. Bundan dolayı sevinçleri yüzlerinden okunanlar ifade edilirlerken, 
tinden yoksun kalanlar da hüsranın sonucu olarak yüzleri kapkara olmaları ile 
ifade edilirler. Sure son iki paragrafta beyan edilenler ışığında özetlene bilinir. 

11.10.2015 
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81-TEKVİR SURESİ 

 

Abese suresinde tinde, yaşamı güvenilir kaynağa göre anlamlı kılmamız 
gerektiğini söylemiştik. Tekvir suresinde ise Allah’ın sözüne inanma ve 
kendisine ahlakında da güvenme ilkelerinin öncelikli olduğunu görmekteyiz. 
Bununla beraber Tekvir suresinde; bilgiyi aktaranın güvenilir olması 
gerektiğini de edinmekteyiz.  

Bu gibi surelerde bilinçte doğan insanın, tinde gerçekleşen değişim ve 
dönüşüne tanığız. Kâinat üzerinden insanın anlamlı kılındığını da görmekteyiz. 
Mürşit-talip, gün ve gelecek ilişkilendirilmekte… Güneş dürüldüğünde, 
yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, gebe develer başıboş 
bırakıldığında gibi ifadeler birçok anlam içerir. On dördüncü ve yirmi 
dokuzuncu ayetlerde; “Her nefis neyi getirdiğini bilir. Âlemlerin Rabbi Allah 
dilemedikçe siz dileyemezsiniz” denilir. Bu ayetler ve benzerlerine daha 
öncede tanık olmuştuk.  

Değişim ve dönüşümlerde önemli olan, etken olanın güvenirliğidir. Sözün, 
bilginin doğru olması ve aktarıcının da güvenilir olması gerekli olandır. On 
dokuzdan, yirmi yedinci ayete kadar olan ayetler bunu işaret eder. Evet; tinde 
gerçekleşen bir değişim ve dönüşüm söz konusu olandır. Güneş 
dürüldüğünde, yıldızlar bulanıp döküldüğünde vb ifadeler ile doğadaki 
değişim veya dönüşümler anlatılırken; insanın bilinçte tinde yaratılışı da söz 
konusu olandır. Ama bu olurken neyi kaynak ve referans almak gerekir? 
Önemli olan doğru kaynaktan ve emin kişiden beslenerek tinde insanın 
kendine doğuşuna zemin hazırlamasıdır/ bulmasıdır.  

19. O (Kur’an), şüphesiz değerli, bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.  

20. O elçi güçlü, Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında çok itibarlıdır.  

21. O orada sayılan, güvenilen bir elçidir. 

22. Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir… Bu ayeti hazreti 
peygamberle sınırlamadan, ayetin evrenseline bağlı olarak Cebrail’i, nebiyi, 
resul mertebesinde bulanan bir şahsı, irşat ehlini de okuyabilirsiniz. Önemli 
olan bilgi verenin güvenilir, emin olunan ahlakta bir kişi olmasıdır. Ayete bağlı 
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ifade edersek eğer; akli baliğ, rüştünde bir insan olması, üst yapı kurumları 
edinmiş olarak sınırları olan ve haklar üzeri hareket eden bilince sahip bir 
insan olması gerekir. Eğer değişim, dönüşüm olacaksa; yine güvenilir 
kaynaktan olması gerekiyor. Değilse yolunu sarpa sardırır ve sapkınlığa sevk 
olunabilir.  

23. Ant olsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.  

24. O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.   

25. O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir. (Bakın Kur’an’ın güvenilir 
olduğunun beyanı var).  

26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?( Güvenilir kaynak varken başka işlerle 
neden uğraşıyorsunuz).  

27. O, herkes için, bir öğüttür, 

28. Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için.   

29. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.  

Tinde değişim ve dönüşümün referans noktası kimlik sahibi Allah’tır. O’nun 
iradesine bağlı olarak nasip varsa eğer; O’nun kelamına bağlı olarak insanın 
ereğe doğru yaşama zemin edinmesi istenendir. Herkes için öğüt olan 
evrenseldir. Evrensel olana göre değişmezliğe bağlı olarak dile getirilen ve 
geleceğin selameti için ifade edilen öğüttür. Öğüt; gelecek belirimine göre 
erekte bulunan, doğru ve olması gereken, değişmez olana sevk edici olandır. 
Bilinmeze doğru giderken evrenselinden hareket ile yürümek olması 
gerekendir ki yukarıdaki ayetlerde zikredilen de doğru ve güvenilir olan ile 
geleceğe doğru yürünmesidir. 

Bilgi kaynağının güvenirliği ve taşıdığı bilginin değerini taşıma liyakatinde 
bulunması tinde değişim ve dönüşümün gereğidir. Allah muhafaza etsin; 
doğru ve emin olmayan kaynaklardan bilgi edinimi insanı küfre götürebilir/ 
götürür de. 

Tekvir suresi bunu özetler. Güneş dürüldüğünde, yıldızlar döküldüğünde, 
dağlar yürütüldüğünde, gebe develer başıboş bırakıldığında, arkasından 
Cebrail ile Hz. Muhammed’i konu örneği yapıyor. Ne alâka? Tinde değişim ve 
dönüşüm gerçekleşirken, siz yeniden halk edilirken, sağlam dayanaklar üzeri 
gerçeğin bilgisi ile halk edilin ve kaynağın güvenilir olduğuna dikkat edin 
denilmektedir.  
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Bunu evrensele taşıyın!.. Manipüle olmaya müsait bir toplumuz değil mi? 
Basında vb yayın organlarında manipüle edici bir haber duyuyoruz ve 
manipüle oluyoruz. Kaynak güvenilir mi? Haber değeri taşıyan bilgi doğru mu? 
Ne amaç ile haber edilmekte? Yayını yapan yayın kuruluşların sahipleri hangi 
dünya görüşüne sahipler? Bu vb durumları düşünmeden aktarılan bilgiyi alırız. 
Hassasiyetlerimize dokunan yönleri ile de algıya yönelik sunumda bulunurlar. 
Algı oluşturmaya ve algı yönetimine açık ve savunmasız yakalanırız. Manipüle 
olduğumuz istikamette de hareket etmeyi severiz. İşte bu yanlış olandır. 
Evrensel ve değişmez olan değerler ile insanın ilkeleri var ise böyle durumlara 
savunmasız kalmamalıdır.  

Sana diyor ki; olan, olmakta olan, olmuş bitmiş veya olacak olan bir şeyler 
var… Ama önemli olan, ne olmak ta ise, olacak olan ne ise, senin de hayatında 
bir duruşun olsun. Ama bu duruş güvenilir bir kaynağa göre olsun. Bunun 
içindir ki bir bilgi geliyorsa eğer kaynağını sorgulayın… Sorgulamazsanız o bilgi 
sizi doğru olandan uzaklaştırabilir/ yoldan çıkartabilir. Zaten yirmi sekizinci 
ayette söylüyor; “sizden dosdoğru bir yol –istikamet- tutmak isteyenler için”. 

Abdullah Baba bu şöyle derdi; “yavrum; gencecik çocuksun. Allah sana akıl 
vermiş. Birine gidersen ders görmek için, onda bir şey göreceksin. Öyle ise 
dikkat et! Gördüklerine, niyete, ahlaka dikkat et! Güvenilir ve doğru bir 
kaynak mı, emin ol! Sen göreceksin ama Allah dahi sana göstermedikçe iman 
etme/ ondan emin olma!” Dediği; kendini savunmasız bırakma idi. Dost 
buldum derken şeytana rast gelirsin, dikkatli olun. Bilgi kaynağın güvenilir 
olması şart. Sureyi evrenselinden düşünün; bilgi ediniminde,  gelen bilginin 
kaynağı güvenilir olmalı, güvenilir değilse dikkat edin. Bu konu; günümüzde 
daha önemli Çünkü bilgi iletişimin, geçmişe nazaran çok daha hızlı ve küresel 
düzeyde gerçekleştiği bir devirde yaşamaktayız. 

Tekvir suresinde; mekânda/ doğada değişim, tinde dönüşüm gerçekleşirken 
güvenilir olan, emin kılınan kaynakla istikamet edilmesi istenendir. Yirmi 
sekizinci ayet bunu anlamlı kılar. İç dünyanın vicdan ve yasalara bağlı algıda 
değişime açık kılınması ve ilkeler ile de karakterde ve anlayışta gerçekleşen 
dönüşüme açık kılınması görülür.  

Bilgi ediniminde bilginin anlamını edinmek, şuuruna ermek gerekli olandır. 
Edinilen her bilgi iradeye bağlı olarak insanda işlevsel kılınır… Ve insan; 
hassasiyetlerine göre duyarlı olduğu her bilgiyi vicdan ve akıl süzgecinden 
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geçirerek, düşünerek içselleştirmeli veya içselleştirmemelidir. Düşünce meleği 
Cebrail ve insanlığın vicdan sesi olarak nebi ile bize anlamlı kılınan bir 
anlamda da budur.  

Edindiğiniz bilginin iradeye bağlı sizde işlevsel kılınması en dikkat edilmesi 
gerekendir. Sizin iradeniz sonuçta Allah’ın ilkelere bağlı gerçekleşen iradesinin 
görünüşe gelmesidir. Bu bağlamda bilginin ilkelere göre mi, nefsi emmareye 
göre mi işlevsel dikkat edilmelidir. Önemli olan ise ilkelere/ evrensellere bağlı 
olarak, gerçek irade sahibini, hakkı üzeri yaşama olanağı edinmektir. Böylece 
tinde hakkı ile kişilikte değişim ve karakterde dönüşüm olanağı ediniriz. Çünkü 
ereğe bağlı verilen öğüt; değerler edinimi üzeri vicdanda ve us zemininde 
kişilik ve karakterde tinde değişime ve dönüşüme sebep olunduğunun aklı 
üzeri verilendir.  

Yirmi dokuzuncu ayette geçen “Âlemlerin Rabbi Allah irade etmeden irade 
edemezsiniz” ile ifade edilmek isteneni, yukarıda anlamlı kılınanlar 
doğrultusunda anlamak yerinde olur. Bununla beraber bu ayet; her işin 
hikmet gereği,  iradeyi külliyeye bağlı olarak gerçekleştiği de vurgulanmış 
olunur. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki; her iş hikmetine bağlı olarak 
O’nun iradesi sonucunda gerçekleşmekte ise hak olan kaynağa göre tinde 
değişmeye ve dönüşmeye çalışın.  

Uslamlamalar ile tinde anlam buldukça değişmeye başlayan insan; vicdan ve 
yasalar zemininde hak belirimlerine göre sınırlar edinir ve kişilikte değişmeye 
başlar. İnsan erek olarak önüne aldığı anlamların kendisinde; irade, tutku, 
şevk, aşk, muhabbet vb durumlar ile değer niteliği kazanması ile beraber; 
ereğinde edindikleri ile de edindiği karakterde tinsel dönüşümde bulunur. 
Demem o ki, bilgi edineceksiniz ama edindiğiniz bilgiye dikkat edin!.. Sonuçta 
bilgi ile neye döndüğünüz önemli olandır.  

Bu bağlamda evrenseller (her mevcudun en temel evrenseli Allah’tır. Diğer 
evrenseller ise O’nun iradesi sonucu tavırları olarak görünürler) 
doğrultusunda ereğe bağlı değer edinmiş olarak karakter sahibi olan 
kişilerden bilgi edinmek gerekir.  

Düşünün!.. On sene önceki siz ile bugün ki siz, aynı karakter ve kişilik 
tavırlarında bulunmamaktasınızdır. Aldığınız ilim sizde; usta anlaşılır oldukça; 
muhabbetle değer olarak karşılık buldukça, vicdan ile irade üzerinden hayata 
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taşındıkça siz geçmişte ki siz misinizdir? Vicdanda değişmiş, usta dünya 
görüşü edinmiş ve irade üzeri var oluş tavırlarında edindiğiniz bilgiyi yaşam 
alanlarına taşımaya başlamışsınızdır. Kişilik tavırlarınızda kontrollü, karakter 
tavırlarınızda ise olması gereken ne ise onu yapar olmuşsunuzdur.  

Aşk, muhabbet kalbi/ duygusal olan tavırlar sizi dönüştürür ve tinde kimlik 
(İslam, müslim, mümin, muhsin vb) edinmeye doğru yol tutarsınız. Karakteri, 
evrensele bağlı erek belirimlere göre edindiğiniz değerler doğrultusunda 
edindiğinizde değişmez ve sarsılmaz karakter beliriminde görünüş 
bulursunuz. Karakter olarak edindiğiniz ise kimlik belirimi olarak ifade edilen 
olur (müslimlik, bir karakterdir ama ifade de kimlik belirimidir).   

Kıyamet doğayadır. Siz doğa nesnelerine bağlı olmaktan, tinde olana bağlı 
olmaya başladığınızda kıyameti doğa nesneleriniz üzerinden yaşarken; tinde 
hak olan ile kıyam etmektesinizdir. Tinde kıyam edilir, kıyamet ise doğa 
nesneleri üzerinden gerçekleşendir. 

İnsan, tinde yeniden doğuş için; nefsi emmare ile irade sonucunda değerler 
edinerek karakter edinmemelidir… Us, vicdan, duygular ile ilkelere bağlı 
olarak ereğinde irade ettikleri ile değer edinimi sonucunda karakter 
edinmelidir. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki vicdanınızı, aklınızı, kalbinizi, 
kaynağı belirsiz yanlış bilgiler ile karıştırarak bulandırmayın. Bu da surenin ana 
fikirlerindendir.  

Surenin ilk on üç ayeti Abese suresiyle okunduğunda anlam içerikleri değişir. 
Şöyle ki: Meta olan nesneler anlamlarını yitirdiğinde, doğada ki biçimler 
anlamlarını ruhsuzluktan yana yitirmiş olurlar. Böylece organik doğada; 
âlemlerin Rabbi olan Allah’ın hakikatine, Rabb tavırlarında tanık olan bir 
bilince taşınılır. Hani dağlar yürütüldüğünde denilmekte. Dağlar, genelde 
gözümüzün önünde durgun mekanik doğa algısında, doğaya eklemlenmiş 
görünürler… Ama organik doğada yürütüldüklerinde, doğada bulundukları 
nedenleri dışında, tindeki erek belirimine göre kullanılacakları veya geriye 
atılacakları anlamlı kılınır.  

Daha önceki surelerde dağları farklı mertebe düzeylerinde anlamlı kılmıştık. 
Tefsir düzeyinde belirtirsek; erenler dağlar misalidirler ama insanda ilkeler de 
değişmezler olarak dağlar misalidir. Bilgi ilkelere bağlı olarak irade sonucunda 
tercihlerinize göre sizde işletilmeye başlandığında, işte o vakit doğanızda 
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olanlar tininde iş görmektedirler. Zaten dağların tinsel bir kitapta zikredilmesi 
dahi anlam olarak verilmek istenen için dağların yürütülmesi değil midir?  

Sizden; belli kalıplara bağlı olan, donuk bir tin istenmiyor, aktif bir tin 
isteniyor. Zaten tinsellik tamamıyla hareketli olamaya dayanır. İç dünyanızda 
vicdanınızda aktif olan değerleriniz yoksa; ilkeler doğrultusunda düşünce 
hakkı ile mantıkta işletilmiyorsa, ilkeler değerler olarak irade etmenize ve 
eylemde bulunmanıza sebep değilse tinde problemliyiz demektir. 

“Her nefis ne getirdiğini bilir” denilirken; kendine pranga olan, tinde geride 
kalmasına sebep olanları ve nerede kaldığını da bilir denilmektedir. Hak olan 
veya hakikat ile karşı karşıya kaldığınızda; kritik etme referansı almış olarak ne 
kazandığınızı veya ne kaybettiğinizi bilmez misiniz? Ayette söylüyor; “diri diri 
gömülmüş kız çocuğuna sorulduğunda”… Bu şu demek; kız, lütuf edilen; evlat, 
nimet verilen demektir. Sekizinci ayeti, on dördüncü ayet ile beraber 
okuyalım; “Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda. Kişi neler getirdiğini 
öğrenmiş olacaktır”. Allah size lütuf etti akıldan, irfandan, melekeden yana… 
Bir şey lütfetti ama hırsınızla, öfkenizle, aç gözlülüğünüzle tutunuz onu 
öldürdünüz. Hak ve hakikatle karşı karşıya kaldığınızda da size lütuf edileni, 
neyle öldürdüğünüzün bilincindesinizdir. Neleri kaybettiğinizin de 
bilincindesinizdir.  

Düşüncede, düşünce melekesi/ meleği ile gerçeğin bilgisini edinenler ve onu 
aktaranlar deli değil, irşat ehlidirler. Tekvir suresi yaşama taşınmış ise Abese 
suresinde beyan edilen talep edene, hakkıyla hizmet eden irşat ehli olunur. 
Hakikat ile bilinçlenen, ruhta kalben mutmain, gerçeğe bağlı olarak bilgi 
aktaran irşat ehli olunur.  

Surede; güvenilir kaynaktan bilgi edinerek, anlam kazanmanın gerektiği 
özetlenir. Yanlış olanın, doğru olmayan bilginin, gerçek karşısında giderilmesi 
kaçınılmazdır. Bu da alçak gönüllük ve zanda inat etmeden şevk ile aşılması 
gereken bir durumdur. İnsanın bilmediğini kabulü zordur. Yanlış olarak 
bildiğini; kendisine ve ilim paylaştıklarına itiraf etmesi de zor ve sıkıntılıdır. 
İnsanın yanlış olanı aşması, nedene bağlı anlamlar ile gerçekleşmesinden 
daha çok ereğe bağlı değer edindikleri ile mümkündür. Bazen, nedenlere bağlı 
anlam edinimlerde nefsi emmareye bağlı değer edinimleri sebebiyle insan 
gerçeğe inat eden ve kör olmakta da ısrar eden tutum ve davranışlarda 
bulunabilir. Azazil vb örneklerde olduğu gibi… 
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İnsan inat ettiğine kör dururken hak olanı ifade edemez. Hak olan/ doğru olan 
edinildiğinde ise insan, hak olanı dile getirmeye cesaret edemez ve zorlanır. 
Hiç zorlanmasın!.. Doğru ve hak olanı direk söylesin/ söylemelidir de. Çünkü 
bu insanın acziyetini gösterir, putlaştırılmamasına sebep verir. Yanlışa 
düştüğümde, doğru olanı edindiğimde, hak olanı dile getiririm. Böylece, 
hizmet ettiğim dostlarımı put edinmekten de kurtarmış olmaktayım. Kendim 
için önemli olan ise vicdanıma yük olanı kendi elimle atmış olmaktayım.  

Özellikle belirteyim ki: Metin Baba’nın da dediği gibi; “yalan söyleme hakkımız 
yok ama yanlış yapma ve yanılma hakkımız var”. “Yanlış doğrunun azığıdır” 
demişler. Madem öyle yanlışlarınıza üzüleceğinize; iyi ki yanlış yaptım, yanlış 
bildim demelisiniz. Çünkü hak olan batıldan sonra görünüş bulur. Ve yanlış 
olan, hak olana kapı aralamanıza sebep olmuştur. Bu nedenle; yanlış yapmak, 
yanlış bilmek, hiç bir şey yapmamaktan ve hiç bir şey bilmeye çalışmamaktan 
eftaldir. 

Böyle olsa da doğru olanın vereceği, şevk ve heyecan, sevinç ve huzur; kişiye, 
cennet misali yakın getirir. “Gök sıyrılıp söküldüğünde, cehennem 
tutuşturulup kızdırıldığında, cennet yaklaştırıldığında” denilir. İnsan; hakikat 
görüldüğünde, gerçek bildiğinin yanlış/ zan olduğunu gördüğünde; içinde, 
batıla düşmüş olmanın verdiği ezikliğin, hakirliğin ateşini kendinde 
tutuşturulmuş olarak bulur; Doğru olan ile de sevinç ve selamet cennet olarak 
kendisine yakınlaştırılmıştır. 

İnsan için aydınlatıcı olan dildir. Güneş; dile, sevgiye, sevgiliye, eminliğe, 
mürşitte, Allah’a, nübüvvete ve benzeri olgulara işaret eder. Bu da misal 
verilenlerin çok yönlü ele alınması gerektiğini gösterir.  

Bu sure anlatım üslubuyla, okunuşunda ki mükemmel musikisiyle, Kur’an’daki 
hitabet sanatının tacı gibidir. Zaten bu sanatsal üslup değil midir ki; insanın 
bilinç muhafazaları olan kültürel değerleri ve bedende haz, kalpte heves, usta 
menfaatleri aşarak gönlümüze tesir eder. İnsanı, ilahi kelama duyarlı algıda 
önceliği kılar. Hani gök yarıldığında diyor ya!.. Hak ve hakikat böylesi 
aktarıldığında bilinç göğünüzün muhafazasının nedenlerini sıyırıp kaldırmıyor 
mu? Burayı baştaki ayetlerle beraber okuyun! Günümüz sanatının, özellikle 
müziğe dikkat edildiğinde; insanı, tinde kendine yöneltmekten, aşkın olana 
taşımaktan daha çok hazlar ve hevesleri doğa nesneleri üzerinden uyandıran 
ve tinden yana içeriksiz/ ruhsuz/ anlamsız olarak icra edildikleri görülür. 
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Günümüzdeki sanat ve müziğe dikkatli bakın en büyük özelliklerinden bir 
tanesi budur. Hazları uyandıracak şekilde bir müzik var.  

Tine yükseltmeyen, insana tinde kendiliğini hissettirmeyen sanat, sanat 
olmaktan daha çok fuhşiyattır. Bu ifadeye, yanlış çevri olmadıysa eğer 
Tolstoy’da tanık olmuştum… Bu ifadeyi bire bir kullanıyor. Ondan alıntı olarak 
söylemekteyim. Bu sanat biçimi, sanatın tinde mükemmel düzeye 
ulaşabilmesinin nesnesi olarak gereklidir, bir araçtır. Mükemmele ermenin 
yoluna, eksik ve yanlış olandan geçmek ile varılır.  

Tinde sanat, Mevlana, Feridüddin Attar, İsmail Emre, Yunus Emre, 
Shakspeare, Mozart, Tolstoy, Goethe, Mevlana, Anadolu âşıkları vb 
sanatçılarda görülmüş değil midir? Bıraktıkları eserlerin çoğu, kendi alanların 
da kült/ değer olarak klasik olmuş değil midir? Nesnellikten tinselliğe 
yükselten, insana kendisini ilkelerde yaşamasına, tatmasına olanak veren 
sanat, tinde sanattır ve her daim cazibesini yitirmeden muhatabını bulur. 
Günümüzde görülen sanat ise uyuşturucu niteliğinde gerçeğe insanı kör 
kılmakta değil mi? Bunu da hakkı ile yapılan sanat çalışmalarını tenzih ederek 
belirtmek isterim. 

Böyle olsa da sanat da zamanın ruhuna göre güncellenmelidir. Mozart’ı 
eserleri ile hakkı ile kaç kişi dinliyor; Mevlana’yı, hakkı ile kaç kişi okuyor. Âşık 
Veysel’i hakkı ile eserlerinde kaç kişi dinliyor. Eserleri elbette ki cazibesini 
yitirmemekteler ama zamanın koşul ve ihtiyaçlarına göre sanatta kendini 
güncellemelidir. Tinde; yeniden ve özgünce ifadelerde bulunmak, sanatın 
ruhunu kaybetmemek adına da önemlidir. Yeni ürün, geçmişten kopuk değil, 
geçmiş eserler ile evrenselinde buluşarak bir birlerini tamamlayıcıdır.  

Surenin ilk ayetleri birçok anlam ifade etseler de insanın gelecekte 
edineceklerini işaret etmesi adına da önemlidir. Ayrıca… Ruhun bilgisi 
edinildiğinde; ilkeler melekeler olarak edinildiğinde; dünya malı değerini/ 
anlamını yitirdiğinde (gebe develer başıboş salındığında diyordu ya, mal mülk 
anlamını yitirir demektir); nefsi emmare hâlleri (vahşi hayvanlar ile misal 
edilen) insanın kişiliğinde toparlandığında veya kontrol edilmeye 
başlandığında… İnsanın duygu ve anlam yetileri derya misali 
coşturulduğunda; kişi erekte olana erdiğinde; içgüdülerle öldürülen lütuf 
edilen uyandırıldığında; insanın geçmişi hatıraları olarak bilincinin önünde 
olduğunda; hakikat karşısında kendini muhafaza edecek hiçbir şeyi 
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kalmadığında… Geçmişi cehennem olarak kendinde uyandırıldığında; olması 
gerekenler ile edinilecek cennet yakin görüldüğünde; insan kendisini tinde 
değerlendirebileceği referansları edinmiş demektir. İlk on dört ayeti bu 
bağlamda da okumak yerinde olur. 

Kur’an’da misal verme sanatsal olduğu kadar da aklidir. Bu sebeple Kur’an’da 
misal; keşf ve mantıkla, her mertebede ayrı anlam edinmeye imkân veren 
ifade biçimi olarak görülür. Birçok anlamı olan, az kavram ve özlü anlatım ile 
mantık dizgesinde ifadelerde bulunmak, sanatsal düzeyde olanaklıdır. Bu ve 
benzer sureler; muhatabı insan olan bir metin ile insanı derinden etkilemenin 
de aklını verir.  

Sanat, her ne kadar Halik, Bari Musavvir vb. esmalar etkisinde gerçekleşse de 
sanatın sonunda şafi esmasının görülmesi gerekir. Şafi bütünleyendir; Yani, 
ilkesiyle, anlam ve içeriğiyle, ruhu ile bütünlenilemeyen sanat; cazibeden 
yoksun, sanat niteliğine haiz olmayandır. Günümüzde sanat parçalayıcıdır, 
nesnellikten tinselliğe doğru aşkına taşımaktan yoksundur. Tinde 
bütünlemiyor ki ayrıştırıyor. Ne kadar nefse, hazlara hitap etmekte ise insanı 
kendi varlık bütünlüğünden ayrıştıran, şovmenliği, popülerliği öne çıkartan, 
kanaatti öldüren olarak fuhşiyat, sanat ile adlandırılmakta. Kanaattin insanı 
bütünleyen bir tarafı var. Sanat eğer insanı tinde kendini yaşamaya, tatmaya 
olanak vermemekte ise bütünlemekten yoksundur, sanat da değildir. İnsan, 
sanat nesnesi olan eser ile kendine ait bulduğu yönleri kadarı ile bütünlense 
de sanat eserinin nesnelliğinde değil, tinde ilkesinin duygusunda 
bütünlenmesi olması gerekendir.  

Sanat eseri ne kadar mükemmel ise tinde kendinize taşınmanız, kendinizi 
bulmanız o kadar olanaklıdır. Mükemmel olup da anlaşılmayan, cazibesi 
olmayan ise ya anlayacak duyarlılığa sahip değilsinizdir ya da eser, eser 
olmaktan uzak vasattır.  

Eser, size sizi unutturacak, içine alacak veya içselleştirilecek kadar sizi size 
yansıtacak cazibesi olmalıdır. Sizi kendinizde bütünleyecek estetiğe haiz 
olmalıdır. Müzikte bu en hat safhadadır. Acıları yaşamış birisi acıları yaşayıp 
da Mahsuni’nin sanatına duygusunda ortak olmaz mı?  Tevhidi bilen, tevhidi 
hakkı ile yaşayan birisi Âşık Veysel’i dinleyip de sanatının duygusuna ortak 
olmaz mı? Eser sahibine sanatı sizde karşılık buldukça, eserinin ruhunda 
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ortaksınızdır. Çünkü ruhu sizde uyanan, ruhu sizin ruhunuzla birleşen ile 
kendinizi farklı bir açıdan bulma, yaşama, tatma olanağı bulursunuz.  

Metin Baba derki; “sohbet/ muhabbet de sanatsal bir eylemdir”. Hak 
veriyorum. Çünkü kişiye kendisini unutturur. Halik, Bari, Musavvir esmaları 
çalışır. Kişi sohbetteki anlam akışında, sohbetin ruhu ile dirilirken kendini 
yepyeni anlamlarda bulur. Anlamında edindikleri ile ereğinde durana erme 
olanağı bulur. Nefsi emmaresinden yana arınarak ruhunda edindikleri ile 
bütünlüğünü bulmaya başlar. Anlam akışında kendine ait ne bulmakta ise 
kendisini cezp ederken kendini tanımaya, kendini hakkı ile yaşamaya, tatmaya 
olanak bulur.  

Kişi sohbette iken piri ile de bütünlenir. Ruhlar birbirine kavuşur. Sohbet 
kavuşmanın ortak adresi iken Allah’a ermenin de aracı olur. Kişi kendini 
aşarken, nesnelliğe aşkında duran ile kendini bulur. Sohbet ile şifa bulurken; 
Şafi olanı öz varlığı olarak bulur. 

Sohbet, muhabbet ehline cazibeli kılınmıştır; dünya ve nefs ile değil, anlam ve 
ruhta, hak ve hakikate dair içselleştirilenler ile ereğe bağlı değer niteliği 
kazanan ile bütünleyendir. Sohbette estetik ise misaller üzeri kişinin kendisini 
bulması ve bu doğrultuda da sözü kendisine ayna yaparak, misaller üzeri 
ifadelerde, tinde görünüşe kendisini taşıyan Allah’ı bulması ile tahakkuk 
(gerçekleşir) eder. Allah’ın görüldüğü sohbette; sohbet, anlam akışını idrak 
etmeye aşkın, mutlak özneye âdemin dilinden tezahür ederken görünüş 
bulması ile gerçekleşir. Böylesi sohbette her türlü nesnelliğe aşkın, tinde 
yaşananlar ile Allah’a erişilir. 

Bu bağlamda sohbet, şafi esmasına haiz olarak sanatsaldır. Sanattaki şifa, 
cazibede yatar. Cazibe varsa eğer eserin biçimselliği üzerinden dışlaşan içeriğe 
bağlı olarak içeriğin duygusunda kendinde bütünlenir insan.  Tekvir suresi 
tamamıyla bütünlenmeyi anlatıyor. İnsan kendisinde irade eden ile iradesini 
bulan, öz varlığına ermenin yolunu, irade etmekte bulmalı. İrade ettiği, öz 
varlığının dışında bir şey olmamalı.  

Böylesi ise düşünce meleği iner güzel başına, okunan ise kendisine ayna. 
Parçalı kılan, dünyaya yol tutan şeytan neyine! Dünya malı derdi değil, deli 
deseler neyine! Hakikat kapısı açılmışken, cennet yakınlaştırılırken, dünya 
olmuş cehennem neyine! Verilenler tek tek elinden alınmış, uzak kılınanlar 
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kendisine yol olmuş, ruh güneşinde rabbi ile dürülmüş kime ne! Rabbinin 
emrinde ruhu, irade ettiğinde iradesine yol tutan kime ne! 

Deseler ki; Kur’an da sanatı anlatan bir sure var mıdır? Derim ki; işte size 
Kur’an. Açında bakın!.. Tekvir suresi, sanatı da anlatan sultan… Tefsir edilmesi 
gerekirse, sanattan, gelecekte yaşanacaklardan uzak görülmemelidir. 

Bu yola girenler şiiri, sanatı gönüllerde bulurlar. Aşkını, dile getirirlerken 
mecnun diye anılırlar. Aşkın durana, Cebrail’in kanatları ile uçarken yol 
bulurlar. Bir yanlarında cehennem bir yanlarında cennet, kendilerini arar 
dururlar. Doğaya aşkın Allah’ta kendilerini bulurlar. Diledikçe, kendilerinde 
bulurlar. Kıyamet kopmuş başlarına; Allah’ta bulduklarını, halka sunarken 
kendilerini bulurlar. Bu da sanat ilkesi ile okunduğunda surenin özetidir.  

Resullulaha güzel ve özlü konuşma verilmiştir. Yani sanatsal olan hitabet 
melekesi verilmiştir. Bunu Tekvir suresi ile daha iyi anlamaktayız. Sanatçı; 
mecnun, güvenilmez olan değil; ilkesinde, ruhunda, duygusunda yaşadığını 
eserinde dile getirendir. Yaşadıklarını eseri ile de yaşamsal kılandır. Eserini, 
yaşanması gerekenin nesnesi kılandır. Mantığı ile bakıldığında Allah dahi 
böyle yapmakta değil midir? Tekvir suresinde bu daha anlamlı kılınmış değil 
midir?  

Sanatın hassını kendimden bilirim. Beni bana unuttururken kendimi bilirim. 
Tinde yaşamanın ön koşulu bilirim. Yaşama anlam katmanın gereği bilirim. 
Değerler edinmenin en güzel durağı, hayatı zevkinde yaşamanın gereği 
bilirim. 

11.10.2015 
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82-İNFİTAR SURESİ 

 

Naziat suresinde arınma, Abese suresinde talep etmek, Tekvir suresinde 
güvenilir kaynaktan bilgi edinmek ana konu hatlarıydı.  

İnfitar suresi, sorgulama ilkesi ile okunmalıdır. İnfitar, fatır kökünden yarılma, 
açılma anlamına gelmekte… Açığa çıkarma anlamında da anlaşılması gerekir. 
Birinci ayette göğün yarılmasından bahsedilir. Gök, gün geldiğinde yarılacaktır 
ama insan hak ve hakikat ile vicdanında baş başa kaldığında; kendi bilinç/ 
gönül göğü gerçeklere savunmasız kalarak yarılacaktır anlamını da bu ayet ile 
idrak etmek gerekir. Vicdanda ise hüküm/ emir Allah’ın olduğu içindir ki 
insana ilkeler ile O’na teslim olmaktan başka bir şey kalmaz. Bir önceki surede 
irade de Allah ile tevhidi sıfat düzeyinde birliğin olduğunu idrak etmek önem 
gösterir (“Allah irade etmeden irade edemezsiniz”). Bu surede de ilahi iradeye 
vicdan melekesi ile teslim olmadan hakkı ile O’nun iradesini 
yaşayamayacağımızı (asli tecelli) son ayet ile anlamaktayız. “O gün emir 
yalnızca Allah’a aittir.”  

Sorgulamak aydınlanmanın feneridir. Bu süre, sorgulama ilkesi ile 
okunmalıdır. Neyi sorgulamak? İnsanın, tinde erek olarak beliren, değer 
olarak görülmesi gerekenlerden yana uzaklaşması sebebiyle kendini 
sorgulaması… Vicdanında kendini sorgulaması. Sürenin altıncı ayeti ile 
insanın, nedenini sorgularken, kendisini ilahiyattan/ hak ve hakikatten 
mahrum bırakan, olay ve olguları sorgulaması gerektiği ifade edilir. Bu ayet 
surenin ruhu gibidir. 

Altıncı ayette; “Ey insan! Keremi bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir” 
denir. Sonu gelmez nimet içinde yaşanan her şey Allah’a ulaşmaya araç iken 
insanın Allah’tan uzaklaşması ve nimete aldanarak Allah’ı unutması da bu 
ayet ile ifade edilmiş olunur. Tinde ereğe yetiştirmek için olanlar; doğada 
nedenler için önümüzde duran değerler olarak kullanıldıklarında, hakkı ile 
yaşanmamaları sebebiyle insanın, suçlu kılınmasına sebep verirler. İnsan tinde 
değer ile doğada değer olanın idrakinde olmalıdır. Doğada değer olarak 
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önünde, elinin altında duranlar, tinde değer olandan kendisini mahrum 
kılmamalıdır.  

Bu ayette geçen soru birisi tarafından size sorulmasın! Tinde değerin idrakini 
edindiğinizde; vicdanınızda, kendi kendinize sormanız gereken bir sorudur. O 
vakit göğünüz yarılmış, ilkeler vicdanınıza dökülmüş, duygularınız birbirine 
karışmış, beden kabrine aşkın olarak ruh ile görüş sahibi olup da yaptıklarınız 
ve sonuçları ile kendinizi bilirsiniz. Vicdanda ruh ile uyanılır ve Allah’a teslim 
olmak zorunda kalırsınız.  

Bu soru bağlamında konumuza devam edersek: Hak ve hakikate tanık 
olunduğunda, insanın ilk yaşadığı bir durum da geçmişe yönelik 
pişmanlıklarıdır. Bir yol kardeşim şöyle demişti; “bizde Abdullah Babanın 
yanında senin gibi olsaydık; senden geri kalmazdık”. Surenin altıncı ayeti, ne 
diyor; “Ey insan! Keremi bol olan Rabbine karşı seni aldatan neydi?” Nedir 
değil mi? Yol kardeşim bu soruyu hakkı ile olmasa da sormuştu. Kendisini 
aldatan ne ise onun üzerine de düşünmüş olsaydı; derdine çözüm için 
yapması gerekenleri daha iyi idrak edecekti. Ama olmadı. Çünkü problemin 
kaynağına inerek çözüm bulmaktansa, başarısızlığın kendisinde takılı kalmıştı.  

Hak ve hakikat ile karşılaştığınızda, hak ve hakikatten yana sonuç elde 
edenleri ya da elde edilmiş durumları gördüğünüzde, sizi tinsel olandan 
edinilmesi gerekenden nelerin mahrum ettiğinin sorusunu da sormanız 
gerekir. Beni Allah’ın ihsan ve yakinliğinden, kendisinden ne mahrum bıraktı? 
Bu durumda size engel olanları görürsünüz. Size engel olan kendi dışınızda 
olan bir şey veya bir şeyler olmaktan daha çok kendi nefsi emarenizdir. Nefsi 
emarenizden dolayı yaptıklarınızda geldikçe hatıra; keşke yapmasaydım… 
Böyle yapsaydım da ben de edinenlerden olsaydım dersiniz…  

Altıncı ayet; insanın her başarısız olduğunda, başarısızlığının nedenlerini, ilk 
kendinde araması gerektiğini anlamlı kılar. Böylece insan, yapması ve 
yapmaması gerekenleri görerek, hayatına daha doğru biçimde yön verebilme 
olanağı da edinir.   

Yedinci ve sekizinci ayetlerde “Ki O seni yarattı, sana biçim verdi ve seni 
dengeli kıldı. Seni dilediği şekilde terkip etti” denilir. Böyle denilirken; insanın, 
ereğinde durana yetişme kabiliyeti üzeri halk edildiği kast edilir.   

294

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



İnfitar suresin de din günü çok önemli… Din gününü, ceza günü diye 
çeviriyorlar. Beyan edilen, ceza günü değil din günüdür. Din günü, insan için 
hak sözün gerçekleştiği gündür. Hak söz gerçekleşirken insan; bir taraftan 
hakikati ilahiye tanıktır, bir taraftan da kendisini hakikatten mahrum kılanlara 
tanıktır. Çünkü her benlik sahibi, geride bıraktıklarının da sebep olduklarının 
da bilincindedir (5. Ayet). Vicdanınızla beraber… “Oku, hesap görücü olarak 
nefsin yeter” ayetinde yaşarsınız.  

Din günü, hak sözün gerçekleştiği gerçek olanın görünüşe taşındığı gündür 
demiştik. Hak söz gerçek kılındığında, erek olarak değer edinilmesi gerekenler 
değer edinilmediği içindir ki insan, ereğe ermekten mahrum kalmıştır. Erek 
değer olarak insanın önünde durur ve erek varılması gereken, çaba/ emek 
isteyendir. Çabadan/ emekten yana ereğe doğru nefsi emmaresi sebebiyle iş 
görmeyenler; hak söz ereğinde gerçekleştiğinde, değer olarak da görünüş 
bulması dolayısı ile mahrum kaldıkları tinde değer olarak belirene tanık 
olurlar. O gün, mahrum kılanlardan da mahrum kalınır.  

Her nefs, kendi mahrumiyetleri ve cezası ile tek başına kalır. Hani kıyamet 
herkesin başına kopuyor ya. Mahşerde de herkes tek başına. Vicdan 
uyandığında kişi vicdanında kendi ile öz varlığı ile tek başınadır. Geçmişi 
anılar, gelecek ise belirsiz olarak önünde durur. Haddi aşanlar vicdanı ile 
cehennemdedir ve tinde erek olarak değer olana varanlar, hak söz üzeri 
yaşayanlar saadet içindedirler.   

Bu sure, Tekvir suresini tamamlar. Tekvir suresinde doğru bilgi, kaynağa 
güvenilmesi telkin edilirken, İnfitar suresinde ise hakikati ilahiden ve hak olanı 
yaşamaktan mahrum bırakacak olanlara güvenilmemesi, insandan 
istenendir… Ve mahrum kılanlar ile meşgul olmamamız da istenendir.  

Özellikle son ayette hak ve hakikat aşikâr olduğunda hiçbir nefsin başka bir 
nefse müdahil olamayacağı belirtilir. “O gün hiçbir nefis başka bir nefis için 
hiçbir şey yapmaya güç yetiremez. O gün emir yalnızca Allaha aittir ”. Herkes 
kendi başınadır, kendi nefsi ile mücadelesindedir. Ve vicdanında sorgu, suali, 
muhasebesini kendi yapıyordur. Ahrete, uzak gibi görünen geleceğe 
uzanmayın. Ahrette gerçekleşecek olanın, akıbet olarak dünyada insanın nasıl 
yaşanacağını/ yaşandığını düşünün. İnsan eğer gerçekten kâmil insana vardı 
mı, vicdanı uyandırıldığında hesabını görürler. Mahşer meydanı sözün hak 
kılındığı meydandır, vicdan da gönlü sözün hak kılındığı meydana çevirir. İnsan 
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kendi üzerine dönerek kendini sorgular olur. Kendini görmekten başkasını 
göremez olur… Görse de herkesin hikmete bağlı olarak kendi derdinde 
kendini yaşamakla meşgul olduğunu görür.  

“Ve o gün emir, yalnızca Allah’a aittir” denilirken; vicdanında kişi, Allah ile baş 
başadır. Vicdanından yana kendisini kurtaracak selamete ve saadete 
ulaştıracak Allah’tan başka kimseyi de bulamaz. Emri ilahi vicdanda telkin 
edilmektedir. Mahşer dediklerinde de bunlar, her kişinin kendinde 
yaşayacağından farklı değildir… Ama mahşerde, mekân ve yeniden halk 
edilişte, ne ile nasıl karşı karşıya kalınacağını detayları ile ön görmek zordur. 
Mahşerin keşfe bağlı olarak seyir edilme imkânı da mevcuttur.  

İnsanın, âlemin büyüsü ve bu büyüye neyle aldandığının bilincini edinmesi, bu 
noktada da sorgulamalarda bulunması surenin ana özetidir. Seni neler 
mahrum kıldı? Yani seni O’ndan/ hakikatten gayrı kılan ne idi? Masivaya ne ile 
düştün? Bu soru neden önemlidir? Bir önceki sureler de bilgiyi talep etmesi 
gereken ve bilgiyi güvenilir kaynaktan edinmesi gereken insana tanıktık. Bu 
sure ile hak olanı kendisinde sorgulaması gereken ve hak olana göre yaşaması 
gereken insana tanık olmaktayız. İnsan kendini sorgulamadan, nedenine ait 
olarak kendini bulmadan, edindiklerini de yaşamında konumlandıramaz ve 
hakkı ile yaşayamaz.  

Sure; iş işten geçmeden haklar doğrultusunda yaşanması gereken 
muhatabına öğüttür. Verilen/ sonradan edinilen imkânların nedeni, gaflete 
düşmek için değil, Allah’a haklar üzeri yol tutmanın aracı olmaları içindir. 
İnsandan istenen ise Allah’tan çekinmesidir. Bu altıncı ayetten, onuncu ayete 
kadar anlamlı kılınır. Onuncu ayetten, on ikinci ayete kadar da yaptıklarımız 
dolayısı Allah’tan çekinmemiz gerektiği farklı bir açıdan anlamlı kılınır… 
Bununla beraber her işin belgelendiğini görmekteyiz. Buda çok önemli… Allah 
belgesiz iş yapmıyor, yani farz edin mahşere gittiniz, mahşere gittiğiniz 
zaman; “sen böyleydin, böyleydin”, denmiyor. Herkese “al oku kitabını, hesap 
görücü olarak nefsin yeter” deniliyor. Bu durumu insan; dünya çağında iken 
vicdanı uyandığında, hafıza/ bellek melekesi üzerinden yaşar…  

Yapılanlar/ yaşananlar ne olursa olsun; insanın bilincinin bir yerlerinde kayıtlı 
olan geçmişi, vicdan uyandırılması ile beraber en sonunda hatırlanır/ 
hatırlatılır. Zaten ruhta unutma da olmadığına göre varın hâlinizi, kendiniz 
düşünün. Kaydı kendinde hazır... Anılarınız sizde hazır değil mi? Gözcülerinizin 
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olduğu var denilmekte değil mi? Anılarınız sizde kaydedilmekte. 
Melekelerimizle, üzerimizde gözcü olan melekler (nurdan kuvvet sahibi 
olanlar) ile kayıt altındasınız. Her insan yaptığından mesul ve kaydı kendinde 
ve kendi üzerinde hesabını okuyor, anıları üzerinden okuyor. 

Tekvir suresin de güvenilir kaynağa göre insanın anlam arayışında olması 
gerektiğinin dersini gördük. Bu surede ise insanın; sonuçta görülecek olan hak 
değere göre yaşaması gerektiğini görmekteyiz. Tinde gerçek değerlere göre 
yaşamayanın kendini sorgulaması istenir. Buradaki sorgulamak; suçlu 
aramaktan daha çok, olan biteni anlamaya yönelik ve çözüm üretmeye 
yönelik yapılması gerekendir. İnsandan istenen ise anlam arayışı sürecinde, 
Rabbi olan Allah’ı sorgulamalarının değişmez referansı olarak O’nun zatında, 
sıfatlarında, esmalarında, fiilinde mutlak olması doğrultusunda anlam 
arayışında bulmasıdır. Bu da “La İlahe İllallah”ın düşüncede karşılık bulması ve 
tevhidin düşüncede gerçekleşmesidir. Tevhidin düşüncede gerçekleşmesi 
demekteyim, yaşamda gerçekleşmesi dememekteyim. Tevhit, yaşamda 
tenzihte bulunmak iken düşüncede de tenzihte bulunmaktır. Tevhitten ve 
tenzihten ne kast ettiğimi daha önceki surelerde anlamlı kıldığım için bu 
surede üzerlerinde durmaya gerek duymamaktayım. 

Daha öncede de belirttiğimiz gibi din günü; söz gerçekleşirken/ gerçek 
kılınırken gerçek olana tanık olunan gündür. Bu da din denilenin, tevhid bilinci 
edinmek olduğu anlamına gelir. İslam din olarak tevhid dinidir. Allah, sözünü 
cebren/ zorunlu kılarak -yani yasa ve ilkeler ile- gerçekleştirirken,  kendisine 
tanık olunmasını kendine hak kılmıştır. Din, onanırken değerinde görülmesi 
gerekene doğru yürümektir. Söz gerçekleşiyorsa, gerçekleştiren/ yapan var, 
gerçekleştirdiği sözünde kendisini görünüşe taşıyan Allah var. Böyle olunca da 
tevhid var. O’na tavırlarında tanık olmak var. Yani ilkeler/ söz gerçekleşiyor.  

İlkeler gerçekleşirken insanın, Allah’tan mahrum bırakanları kendisinden 
olumsuzlaması, “La” yani yok ile karşılık görür. Kendi nefsini mahrumiyetten 
tenzih eden, mahrum kaldığına yol edinir ki “La İlahe” yani, yok ilahı yaşar. 
Nefsi emmarenin ve hakkının dışında değer edindiklerinin ilahlık zannından 
yana kurtulur ve Allah’a ererse eğer “illallah” yani sadece Allah var da 
bulunur. Böylece insan; kelimeyi tevhidi, aslından mahrum kalmanın 
sebeplerinden kurtulmanın denklemi olarak bulur.  
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Daha önce dini tevhit ve tenzihten ibaret olduğunu söylemiştik. İslam dini 
tenzih ve tevhid ibarettir. Tevhit ise katışıksız tenzihtir. Çünkü tevhid 
nesnelerine aşkın Allah’ı tavırlarında müşahede etmektir. Bu da neden olan 
Tanrı’nın, erek Tanrı olarak değerde görünüş bulmasıdır ki din ereğinde değer 
olarak görülen Tanrı’ya giden yoldur… Neden olan Tanrı’nın değerinde 
yaşanmasına olanak edinilmesine sebep olan, hak ve hadler belirimine sahip, 
yaşandığında gerçekliği olan sözün gerçekleşmesidir. Din, hadler ve haklar 
üzerinden tezahür eden üst değerlerin yaşanmasıdır.  

Sure, kelimeyi tevhidin yaşamsal düzeyde betimlenmesi olarak anlamlı 
kılınmıştır. İnfitar suresi eşittir La İlahe İllallah… 

Tekvir suresinde kendi dışında anlam arayışında bulan insan, İnfitar suresinde 
doğada kayıpları ve tinde kazanımları ile us ve vicdan ile üzerine dönerek 
kendisini sorgulamak zorunda kalır. Kendini sorgulamak ise hak olan değerler 
referans alınarak gerçekleştirilmesi gerekir. Sonuçta; hak değerler 
doğrultusunda olacak olan da insanın kendini değerlendirmesi, yargılaması, 
özeleştirisini yapmasıdır. Hak ve hakikate dair basiret sahibi ve değerler 
edinmiş/ edinecek olup da kendisini sorgulamayacak kişi yoktur. Yani “La 
İlahe İllallah” olan kelimeyi tevhidi yaşamına taşımayacak hiç kimse yoktur. 
Burada veya ahretinde… 

Aslından mahrum olanın sorgulayışlarının sonucunda, tevhid de anlam ve 
değer bulunması ile sorgulama biter. Çünkü sorgulama nesnesi üzerinden 
yani hikmeti ilahi üzerinden, hakikati ilahiye ye hak açılımları üzerinden insan 
haddinde tanıktır. Tanık olduğunda sorgulama biter. Yani bir şeyi niçin 
sorgularsınız? Hakikatini, içeriğini edinmenin çözümünü bulmak için 
sorgularsınız, İçeriğini edinirseniz ve onunla da tanıklık gerçekleşiyorsa zaten 
sorgulama biter. 

Bilinç zemininde usta, vicdanda, sorgulamanın bitişi; gerçekliğe tanıklık 
sonucunda anlam kazanımı ile gerçekleşir. Her sorgulayış, gerçeğe bağlı 
anlam kazanımı ile sonuçlanır… Ama değerlere bağlı olarak varsa eğer cezanın 
hak oluşu; sonuçta insan, cezasını çekmeden, gerçek değer olanı değerinde 
göremez ve yaşamına taşıyamaz. Aynen de böyledir...  

Bu surede kıyamet, din günü kavramı ile anlamlı kılınmakta. Birinde ölüm 
kıpısı ile anlamlı kılınan diğerinde din günü kıpısı ile anlamlı kılınmaktadır.  
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Kur’an okumaları adına önemli olan bir konuda; Kur’an’daki kavram ve cümle 
tekrarlarıdır. Ard arda gelen bu tekrarlar, okumalarda kaybolmalara sebeptir. 
Hani “gök yarıldığında, yıldızlar dürüldüğünde… vb.” değil mi?  

Tamam, da tekrarlar tek başına okunduğunda, hakikaten içinden çıkılacak bir 
şey değil. Çünkü benzer anlatımlar içinde çıkış bulmak çok zordur. 
Benzemezler içinde benzerler, ortak ilkeyi gösterirlerken benzerler içinde 
ilkeyi, farklı olanı bulmak çok zordur. Benzerleri fazla olan bir labirentteyseniz 
kaybolmanız kaçınılmazdır. Farklı bir şey olacak ki kısırlıktan, çözümsüzlükten, 
çıkmazdan kurtulabilesiniz.  

Surenin ilkesi veya ilkeleri ile tekrar edilen benzer ayetlerin anlamlı kılındığını 
görmekteyiz. Böylece anlayışta pekinleşmeye sebep, idrakin yetkin olarak 
gerçekleşmesi sağlanır. Bunun içindir ki tekrarlar anlamsız değil, usta zekâ ile 
idrake sebep, sezgide de anlayışta irfana sebep, gerekli olan ifadelerdir.  

Tekvir suresinde anlamlar ile uyandırılan düşünce, İnfitar suresinde ise 
değerler ile uyandırılan vicdan zemininde edinilen ilkeli düşünceye tanığız. 
Her iki surede de vakti saati geçirmeden olması gereken ne ise, yapılması 
gerektiği vurgulanır. Gelecek haberleri de bu bağlamda misal verilir.  

11.10.2015 
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83-MUTAFFİFİN SURESİ 

 

Sure; doğada değer olarak edinilenlerin, tinde değer olarak edinilmesi 
gerekenler yerine tercih edilmemesi gerektiği aklı ile okunmalıdır. 
Ölçülendirmek aklın belirimidir.   İlk ayeti okuyun; “eksik ölçenlerin vay 
haline” denilir. İlk ayet ve bir sonra gelen ayetler surenin aklını anlamaya 
yeter. “İnsanlardan alırken tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise 
noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun!...”  

İnsan, olanlara bağlı olarak nedenler doğrultusunda tercihlerde bulunabilir. 
Tercihlerimiz önümüzde durana, amaca göre yargıda bulunmaktır. Surede 
tercihlerimizin tinde ereğe bağlı olarak edindiğimiz değerler doğrultusunda 
olması gerektiği anlamlı kılınır. 

Mutaffifin, ölçüde hile yapmak anlamına gelir. Kurnazlığa işaret eden bir 
kavramdır. Bir şeyi ölçümlendirmek, ölçülendirilene bağlı olarak akılın 
çalıştırılması demektir… Ama hangi düzeyde; aklı maaş düzeyinde, ihtiyaçlara 
bağlı olarak çalıştırılan akıl. Bu akıl tipinde ise mutaffifin kavramı ile beraber 
kurnazlıkta çalıştırılan akla tanığız.  

Ölçülendirmek, aklın görünüş bulduğu kıpılarındandır. Mutaffifin suresinde; 
akıl hangi kıble/ amaç ile işletilmekte ise eylemlere bağlı olarak sonuçlarını 
siccin veya illiyyûn olarak kayıt altına alındığını göreceğiz. Ya bedene 
kayıtlanıyoruzdur ya da nur ile melekûta kayıtlanıyoruzdur.  

Arınmadan, irşatta nelerin olması gerektiğinden, iradeden, tinsel süreç 
içerisinde güvenilir kaynaktan beslenilmesi gerektiğinden, akıbette olacaklara 
göre iş işten geçmeden önce olması gerekenlerin yapılması gerektiğinden vb 
konular üzerinde bahislerimiz oldu. Sonuçta buraya kadar getirdi amenna… 
Bu sure ile beraber yaptıklarımızın sonuçları ile beraber eylemlere sevk 
edilmekteyiz. 

Güvenilir kaynaktan besleniyoruz veya beslenmiyoruz. Akıl işletimlerinde 
kıbleye göre amaca göre kişi ne yapıyorsa, ona göre kayıt altına alınıyor. 
Niyetinize bağlı olarak sizin için değer hükmünde ne görünmekte ise sonuçta 
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değerlerinize göre yüklendiniz nitelik doğrultusunda kayıtlanıyorsunuz. 
Böylece değer edindikleriniz doğrultusunda nitelikli insan olup olmadığınız 
açısından tinde beliren kategoride görünmektesiniz.  

Surede geçen kitap el yazması kitap anlamında anlaşılmamalı. Yapılanlar 
sonucunda; ait olunan, hak kazanılan, edinilenlerin karşılığının görüldüğü 
yaşam alanına taşınmaktır kitap. İçine girilerek olan, yaşam alanı kitabıdır. 
Dünyanın bir kitap olması gibi... Allah’ın muradı ilahisi olarak bir yazgı değil 
midir dünya… Üç boyutlu yaşam alanı ve hakkıyla okunması gereken bir kitap 
yani iki boyutlu değil… El yazması değil…  

Kitaplar hazır… Siccin, illiyyûn hazır… Hazırda!.. İçine girip yaşayacağımız, 
cennetimiz veya cehennemimiz olarak hazır olan bir kitap.  

İnsanın eylemleri, gideceği kitaptaki yaşayacaklarını belirler. Kitaplar şu anda 
hazır… İnsan, kendinden haberi olmadan, kalem misali kendi geleceğini 
önceden gönderdikleri ile inşa etmekte… Allah’u Azimüşşan, insanın 
üzerinden geleceğini inşa ediyor. Cennet de cehennem de hazırdır... Ama 
buradan gönderdiklerimizle beraber o gideceğimiz yerde yaşayacağız. 
“Önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız” diyor.  

Kalem misali, şimdiden o kitaba not düşüyor seninle. Ama oradaki not senin 
üzerinden attığı bir imzadır. Ama imza/ mühür siccine mi, illiyyûna mı? Yani 
nur ile melekûtta var olup da cenneti âlâda ilahi sıfatlar üzeri mi yaşayacağız? 
Yoksa bedene/ tene ait olarak hazlar ve nefsi emmareyle beraber doğada, 
olan biten içinde aciz düşürüleceğimiz, siccine mi gark olacağız? Yani bedenin, 
doğanın insana dar getirildiği, aciz kılındığımız hapishaneye mi düşürüleceğiz. 
Surede yakin gelenlerin, illiyyûnu, illiyyûndaki durumunu görebileceği de 
anlamlı kılınmaktadır.  

Sureye bir önceki sure ile bakıldığında; insanın, ya tende ya tinde anlam 
arayışının sonucunda, ereğe/ amaca bağlı beliren değerlere göre anlamlı 
kılındığını görürüz… İç dünyasında da ya cehennemi ya da cenneti edineceği 
anlamlı kılınır. Birinci ayet, on dördüncü ve on beşinci ayetle okunduğunda 
anlamlıdırlar. “Ölçüde hile yapanın vay haline! Hayır! Onların yapmakta 
oldukları kalplerini kirletmiştir. Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden 
mahrum kalmışlardır”.  
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Sure, kayıtlanmışlığa göre delillendirilmiş olan doğrultusunda hesap görme 
ilkesi ile de okunmalıdır. Surede, yapılanların hak karşılığına göre gelecek ile 
kayıtlayan ve buna göre sonuçlar doğrultusunda tinde iş gören Allah’ın 
ahlakına tanığız.  

Bunla beraber hak üzeri olanların, cezaya tanık olacakları ve güven içinde 
makamlarında yaşayacakları da surede belirtilir. Bu çok anlamlı… İnsan adalet 
arayışındadır… Haksızlığa maruz kaldığı yaşadıkları sebebiyle insanın, adalet 
arayışında bulunduğunu bilmekteyiz. Sonuçta, kendisine zulmedenlerin hakkı 
olanı görmelerini de görmek ister. Son ayetlere bakın, müminlerin zalimleri 
görecekleri işaret edilmekte.  

Bunu dünyadaki yaşamda da görmeye çalışın! Kendimden biliyorum. Bana 
kim ne yaptıysa bire bir cezasını yaşadıklarına tanığımdır. Bu ayette anlatıyor 
zaten; “Koltukları üzerinde bakarlar. Kâfirler yapmakta olduklarının cezasını 
buldular mı?” Cezalarını yaşadıklarını görmek gibi bir arzum ve arayışım 
olmasa da cezalarını yaşadıklarını gördüğümde “rabbim bu ayetleri de 
yaşattın bize” demekteyim. Neden? Sizi tanık kılıyor... Bir mertebe vermiş, o 
mertebede zihniniz tine, us ve zekâ ile açık kılınmış. Neyin ne olduğunun 
bilicindesin, her şeyin adalet üzeri yürüdüğünün bilincindesin. Sana kimler 
yanlış yaptı ise ceza olarak yaşadıklarında onlara tanıksın. Önemli olan ise 
adalet sıfatı ile iş gören Allah’a tanık olmanızdır. Onlara siccin olan üzerinden, 
illiyyûndan iş gören Allah’a tanıksındır. Allah’ın, illiyyûn kitabında adalet ile iş 
gördüğünü yaşarken okursunuz.  

Hasat mevsimi, hasat ediyorsundur… Neyi? Adaleti kılıcı ile yaşananların 
sonucu hasat edilmektedir. Senin adına Allah hasat ediyor, “gel bakayım! Bak, 
sana ne yapılmakta ise tek tek hasat etmekteyim”. Hak neyse onun gerekeni 
yapılmaktadır. Bu neyi getirir? Eminliği getirir. Bu vicdanın rahatlamasını 
getirir. Hak olanın, adaletin yerine gelişi vicdanı susturur, rahatlatır. Ama bu 
ayeti böyle dışsal okumayın!.. Bir de kendinizden okuyun. Hak olandan 
baktığınızda; zulme ait ne yaptıysanız sonuçta cezasını görürsünüz. Gönül 
tahtında otururken “oh olsun, iyi ki de oldu, hakkımızı bulduk” demek gerekir. 
Bu psikolojiye geldiğinizde gerçekten kâmil insan olmaya başladınız demektir. 

 “Oh olsun bana ya, bu benim hakkımdı, bu benim cezamdı”. Kaçımız 
yapıyoruz bunu? Arsızı kazığa oturtmuşlar şalvarımın paçası yırtıldı demiş. 
Başımıza gelenleri şundan, bundan, ondan vb sebeplerden biliriz. Önce bak 
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bakayım kendine, dön kendine… Bir şey oluyor, başına geliyor, yaptığın şeyler 
karşılığı gerçekleşiyor. Sebebini kendinde arayacağına kendi dışındaki 
nedenlerde aramaktasın. Aynı anda yüksel... Aynı anda bilincinde yüksel!.. 
Vicdanına yüksel, aklına yüksel; “bu benim hakkımdır, ya Rabbi sana şükürler 
olsun” diye bilmelisin. Doğru olanı görüp; yaptıklarımızın sonucu olarak 
kendimize oh olsun diyebilmeliyiz. 

Bazen ufak tefek kazalar gelir başıma; “Ya Rabbi şükürler olsun, uyarıyorsun 
beni” derim. Ceza yaptıklarıma karşılık anında verilir. Ceza ne kadar büyükse, 
“iyi ki yaşadım oh olsun” derim. Ya ahirete bıraksaydı; oh olsun bana... Hiç oh 
olsun bana dediniz mi? Ben diyorum bazen, “oh olsun bana”. Ceza sebebiyle 
nedenler arayacağımıza, ilk sebebin biz olduğunu unutmamak gerekir. Bu 
ayetlerde yaşamanız gereken hal bu. Ahrette kendi dışınızda bir oh olsun 
duyacağınıza, şimdiden oh olsun bana diyebilmeli insan. Öyle bir makama 
gelirsiniz ki bilinciniz açıktır, uyanıktır, zihniniz arı durudur, ruhunuzla 
görüyorsunuzdur, olan bitenin aklını, hikmetini de edinmişsinizdir.  
Yaşadığınız bir olaydan sebebiyet başınıza bir şey gelmiştir… Olumsuz, kötü 
bir olaydan sonra yaptıklarınızdan dolayı başınıza bir şey gelmiştir… “Oh olsun 
bana, hak ettim” derseniz, ne mutlu size! 

Sure İnfitar suresinde belgelenen yaşamın (İnfitar suresinde belgelenen bir 
yaşam vardı, şahitlerimiz, kayıtlar vardı. Bu surede, kayıt edilenlerin sonuç 
olan yerleri gösteriliyor) ya bedene ve doğaya sevk eden ya da tine ve 
melekûta, ölümsüzlüğe sevk edici gerçekleşmesi dile getirilmekte. Kayıt altına 
alınan bir bilgiden, yaptıklarımızın bilgisinden bahsedilmektedir. Kâinatta bilgi 
işlevseldir demiştik. Bilgi irade ile işlevselken, amellerinize sebep verir… Ve 
sevk edildiğiniz kitap neyse oraya doğru tıpış tıpış gidersiniz. Hani “gir 
cehenneme” diyor ya ayette, birileri alıp götürmüyor… Siz kendiniz 
gidiyorsunuz oraya. Sevk olunuyorsunuz. Çünkü iradeye bağlı eylemler ile 
beraber siz sonuçlara doğru yürüyorsunuzdur. Rabbiniz sizin dışınızda 
yapmıyor bu işi, sizin kendi üzerinizde yapıyor. Eskiler bunu şöyle derdi; “Bir 
insanı bağlamak istersen; onu kendi üzerinde bağla, dışından değil. Kendisi 
üzerinden bağla ki kendini kendi ile çözmeden kurtulamasın”. Siccin kendimizi 
yaptıklarımız sebebiyle kendimize kayıtlı kılındığımız kitaptır. Bir insanı kendi 
üzerinde bağlamış iseler dışarıdan müdahil olarak çözemezler. Kişi Rabbinden 
mahrum kılınmış olarak yaşar.  
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Anlam arayışında amaç; hileyi rabbanide yani hikmeti ilahide gerçekleşenlere 
yasa ve ilkelerle hakkıyla tanık olmaktır, hakkıyla da bilinenin yaşam 
alanlarına taşımaktır. Hilenden gayrı Allah’a rablik sıfat tavırlarında tanık 
olabilmektir. Bu çalışmada hileyi rabbani kelimesini ilk defa kullanıyoruz. Hile-
i rabbani perdeler arkasında Allah’ın iş görmesidir. Bu bağlamda bütün âlem 
bir hiledir. “Hileyi kaldır Rabbi gör” demişler. Âlem, doğaya ait nedenlere 
bağlı yaşananlar hiledir. Hazreti Allah “kulum zatıma varana kadar hileme 
aldanmasın” dememiş midir? Allah’ta hile –maksat üzeri örtünmek-, hikmette 
tezahürüne tanık olmanın gereğidir. Bunun dışında gerçeği örtmek, gerçeği 
Rabbi ile yaşam alanında haklar üzeri göstermemek; kişiyi amaçtan 
uzaklaştırdığı içindir ki nesnel biçimselliğe yani tenlerde görünüşe sürükler. 
Hani o “hile yapanlar yok mu” diyor, gerçeği örtenler, olması gerekeni 
yapmayanlar, tinden uzaklaşanlar kast edilmektedir… 

Bu sürüklenişte, tinde anlam arayışı doğal olarak biter. Dünyadan/ doğadan 
yana anlam arayışı değil… Tene ait nedenler değil, tinde anlam arayışı biter. 
Çünkü adamın derdi değil ki… Adamın derdi, doğada değer edindikleri ne ise 
onların peşinden koşmak. 

Anlam arayışı doğal olarak biter yani tinden yana kısmet kapanır. Beden, 
doğada yaşanan hileli duruma göre tinde zevki kesilen insanın cezası olur. 
Bunun haricinde, doğada görünüşlerin/ nesnesine bağlı sebep sonuç 
ilişkilerinde beliren olay ve olgulardaki hileye değil, hikmetinde rabbine tanık 
olanlar hileyi aşmaya başlamışlardır… Tanık oldukları Rablerini, hak ve ilkeler 
üzeri tinde ifade edenler, yaşam alanlarında verdikleri ürün ve salih amellerde 
gösterenler de iç dünyalarında illiyyûnda yaşama olanağı bulurlar. İlliyunda 
yaşarken Rabbi sıfatı ile Allah’tan beslenir ve bunun da farkındadır. Böylesi 
yaşamda gaybın, maneviyatın cimrisi olunmaz, hak ve hakikat dile getirilirken 
amaç; perdeleri, örtüleri, hileyi yok etmeden hileye aşkın seyir edene 
erdirmek, O’nu aşikar etmektir. Amaç ne? Örtüyü kaldırmak, bir daha örtmek 
değil... Surenin ana fikirlerinden bir tanesi de budur. Örtmeyin, örtülerden 
sıyrılın, hileye aşkın yaşamayı öğrenin…  

Hileye değil; hikmete, rabbe tanık olanlar ve bunu hak ilkeler üzeri tinde ifade 
edenler, sorgulamaya aşkın, tanık olduğunu anlamlı kılmanın hizmetinde 
bulunurlar. Rableri sıfatlarına bağlı olarak da iç dünyalarında buldukları mana 
hazinelerini doğaçlama ile sunarlar. Bu durumda üzerlerinde tezahür eden 
Allah’a verilen ürün üzerinden tanık olarak illiyyûn kitabında yaşamaktadırlar. 
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İsmail Emre; “bu doğuş benden değil, tutulası kuş değil” demiş ya!.. Bunu 
derken “tensim”den hak ile mühürlenmiş olan cennet içeceğinden 
beslenmektedir. Yaşanan durumlara göre bu içecekten; doğuş tecelli ettikçe 
kana kana zevk ile beslenilir. Talep eden sadık ve imanlı canlar da doğuşlar 
üzerinden illiyyûn kitabının gerçek olduğuna tanık olmaktadırlar. Bu kitaptan 
okunanlar ile Rablerine de tanık olma imkânı edinirler. 

İlliyundan, yaşarken tensimden içmek; edimler ile vicdanda huzur bulmanın, 
kendinden mutmain olmanın, doğuşlar ile irfan edinmenin gereğidir. Kimisi 
tesnimden beslenirken irfanın farkında/ bilincindedir, kimisi de bilincinde 
olmayabilir (“mühürlüdür” denilmekte ya!). Sohbetlerde veya yazı 
çalışmalarında fark ederim… Kalemi elime aldığımda hiçbir zaman istediğim 
gibi olmaz, doğaçlamaya bağlıdır. Çalışmanın ilkesini belirlerim. İlkesine 
bağlıymış şuymuş buymuş hepsi silinir gider. Sonunda çıkana bir bakarım, bu 
benden değil... Sohbetlerde de özümden/ rabbimden geleni bilirim, 
idrakindeyimdir. 

Bu durumda önemli olan hizmet ahlakında emek göstermektir. Böyle 
olduğunda hizmetiniz, kendi nefsinize de oluyor. İlliyundan besleniyorsunuz, 
içinizdeki kuvvetlerden besleniyorsunuz, size himmet ediyorlar. Ama 
eyleminiz/ emeğiniz size himmet getiriyor, eyleminiz olmazsa sizin üzerinize 
himmet uyanmaz, lütuf uyanmaz ve tinsel düzeyde Hakk’tan beslendiğinizin 
farkına bile gelemezsiniz. Yirmi altıncı ayette; “…yarışanlar onda yarışsınlar” 
denilmekte değil mi? Öyle ise hizmette gayret ve emek harcamak tinde 
beslenmenin gereği olarak insana farz/ zorunlu kılınmıştır. 

Doğaçlamayla gerçekleşen anlam akışına ve bu anlam akışına sebep üzerinde 
Rabbi sıfatı ile beliren illiyyûna tanık olursunuz. İlliyunda okuduğu ise kimlik 
beliriminde görünüş bulan Allah’tır. Sizin üzerinizde melekût iş görürken, o 
asıllar sizde iş görürken, lütuflarda bulunurken, onun üzerinden birde 
bakıyorsunuz ki iş gören Allah’tır. Sıfatlarıyla kimlik belirimlerinde görünen 
Allah’tır.  

Siccin; tende kalanların, doğanın zorunlu ve zorlu hapishanesinin kitabıdır. 
İlliyun ise tine yükselenlerin, nurda beslendikleri bilinç/ gönül evleridir. Orada 
insan kendindeki anlam akışını zevki yudumlarken, Rabbine üzerinde tanıktır.  
Surede, tinde kalıcı olmanın gereği olarak Rabbiyle şeref bularak, kıyam 
etmesi gereken insanın; tensel hazları ve nefsanî arzuları, doğadaki ihtiyaçları 
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vb durumlara karşılık, tindeki zevkleri, kazanımları tercih etmemesi gerektiği 
özetlenir.  

Üç günlük dünya da kurnazlık yapıp da insanın tinde değerler yerine doğada 
meta değerler edinmesi iç dünyadaki güzelliklerden insanı mahrum kılar. Ayet 
tabiri ile söylersek; insan Rabbinden mahrum kalır… Kendi üzerinde galip 
sıfatları ile iş gören Rabbinden zılli tecellide kalarak mahrum kalır.   Yani sen 
Hakk’tan besleniyorken sakın dünyaya hakkının dışında yönelme denilmekte. 
Eğer yönelirsen, üzerinde hazır olan tinde gerçekleşecek kısmetini kapatırsın. 
Bu durumda “bizi mi tercih ediyorsun geçici olan hazları mı tercih ediyorsun” 
derler.   

Her verileni hakkıyla yaşamak; insanın kendinde kendini tadışı, kendini 
tadarken de Allah ile muhabbet etmesine sebeptir.  Bu sure ile insana; ya 
siccindesin ya da illiyyûndasın denilirken, tinde iki kategori üzeri seçim 
yapması gerektiği de beyan edilmiş olunur.   

Akıl, insanın menfaatlerine göre haksızca hak talebi/ hile üzeri işletilirse ve bu 
doğrultuda da eylemlere insan sevk edilirse eğer, siccin kaçınılmazdır. Yani 
kurnazlık ile hırs ve aç gözlülükle akıl işletiliyorsa; bu doğrultuda da haklar 
gasp edilmekte veya haklara tecavüz edilmekte ise siccin bekler insanı.   

Akıl, hak olana ve hakikate göre işletilirse ve haklar üzeri hakkaniyetli olarak 
amellerde bulunulmakta ise illiyyûn insanı bekler.  

Yakin ehli, zevkidir ki selsebilden itibaren cennet pınarlarında beslenir olur. 
Selsebil (İnsan suresinde geçen), karşılık beklemeden yapılan hizmetin 
sonucunda ikram edilen irfandan kana kana içmenin pınarıdır… Ki bu 
bağlamda bu pınardan içilmesi de doğuşlara sebeptir. Ehlinden rivayet 
edildiğine göre bu pınar adanmışların, âşıkların pınarıdır. Halis yaşanan 
duyguların pınarıdır. Duygulardan dolayı yaşananların dile getirildiği pınardır.  

Tesnim pınarı, yakin ehlinin pınarıdır… Yakin ehli; tesnimden de beslenirken 
de Rabbini zevk ederler. Kaynağından, nurdan beslenmenin pınarıdır. 
Erdemler üzeri yaşayanların, hayr üzeri yaşadıkları ve doğuşlar ile Rablerinden 
beslendikleri pınardır. Erdemler ile insanın Rabbini kendinde zevk etmesine 
sebep olan pınardır.  Vicdanda huzura ermenin pınarıdır. Doğuşlar 
dökülürken, irfanda mutluluğu bulmanın pınarıdır. Erdemlerde yaşamadan, 
hangi cennet pınarından içilebilinir ki? Bu bağlamda insanın maneviyat ve 
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maddi olan tercihlerine dikkat etmesi geleceği adına önemlidir. Her iki 
pınardan da içen doğuşların kaynağı olan bağa sahiptir. 

 Efendim bu son iki surede ebrardan bahsedilmiş… 

Kimlik veriyor; yani iyiler, salih amellerde olanlar, kendi özünde iyi olanlar, 
eylemlerinde de iyiliği gösterenlerden bahsedilmekte. Bunu farklı bir açıdan 
oku!.. Kendilerinde ilkelere ait gerçekliği bulanlar, o gerçeği kendinde bulup 
da eylemlerinde de gerçekleştirenler ebrarlardır. Sonuç itibariyle edindikleri 
ne? Hakk’tan beslenmek… İrfan, kerametler vb durumlarda yaşarlarken sonuç 
olarak Rablerinden besleniyorlar.  

Düşün ki bir insan iyidir; nefsinin irade ettiklerinden feragat ederek, 
hakkaniyet ilkesine bağlı yaşamaktadır. Böylesi insan, başkalarını besliyorken 
Allah’ta onu kendinden besler. Ebrarın anlamını iyi ilkesi tam karşılamıyor. 
Ebrar; iyiliğe, doğruluğa bağlı olarak sonuç elde edenler demektir. İyiliğe, 
doğruluğa bağlı edinilen ise güzelliktir. Ebrar, sonuçta güzellikte görünüş 
bulanlardır. Bu içerikte okunması gerekir.  

Ebrar, sonuçta saadeti, mutluluğu, huzuru bulmuş insanlardır. Hileye aşkın 
Rableri ile yaşamayı öğrenmiş insanlardır.  

 Efendimiz S.A.V. “beni refiki âlâdan eyle” diye duası var… 

O Hakk’a yürümeden önce “beni refiki aladan eyle” diyerek dua etmiştir. Bu 
sure ile bu dua pek anlamlıdır. Kitabı illiyyûnda yaşamayı nasip ettiklerinden 
öyle demek istemiştir. “Beni refiki âlâya yetiştir” demişse eğer aynı anlam 
itibarı ile “beni, yüce dostların makamına erdir” demek istemiştir. Böyle 
olunca; tini gereği illiyunda, nurdan beslenen olmayı ve büyük ruhanilerden 
olarak nurdan bir vücutta dilediğini anlamaktayız… “Dünya kâmilin yanında 
bir damla” dediğimiz anlamda bunun anlaşılması yerinde olur. Ruhaniyeti ile 
nurani yoğunluğuna göre insanın, dünyaya aşkın ve büyük olan devasa bir 
vücut edinmesi illiyyûnda varlık bulmaktır ki sonuç Refiki âlâdansınızdır. 

Onlarda hakkı ile kendisini görünüşe taşıyan zatihi Allah’tır. Nasıl ki melekûtta 
yapan çatan Allah’tır, onlarda da yapan çatan zatihi Allah’tır. Zaten bunu 
söylemek bile abestir. Her şey de yapan çatan Allah’tır. Onlar hususi nurdan 
bir alana taşınmış, hususi bir makama taşınmış olanlardır. Hürlük onlarda 
hakkı ile yaşanandır. Onlar; doğadan, siccinden azat olmuş gerçek hürlerdir. 
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Surede; toplumsal yaşamda güvenin, tinsel anlamda ne kadar önemli 
olduğunu da görmekteyiz. Menfaatleri için hile ile kurnazlık yapanların, 
evrenselinden/ Hakk’tan bakıldığında kabul görmediklerine tanık olmaktayız. 
Herkes kendi gibi bilirmiş… Hile ile iş görenlerde güven eksikliği hep vardır. 
Bundan olsa gerek ki hak ve hakikatten yana akıbetleri ile alâkadar olan her 
şeye de uzak dururlar. “Geçmişin masalları” derlerken de tarih tecrübesinden 
de yoksun oldukları görülür. En büyük aldatmacaları ise menfaate ait 
nedenleri ne ise onunla kendilerini kandırmalarıdır. Hileleri geleceklerine 
tuzak, kendilerini Rablerinden mahrum bırakmadan öte değildir. 

Sure ile anlamaktayız ki erdemler; evrensellere bağlı olarak insanın kendi 
nefsi emmaresine aşkın yaşamasının gereğidir. Erdemler/ faziletler pınarı da 
diyeceğimiz tesnimden içmek gerçekleşmeden, bir insanın Rabbinden hakkı 
ile doğuşlar ile beslenmesi de gerçekleşmez.   
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84-İNŞİKAK SURESİ 

 

İnşikak, çatlama, ikiye yarılma, kırılma, bölünme anlamlarına gelmekte. 

Sure, ceza ve mükâfat ilkeleri ile okunmalı… Eğitimin zaruri iki temeli, olmazsa 
olmaz koşulu… Çocukluğumuzdan itibaren böyle… “Bak böyle yaparım, bak 
şöyle yaparım” filan. Birisi sınırlayıcı diğeri ise motive edici, eylemlere sevk 
edici…  

Hak ve hakikat ışığında bilinci yapısallık kazanmış, Allah’tan Rabbi sıfatıyla 
düşüncesinde ilham alan idrak sahibi insanın suresidir. Bu sure ile Rabbine 
çaba sarf eden ve sonuçta Rabbine erecek olan insana, ereceğine/ varacağına 
dair müjde de verilmiş olunur.  

Surede, sonuçlara bakarak nedenleri görmemiz istenir. Bu din ahiret dinidir… 
Ahiret dini denildiğinde, son zaman olarak anlıyoruz. Bu din, sonuçlara göre 
yaşamanın dinidir, Öyle ise sonuçlara göre yaşamamız gerekir. Sonuç ne? 
Sonuç belli… Akıbetinde cennet cehennem…  Acziyete düştüğün, bütünlüğünü 
yitirdiğin mahal ve saadeti, selameti bulduğun, bütünlüğünü koruduğun 
mahal. 

Cennet, cehennem dediğimiz ahrette mekânsal olarak görülecek olan yaşam 
alanları olarak bilinir. Dünyayı da yaşam alanı olarak algılarız.  Öyledir de… 
Ama yaşadığımız alanlarda algıladığımız nesnel gerçekler üzerinden neyi 
yaşıyorsak bizim için gerçek olan o. Yaşadığınız kendinize ait gerçeğinizdir.  

Cehennem denilen yerde yaşanan şey ne? Acziyet ve çaresizlik… Oranın 
gerçekliği çaresizlik ve acziyettir. Cennet ne demek? İlahi sıfatların tezahür 
mahali, saadet, huzur ve selamet… Bütüncül kılan ilahi sıfatlar, saadet, huzur 
ve selamet oranın gerçeğidir.  

Acziyete düştüğün yerde zaten selamet yok. Yani nerden ne geleceğini 
bilmiyorsunuz, emin değilsiniz, kaygılısınızdır. Acziyete düşmenin getirileridir 
bunlar. Ama cennet dediğiniz yerde böyle bir şey yok ki… Cenneti ilkesi ile 
okuduğunuzda; ilkesi, biçimlerde algılanan köşkler, huriler, lezzetli içecekler 
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vs. değil… Biçimlerin üzerinden ilkesine bağlı olarak iç dünyada yaşadığın şey 
gerçek olandır. O gerçek olan ne? Sen ona bak... Orada ilke ne? Selamet. 
Orada ilke ne? Saadet, huzur. Orada ilke ne? İlahi sıfatların birebir görünüş 
bulması, bilincin irfandan yana uyanık olması, bedensel ve karaktere ait 
bütünlüğünü yitirmeden yaşaman, sebepler dairesine aşkın tinde yaşam 
bulmandır. Cehennem dediğin tam tersi… Acziyete düşülmüş, sebeplere 
odaklanmış, çaresizlik içinde bunalman ve acılar… 

Cehennemde olan bir insan neyi arzular? Kurtuluşu arzular, nimetleri talep 
eder. Önemli olan ise cehennemde iken dahi Rabbini/ Allah’ı talep etmesidir. 
Talep ettiği de karşılık görür. Canı gönülden neyi talep ediyorsanız, talep 
ettiğinize ermenin gerekli koşul ve ortamları ile karşı karşıya kalırsınız.  

Cehennem derken; ahrette yaşanacak cehennemi de aklınıza getirmeyin. 
İlkesi ile baktığınızda burada da yaşadığınızı anlayın. Yaşadıklarınızı düşünün… 
Zül Celali vel İkram esması, Kahhar esması ile üzerinize hâkimken 
cehennemde değil misinizdir? “Ya Rabbi bizi bu cehenneminden kurtar” 
derken çaresiz kaldıklarınızdan yana çare dilemekte değil misinizdir? 
Sıkıntılarınız sebebiyle nimet talebinde değil misinizdir? Cehennemi yaşarken 
Rabbinizi talep ettiğinizi düşünün. İşte, size denilmektedir ki Rabbine 
varacaksın!  

Cehennemdesiniz ya!.. Şeyh efendiye gittiniz; “Efendi! Şu iş şöyle oldu da 
halleder misin vs”. Bunlar hep dünyalık istekler... Yani o acziyetten kurtulma 
istekleri... Tam tersini düşünün… “Ya Rabbi! Sana hamdu senalar olsun… Sen 
bunu bana lütuf, imtihan, kefaret, sana ermeye bir yol bulayım diye verdin” 
diyebilmekte miyiz? Önemli olan da budur. Böyle olduğunda kabul 
görürsünüz.  Bu gerçekleşmez ise kabul görmeyeceğinizi söyleyebiliriz.  

Ateşe düştüğünüzde Allah’a samimi olursanız; O’na ermeye yol edinmiş 
olursunuz. Samimiyette yeterli değil, zahmetlerde iken ereğinizde bulunana 
doğru yapılması gerekenler ile yürürseniz O’na eresiniz… Allah’a erersiniz. 

Yapılması gereken; hakkaniyetli olmanız, salih amellerde bulunmanız, 
ibadetlerde ve nafile ibadetlerde vb bulunmanızdır. En önemlisi ise aşk ile 
şevk ile kendiniz amacınızda değeriniz olarak görülen Allah’a kendinizi 
sunmanızdır. Nasıl sunacaksınız? Sevgi, samimiyet ve O’nun için yaptığınız 
bütün güzel ameller ile kendinizi sunacaksınız.  
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Hepsinden önemlisi ise muhabbetten dolayı iki damla gözyaşının yerini 
tutacak hiç bir şeyin olmamasıdır. Dışınız zahmetlerden ve çaresizliklerden 
yana ateşten çevrelense; iki damla gözyaşı ile sönmeyecek ateş yoktur. 
Gözyaşları yaşanan sıkıntılardan dolayı değil, Allah’a olan muhabbetten dolayı 
akmalı. 

İnsan, doğa nesneleri olan nesnel görünüşleri değil de Rabbini arzulasa, 
yaşadığı acılar Rabbine varmanın basamakları olsa sonuç bellidir. Rabbine 
varacağının müjdesi de kendine verilmiştir. Rabbinden gelen ile Rabbine 
sığınsa kurtuluşu bulacaktır. Hazreti Resul “senden sana sığındım” demekte 
değil miydi? Ya rabbi sana sığındık deyin de bakın!... Kapılar nasıl açılıyor, 
dertler nasıl siliniyor, gözünüz nasıl görüyor… Nur deryasında uyanır, nur 
deryasında kalkarsınız.  

Bütün erenler böyle bulmuştur. Aşka düşmüşlerdir, dertler içinde Rablerini 
bulmuşlardır. Dertleri dermanları olmuştur… Ama dertler geldiğinde biz ne 
yapıyoruz? Allah derdini unutuyoruz, ihtiyaçtan, arzulardan dolayı dertler 
ediniyoruz. “Böyle oldu, şöyle oldu” demekteyken, şikâyetlerde bulunurken; 
böyle olması gerektiğini de unutmaktayız. Erenlerin dediği gibi “yaşananlar, 
kişiden dolayı değil, yoldan dolayı”. Kişinin derdi Allah ise; ne dünyaya, ne de 
cehenneme ait ne dert var ne gam var; Allah var. Sen, Allah var dediğinde; 
Allah kapısını açar sana, tanık olursunuz O’na/ rahmet sahibine.  

Dedik ya!.. Kendinizde yaşadığınız gerçeğinizdir. Amaca, ilahi ereğe göre 
yaşanması gerekenleri/ olması gerekenleri yaşadıkça; ait olacağınız, hak 
ettiğiniz gerçeği bulursunuz. Sonuçlara bakarak nedenler edinmeniz gerekir. 
Böylesi neden; varoluşunuzun tözsel nedeni zemininde, ne için yaşamanız 
gerektiğinin tinsel nedenidir. Yaşamınıza, amacınızda edindiğiniz değer ile 
anlam katarsınız. Ereğinde görünen değer yaşama nedeninizdir… Sonuçta da 
kendisine doğru yürümeniz gerekendir.  

Onuncu ayet, insanın geçmişte yaptıkları ile sorguya çekileceğini anlamlı kılar.  

Onuncu ayet; “ Kimin de kitabı defteri, arka tarafından verilirse…” Ne güzel 
ifade etmiş. Kitabı soldan verilenler denilmemekte. Kitabı sağdan verilenler 
var ama bir de kitabı arka tarafından verilenler var denilmekte. Geçmişinde, 
kendisini takip eden anılarından kitabı açılırsa, arkada bıraktıkları edindikleri, 
sorguya çekileceği/ hak karşılıklarını gerçeği olarak yaşayacağı sebepler 
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olurlar. Bu ayet, geçmişte yaptıklarımız ile hesaplaşmamız gerektiğini işaret 
eder. Kendi geçmişi ile hesaplaşmadan hakkımız olan yaşayacaklarımızın 
nedenlerini de anlayacak değilizdir.  

On dokuzuncu ayet insandaki değişkenliğe işaret eder.  

On dokuzuncu ayet; “Muhakkak tabakadan tabakaya, hâlden hâle 
geçeceksiniz”. Aynen de öyledir… İnsan yaşadıkları karşısında bin bir türlü 
hâlde yaşar. Rabbine yol tutan derviş adamın hâli böyledir. Vakti vaktini 
tutmaz… Hangi mertebede ise yaşadığı mertebenin kendisinde yaşadığı 
gerçeğini hâlden hâle geçerken bulur/ yaşar. Genellikle mürşidi kâmillerde, 
talep edenin hâline göre hizmet ederler ve sohbet açılır. Talep edilene göre 
hizmet ve sohbetlerinde değişiklik görülür. Bulundukları mertebe veya 
makamdaki hâlleri kâmil olduğu içindir ki makamlarında durgundurlar... Talep 
edilene göre hizmet belirlenirken, kendilerinde tezahür eden Rablerine de 
hizmet etmiş olurlar.  Taliplerde ise kendi gerçeklerini bulana kadar seyri 
sefer sürecinde mertebeden mertebeye, hâlden hâle değiştikleri görülür. 
Kamil insan, insan odaklı hizmetinde Rabbi olan Allah’ı bulur. Derviş insan, 
Allah odaklı hizmetinde Rabbi ile buluşur.  

Demem o ki ilk altı ayet; gönlü Allah’a açılmış duyarlı insanın; Allah’a 
iradesinde teslim olması sonucunda, kendisinden bedene ait hazları bırakması 
sonucunda, üzerinde bulunan Rabbine, vicdanı ve usu ile yönelmesini anlamlı 
kılar. Altıncı ayet ile de Rabbine yönelen insanın sonuçta Rabbine ereceği; 
yani O’nu hakkı gereği, gerçeği olarak bulacağına işaret eder. Emek/ gayret, 
Allah için ise ismi hizmet olan ibadettir. İnsan, Allah’a hizmetindeki çabası 
sonucunda ulaşacaktır. Bu işin/ maneviyatın başı da sonu da hizmettir. 
Evrenselinden konuşursak eğer; insan asli olan kendi gerçeğine; değerinde 
duyarlı olarak yönelmeden, ahlakında uygun kıvama gelmeden ve emek 
göstermeden ulaşamaz…  Ve kendi gerçeği olanı hakkı ile de yaşayamaz. 

İnsan; gerçeğini, tindeki nedenlerde bulabilir. Tinde neden ereğinde 
yaşanacak olduğu içindir ki ereğe değer belirimi ile çaba sarf eden; emeğinde, 
ereğini yaşadığını bulacaktır. Neden Tanrı, erekte önümüzde duran ulaşılması 
ve sonuçta emek üzerinden yaşanması gereken/ yaşandığının idrakinde 
olunması gerekendir. İnsanın yaşadığı ise kendi gerçeğidir… Kendi gerçeğini 
de kendi dışında olanlara aşkın yaşamaktadır. Mutlak gerçek ise öznenin 
kendini yaşadığıdır.    

314

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



İnsan, bir bakmışsın cehennemde, bir bakmışsın cennette, bir bakmışsın 
yukarılarda, bir bakmışsın aşağılarda sürünür… Ve her birini de psikolojik 
yansımalarında ve sonuç olarak da tavırlarında yaşar.   

“Hâlden hâle/ tabakadan, tabakaya geçeceksiniz” ve “derlendiğinde aya…” 
ayetleri birbirini nasıl da anlamlı kılmakta. Tefsir edersek; Mürşit güneş ise 
talip de aydır ve mertebeden mertebeye olarak hâlden hâle geçendir… Ama 
insan üzerinden genelleme yaparak bu ayeti hakkı ile okuduğumuzda; İnsanın 
süreç varlığı olduğuna bir daha tanık olmaktayız. İnsan olmuş bitmiş değil, 
ereğine bağlı olarak olup bitmekte yaşayandır. Var oluş surecinde mertebe 
mertebe, devir devir, makam makam, katman katman seyir ederken insan, 
hâlden hâle yaşayarak geçiş edinendir.  

Bu bağlamda insanın duyarlılığından bahsetmek gerekir ki duyarlılık, insanı 
gerçeğine yakın kılar. İnsan neye duyarlı ise ereğine onu alarak yaşar. İnsan, 
tinde var oluş sürecinde iken tek düze değil, katman katman halk edilir.  

On dokuzuncu ayet insandaki değişkenliğe işaret eder. İnsan, zatında 
değişmezdir ama sıfatlarına bağlı olarak mertebe çeşitliliği sebebiyle 
yaşadıkları doğrultusunda değişken kılınmıştır. Duygusuna/ hâline bağlı olarak 
yaşadıkları ile yaratıldığı mertebelerde seyir etme imkânı bulması doğasına 
verilmiştir. İnsan değişken yaratılışta bulunduğu içindir ki ceza ve mükâfat; 
eğitimin, arınmanın, rabbi ile terbiye edilmenin gereği olmuştur. Sure bu 
bağlamda sonuçta görüleceklerin/ yaşanacakların üzerinden insana öğüt 
verilmesidir.  

Böyle olsa da bir daha belirtmek gerekirse insan âlemlerin dürülmüşüdür. 
Âlemlerde gerçekleşecek olan insanda da gerçekleşecek olandır. İnsanda 
gerçekleşen âlemlerde de gerçekleşendir. İnsan bilinci/ gönlü ile gökleri, 
bedeni ile de yerleri kendinde hıfz edendir/ tutandır. Başı ile arşa, gövdesi ile 
göklere, ayakları ile yere misal halk edilmiştir. Asıllar olan melekleri, 
melekeleri olarak kendinde bulur. Doğadaki canlıları, duygu ve iradelerinde 
kendinde yaşayandır. Doğa nesnelerini ise dil ile anlamlı kılarken kendinde 
içselleştirerek kendinde bulan ve onlara aşkın yaşama olanağı edinendir. En 
önemlisi ise Allah’ı zatında ve sıfatları üzerinde Rabbi olarak bulmasıdır. 

Bu anlamlar doğrultusunda belirtirsek; özelliklede bu surede, göklerin 
yarılması demek arşa işaret eden başta, ağzın açılması anlamını da taşır. İnsan 
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dile getirildiğinde göklerin kapısı insandan açılır. Konuşan dile de Allah 
konuşmakta ise gökler yarılmıştır anlamında göklere aşkın olan dilde ifade 
ettikleri ile görünüşe gelir.  

Yerin kendisinde olanları atması; ruh, bedenden çıktığında anlamına gelir ama 
ayrıca bedenin aldıklarını asıllarına geri bırakması anlamını da taşır. Toprak, 
hava, su asıllarına döner. Bedende edindiğimiz hazları haklarına, bilincin 
değişmezleri olan melekeleri ise hadlerinde, asıllarındaki hakları ile yaşamaya 
taşımamız da gerekir. Böyle olsa da kendiliğe ne ile örtünülmekte ise 
örtenlerden kurtulmak gerektiğini de anlamak gerekir. Çünkü hem gök hem 
de yer için beyan edilen ayetlerden bir sonraki ayette “…Rabbine yaraşır 
biçimde boyun eğdiğinde” denilmektedir. İnsan, aslından yana kendisini 
örtenlerden arındığında; beden ve bilinç usta ve vicdanda da Rabbe teslim 
edildiğinde, insan Rabbi ile kalır. Rabbi ile kaldığında ise örtülerinden 
kurtulduğu içindir ki Rabbine iradesi doğrultusunda boyun eğmiş olur. 
İradesinde Rabbine taşınan insan için, önünde ereği gibi duran Rabbine, 
emeğinde varmaya çalışmak kalır. Sonuçta ise zaten Rabbi ile yaşadığının 
şuuruna erer. 

İnsan, Rabbinin ilahi kelamına ve emirlerine açık olan bilinç durumu ile duyarlı 
kılındığında vicdanda, usta Rabbini kıble/ istikamet edinmiş olarak O’na 
yönelmiştir. Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale 
getirildiğinde, “yer dümdüz edildiğinde…” denilirken; göğün ve yerin 
canlılıklarına da tanık olmak gerekir. Allah doğruyu söyler… Buna da imanımız 
tamdır. Bu durumda organik doğada bulunanların gelecekleri olarak 
yaşayacakları üzerinden anlatılan; tasvir etmek değili onlar üzerinden misal 
veriliyor olmasıdır. Bununla beraber insana misal edilen ise bedende Rabbine 
örtülü kılanlardan arınmadan ve bilinçte de Rabbinden ötelenmesine sebep 
duyarsızlıktan kurtulmadan, ayrıca çaba/ emek sarf etmeden rabbine 
ulaşamayacağıdır. Yani O’nu yaşarken O’ndan gafil yaşamakta iken gafletten 
uyanışın sürecinin misal ile anlamlı kılındığına tanığız.  

İnsan üzerinden okuyun… Doğada gerçekleşenden Cenabı Allah uzak değildir. 
Zaten ne olup bitmekte ise kendisinden olarak gerçekleşmekte… “İnsan 
âlemlerin dürülmüşüdür, halifesidir, ruhudur, zatıdır” ya!.. Kendisinde olan 
Rabbine erdiğinde vicdanında geçmişin hesabını gördükten sonra âlemlere 
döndürülürse eğer Rabbinin ikramı üzeri tükenmez nimet içinde bulur 
kendini. Göğü ve yeri kendisine hazırlanmış ve boyun eğmiş olarak bulur. Bu 
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yönü ile de baktığınızda… Kişi irşat ehli ise talipleri, Rablerine erene kadar ki 
süreçte kendi rablik dairesinde terbiye edilirler. Kimisi geçmişin hesabında 
takılı kalır, kimisi de hakkı olan saadete doğru terbiye edilirken yol tutar.   

İnsan kendisini Rabbine örten sonradan edindiklerini hakları gereği ile 
bırakmadığı sürece Cenabı Allah’ın emirlerine duyarlı ve teslim değildir. İnsan, 
nefsi emmaresi ile ilkeleri ile rahmet sahibine itirazdadır, asidir. Nefsinin heva 
edindiği ile kendi ilahlığında başka ilah tanımaz ve boyunduruğu altına girmek 
istemez… Cenab-ı Hakk’ın ilahlığını kabul etmez. Acziyetinin bilincinde olarak 
emir altına girmek; iradede kişiliğin gelişmesinin, Rabbi ile sınırlarını 
edinmenin, terbiye edilmenin gereğidir.  

Böyle olsa da nefsi emmare sahibi insan için boyun bükmek, emir altında 
iradeye bağlı kılınmak olası en zor olandır. Bu bağlamda “yavuz hırsız ev 
sahibine baskın gelir” dedikleri durumda bulunur… Ki bu bir deyimdir;  
hakikatinde böyle bir şey yok… Haberiniz olsun!.. İlahi sebepler dairesinde 
ereği doğrultusunda Cenab-ı Hakk işlerini görendir. İnsan zan eder ki beden 
evinin sahibidir. Bilmez ki gerçek sahibi, hakkı gereğince yaşamaktadır. 

Bu sure ölüm ve sonrası olacakları da özetler. Kıyamet suresinde ne vardı? 
Ölüm öncesi yaşananlar vardı. Bu surede ise ölüm ve sonrası yaşanacaklar da 
anlamlı kılınır. Ölüm öncesinde ağız açılır (“gök yarılır”) ve ruh ağızdan asli 
âlemine yükselir. Beden ise gereği gibi itirazsız asıllarına döndürülür. Böyledir 
ama ölüm deyince sadece normal ölümü anlamayın.   Ölmeden önce ölürken 
ve sonunda yaşanacak olanlar da surede misal ile anlamlı kılınmaktadır. İnsan, 
tinde hak olan ereğe bağlı olarak kötü huylardan arındıkça; bedeni üzerinden 
gönlünde Rabbine erecek yol bulur. 

Sonuç Hakk’a varımdır. Hakk’a erenler için aile yolun değişmezi olan piri ve 
ihvanıdır. Kişi erdikten sonra pirine ve ihvan kardeşlerine döner. İç 
dünyasında yaşadıklarını çok özel değillerse eğer kardeşleri ile paylaşır. Pirine 
de anlatır. Bazen olur ki anlatmaya gerek duyulmaz, yaşananlar dilsiz anlatılır, 
kulaksız işitilir. Telepati dedikleri ile iletişim biçimi ile paylaşılır. Soydan, 
bedenlerinden geldiğiniz aileniz, maneviyata vakıf değillerse, dönülesi 
değillerdir. Rabbinizle özellerinizi paylaşırken beklemediğiniz üzücü sonuçlarla 
karılaşabilirsiniz. En ilerisi aileden kovulabilirsiniz veya akıl hastanesinde 
yerinizi ayırtırlar. Tinde yaşadığınız özelleriniz size bahşedilmişken, yersiz 
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biçimde paylaşayım demeyin. Her doğru her yerde ifade edilmez. Sizin 
gerçeğinde yaşadıklarınız da her yerde dile getirilmemelidir. 

İnsan Rabbine yakın geldikçe, vicdanına bindirilen sorumluluk yükü daha da 
ağırlaşır. Bildikçe bildiğinden sorumlu kılınan insan, geçmişini de yükü olarak 
bulur. Çünkü tinde erek olan, değer olarak bilincinin önünde iken geçmişin 
anıları gerçek değerden yoksun kalmanın nedenleri ise acılar olarak önünde 
dururlar.  

İnsanın rabbine yakin gelmesi geçmişi ile yüzleşmemesine ve hesabının 
görülmemesine engel değildir. Bilakis; geçmişi ile hesaplaşmadan hiçbir nefis, 
yeni edindiği değerin kıymetini bilemez olduğundan hesaplaşmaya 
mahkûmdur. Yeni edindiğinin değerini edinmeye mahkûmdur. Bu durumda 
geçmiş geride kalmış olsa da anılarını hatırlandıkça, edindiği değerin çıtasında 
kişi kendi ile hesaplaşır, kendi ile çatışkıda bulur kendini. Geçmişi peşin sıra 
kendisini bırakmaz. Yani bilmek ve ermek varsa eğer cezadan yana, hesaptan 
yana muafiyet getirmiyor. Vicdanında Allah, tininde kabul etmediklerini 
insandan temizlemek ve insanı kendi ile inşa etmek ister. Bunun içindir ki 
bildim, erdim diye sevinin ama yolun başında iken fazlada rahat davranmayın. 
Azazil’de yakin idi sonu ne oldu?  

İnsanı geçmişin kötü anları bırakmaz… Ve vicdanında kendini kınarken kendi 
ile çatışkıda bulur kendini. İnsan bu çatışkılı durumdan; salih ameller, 
ibadetler ve özellikle nafile ibadetler ile kurtulma olanağına sahiptir. Böyle 
olsa da bu çatışkıyı, Allah’ın tecelli ettiği mahal olduğunun bilinci ile Allah’ın 
rabbi olarak kendisini izhar ettiği salih amellerle aşmalıdır. Kendilerini levm 
ederken/ kınarken, kötülerken Allah’ın tezahüre gelişi olarak kendisini 
kötüleyemez. Çünkü Rabbi Allah en üst değer olarak kulun dokunulmazıdır. 
Bu durumda kişi kendini kötülemekten (şöylesin, böylesin vs.), kınamaktan 
kurtulur. Bunun dâhilinde de “sen bu değilsin” diyerek erek olarak görülen 
değerine doğru yol tutması ile de bu durumu aşar (salih ameller). Bu seyir; 
nefs mertebelerinde, yol ehlinin olağan psikolojik durumlarındandır. Bunun 
için önemlidir. Çünkü bu mertebede insan kendinden yana varoluş nedeninin 
anlamını yitirir. Bu durumdan hızlı bir biçimde çıkılması, depresyon ve cinnet 
gibi psikolojik problemler yaşanmadan önce gereklidir.   

Çünkü geçmiş, geride bırakılmalı, Allah hakkıyla yaşanmalıdır. Siz halen 
kendinizle çatışkıdaysanız hakkıyla neyi yaşayabilirsiniz? İmkân yok…  
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Geçmişinizle yüzleşeceksiniz ama geride bırakacaksınız… Ama adam ne 
yapıyor? Bozuk plak gibi geri alıyor, geri başa sarıyor, bir daha bir daha… Ya 
yeter temizlendin... Bir daha bir geçmişe sarmaya gerek yok, temizlendiysen; 
Hakk’ı hakkınca yaşamaya bak. Karşılaştığın durumlar karşısında olması 
gereken neyse onu yaşa!.. Hakkıyla yaşa... Ki o zaman saadeti daim olarak 
kendinde bulursun. Siz nefsi emarenizle ve vicdanınızda kendinizle çatışkıda 
iken saadet gelse kapıdan döner. Kapıyı saadet çalıyor, bakıyor ki evde çatışkı 
var, bağırma var, çağırma var, saadet gider. Kendinizle barışmadığınız ve 
haklar üzeri hakkaniyet ilkesi üzeri yaşamadığınız sürece saadeti iç 
dünyanızda bulmanıza imkân yok.  

Böylesi insan çatışkılarını aşan kutuptur. O vakit kutupluk mertebesine 
gelirsiniz. Çatışkılarınızı aşmadan, barış olmadan, kutupluk mertebesine 
gelmenize imkân bulamazsınız. Her kutup, kendi mertebesinin selamında, 
mertebesine taşınmanın gereği olan çatışkıları aşmıştır… Hakk mahali 
olmuştur, olması gereken neyse ona göre yaşıyordur. Rabbi sıfatı üzeri Allah’a 
boyun eğmiş, mertebesi gereği iradesine teslim olmuş, salih amellerde 
bulunurken, -zılli değil- asli olarak yaşadığı Rabbinin halifesidir. Yani sonuçta; 
ereğinde ne için ise nedenini, sıfatına bağlı olarak yaşayan İnsanı Kâmildir. 

Böylece insan; nedeni olan Rabbine bağlı olarak ereğinde Allah’ı yaşayandır. 
Ne içindi? Halifelik… Ereği ne idi? Allah… Allah’a vardığınızda; zaten O’nu 
yaşadığınızın bilincinde bulunarak, hakkı ile yaşanması gerekenler üzerinden 
halife oluyorsunuz.  

İnsanlığa baktığınızda; insanlığın yeryüzünde halifetullah olduğuna tanık 
olursunuz. Cenabı Allah, insan üzerinden bütün sıfatları tecelli ve bütün 
esmaları ile de tavırlarında tezahür etmekte değil mi? İnsanlık, bütün kötü 
olan olumsuzluklara -hikmet gereği olması gerekenlere- rağmen seyrine 
doyulmayan güzellik içerir. Yeter ki Allah’ı seyir edebilesiniz. Her türlü insanlık 
mertebesinde nasıl tecelli ettiğini tanık oldukça; tavırları ile tezahür ederken 
kendisine doyum olmaz.  Böyledir ama Şah Dane olan halifeler de var.  Bire 
bir aslı tecellide yaşayanlar var. “Veli kulumun gözünde göreni, kulağında 
duyanı, elinde tutanıyımdır…” denilirken; onlarda, sıfatları ile tecelli eden, 
esmaları ile tavırlarında tezahür eden Allah’a tanık olmak gerekir.  

Böylece insan nedenine bağlı olarak ne için ise ereğinde yaşayandır. Sure 
Hakk’a gönlünü muhabbet ile açmış, yokluğunu dileyen ve muradına sonunda 

319

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



erecek olan insanın suresidir. Sure “sen varsan ben yokum, ben varsam sen 
yoksun” hadisi kutsi ile de anlam kazanır. Sure Abese suresindeki talep eden 
insanın sonuçta nereye doğru gittiğini görmemiz için önemlidir.  

Yolun başında iken her talepte bulunan, bilmediğine kör değil midir? Talep 
eden insan, başlangıçta âmâdır. Âmâ biz idik sonunda Rabbimiz ile uyandık. 
Bilmezdik bildirdi, görmezdik gösterdi, duymazdık duyurdu, uyur idik 
uyandırdı, acizdik kendi ile ayağa kaldırdı. Sevmeyi O’nunla yaşadık, 
derdimizde O’nu bulduk. O’nu tanımadan önce kendimizi yaşar zan ederdik; 
ölü gezermişiz, O’nunla dirildik.  

Talep ettiğimize duyarlı kılınırız. Allah’ı talep ettik, Allah’a duyarlı kılındık. 
İnsan sevdikçe, sevdiğine ait ne varsa içselleştirir. Sevdiği ise değer olarak 
gönlün en derin yerinde kendisi iledir. İnsan duyguları ile ne yaşamakta ise 
ona duyarlı olarak ilişkilerinde de seçici olmakta. Sevdiğiniz Allah ise her 
işinizde önceliğinizde O’nu gözetirsiniz. Böylece imar edilen ev olarak O’nu 
kendinizde bulmaya/ ermeye olanak bulursunuz.    

Korkularınız var, kaygılarınız var, konforunuz var; olsun! Önemli olan tinde 
hak ve hakikate dair önceliklerinizdir. Surede sizden istenen önceliklerinizi de 
belirlemenizdir. Allah’ın öncelikleri ile sizin öncelikleriniz bir olmalıdır ki 
Rabbinize hakkı ile varasınız. Zaten surenin; on üçüncü ayetinde “çünkü o 
ailesi içinde sevinçli idi”  

20. ayet; “Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler.”  

21. ayet; “Kur’an okunduğunda secde etmezler.” 

22. ayet; “Aksine nankörler yalanlıyorlar.”  

23. ayet; “Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor” denilirken ifadelerdeki 
ortak özelliğin değer algılarında ki önceliğe bağlı olarak insanların tutum ve 
davranışlarda bulunduğuna ve Allah tarafından eleştirildiklerine/ 
değerlendirildiklerine tanık olmaktayız.  

Değer edindiklerimize göre önceliklerimizi belirlerken tinde değer olana göre 
değerlendirileceğimizi de bilmek yerinde olur. On üçüncü ayette, değerlere 
göre biçimlenen yaşamda, değerlere göre algının gerçekleştiği; yirmi birinci 
ayette, değerlere göre önceliklerin olması; yirmi ikinci ayette, değerlere göre 
yargılarda bulunulduğu; yirmi üçüncü ayette, değerlere göre seçimlerde 
bulunulduğu; bu ayetlerde içerik olarak dikkat edilmesi gerekendir. Bu 
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bağlamda tinde değerlerin önceliğimiz olması gerektiği eleştirel bir dille ifade 
edilmiş olunur.  

Sevgi, değerler ile önceliklere dikkat edilmesinin gereği; insani ilişkilerde 
korku ise değerlere göre hadlere ve haklara dikkat edilmesinin gereği olarak 
insan yaşamında görünürler. İnsan bu duyguları hakkı ile yaşarken, ilkesine 
bağlı çaba sarf ederken, emeğinin sonucunda ilkesine bağlı olarak kazanımlar 
edineceği de surenin altıncı ayetinde anlamlı kılınır. Altıncı ayet; “ Ey İnsan!.. 
Kuşkusuz sen, Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarf etmektesin. Nihayet O’na 
varacaksın”.   

Altıncı ayet ile yüreğimize su serpen bir müjde var. Bu müjde, Cenabı Allah’ın 
sözü olarak bizlere bir senettir. Seven, ilkesine bağlı olarak çaba gösteren, 
ayrıca Allah Allah diyen insan emeğinin karşılığına kavuşacağına dair senettir. 

Bu Kur’an dersi çalışmalarında da görmekteyiz ki Cenabı Allah emeğimizin 
karşılığını boşa çıkarmamakta ve bize mana hazinesinden zevkler 
bahşetmekte. Böylece bu ayeti yaşamamıza imkân vermiştir. Rabbimizi bu 
çalışmada, üzerimizde yaşadığımız himmetçimiz olarak bulduk. Hamd olsun! 

Kaç aydan beri kafa patlatıyoruz, yazılar yazıyoruz, çalışmalar üzerinde bir 
daha, bir daha düşünüyoruz… Ama şu an, eskiden Kur’an’a baktığımız gibi 
bakmıyoruz.  Hayata, yeni edindiğimiz anlam ve değerler ışığında eskisi gibi de 
bakmıyoruz. Yaşam ilişkilerimizde birçok insanla karşılaşıyoruz ve eski değer 
algılarımıza göre de onlara bakmıyoruz. Bilgi edindiğimiz kaynaklara da eski 
anlayış ve idrak biçimi ile bakmıyoruz. Çünkü yeni edindiğiniz anlam ve 
değerler ışığında kıyaslarda bulunmakta ve ona göre seçici olmaktasınızdır.  

Demek ki çaba gösteriyoruz ve sonuçta emeğimizin hakkı ile karşılığını da 
alıyoruz. Hangi sıfata bağlı olarak Rabbinizi çabanız üzerinden yaşamakta 
iseniz Rabbiniz sıfatına bağlı olarak gösterdiğiniz çabanın sonucunu da 
almaktasınızdır. Bu istisnasız böyledir; emek verenin, emeği zayi olmaz. 
Abdullah Baba derdi; “Allah, zerre kadar emeğiniz olsa zayi eylemez”. Yeter ki 
siz emek harcayın. Çünkü emeğinizde Rabbiniz sıfatı ile Allah tecelli ediyor ve 
Allah kendi ile gerçekleşeni zayi eylemez… Hak üzeri gerçekleştirdiğini zayi 
eylemez.  

Sureyi, evrenselliğine bu altıncı ayet ile taşırsak eğer; insan, bilincinde açık –
duyarlı- olduğu, önceliği olan ilkesine –kıblesine- veya ereğinde kime varmak 
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gayesinde ise öncesinde edindiği ve kendisine ermekten yana engel oluşturan 
şeyleri bıraktıkça ve ermeye doğru çabada bulundukça muradına erer. Tabi ki 
olanakları da muradına erme kıvamında ise… Ve Cenabı Allah’ta müsaade 
etmekte ise gerçekleşecektir. İş hayatında da böyledir, dünya hayatının her 
alanında da böyledir, maneviyatın her alanın da böyledir.  

Kazanımları ne kadar gerçek ve güzel olursa olsun; geçmişin kötü edimleri 
insanın yakasını bırakmaz. Salih amelleriyle insan, yeni bir kıblede bunları 
unutur. İş hayatındaki kötü tecrübelerde de yeni fikir ve kıble edinimi ile daha 
iyi kazanımlar elde edilmez mi? Maneviyatında anlatılan yaşamın bütün 
alanlarında geçerli olandır. Çünkü Allah’ın kendi için anlamlı kıldığı varoluş 
alanların tamamında da farklı biçimlerde görünüş bulur. Bu durumda biz, 
ayetlerin evrenselliğine de tanık olmaktayız. Çünkü evrensel olan ile 
konuşulmakta. Tasvir etmemekte… Olmuş bitmiş, olan biten ve olacak olan 
üzerinden misaller vermekte. Kur’an’da tasvir; verilen misallerin, sezgide 
anlayışın, usta ise idrakin gereği olarak yapılandır.   

Unutmayın ki hakikati bilmek; varsa eğer kötülüğe, zulme ait geçmişinizi 
unutturmaz, salih ameller unutturur. Rabbinizle yaptığınızı, Rabbiniz ile 
gidermesini öğrenmeniz gerekir. Hak olana göre aslını yaşamak, kötülüğe ait 
geçmişinizi unutmanın tek çaresi ve gereğidir. Yoksa insan pişmanlıkları içinde 
çıldırabilir. Unutmayın ki iyilikler kötülükleri giderir… Hem geçmişe ait olanları 
hem de olası olanları önlemiş olarak kötülüğü giderir.  

Mutaffifin suresinde, salih ameller amaca ulaştırmaktaydılar. İnşikak 
suresinde ise amaca bağlı edimler; Cenabı Allah’ın, insanın yaşam alanlarında 
tecelli ederken, insanın tutum, davranışları üzerinden esma tavırları ile 
tezahür etmesinin/ görünüş bulmasının da araçları olarak görünürler.  

Allah, İnşikak suresinde insanı, iç dünyasında değerlere bağlı olarak 
ikilemlerde yararak, kendisini bulması için ne yapması gerektiğini ve amaca 
bağlı olarak kendisini bulması gerektiğini anlamlı kılar. Yarılışıdır.   

Allah’ı hakkınız gereği istidadınız kadarı ile bulmanız ve yaşamanız olması 
gerekendir. Bununda gerçekleşmesi için size engel teşkil edenleri aşmanız 
gerekir. Özellikle kendi iç dünyanızdaki ikilemleri hak olan değerleri öncelikli 
kılarak ve nefsi emmarenizle olan çatışkıyı da hak kılınmışlar ve hadleri 
gözeterek aşmanız gerekir.  Böylece insan olarak gerçeğiniz ne ise –ne için 
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varsanız- o doğrultuda kendinizi keşfetme imkânı bulursunuz. Kendinizde, 
ikilemler ve çatışkıdayken, kendiniz eleştirmek, kötülemek ile meşgulken, 
olması gerekenleri göz ardı edebilir, yapma olanağını kaçırabilirsiniz. Elbette 
ki bunlar olacak ama yolun başında olacak ve sürekli olması gereken bir şey 
de değil. Bunun bilincinde olmanız sizin için önemlidir.  

Hak olan değerler, hadlerimizi görmemize ve ikilemlere dönmememiz; salih 
amellere devamlılık ise çatışkılara dönmemeniz için gereklidir. İç dünyanızda 
edineceğiniz cennet, selama haiz olarak baki olur.  

Kur’an’daki mantık dizgisine dikkat edin! Sureler dizi değil dizgesinde 
sıralanmışlar olarak birbirlerini tamamlarlarken her bir surede hiçbir ayrıntı es 
geçilmeden misaller ile betimlenerek anlamlı kılınmış. İradeden, vicdandan, 
ustan, imandan, tinde uyanıştan/ aydınlanmadan vb konulardan konuşuyor. 
Konuşurken de geçmiş, gün ve gelecek üzerinden üç zamanlı konuşarak 
anlamlı kılmak istediğini ifade ediyor.  

Dikkat edecek olursanız; bazen bir sonra işleyeceğimiz dersin ana hatlarına da 
gayri iradi olarak girmekteyiz. Demem o ki sürecinde zevk ettiğiniz, zorunlu 
olarak bir sonraki aşamaya da sizi taşımaktadır. 

İnşikak suresini; ereğe göre değerler edinen ve yaşayan insan, ilkesi ile de 
okumak gerekir. Bu ilke ile surenin ana fikrini de edinmiş oluruz. Değerlerine 
göre yaşayan insan, sonuçta; tinde hak olan değerlere göre yargılanacaktır. 
Ceza ve mükâfat; değerler üzerinden terbiyenin gereği olarak insan 
yaşamında görülmektedir. Tinde değer olana göre yaşamak akıbetin hayrı için 
insana zorunlu kılınmış olandır.     

Bu sure ile beraber; “tamam!.. Uyandın. Beden kefenini çıkardın, gönül 
evinde kendine bir kapı açtın” denilmektedir. Yaşadığın her şey seni hak ve 
hakikate uyandırmak için bir araçtı. Uyandıktan sonra amaca bağlı olarak 
yapman gereken neyse yap ve ne için halk edildin ise hakkı ile gerçeğini yaşa 
denilmektedir. Bu sureden sonra bakalım bizlere neler denilecek…  

 11.10.2015 
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85-BURÛC SURESİ 

 

Geçen hafta sanat üzerine bir konuşma yapmıştık, Kur’an’da musiki ve tasvir 
üzerine, Tekvir suresinin başat olduğunu belirtmek gerekir. Anlam, içerik 
olarak kastetmiyorum, anlam ve içerik olarak tabi ki Tekvir suresinin ilkesine 
bağlı olarak baskın gelen ayetleri vardır. İçeriği ile Cenab-ı Hakk’ı anlatan;  Hac 
suresinin son üç ayeti, Hadid suresinin ilk altı ayeti, Ayet-el Kürsi ve İhlâs 
suresi, içerik olarak çok yoğundurlar. Ama ifadeyi sanata taşımakta, Tekvir 
suresi başattır. Rahman suresi de ifadesi itibarı ile usulünde muhteşemdir.   

Sanatı neyle anlamlı kılmıştık;  şafi esmasına da haiz olmalı demiştik, yoksa 
sanat eyleminde ve eserinde yetkin bir ifade görülmez. Çünkü sanat 
bütünleyici olmalıdır… Şafi, bütünleyici/ bütünleyen demektir. Şafi deyince 
hastalıklara şifa veren anlamaktayız. Hasta olduğumuzda bütünlüğümüz 
bozulmakta değil mi? Şafi, bütünde tutan ve bütünlük verendir. Şifa 
bulduğumuzda bozulan bütünlüğümüzü geri kazanmakta değil miyiz? 

Bu noktadan baktığımızda, sanatın da bütünleyici olması gerekir. Sanatsal 
eylem veya eser hem cazibesi ile sunumunda kendi içeriğine taşıyor olması 
gerekir hem de verdiği içerikte, seyrinde olanı bütünlemesi gerekir.  Yani bir 
resme baktığında, müzik dinlediğinizde eser ile bütünlenmek değil, eser ile 
gerçek kılınan ile bütünlenmek, içeriğini/ duygusunu edinmek eseri sanatsal 
kılar. Böylece Şafi esmasını sanat alanında yaşamak mümkün kılınmış olunur. 
İnsan eser ile gerçek kılınanda kendini unutuyor ve eserin duygusunda 
yaşamakta ise eser sanatsaldır. 

Sanatta önemli olan, sanat eyleminin kendisidir. Çünkü, o eylemin kendisinde 
sanatta gerçekleşen ilkelerin zevkine varırsınız. Sanatçı eyleminde eserin 
kaymağını yiyendir. Eser ise sunumunda yoğurt gibidir. Şifadır ama asıl şifayı, 
Şafi’yi Musavvir, Halik, Bari vb esmalarında yaşayan sanatçı alır. Sanat 
eyleminde; nesnellikten sağaltım ve eserde açığa çıkacak olan ilkenin 
duygusunda bütünlenmek, sanatçıyı sanatçı karakterini edinmesi ile sanatçı 
kılar. Bu da emeğinde tinde yükselirken, rahmet tavrında görünüşe sebeptir. 
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Sanat insanlığa sunulmuş rahmetten bir parçadır. Hak ve hakikate dair 
evrensellerin içselleştirilmesinin gereğidir. Kur’an’ın sanatsal yönünü de bu 
bağlamda da değerlendirmek gerekir. Evrenselleri içselleştirmenin birçok 
aracı olsa da sanat bunlar içinde en önemlilerindendir. Us, vicdan, mitler, 
kültür vb birçok araç ile evrenseller; insanın dünyasını, tinsel/ öznel düzeyde 
dirimsel olarak duygusunda gerçekleşmeleri ile kuşatırlar. Evrenseller insanın 
fıtratında potansiyeller olarak gerçektirler, yaşandıklarında dışlaşanlar/ 
gerçekleşenlerdir, onandıklarında gerçek kılınanlardır… Evrenselleri 
duygusunda içselleştirmek, potansiyelde olan ile uyanılması sonucunda us ve 
vicdan melekeleri ile ilke olarak bilincin önünde durmalarıdır. 

Umumi olarak oyun çağımız bittiğine göre, oyun nesnelerimiz ellimizden 
alındığına göre, insanlık olarak sanatın ne kadar gerekli olduğunu görmemiz 
gerekir. Bazen bir sinema filmi izliyoruz, bir galeride sergilenen eserlere 
bakıyoruz veya müzik dinliyoruz. Ama sadece dinleyici veya izleyici olmak 
değil, katılımcı olmak ta gerek. Bunu nasıl yaparız? Hayatımızı sanata 
çevirerek... Nasıl yapabiliriz? Yaşadığımız her alanda yaptığımız işler ile 
işlerimizin ilkesine ait duygusunda bütünlenerek emek verdiğimizde, verilen/ 
verilecek olan üründe sanatı yaşayabiliriz. Yemek yaparken kendinizi 
unutturuyorsanız, amacınızda beliren ilke ile bütünleşiyorsanız, tat vermeye 
de yetenekli iseniz, yemek yapmak bir sanat olur. Eskiler bunu zanaatlarında 
yaparlardı. Zanaatlarında verdikleri ürünlerde sanatçı ruhunu görebilirdiniz.  

Böylesi eylem sizi nereye taşır. Yaşamdan zevk almaya, kendinizden tatmin 
olmaya taşır. Kendinden mutmain olan nefs mertebesini, bir yönü ile de 
yaşadıklarınız üzerinden de bulursunuz. Kendinden tatmin olan nefs 
mertebesinde edindiğiniz karakterde bütünlüğünüzü bulmuşsunuzdur… 
Bütünlüğün bulunduğu eylemlerin de sanatçı ruhunu taşıması kaçınılmazdır. 
Eylemlerinizde sanatsal olana yatkınlığınız görülecektir. 

Sanat;  güzel sanatlar adı altında, resim, heykel, müzik uğraşlarında bulunmak 
ile sınırlandırılmamalıdır. İlkelerle düşünüldüğünde sanat en basit uğraşlarda 
dahi icra edilebilir. İlkeleri, Halik, Musavvir, Bâri vb esmalar ile duygusunda 
yaşamakta iseniz, yaşam nesneleriniz üzerinden de karakterinizde Şafi esması 
gereği bütünlük bulmakta iseniz, duygusunda yaşadığınız ilkeye de Rauf 
esması ile taşınmakta iseniz, yaşadıklarınızda sanatsal olana dair bir şeyler 
yaşamaktasınızdır.  
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Bunu içindir ki Metin Baba, ilkesinden olsa gerek demiştir ki “muhabbetin/ 
sohbetin kendisi sanattır”. Unutturucudur,  cazibesiyle kişileri yükselticidir,  
bütünleyicidir. Sohbet eylemdir ama sanatsal eylemdir. Abdullah Babanın 
sohbetinde kendimizi unuturduk, cehennem dışarıda kalırdı, verilmek istenen 
ders duygusunda içselleşirdi. Hakk konuşurken velisinin dilinden; bize, söze 
secde etmek kalırdı.  

Sohbet bittiğinde cehenneme dönerdik. Cehenneme dönmek demek; ilkelerin 
bütünlediği iç dünyadan, parçalar evrenine amaçtan koparak sebepler ile geri 
dönmek demektir. Bizi ilkelerden koparan ve iç dünyadaki bütünlüğümüzü 
bozan dış dünya nesnelerine dönmek; huzuru ilahiden sonra cehenneme 
dönmek gibidir. İşleyeceğimiz Bürûc suresinde de hayatın gerçeklerini de göz 
ardı etmememiz gerektiği anlamlı kılınır. İnsan iç dünyanın gerçeklerinde 
yaşarken dış dünyanın da gerçeklerini unutmamalıdır. 

Cennete girmek ise ilkesinde yaşadığımızın duygusunda iç dünyamızda 
bütünlendiğimiz, bütünlüğümüzü de bozmayan ilişkilerde bulunmak ile 
edindiğimiz, kendimizden tatmin olduğumuz tinsellikte yaşamdır.  

Metin Babanın bir benzetmesi daha vardır. Der ki “sanat vahiy ile kardeştir” 
Resulü Ekrem’in bir şaire, şiiri sonunda “Cebrail’in kanatları değmiş” demesini 
de buna bağlar. Hakikaten de böyledir. Çünkü ilham ile geliyor ve duygusunda 
görünen ilkesinde yükselticidir.  Sanat, es geçilmeyecek kadar önemlidir. 
Sanat demek, sadece güzel sanatlar anlamına gelmemeli. Önemli olan, 
sanatçı kimliğini edinmeseniz de sanatçı karakterinin ruhuna haiz olarak 
yaşamınızı; ibadete, hizmete ve estetik boyuta taşıyarak sanata 
çevirebilirsiniz. Bütün ilişkilerimizde olmasa da sanatsal bir güzellikte yaşama 
anlam katabilme fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Bunu becerebilirsek ne 
mutlu bize…  

Sanat eylemi; ilkeyi gerçek kılan ve ilkeyi bilincinde olarak içselleştirmeye 
olanak veren ve verilen eser ile yaşam alanına taşıyandır. Yaşam alanlarına 
taşınması gerekenler sanata ihtiyaç duyarlar. Sanatsal olmayan, doktrin 
olarak sunulabilir, öğrenimde sunulabilir ama sizin dışınızda dururlar. İhtiyaçlı 
olduğunuzda kullanabileceğinizdirler. Sanatsal olan ise yabancısı olmadığınız, 
içselleştirdiğiniz, kendinize ait hissettiğinizdir. Dışınızda değil, duygusu ile 
gönlünüzde yaşadığınızdır. Melekelerinizle ret etmeden yaşam alanlarına 
taşıdığınızdır.  

327

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Bu durumda Kur’an, musikiyle kalbe ve manasıyla da akla inen kitaptır, 
tamamıyla sanatsal olan bir yöne de sahiptir. Edebi yönü ile başattır. 
Betimlemeleri, olayları anlatım tarzı, kinayeli, vurgulu, tasvir içeren ifadeleri 
ile keşfe zorlayan, muhatabını katılımcı kılan bir başattır. Siz okudukça sizi 
anlam akışında kendine katılımcı kılmakta olan bir kitaptır.  

Geçenlerde arkadaşlardan birine söylemiştim; Kur’an’ı bıraktık, o yüzden 
birçok şey başımıza geliyor. Bu bireyselde de umumide de böyle. Kur’an’ı 
bırakmak demek akli olarak söylenirse, sonuçlara göre yaşamayı bıraktık. 
Hepimiz Allah’a iman ediyoruz, elimizden geldiğince salih amel işliyoruz ama 
sonuçlara göre yaşamıyoruz. Böylesi Kur’an’ı bıraktık. Bu da yetmedi; 
değerlerin anlamlı kılındığı kitabımızı, değer olarak içselleştirmeyi de bıraktık 
ve kendisinde beyan edilen değerleri de görmezden gelmekteyiz. Değer 
üretmekten de elimizden geldiği kadarı ile de kaçmayı yeğledik. En basiti; 
sanatın birçok alanında geri kalmamız buna örnektir.  

Sanat orada kalsın, şu burada kalsın dediğimiz bütünden uzak tercihlerimiz 
ayrıca gündelik hayattaki koşuşturmalarımız, Kur’an’ın zevkinden de mahrum 
kalmamıza sebep olmuş. Eskiler Kur’an’ı zevke çevirmişler; yaşamın her 
alanında ahlaki değerler ile yaşamlarına anlam katmışlar. Bir biçimde zevkini 
edinmişler.  

Zevkin olması demek zaten sanatsal içeriğe haiz olanın yaşandığı anlamına 
geliyor. Zevk varsa orada sanat var demektir. Çünkü zevk demek manaya, 
ruha hitap eden, bütünlüğünde yaşanan demektir. Sanatın ruha hitap etmesi 
gerekir. Bunun içindir ki sanatsal olan kalbe inerken; ruh, sanatsal olan ile 
verilenin duygusunu kendinde bulmak zorundadır. Kur’an sanatsal yönü ile 
ruhumuzu beslemeli, Arapça ile kalbimize inerken, anlam içeriği ile de 
herkesin kendi dilinde aklına inmesi gereken kitaptır. 

Geçen hafta; melekeleri ile ilahi sıfatlar zemininde bilincinde, Allah ile kıyam 
eden insana tanık olduk.  Bilinçte ne ile olacak? İlimle olacak… Çünkü ilimle 
gerçeğe uyanırız, gerçeğin idraki ile görüş sahibiyiz ve idrakinde olunan ile 
bilinçte kıyam ederiz. İlim zemin olarak sizi ne uyandırır? Us, vicdan, iman ve 
ilahi aşk vb yetenekli olduklarınız uyandırır.  

Bununla beraber edindikleriyle ya Allah’a yol tutan, ya da şımararak Rabbi 
olan Allah’a örtünen insanı gördük. Vicdanla, akılla, iradeyle, imanla, irşat ile 
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hak ve hakikate uyanan ve uyanışı ile kendini sorgulayan insanı gördük. 
İnsanın; sorguladıkça, bildikçe, tanık oldukça, salih amel ve nafile ibadetlerle 
beraber Allah için olduğunun bilinciyle amaca/ hedefe odaklı olarak çabası/ 
emeği sonucunda kendindeki çatışkıyı aşabileceğini anlamlı kıldık.  

Çatışkı potansiyelde olanın açığa çıkması içindir. Olan dediğim; gizilde olanı, 
zorunlu olanın açığa çıkıp görünebilmesi içindir.  Çatışkı, çatışkıda kalınması 
için değil, amaç edilenin insan tininde gerçekleşmesi için zorunlu kılınandır. 
Çatışkı, hayatın gerçeği… İkilikte, karşıt ilişki bağıntılığında hak ve had ihlalleri 
sonucu gerçekleşen çatışkı insan tininde kaybolmaz… Kıyamete kadar da 
sürer. Bürûc suresi çatışkının sonuçta nerelere kadar varabileceğini görmemiz 
adına önemlidir. Bu sure ile beraber nefsi emmaresi ile insanın neler 
yapabileceğine tanık olmaktayız. Bu sure ile hayatın gerçeklerinden 
kopmadan yaşamamız gerektiğini de görmekteyiz.  

Yaşama tozpembe bakan bazı hayalperestler, medyumlar vb gelecek 
öngörüsünde bulunan birçok kişi veya grup çatışkının biteceği bir dünya 
öngörürler. İnsanın kendindeki çatışkılarını bitirebileceğini belirtseler daha 
gerçekçi olurlardı. İnsanın nefsi emmaresi sebebiyle insanlık genelinde 
çatışkının dünyadayken biteceğini söylemek, insan tininden habersiz olmak 
demektir. Çatışkı, insanın doğada ilerlemesi ve tinde gelişiminin gereğidir. Ne 
vakit insan doğayı her alanda ilim düzeyinde bitirir, tinde ki gelişimini de 
hukuk zemininde doruğa/ Hakk olana taşır bu durumda çatışkının 
biteceğinden bahsedebiliriz. Bu şartlar açığa çıkmadan çatışkının bittiğini 
söylemek hayal edilenin, umut edilenin ifade edilmesinden öte bir şey 
değildir. Melekler “kan dökecek birini mi halk edeceksin?” derken; çatışkıyı, 
yeryüzünde insanın doğası gereği bulacağını zaten ifade etmişlerdi.  

Dünyada cennet belki lokal olarak belli bir zaman diliminde yaşanılasıdır ama 
bütün insanlık adına, yakın bir gelecekte çatışkının biteceğini belirtmek 
gerçekten mahrum ifadede bulunmaktır. 

Geçen haftaki Kur’an dersinde, pınarları anlamlı kılmıştık. Karışıklık olmasın 
diye özellikle bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü iki tane ırmak var, 
ikisinde de doğuşları/ nefesleri anlamlı kılmıştık. Evet!.. İkisinde de doğuş var 
ama daha iyi anlamlı kılmak gerekir.  
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Kafur, erdemler ve saadet, vicdanda huzuru bulamaya işaret eden içecektir. 
Çünkü erdemlerle saadeti bulursunuz, huzur ilahiye erersiniz. Selsebil ise iki 
manaya geliyor bir; duygular pınarıdır, ikincisi; mana pınarıdır… Aklen ve 
kalben edinen zevklerle alakadar bir pınar… Bu noktada akli ve kalbi zevkler 
sonucunda duygulanımlar doğrultusunda doğuşlar gerçekleşir. Tesnim 
pınarında da yakinliğin zevki edinilir. Allah’ın muhabbetine ermek ve O’nu 
yakinlikte zevk etmek… Hani “ayın on dördü gibi görünecek” diyor; ayın on 
dördünü görür gibi gerçekliğine tavırları üzerinden beliren kimliğinde tanık 
olarak zevk etmek… “Burada kör olan, orada da kördür” ayeti gereği, burada 
zevkine ermek, o yakinliğin tadına burada varmak… İç âlemden size 
duygusunda yaşadığınız bir zevk akışı getirir. Akışının kendinde de zevk 
ettiklerinizi ifadeye taşıdığınız anda Tesnim pınarından besleniyorsunuzdur. 
Erdemler ile bu pınardan içme olanağı bulmuşsunuzdur.  

İç dünyanızda gerçekleşenler doğuş ile döküldüğü anda Tesnim sizsiniz, 
doğuşa döküldüğü anda Selsebil sizsiniz… Sizden dökülen; bal, süt, şarap, su, 
kafur şerbeti vs olur. Bunu Mevlana’dan örnek vereyim… Hatırlarsanız; 
âlemlerde ne varsa insan olmaya geliyor demiştik… Mevlana mesnevisi için 
söyler; “bu Mesnevi cennetten bir pınardan gelir, bu pınarın ismi Selsebildir” 
der. Doğuşu dile getiriyor… Ne zaman kendisinden doğaçlamaya da bağlı 
olarak doğuş dile geldi; Selsebil dilinden dökülen pınar oldu. Dilinden tezahür 
etti.  Yani iç âleminde beslediği pınar, dış âlemde gösterdiği, yaşadığı pınar 
oldu. Bu dünyada gösterdiği pınar oldu.  

Tesnim’den besleneceğiz, Selsebil’den besleneceğiz!.. Sadece, gidip bir 
pınardan içeceğiz anlamına gelmesin. Allah’ın ihsanıyla ondan 
beslendiğinizde, sonuçta doğuşlarla beraber gösterdiğinizde, Allah kaynaklı, 
insandan akan pınarlar olacaklardır. Bu bağlamda da bakın! Böyle bir mana 
var, yani Kur’an’da olan bütün mertebeler, makamlar aynı zamanda 
insanlaşıyor, insandan da tezahür ediyor, görünüşe taşınıyor anlamını da 
edinmek gerekir.  

Bu haftaki sure dersimiz olan Bürûc suresine dönersek… 

Bürûc, burcun çoğulu olarak burçlar anlamına geliyor, Bürûc, korunaklı kılınan 
anlamında da kullanılır. Göklerdeki yıldızlar, felekler, burçlar olarak anlamlı 
kılınır. Kâinattaki felekler, feyzi mukaddese sebep olarak insan tabiatını 
etkilerler. Bunu hepimiz bilmekteyiz.  
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İnsanlık âleminizi etkileyen, âlemlerdeki etkileşimler ile aktarılan bilgi vardır. 
Erenler, feyz iki türlü gelir demişler. Feyzi akdes, Feyz-i Mukaddes… Feyz-i 
Akdes içerden/ iç dünyadan edinilen bilgidir, feyzi mukaddes ise duyularınıza 
bağlı olarak dış âlemden edinilen bilgi anlamına gelir. Feyzi mukaddes, dış 
dünyadan sezgilerimizle ilhamlar ile edindiklerimizi de kapsar.  

Bürûc suresi intikam ilkesiyle okunmalıdır. Sekizinci ayette geçen “ onlardan 
intikam aldılar” ve on ikinci ayette “Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir” 
denildiğinde surenin ilkesi görünüş bulmaktadır. Her kişinin yaptığı ile karşılık 
göreceğini de bu iki ayetle görmekteyiz. Özellikle on ikinci ayet ile de herkesin 
yaptığı fenalığın yanına kâr kalmayacağı anlamlı kılınır.  

İntikamı da daha önce anlamlandırmıştık. İntikam, duygu olarak adaletin 
aranışıdır. Adaletin yerine gelmesinin isteğidir ama Allah’ta intikam, Allah’ın 
adalet sıfatıyla adaleti yerine getirmesi, tahakkuk ettirmesi, 
gerçekleştirmesidir. Bürûc suresini bu ilkeyle okuduğunuzda denilmek 
istenen; hiç şüphesiz adalet er veya geç tahakkuk edecektir. Bakınız!.. Adalet 
ilkesiyle değil, adaletin er ya da geç gerçekleşeceğinin ifadesi olan intikam 
ilkesi ile okunmalıdır. Her daim vurguladığımız evrenseli Cenab-ı Hakk bu 
surede betimlemiş. Hep ne derdik? Allah’ın hak ve adalet sıfatından kaçılmaz 
derdik. 

Sure, anlam akışı itibarı ile intikam ilkesi ile okunmalı olsa da hak olana 
tutunmak ve hak olanı yaşamak ilkeleri ile de okunmalıdır.    

Zaten bugünkü surelerde hak ve adalet ilke bağlamında çok önde… Yani hak; 
gerçeğin bilgisi… Hak derken; hak edilmiş, hakkı olan ve sonuçta adalet 
ilkesinin emek üzerinden görünüşüne sebep hak olandan değil, değişmezleri 
ile gerçek ve evrensel olan hak olandan bahsetmekteyim. Adalet sıfatına haiz 
olan hak kavramı da değişmez ve evrensel olarak hak olandan istidat ve emek 
sonucu edinilmiş olunan ve evrensel olanın görünüşüne sebep olan haktır. 
Burada kastettiğimiz hak, gerçekliğin bilgisi, değişmez olanın, evrensel olanın 
bilgisi anlamındadır.  

Sure; tinin gerçeklerinde yaşayan insanı, doğa zemininde nefsi emmaresi ve 
kişiselleştirdiği değerler ile zulüm düzeyinde tutum ve davranışlarda 
bulunabilinecek insana tanık kılar. Yaşamın gerçeklerinin göz ardı edilmemesi 
gerektiğinin vurgusuna sahiptir. Değerlerin, kimlik düzeyinde 
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kişiselleştirildiğinde, kişisel değerler olarak zulme sebep olacakları bu surede 
anlam kazanır. Tinin iman ve ilkeler gerçeği, ayrıca insanın ilkeleri zanna 
indirgenmiş olarak edindiği kişisel değerler doğrultusunda tutum ve 
davranışlarda bulunması, bu surede gözler önüne serilir.  

İnsanın fevri ve sürü psikolojisi ile kişisel kıldıkları doğrultusunda acımasızlığı, 
insan yaşamının bir gerçeği olarak gözler önündedir… Bunun üzerinden tinde 
gerçekleşen ise kişisel kıldıklarımız ile göremeyeceğimiz kadar büyük bir 
resimdir. Böylesi resmin arka planında yatan ise doğa zemininde tinsel olanın/ 
ilkelerin/ hak olanın ve hakikat sahibi Allah’ın görünüş bulmasıdır. Bu sureyi 
dahi okurken insan, doğa zemininde doğaya aşkın tinsellikte vicdanı ile ilkeler 
doğrultusunda bakarken, zulüm düzeyinde gerçekleşmişe/ gerçekleşene/ 
gerçekleşecek olana bakışımda bulunmaz mı? Bu dahi resmin arka planında, 
gerçek kılınmak istenenin sonuçta gerçekleştiğini gösterir.     

Sure, olup bitene seyirci kalmayan, “Kulum, eğer başına benden dolayı bir 
zahmet gelirse bilsin ki ben onun yanındayım” demekte olan Allah’ı da bu 
yönü ile anlamlı kılmaktadır. Allah’tan başka bir şey verecek kimse de 
olmadığına göre başımıza her gelende Allah’la beraberiz, kendisinden gafil de 
olmamamız gerekir.  

Olan bitene seyirci kalmayan, olup bitmekte olanlarda, bir nedeni olan, bir 
amacı bulunan ve bu doğrultuda her işi hikmeti gereği icra eden Allah söz 
konusudur. İnsan yaşamında hak ihlalleri sonucunda görülen çatışkı var ve 
çatışkının içinde zulme uğrayanlar oluyor. Bürûc suresinde de çatışkıda 
zulme/ kıyıma uğramış insanlardan bahsediliyor. Düşünün ki Yahudi bir kabile, 
kazılmış olunan hendeklere doldurdukları vaktin Hıristiyanlarını, diri diri 
yakıyorlar ve seyrediyorlar.  

Düşünün ki Cenab-ı Hakk’ın da yemini var; şahit olana ve şahit olunana… 
Bakınız!.. Bu ayeti dokuzuncu ayetle okuyun! “O göklerin ve yerin mülkü 
kendisine ait olan Allah, her şey üzerine de şahittir.”  Yani her iki ayeti 
beraber okuduğunuzda Allah’ın kendisinin şahit olduğunu görürsünüz. Zaten 
anlatımın kendisinde, vakıaya kendisinin tanık olduğunu da görmüş oluyoruz. 
Hikâyeyi bize nakleden kendisi… Şimdi bu bağlamda baktığınızda nasıl acı bir 
olay var. Yakılma olayını düşünün! Bir parmağınızın yandığını düşünün! Şimdi 
bundan daha önemlisi oradaki duyguyu düşünün! Hadi empati yapmaya 
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çalışalım! O insanlar ne durumda? O zor şartta dahi imanlarından tavizleri 
olmamış.  

Bu bizler için bir derstir. Bununla beraber anlamaktayız ki şehitlik makamının 
hakkı için yaşananlar var. İmanın, yaşam ile sınanması var. Küfrün; zulüm, 
kıyım vb düzeylerde hangi biçimlerde görünebileceğini gösteren ve dikkatli 
olmaya dair bir derste verilmekte. Hangi koşulda kalırsanız kalın, adalet er ya 
da geç evet sonunda gerçekleşecektir/ tahakkuk edecektir… Ama hangi şartta 
olursanız olun, imanınızdan, ilkenizden taviz vermeyin. Son ayetler, iman 
ettiğinizin gerçek olduğunun vurgulanışıdır. 

İmtihana bakın! Nasıl bir çatışkı içinde kalınmış? İnsanının en zor anlarından 
birisi hayatıyla sınanmasıdır. İnsan, evladıyla sınanır, onunla sınanır, bununla 
sınanır ama hayatıyla sınanması başka bir şey… Sınanmanın en üst doruğu 
fedai can mertebesinde görülür. Yap yapabiliyorsan!.. Allah fedai canla bizi 
sınamasın diyeceğim ama sınarsa da hamd olsun, bir şey demeyiz.   

Demek istediğime getireyim; insanı şehitlik makamına taşıyor. Nedenini şehit 
olmak olarak bulacak olan müminine şehitliği hediye etmekte. Biliyoruz ki 
daha önceki surelerde, hikmeti gereği şehitler edinmek için kayıplar 
verilebilineceğini belirtmişti. Yaşananlar sonucunda adalet sıfatının tahakkuk 
etmesi ile hem Hakk hem de Adl esma tavırları ile kimlikte tezahür ettiğini de 
görmekteyiz.  

Birçok hikmeti daha sıralayabiliriz… Ama demek istediğime getireyim; eğer siz 
Allah’a güveniyorsanız, sözünü yaşamda gerçekleştirme mücadelesini 
vermekteyseniz, karşı karşıya kaldığınız çatışkı ve zorluklar ne olursa olsun, 
Allah’ın olan bitene seyirci olmadığını bilin. Sizden istediği bir şey var… 
Nedeninizde saklı olanı gerçekleştirmek istiyor, açığa çıkarmak istiyor… Sizi 
değer edindiğiniz kendisi ve değer edindiğiniz ilkeleri ile kendisine yükseltmek 
istemekte. Olması gereken, yaşanması gereken değerlerinizle sınamakta, 
sınamanın ortam ve koşulları ne ise sizi seçim yapmaya zorlamakta.  

Sure ile de “eyvallah” demesini bilebileceğimiz, vahşet bir örnek ile bize ders 
vermekte. Kıymetli olanın değeri zor edinilmekte ve sonunda açığa çıkmakta... 
Bizler ise her sınandığımızda iman ve ilkemizde ne kadar kararlı tutum ve 
tutarlı davranışlarda bulunduğumuzun çıtasını bu sure ile görmekteyiz.  
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Yaşadığımız zorluklar karşısında eyvallah diyemiyoruz… Naz, niyazda 
kalıyoruz. Naz, niyazda sitemler, küslükler, kızgınlıklar vs davranışlarda 
bulunuyoruz. Surede bizden istenen çocukluğu geride bırakıp gerçek olanın 
sorumluluğunu üstlenerek yetişkinler olmamızdır. Böyle olduğunda; burçlar 
misali ulaşılmaz görülen her ne ise sonunda ulaşılır kılınan olur. Yetişkinlik ise 
gerçeğe/ gerçek olana sorumluluğunu üstlenerek teslim olmayı ve aidiyet 
hissi ile de secde etmeyi gerektirir. Bu sure ile ne kadar yetişkin olup 
olmadığımızın kritiğini edinmekteyiz. 

Naz, niyaz çocukluk devresinde olabilecek davranışlardır. Eğer bir şeyin, 
neden gerçekleştiğinin bilincindeyseniz, ne olması gerekiyorsa ona göre 
hareket edeceksiniz, olması gerekeni yapacaksınız! Nazda niyazda, gerçeğe 
gözünü yumanlardan olmak gibi bir lüksümüz yok. Tinsel geliş sürecinde isek 
çocukluk devremizi aşmamız sonuç itibarı ile bizden istenendir.  

Naz, niyaz çocukluk devresinin halidir… Evliyaullahın naz, niyazında 
kalanlarının hepsi maneviyatın çocukluk devresinde kalmışlardır. Bir şeyin 
gerçekleşme nedenini aklın ile biliyorsan, vicdan ile biliyorsan, olması 
gerekeni yaparsan, rüştün gereğinde hareket edersen gerçeğe olan 
sorumluluğunu yerine getirmişsindir.  

Bizler naz ehli değiliz, hak hakikat ehliyiz. Hak ve hakikatte ise olması gereken 
ne ise onu yapmak zorundasınızdır. Hak ve hakikatin vicdanınızda karşılığı 
olan sorumluluklarını edinmiş olarak evrenseline bağlı olarak yapılması 
gerekeni yapmak vazifemizdir.  

Bürûc suresinde size diyor ki, olması gereken neyse, hangi koşul altında 
olursanız olun, gerekeni yapın, gerekirse canınızı verin. Çünkü canın 
ölmediğini biliyorsunuz… Can ölmez, Hakk ölmez, nur olan/ nur ile kendini 
bulan ölmez!..  Ölüm, zorluklar, zahmetler, acılar, sıkıntılar vb durumlar; 
gerçek olanın sorumluluğunu göstermenin gereği olarak önünüzde durur. 

Bedeninizi yakmışlar çok da umurunuzda olur… Ama acıyı yaşarken de o kadar 
kolay değil… Musa’nın kavmindeki kadını da hatırlayın, benzer hikâye… Hani 
bebeği ile beraber ateşe atılıyor, bebeği yüzünden bir geri adım atıyor, geri 
adım atınca da evlat dile geliyor; “anne Allah bizi bekliyor” Şu rahatlık içinde, 
hayat konforunda ne kadar böyle şeyleri yaşarız? Karşılaşsak ne yapardık değil 
mi? Allah küfre vardırtmaz inşallah!..  
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İman diyorsak, ilkeli yaşam diyorsak, karşılaştığımız olaylarda neyi, nasıl 
yapmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincinde isek, öldürülen 
insanları düşünün, yanarak öldürülen insanları düşünün… Vallahi benim 
şikayet edecek bir şeyim yok!.. Elhamdülillah diyorum, başka bir şey 
demiyorum…  

Rabb’ül Âlemindir, intikam adaletin gereği olarak gerçekleşendir. Surede 
hangi şartta olunursa olunsun, imandan taviz verilmemesi gerektiği anlamlı 
kılınır. Çünkü iman ile yapılan ilkeli her tutumdan, davranıştan ve icraatın 
sonunda sonuç alınacaktır.  Dünyada değilse de ahretinde elbette ki sonuç 
alınacaktır. Bir sonraki surelerde bu daha net görülür. Sonuç iman ehlinindir, 
imtihanın en çetini hayatla sınanmaktır. Bunlar doğrultusunda surede 
insandan beklenen ise gerçek olana göre yaşamasıdır ki bu da surenin iradeye 
bağlı temel ilkesini belirler.  

Sure sorumluluk ve fedakârlık ilkeleri ile de okunmalıdır. Sure muhatabına 
göre ifade üslubunda değerlendirildiğinde ise insanın, çocukluk devresinden 
yetişkinlik devresine geçmesinin telkin edildiğini görmekteyiz. Son ayetlerdeki 
vurgulu anlatımdan da bu anlaşılmalıdır. İnsan tinde yaşadığı çocukluk 
devresinden, Allah’a güvenerek, sonuçlara göre yaşamakla yetişkinlik 
devresine geçmelidir. Bu da sureyi anlamlı kılan tevil özetidir.  

Sonuçlara göre yaşamayan tinin çocukluk devresindedir. Yetişkin olanlar ise 
sonuçları öngörerek yaşamak zorundadırlar. Surede tarihsel veri olarak ifade 
edilen örnekler üzerinden de hak olanın hakikat sahibi Allah’a göre 
sorumluluğu üstlenilerek yaşanması gerektiği vurgulanmış olur. 
Sorumluluğunu aldıklarımız ile insan olarak geleceğe bakmakta değil miyiz? 
Bu da olmakta olanlara aşkın olarak yaşam biçimi edinmemize sebep değil 
midir? Sorumluluğu üstlenilenler ise özveri ve fedakârlık ister. Sureye böylesi 
bakıldığında fedakârlığın en üst seviyesi olarak fedai can gösterilmektedir. 

Bizden istenen, her türlü koşulda Allah’a yükseldiğimizin bilincinde olarak 
yaşananları değerlendirmemizdir. Allah’a yar diyorsanız, yaşadığınız her şeyin 
Allah’ta olduğunun bilincinde iseniz, olması gerekenlere göre hareket etmek 
gerekir. Yaşanan her şeyi de sonuçta görülecek olan hikmeti ile anlamlı 
kılmamız gerekir.  
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“Ben bir kulumu seversem hastalıklar, fakirlik… ile temizlerim” demekte. 
Temiz olmadan Allah’a ermenin, O’nu hakkı ile yaşamanın imkânı yok. 
Temizlenmenin başı ise her kişinin iman ile hak olanın sorumluluğunu vicdanı 
doğrultusunda üstlenmesidir. Tinde, temiz olanlar hikmete layık olacak 
olanlardır.  

Zalimlerin sonuçta adalet sıfatı gereği cezaya hak kazandıklarını bilmekte 
yerinde olur. Allah sure ile zulme maruz kalan kullarına, “vicdanınız, rahat 
etsin” demekte. Yani yaşadığınız birçok zahmet var ama vicdanınız da rahat 
etsin, hiçbir şey karşılıksız kalmaz denilmektedir. İnsanın hak talebi 
kaçınılmazıdır ve hak talebinde olan kullarına adalet yerini bulacaktır 
denilmektedir. Tinde adalet, hak edilen ile er ya da geç; karşılaşmak, 
yüzleşmek, hesaplaşmak ayrıca sonuç itibarı ile ya ceza ya da mükâfatına nail 
olmak sonucunda gerçekleşir. Bu bağlamda zülüm altında bulunan 
müminlere, yaşadığınız hakikatin sorumluluğunu yitirmeden yaşanması 
gerektiği, er ya da geç adaletin tahakkuk edeceği beyan edilir. Sure, zulüm 
altında yaşayan insanlara ayna olması için indirilmiş.  

Tinde hak edilecek olana yetişmek için sorumluluklarımızı bilmemiz gerekir ve 
yaşadıklarımız tinde hak edilecek olanlar içindir. Bunun bilincinde olan birisi 
için yaşamda suçlayacak kimse kalmaz. Neden? Çünkü kendisi için olandan 
mesul olan kendisidir. Öz varlığına varan bir insan için, olmakta olanlarda 
suçlu aramak kadar sığ bir davranış olamaz. Öz varlığı ile bakan sonuç itibarı 
ile suçlu değil olması gereni görerek hikmeti ile olan biteni anlar. 

Sureye onuncu ayetle bakıldığında, “Şüphesiz iman eden erkeklere ve iman 
eden kadınlara, işkence ve fitne yapıp, sonrada tövbe etmeyenler… İşte!.. 
Onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap da onlar içindir.”  Bu ayete ne 
kadar dikkat ettiniz bilmiyorum? Geçen haftalar da “Esir bile olsa rızkını” ver 
demekteydi değil mi? Burada ise işkence dahi olsa, şu da olsa, bu da olsa fark 
etmez… “Tövbe ederseler affederim” de denilmektedir. Merhametin 
genişliğine bak! Şimdi gel de Allah’ın ahlakıyla ahlaklan… Hadi gelin 
ahlaklanın, Allah affediyor… Resulullah da Vahşi’yi af etmedi mi? Af etti ama 
“gözüm görmesin” de dedi.   

Af edilenden razı olunacak diye bir kaide yok, ama yaşananları hikmetinden, 
sonuçtan, Allah’tan gördüğünüzde adalet hükmü itibariyle görülmesi gereken 
aftır. Çünkü sonuçta elde ettiğiniz nimet, ihsan size yapılanlar sonucunda elde 
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ettiğinizdir. Olanlardan mesul iseniz af kaçınılmaz olarak kendinizde 
bulacağınızdır. Size yapılanı zulüm diye görmekte iseniz zulümdür, rahmet 
diye görmekte iseniz rahmettir.  Ama affettikten sonra başına ne getirir ayrı 
mevzu… Çünkü af edilmek yaşananların kefaretinin de ödenmesini hak kılar.  

 Efendim, hak olana göre mi affetmek, hakkaniyete göre mi affetmek? 

Hakkaniyete göre affederse rıza var demektir, Hak edilene göre af etmek 
olması gerekendir, bizi hikmete daha açık kılar. Nesnesine bağlı kavganızda, 
hikmete kör olursunuz. Kavganızı af ederek bitirdiğinizde ise hikmete vakıf 
olma olanağı edinmiş olursunuz. Hakkaniyet ilkesi ile iş görmekte iseniz rızaya 
erersiniz. Çünkü hakkaniyet, sevgiyle, muhabbetle yaşayacağınızdır, adalet ile 
hak talebinde bulunulurken yaşanılası değildir. Adaletle hak olan sınırlarımızı 
biliriz ama hakkaniyetle sınırlarımızı, nefsi emmaremizi, olması gerekenler ile 
aşarız. Ama kendimizden rahmette olarak verdiklerimiz ile aşarız.  

‘Allah’ın ahlakıyla ahlaklanınız’ı unutmayın!.. İpin ucu nereye kadar uzuyor… 
Allah özlere, niyetlere bakıyor; biz suretlere, amellere bakıyoruz… Allah’ın ne 
kadar geniş bir merhameti var affediyor, biz affetmiyoruz… Genelde de 
hatırlatıyoruz… Neyi? Bak, böyle yaptın, şöyle yaptın, yüze vurmadan 
edemiyoruz. Yani af etmeyi, acılar ile yaşananları unutmayı bilmiyoruz.  

Sureye onuncu ayetle bakıldığında, Allah’ın bağışlayıcılığındaki genişliğe 
tanığız. Surede, her ne kadar zor koşullar altında bulunsanız da Allah’ın 
kullarıyla beraber olduğu mesajı verilirken, ereğe bağlı sonuçta, hikmete 
vakıfsanız bağışlamanın da kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Buna da daha 
önceleri Hallaç’ı Mansur’u örnek vermiştik… Kendisine yapılanlar sebebiyle 
Allah’ın huzurunda bulunmuş; “Ya Rabbi, bunlar sebebiyle ben buraya kadar 
geldim, bunlarında affını rica ediyorum” dediği, evliyadan rivayet ile bilinir.  

Yaşadığınız her türlü olay ve olgunun sizin için olduğunu biliyorsanız; “boş ver 
gitsin, af ettim” diyorsunuz. Olan olmuş, yapacak bir şey yok… Yaşananların; 
eksiklerinizi, hatalarınızı görmeniz için, ayrıca güzel olana varmanızın gereği 
için olduğunu bildiğinizde “iyi ki yaşamışım” dersiniz. Bu bilinci edindiğinizde, 
zalimlere üzülürsünüz. Biraz daha ilerisi; “benim yüzümden bu hale geldiler” 
derken; kendinizi vicdanınızda bulmanız olur… Zalimlere, zulümde kaldıkları 
için ve sonuçları itibarı ile yaşayacakları acılar için üzülürsünüz/ onlara 
acırsınız.  

337

Kur’an Mucizesi Dersleri 5



Gel de merhamet etme!.. Ne yapacaksınız? Bakış açınız değiştiği anda tinde 
bambaşka bir yere taşınıyorsunuz. Kur’an’ın bize getirdiği böyle bir şey… 
Sıradan olarak olaylara bakıp da onları değerlendirme gibi bir tarafı yok. 
Bilincin yapısallığını değiştiren ilkelerle, hak olanla ve hakikat ile baktığınızda, 
ilahi söz iş görmekte demektir.  

İntikam, adaletin tahakkuk etmesinin arzusudur ama affetmek, hikmetin 
bilincinde olmanın sonucunda gerçekleşmektedir. Bazen de vicdanımız ile 
zalime yaptıklarının sonucunda sırtımızı döneriz. İşte bu; yapılması 
istenmeyendir. Surenin ilkesi intikam… Bu durumda bizden istenen zalimin 
vicdanının uyandırılması için cezasını hakkı olarak yaşamasıdır. Ola ki 
yaptıklarının yanlış olduğunu adaletin gerçekleşmesi ile öğrenir… Ola ki nelere 
sebep olduğunu görmesi sonucunda vicdanı uyanır da insanlığın tadına 
varmaya yol bulur. Ola ki olmaması gerekenler ile olması gerekenin aklını 
edinmiş olur. Ola ki cezası ile pişman olarak aslına ermeye yol bulur. Surede 
istenen, olan bitene göz yummak değil, hak olana göre yapılması gereken ne 
ise yapılmasıdır/ gerçekleşmesidir. Hak olan dışında yapılan/ yapılacak olan 
her şey, tinde insanlığın ne demek olduğunun hatırlatılacağı araç olur.   

İnsanın insanlığı tatması her insanın hakkıdır. Onuncu ayet ile her insanın 
hakkı olan ifade ediliş olunur. On dördüncü ayet ile de “O çok bağışlayan, pek 
sevendir” denilirken; Vedud esmasını ne kadar güzel kullanmış… “O çok 
bağışlayandır”. Neden?  Çünkü çok sevendir.  

Burada çok önemli bir şey var; şu anda neyi yaşıyoruz? Muharrem ayını 
yaşıyoruz. Bu gibi vakalar tarihte çokça yaşanmıştır. Musa’nın kavmindeki o 
bayanı hatırlayın değil mi? Hıristiyanların Anadolu’da ilk zamanlarında neler 
yaşadıklarını biliyoruz. Düşünün ki yeraltına kiliseler yapıyorlar… Allah’a iman 
ettikleri için, arenalarda aslanlara parçalatıyorlar, gladyatörlere öldürtüyorlar. 
İmanlarından tavizleri yok!.. Ashabı keyfi hepimiz biliyoruz… Fazla uzağa 
gitmeyelim, Kur’an’da verilen örnek ile de tanığız. Kendi tarihimizde de acılar 
dolusu hikâye yok mu? Tevhit şehidi Halaç, Arabî, İbni Ata, Nesimi, Pir sultan 
Abdal vb nice kişi yok mu?  

Sanki diğerleri bizim tarihimiz değilmiş gibi, konuştuğuma bakmayın! Bizim 
tarihimiz Âdem’den Hatem’e kadar iman ve İslam tarihidir. Her neyse velhasıl 
kelam, evliyaullahın öldürülüşlerini düşünün… Derisi yüzülen, yakılan, kesilen, 
başı vurulan, tevhit şehitlerini düşünün!..  
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Muharrem ayındayız değil mi? Muharrem ayında, yetmiş masum pak, birde 
Hz. Hüseyin’in katli gerçekleşmedi mi? Peki yapanları bağışladık mı? Hayır. 
Peki, bu neye sebep oldu? Geçmişin sayfasında kalıveriyoruz, güne 
taşınamıyoruz… Tarihi bilmemiz, tarih bilinci edinmemiz önemli ama tarihin 
kör sayfalarında kalmamız istenmiyor. “Biz size ibret olsun diye 
anlatmaktayız” demekte; “tarihi bilincinizde canlı tutarak yaşayacaksınız” 
dememekte… Yani günün manasını yakalamanız gerekir! Nice cemaat, din var 
ki bu bağlamda halen tarihte kalmış; evrenseli günde bularak güncelleşerek 
yaşamaktan mahrum kalmış değil midirler?  

Yani hâlâ sekiz yüz sene öncesinde… Sekiz yüz sene oldu mu? Olmuştur 
herhalde… Bu hatalıdır manasında değil, bize örnek olan böyle bir tarih var, 
ama orada kalma hakkımız yok… Birisi şehit oldu gitti, birisi zelil oldu gitti, 
şimdi hak ve adaletten baktığınızda, yaşanan acı olay kimin için daha faydalı? 
Sonuçtan baktığınızda yaşananlar Hüseyin’in, zalimin önünde eğilmemesi 
sebebiyle methi, iftiharıdır. Şehitlik gibi yüce bir makama ermelerine de 
sebeptir. Zulme sebep olanlar açısından bakıldığında ise zilletleriyle zaten 
cehennemdedirler, bu da keşfle bilinecek bir durumdur.  Zaten sonuçta 
hüküm Allah’ındır ki bizlerin tarihi şahıslar üzerine vereceğimiz her hüküm 
dedikodunun dışında bir şey de olmaz. Bize düşen vazife günde olana 
yetişmek, hikmet ile iş görmek değil midir?  

Hazreti Allah; Bürûc suresinde, Firavun ve Semud örneğini neden veriyor ki? 
Firavun için daha önceki ayetlerde ateşe sunulduğu belirtilmiş değil miydi? Ya 
hu Allah’a iman edeceğiz, ama O’nun ilkeler üzeri rahmet tavrında 
gerçekleşen ahlakına da iman etmemiz gerekmez mi? Böylesi durumda 
geçmişten, olması gerekenin dersini almamız gerekirken; bizler, geçmişte 
yaşamayı kendimize uygun görmekteyiz. Allah’ın ahlakına iman etmekteysek 
eğer hükmü görülenler ile bir alacak ve verecek işimizin olmadığını bilmemiz 
gerekir. Onların günahları kendilerine, bu gün yaşananlar ise sonuçta bizim 
yaşayacaklarımızın öncü habercileridir.  

Bu güne dönerek geçmişi aşmaktır vazifemiz, dünü bugünde yaşamak değildir 
vazifemiz. Acılar ile dolu katarımız. Nafile!.. Ya bugüne döneceğiz ya da dünde 
öleceğiz. Yarına kanat açmayı unutacağız. Böylesi mi haktır? Yoksa dünden 
alınan ders ile yarına doğru yürümek mi haktır? Eşkıya önünde durmakta iken 
günü unutanlar, tarihin kör sayfalarına döndükçe, aynı yazgıyı yaşamaya 
mahkûm.   
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Kerbela vakası, mümin Hıristiyanların öldürülmesi, evliyaullahın öldürülmesi, 
surede ifade edilen vakaları aratmayan olaylardır. Sure böylesi vakaları 
anlamlı kılarak, tinde bir gerçeği de bizlere hatırlatmaktadır. Böylesi olaylar 
her daim güncelde de yaşanabilen veya yaşanacak olan vakıalardır. 
Günümüzde yaşanan Arakan Müslümanların yaşadığı zulmü düşünün! 
Geçmişten ne farkı vardır ki? “Zalimin zulmü varsa, mazlumunda ahı var, 
Allah’ı var” ne de güzel söylemişler. Bizimde Allah’ımız var, sonuçta elbette 
bizlerindir. Yazık ki yaptıkları zulüm ile bizden daha çok kendilerine zulüm 
etmektedirler. Hem hak ve hakikatten gafil hem de gelecekte 
yaşayacaklarından gafil… 

Günümüzde Avrupa’ya mülteci giden Suriyelilere ne teklif ediliyor?  Birçok 
kaynaktan öğrendiğimize göre Hıristiyan olmaları teklif edilmekte değil mi? 
Çoğu insan bu teklifi kabul etmekte değil mi? Bu durumda Bürûc suresi ne 
kadar yaşanmış olmakta, sorusunu da sormak gerekmez mi? Hak olanın ve 
hakikatin sorumluluğunu edinmek kolay bir şey değildir. Zorda kaldığınızda 
sorumlu olduğunuz ile yükümlü olduğunuzu unutmanız sizin gerçeğe gafil 
kalmanız anlamına gelir. Yaşadığınız gerçeği inkâr etmeniz, kendinizi inkâr 
etmeniz anlamını taşır. 

Bizlerde birçok badireler atlattık. Emin olun, Allah’tan ve yaşadığım 
gerçeklerden bir gün dahi tavizimiz olmamıştır, bundan sonra da olmamalıdır. 
Son nefesime kadar Rabbim, taviz verdirmez inşallah! Yaşadığım acı hatıralara 
sebep olanların hepsini de bağışladım. Bağışlamama rağmen, başlarına da bir 
şey gelmesin diye de dua etmeme rağmen, herkes ne dediyse ve yaptı ise 
yaptıkları ve dedikleri ile yüzleşti… Tek tek bana da seyrettirdi. Söylüyor 
ayette; görecekler diye… Bir önceki surelerde de vardı, “nerede onlar” 
diyerek mazlumlar/ cennet ehli talepte bulunacaklar ve cezayı hak edenleri 
görecekler değil miydi? Ben talep etmesem de tek tek gösterdi. 
Görmediklerimi de kendi bilir. Allah’a imanınız varsa eğer sonuç sizindir.  

Üçüncü ve dokuzuncu ayetlerde; insanın davasında haklı olduğunu bilen 
şahitleri olduğunu vurgulanması, insanı hak olan davasından emin kılar. Bakın 
üç ayette; şahit olana, şahit olunana… Dokuzuncu ayette ne diyor; “Allah her 
şeyin üzerinde şahittir.” Eğer şahidiniz olduğunu biliyorsanız; bilin ki 
yaşadığınız gerçekten emin olursunuz. Eğer şahidiniz yoksa eminliğiniz olmaz. 
Allah’tan eminseniz, O’nun da size şahit olduğunu biliyorsanız, yaşadığınız 
gerçeklerden emin olursunuz. Şahitli vakıalar yaşadıklarınıza, gerçeklere, 
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gerçekleşenlere özgüven ile bakmanıza sebeptir. Bizlere ise en zor şartlarda 
dahi şahidimiz Allah olduğu içindir ki özgüven ile hak olanı tavizsiz yaşamak 
gerekir.  

Hak olanın davası ile iddia edilenin davası aynı şeyler değildir. Hak olanın 
zaten davası olmaz. Çünkü gerçek olan sadece yaşanandır. Hak olanın davası, 
iddia edilene göre dava hükmünde görünür. Olanın değil, olacak olanın veya 
olmayanın, zan olanın iddiası olabilir. Allah’ın iddiası var mı? Yok… Ama zannı 
iddiası olur. Hak olanı yaşamaktaysanız, iddiasında değil, sadece yaşamakta 
bulunun… Zanlı olanın iddiası olur ve onun gayretini güder.  

Hakk’ın, hak olanın iddiası olmaz… Sözünü ve sözü ile kendini tavrında gerçek 
kılar. Sözünü ve sözüyle beraber sıfatlarında kendisini gerçek kılar. İddiası 
olmayanı hak olana göre yaşamasını öğrenin! 

On üçüncü ayet; birinci ve ikinci halk edilişi betimler. İkinci halk edilişin, 
Rabbe dönüşte gerçekleştiğinin anlamını da taşıması adına önemlidir.    

On üçüncü ayet; “Muhakkak ki O ilkin var eden ve döndürecek olandır.” İster 
kahr ile ister zevk ile döndürür. Döndürür döndürmesine de nasıl 
döndüreceğine kendisi hükmeder. Herkes hak olan sıfatı gereği imandan 
nasipli olduğu kadarı ile Allah’a takdir ettiği ile döner. Dönüş O’na dır, her 
türlü düzeyde gerçekleşen sıfat ve fiillerde hep O’na dönmekteyizdir.  

Surenin, on altıdan yirminci ayete kadar dikkat edilirse; her işi hakkıyla adalet 
sıfatı gereği sonuçlandıran Allah’a tanık olmaktayızdır. Yer, gök adalet üzeridir 
demiştik… Bunu hatırlarsanız eğer hadisi şeriflerde karşılığı var, ayetlerde 
karşılığı var. Yaratıldığından itibaren her şey, hak sıfatıyla, adalet sıfatıyla 
gerçeklik kazanmakta ve bu sıfatlar üzeri gerçekliğini yaşama olanağı 
bulmakta. Yani eylemde İsmi Azam Adl’dır. Eyleminde Adl’dır, zatında, Hayy 
ve Kayyumdur. Kimliğinde Allah’tır. Bir daha söylüyorum; kimlikte İsmi Azam, 
Allah’tır;  zatında, Hayy ve Kayyum’dur, ereğe bağlı olarak hareketindeki 
edimlerde ise İsmi Azam, Hak ve Adl’dır. Her gerçekleşen hak ve adalet 
gözetilerek gerçekleşir. Böylece konumuza İsmi Azamı da eklemiş olduk. Her 
makama/ öznel değişmezlere göre İsmi Azam farklılık gösterir. Her bir esma 
öncelikli yaşanmasına göre İsmi Azam niteliği taşır. Her insanın öncelikli olan 
esması/ esmayı hassı galip sıfatı olarak İsmi Azamdır. Her devirin belirleyicisi 
olan galip sıfatı da devirde görülen İsmi Azamdır.  Özellikle dua için belirteyim 
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ki Hazreti Allah Elif, Samed esmaları ile kendisine dua edilmesini sever. Elif 
esma olarak zikredilmese de Ahad esmasını ve Evvel esmasını içermesi ile 
zata işaret ettiği için esma olarak görülmesi gerekendir. Sevilen tercih edilen 
olduğu içindir ki Allah’a hitapta ismi azam olarak bu iki esma tercihte İsmi 
Azam olarak görülür. 

Surede; Allah’ın, adaleti ulûhiyet belirimi olarak kendisine hak gördüğüne de 
tanığız. Ulûhiyet belirimi olarak adalet sıfatını kendine hak görüyor… 
Adaletten de tavizi yok. Bu şu demek; bir varlığı tanırsanız, O’na göre 
yaşamayı öğrenirsiniz. Allah’ı tanırsanız, Allah’a göre yaşamayı öğrenirsiniz. 
Bu çalışmalarda da başka bir şey yapmıyoruz… Rabbimizi tanıyoruz, O’nun 
varlığında nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini ediniyoruz. Bundan sonra da 
şu niye oldu, bu niye olmadı gibi ahmakça düşüncelerde bulunmayız. Çünkü 
öğrendiniz ki ne iş yaptıysanız sonuçta; adalet sıfatı gereği karşılığı ne ise 
onunla karşılık görecek… Yaptıklarınızın karşılığını gördüğünde de ne için 
olduğunun bilincinde olarak bunun için dersiniz… Bu bağlamda tutum ve 
davranışlarınıza hak olana göre hadler belirimine göre dikkat edersiniz. 

Surenin, zalimlere ve nefsi emmareye, nefsi emmare de kalanlara karşı 
ifadesinde tehdit üslubuna sahip olduğu görülür. Olan bitende gerçekleşen acı 
olaylar sebebiyle, vicdanı rahatsız olanlara surede; Allah, “onların seyircisi 
değilim” demektedir. Vicdan ehline, adalet arayışı olan intikamın, gerçeğe 
göre hüküm verilmesi ile sonuçta gerçekleşeceği de beyan edilmiş olur. Yani 
sonuçta adalet yerini bulacak merak etmeyin denilmekte. Aynı zamanda da 
vicdanlara teselli verilmekte… Duha suresinden farklı olarak, vicdani teselli 
ediyor, rahatlatıyor.  

İkinci ayette geçen, “vaat edilen gün” hak olanın batıla galip geldiği gündür. 
Yani gerçeğin, batılın üstünden galip gelerek görünüşe çıktığı gün ve galip 
olan hak ile hüküm verildiği gün anlamlı kılınmaktadır. “Vaat edilen gün” yani 
hak ortaya çıktığında, adalet tahakkuk ettiğinde, söz yerini bulduğunda, din 
günü gerçekleşmektedir. Hak olan, batıla galip geldiği gün din günüdür.  

İkinci ayet sureyi özetler. “Vaat edilen güne yemin olsun” yani, adalet 
hükmünün yerini bulduğu güne yemin olsun ki denilmektedir. Yani hak olanın 
görünüş bulduğu/ gerçek kılındığı, hakların hakkı ile verileceği güne yemin 
olsun denilmektedir. On sekizinci ayet ikinci ayetle beraber okunduğunda 
sadece ahiret değil akıbeti de anlamlı kılar. 
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On sekizinci ayette; “orduların haberi sana geldi mi? Firavun ve Semud’un. 
Doğrusu o inkarcılar hâla bir yalanlama içindedirler.” Yirminci ayette de “Allah 
onları arkalarından kuşatmıştır” denilirken; yaptıklarının karşılıklarını 
görecekleri anlamlı kılınır. Sonuçta hiç birinin adaletten kaçışı yok…  

On dördüncü ayet; “rahmetim gazabımı geçmiştir” hadisi kutsinin ayet 
karşılığıdır. “O çok bağışlayan, pek sevendir” denilirken; o kadar zulme 
rağmen, hikmeti ilahisi sebebiyle iş gören Allah olduğu içindir ki bağışlamanın, 
kaçınılmazı olduğunu görmekteyiz. Zerre kadar güzellik olsa cennete koymak 
için bahanesi olur. Çünkü her şeyi ve işi bir hikmet üzeri yapmakta iken 
bağışlamayı af sıfatının gereği olarak bulmakta… Rivayet olur ki Beyazıt’ı 
Bestam’i Allah’a hitaben der ki; “Ya Rabbi, merhametinin zerresini göstersem 
kullarından bir tanesi sana ibadet etmez”. Rahmeti gazabını geçen Rabbimin 
intikamı dahi, yapılanlardan dolayı intikam almaktan daha çok, insanın 
nefsine zulmü sebebiyledir. İnsanın aslına, nefsi emmaresi ile örtünmesinden 
daha büyük günahı yoktur. İntikam böylesi günahtan uyanmanın adresidir. 
Hak ile uyanmayanın, zulümde ısrar edenin, sonuçta bulacağı; vicdanındaki 
acı uyanıştır. İntikam dedikleri; insanın vicdanı ve yaptıkları ile baş başa 
kaldığında yaşadıklarıdır.      

Yirminci ayet, insanın geçmişinin akıbeti/ ahreti olarak önüne çıkacağını 
anlamlı kılar. “Allah onları arkalarından kuşatmıştır”. Bu ayet onuncu ve on 
ikinci ayetlerle okunduğunda anlam içeriğini verir. 

Yirmi ikinci ayette, levhalar ile nur deryasındaki levh-i mahfuz anlamlı kılındığı 
gibi, bir önceki ayetle beraber bu ayet önem taşır. “Doğrusu o şerefli bir 
okunandır, korunmuş bir Levha’dır”  

Yirmi ikinci ayette, levhalarla nur deryasındaki levh-i mahfuz anlamlı kılındığı 
gibi biyolojik olarak genetik dizilim de kast edilir. Genler hem insanın mevcut 
var oluş bilgisini hem de o bilgi dizilimine göre iç âlemden bilince doğru 
organik iletken olma görevini yerine getirirler. Doğaya ait bilgi kodlanışı ve 
tinsel bilgi aktarımı genler aracığıyla gerçekleşir. Böylesi durumda; herkes, 
doğası gereği kendinde bulduğu işlevsel olan bilgi ile melekeler zemininde 
okumalar yapmaktadır.  Bütün melekeler; bilginin yapısallığı üzerinden ve 
enerji akışında gerçekleşen bilgi aktarımı ile beraber işlevselliklerinde bilinç 
evini inşa ederler.  
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Levhalar deyince sadece nur deryasındaki levh-i mahfuz değil, biyolojideki 
genleri, bu âlemin asli formları olan melekleri, doğadaki türleri de anlamak 
gerekir. Doğada her bir tür, levhadır. Değişiyor mu? Değişmiyor, yazgısı neyse 
onu yaşamaktalar. Yani doğada bir koyun gider bir koyun gelir, bir yıldız gider 
bir yıldız gelir vs… Tür olarak levha tükenmediği veya tüketilmediği sürece 
değişmiyor/ korunuyor. Doğadaki süreksizlikte, türlerin sürekliliğine tanık 
olmaktayız. Ta ki Rabbim, o levhayı kaldırana kadar…  Yani levh-i mahfuzu 
mertebe mertebe okursanız, size birçok açıdan farklı görüşler kazandırır.  

Böyle olsa da surenin temel aklı ile bakıldığında; levh-i mahfuz ve Kur’an 
ifadeleri ile gerçekleşen/ yaşanmakta olan sabit gerçekler anlamlı kılınırken, 
neye göre ve nasıl yaşanması gerektiği anlamlı kılınır. Bu bağlamda hak ve 
hakikattin sorumluluk bilincinde olarak insanın, imanından ve ilkesinden taviz 
vermeden akıbet ve ahrete göre yaşaması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Yaşananların, yaşanırken okunanların, levh-i mahfuz ifadesi ile nedenlerinin, 
evvelinde belli olduğu anlaşılmaktadır…  

İnsan, belli olan nedenler doğrultusunda yaşananlara anlam bulabilir ama 
insandan istenen, kendisine yüklenen değerin hakkı gereği yaşamasıdır. Bu da 
amaca bağlı yaşamda gerçekleşir ki amaç evrenselinden taviz vermeden 
gerçek olanı yaşamak olduğunda; insan, insanlık değerinde görünüş 
bulmaktadır. Sure tinde değer olarak görülen insanın/ insanların suresidir.  

Tinde değer olan insanlar ise her türlü koşulda Allah’a yükselmeye fırsat 
bulurlar. Acı gerçekler ise sonuçta edinilen kazanımlardan sonra, 
hatırlanmayacak olan anılardır. Anılar hatırlanmadıkça da geçmişin 
yaşananları, insanın kendisinde af ettikleri olurlar. Böylesi afta insan, geçmişin 
acılarından kendisini de azat eder. Sevgi ile, doğaya aşkın tinde yaşamak, hak 
olanı yaşamak, bu günde olması gerekendir. Adalete ve hak olana bağlı olarak 
tinde gerçek olanı, gerçekleşmekte olanı bilmekte isek; Korkunun 
prangalarından kurtulup, olması gerekeni yaşamak, insan olmanın 
sorumluluğu, insan olmanın gereğidir. İnsan olmanın sorumluluğunu 
yüklenmek, insan olmanın yetişkinliğinde tinde gerçekleşenleri yaşamaktır.  

Zalimler, kendi aslından, insanlığından kaçanlardır. Aslından kaçarken insan 
olmanın sorumluluğundan da kaçanlardır. Sonuçta bulacakları ise Allah’a 
yükselen ahları, feryatları olarak yaşayacak olmalarıdır. Acıların çığlıklarını, 
kor ateş gibi yüreklerinde bulacaklardır. Galip olduklarının zannı ile yaşarken, 
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sonuçta mağlup olacaklardır. Böyle de olmamış mıdır? Tarihin sayfaları 
zalimlerin hazin sonları ile dolu değil midir? Kudretin elinden kim kaçabilmiştir 
ki zalimler de kaçabilsin?  

Bilmek gerek! Doğadaki görünüşlere aşkın, gerçek olanı bilmek gerek. Tinde 
böylesi gerçek olanı görmek, bilmek ile mümkün. Zalimin elinden uzatılan ise 
gerçek olanı yaşamak… Acılarda yaşarken gerçeğin sesi olmak, karanlıklar 
içinde gerçeği haykırmak… Seslenirken insanlığa fener olmak, karanlık 
dünyalara ışık olmak… Geleceğe aydınlık günleri miras bırakmak… Kolay değil 
gerçeği yaşamak, zorluğun arkasında saklı olan, değerleri yaşamak. Kolay 
değil yarınlarda konuşulur olmak. Zoru yaşarken karanlığa aydınlık, insanlığa 
ayna olmak… Ulaşılmaz duranı, bir el kadar yakin bulmak. Sıkı sıkıya uzanan 
ele tutunmak. Tutunmak, hak olanı iman ile yaşamak… Tinde doğacak insanın, 
karanlıktan aydınlığa doğuşunu yaşamak.  

Sonuç, tinde doğanlarındır. Hakikati hakkı ile yaşayanlarındır. Son denilen 
yerde, yeniden doğanlarındır.  

Not: 

Bürûc suresinin önemli bir özelliği de Allah’ın varlığı üzerinden yaşanan acı 
gerçekleri -olan biteni- anlama sürecine konulmamızdır. Olan bitende görülen 
sebepler, surede tarafları ile beraber anlamlı kılınırlar. İnsan yaşanan acı 
gerçekleri anlayabilmek için; kişiselleştirilen değerler doğrultusunda hareket 
edildiği ve sürü psikolojisiyle acı sonuçlara sebep verildiğini kritik edebilir/ 
değerlendirebilir.  

Böyle olsa da acı gerçekler doğrultusunda sorgulanan Allah olduğunda; suçlu 
arayanlar için, mülkünde tek hâkim ve iş gören, olan bitene seyirci olmayan, 
bağışlayıcı, seven, irade ettiğini gerçekleştiren Allah’ın karakter belirimlerine 
tanık olmaktayız. Nesnel değil tinsel nedenleri; yıldızlarda aramak yerine ve 
benzeri biçimde olayın gerçekliğinin dışında aramak yerine olayın kendisinde 
aramak gerekir.  

Elbette ki acı yaşananlarda; değerler sorunu, nefsi emmare ile edinilen kişisel 
çıkarlar, sürü psikolojisi vb birçok sebep bulunabilinir. Bunlar bizi, ahlaki 
düzeyde düşünceye sevk eder. Eğitimde ise evrenseline bağlı olarak olması 
gerekenin dersini edinmemize sebeptir. Değerlerin nasıl yaşanması 
gerektiğinin idrakini edinmeye de sebeptir. Bu nedenler; acı gerçekler 
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sonunda edinilecek olan, yaşama temkinli bir biçimde öngörü ile bakma 
olanağı edinmemizi sağlarlar. Tinde değerlerin görünüşe taşınması, vicdanda 
ağırlığını hissettiğimiz yaşamın acı gerçekleri ile mümkün görünmekte.  

Bu doğrultuda da belirtmek gerekir ki; yaşamın acı gerçekleri tinde olması 
gerekenler ile öngörü edinmesi ve geleceğe doğru yürümesi gereken insanın, 
olması gereken tecrübeleridir. Bu bağlamda sure ile Allah’ı, yaşanan acı 
gerçekler sebebiyle suçlamak yerine, olması gerekenin dersini edinmenin 
gereği olarak yaşanan acı olayların yaşandıklarını/ yaşatıldıklarını bilmek 
yerinde olur. Yani olayları sadece sebeplerine göre değil, sonuç itibarı ile 
tinde açığa çıkardıkları ile de anlamak gerekir.  

Sure ile ideali arayan ve yaşamaya çalışan insanlara; yaşamın gerçekleri 
hatırlatılarak, yaşanan acıların tinde ideal olana varmanın ideal olayları 
olduğu anlamlı kılınır. Bu da adanmış insana, iç dünyanın ve dış dünyanın 
gerçeklerinde nasıl yaşaması gerektiğinin aklını verir. Yaşananlar zaten tinde 
ideal olanın görünüşüne sebep ideal olaylarken, yaşamın gerçekleri ile 
barışarak olması gerekeni yaşamak, sure ile verilmek istenen ana fikirdir.  

Surede geçen Allah’ın karakter belirimi olan sıfatları ile de anlamak gerekir ki 
Allah’ı, hakkı gereği yaşayacaksak eğer; mülkünde malik, hâkim olarak iş 
görürken seven ve bağışlayan olmayı da öğrenmek gerekir. Zımnen mülkte 
servet verilmiş olarak malik, hâkim olanların; yaşam değerleri ne olursa olsun, 
başka değerlerde yaşayan insanlara bağışlayıcı ve sevgi ile el uzatmaları 
gerekli olandır. Bu da yaşanacak kötülüğü, gerçekleşmeden önce güzellikle 
savmanın gereğidir. Zulümde ısrar edenler, mülkün gerçek sahibi ile 
tanıştıklarında dönüşü olmayan sonuçlar ile karşı karşıya kalırlar. Kendinde 
gerçek olanın, gerçekleşme sürecinde yaşananlar olması gerekenlerdir. 
Olması gerekenler zaten gerçekleşmekteyken insanın gerçek/ hak olana, 
hakkı doğrultusunda hak ettiğine göre yaşamayı öğrenmesi gerekir.  

Surede üzerine yemin edilen burçlar; değişmezliğe, belirliliğe, ufkunda durana 
ve ulaşılmazlığa işaret eder. Bazı tefsirciler de ilkelere/ evrensellere işaret 
ederler anlamında beyanlarda bulunmuşlardır. Surede geçen levhi mahfuz ise 
önceden belirlenmişliğe, önceden belirlenmiş olanın gerekliliğine işaret eder. 
Önceden belirlenmişlik ve değişmezler ile insan, zorunlu olanda yaşar. 
Zorunlu olanda insan, kendisi için belirli olanlara göre konumunu, tutum ve 
davranışlarını belirler.  
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Burçlar dış etken ve levhi mahfuzun iç etken olarak, olan biteni belirleyici 
olan, etken olma özelliği taşırlar. Arşı ala ile işaret edilen bir anlam ise arşın 
nurları ile beraber iç âlemden itibaren burçların ve levhi mahfuzun 
birbirlerinden ayrı değil, organik bir beraberliklerinin olduğudur. Çünkü arş 
birliğe işaret eder.  

İnsan yaşamı adına belirtirsek eğer; önceden belirlenmiş olma sonucunda 
gerçekleşen yaşamda, yaşanacakların öngörüsünün edinebilineceğidir. Surede 
tinsel anlamda Allah’ın değişmez sıfatlarının zikredilmesinin nedeni ise 
ufkumuzda yabancı duran geleceğin neye göre yaşanması gerektiği akılının 
verilmesindendir.  

Her inanan insan için, adanmışlıkta şehit olmak nasip olmaya bilir… Ama her 
inanan insan için, mülkünde malik olan Allah’ta, Allah’ı, sevgi/ Vedud sıfatı ve 
-her türlü zulüm düzeyinde yaşananlardan dolayı- bağışlayıcı olma/ affetme 
sıfatı ile yaşama olanağı verilmiştir. Yaşananların faili olarak ta öz varlığımız 
olan Allah ile barışmanın yolu gösterilmiştir. Hikmet gereği iş gören Allah’ı, 
insan affedecek ki öz varlığına yol bulsun. Allah da affedecek ki kendine 
bağışlayabilsin. İnsan, O’nu sevecek ki affetmiş olarak öz varlığı ile barışı ve iç 
huzuru bulabilsin. İnsan öz varlığını/ kendisini sevgi ile affetmeden, ulaşılmaz 
olarak önünde duran Allah’a kendinde eremez. Öz kendiliğine eremez. 
Çatışkıyı aşıp ta kendini bulamaz, kendi nedenini anlamlı kılacak ereğine 
yetişemez, kendini keşfedemez.  

İnsan kabul etmez ise bunu, Azameti ile önünde bulur O’nu.  
Affetmek, geri dönmenin yolu! 
Kibir, affetmemenin yolu…  
Affetmeyenlerin kayıptır yolu.  
Şeytan da affetmemişti, Âdem’de yolunu kaybetti.  
Affetmeyi öğrenmedi; sevgi, emeği de değildi, şeytanlıkta inat etti.  
Zulmü kendine hak bildi.   

Affetmemek zulmü kendine hak görmek… Zulmü kendine hak görme! 
Affetmeyi öğrenmek, ateş kuyusuna el uzatmak… Uzat yansın ellerin!  
Yanan değil uzanan ellerin! Şeytanlık yanarken, vicdanda doğan ellerin, 
Hakk’ındır, uzanan ellerin.  
Yanarken tuttuğun ellere, Rahmetten uzanır ellerin.    
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İnsan önce affetmeyi öğrenecek… Kendisini ve kendisine zulüm edenleri, 
Allah’ı sevdiği için affetmeyi öğrenecek. Allah’ın mülkünde acziyetini bilecek… 
O’nu sevmesi ile burçlar misali, ulaşılmaz ufukta bildiği O’na, belirli ve 
değişmez olan tavırları ile ermeye yol bulacak. Öz varlığı olarak O’nu 
bulduğunda, acılar ile dolu insanlık kaderinin sebebini anlayacak, anlamını 
bulacak. Sebep, kaderini yaşamak… Allah’ın kaderini yaşamak… 

İnsanın günahı günahsızlığında saklıdır. Açığa çıktığında Allah’tan gayrı durur. 
Günahsızlığı aramak vicdanına bağlıdır. Kendini affetmek vicdanına bağlıdır. 
Kendini affederse kurtuluşu bulur. Kendine zulmederse ateşten kuyudadır. 
Buna rağmen Allah, uğrayacağı son durak… Kurtuluş limanı, bağrından 
koptuğudur. Yaratan elini uzatmış tut demekte. Kabul etse de etmese de 
insan!.. Dönerken kendine uzanmak, hikmetin sonucudur.  

Nazım Hikmet’in de dediği gibi “Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa… Sen 
yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak?” Böyle olsa da ideale ermenin 
bedelidir yanmak. Kimisi yanarken şehit, kimisi de vicdanında bulur kor ateşi. 
İdeale ermek, yanarken bırakılanlar ile mümkün. İdeali yaşamak, affetmek, 
sevmek ile mümkün.  

İnanan insan için sure; Mevlana Rumi’nin dilinde betimlenmiştir: “ Ne olursan 
ol, gene de gel!”. Bu ifade ile sureye bakıldığında; insanın kaderi ne olursa 
olsun, bağışlanmak, bağışlamak için geç değil! İnsan için, bağışlanmanın yolu 
bağışlamaktan geçer. Bağışlayacak ki kendini de bağışlamış olsun. 
Bağışlayacak ki bağışlanan olsun. Sevecek ki kaybolduğu kendine yol 
bulabilsin.  
İnsan!.. Yolunu şaşıran, sonsuz deryada kaybolan. Acılar içinde şaşkın duran. 

Allah!.. Gönlünü açan, varlığını sunan. Nur elini uzatan, acılara rahmet kendini 
sunan.  

İnsan!.. Kör, inadında sahiplenen, acıları küfre nimet sanan. Zulmü kendine 
hak gören, başına taç eden.  

Allah!.. Her şeye rağmen dön diyen, karanlık zindandan kaç diyen. Vatan 
misali gel diyen.  

İnsan!.. Küfrü kendine hak bilmiş, eline ok edinmiş.  
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Tacını alırlar, vururlar yere. Okunu alırlar, vururlar kalbine. Başını alırlar, 
sererler yere.  
Sana ait ne varsa alırlar, koyarlar yerine.  
Seni sana bırakır, sorarlar, niye?  

Sordukları vicdanın sorusu… Cevabı öz varlığında saklı. İki damla gözyaşı, 
yüreğine aktı. Geçmiş önündeki duraktı. Rahmet el yüreğini yaktı. Ruh, 
kafesten yanarken kaçtı. Aslına vardığında, ateş çok uzaktı. Cevabı, kendinde 
saklı… 

Ateş dedikleri önümüzde dursa… Rahmetin nefesi aşk olup sunsa. 
Nefeslenmek, bizi yakıp kurutsa. Sonunda varılacaksa Hakk’a. Yaşadıklarımız 
bizde saklı. Huzur, affetmeye bağlı, özümüzde saklı. Selamet, adalete bağlı, 
vicdanımızda saklı…  

Af et ki görülsün saklı duran. Adil ol ki uğramasın sana bela. Sev ki senden 
uzansın saklı duran.   

Hadsizce, haksızca yaptığın, zulüm; sonunda bulacağın hüküm… Adalet, hakka 
bağlı hüküm. Adalet değil, haksızca verilen hükmün. Böylesi intikam, haksızca 
hüküm, hadsizce zulüm. Verdiğin her hüküm, kendisine yürüdüğün… 

Nice anlam saklı tutar her neden. Sonuçta bilinmez, kimlerde görünecek 
değer. Yaşanan ne olursa olsun… Üstünde yürüdüğün, olması gereken…   

Yol yürüyenler, bilir hâlince. Bağırları güneştir, açar haddince. Âlemin burçları 
olsa, göz kırparlar gizlice. Uzanan ellere, el uzatırlar gizlice. Gönülleri 
aydınlatmak hakları gereğince. Akıbet belli… Gafil olandan gizli, olması 
gerekeni yaparlar gizlice. Vakit geldi… Hakikat belli, yaşamak gerekir 
haddince, hak gereğince. Aydınlıktayken karanlıkta gizlenmek, korkakça. 
Amacında duranı aşikâr yaşamak, hak gereği haddince…  

Sure ile beraber insandan istenen; her iş hikmet üzeri gerçekleşirken, 
hikmetine vakıf değilsek dahi Allah’a işlerinde inanarak güvenmektir. Allah’a 
iman etmek ve işlerinde de O’na iman etmek her iman ehlinin boynuna 
borçtur.   
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Gün, suçlu arama günü değil, kurtuluşa ermenin günü ise yüreğimize ateş 
düşse, affetmek ile söndürmek boynumuzun borcudur.  İnsan için, dış dünya 
da herkesin haklarını gözeterek adalet sıfatında selamet bulmak gereklidir…  

İç dünyada da huzur aramakta ise insan, af etmeyi öğrenmesi gereklidir. Sevgi 
ile de salih amellerde bulunurken, olan bitene aşkın yaşamalıdır. İnsan 
olmanın gerçeğini, yaşamın acı tecrübelerinin bilincinde olarak hakkınca, hak 
gereği yaşamakla bulmalıdır. Hakikati yaşamak böylesi insanın hakkıdır. Allah’ı 
yaşadığının idraki ile insan, hakkınca hakikati yaşamalıdır.  

Gün suçlu arama günü değil, hikmete vakıf olma günü. İnsan hikmete vakıf 
olacak ki irfan ile kendine yol bulabilsin. İnsan hikmete vakıf olacak ki olan 
biteni anlayabilsin… Affetmenin gerekçesini kendi çabası ile bulabilsin. 

18.10.2015         
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