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ÖN SÖZ:
Evvelâ bütün okuyucularıma bir ömür boyu sağlık,
sıhhat ve gönül muhabbetleri ve gerçek mânâ da tasavvufî
idrakler niyaz ederim. Bu dünya da en büyük kazanç
burasını, bu âlemi şehâdet-i, gerçekten müşahede ederek
yaşayıp geçirmek ve kendini tanımayı bilmek olacaktır.
Kûr’ân-ı
Kerîm’de
(yolculuk)
adlı
sohbetlerimizin
bazılarını vakit buldukça yazıya geçirtip daha sonra vakit
buldukça kitap haline dönüştürmek için çalışmalar
yapmaktayız. Onlardan biri de, mevzuumuz olan, (5MÂİDE) Sûresi’dir. Nihayet vakit bulup onu da aslını
değiştirmeden o günlerde yapılan sohbet mertebesi
itibarile ve bazı ilâveler yaparak düzenlemeye çalışacağım.
İçinde bir hayli mevzular olan bu Sûre-i şerifin zâhir bâtın
nûrundan bu dünyada iken yararlanmaya gayret edelim.
Cenâb-ı Hakk’tan bu hususta her kes için başarılar niyaz
ederim.
Sevgili okuyucum, bu kitabın yazılışında, düzenlenişinde, basılışında, bastırılışında, tüm oluşumunda emeği
ve hizmeti geçenleri saygı ile yadet, geçmişlerine de hayır
dua et, ALLAH (c.c.) gönlünde feyz kapıları açsın. Yarabbi;
bu kitaptan meydana gelecek manevi hasılayı, evvelâ
acizane, efendimiz Muhammed Mustafa, (s.a.v.) in ve Ehl-i
Beyt Hazaratı’nın rûhlarına, Nusret Babamın ve Rahmiye
annemin de ruhlarına, ceddinin geçmişlerinin de ruhlarına
hediye eyledim kabul eyle, haberdar eyle, ya Rabbi.
Muhterem okuyucularım; yine bu kitabı da okumaya
başlarken, nefs’in hevasından, zan ve hayelden, gafletten
soyunmaya çalışarak, saf bir gönül ve Besmele ile
okumaya başlamanızı tavsiye edeceğim; çünkü kafamız ve
gönlümüz, vehim ve hayalin tesiri altında iken gerçek
mânâ da bu ve benzeri kitaplardan yararlanmamız
mümkün olamayacaktır.
Gayret bizden muvaffakiyyet Hakk’tandır.
Terzi Baba Tekirdağ (04/09/2011) Pazar:
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(5) MÂİDE-SÛRESİ
Euzû Billâhî mineş şeytanir râcim
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İslâmiyetin son devirlerinde ve Medine şehrinde nâzil
olmuştur, ancak bazı bölümleri Mekke’de nâzil olmuştur.
Mâide, kelime anlamı olarak sofra demektir. Yalnız bu
bildiğimiz mânâda herhangi bir sofra değildir, o sofraları
da içine almakla beraber, Mâide sofrası bu sofraların
üstünde olan bütün sofralarda olan mertebeleri de
bünyesinde bulundurmaktadır. Sultan sofrasıdır, üzerinde
maddi nîmetlerle birlikte ilâhî nîmetler bulunmaktadır. Bu
sofranın dışında zâti gıdâlar almak mümkün değildir.
Kişilerin önce kendi hakîkatlerine, özlerine, oradanda
Hakk’ın varlığına yönelmesi için Mâide sofrasının
nîmetlerinden yemesi lâzımdır, başka yer de bunların
gıdâsı yoktur. Bu sofrayı kurup hazırlayanda Cenâb-ı
Hakk’ın zâti tecellilerinin olduğu mahâllerdir yâni
hâlifeleridir.
Kûr’ân-ı Kerîm’in beşinci sûresidir yâni hazeratı
hamse’yi içerisinde barındırıyor demektir. Zâti tecellileri
her mertebede bulunulan mertebe gereği o mertebenin
hukûkunu ortaya çıkartıp yaşatmaktadır.
Âyet sayısı (120) dir, yâni içinde (12) mertebeye
işâret vardır.
Kelimeleri (1804) tür yâni baştaki (18) onsekizbin
âlemin varlığını, yanındaki (0) (sıfır) çokluğu meydana
getiriyor, son kalan (4) ise şeriat, târikat, hakîkat ve
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mârifet mertebelerinin ifâdesidir.
Harf sayısı (11935) tir, yâni (193) ü aldığımızda
(1+9+3=13) çıkar bu da hakîkati Muhammedînin şifre
rakkamıdır.
(13) yâni (1+3=4) İslâm dininin bütün
mertebelerdeki hakîkatidir. (11) ve yanındaki rakkamı
çarptığımızda (99) yâni esmâ-ül hüsnâ olmaktadır.
Bu sûrenin Nisâ Sûresinden sonra zikredilmesi çok
manidardır çünkü Nisâ Sûresi ile belirtilmek istenen gerçek
oluşum yâni “kadın sûreti nefsi küllin hakîkatidir” ki, ona
aklı küllin tecelli etmesiyle bütün bu varlıklar zuhûr buldu
yâni Nisâ Sûresinden sonra Mâide Sûresinin gelmesi
Cenâb-ı Hakk’ın Vehhab ismiyle bütün âleme yaydığı her
tarafı bir sofra olandır bu âlem. Her varlığın kendine ait bir
ihtiyâcı olduğundan her varlık kendi mertebesinde o
sofradan gıdâsını alır yâni sofra bizim anladığımız mânâda
belirli bir yerde olan nîmetler değil bütün âlemin tüm
ihtiyâcını giderici şekilde düzenlenmiştir. İşte bu varlıklar
ve âlemin tümü birer sofradır. Mesela güneş, hava, su vb.
hepsi birer sofradır. Cenâb-ı Hakk’ın sunduğu Mâide
sofrasıdır ve herşey bu âlemden bir şeyler yemektedir. Bu
âlemde eğer bir varlık bir şey yemiyor yâni gıdâ almıyorsa
yaşayamıyor ve ölüyor. Baharda çiçekler açacak,
bilinmeyen, bilinen bir çok yerlerde yiyecekler meydana
gelecek işte Hakk’ın ziyâfet sofrasından bir örnek ve
sürekli açıktır. Cenâb-ı Hakk’ın o kadar büyük oluşumları
var ki bizler bunları devamlılık üzere ve tabîi bir oluşum
gibi gördüğümüzden yok hükmünde zannediyoruz ve basit
görerek dünyadan geçiyoruz. Zâhiren böyle olduğu gibi
bâtın âlemde Kûr’ân-ı Kerîm mânen insânlar için tükenmez
bir zâti ziyâfet sofrasıdır. Cenâb-ı Hakk kuluna hem
kendisini ve hem de kulunun kendisini öğretiyor vermiş
olduğu bilgilerle. Bu sofradaki görevlerin yerine getiricisi,
dağıtıcısının
bütün
âlemlerdeki
ismi
hakîkati
Muhammedîdir. Bizim âlemimizde aldığı isim ise Hz.
Muhammed (s.a.v) dir. Çünkü onun kanalından bütün bu
nîmetler bize ulaştırıldı. Yâni Efendimiz (s.a.v.) bir bakıma
zâhir ile bâtın arasında bir köprü olup, bâtından aldıklarını
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zâhirine açmıştır.
Bu sûreye bu isim Hz. Îsâ ve havârilerinin içinde
bulundukları için değil sûrenin kendisi başlı başına bir
hakîkat ziyafeti olduğu için verilmiştir. Ve o hâdise de bu
sûrede zikredilmiştir. Yâni bu sûrenin kendisi Mâide sofrası
olduğu için Îsâ (a.s.) ın hâdisesi burada zikredildi, yoksa
Îsâ (a.s.) ın hâdisesi nedeniyle Mâide sûresi ismi verilmedi
yâni Mâide bu Sûrenin asli ismidir dolaylı ismi değildir. Bu
Sûre içerisinde geçen “Bugün artık dininizi kemâle
erdirdim size olan nîmetimi tamamladım” (5/3)
şeklinde gelen Âyet-i kerime ile İslâm nîmeti tamamlandı.
Mâide, kelimesini tek tek incelediğimizde, başta Mim
( )مharfi vardır, devamında uzâtan Elif ( )اsonra hemze Elif
( ِ )ءDal ( )دve (ñ) he harfinden meydana gelmektedir.
Bunları toplu halde hesab edersek (40+13+13+4+5=75)
tekrar toplarsak (7+5=12) dir görüldüğü gibi toplu olarak
“Hakikat-i Muhammed-î dir.
Ayrıca gene baştaki Mim ( )مin, hakîkati Muhammedî
olduğu bellidir, onu uzâtmaya yarayan Elif ( )اise kendisine
bağlı olarak yukarıya doğru uzâtmaktadır yâni her
mertebede varlığını sürdüren yâni zât mertebesinden ef’âl
mertebesine kadar her an tecelli etmekte olduğunun
işâretidir. Biri uzun biri kısa iki üstün olarak işâretlenmesi
her mertebede o mertebenin gereği ile tecelli etmesidir.
Hemze Elifin esre ile okunması ( ِ )ءonu (i) yapıyor, bu da
gören
göze
sahip
İnsânı
Kâmilin
âlemlerdeki
müşâhedesidir, ( ِ )ءhemze şekli göz gibidir ve yere
oturmuştur yâni bir makâmının olduğunu göstermektedir
ve bütün âlemlerde var olanları kendi varlığında
seyretmektedir. Dal ( )دharfi ise bütün bu oluşumlara
“delil” olmakla, “delâlet” etmekle yol gösterip hakîkatine
ulaştırıcısıdır. Sondaki (ñ) he ise ütün bunların hüvviyyet-i

olan “hüvviyyet-i mutlaka” dır.
Sûrenin sonlarına doğru bildirilen havârilerin iste5
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dikleri sofra mertebe-i Îseviyetten bir taleptir. Îsâ (a.s.)
yâni Îseviyetten Hakk’a râci olduğundan o da mertebe-i
Muhammedîyyete yönelmiştir sofranın gelebilmesi için yâni
havâriler sofranın gelebilmesi için Îsâ (a.s.) a yöneldiler,
Îsâ (a.s.) yâni mertebe-i Îseviyet ise o oluşum için
mertebe-i
Muhammedîyyete
yöneldi
yâni
hakîkati
Muhammedîyyete yöneldi çünkü sofranın geleceği yer,
esas kaynak orasıdır.
Aradaki farka bakın ki Cenâb-ı Hakk (c.c.) hakîkati
Muhammed-î ızharları olan ümmeti Muhammede onlar
daha
istemeden
“sizin
üzerinize
olan
nîmetimi
tamamladım” diyerek ne büyük bir mânevi sofra indirdiğini
belirtmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın belirttiği nîmetlerde ilimdir
yâni İslâmi hakîkatlerdir, bundan daha büyük bir nîmette
düşünülemez, maddi nîmetler ne kadar çok olursa olsun
ve ne kadar çok yersek yiyelim, neticede midemiz bozulur
hasta oluruz fakat mânevi nîmetler ne kadar yenirse
yensin zararı olmaz, tabi ki bir sistem içerisinde olması
şartıyla. Bu sofrada yemek yemenin bedeli can’dır çünkü
bu sofra “can sofrasıdır”, can alınır, can verilir bu sofrada,
yoksa ne lâf ile ne benlikle olur.
Bu sofra öyle bir sofra ki, kim ne kadar yerse yesin
bitmez ve azalmaz, yeter ki kişinin öğüteceği yerleri
sağlam olsun ve onu dışarıya çıkarmasın. Bu sofrada
kavga affedilir bir şey değildir, çünkü adı üzerinde sofradır,
kavga eden başkasının rızkına göz dikmiş demektir.
Yeri geldiğinde incelemesini yapacağız fakat kısaca
belirtelim ki “size nîmetimi tamamladım” ifâdesi başka hiç
bir semâvi kitâpta kullanılmamıştır. Çünkü o kitâplar
geldiğinde
Cenâb-ı
Hakk’ın
zâti
nîmetleri
henüz
tamamlanmamıştı ve onlar ara kitâplar idi ancak o
mertebelerin gerektirdiği nîmetler verildi, nasıl ki 6 aylık
çocuğun gıdâsı başka, 2 yaşında gıdâsı başka, daha sonra
büyüdükçe gıdâsı değişiyorsa aynı şekilde İslâmiyet ile
geriye başka bir şey kalmadığı için, elimizdeki bu
muhteşem mîras sadece ümmeti Muhammede verilmiştir,
diğer ümmetler buna ulaşamamıştır. Son kitâp olan
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Kûr’ân-ı Kerîm ile bütün zâti tecelliler ve hakîkatler ortaya
konduğundan zâti nîmet ümmeti Muhammed üzerine vâki
oldu. O sofradan mertebe-i tenzihte olan Mûseviyyet
ümmetine de kudret helvası ve bıldırcın eti verildi yâni gök
gıdâlarından verildi. Onlar bunu bir müddet sonra
istemediler ve Mısır’da yedikleri bitkisel gıdâları soğan,
sarımsak, hıyar, mercimek (v.b.) şeyleri talep ettiler
bunun üzerine, onlara “İstedikleriniz Mısır’dadır oraya
dönün” diye hitâp geldi.
İşte insân tabîatı bir müddet Rahmâni gıdâları alır alır,
fakat bir müddet sonra bıkkınlık gelir tekrar eski nefsâni
gıdâları talep eder aynen Mûsâ (a.s.) dan ümmetinin talebi
gibi ve o zaman madem gök nîmetlerini istemiyorsunuz
nefsinizin istediği şeyler Mısır’dadır oraya dönün hitâbı
gelir, Hakk’ın sofrasında rûh gıdâları vardır denilir.
Bu oluşum kişinin her mertebesinin kendi bünyesinde
var olan İlâhî hakîkati idrâk ettikten sonra orada
duramayıp tekrar eski nefsi yaşantısına dönmek
istemesidir, bu geriye dönüşün oluşumunu engellemek için
Muhammedîlerin ağzından Âl’i İmrân sûresinin sekizinci
âyetini okumak gerekiyor:
“Rabbena lâ tuzığ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ
ve heb lenâ min ledünKE rahmeten, inneKE entel
Vehhab;”
yâni
“Rabbimiz,
bize
hidâyet
ettikten
sonra
nefsâniyetimize döndürme ve ledünnünden bize bir rahmet
bağışla. Muhakkak Sen Vehhab’sın.”
Kişi bir müddet çok sıkı bir şekilde ibâdet eder, sonra
bıkkınlık gelir tekrar eski nefsâni yaşamını özlemeye
başlar, işte bu durumda yukarıdaki Âyet-i kerîme’yi
okumak gerekir.
Beni İsrâîl’in belirtilen durumuna
düşmemek için Cenâb-ı Hakk Muhammedîlere bu duâyı
okutmaktadır
Duâ makâmında olan bu güzel temenninin sık sık
yapılması lâzım gelmektedir.
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Bu kısa girişten sonra Mâide sûresinin âyetlerini
incelemeye başlayalım, gayret bizden, muvaffakiyyet
Allah’tandır.
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(1) (Ya eyyühellezîne âmenu evfu Bil ukud*
uhıllet leküm behîmetül en'âmi illâ ma yütlâ
aleyküm ğayre muhıllis saydi ve entüm hurum*
innAllahe yahkümü ma yürîd;)
“Ey imân edenler! Sözleşmeleri yerine getirin.
İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız şartıyla,
çeşitli hayvânlar size helâl kılındı. Ancak haram
oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz
Allah dilediği hükmü verir.”
Kûr’ânı Kerîm bütün insânlara gelmekle birlikte
özellikle imân edenlerden bahsediyor, görüldüğü gibi
burada da imân edenlere hitâp ile başlıyor, demek ki bu
sofra başına gelen kimselerin ilk yapması gereken fiilleri
imân ehli olmalarıdır. İmân ehli olmayana bu mânevi
sofradan gıdâ yâni oraya yol yoktur. İmân ile o sofranın
etrafında toplanmakla ve o gıdâlardan yedikçe evvelâ
taklidî olan o imân daha sonra tahkîki imânâ oradan ikâna
dönüşecektir. Çünkü bu sofrada oraya ulaştıracak her türlü
gıdâ vardır, yeter ki bizler onun sistemini bilelim ve o
şekilde onu kullanalım.
İmân, kesreti ikiye düşürmektir yâni dışardaki
çokluğu, muhabbetleri ikiye indirmektir, insân farkında
olmadan bunu (Bir) zanneder yâni Allah Bir’dir der ve bir’e
düşürdüm zanneder fakat içinde gizliden bir de kendisi
vardır yâni imân eden ve imân edilen oluşumu vardır, bu
imânın içerisinde. Bu imân eden bunu kastî olarak
yapmaz, içinde bulunduğu yerin hâli icabıdır ve orada
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kemâl üzeredir. Mâide sofrasından yedikçe imânı hakikî
imânâ dönüşür, tahkik ettikçede kendi varlığının olmaması
gerektiği anlar ve kendi varlığını aradan kaldırır, o zaman
ikân olur.
Burada genele olan bir ifâde kullanıldığından ikân
denmemiş imân denmiştir. Nasıl ki sofrada çeşit çeşit
yemekler ve tabak, kaşık, çatal (v.b.) gereçler vardır, işte
ehli onların hepsinin özelliklerini bilir ve yerine göre
kullanarak ne istiyorsa ve ne ile alınacaksa alır. Her
mertebenin imân edenleri farklı olduğundan hepsine ayrı
ayrı hitâp ediliyor. Bu mertebeler de Allah’ı bilmeye göre
sıralanıyor.
Kûr’ân-ı Kerîm’de belirtilen zâhir ve bâtın hükümler
Allah’ın
işâretleridir.
Kûr’ân-ı
Kerîm’de
bireylerin
varlıklarını ortaya getiren Âyetlerin tamamı muhkem
Âyetlerdir yâni “yap” veya “yapma” şeklinde emirler ve
nehiyler manzûmesi olan muhkem Âyetlerdir. Müteşâbîh
âyetler ise bâtın âlemini ilgilendiren mânevi Âyetlerdir ve
burada kesinlik yoktur. Yâni herbiri herbir kimse için
değildir, müteşâbîh Âyetin mertebesine kim ulaşmış ise o
oraya aittir. Cenâb-ı Hakk ef’âl âleminde bütün varlıklara
özel olarak bir kimlik tanımış ve onlara bir şahsiyet vermiş
varlıklarını kabul etmiş, bâtından bakılınca kendi
zuhûrlarından başka bir şey değildir fakat kendi
mertebesinde her varlık kendine has özellik taşımaktadır.
Cenâb-ı Hakk ona bu özelliği vermiş ve ona o varlık
mertebesinden hitâp ediyor, onların belirli bir kimlikleri
olmasa idi, imân edenler (v.b.) ayırımı yapmaz bütün
varlığa genel olarak hitâp ederdi sürekli ve bu kadar
teferruata gerek kalmazdı. Yukarıdan bakıldığında Kahhar
isminin tecelli yeri olan kimsenin fiil mertebesinden yâni
aşağıdan bakıldığında asil olarak bu görevi almasıdır.
İslâm dini tevhid dinidir ve bildirilenlerin Zât
mertebesinden anlaşılmasını gerektiriyor fakat anlatımlara
baktığımızda fırkalaşmalardan bahsediliyor yâni onlara
tevhide aykırı gelecek şekilde bir şahsiyet veriyor. Bizler
bu mertebedeki bu oluşumu görmüyor ve Cenâb-ı Hakk’ı
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ötelere atıp kulu yerde bırakıp, ona ulaşılması için gereken
fiillerin yapıldığını düşünüyoruz, şeriat mertebesinde
gözüken bu genel temada kalınarak işin aslına
ulaşılamıyor.
“Ey imân edenler” dediğinde dahi Cenâb-ı Hakk onlara
hem bir kimlik hem de asâlet veriyor ve bu basit gibi
gözüken hitâbın içindeki inceliği farketmemizi istiyor.
Kûr’ân-ı Kerîm bu hitâp ile hayâl ehlinin imânından
bahsetmiyor yâni taklidî imândan değil, lâf ile “ben Allah’a
imân ettim” şeklinde değil. Gözünü kaldırınca bütün bu
mükevvenatı Hakk’ın varettiğini bilen, şuur ehli olan,
kalbinde, vicdanında Allah’ın varlığını hisseden kimsenin
imânından bahsediliyor.
İmânın hakîkati dört mertebeden oluşuyor,
Fiiller mertebesinde, bütün varlığı Hakk’ın var
ettiğini düşünerek, Hakk’ı tenzih ederek, ötelere atarak
yapılan imân şeklidir.
Esmâ mertebesinde, tahkîki imândır. Bu imân ikâna
geçmek için arada berzahtır.
Sıfât mertebesinde, ikâna dönüşüyor artık.
Zât mertebesinde, artık imânâda ikâna da gerek
kalmıyor. Burada ikânın kemâlâtı vardır artık, yakîn ehlinin
habîb olması vardır ve burada “eşhedü” devreye girer.
Sözleşmelerinizi ifâ edin, yâni imânın gereği
sözleşmeleri yerine getirmektir, sözünde durmaktır yâni
mertlik, erliktir. Burada bahsedilen akit zâhir ve bâtın
ayırmadan bütün akitleri içine alır.
Birinci akit imân aktidir, evvelâ kişinin bu akdinden
dönmemesi lâzımdır.
Daha sonra imânın gerektirdiği beş farzın yerine
getirilmesi akdi.
Ezelde olan bir hâdise olarak düşündüğümüzde “kâlû
belâ” (7/172) denilerek ruhlar âleminde verilen akdin
dünyada sürdürülmesi gerekliliği mânâ açısından bu böyle
olduğu gibi madde âleminde de yapmayı vaat ettiğimiz
10

12

şeyleri yapmamız, kendi bünyemizde bulunan
mertebenin akdini ahdederek ortaya koymamızdır.

her

Seyri sülûk yolunda isek yaptığımız akit Allah ile
yapılan bir akittir ve bu akite mutlak sûrette uyulması
gerekmektedir. Fetih sûresindeki biat âyeti bu el verme
âyetlerinin en büyüğüdür. Elele tutuşulduğu zaman bu bir
alışveriştir ve alışverişte bir akittir, bu akdi melekler ve
mânâ âleminde yaşayanlar dâhi tasdik ederler. Bu biatı
yapanlar Hak muhabbetini alırlar karşılığında söz yâni ahit
verirler ve bu da “nefsimi sana feda ettim” demektir çünkü
başka verilecek şey yoktur, nefsinin mahsulü olan ve
sonradan var ettiğin ilâhını verir satarsın. Elele
tutuşanların ellerinin üstünde de Allah’ın eli vardır.
Anlatılmak istenen Allah’ın insân eli gibi bir eli değil zât
mertebesinin Allah’ı temsil ederek o ellerin üstünde
olduğudur. Sâlîkin eli ef’âl mertebesidir, mürşidin eli esmâ
ve sıfât mertebesidir, Allah’ın eli de zât mertebesidir. Kim
bu biattan sonra bunu bozarsa, bunu ancak kendi nefsi
üzerine yapmıştır, kim ahdini ifâ ederse yakında ona çok
büyük mükâfat vardır ve bu mükâfatta Mâide sofrasında
belirtilen zâti ikramlardır.
Bu akit seyri sülûk hâlinde yapılan akittir, her ne
kadar imkân dâhilinde olmadığı için yapılamıyorsa da sâlîk
her ders geçtiğinde bu akdin tazelenmesi gerekiyor, ki
lütûf olarak yapılır, geldiği yer tasdik olunur ve yeni yerin
yolu açılır, fakat zâhiren her zaman yapılamayan bu akit
gönülden yapılıyor ve en son dersler bittiğinde tamamı
baştan alınarak yapılır.
Dünyevi hayatımızda dâhi yaptığımız borç akitlerini
yerine
getirmediğimizde
kredilerimiz
kesiliyor,
çevremizden bize olan saygınlık azalıyor, güven azalıyor,
işte bâtın âlemde dâhi akdini bozan kimsenin hiç bir değeri
kalmıyor.
Bu akitlerin yerine getirilmesi bir yaşam sürecini
gerektirdiğinden ve bu yaşam süreci dâhi bazı şartlara tabi
olduğundan şimdi bu süreçte ve bazı şartlar altında
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yenmesi
gerekli
bazı
gıdâların
ve
hayvânların
özelliklerinden yâni Mâide sofrasında yenecek olan
gıdâlardan bahsetmeye başlıyor.
İhramlı iken av hayvânı avlayıp yersen ve bu haram
değil dersen ihramını bozmuş olursun. İhram hac
kıyafetidir ve hac ise vahdaniyettir yâni Allah’ın Bir’liğini
idrâk edip yaşamaktır, seyri sülûk yolunda olan kimse
Rabbıyla olduğu zamanlar ihramlıdır, zâhiren ihram
giymese bile, meselâ sohbetlerin yapılması sırasında bu
böyledir. Kişinin Rabbıyla olması içinde kendi varlığından
soyunmuş olması gerekiyor ve beşeriyet elbisesini çıkarıp
üstüne dikişsiz ihram elbisesi giymesi dünya varlıklarıyla
bağlantıda olmaması demektir. İşte bu anda herhangi bir
hayvân öldüremez fakat bu halden çıktıktan sonra
öldürebilir, işte bu ihramdaki hâlinde hayvân öldürmeye
helâl dememesi söyleniyor. Hem Rabbımızla olup hem
onun bir tecellisini ortadan kaldırmak olacak iş değildir.
Namaz içerisinde nasıl ki başka bir işle meşgûl olamıyoruz,
ihramlı iken de aynı şeyler geçerlidir. Başkasının getirdiğini
yer çünkü o fiil başkasından çıkmış ve bize Hakk’ın lütfu
olmuştur.
Zâhirdeki bezden ihram visâl Kâbesi yoluna varmaya
yâni Allah’ın vuslatına, zâtına varmaya ve Harem-i İlâhiye
kemâl ve celâl sıfâtları perdelerinin dâhiline girmeye
kastedenlere mahsûs hakikî ihramın sûretidir. Seyri sülûk
yolundaki ihram hakikî ihram, hac’ta hacıların giydiği
bezden ihram bunun zâhiri şeklidir. Seyri sülûk yolunda
ihrama girmeyenler Kâbe-i Şerifte istedikleri kadar o beze
sarılsınlar bu hakîkatleri idrâk edemezler fakat sûret olarak
hacı olurlar, hakikî hacı yâni gönül Kâbesine ulaşan
olamazlar.
Üç türlü Hac yapılıyor:
Kıran Haccın, da gidildiği andan bitene kadar ihram
içerisinde kalınılıyor, umre ve hac birlikte yapılıyor ve bu
süre içerisinde uyurken, yemek yerken, dinlenirken (v.b.)
sürekli ihramlı kalınılıyor. Ve zâti mahremiyyet ifşâ
edildiğinde gören içinde gösteren içinde kurban kesmek
gerekiyor.
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Temettü Haccında önce umre yapıp ihramdan
çıktıktan sonra hac için tekrar ihram giyilir yâni zaman
zaman ihram giyilip çıkarılıyor.
İfrad Haccında ise umresiz yapılan hacdır ve içeride
kaldığımız süre fazla, dışarıdaki süremiz daha az oluyor.
Şeriat açısından eti yenen ve yenmeyen hayvânların
hukûkunu belirttiği için Mâide isminin verilmesinin
sebeplerinden birisi de budur.
Ehil hayvânlar yâni eti yenen hayvânlar size helâl
kılındı, zâhiren bu böyledir. Bâtınen vahşi hayvânlar nefsi
emmârenin zuhûrudur. Vahşi hayvânlardada vuruculuk,
kırıcılık olduğundan onların eti yenmez çünkü ahlâkı insâna
geçer ve emmâreyi arttırır. Domuz etinde de yenildiğinde
domuzda olan kıskanmama ahlâkı yiyene geçiyor.
Bitki ile beslenen ve yenmesi helâl kılınan hayvânlar
yumuşak huylu ve insâna her türlü faydası olan
hayvânlardır. Tasavvuf dilinde bunların karşılığı nefsi
levvâmedir yâni kişilerin ahlâkında yumuşama başlıyor.
Allah âlemlerinde dilediği gibi hükmeder, yâni zâhir
olur, o âlemin gerekleri içinde zâhir olur ve en engin zuhûr
yeride evliyasındadır, bu dilemesi kendi kemâlatı icabı
olduğundan sizin için en güzelini diler demek isteniyor.

¡éÜ¨£ Ûa Šö¡ ¬bÈ (
 aì¢Ü£ z
¡ m¢ ü aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›R
¬üë †ö¡ ¬5Ô Û¤ a üë ô¤†è Û¤ a üë âaŠz
 Û¤ a Šè¤ '
£ Ûaüë

b6ã¦ aì™
¤ ¡‰ë ¤áè¡ 2¡£ ‰ ¤åß¡ 5¤šÏ æì¢Ìn j¤ í âaŠz
 Û¤ a oî¤ jÛ¤ a åî©ß£ ¬¨a
§â¤ìÓ ¢æ¨bä (
 ¤áØ
¢ ä£ ß ¡Šv
¤ í üë 6aë¢…bÀ•
¤ bÏ ¤án¢ Ü¤ Ü y
 a‡¡aë
aì¢ãëbÈm ë <aë¢†n È¤ m ¤æa ¡âaŠzÛ¤ a ¡†v
¡ 
¤ à Û¤ a ¡åÇ ¤á×
¢ ë¢£†•
 ¤æa
:¡æaë¤†È¢ Û¤ aë ¡áq¤ ¡üa óÜÇ aì¢ãëbÈm üë :ô¨ìÔ¤ n£ Ûaë ¡£Šj¡ Û¤ a óÜÇ
›¡lbÔÈ¡ Û¤ a ¢†í©†(
 éÜ¨£ Ûa £æ¡a 6éÜ¨£ Ûa aì¢Ôm£ aë
13

15

(2) Ya eyyühellezîne âmenu lâ tuhıllu ŞeairAllahi
ve leş Şehrel Harâme ve lel Hedye ve lel Kalaide ve
lâ Ammînel Beytel Harame yebteğune fadlen min
Rabbihim ve rıdvana* ve izâ haleltüm fastadu* ve lâ
yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil
Mescidil Harami en ta'tedu* ve teavenu alel Birri vet
Takvâ* ve lâ teavenu alel ismi vel udvan*
vettekullah* innAllahe şedîdül ıkab;)
“Ey imân edenler! Allah'ın alâmetlerine, haram
aya, kûrb’anlık hediyelere, gerdanlıklarına ve
Rablerinden lütûf ve rîzâ bekleyerek Kâbe'ye
yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan
çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i
Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı
olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve
takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık
üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü
Allah'ın azâbı çetindir.”
Örneğin araçların plakalarında ülkelere ait kısaltmalar
bulunuyor, bu kısaltmalar o aracın ait olduğu ülkeyi ve o
ülke şartlarına tabi olduğunu, oradaki bütün haklardan
yararlandığını, oradaki yükümlülüklerini yerine getirmesi
gerektiğini (v.b.) gösteriyor. Yâni küçük bir rumuz çok
büyük ufuklar açıyor, işte bu şekilde her mahalde Allah’ın
da işâretleri vardır, bunlar;
(1) Ef’âl mertebesindeki işâretleri,
(2) Esmâ mertebesindeki işâretleri,
(3) Sıfât mertebesindeki işâretleri,
(4) Zât mertebesindeki işâretleridir.
İşte bu işâretleri bozmayınız diyor. Bu işâretlerin
bozulmasıda, asıllarını unutarak veya değiştirerek başka
başka yorumlar ile bunlar bozulmuş olur. Ve işâretler
bozulunca yol bulunamaz. Bu işâretlerden en çok kendi
bünyemizdeki işâretleri korumalıyız. Allah’a giden yolda
bizi ilerleten simgeleri, işâretleri kendi kendimize
bozmadan orjinal hâliyle kullanmamız gerekiyor.
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Zâhiri olarak bu işâretler imân, namaz, hac ve
bunların rükûnları ve bunun dışında sayılamayacak kadar
çok işâret vardır.
Kadir gecesi, mirâc gecesi gibi Allah’ın zâtının işâretleri
ve izahları olan simgeler vardır. Tahîyyatta oturulması,
melâikeyi kirâmın şehadetleri gibi uluhiyyet işâretleri
vardır. Bu işâretlerin en büyüğü ise hâlifetullah olan
insândır. Mirâc gecesi Efendimize (s.a.v) gösterilen büyük
âyet kendi hakîkatini bütün âlemde görmesiydi.
Bu işâretleri bozmadan kullanabilmek için bir sabıra
gerek vardır. Sabır hakkında konuşan birisinin açıkta olan
bacağının üzerine bir akrep çıkar ve ısırmaya başlar, o zât
hâli üzere durumunu bozmuyor ve vaâzına devam ediyor.
Neden böyle yapıp akrebi üzerinden atmadığı sorulunca
“Ben bir makâmda söz söyleyipte ona zıt olan bir işi
işlemekten utanırım.” demiştir. İşte bu da Allah’ın
işâretlerindendir ki insân sözünün sahibi olsun ve
yaşantısında olsun sadece sûretini göstermesin. Küçücük
rüzgârlarda içimiz, dışımız sökülüp atılmasın, hâlifelik,
Allah’ın işâretleri unutulmasın.
Haram aylarda Kâbe ziyaret edildiğinden o devirde
dâhi savaşlara ara veriliyormuş. Bu aylar Recep, Zilkâde,
Zilhicce ve Muhârrem aylarıdır. Bu dört ayı dört mertebe
olarak düşünürsek ömrümüz boyunca savaşamayız yâni
birince ay ef’âl mertebesi, ikinci ay esmâ mertebesi,
üçüncü ay sıfât mertebesi, dördüncü ay zât mertebesidir.
Kişi bu aylarda sürekli seyahat hâlinde yâni Hakk’a mirâc
hâlinde olduğundan dolayı ihramdadır. İhramda olmanın
hükümlerini yerine getirmek bakımından kişinin savaşması
mümkün değildir. Savaşı kendi bünyesinde yapacak ve
emmâre, levvâme ve mülhîme aşamalarını savaşarak
geçtikten sonra huzur kalacaktır, ki nefsini müslüman
ettikten sonrası ilim ve irfan kazanmaktır. Bunuda çok
mükemmel şekilde yapmak lâzımdır çünkü en iyi şekilde
yapılmaz ise kişi hangi mertebeye gelirse gelsin o onun
başına belâ olur.
İhram beşeriyetten soyunup Hakk’ın vahdâniyyetini
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giyinmektir. Yâni kendi varlığımıza bağlı ne kadar kimlikler
varsa
bunlardan
soyunmaktır.
İlk
olarak
maddi
bağlantılardan soyunmakla başlar, bu da örneğin malı
elden çıkarmak değil, gönülden çıkarmaktır, Allah
sevgisinin üstüne olan bütün maddi dünya varlıkları o
kişinin putudur. Fakat bu dünya varlıklarından neyin varsa
eğer Hakk muhabbetinin altında ise onlar helâldir. İşte
bunların hepsinden soyunmak Hakk’ın vahdâniyyetini
giyinmektir yâni teklik elbisesini giymektir ve bu
mertebede
değişik
zuhûrlar
olmadığından
savaşta
olmaması lâzım gelir.
Hakîki Hacc’a ihram vaktini haram kılmayın, yâni başka
işlerle gerek rahmâni gözüken gerekse nefsâni gözüken
meşgûliyet ile gaflete dalıp kendinizi bundan mahrum
etmeyin. Hacc ayları sâlikin seyrinde vâsıl olduğu aylardır
buna mani olmayın. Allah’a giden yoldaki seyiri yavaşlatan
şeylerle meşgûl olmayın. İşte bunları yapmaz iseniz ihram
zamanını bozmazsınız. Kâbeye hediye kurban nefsini
Hakk’a hediye olarak kurban etmektir. İlâhi visâl yolunda,
seyri sülûk yolunda nefsini kurban etmeye mani olacak
şeylere yönelmeyin yâni derslerde gevşeklik göstermesi,
konulardan
uzaklaşması,
sohbetlerden
uzaklaşması,
namazlarda gevşeklik yapması (v.b.) gibi şeyler visâle
mani olur veya geciktirir. Sünnet ve sülûk ehlinin gerdanlık
gibi boynuna taktığı zâhir amelleride terk veya mevzûlarını
değiştirerek helâl kılmayın. Kûrb’an nefsi levvâmeden
olduğundan bu nefsi levvâmesinin boyununa taktığı
gerdanlık yâni onu dilediği gibi idare edebilmek gerdanlığı,
işte kim bu gerdanlığı nefsinin boynuna takmış ise o nefs
ehil ve işâretlenmiş bir nefs oluyor. Seyri sülûkta Beytil
Haram’a doğru yâni Hakk’ın vuslathanesine doğru yol
alanların seyrini bozmayın . Seyri sülûk yolunda yapılan
riyâzâtlardan men eylemek, bu genelde kişinin yakınları
tarafından yapılır, “hasta olursun”, “zayıflarsın” (v.b.) gibi
iyi niyetlide olsa yapılan uyarılar bu kapsamdadır. Zât
yolunda almaya çalıştığı ilimlere engel olup aklını
karıştırmak. Çalışmalarını azalttırmak yâni bu kadar çok
çalışmaya gerek olmadığı gibi, fikirler aşılamak ve bu
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çalışmalarda men eden şeyler ile o kişiyi meşgûl etmek
sûretiyle helâl kılmayın. Bunların yerine Allah’ın fazlını ve
bereketin talep edin yâni ef’âl, esmâ, sıfât tecellilerini
Rabblarının fazlı kereminden isteyin ve O’nun rızâlığını
talep edin. Harem-i Şerif çevresinde av yasağı devamlı
olarak vardır hatta kendi üzerinden bir kıl dâhi
kopartamıyoruz çünkü orada herşey Zât mertebesinde
olduğu için “emin” dir. Haremden ve ihramdan çıkıp
Mekke-i Mükerremede başka bir yere geldikten sonra
avlanabilirsiniz yâni Zât mertebesinden çıktıktan sonra
sıfât, esmâ mertebesine indikten sonra artık oranın ihtiyâcı
olan şeyler için avlanabilirsiniz, bunları karşılamak için
çalışabilirsiniz. Bundan başka fenâdan sonra bakâya
dönmek ve istikamet ile ihramdan çıktığınız zaman
avlanabilirsiniz yâni yeni tecelliler tutunuz demektir.
Derviş ise avcıdır, ef’âl âleminde fiil tecellilerini avlar
hemde en hassas şekilde zıpkınını göndererek ve vurduğu
avlarıda zıpkını geri çekerek kendisine mâl eder, esmâ
âleminin tecellilerini avlar başka başka yaşantılar oluşur ve
o gıdâlar ile Hakk’a doğru yola devâm edilir, sıfât âleminin
tecellilerini avlar kendindeki sıfât tecellilerini geliştirir.
İhramda belirli kemâlatları elde ettikten sonra kişinin
ihramdan çıkıp normal elbisesine dönmesi yâni bâkâbillah
olması ve bu normal elbisesi ile avcılığa başlamasıdır yâni
eğitici olmasıdır.
Bâkâya dönerek istikâmet ile ihramdan çıkıldığı zaman
artık tecelliler ile melgûl olunuz, görüldüğü gibi zât
mertebesinde her şey kendi kemâli üzerine olduğundan bir
şey yapılamıyorken, tecelliler sonucu hareket başlayınca
avlanma oluyor.
Nefs buraya gelinceye kadar iyice temizlendiği için
yâni nefsi sâfiye olduğu için ve artık nefesi ilâhî
olduğundan ve nefes-i rahmâni de hayat veren nefestir,
beşeriyet âleminde nefsi için yiyecek tüketen gibi değildir,
o kişiler ile aynı yiyecekleri tüketmesine karşın onun o
yiyeceklerden aldığı lezzet beşeriyet âlemindekilerin aldığı
lezzet gibi olmaz, o tükettiği yiyecekleri rûhuna gıdâ
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yapar. Artık onun gayesi nefsini semiz etmek değil rûhunu
temiz etmektir. Bu nedenle hâz ve keyifle faydalandırılması müşâhede ve keşiflerinde hakîki nefse yardım olur.
Daha evvelce size kötülük yaparak Kâbeye sokmak
istemeyen kimselere karşı şiddet kullanmayın ve Kâbeye
gelmelerine mâni olmayın. Yanî seyri sülûktan, gönül
Kâbesine yönelmekten meneden nefsin kuvvetlerini iptal
etmeyiniz, tamamen öldürmeyin sâdece hükümsüz bırakın
ve kontrolünüz altında tutun. Bu kuvvetler daha sonra
lâzım olacaktır ve onlar rahmânî yönde kullanılacaktır.
Veya Hakk yolunda size mâni olan yakınlarınızın
düşmanlıkları sizi karşı cürüme götürmesin, sonradan
onların size faydası olur. Kişinin seyri sülûku sırasında
yakınları tarafından riyâzâtlarda olsun, ilmî çalışmalarda
olsun tepkiler gelir, işte siz bu çalışmalar sonucu bir
yerlere ulaştıktan sonra onlara şiddetle saldırmayın, onları
da hoşgörün. Efendimiz (s.a.v.) esir edilen kâfirler
hakkında fidye karşılığı salınmalarını söyleyince gelen
itirazlar üzerine, “Onları salın çünkü onların neslinden
müslümanlar gelecektir” buyurmuştur. Bizlerde belli
sınırlar içerisinde bize karşı sert davrananlara yumuşak
davranalım. Gönül Kâbesinde olan birine yapılacak fiiller
hep öldürme hükmüne girmektedir.
İyilik
üzerine
yardımlaşın,
kötülük
üzerine
yardımlaşmayın. “Birr” bilindiği gibi ebrâr mertebesi yâni
ef’âl âleminde kişinin kendi kimliğini idrâk etmeye
başlaması ve belirli bir seviyeye ulaşmasıdır. “Siz
sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe berr’e ulaşamazsınız”
Âyeti kerîme’si bunun en iyi ifâdesidir. Yâni yardımınız çok
basit bir yardım olmasın en azından ebrâr mertebesi üzere
yardımlaşınız. “Birr” mertebesinin hakîkatini anlayıp
anlatabilmek en büyük yardımdır zâten.
Ve takvâ yâni sakınmak, bunun her mertebe itibarıyla
ifâdesi vardır. Ef’âl mertebesinde kötülüklerden ve
şüphelilerden
sakınmak,
esmâ
mertebesinde
ef’âl
mertebesindeki
oluşumların
esmâ
mertebesinden
kaynaklandığını idrâk edip bundan gafletten sakınmak,
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sıfât mertebesinde de aynı şekilde esmâ âlemindeki
oluşumların bu sıfât mertebesinden kaynaklandığını
unutmaktan sakınmak, zât mertebesinde artık bütün
bunların kendi varlığımızda oluştuğunu idrâk ettiğimiz için
bunu unutmaktan sakınmaktır.
Düşmanlık ve günah üzerinde yardımlaşmayın,
kişilerin seyri sülûk yolunda ilerlerken maddi yönden bir
takım
faaliyetler
icrâ
etmek
yoluyla
birbirlerini
cezbetmeleridir. En büyük günahta aslını unutarak
beşeriyet ile yaşamaktır. İşte bir kişi diğer bir kişiyi
dünyalık şeylere çektiği zaman onu kendi hakîkatinden
uzaklaştırmış oluyor ve bu şekilde yapılan yardımlar en
büyük günahlardandır. İnsana yapılacak en büyük
düşmanlık onu beşeriyetine daldırmaktır.
Yukarıdan beri sayılanlardan yapılması istenenleri
yapınız, yapılmaması istenenleri yapmayınız, bunların
tersine hareket ederseniz, Allah’ın cezası çok şiddetlidir.
Cenâb-ı Hakk’ın “şiddet” kelimesini kullanmasının sebebi
odur ki; Nefsâniyetiyle hareket eden kendi varlığının
sâdece kendine aît olduğunu şiddetle savunur, ki hayâl ve
vehmin aldatmacasıdır, bu nedenle bu “şiddet”i gösteren
hayâl ve vehim tarafına bir hitâptır.
Ehli sünnet vel cemâatın zâhiriyle yaşamak vardır bir
de hem bâtını hem de zâhirini birlikte yaşamak vardır, işte
bunun üzerinde bir kemâlat yoktur. Yâni seyri sülûkun
başından başlayıp sonuna ulaştığımızda, fenâfillâh’tan
bâkâbillah’a geçtiğimizde yaşantımız artık tekrar bireysel
yaşantıya dönüşüyor fakat bu sefer Hakk ile birlikte olan
bireysel yaşantı oluyor. Zâhiri olarak belirtilen oluşumların
bâtıni mertebelerini müşâhede eden kişi bunların ikisini
yaşamaya başladığında işte bu kemâlatın kemâlatıdır, ki
bu İslâmın tasavvuf kemâlatıdır. Tasavvufî hakîkatlere
ulaşmakta ancak ehli sünnet vel cemâat sistemi içerisinde
mümkündür.
Kûr’ân-ı Kerîm’de şiddetle bireylerden bahsedilmesi
bireylerin mutlak sûretle var olmaları yönündendir, onlar
hayâl ve vehim içinde de olsalar kendilerinin bir kimlikleri
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olması yönündendir. Diğer bir yönü ise “Ne tarafa
dönersen Hakk’ın vechi oradadır” (2/115) Âyet-i Kerîme’si
gereğince bu bireylerin ortadan kalkmasıdır. Şu ana kadar
anlatılanlarda da görüldüğü gibi zâhir ile bâtın birlikte
yürümektedir.
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(3) (Hurrimet aleykümül meytetü veddemü ve
lahmül hınzîri ve mâ ühille li ğayrillâhi Bihi
velmünhanikatü velmevkuzetü velmüteraddiyetü
vennetîhatü ve mâ ekeles sebüu illâ mâ zekkeytüm
ve mâ zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil
ezlam* zâliküm fisk* elyevme yeisellezîne keferu
min dîniküm felâ tahşevhüm vahşevni, elyevme
ekmeltü leküm diyneküm ve etmemtü aleyküm
nı'metî
ve
radîtü
lekümül
İslâme
diynâ*
femenidturre fî mahmesatin ğayre mütecanifin
liismin feinnAllahe Ğafurun Rahîm;)
“Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı
anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan
düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı
iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine
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boğazlanan hayvânlar ve fal oklarıyla kısmet (şans)
aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru
yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininize karşı
ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın,
benden korkun. Bugün dininizi kemâle erdirdim, size
nîmetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı
beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle
yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona
günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet
edendir.”
Ölü olanların etinin yenmesinin haram edilmesi, çünkü
“Hayy” isminin faaliyeti o birimde sona ermiştir. Bu
nedenle ondan gelecek bir nûr olmadığından onu yiyen
kişiyi ölü durumuna getirir. Ölmeden yenmiş olsaydı
“Hayy” isminin hükmü yiyene geçecekti.
Zâhir olarak yenilecek hayvânların temiz olarak
kesilmiş olması gerekiyor yâni tezkiye gerekiyor ve bu
tezkiye bâtınen seyri sülûk yolundaki sistemin bilinmesidir.
Bu sistem bilinerek uygulandığında onun geriye dönüşü
oluyor ve kişide gerçek mânâsıyla yaşanmış oluyor.
Levvâme mertebesinde belirtilip helâl kılınan şeyler
burada belirtildiği şekilde öldürülmüş ise eğer haram
oluyorlar. Bunlar levvâme mertebesinde oluşan bilgiler ki
kuş olarak ifâde edilmesi gökten gelmiş olması demektir,
işte bunlar yere düşerse yâni bilgiler yerinde kullanılmaz
ise bize haram oluyorlar ve faydalanamıyoruz. Bu nedenle
onların sert zemine indirilmeyip yumuşak iniş yapılması
gerekiyor. Yâni gelen bilgilerini yerine oturtmayıp başka
zeminlerde kullandığımızda onlar sert zemine düşüp ölmüş
ve hayata geçmemiş demektir.
Kan direkt olarak nefsi emmâreyi arttırdığından
haram, domuz zâten nefsi emmârenin ta kendisi olduğu
için haram. Kandaki hayat sadece beşeri hayattır rahmâni
yönü yoktur.
Domuz etinin haram olması, onun ahlâkı, hırs ve
tamâhı, eşini kıskanmaması yâni nefsini her türlü yollar
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için kullanmayı meydana getireceğinden haramdır.
Allah’ın gayrı bir söz konuştuğun zaman bu sana
haram kılındı. Başkaları beğensin, takdîr etsin diye yapılan
ibâdetler bu kapsamdadır.
Boğulandan kasıt ise diyelim ki levvâme veya diğer
mertebeden bir ilim geldi ve sen ona sahip çıkmayınca
nefsi emmâre onu boğdu o bilgiyi yâni hayata geçirtmedi,
işte bundan fayda sağlanamıyor.
Vurulmuş olanlar, gelen bilgileri nefsimizin “böyle bir
şey olmaz” diyerek değerlendirmesidir, işte o ilim orada
ölüyor. Diğer yönüyle vurulanın kanı akıp gitmediğinden
kanıyla beraber yenilecektir ve bu kanda kişiyi maddi
hayata çekmenin ifâdesidir.
Yukarıdan düşmesi, belirli bir yere çıkarılan ilmin
muhafaza edilememesidir yâni bize hangi ortamda olursa
olsun birden aklımıza gelen veya idrâkine vardığımız
şeylerin not alınması gerekiyor, ki ölüp haram olmasınlar
sonra bize.
Tokuşmuş olanlar ise, gelen bir bilginin ef’âl ve esmâ
âlemi yönünden çakışması durumudur ki, aslında zıt gibi
gözükselerde tokuşmuyorlar, çünkü biri üst geçitten
geçiyor biri yoldan fakar biz üst geçidi hazırlayamamış isek
kavşakta tokuşuyorlar ve ikiside zarar görüyor.
Canavarın parçalaması, nefsi emmâre canavarının
gelip elimizdeki ilmi ve ameli almasıdır ki, tövbe ve istiğfar
edene kadar bundan fayda sağlayamıyoruz. Nefsi
emmârenin yaraladığı bu bilgilerin kullanılması yanlışlıklara
yol açabileceğinden yasak edilmiştir.
İşte bu belirtilenlerin şeriat mertebesi itibarıyla
bedene geçmemesi, târikat mertebesi îtibarıyla akla
geçmemesi,
hakîkat
mertebesi
itibarıyla
öze
geçmemesidir. İşte yapılacak en güzel şey kişinin temiz
bilgiler ile donanmasıdır, hayâl ve vehmin karıştığı
bilgilerden uzak durulmalıdır.
Allah’tan başka bir şekilde adak adayarak yâni şu işim
olsun diyerek adak adamak (v.b.) gibi kesilenler.
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Fal oklarının yerine İslâmiyet istişare ve istihareyi
getirdi. Maddi mânâda oluşumla değil fikir, tefekkür,
düşünce, ilim mânâsında oluşum getirildi. İstişare yâni
fikir alışveriş daha isabetli bir yöntemdir. İstihare ise bir
işin hayırlı olup olmayacağı niyetiyle abdest alıp, duâ edip
rüya görmek üzere uykuya yatmaktır. Ve bu rüyaların
yorumu önemlidir, yorumun ehli tarafından yapılması
gerekir. Bunun dışındaki yöntemlere cinler karışır ve
hayâl, vehim bu oluşuma etki eder.
Ve bu yapılan işler ilk önce irfanımızı, imânımızı
bozuyor. Bütün herşey anlatıldıktan sonra, sizin dininizden
kâfirler üzüntüye düşerler. Bâtıni yönden ise bizler tevhîd
ilimlerini aldığımız sürece nefsimiz üzüntüye düşmektedir
çünkü o vücûdun üzerinden saltanatı gitmektedir.
Medeniyetin medeniyet olması için ebediyete ulaşması
gerekir, sadece bu dünyada kalan medeniyet tam bir
medeniyet değildir, yâni kişi burada elde ettiği bilgileri
ahirete de aktarmalıdır, ve bizler bugün bunları
yaptığımızda nefsimiz üzüntü içinde olmaktadır. Ancak bu
işin başlangıçında olan bir hâdisedir, biz bu gerçekleri tam
olarak nefsimize kabul ettirdiğimiz zaman nefsimiz artık
sevinmeye başlar çünkü yapılan herşeyin kendi lehine
olduğunu anlar ve yardımcı olmaya başlar.
Nefsinin o hallerinden korkma Ben’den kork diyor
Cenâb-ı Hakk, yâni Ben’i unutup gaflette kalmaktan kork
ve öyle bir haşyet ile bu işin üzerinde dur ki, bir an
unuttuğunda tüylerin diken diken olsun, “niye unuttum”
diyerek. İşte Hakk ile ne kadar yakınlığımız var ise Cenâb-ı
Hakk’ın “saflarınızı sık tutunuz” dediği gibi saflarımız o
kadar sıklaşmış olur.
Hukûk, hüküm konusunda “Bugün dininizi kemâle
erdirdim” âyetini en son gelen âyettir. “elyevme” vedâ
haccında ârife günü olan Cumâ günü ikindiden sonra,
Efendimiz (s.a.v.) övülmüş devesinin üzerinde iken nâzil
olmuştur. Vahyin şiddeti ile devenin ayakları bu ağırlığa
tahammül edemeyerek çöküvermişti. Bâtınen bu deve
bizim nefis devemizdir, çünkü bu mevzûular zaman zaman
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ağır gelir. Bu âyet geldikten sonre Efendimiz (s.a.v.) 81
veya 82 gün daha yaşadı. Ve bundan sonra şeriat
hükümlerinde ne bir artış ne de bir eksilme gerçekleşmedi.
Bunun ile Hz. Peygambere (s.a.v) görevinin biterek
vefâtının yaklaştığı haber verilmektedir. Rivâyet olunur ki
bu Âyet geldiği zaman ashâbı kirâm çok sevinmişlerdir
fakat Hz. Ebû Bekir (r.a.) ağlamışlardır, neden ağladığı
sorulunca “Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v.) vefâtının yaklaştığına
işâret ediyor” demiş ve bundan tebliğ vazifesinin sona
erdiğini anlamıştı. Yine rivâyet olunduğuna göre aynı
mânâyı Hz. Ömer (r.a.) da idrâk etmiş idi. Bakara
sûresinde beyan olunduğuna göre 281.âyet “O gün Allah’a
döndürüleceksiniz, işte o günden sakınınız” âyeti de
bundan sonra ertesi gün, Kurban bayramının birinci
gününde nâzil olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) nın hâlifeliği
devrinde, kendisine gelen bir Yahudi sizin kitâbınızda bir
Âyet var o bize gelmiş olsa idi bizler o gün bayram
yapardık demiştir, Hz. Ömer (r.a.) hangi Âyet olduğunu
sorunca “Bugün dininizi kemâle erdirdim” âyeti olduğunu
söylemiştir. Hz. Ömer (r.a.) da bunun üzerine biz hem o
günü yâni Cumâ günü olduğunu biliriz hem de nerede nâzil
olduğunu biliriz buyurmuştur ve böyle demekle zâten o
günü bayram yaptığımızı belirtmiştir.
“Elyevme” ifâdesi belirli bir günün ifâdesi değildir. Bu
Âyetin okunduğu her gün “elyevme” dir. Burada önemli
olan bir yönde bizim kendi günümüzü nasıl tamamlamış
olduğumuzdur. Tabi ki bir beşer, bir kul olarak hiç birşeyi
tam anlamıyla yerine getirip tamamlamak mümkün
değildir, ancak en azından kendi devrimizi tamamlayabildik mi? bunu sorgulamamız lâzımdır. Yâni seferleri yapıp
Hakk’a ulaşabildik mi ve oradan bizi tekrar insânlar
içerisine gönderdiler mi, bunları anlayabildik mi sorularının
cevapları için kendimizi sorgulamalıyız. Ve nasıl ki
Efendimizin (s.a.v.) son günlerinde bu âyet kendisine
geldi, bizim de son günlerimizde bize bu Âyetin gelmesi
lâzımdır. Hangi mertebeden ömrümüzü tamamlamış isek
Cenâb-ı Hakk bu Âyet ile bize diyor ki “Ey kulum o
mertebeyi sen tamamlamadın, Ben sana tamamlattırdım”.
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Yâni âyan-ı sâbiteni tamamladım deniyor, senin âyan-ı
sâbiten neyi gerektiriyorsa bunların hepsini sana verdim.
Âyeti kerîme’de belirtilen “nîmetimi tamamladım” ifâdeside
bunu göstermektedir. Ve diğer hiçbir semâvi kitâpta böyle
bir ifâde yoktur çünkü onlar tamamlanmış değillerdi. Onlar
arada gelen fasıllar idi ve Cenâb-ı Hakk hepsini toplayıp
bize sundu. Demek ki en büyük nîmet Kûr’ân-ı Kerîm’dir.
Size verdiğim dinin ismi İslâm’dır. İşin aslında diğer
din isimleriyle belirtilen din biçimleri yoktur, Hz. Âdem
(a.s.) dan Efendimize (s.a.v.) kadar olan süre içerinde tek
bir din vardır o da İslâm’dır. Her birerlerimiz gerçek
mânâda İslâm olması için selâm, teslim hakîkatine ulaşıp
hakîkatini idrâk etmiş olanlardan olmamız gerekiyor, işte o
zaman Cenâb-ı Hakk râzı oldum diyor ve o da din
hükmüne girmiş oluyor. Zâten Selâm ismi İnsânın
kaynağıdır.
Dikkat
edince
görüyoruz
ki
Âyet-i
kerîme’de
yiyeceklerden bahsediliyorken birden bire araya “Bugün
dininizi kemâle erdirdim, size nîmetimi tamamladım. Size
din olarak İslâmı beğendim” ifâdesi giriyor ve sonrasında
tekrar yiyeceklerden bahsetmeye devam ediyor. Bu da
şunu ifâde etmektedir, eğer baştaki ifâdeleri zâhir değil
bâtın mânâsı ile tahakkuk ettirir iseniz “Bugün dininizi
kemâle erdirdim” olursunuz demek istiyor Cenâb-ı Hakk.
Çaresiz kalındığında haram edilmiş olan yiyeceklerden
ölmeyecek kadar ve isyana dönüşmeyecek şekilde
yenilebilir.
Gafur’dur, yâni Cenâb-ı Hakk örtücüdür. Şeriat
mertebesinde günahlarımızı örtüyor, daha sonra esmâ
mertbesinde
isimleriyle fiillerimizi
örtüyor, sıfât
mertebesinde
sıfâtlarıyla
isimlerimizi
örtüyor,
zât
mertebesinde ise zâtı ile sıfâtlarını örtüyor ve kendini bu
şekilde perdelemiş oluyor. Bizlerde aşağıda yukarıya çıkma
çabası içinde olduğumuza göre ilk önce üstümüzdeki ef’âl
elbisesini çıkarıp esmâ elbisesini giymekle işe başlamamış
lâzımdır, sonra sırayla diğerlerini yapmamız lâzımdır.
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(4) (Yes'eluneke maza uhılle lehüm* kul uhılle
lekümüt tayyibatü, ve ma allemtüm minel cevarihı
mükellibîne tüallimunehünne mimmâ allemekümüllah* fekülu mimmâ emsekne aleyküm vezkürüsmAllahi aleyh* vettekullah* innAllahe serî'ul hısab;)
“Sana,
kendilerine
neyin
helâl
kılındığını
soruyorlar. De ki: "Size iyi ve temiz şeyler helâl
kılındı." Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek
yetiştirdiğiniz avcı hayvânların sizin için tuttuklarını
yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin),
Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk
görendir.”
Zâhiren yiyeceklerin tayyib olması, bâtıni mânâ da ise
temiz yâni nefs kirleriyle kirlenmemiş olan şeylerden
rahmâni, nurâni gıdâları almamız gerekiyor. Bunlarda
temiz ve pak olan tevhid ilmidir. Başta Kûr’ân-ı Kerîm
sonra Hadis-i şerifler, sonra irfan ehlinin bildirdiği
ilimlerdir.
Zâhiren şahin, av köpeği gibi hayvânların öldürmeden
getirdikleri avlardır. Dikkat edersek bunlar normalde yırtıcı
hayvânlardır ve eğitimden sonra av getirebiliyorlar işte
bunlar nefsi emmâreyi ifâde etmektedirler. Görüldüğü gibi
nefsi emmâre de eğitildiğinde artık bize düşman değil gıdâ
getiren bir konuma geçiyor, mesele onu eğitebilmekte,
eğitilmediği zaman zâten bize getirmiyor kendisi yiyor
onları.
Zâten Allah bizim varlığımızla birlikte olduğundan
hesabı anında görmektedir.
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(5) (Elyevme uhılle lekümüt tayyibat* ve
taamülleziyne
utül Kitâbe hıllun
leküm* ve
taamüküm hıllun lehüm* vel muhsanatü minel
mu'minâti vel muhsenatü minellezîne utül Kitâbe
min kabliküm izâ ateytümuhünne ücurehünne
muhsınîne ğayre müsafihîne ve lâ müttehızî ahdan*
ve men yekfür bil îmâni fekad habita ameluhu, ve
huve fîl âhireti minel hasirîn;)
“Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı.
Kendilerine kitâp verilenlerin yiyecekleri size helâl
olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve
müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce
kendilerine
kitâp
verilenlerden
namuslu
hür
kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın,
namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde,
size helâldir. Her kim imânı inkâr ederse, ameli boşa
gitmiş olur ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır.”
Kesim yapan burada belirtilenlere tam hakkıyla
uymamış olabilir, bu durum onu ilgilendirir, biz bu gelen iyi
ve temiz şeyleri yiyebiliyoruz. Bâtıni olarak baktığımızda
ise, ehli kitâp yâni Mûseviyet ve Îseviyet ilimlerinden bizler
yaralanabiliyoruz çünkü bunlar Hakk’tan gelmiş olan
tertemiz yiyeceklerdir. Bunun dışında kendilerinden bu
ilimlere karıştıkları bilgiler ise haramdır ve onları
almamamız gerekiyor.
Mûseviyet veya Îseviyet mertebesinden gelen bir
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bilgiyi kendindeki irfaniyet ile birleştirmen sana helâldir ve
onlardan yeni yeni bilgiler üretmek. Muhammedîyyet
mertebesi faîl, öteki mertebeler münfaîl olurlar. Ve ortaya
çikân bu ikilik ile de ortaya hayat gelir.
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(6) (Ya eyyühellezîne âmenu izâ kumtüm iles
Salâti fağsilu vucuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı
vemsehu Bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka'beyn* ve
in küntüm cünüben fattahheru* ve in küntüm merda
ev alâ seferin ev câe ehadün minküm minel ğaitı ev
lamestümün
nisae
felem
tecidu
maen
fe
teyemmemu saîden tayyiben femsehu Bi vucuhiküm
ve eydîküm minhu, ma yürîdullahu liyec'ale aleyküm
min harecin ve lâkin yürîdu li yütahhireküm ve li
yütimme nı'meteHU aleyküm lealleküm teşkürun;)
“Ey imân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız
zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi
yıkayın. Başlarınızı meshedin, iki topuğa kadar da
ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin.
Hasta iseniz, yahut yolculukta iseniz, yahut biriniz
abdest
bozmaktan
gelmişse
yahut
kadınlara
dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz bir
toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi
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ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir
güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve
şükredesiniz diye de üzerinizdeki nîmet ini tamamlamak istiyor.”
Bizler imân konusunuda yanlış anlayarak Allah’ı
ötelere atıyoruz ve buna imân ettik diyoruz aslında Allah’ın
bâtındaki hâline imân etmemiz gerekiyor. İşte bunu böyle
idrâk ettikten sonra bu kişilere Cenâb-ı Hakk sesleniyor
burada. Namaza kalkmak zâhiren ayağa kalkmak olduğu
gibi bâtınen şuurda ayağa kalkmaktır, yâni yaptığı işleri bir
kenara bırakarak sadece Allah’ın varlığını zikretmek için,
müşâhede etmek için, beşeriyetten kurtulup ilâhî varlık
hakîkatine geçmeye yol aramaktır. Buna başlamadan
yapılması gereken bazı oluşumlar vardır bunlar şunlardır:
Yüzünüzü yıkayınız, yüzün öne alınması ilk olarak
müşâhede hâlinde olmamız gerektiği içindir yâni
beşeriyetimizin hakîkatini idrâk ederek, en şerefli ve en
verimli yerimiz olan yüzümüzdeki beşeriyet kirlerini, ki
bunlar gözümüzde beşeriyet görme hassası, burnumuzdaki
beşer kokusunu gibi olan bunlardan kurtulup Hakk’ı idrâk
etmeye yönelik bir oluşum içerisine girilmesidir. Ayrıca
zâhiren bakıldığında ise hergün abdest alan kişilerin ciltleri
temizleniyor ve canlanıyor, sigara içen kişilere dikkat
edersek o dumanın ciltlerini yalayıp geçmesi dolayısıyla
zaman içinde ciltleri yıpranıyor ve sıhhatini kaybediyor.
İşte bu şekilde bunları yerine getirilirse cemalullah’ın
önünde duracak bir varlık hâline geliyoruz.
Hangi işi yaparsak yapalım ellerimizle yapıyoruz, işte
bunların sıradan olmadığını, bunların Hakk’ın fiilleri
olduğunu ve eşya diyerek kullandığımız varlıkların dâhi
Hakk’ın zuhûrundan başka şeyler olmadıklarını idrâk
ederek ellerimizi de beşeriyetten temizlemektir.
Başın meshedilmesi ile zâhiren baştaki sıcaklık normal
hale getiriliyor ayrıca aklımızda orada olduğundan
aklımızda bulunan beşeriyet ait şeyleri oradan temizleyip
yerine ilâhî hakîkatleri ikâme etmiş oluyoruz.
Ayakların topuklara kadar yıkanması, beşeri isim ve
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sıfâtlardan
Cenâb-ı
Hakk’ın
isimlerine,
sıfâtlarına
yürümektir. Mûsâ (a.s.) Tûr dağında yapılan nidâda olduğu
gibi “İnnî ene rabbuke fehlâ’ na’leyk, inneke bil vâdil
mukaddesi tuvâ.” (Tâhâ, 20/12). Nalınların çıkması
Mûseviyyet “Ya Mûsâ muhakkak Ben senin Rabbinim şimdi
nalınlarını çıkar, mukaddes Tûva vadisindesin” mertebesinde yaşamak oluyor. Fakat bizler Muhammedîyyet
mertebesinde yaşamak zorunda olduğumuzdan bu
nalınların üzerinde tozlar varsa onları da atıp yalın ayak
yâni beşeriyetimizden tamamen sıyrılmış olarak Hakk’ın
huzuruna girmiş oluyoruz.
Ehlullah’tan birisine cünüb’ün ne olduğu sorulunca
“Hakk’tan ayrı kalmaktır” demiştir. Kişi fiilen cünüb
olmasada Hakk’tan ayrı kalmış ise eğer cünübtür. Cünüb
olduğunda zâhiren herşeyiyle o hükmün altına girilmesi
gibi bâtınen dâhi her halde Hakk’tan gaflette olunuyor.
Çünkü gerçek insânlığın ilk şartı hâlin hükmü altına
girmemektir. Zâhiren suyla cünüblükten temizleniliyor
fakat bâtıni cünüblüğü su temizlemiyor, bunu ancak
mârifetullah suyu yâni irfan ehlinin ilim suyu temizliyor.
Küllî olarak kendisini Hakk’ın dışındaki şeylere yönlendiren
kişi cünüb oluyor ve aynı bu şekilde küllî olarak kendisini
Hakk’a yönlendirmiş olan kişi dâhi cünüb hükmünde oluyor
ve bu da vuslattır, temizliğide beşeriyetten uzaklaşmaktır
ve beşeriyetten cünüb olunmuş oluyor. Zâhiren cünüblüğü
oluşturan fiilin neticesinde nasıl ki çocuklar meydana
geliyorsa mânevi cünüblükte de yâni ilâhî vuslatta mânevi
çocuklar meydana gelmektedir yâni mârifetullah meydana
geliyor. Ve baştada belirtildiği üzere bu vuslat sadece imân
ehline açık ve imân ehlinin ilk şartı dâhi namazın kılınması
ve namaz dâhi vuslattır. Vuslat derken tabi iki ayrı varlığın
birleşmesi değildir bu, zâten kendisinde var olanın zikirnamaz ismi altında zuhûra gelmesidir. Yâni Hakk’ın
huzurunda Hakk olduğunu idrâk ederek Hakk olarak
durmuş olunuyor. İşte beşeriyet hâlimizden hakîkatimize
ulaştığımız anda tâhîr oluyoruz. Kur’an-ı Kerîm’inde tâhîr
olmadan tutulması demek, zâhiren tâhîr olup tuttuğunda
kağıdını, sayfalarını tutabilirsin demektir ama bu tâhîrlik
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bâtınen yapıldığı zaman ancak özüne dokunabilirsin.
Kûr’ân-ı Kerîm’de harf şekillerine bürünmüş mânâları
ancak idrâk sahibi olup bâtıni olarak tâhîr olanlar
anlayabiliyorlar. Evvelâ içindeki kelimelerin mevcudiyeti ile
kendisi kendisini okuyor ve bize “ben buradayım” diyor,
biz ikinci defa onu okuyarak ancak kendimiz duyuyoruz,
birinci okunma duyulmuyor. Bâtıni taharet olmadıkça
özündeki mânâların tutulmasına izin yoktur, ki bu da elde
değil akılda, gönülde tutmaktır.
Türlü türlü hastalıklar oluyor ve zâhiren bazı şeylerin
yapılmasına engel olunuyor, aynı şekilde sâlim olmayan bir
akılda hasta düşünce hâlindedir.
Sefer bâtınen mânâ âleminde yapılan seferdir. Bu
şekilde kişi oturduğu yerde dâhi seyyah olabilir çünkü yol
gerçekten uzun ve fizik gidişle bu yolun aşılması zâten
mümkün değildir, ne kadar hızlı vasıtalarımız olursa olsun,
bu sefer ancak akılda, gönülde yapılarak aşılabilir.
Ayak yolundan gelmek, kullanılmış malzemelerin dışarı
atılması demektir, ki eskiden kullanılmış ve aklımızın bir
yerinde kalmış ve bize ağırlık veren benlik ile ilgili
düşüncelerin bilgilerin çıkartılmasıdır ki yerine yenilerin
gelsin onlardan gıdâ alınsın.
Kadından kasıt zâhiren eşler olduğu gibi kişinin kendi
içinde beşeriyeti yönüyle muhabbet duyduğu şeylere
yönelip temas etmesidir.
Bu belirtilenler olmuş ve bunların temizlenmesi için su
da bulamamış isen, toprak cinsinden temiz ve pak bir şey
bulacaksın önce, ki bu da bâtınen kişinin beden varlığı
topraktan başka bir şey değildir. İşte bu temiz olacak yâni
aslına dönmüş olacak ki bu mânâ ile de temizlenebilirsin.
Bu hukûkun yerine gelmesi için bu toprak bedenin
beşeriyetten temizlenmesi gerekir.
Yüzünüzü ve ellerinizi mesh edin, mesh bir şeyi
silmek, temizlemektir yâni eski hâlinizi temizleyin yerine
yenisini koyun demektir.
Size bunları yapın demek ile Allah size güçlük
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çıkarmayı değil sizi temizleyip paklamayı murât ediyor.
Burada da görüldüğü gibi Cenâb-ı Hakk kat’i emir ile
içimizi ve dışımızı temizlememizi emrediyor. Dışımızı su ile
temizliyoruz, içimizide irfan ehli ile temizliyoruz. Ve dışımız
olmasa içe yönelmemiz mümkün olmadığından aynı
şekilde Kûr’ân-ı Kerîm’inde dışı olmasa özüne nasıl
yöneleceğiz, bu da gösteriyor ki herşeyin zâhirde bir
oluşumu var ve bu zâhir oluşumunda bir bâtıni yönü
vardır. Cenâb-ı Hakk’ı anlamak ta ancak iç temizliği
yaptıktan sonra mümkün olmaktadır, iç temizlik yâni ilâhî
bilgide temizlik olmadan ilâhî vusûl mümkün değildir.
Üzerinize nîmetini tamamlamak için, bu nîmetler ef’âl,
esmâ, sıfât, zât mertebesi nîmetleridir ve İslâm dini bu
nîmetleri tamamlamak için geldi.
Bu kadar nîmetten sonra Cenâb-ı Hakk umuyorum ki
şükredersiniz diyor. Ne kadar ince bir şekilde hitâp ediyor
Cenâb-ı Hakk, kesin böyle yapın veya yapmayın demiyor,
“sizden bu beklenir” manasında sesleniyor, “umulur ki”
diyerek.
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(7) (Vezküru nı'metAllahi aleyküm ve mîsaka
HUllezî vasekaküm Bihi iz kultüm semi'nâ ve eta'nâ*
vettekullah* innAllahe Alîmün Bi zâtis sudur;)
“Allah'ın, üzerinizdeki nîmetini ve "İşittik, itaat
ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi
bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü
Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir.”
“İslâm dininin gelmesi, Hz. Resûlüllah’ın (s.a.v)
gelmesi, Cenâb-ı Hakkın bize hayatı bahşetmesi, Kûr’ân-ı
Kerîm’in gelmesi, hadisi şeriflerin bize ulaşması, dünyanın
ve ahiretin varlığı hepsi büyük birer nîmettir. O kadar çok
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nîmetleri var ki Cenâb-ı Hakk’ın bizim üzerimizde, bizi
insân yapması ve insânda zuhûrda olması en büyük
nîmettir.
Bu misâktan kasıt olarak bazıları “elestü
biRabbiküm” hitâbını söylemişlerdir, bazıları da “amener
rasulü” Âyetindeki semi’nâ ve eta’nâ” kısmının olduğunu
ifâde etmişlerdir. Sudur’larda olanı zâten orada olan
kendisi olduğu için çok iyi bilir, işte bizim sadrımız ne
kadar genişlerse Cenâb-ı Hakk’ı idrâk etmemiz de o kadar
genişliyor. Bizim yapmamız gereken ilimle, zikirle,
tespihlerle sadrımızı genişletmektir yâni gönül âlemimizi
açabildiğimiz kadar açmaktır, mevcut hâlinde beşeriyyet
ile dolu vaziyette olduğundan oraya yeni bir şey koymak
mümkün değildir.
Bütün bu muhabbetler, sohbetler dinledik, duyduk ve
itaat ettik sözü kapsamı içindedir. Bunların hepsi ahirette
hakîkatleriyle zuhûr edecektir ve o anda “biz bu meyveleri
dünyada yemiştik, yâni bu sözleri dünyada iken
duymuştuk” diyecekler ve bunların katkısıyla o gün orada
görülenler çok kolay idrâk edilecekler. Burada bu genişliği
idrâk edemeyenlerin akıl yapıları o dar sınırda
kalacağından
oradaki
genişliği
görseler
de
idrâk
edemeyecekler ve o sahayı kullanamayacaklardır. Burada
hür olamamışsa orada da hür olamayacak ve orada ilâhî
varlığın genişliğine açılamayacaktır.
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(8) (Ya eyyühellezîne amenu kûnu kavvamîne
Lillâhi şühedae bil kıst* ve lâ yecrimenneküm
şeneanü kavmin alâ ellâ ta'dilu* ı'dilu* huve akrebü
lit takvâ vettekullah* innAllahe Habîrun Bi mâ
ta'melun;)
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“Ey imân edenler, Allah için hakkı ayakta
tutanlar ve adaletle şâhitlik yapanlar olunuz. Bir
kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin.
Adaletli olun, çünkü o, takvâya daha yakındır.
Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır.”
Adalet herşeyi hakkıyla yapmaktır, Allah’ın nîmeti olan
bu Mâide sofrasında müşâhede ehli olarak adaleti ayakta
tutun demek, zâhir olarak hâkimler gibi hüküm ehline
yanlış kararlar vermeyin adaletli olun demektir. Kendi
nefsâniyetimiz ile yaptığımız işlerin düşünce boyutunda
kendimizi kayırmadan hüküm vermeliyiz. İlim olarakta
kendimizi olduğumuz yerin daha üstünde gördüğümüzde
adaletsizlik yapmış oluruz.
Özel öfkelerine hakîm olun ve tesîr altında kalmayın.
Bizlerde nefslerimizle güzel bir şeyler yaptık isek ona da
güzel yaptın diyerek hakkını verelim.
Tasavvufta ki “lâ fâile illâllah” hükmüne göre bizden
çikân fiiller Hakk’ın gayrısı değildir, bu durumda tabî ki
bizden çıkan fiilleri de bilir.

=¡pbzÛ¡ b–
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(9) (VeadAllahullezîne amenu ve amilus salihati
lehüm mağfiretün ve ecrun azîm;)
“Allah, imân edenlere ve sâlih amel işleyenlere
şöyle vaad etmiştir: Onlar için mağfiret ve büyük bir
mükâfat vardır.”
Ahirette şeytanın vaadlerine kanmış olanlar bu
vaadleri bulamayacaklar ve şeytana hani sen bize bunları
vaad etmiştin yerine getir diyecekler, şeytan ise onlara
“ben vaadimden döndüm, siz vaadinden dönmeyen Allah’a
tabî olsaydınız” diyecek. Taklidî imân ile dâhi olsa imân
ehli olanlar bu Âyetin hükmüne tabiîdir.
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Salih amel, “mânâsı Hakk’tan fiili kuldan olan
amellerdir.” Hem mânâ hem fiil kuldan olursa bu da gayrı
salih amel oluyor. Hem mânâsı hem fiili Hakk’tan olursa
amel-i hakikî oluyor. Zâhiren yapılan bazı işler dünyalık
gibi gözükselerde halka hizmet Hakk’a hizmet olduğu için
sadece dinin vaazettiği ibâdet işlerini değil yaşadığımız
sürece yaptığımız bütün işleri Hakk’a hizmet yönüyle
yaparsak salih amel olur, fakat bu Hakk’a hizmet yönünü
nefsimize kaptırdığımız zaman bu hükümden çıkıyor.
Şeriat mertebesinde yapılan hem mânâsı hem fiili kuldan
olan amellerde iki türlü bir kısım tamamen kendi
nefsâniyetlerine dönük olarak bu amelleri yapıyorlar bir
kısımda özünü idrâk etmeden ibâdet hükmü altında
yapıyor işte bu kısım bunları düzgün yaparsa cennet ehli
olabiliyor. İrfan ehli ise cennet değil Hakk ehli olma
yolundadır, çünkü cennet ve cehhennem emmâre,
levvâme
mertebesindeki
nefsi
varlığı
olanların
düşündükleri bir oluşumdur, mülhime nefsten sonra bu
hükümden çıkılıyor ve ilâhî nefs hükümleri altına giriliyor.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta yapılan
fiiller aynı fiillerdir ancak kişinin düşüncesinde değişim
olmaktadır ve seviyesi yükselmektedir. Örneğin namaz
kılan iki kişiden birisi Fatiha okurken bunu beşeriyetiyle
anladığı için mânâsı kuldan oluyor fakat diğeri okuduğu
Fatiha’nın hakîkatini idrâk ederek okuduğu için mânâsı
Hakk’tan fiili kendisinden oluyor, bunu günlük bütün
işlerine genelleştirebiliriz. Kişi hakîkat mertebesine gelince
bunların hepsinin Hakk olduğunu idrâk ettiğinde ve ortada
Hakk’tan başka bir şey kalmadığından fiilin mânâsı da
Hakk’tan fiili de Hakk’tan oluyor. Bunların mânâsıda fiilide
kuldan olana ibâdet, mânâsı Hakk’tan fiili kuldan olana
abdiyyet, mânâsıda fiilide Hakk’tan olana ubûdet
denilmektedir.
Allah’ın vaadi mağfiret etmesi yâni günahlarını
affetmesi, daha geniş mânâda ise o kişide artık bireysel
kişiliğinin kalmadığının tescil edilmesidir.
Kişinin mağfiretinden sonra çok büyük mükâfat
verilmesi demek Cenâb-ı Hakk’ın varlığının orada
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tecellisidir. Kişinin kişiliği kalkıp mutlak mağfiret hâsıl
olunca bunun bir karşılığının olması gerekiyor çünkü orada
bir varlık var yine, işte o varlık Hakk’ın ta kendisi olduğunu
idrâk etmesi en büyük karşılıktir. Efendimize (s.a.v.)
mi’rac gecesi gösterilen en büyük Âyette budur, tek farkı
kişiler kendi varlıklarında bunu müşâhede ederler
Efendimizi (s.a.v.) orada bütün âlemlerde bunu müşâhede
etti.
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(10) (Vellezîne keferu ve kezzebu Bi ayatina
ülâike ashabül cahîm;)
“İnkâr eden ve Âyetlerimizi yalanlayanlara
gelince, işte onlar, cehennemliktirler.”
Küfür edenler, Hakk’ı ve hakîkati örtenler demektir. İki
türlüdür bir kısım bilmeden örtenler, diğer kısım bilerek
örtenlerdir. Bilerek örtenler de iki kısımdır bir kısım kötü
niyetle örtenler diğer kısım değerini korumak için kötü
ellere geçmesin diye örtenlerdir fakat bunlar gerektiğinde
ehline açarak adaleti yerine getirirler işte bunlar âriflerdir.
Hakk’ı gizleyen ehlullah’ın anlaşılması çok zor bir iştir, tâ ki
kendisi biraz belli ederse anlaşılır. Bu hususta şöyle bir söz
vardır.
Küfrü bâtıl mutlak hakk’ı örtmüştür.
Küfrü Hakk kendini hakk’la örtmüştür.

¡éÜ¨£ Ûa òà È¤ ã¡ aë¢Š×
¢ ¤‡a aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a¬bí ›QQ

£ÑØ
 Ï ¤áè¢ í ¡†í¤ a ¤áØ
¢ î¤ Û ¡a a¬ìÀ
¢ 
¢ j¤ í ¤æa ¥â¤ìÓ £áç ¤‡¡a ¤áØ
¢ î¤ Ü Ç
¡3×
£ ìn î Ü¤ Ï ¡éÜ¨£ Ûa óÜÇ ë 6éÜ¨£ Ûaaì¢Ôm£ aë 7¤áØ
¢ ä¤ Ç ¤áè¢ í ¡†í¤ a
›;æì¢äß¡ ¤ªìà¢ Û¤ a

36

38

(11) (Ya eyyühellezîne amenüzküru nı’metAllahi
aleyküm iz hemme kavmün en yebsütu ileyküm
eydiyehüm fekeffe eydiyehüm anküm* vettekullah*
ve alellahi fel yetevekkelil mu’minun;)
“Ey imân edenler! Allah’ın size olan nîmetini
hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzâtmaya
(tecavüze) yeltenmişti de, O (Allah) onların ellerini
sizden çekmişti. Allah’tan korkun. Müminler yalnız
Allah’a dayansınlar.”
Cenâb-ı Hakk İslâmiyetin başlangıcındaki zorlukları ve
bunların
zaman
içinde
kendisi
tarafından
nasıl
kolaylaştırıldığını hatırlatarak, uyarıda bulunuyor. İmân
ehline hitâp ederek genel olarak hepsine özel olarak şu
anda okuyana hitâp ediyor. Ve bütün çevren imân ehli
olduğu halde bu ilâhî hakîkatleri idrâk etme yolunda
olanlar ne kadar az, işte sen onlardansın ve bunu hatırla
bu nîmetimi hatırla diyor. Cenâb-ı Hakk’ın açtığı bu kapılar
Zâtının içerisine merkeze çeken bir oluşumdur ve bundan
daha büyük bir nîmet tasavvur etmek mümkün değildir,
Hakk sohbetleri çok yapılır fakat vahdet sohbetlerini
karşılayacak hiçbir şey düşünülemez ve bu çok özel bir
nîmettir.
İslâmiyetin ilk dönemlerindeki o zorlukları çıkarıp
onlara büyük eziyet çektirenlerden de eser kalmış değildir,
bunlar Cenâb-ı Hakk’ın en büyük nîmetlerindendir.
İşte bugün sizler de bu yolda başınıza gelen zorluklar
karşısında
ümitsizliğe
düşmeyin
çünkü
bunların
karşılığında Cenâb-ı Hakk bize o kadar büyük lütûflarda
bulunmuştur ki bunları hatırlayarak rahat olun ve gayretli
olun diyerek bize yol gösteriyor.
Bu zorluklar başta ağır gelmişse de Cenâb-ı Hakk
onların ellerini sizden çektirdi yâni bireysel olarak sizin
içinizde olan menfi kuvvetler Cenâb-ı Hakk’ın verdiği imân
kuvvetini sizden almak isterler, namaz kılma, oruç tutma
derler, boşver yapma bunları diyerek gaflette bırakırlar ve
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bunların hepsinden men etmeye çalışırlar. Yâni dışarıda
zâhiren olan hadîseler aynen içimizde de mevcuttur. Eğer
bunlar olmaz ise mücadele olmaz ve mücadele olmayınca
da bir işin kıymeti ortaya çıkmaz. İmânınız sağlam olduğu
için ve ahitlerinizi yerine getirdiğiniz için Cenâb-ı Hakk
bunların elini sizden çekti. Örneğin namaz Cenâb-ı Hakk’a
karşı bir ahittir namaz kılındığında Cenâb-ı Hakk’a olan
ahdimizi yerine getirmiş oluyoruz ve o zaman işte Cenâb-ı
Hakk bu kötü güçlerin ellerini üzerimizden çekiyor ve bize
yardımcı oluyor.
Mü’minler bu takdirde Allah’a güvensinler yâni Cenâb-ı
Hakk diğer isimleri zikretmiyor ve Allah ismini zikrederek,
esmâ ve sıfât mertebelerine değil zât mertebesine güvenin
hedefiniz Allah câmi’ ismi olsun demek istiyor.
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(12) (Ve lekad ehazAllahu mîsaka beni isrâîl* ve
beasna minhümüsney aşere nekîba* ve kalAllahu
innî meaküm* lein ekamtümüs Salate ve ateytümüz
Zekâte ve amentüm Bi rusulî ve azzertümuhüm ve
akradtümullahe
kardan
hasenen
leükeffirenne
anküm seyyiatiküm ve leüdhılenneküm cennatin
tecrî min tahtihel enhar* femen kefere ba'de zâlike
minküm fekad dalle sevaes sebîl;)
“Allah, İsrailoğularından söz almıştı. İçlerinden
on iki müfettiş göndermiştik... Allah şöyle demişti: "
Ben, muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru
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kıldığınız, zekâtı verdiğiniz, peygamberlerime imân
ettiğiniz
ve
onlara
yardımda
bulunduğunuz,
(mallarınızı) Allah yolunda güzelce sarfettiğiniz
takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından
ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her
kim de, bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan
sapmış olur.”
Beni İsrâîl’in kelime karşılığı “gece yürüyenler”
olduğuna göre, Cenâb-ı Hakk hem genel olarak ahitlerini
yerine getirmek üzere herkesten misâk aldı hem de
Mûseviyyet mertebesinde olanlardan söz aldı. Bizlerde
İslâm elbisesi giyerek bütün bu kapsama giren şartları
yapacağımıza söz vermiş oluyoruz.
Seyri sülûk yolundaki oniki mertebeye denk gelen
oniki görevli her mertebeden bir görevlinin seçilmiş
olduğunu gösteriyor. Cenâb-ı Hakk onlara ne kadar yakın
olarak “Ben muhakkak sizinle beraberim” diyor ve bu
yakınlık Beni isrâîl mertebesinde olan beraberliktir yâni
esmâ mertebesinde olan beraberliktir. Cenâb-ı Hak sıfât
mertebesi itibarıyla İsevîler ile ve Zât mertebesi itibarıyla
Muhammedîler ile beraberdir.
Seçilmiş olan nakipler ise seyri sülûkte hangi esmâ
çekiliyor ise onun düşünce mertebesi ve onun kemâlâtıdır.
Namaz Cenâb-ı Hakk’ın önünde Zâti İlâhîde beş vâkit
durmaktır. Kendi varlığının O’nun varlığından başka bir şey
olmadığını idrâk ve buna şükran olarak özel olarak O’nun
önünde durmaktır. İnsan eğer idrâk ederse bu beş vâkit
dışındaki diğer zamanları da namazdır ve buna dâimî
namaz deniliyor. Burada fiili olarak dünya işleri
yapılmasına rağmen akıl Hakk’tadır fakat yine de
bölünmüştür. Beş vâkit namaz da ise hazerat-ı hamse
mertebelerine karşılık olarak ef’âl, esmâ, sıfât, zât ve
İnsânı kâmil olarak o mertebelerin hakîkatinin idrâk
edilmesidir. İnsânı Kâmil mertebesinde yaşayan birinin
namaz kılması özel olarak bireysel zâtı ile İlâhi Zâtının
önünde durması yâni kendinden kendine bir hürmet ve
saygı, anlayış manasınadır. Kişi ilk başta kendini
39

41

tanımadığı için kendisini tanıyacak bir yer arıyor ve Allah
aynasında kendisini seyretmeye başlıyor, ne zaman ki bu
seyrin sonunda o aynadan gayrı bir şey olmadığını idrâk
ediyorsun bu sefer Allah kişide kendisini seyretmeye
başlıyor.
İşte salât dediğimiz bu oluşum hem sistem
olarak hem mânâ olarak bu dünyadaki oluşumların en
nadide olanlarındandır ve sadece insân bunu her
mertebede gerçekleştirebiliyor ve Cenâb-ı Hakk’a muhatap
olarak O’nun huzurunda konuşabiliyor.
Zekât
temizlenmek
mânâsınadır.
Maddi
zekât
verildiğinde kişinin kendi malı temizleniyor fakat manevî
zekât verildiğinde karşıdaki kişinin malı temizlenmiş
oluyor.
Allah’a borç vermek, eğer kişide Cenâb-ı Hakk’ın zât
tecellisi var ise ve çevresindekiler ef’âl, esmâ, sıfât tecellisi
içinde iseler, kişi onların hakîkati olan Zât mertebesini
onlara anlatıp, idrâk ettirdiğinde onları Allah’a ulaştırmış
olacağından, bugünden Allah’a borç vermiş oluyor. Ve
buna “karden hesenen-güzel borç” deniliyor.
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(13) (Fe Bi mâ nakdıhim mîsakahüm leannahüm
ve cealnâ kulubehüm kasiyeten, yuharrifunel kelime
an mevadııhı ve nesu hazzan mimma zükkiru Bihi, ve
lâ tezalu tattaliu alâ hainetin minhüm illâ kalîlen
minhüm fa'fü anhüm vasfah* innAllahe yuhıbbul
muhsinîn;)
“Sözlerini bozdukları için onları lânetledik ve
kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden
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değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı
unuttular. İçlerinden pek azı hariç, dâima onlardan
hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma.
Çünkü Allah güzel davrananları sever.”
İhsan her ne kadar sözlük mânâsı ve zâhiri olarak bir
şeylerin alınıp verilmesi ise de müşâhede bâbında Allah’ı
müşâhedeye başlangıçtır. Yâni rü’yetin idrâkini ihsân
etmektir, mârifetullah bilgisinin ihsân edilmesidir. Bu
durumda Allah ihsân sahiplerini sever demesi, kendi
varlığının hakîkatlerini onlar bizâtihi aşikâr olarak ortaya
getirdiklerinden onlara özel bir ilgisi var demektir. “Ben
gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi istedim” sözündeki
gaye burada tahakkuk ettiğinden onları sever diyerek özel
olarak burada muhsinlerden bahsediliyor.
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(14) (Ve minellezîne kâlû innâ nesara ehaznâ
mîsakahüm fe nesu hazzan mimmâ zükkiru Bih*
feağreynâ beynehümül adavete vel bağdae ilâ
yevmil kıyameti, ve sevfe yünebbiuhumullahu Bi mâ
kânû yasneun;)
"Biz hıristiyanız" diyenlerden de söz almıştık.
Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu
unutmuşlardı. Biz de onların arasına, kıyamete
kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah, ne
yapmış
olduklarını
onlara
-elbettehaber
verecektir.”
Onlar da hakikî Hıristiyanlığın güzelliklerini unuttular.
Bir kimse ben İsevî hakîkatlere talibim der fakat bu
hakîkatleri hakkıyla idrâk edemez ise kendisinde hiçbir
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zaman mutmainlik oluşmayacaktır ve kendisindeki güçler
devamlı kavga hâlinde olacaktır, ki kendisinin kıyametine
yâni vefat edinceye kadar. Daha yukarı çıkıp aynı örneği
Muhammedî mertebesine uyarlarsak yine aynı kargaşa
devam eder. Bunlarda sağlam bir düşünce yapısına
oturmayan kararlardır. Bunun bitmesi için her gelinen
mertebenin hakîkatinin idrâk edilmesi gerekir.
Cenâb-ı Hakk görüldüğü gibi ahirette de insânlara ne
kadar yakîn ve Âyeti kerîme unları Allah’ın haber
vereceğini söylüyor.
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(15) (Ya ehlel Kitâbi kad câeküm Rasûlünâ
yübeyyinü leküm kesîren mimmâ küntüm tuhfune
minel Kitâbi ve ya'fu an kesîr* kad câeküm
minAllahi nurun ve Kitâbun mübîn;)
“Ey kitâp ehli! Kitâptan gizlemiş olduğunuz
şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen
peygamberimiz size geldi. Ayrıca size, Allah'tan bir
nur ve apacık bir kitâp da gelmiştir.”
Ehli kitâptan Hıristıyanlar ve Yahudiler kast ediliyor
fakat bireysel olarak bakınca bu hitâbın içine biz de
giriyoruz. Hakk yolcusu Mûseviyet mertebesinde Tevrâti
bölüm ile ehli kitâp oluyor, İsevîyet mertbesinde ise İncili
bölüm ile ehli kitâp oluyor, Muhammedîyyet mertebesinde
ise kendisine nur ve apaçık bir kitâp geliyor. Elimizde
kağıttan içine baskı yapılan kitâp değildir Kûr’ân-ı Kerîm,
bunu
böyle değerlendirdiğimiz için içindeki
nûru
farkedemiyoruz. Bâtıni hâlinin nûrdan ve mânâlardan
ibâret olduğunu ve apaçık kitâp olduğu burada dâhi
bahsedildiği halde bizler bunu anlayamıyoruz. Bizler bu
vasıfları alarak kendi anlayışımızdaki şekle büründürmü42
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şüz. Bu nedenle de Allah’ın indinde olan İslâmiyetin
yanında kulun indinde olan bir İslâmiyet anlayışı daha
oluşmuştur. İşte bu nûr, Allah’ın indindeki İslâmiyyetin
idrâk edilmesidir, beşerin indindeki İslâmiyeti anlamaya
çalışan şartlanmaları doğrultusunda bakar ve bu nûru ve
apaçık kitâp hâlini göremez.
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(16) (Yehdî Bihillâhu menittebea rıdvaneHU
sübüles selâmi ve yuhricühüm minaz zulümâti
ilennuri Bi izniHİ ve yehdîhim ilâ sıratın müstekîm;)
“Allah o kitâbla rîzâsına uygun hareket edenleri
selâmet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan
aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder.”
Bütün bu âlemler Cenâb-ı Hakk’ın apaçık kitâbıdır ve
bunu kim böyle idrâk ederse Allah’ın rızâsını kazanır.
Kişi kendi beşeriyetinde kaldığı sürece zûlmettedir,
hakîkatini idrâk ettiği anda o zûlmetten çıkar ve Cenâb-ı
Hakk’ın hidâyet vermesiyle selâmet yoluna girer ve o
zaman işte Kûr’ân’a ulaşmış olur. Cenâb-ı Hakk’ın hidâyet
vermeside, yukarıda bahsedilen “karzı hasen”e bağlıdır,
kim bunları yapmaz ise yolu dâlâlet yoluna gider, kim
yapar ise yolu selâmet yoluna gider.
Selâmet evi Cenâb-ı Hakk’ın zâti varlığını idrâk edip o
bölgeye
girmektir.
Bunun
içinde
kişinin
kendi
nefsâniyetinden çıkması gerekir. Aslımız itibârıyla baştan
aşağı nûrdan ibâret olan bizler nefsimizin tabiât
zûlmetinde kaldığımız için karanlıklardayız.
Cenâb-ı Hakk’ın izni içinde ahid-misâk-ı hiç bozmadan
ve sözümüzün gereklerini yerine getirmemiz icabeder.
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 ¡£3×
¢ ó¨ÜÇ ¢éÜ¨£ Ûaë 6¢õ¬b'
 í bß ¢ÕÜ¢ ‚
¤ í
(17) (Lekad keferallezîîne kâlû innAllahe HUvel
Mesîhubnü Meryem* kul femen yemlikü minAllahi
şey'en in erade en yühlikel Mesîhabne Meryeme ve
ümmehu ve men fil Ardı cemiy'a* ve Lillâhi mülküs
Semavati vel Ardı ve mâ beynehüma* yahlüku ma
yeşa' * vAllahu alâ külli şey'in Kadîr;)
“Muhakkak ki, "Allah, ancak Meryemoğlu İsâ
Mesih'tir" diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki:
"Allah, Meryemoğlu İsa Mesih'i, anasını ve bütün
yeryüzündekileri helâk etmek istese O'na kim engel
olabilir?" Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin
mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O, dilediğini
halkeder. Allah, her şeye kadirdir.”
İsâ (a.s.) o güne kadar gelmiş olan insânların üstünde
bir hayata sahip idi ve kendisinde böyle değişiklikler
olması o günün insânlarını ona böyle bir ulûhiyyet
verilmesi yoluna yönlendirdi. Onların hataları bu hâdiseyi
sadece İsâ (a.s.) a has kılmalarıdır yâni Allah’ın zâti
zuhûrunun sadece onda olduğunu zannetmeleridir ve bu
hâdiselerin hakîkatleri o dönemlerde Efendimiz (s.a.v.)
tarafından anlatılmadığı için yâni henüz Muhammedîyyet
mertebesi gelmediğinden sadece aklı cüz’ileri ile
değerlendirdiler.
Ve Cenâb-ı Hakk’ı sadece bir birime
sığdırıp sınırladıklarından mutlak küfür ehli yâni Cenâb-ı
Hakk’ı örtücü oldular. Teşbih yaptılar fakat teşbihteki
tenzihi yapamadılar ki, İsâ (a.s.) da kendilerine “evet ben
sizin dediğiniz gibiyim” şeklinde bir şey demedi zâten onlar
kendi anlayış ve akılları doğrultusunda bu sonuca vardılar.
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İsâ (a.s.) ın gösterdiği mucizeleri görünce zanlarıyla ona
Allah dediler. Aslında bu yönüyle Hıristıyanlarda bir miktar
vahdet ilmi vardır ve gerçek İsevîyet İslâmiyete en yakın
ilimdir.
Semâvat ve arz Allah’ın esmâi ilâhîyyesinin tecellileri
içindir. Allah’ın bu âleme ihtiyâcı var mı, tabî ki yoktur,
âlemlerin Allah’a ihtiyâcı var mı, tabî ki vardır, fakat bu
şekilde ikisini ayırdığımızdada hata etmiş oluruz, şöyle
dememiz gerekecek; bu âlemin zâhiri halk, bâtını Hakk’tır.
Zâhir bâtının aynı olduğundan dolayıda âlem Hakk’ın gayrı
değildir. İşte Hıristıyanlar bu ilmi bilmediklerinden
doğrudan doğruya İsâ (a.s.) a Allah’tır dediler, sonuçta
mertebeler itibarıyla meselelere bakılınca hepsi çözülüyor,
bu şekilde bakılmaz ise aklı cü’z olduğu yerde döner durur,
tâ ki aklı kûllden yardım alsın.

¡éÜ¨£ Ûa ¢õ¬bä 2¤ a ¢åz
¤ ã ô¨‰b–ä£ Ûaë ¢…ì¢èî Û¤ a ¡oÛ bÓë ›QX
¤án¢ ã¤ a ¤32 6¤áØ
¢ 2¡ ì¢ã¢ˆ2¡ ¤áØ
¢ 2¢ ¡£ˆÈ í¢ áÜ¡ Ï ¤3Ó¢ 6¢ê¢ª¯ë¬bj£ y
¡ aë

6¢õ¬b'
 í ¤åß ¢l¡£ˆÈ í¢ ë ¢õ¬b'
 í ¤åà Û¡ ¢Š1¡ Ì¤ í 6ÕÜ 
 ¤åà£ ß¡ ¥Š'
 2
¡éî¤ Û ¡aë b9àè¢ ä î¤ 2 bßë ¡¤‰üaë ¡paìà¨ 
£ Ûa ¢ÙÜ¤ ß¢ ¡éÜ¨£ Û¡ ë
›¢Šî©–à Û¤ a

(18) (Ve kâletil yehudü vennesara nahnü
ebnaullahi ve ehıbbauHU, kul felime yüazzibüküm Bi
zünubiküm* bel entüm beşerün mimmen haleka,
yağfiru limen yeşaü ve yüazzibü men yeşa'* ve
Lillâhi mülküs Semavati vel Ardı ve mâ beynehümâ*
ve ileyhil mesîr;)
“Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları
ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: " O halde niçin
günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azâb ediyor?"
Hayır,
siz
de
O'nun
halkettiklerinden
birer
insânsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azâb
eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her
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şeyin mülkü Allah'ındır. Nihâyet dönüş de O'nadır.”
Meseleleri
bireysel
görünce
bu
şekilde
değerlendirmelere sapılıyor. Bizlerde Mûseviyyet ve
oradan İsevîyyet mertebelerine ulaşmaya başlayınca
Allah’ın zuhûrları olduğumuzu idrâk etmeye başlıyoruz ve
Cenâb-ı Hakk’ın sevgililerinden oluyoruz yâni Cenâb-ı Hakk
artık tecelli itibarıyla özel olarak ilgilenmeye başlıyor.
İbrâhîm (a.s.) dan başlayan tevhid hakîkati Mûseviyyete
gelindiğinden tam bir târikat hayatına dönüşüyor, Mûsâ
(a.s.) ın hayatı okunup yaşantıya geçirildiğinde tam bir
târikat yaşantısı ortaya çıkar. İsâ (a.s.) ın hayatı hakîkat
mertebesi ve Efendimizin (s.a.v.) hayatı mârifet
mertebesidir. Bu nedenle hangisinden bahsedilirse
bahsedilsin bizden bahsediliyor olması bu sebeptendir.
Târikat ehline burada çok güzel bir uyarı vardır, Hakk
yolunda yol aldıkça kendini üstün görmeye başlar ve
hemen “sen beşersin, bunu sakın unutma” uyarısı burada
karşısına dikilir.
Dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azâb eder. Tabîi
bu azâb göreceli olduğundan değerlendirilmesi de ona
göredir, örneğin balığa rahmet olan suya, yaşamak için
insân girse boğulup ölür ve ona azâb olur, o nedenle bunu
bu şekilde değerlendirmek lâzımdır.
Dönüş O’nadır, O’ndan geldik O’na döneceğiz fakat
O’ndan geldiğimizin farkında olmadığımız için varlığımızı
kendimize bağlıyoruz ve Cenâb-ı Hakk’ta sen neyi nasıl
bilirsen bil, dönüşün kendisine olduğunu belirterek
uyarıyor. Bizler şimdiden aklımızı başımıza toplayarak O’na
yönelirsek bu Âyet-i kerîmeyi daha dünyada iken tahakkuk
ettirmiş oluruz.

¤áØ
¢ Û ¢åî¡£ j í¢ bäÛ¢ ì¢‰ ¤á×
¢ õ¬bu
 ¤†Ó ¡lbnØ
¡ Û¤ a 3ç¤ a ¬bí ›QY
§Šî,©'2 ¤åß¡ bãõ¬bu
 bß aì¢Ûì¢Ôm ¤æa ¡3
¢ ¢£ŠÛa åß¡ §ñŠn¤ Ï ó¨ÜÇ
ó¨ÜÇ ¢éÜ¨£ Ûaë 6¥Ší©ˆã ë ¥Šî,©'2 ¤á×
¢ õ¬bu
 ¤†Ô Ï 9§Ší©ˆã üë
›;¥Ší©†Ó §õ¤ó(
 ¡£3×
¢
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(19) (Ya ehlel Kitâbi kad câeküm Rasûlüna
yübeyyinü leküm alâ fetretin miner Rusuli en tekulu
mâ câenâ min beşîrin ve lâ nezîr* fekad câeküm
beşîrun venezîr* vAllahu alâ külli şey'in Kadîr;)
“Ey kitâp ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği
bir sırada size Resûlümüz geldi, gerçekleri açıklıyor
ki, (yarın kıyamet gününde): "Bize bir müjdeleyici
ve uyarıcı gelmedi" demeyiniz. İşte müjdeleyici ve
uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.”
Hz. Îsâ ile Efendimiz (s.a.v.) arasında geçen 571 yıllık
sürede peygamber gelmediği için bu döneme “fetret
dönemi” deniliyor. Cenâb-ı Hakk’ın ehli kitâp olarak hitâbı
bu hitâba muhatap olanlar için taltiftir, dünyada kitâba
tabiî olmayarak bu hitâba dâhi muhatap olamayan bir çok
insânlar olmuştur.
Müjdeleyici, İsâ (a.s.) bir hâdî’nin geleceğini
müjdeliyor, tabî Hıristıyanlar bunu kendilerine göre
yorumluyorlar orası ayrı.
Cenâb-ı Hakk bizi kendi
varlığının zuhûru ile müjdeliyor yâni Kûr’ân-ı Kerîm son
kitâp olduğundan ve Cenâb-ı Hakk’ta bu son kitâbında
bütün zuhûr mertebelerini ve ilâhî ilmi ortaya getirdiğinden
neticede bizler için ortaya konacak bir şey kalmadığından
size herşeyi bildirdim diyerek Efendimiz (s.a.v.) vasıtasıyla
müjdeliyor. Kendi varlığının Muhammedîlerden külli olarak
zuhûrunu müjdeliyor ve âlemdeki herşeyin kendi varlığının
birer zuhûrları olduğunu açık olarak söyleyerek müjdeliyor,
bunların dışında cennetleri müjdeliyor, Efendimizi (s.a.v.)
bize müjdeliyor (v.b.) fakat bunun karşısında bu müjdelere
ulaşmak için gereğinin yapılmaması durumunda da neler
olacağı konusunda uyarılarda bulunarak korkutuyor.
Efendimizin (s.a.v.) bu iki vasfının yâni müjdeci ve uyarıcı
olmasının yanında bir de şâhitliği vardır.

òà È¤ ã¡ aë¢Š×
¢ ¤‡a ¡â¤ìÓ bí ©éß¡ ¤ìÔ Û¡ ó¨ì¢ß 4bÓ ¤‡¡aë ›RP
b>×
¦ ì¢Üß¢ ¤áØ
¢ Ü È u
 ë õ¬bî j¡ ã¤ a ¤áØ
¢ î©Ï 3È u
 ¤‡¡a ¤áØ
¢ î¤ ÜÇ ¡éÜ¨£ Ûa
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›åî©àÛ bÈÛ¤ a åß¡ a¦†y
 a ¡p¤ªìí¢ ¤áÛ bß ¤áØ
¢ î¨m¨aë
(20) (Ve iz kâle Mûsâ li kavmihi ya kavmizküru
nı'metAllahi aleyküm iz ceale fîküm enbiyae ve
cealleküm müluken, ve ataküm mâ lem yü'ti ehaden
minel âlemîn;)
“Mûsâ kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim!
Allah'ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın. O, içinizden
peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı. Ve
âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi."
Genel olarak Mûsâ (a.s.) ın kavmine olan bu hitâp,
derviş olarakta gerçek târikat mertbesine ulaşan kişiye
geliyor. Zâhir olarak Muhammedî olunsa da seyri sülûk
yolunda burada hoca Mûsâ’dır yâni Mûsâ (a.s.) ın dersine
giriyoruz bu mertebede ve baş öğretmen de Efendimiz
(s.a.v.) dir.
Bu mertebede size verilen nîmetlere bakın. Bu
mertebede
peygamber
çıkması,
kişiye
ilhamların
ulaşmasıdır. Bu ilhamlar ile Mûseviyyet mertebesi ilminin
dahada genişlemesi. Ve bu mertebe itibarıyla kendi beden
mülkü üzerinde hükümdar oluyor. Önceki mertebelerde
verilmeyen mülk veriliyor bu mertebede, işte kişide
dervişliğinde tevhid-i ef’âlden tevhid-i esmâya geçmiş ise
onun ulaştığı en büyük mertebedir Mûseviyyet mertebesi.

kn ×
 ó©nÛ£ a ò
 £†Ô à¢ Û¤ a ¤‰üa aì¢Ü
¢ ¤…a ¡â¤ìÓ bí ›RQ
aì¢jÜ¡ Ô ä¤ n Ï ¤á×
¢ ¡‰b2¤…a ó¬Ü¨ Ç aë¢£†m ¤Šm üë ¤áØ
¢ Û ¢é¨£ÜÛa
›åí©Š
¡ b
(21) (Ya kavmidhulül Ardal mukaddesetelletî
ketebAllahu leküm ve lâ terteddu alâ edbariküm
fetenkalibu hasirîn;)
"Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa
girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız."
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Bazı tefsirlerde burasının Kudûs ve çevresi olduğu
söylenmektedir.

bã£ ¡aë >åí©‰bj£ u
 b¦ß¤ìÓ bèî©Ï £æ¡a ó¬
¨ ì¢ßbí aì¢ÛbÓ ›RR
bèä¤ ß¡ aì¢u¢Š‚
¤ í ¤æ¡bÏ b7è ä¤ ß¡ aì¢u¢Š‚
¤ í ó¨n£ y
 bèÜ 
¢ ¤†ã ¤åÛ
›æì¢Ü
¡ a… bã£ ¡bÏ

(22) (Kâlû ya Mûsâ inne fîha kavmen cebbarîn*
ve innâ len nedhuleha hatta yahrucu minhâ* fein
yahrucu minhâ feinnâ dâhilun;)
“Onlar da: "Ey Mûsâ! Orada zorba bir kavim var.
Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz.
Eğer oradan çıkarlarsa, şüphesiz biz de gireriz"
dediler.”
Târikat mertebesi itibarıyla bu Âyete baktığımızda,
bizim mukaddes olan varlığımızı nefsi emmâre kavmi
sarmış ve bizdeki bazı güçlere buraya girin deniliyor, bu
güçlerde “orada bir nefis kavmi onu çıkar biz öyle girelim”
diyorlar.

¢éÜ¨£ Ûa áÈ ã¤ a æì¢Ïb‚í åí©ˆÛ£ a åß¡ ¡æ5¢u‰ 4bÓ ›RS
¤áØ
¢ ã£ ¡bÏ ¢êì¢àn¢ Ü¤ 
 … a‡¡bÏ 7lbjÛ¤ a ¢áè¡ î¤ Ü Ç aì¢Ü
¢ ¤…a bàè¡ î¤ Ü Ç
›åî©äß¡ ¤ªìß¢ ¤án¢ ä¤ ×
¢ ¤æ¡a aì¬Ü¢ ×
£ ìn Ï ¡éÜ¨£ Ûa óÜÇ ë æì¢jÛ¡ bË

(23)
(Kâle
racülâni
minellezîne
yehafune
en'amAllahu aleyhimedhulu aleyhimül bab* fe izâ
dehaltümuhu
feinneküm
ğalibune
ve
alellahi
fetevekkelu in küntüm mu'minîn;)
“Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nîmet
verdiği iki adam şöyle dedi: "Onların üzerlerine
kapıdan girin. Oradan girerseniz muhakkak galip
gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah'a
dayanın.”
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Daha önceki âyetlerde geçen oniki nakip Mûsâ (a.s)
tarafından tetkik için bu şehre gönderiliyor. Bu tetkikten
sonra orada yaşayan çok güçlü bünyeleri olan Amelika
kavmini orada görüyorlar. Bu ihbarı sadece Mûsâ (a.s.) a
iletmeleri gerekirken bu oniki kişiden on tanesi kavim
içinde bunların haberlerini yaymışlar ve kavim bu
anlatılanlardan korkması neticesinde “onların oradan
çıkarılmasından sonra gideceklerini” söylüyor. Ancak giden
bu oniki kişiden ikisi bu ayettede belirtilen tespit ile onların
güçlü, kuvvetli olduklarını fakat akıllarının çok iyi
çalışmadığını tespit ediyorlar ve bu şekilde kavmin
morâllerini düzeltmeye çalışıyorlar.

aì¢ßa…bß a¦†2 a ¬bè Ü 
¢ ¤†ã ¤åÛ bã£ ¡a ó¬
¨ ì¢ß bí aì¢ÛbÓ ›RT
›æë¢†Ç¡ bÓ bäè¢ ç¨ bã£ ¡a ¬5m¡ bÔÏ Ù2¢£ ‰ë oã¤ a ¤kç ¤‡bÏ bèî©Ï

(24) (Kâlû ya Mûsâ innâ len nedhuleha ebeden
ma damu fîha fezheb ente ve Rabbüke fe katila innâ
hahüna kaıdun;)
“Kavmi Mûsâ'ya: "Ey Mûsâ! Onlar orada olduğu
sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabb'in gidin
savaşın. Biz burada oturacağız" dediler.”

¤Ö¢ŠÏ¤ bÏ ó©aë ó©1¤ ã ü¡a ¢ÙÜ¡ ß¤ a¬ü ó©ã£ ¡a ¡£l‰ 4bÓ ›RU
›åî©Ô
¡ b1Û¤ a ¡â¤ìÔ Û¤ a åî¤ 2 ë bää î¤ 2
(25) (Kâle Rabbi innî lâ emlikü illâ nefsî ve ehıy
fefruk beynenâ ve beynel kavmil fasikın;)
“Mûsâ: "Ey Rabbim! Ben, kendimle kardeşimden
başkasına söz geçiremiyorum, artık bizimle bu fâsık
kavmin arasını ayır" dedi.”

æì¢èî©ní 7¦òä 
 åî©È2 ¤‰a ¤áè¡ î¤ Ü Ç ¥òß £Šz
 ß¢ bèã£ ¡bÏ 4bÓ ›RV
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›;åî©Ô
¡ b1Û¤ a ¡â¤ìÔ Û¤ a óÜÇ ¤bm 5Ï ¡¤‰üa ó¡Ï
(26) (Kâle feinneha muharremetün aleyhim
erbeıne seneten, yetîhune fil Ardı felâ te'se alel
kavmil fasikîn;)
“Allah Mûsâ'ya şöyle dedi: "Kırk sene o
mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde
şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fâsık kavim için
üzülme!".”
Kırk yıl kavim sahralarda dolaştıktan ve yukarıdaki
olayları yaşayan yaşlılar öldükten sonra onların çocukları
ancak o şehirden içeri girebildiler. İşte bir dervişte
Mûseviyyet mertebesinde böyle gevşeklik gösterirse
bulunduğu yerde döner durur, günümüzde genel târikat
yaşamının hâlinde olduğu gibi. (22:15)
Not: Yukarıda belirtilen, (22:15) sayı değerlerinin şu
anda neyi ifade ettiğini hatırlayamıyorum ama, sohbetin
ya bu saatlerde devam ettiğini, veya, (22: Sûre:15 Âyet-i
işaret ettiğini, ifade etmektedir diyebiliriz.)

b2£ŠÓ ¤‡¡a <¡£Õz
 Û¤ b¡2 â…¨a ¤óä 2¤ a bj ã ¤áè¡ î¤ Ü Ç ¢3m¤ aë ›RW
6¡Š
 ¨üa åß¡ ¤3j£ Ô n í¢ ¤áÛ ë bàç¡ ¡†y
 a ¤åß¡ 3j£¡ Ô¢ n¢ Ï b¦ãb2¤ŠÓ¢

›åî©Ôn£ à¢ Û¤ a åß¡ ¢éÜ¨£ Ûa ¢3j£ Ô n í bàã£ ¡a 4bÓ 6Ùä£ Ü n¢ Ó¤ ü 4bÓ
(27) Vetlü aleyhim nebeebney Âdeme bilHakk* iz
karrebâ kurbanen fetukubbile min ehadihima ve lem
yütekabbel minel ahar* kâle leaktülenneke, kâle
innemâ yetekabbelullahu minel müttekîn;)
“Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle
oku. Hani her ikisi birer kûrb’ân sunmuşlardı,
birinden
kabul
edilmiş,
diğerinden
kabul
edilmemişti. (Kûrb’ânı kabul edilmeyen, ötekine):"
Seni öldüreceğim" demişti. Diğeri ise şöyle demişti:
"Allah, yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder".
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§Á
¡ bj2¡ bã¯ a ¬bß ó©äÜ n¢ Ô¤ n Û¡ Ú†í £óÛ ¡a oÀ
¤ 
 2 ¤å÷¡ Û ›RX

›#åî©àÛ bÈÛ¤ a £l‰ éÜ¨£ Ûa ¢Òba ó¬ã©£ ¡a 7ÙÜ n¢ Ó¤ ü Ùî¤ Û ¡a ô¡†í
(28) (Lein besatte ileyye yedeke li taktülenî mâ
ene Bi basitın yediye ileyke li aktülek* innî
ehafullahe Rabbel âlemîn;)
"Allah'a yemin ederim ki, sen beni öldürmek için
bana el uzâtsan da, ben seni öldürmek için sana el
uzâtacak değilim, ben âlemlerin Rabb'i olan
Allah'tan korkarım.”

¤åß¡ æì¢Øn Ï Ùà¡ q¤ ¡aë ó©àq¤ ¡b2¡ ªaì¬j¢ m ¤æa ¢†í©‰¢a ó¬ã©£ ¡a ›RY
›7åî©àÛ¡ bÄ
£ Ûa a¢ªë¬¨Œu
 ÙÛ¡ ¨‡ë 7¡‰bä£ Ûa ¡lbz•
¤ a
(29) (İnnî ürîdü en tebue Bi ismî ve ismike
fetekûne min ashabinnâr* ve zâlike cezaüz zâlimîn;)
"Ben isterim ki sen, benim günahımı da, kendi
günahını da yüklenip ateş halkından olasın!
Zâlimlerin cezası budur".

åß¡ |j •
¤ bÏ ¢éÜ n Ô Ï ¡éî©a 3n¤ Ó ¢é
¢ 1¤ ã ¢éÛ ¤oÇ £ìÀ
 Ï ›SP
›åí©Š
¡ b‚Û¤ a
(30) (Fe tavveat lehu nefsühu
fekatelehu feasbeha minel hasirîn;)

katle

ehîhi

“Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin nefsi
kendisini, kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu
öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu.”

¢éí ¡Šî¢ Û¡ ¡¤‰üa ó¡Ï ¢sz
 j¤ í b¦2aŠË¢ ¢éÜ¨£ Ûa sÈ j Ï ›SQ

¤æa ¢p¤Œv
 Ç a ó¬n¨ Ü í¤ ë bí 4bÓ 6¡éî©a ña¤ì
 ô©‰aìí¢ Ñî¤ ×
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|j •
¤ bÏ 7ó
© a ña¤ì
 ô¡‰aë¢bÏ ¡laŠÌ¢ Û¤ a aˆç¨ 3r¤ ß¡ æì¢×a
›8åî©ß¡…bä£ Ûa åß¡

(31) (Febeasellahu ğuraben yebhasü fîl Ardı li
yüriyehu keyfe yüvarî sev'ete ehîh* kâle ya veyletâ
eaceztü en ekûne misle hazel ğurabi feüvariye
sev'ete ehî* fe asbeha minen nadimîn;)
“Derken Allah bir karga gönderdi, ona kardeşinin
cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağı
eşeliyordu. "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar
olup da kardeşimin cesedini gömmekten âciz miyim
ben?" dedi ve pişman olanlardan oldu.”

¢éã£ a 3î©ö¬aŠ
¤ ¡a ¬óä© 2 ó¨ÜÇ bäj¤ n ×
 8ÙÛ¡ ¨‡ ¡3u
¤ a ¤åß¡ ›SR

bàã£ bØ
 Ï ¡¤‰üa ó¡Ï §…bÏ ¤ëa §1¤ ã ¡Šî¤ Ì 2¡ b¦1¤ ã 3n Ó ¤åß
bä£ Ûa bîy
¤ a ¬bà ã£ bØ
 Ï bçbîy
¤ a ¤åß ë b6È¦ î©àu
 bä£ Ûa 3n Ó
£æ¡a £áq¢ 9¡pbäî¡£ j Û¤ b¡2 bäÜ¢ 
¢ ¢‰ ¤áè¢ m¤ õ¬bu
 ¤†Ô Û ë b6È¦ î©àu


›æì¢Ï¡Š
¤ à¢ Û ¡¤‰üa ó¡Ï ÙÛ¡ ¨‡ †È¤ 2 ¤áè¢ ä¤ ß¡ a¦Šî©r×

(32) (Min ecli zâlike ketebnâ alâ beni isrâîle
ennehu men katele nefsen Bi ğayri nefsin ev fesadin
fîl Ardı fe keennemâ katelen Nase cemî'a* ve men
ahyaha fekeennemâ ahyenNase cemî'a* ve lekad
caethüm Rusulünâ bil beyyinat* sümme inne kesîren
minhüm ba'de zâlike fîl Ardı lemüsrifun;)
“Bunun içindir ki, İsrâiloğulları'na: "Kim, bir
cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insânları
öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına
sebep olursa, bütün insânları yaşatmış gibi olur"
hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara
peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de
bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı
gitmektedirler.”
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¢éÛ ì¢‰ë éÜ¨£ Ûa æì¢2¡‰bzí¢ åí©ˆÛ£ a a¢ªë¬¨Œu
 bàã£ ¡a ›SS

a¬ìj¢ Ü£ –
 í¢ ¤ëa a¬ìÜ¢ n£ Ô í¢ ¤æa a¦…bÏ ¡¤‰üa ó¡Ï æ¤ìÈ 
¤ í ë
åß¡ a¤ì1 ä¤ í¢ ¤ëa §Ò5¡ ¤åß¡ ¤áè¢ Ü¢ u
¢ ¤‰aë ¤áè¡ í©†í¤ a ÉÀ
£ Ô ¢m ¤ëa

¡ñŠ
¡ ¨üa ó¡Ï ¤áè¢ Û ë bîã¤ ¢£†Ûa ó¡Ï ¥ô¤Œ
¡ ¤áè¢ Û ÙÛ¡ ¨‡ 6¡¤‰üa
›=¥áî©ÄÇ ¥laˆÇ
(33) (İnnemâ cezaüllezîne yuharibunAllahe ve
RasuleHU ve yes'avne fîl Ardı fesaden en yukattelu
ev yusallebu ev tukattaa eydîhim ve ercülühüm min
hılâfin ev yünfev minel Ard* zâlike lehüm hızyün fîd
dünya ve lehüm fîl ahireti azâbün azîm;)
“Allah ve Resûlüne karşı savaşan ve yeryüzünde
fesat
çıkarmaya
çalışanların
cezası,
ancak
öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin
çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir
yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir
zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azâb
vardır.”

7¤áè¡ î¤ Ü Ç aë¢‰¡†Ô¤ m ¤æa ¡3j¤ Ó ¤åß¡ aì¢2bm åí©ˆÛ£ aü¡a ›ST
›;¥áî©y‰ ¥‰ì¢1Ë éÜ¨£ Ûa £æa a¬ìà¢ Ü Ç¤ bÏ
(34) İllellezîne tabu min kabli en takdiru
aleyhim* fa'lemu ennAllahe Ğafurun Rahîm;)
“Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe
edenler başka. Bilin ki Allah, çok bağışlayan ve çok
merhamet edendir.”

a¬ìÌ¢ n 2¤ aë éÜ¨£ Ûa aì¢Ôm£ a aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a¬bí ›SU
›æì¢zÜ¡ 1¤ m¢ ¤áØ
¢ Ü£ È Û ©éÜ¡ î©j
 ó©Ï aë¢†ç¡ buë òÜ î,
© ìÛ¤ a ¡éî¤ Û ¡a
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(35) (Ya eyyühellezîne amenüttekullahe vebteğu
ileyHİlvesiylete ve câhidu fî sebîliHİ lealleküm
tüflihun;)
“Ey
inananlar,
Allah'tan
korkun,
O'na
yaklaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin
ki, kurtuluşa eresiniz.”
“Her mertebedeki kişi kendi mertebesine göre
Allah’tan sakınmalıdır. Efendimiz (s.a.v.) “Hikmetin
başı Allah korkusudur” buyurmuştur.
Vesile bulunduktan sonra artık ulaşmak için nefs
mücâdelesi gerekeceğinden bu yolda cihat edin deniliyor.
Bu yolun doğru olması ve gideceği yer sırâtullah’tır. Netice
îtibârıyla hedefe götüren yol doğru yoldur. Yol hedefe
götürmüyorsa vesile bulunamamıştır ve kişi kendi aklıyla
yol alıyordur. Sırât-ı müstâkîm ef’âl mertebesinde yol
aldırır oradan esmâ ve oradan sıfât yoluna ve oradan zât
yoluna girmek sırâtullah’tır. Bu yol girmek için gerekli olan
vesilenin de talep edilmesi lâzımdır. En baştaki vesile
peygamberler ve Cenâb-ı Hakk’ın onlara gönderdiği
kitâplardır, daha sonra onların arkasından gelen
vârisleridir. Cihat zâhiri olarak gereken yerlerde de
yapılacaktır tabii ki, bunlarda maddi yardımlar ve bedeni
ibâdetlerdir. Fakat bu cihatın en önemlisi kişinin nefsiyle
yaptığı cihattır. İşte bunları hakkıyla yaparsan umulur ki
felâh bulursun.

¡¤‰üa ó¡Ï bß ¤áè¢ Û £æa ¤ìÛ aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ a £æ¡a ›SV
¡òà î¨ Ô¡ Û¤ a ¡â¤ìí ¡laˆÇ ¤åß¡ ©é2¡ aë¢†n 1¤ î Û¡ ¢éÈ ß ¢éÜ r¤ ß¡ ë b¦Èî©àu

›¥áî©Ûa ¥laˆÇ ¤áè¢ Û ë 7¤áè¢ ä¤ ß¡ 3j¡£ Ô¢ m¢ bß
(36) (İnnellezîne keferu lev enne lehüm ma fîl
Ardı cemî’an ve mislehu meahu liyeftedu Bihi min
azâbi yevmil kıyameti ma tukubbile minhüm* ve
lehüm azâbün elîm;)
Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkâr
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edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azâbından
kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine
onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir
azap vardır.”
Şu kimseler ki küfrettiler yâni hakîkati ilâhîyyeyi
örttüler. Kıyamet gününde şartlar ve değer yargıları o
kadar değişiyor ki burada olan şeyler orada hiç birşeye
yaramıyor. Akıllı insân eğer biraz şuurlu davranıyorsa
bugünden o aklının bir kısmını âhiret kazancı içinde
kullanması lâzımdır. Eğer biz Âhireti düşünerek fiillerimizi
ortaya
koyuyorsak
bunlardan
bu
dünya
için
kazandıklarımız dâhi o kazanca dâhil ediliyor, çünkü niyet
önemlidir.
İmân ehlinin yaptıkları şeyleri eleştirenler sâdece
kendi yapamadıkları şeyler için bahane aramaktadırlar
yâni bir başka deyişle kendi kendilerini kandırmaktadırlar.
Bâtıni yönden bakarsak, yeryüzü yâni şu beden ve
onların bir misli onların olsaydı ve onları verselerdi
onlardan bu kabûl edilmez. Çünkü bu işlemin dünya da
yapılması gerekmektedir.
Kıyamet demek zâtın zuhûr edip sıfât saltanatının
sönmesidir. Buna göre kişinin mârifetullah ve tevhid
hakîkati ile ortaya çıktığı gün onun kıyametidir. İşte bu
günde beşeri nefsin hiçbir değeri kalmadığından o gün
verilse de bir kıymeti yoktur, dolayısıyla bunu bugünden
ver ki daha bugünden mârifetullah ve sırâtullaha geç.
Hele dünyada bu işler ile biraz meşgûl olunup daha
sonra gaflete düşülmüş ise oradaki pişmanlık azâbının
şiddeti düşünülemez bile.

åî©u¡‰b‚2¡ ¤áç¢ bßë ¡‰bä£ Ûa åß¡ aì¢u¢Š‚
¤ í ¤æa æë¢†í©Ší¢ ›SW
›¥áî©Ôß¢ ¥laˆÇ ¤áè¢ Û ë b9èä¤ ß¡
(37) (Yürîdune en yahrucu minen nâri ve mâ
hüm Bi haricîne minha ve lehüm azâbün mukîm;)
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“Cehennem ateşinden çıkmak isterler. Ama
oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir
azap vardır.”
Dünyada zorlukla kolaylık bir aradadır, fakat orada
bunlar ayrılıyor devamlı rahatlık veya devamlı azâb olarak.

¦õ¬aŒu
 bàè¢ í ¡†í¤ a aì¬È¢ À
 Ó¤ bÏ ¢òÓ ¡‰b
£ Ûaë ¢Ö¡‰b
£ Ûaë ›SX
›¥áî©Øy
 ¥Œí©ŒÇ ¢éÜ¨£ Ûaë 6¡éÜ¨£ Ûa åß¡ übØã bj
 ×
 bà¡2
(38) (Ves sâriku vas sârikatü faktau eydiyehümâ
cezâen Bi mâ kesebâ nekâlen minellah* vAllahu
Azîzün Hakîm;)
“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına
karşılık Allah’dan bir cezâ olarak ellerini kesin. Allah
daima üstündür, hikmet sahibidir.”
Bâtıni olarak bakarsak, tasavvuf sohbetlerine kulak
hırsızlığı yaparak oradan aldıklarını başkalarına satmasıdır.
Yâni kendisi bu işlerin gerektirdiği fiilleri yapmadan,
müntesibi olmadan bir şekilde elde ettiği bilgileri
başkalarına satmaya kalkarsa ona mani olun ki bu işten
elini ayağını çeksin. Bir şeyin tatbikatı yapılmadan
anlatılırsa bu nakil olur ve burada yanılma payı yüksektir.

¢lì¢ní éÜ¨£ Ûa £æ¡bÏ |Ü •
¤ aë ©éà¡ Ü¤ ¢Ã ¡†È¤ 2 ¤åß¡ lbm ¤åà Ï ›SY
›¥áî©y‰ ¥‰ì¢1Ë éÜ¨£ Ûa £æ¡a 6¡éî¤ Ü Ç

(39) (Femen tabe min ba'di zulmihı ve asleha
feinnAllahe yetubü
aleyh* innAllahe
Ğafurun
Rahîm;)
“Kim yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder,
hâlini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tevbesini
kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet
edendir.”
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Yâni ben bu hatâyı yaptım deme kemâlatını
gösterebilsin. Kişi geçmişteki hatâsını kabûl ettikten sonra
Cenâb-ı Hakk onun günahlarını örtücüdür.

¡¤‰üaë ¡paìà¨ 
£ Ûa ¢ÙÜ¤ ß¢ ¢éÛ éÜ¨£ Ûa £æa ¤áÜ È¤ m ¤áÛ a ›TP
¡£3×
¢ ó¨ÜÇ ¢éÜ¨£ Ûaë 6¢õ¬b'
 í ¤åà Û¡ ¢Š1¡ Ì¤ í ë ¢õ¬b'
 í ¤åß ¢l¡£ˆÈ í¢
›¥Ší©†Ó §õ¤ó(


(40) (Elem ta'lem ennAllahe leHU mülküs
Semavati vel Ardı yuazzibu men yeşau ve yağfiru
limen yeşa'* vAllahu alâ külli şey'in Kadîr;)
“Bilmezmisin ki Allah, bütün Semavat-ü Arz
mülkü onun, dilediğini azâba çeker, dilediğinin
günâhını örter olduğunu? Allah her şey'e kadîrdir.”
Zâhiri olarak gördüğümüz semâlar ve arz, bâtıni
olarak ise bizim beden mülkümüzdür. Semâvat lâtîf olan
düşüncülerimiz, madde bedenimiz ise arzdır. Hâla
bilmezmisin ki bu sahîp olduğunu zannettiğin mülk
Allah’ındır. Bu nedenle dilediğine azâb eder dilediğini
bağışlar. Herşeye Kadîr olması onların üstünde kendi
zâtının var olması ve o şekilde onlara muktedir olup
dilediğini yapmasıdır.

æì¢Ç¡‰bí¢ åí©ˆÛ£ a Ùã¤ ¢Œz
¤ í ü ¢4ì¢£ŠÛa bèí¢£ a ¬bí ›TQ
¤áÛ ë ¤áè¡ ç¡ aìÏ¤ b2¡ bä£ ß ¨a a¬ìÛ¢ bÓ åí©ˆÛ£ a åß¡ ¡Š1¤ Ø
¢ Û¤ a ó¡Ï

¡l¡ˆØ
 Ü¤ Û¡ æì¢Çbà£ 
 aë¢…bç åí©ˆÛ£ a åß¡ ë 7¤áè¢ 2¢ ì¢ÜÓ¢ ¤åß¡ ¤ªìm¢
áÜ¡ Ø
 Û¤ a æì¢Ï¡£Šz
 í¢ 6Úì¢m¤bí ¤áÛ =åí©Š
 ¨a §â¤ìÔ Û¡ æì¢Çbà£ 

¢êë¢ˆ‚
¢ Ï aˆç¨ ¤án¢ î©m@ë¢a ¤æ¡a æì¢Ûì¢Ôí 7©éÈ¡ ™
¡ aìß ¡†È¤ 2 ¤åß¡
¢én ä n¤ Ï¡ ¢éÜ¨£ Ûa ¡…¡Ší¢ ¤åß ë 6aë¢‰ˆy
¤ bÏ ¢ê¤ìm ¤ªìm¢ ¤áÛ ¤æ¡aë

¤áÛ åí©ˆÛ£ a Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢a b6÷¦ î¤ ,(
 ¡éÜ¨£ Ûa åß¡ ¢éÛ ÙÜ¡ à¤ m ¤åÜ Ï
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¥ô¤Œ
¡ bîã¤ ¢£†Ûa ó¡Ï ¤áè¢ Û 6¤áè¢ 2 ì¢ÜÓ¢ Šè¡£ À
 í¢ ¤æa ¢éÜ¨£ Ûa ¡…¡Ší¢
›¥áî©ÄÇ ¥laˆÇ ¡ñŠ
¡ ¨üa ó¡Ï ¤áè¢ Û ë

(41) (Ya eyyüher Rasulü lâ yahzünkellezîne
yüsariune fîl küfri minellezîne kâlu amennâ Bi
efvahihim ve lem tü’min kulubühüm* ve minellezîne
hadu semmaune lil kezibi semmaune li kavmin
aharîne lem ye’tuk* yuharrifunel kelime min ba’di
mevadııh* yekulune in utîtüm haza fehuzuhu ve in
lem tü’tevhu fahzeru* ve men yürîdillahu fitnetehu
felen temlike lehu minAllahi şey’a* ülâikellezîne lem
yürîdillahu en yutahhire kulubehüm* lehüm fid
dünya hızyün ve lehüm fil âhireti azâbün azîm;)
“Ey peygamber, ağızlarıyla “inandık” deyip,
kalbleriyle inanmamış olanlardan ve yahudilerden
küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana
kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa
kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler,
“eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının”
derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için
Allah’a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle
kimselerdir ki, Allah, onların kalblerini temizlemek
istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine
onlar için ahirette de büyük bir azâb vardır.”
Çünkü onların herbiri ayrı esmâ-i ilâhîyyenin zuhûrları
olduklarından ve üst mertebeden bakılınca kendilerine ait
bir varlıkları olmadıkları idrâk edilince bâtın olarak
üzülecek bir şey olmaz.
Hakîkatleri Mudill ismi üzerine ise Allah onu değiştirip
Hâdi ismini vermez çünkü böyle bir şey Mudill isminin
hakîkatine ters gelir, onun kemâli Mudill ismindedir.

Ú@¢ªë¬bu
 ¤æ¡bÏ 6¡oz
¤ 
¢£ Ü¡Û æì¢Ûb×
£ a ¡l¡ˆØ
 Ü¤ Û¡ æì¢Çbà£ 
 ›TR
¤åÜ Ï ¤áè¢ ä¤ Ç ¤¡ŠÈ¤ m¢ ¤æ¡aë 7¤áè¢ ä¤ Ç ¤¡ŠÇ¤ a ¤ëa ¤áè¢ ä î¤ 2 ¤áØ
¢ y
¤ bÏ
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6¡Á
¤ Ô¡ Û¤ b¡2 ¤áè¢ ä î¤ 2 ¤áØ
¢ y
¤ bÏ oà¤ Ø
 y
 ¤æ¡aë b6÷¦ î¤ ,( Úë¢£Šš
¢ í
›åî©À
¡ Ô¤ à¢ Û¤ a ¢£kz
¡ í¢ éÜ¨£ Ûa £æ¡a

(42) (Semmaune lil kezibi ekkâlune lissuht* fein
câuke fahküm beynehüm ev a'rıd anhüm* ve in
tu'rıd anhüm felen yedurruke şey'a* ve in hakemte
fahküm beynehüm bil kıst* innAllahe yuhıbbul
muksitîn;)
“Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram
yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet,
ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz
çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer
aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz
Allah, adaletli davrananları sever.”

¢áØ
¤ y
¢ bèî©Ï ¢òí¨‰¤ìn£ Ûa ¢áç¢ †ä¤ Ç¡ ë Ùã ì¢àØ
¡£ z
 í¢ Ñî¤ ×
 ë ›TS
›;åî©äß¡ ¤ªìà¢ Û¤ b¡2 Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢a ¬bß ë 6ÙÛ¡ ¨‡ ¡†È¤ 2 ¤åß¡ æ¤ìÛ£ ìn í £áq¢ ¡éÜ¨£ Ûa
(43) (Ve keyfe yuhakkimuneke ve ındehümüt
Tevratu fîha hukmullahi sümme yetevellevne min
ba'di zâlik* ve mâ ülâike bil mu'minîn;)
“İçinde
Allah'ın
hükmü
bulunan
Tevrat
yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da
ondan sonra da dönüveriyorlar? Onlar inanıcı
değillerdir.”

¢áØ
¢ z
¤ í 7¥‰ì¢ãë ô¦†ç¢ bèî©Ï òí¨‰¤ìn£ Ûa bäÛ¤ Œã¤ a ¬bã£ ¡a ›TT
æì¢î£ ã¡ b2£ £ŠÛaë aë¢…bç åí©ˆÜ£ Û¡ aì¢àÜ 
¤ a åí©ˆÛ£ a æì¢î£ j¡ ä£ Ûa bè2¡
aì¢ãb×ë ¡éÜ¨£ Ûa ¡lbn×
¡ ¤åß¡ aì¢Ä1¡ z
¤ n¢ 
¤ a bà2¡ ¢‰bj¤yüaë

aë¢Šn '
¤ m üë ¡æ¤ì'
 
¤ aë bä£ Ûa a¢ì'
 ‚
¤ m 5Ï 7õa¬†è (
¢ ¡éî¤ Ü Ç
¢éÜ¨£ Ûa 4Œã¤ a ¬bà 2¡ ¤áØ
¢ z
¤ í ¤áÛ ¤åß ë 65î©ÜÓ b¦äà q ó©mbí¨b2¡
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›æë¢ŠÏ¡ bØÛ¤ a ¢áç¢ Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢bÏ
(44) İnnâ enzelnet Tevrate fîha hüden ve nur*
yahkümü Bihen Nebiyyunellezîne eslemu lillezîne
hadu ver Rabbaniyyune vel 'ahbaru Bimestuhfizu
min Kitâbillâhi ve kânu aleyhi şüheda'* felâ
tahşevünNâse vahşevni ve lâ teşteru Bi ayatî
semenen kalîlâ* ve men lem yahküm Bi mâ
enzelAllahu feülâike hümül kafirun;)
“İçinde hidâyet ve nûr bulunan Tevrat'ı, elbette
biz indirdik. Müslüman olan peygamberler, yahudiler
hakkında hükmederlerdi, rabbaniyyun ve ahbar da,
Allah'ın kitâbını korumakla görevlendirildiklerinden
(onunla hüküm verirler) ve onun Allah'ın kitâbı
olduğuna şâhitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın,
benden korkun, Âyetlerimi az bir paraya satmayın.
Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar
kâfirlerin ta kendileridir.”
Rabbaniyyun bizde câmilerde görevli imâmlar gibi din
eğitimi verenler, ahbar ise daha üst kademede Tevrat
ilmini bilenlerdir.

åî¤ È Û¤ aë =¡1¤ ä£ Ûb¡2 1¤ ä£ Ûa £æa ¬bè î©Ï ¤áè¡ î¤ Ü Ç bäj¤ n ×
 ë ›TU
£å
¡£ Ûaë ¡æ¢‡¢üb¡2 æ¢‡¢üaë ¡Ñã¤ üb¡2 Ñã¤ üaë ¡åî¤ È Û¤ b¡2

¥ñ‰b1£ ×
 ìè¢ Ï ©é2¡ Ö£†–
 m ¤åà Ï 6¥˜b–Ó¡ ë¢Šv
¢ Û¤ aë =¡£å
¡£ Ûb¡2
¢áç¢ Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢bÏ ¢éÜ¨£ Ûa 4Œã¤ a ¬bà 2¡ ¤áØ
¢ z
¤ í ¤áÛ ¤åß ë 6¢éÛ
›æì¢àÛ¡ bÄ
£ Ûa
(45) (Ve ketebnâ aleyhim fîha ennen nefse Bin
nefsi vel ayne bil ayni vel 'enfe bil' enfi vel'üzüne
bil'üzüni vessinne Bissinni velcüruha kısas* femen
tesaddeka Bihi fe huve keffaretün leh* ve men lem
yahküm Bima enzelAllahu feülâike hümüz zalimun;)
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“Biz Tevrat'ta onlara, cana can, göze göz, buruna
burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas
(ödeşme) yazdık. Bununla beraber kim kısas hakkını
bağışlarsa, bu kendi günahlarına keffaret olur. Ve kim
Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta
kendileridir.”

b¦Ó¡£†–
 ß¢ áí ¤Šß ¡å2¤ a óî©È2¡ ¤áç¡ ¡‰bq¨a ó¬Ü¨ Ç bäî¤ £1Ó ë ›TV
3î©vã¤ ¡üa ¢êbäî¤ m ¨aë :¡òí¨‰¤ìn£ Ûa åß¡ ¡éí¤ †í åî¤ 2 bàÛ¡

¡òí¨‰¤ìn£ Ûa åß¡ ¡éí¤ †í åî¤ 2 bàÛ¡ b¦Ó¡£†–
 ß¢ ë =¥‰ì¢ãë ô¦†¢ç ¡éî©Ï
›åî©Ôn£ à¢ Ü¤ Û¡ ¦òÄ
 Ç¡ ¤ìß ë ô¦†ç¢ ë
(46) Ve kaffeyna alâ asarihim Bi Isebni Meryeme
Mûsâddikân limâ beyne yedeyhi minetTevrati ve
ateynahul İncîle fîhi hüden ve nurun, ve Mûsâddikân
limâ beyne yedeyhi minet Tevrati ve hüden ve
mev'ızâten lil müttekîn;)
“O
peygamberlerin
ardından,
yanlarındaki
Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsâ'yı
gönderdik ve ona içinde hidâyet ve nur olan,
kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'dan
korkanlar için bir hidâyet rehberi ve bir öğüt olan
İncil'i verdik.”
Çünkü ittika sâhiplerinin özel olarak alıcılıkları vardır,
talepleri olduğu için onlara gelenler özel olarak kendilerine
ulaşıyor.

6¡éî©Ï ¢éÜ¨£ Ûa 4Œã¤ a ¬bà 2¡ ¡3î©vã¤ ¡üa ¢3ç¤ a ¤áØ
¢ z
¤ î Û¤ ë ›TW
›æì¢Ô
¡ b1Û¤ a ¢áç¢ Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢bÏ ¢éÜ¨£ Ûa 4Œã a ¬bà 2¡ ¤áØ
¢ ¤zí ¤áÛ ¤åß ë
(47) (Vel yahküm ehlül İncîli Bi mâ enzelAllahu
fîh* ve men lem yahküm Bi ma enzelAllahu feülâike
hümülfasikun;)
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“İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle
hükmetsinler.
Kim,
Allah'ın
indirdiği
ile
hükmetmezse, işte onlar fâsıkların ta kendileridir.”

bàÛ¡ b¦Ó¡£†–
 ß¢ ¡£Õz
 Û¤ b¡2 lbnØ
¡ Û¤ a Ùî¤ Û ¡a ¬bä Û¤ Œã¤ aë ›TX
¤áè¢ ä î¤ 2 ¤áØ
¢ y
¤ bÏ ¡éî¤ Ü Ç b¦äà¡ î¤ è ß¢ ë ¡lbnØ
¡ Û¤ a åß¡ ¡éí¤ †í åî¤ 2
Úõ¬bu
 bà£ Ç ¤áç¢ õa¬ìç¤ a ¤Éj¡ n£ m üë ¢éÜ¨£ Ûa 4Œã¤ a ¬bà 2¡

¤ìÛ ë b6u
¦ bèä¤ ß¡ ë ¦òÇ ¤Š(
¡ ¤áØ
¢ ä¤ ß¡ bäÜ¤ È u
 §£3Ø
¢ Û¡ 6¡£Õz
 Û¤ a åß¡
ó©Ï ¤á×
¢ ìÜ¢ j¤ î Û¡ ¤åØ
¡ Û¨ ë ¦ñ†y
¡ aë ¦òß£ ¢a ¤áØ
¢ Ü È v
 Û ¢éÜ¨£ Ûaõ¬b(

¤áØ
¢ È¢ u
¡ ¤Šß ¡éÜ¨£ Ûa óÛ¡a 6¡paŠî¤ ‚
 Û¤ a aì¢Ôj¡ n 
¤ bÏ ¤áØ
¢ î¨m¨a¬bß
›=æì¢1Ü¡ n ‚
¤ m ¡éî©Ï ¤án¢ ä¤ ×
¢ bà2¡ ¤áØ
¢ ÷¢ j¡£ ä î¢ Ï b¦Èî©àu

(48) (Ve enzelnâ ileykel Kitâbe bil Hakkı
Mûsâddikân limâ beyne yedeyhi minel Kitâbi ve
Müheyminen
aleyhi
fahküm
beynehüm
Bimâ
enzelAllahu ve lâ tettebı' ehvaehüm amma caeke
minel Hakkı, li küllin cealnâ minküm şir'aten ve
minhaca* ve lev şaAllahu lecealeküm ümmeten
vahideten ve lâkin liyeblüveküm fîma ataküm
festebikul hayrat* ilellahi merciuküm cemî'an
feyünebbiüküm Bi ma küntüm fîhi tahtelifun;)
“Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitâpları
tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitâb
(Kûr'ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın
indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine
uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için
bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi
tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi
denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin
dönüşü Allah'adır. O, ihtilâfa düştüğünüz şeyleri size
haber verir.”
Bâtıni olarak bu Âyeti kim okuyorsa hitâp ona geliyor.
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Bunu sana senin hak olduğunu tasdik edici olarak
gönderdik. Zâten İnsânın varlığının tamamı Kûr’ân-ı
natıktır. Bu kitâbıda mertebeleri idrâk etmiş olan
okuyabilir. Gerçekten elimizdeki mülkün değerini bilsek
gözümüz bir an bile dünya işi görmez, Cenâb-ı Hakk işte
birâz gaflet verip o mülkün değerini tam olarak idrâk
ettirmiyor bize ki, dünyadan kopmayalım.
Efendimizin (s.a.v) şahsında bu hitâplar hepimizedir
yoksa bu Âyetler o devirde okunur biter ve günümüze
hükmü olmaz idi.
Onların üstüne hükmet dedikleri Yahudiler ve
Nâsranilerdir, bizler şu anda bunu nasıl uygulayacağız?
Burada mertebelere bakmamız gerekecek yâni Mûseviyet
ve İsevîyet mertebesinden onlara hükmet, Muhammed
mertebesinden değil. Bir kişi şeriat mertebesinde hayatını
sürdürüyorsa ona İbrâhîmiyyet mertebesi bilgileriyle hitâp
et daha yukarı bilgileri ona verip kafasını karıştırma.
İnsanlardan kim hangi esmânın zuhûru olarak gelmiş
ise onu ne kadar ve hangi güzellikte ortaya koyacağının
belli olması için sizi denemek istedi. Bu da insânlar için bir
çalışma sebebi ve bu çalışma karşılığında âhirette mükâfat
sebebi oldu. İşte İnsânın diğer varlıklardan üstünlüğü
kendi irâdesi ile hareket etmesidir. Akıl hangi tarafa
yatarsa kişinin aslı o tarafa dönmüş oluyor. O halde
Rahmân tarafına yönelin ve hayırda birbirinizle yarışın.

¤Éj¡ n£ m üë ¢éÜ¨£ Ûa 4Œã¤ a ¬bà 2¡ ¤áè¢ ä î¤ 2 ¤áØ
¢ y
¤ a ¡æaë ›TY
4Œã¤ a ¬bß ¡œÈ¤ 2 ¤åÇ Úì¢än¡ 1¤ í ¤æa ¤áç¢ ¤‰ˆy
¤ aë ¤áç¢ õa¬ìç¤ a
¢éÜ¨£ Ûa ¢†í©Ší¢ bàã£ a ¤áÜ Ç¤ bÏ a¤ìÛ£ ìm ¤æ¡bÏ 6Ùî¤ Û ¡a ¢éÜ¨£ Ûa

¡bä£ Ûa åß¡ a¦Šî©r×
 £æ¡aë 6¤áè¡ 2¡ ì¢ã¢‡ ¡œÈ¤ j 2¡ ¤áè¢ j î©–í¢ ¤æa
›æì¢Ô
¡ b1Û
64

66

(49) (Ve enıhküm beynehüm Bi ma enzelAllahu
ve lâ tettebı' ehvaehüm vahzerhüm en yeftinuke an
ba'dı ma enzelAllahu ileyk* fein tevellev fa'lem
ennemâ
yürîdullahu
en
yusîbehüm
Bi
ba'dı
zünubihim* ve inne kesîren minen Nasi lefasikun;)
“Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların
keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir
kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah'ın
hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım
günahları sebebiyle onları musibete uğratmak
istiyor. Muhakkak ki insânların çoğu yoldan
çikânlardır.”
Beşeriyetinin ağır bastığı hükümlerle karar verme ve o
hüküm doğrultusunda fiiller işleme, Allah’ın indirdiği
kitâpta hakîkati üzere olan hükümle hareket edin. Kişi
kararsız kaldığı yerde nefsinden gelen istek ve arzuyla o
fiili yapmayarak Allah’a yönelirse yâni gönlüne danışırsa
Allah’tan bu konuda kendisine inenle hareket etmiş olur.
Hem kendi hevâna uyma hem de çevrendekilerin
hevâlarına uyma, Allah’ın sana indirmiş olduğu şeylerde
seni tereddüte düşürmesinler. Birinin işlediği günahı
ötekide taklid ederek yapar ve bu şekilde günahları
birbirine isâbet eder.

¡éÜ¨£ Ûa åß¡ ¢å
 y
¤ a ¤åß ë 6æì¢Ìj¤ í ¡òî£ Ü¡ ç¡ bvÛ¤ a áØ
¤ z
¢ Ï a ›UP
›;æì¢äÓ¡ ì¢í §â¤ìÔ Û¡ b¦àØ
¤ y
¢

(50) (Efe hukmel cahiliyyeti yebğun* ve men
ahsenü minAllahi hukmen likavmin yukınun;)
“Yoksa
cahiliyye
hükmünü
mü
arıyorlar?
kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel
hüküm veren kim olabilir?”
Bugün câhiliyye devri, hakîkati ilâhîyye ulaşmadan
önceki hâlimiz yâni âdemiyyet mertebesini idrâk etmeden
önceki hâlimizdir, ister âlim olalım, ister bütün ibâdetleri
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yapalım. Mârifetullah’tan câhiliyettir, mânâlar yetiştirilip
büyütülmediği için onlar öldürülmüş olunuyor.

…ì¢èî Û¤ a aë¢ˆ‚
¡ n£ m ü aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›UQ
¤áè¢ Û£ ìn í ¤åß ë 6§œÈ¤ 2 ¢õ¬bî Û¡ ¤ëa ¤áè¢ š
¢ È¤ 2 <õ¬bî Û¡ ¤ëa ô¬¨‰b–ä£ Ûaë

$åî©àÛ¡ bÄ
£ Ûa â¤ìÔ Û¤ a ô¡†è¤ í ü éÜ¨£ Ûa £æ¡a 6¤áè¢ ä¤ ß¡ ¢éã£ ¡bÏ ¤áØ
¢ ä¤ ß¡
(51) (Ya eyyühelleziyne amenu la tettehızül
yehude ven nesara evliya'* ba'duhüm evliyaü ba'd*
ve men yetevellehüm minküm feinnehu minhüm*
innAllahe lâ yehdil kavmez zalimîn;)
“Ey imân edenler! Yahudileri ve hıristiyanları
dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar.
Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan
olur. Şüphesiz Allah, zâlim kavmi doğru yola
iletmez.”
Yahûdileri esmâ ve Hıristiyanları sıfât mertebesi
düşünerek bu Âyete bakarsak, o mertebelerle dost olup
orada sabit kalırsan daha ileriye geçemezsin. Oysa sen zât
mertebesinin zuhûru ve kemâlisin, ona göre hareket
etmen lâzımdır. Fakat bir müddet bu doslukları yapmadan
ve o basamaklardan geçmeden de Muhammedîyyet
mertebesine gelinemiyor. Allah kendi nefsinin zulmetinde
kalanlara yâni Mudill isminin zuhûrunda kalmış olanlara
Hâdi isminin yolunu açmaz.

¤áè¡ î©Ï æì¢Ç¡‰bí¢ ¥Šß ¤áè¡ 2¡ ì¢ÜÓ¢ ó©Ï åí©ˆÛ£ a ôŠn Ï ›UR
¤æa ¢éÜ¨£ Ûa óÈ Ï 6¥ñŠö¡ ¬a… bäj î©–m¢ ¤æa ó¬'
¨ ‚
¤ ã æì¢Ûì¢Ôí

¬bß ó¨ÜÇ aì¢zj¡ –
¤ î¢ Ï ©ê¡†ä¤ Ç¡ ¤åß¡ §Šß¤ a ¤ëa ¡|n¤ 1 Û¤ b¡2 óm¡ ¤bí
›6åî©ß¡…bã ¤áè¡ 
¡ 1¢ ã¤ a ó¬Ï© aë¢£Š
 a

(52) (Feteralleziyne fiy kulubihim meredun
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yüsariune fîhim yekulune nahşa en tusîbenâ
dairetün, feasAllahu en ye'tiye bil fethı ev emrin min
ındiHİ feyusbihu alâ ma eserru fî enfüsihim
nadimîn;)
Kalblerinde
hastalık
bulunanların:"Bize
bir
felâket gelmesinden korkuyoruz" diyerek, onların
arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir
fetih ihsan eder veya katından bir emir (iş) getirir
de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar.”

aì¢à
 Ó¤ a åí©ˆÛ£ a ¡õ¬ü¢ª¯ìç¬¨ a aì¬ä¢ ß ¨a åí©ˆÛ£ a ¢4ì¢Ôí ë ›US
¤áè¢ Û¢ bàÇ¤ a ¤oÀ
 j¡ y
 6¤áØ
¢ È à Û ¤áè¢ ã£ ¡a =¤áè¡ ã¡ bàí¤ a †¤èu
 ¡éÜ¨£ Ûb¡2
›åí©Š
¡ b aì¢zj •
¤ bÏ

(53) (Ve yekulüllezine amenu ehaülaillezîne
aksemu
billâhi
cehde
eymanihim
innehüm
lemeaküm* habitat a'malühüm feasbehu hasirîn;)
“İmân edenler: "Sizinle beraber olduklarına dair,
Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı?"
derler. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve
kaybedenlerden olmuşlardır.”

¤åÇ ¤áØ
¢ ä¤ ß¡ £†m ¤Ší ¤åß aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›UT

§òÛ£ ¡‡a ¬¢éã ì¢j£ z
¡ í¢ ë ¤áè¢ j¢£ z
¡ í¢ §â¤ìÔ 2¡ ¢éÜ¨£ Ûa ó¡m¤bí Ò¤ì
 Ï ©éä¡ í©…
ó©Ï æë¢†ç¡ bví¢ 9åí©ŠÏ¡ bØÛ¤ a óÜÇ §ñ£ŒÇ¡ a åî©äß¡ ¤ªìà¢ Û¤ a óÜÇ

¡éÜ¨£ Ûa ¢3š
¤ Ï ÙÛ¡ ¨‡ 6§áö¡ ¬ü òß ¤ìÛ æì¢Ïb‚í üë ¡éÜ¨£ Ûa ¡3î©j

›¥áî©ÜÇ ¥É
¡ aë ¢éÜ¨£ Ûaë 6¢õ¬b'
 í ¤åß ¡éî©m¤ªìí¢
(54) (Ya eyyühellezîne amenu men yertedde
minküm an dînihı fesevfe ye'tillahu Bi kavmin
yuhıbbuhüm ve yuhıbbuneHU ezilletin alel
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mu'minîne e'ızzetin alel kafirîn* yücahidune fî
sebîlillâhi ve lâ yehafune levmete lâim* zâlike
fadlullahi yü'tîhi men yeşa'* vAllahu Vasiun 'Alîm;)
“Ey imân edenler! Sizden kim dininden dönerse,
bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki,
Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler;
müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu
ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder,
hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu,
Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah,
geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.”
Zannetmeyin ki o dininden dönenlerin yeri boş
kalacaktır, Allah onların yerine daha iyilerini getirir. İmân
ehli olanlara yumuşak yâni kendisindeki Hakkâni
düşüncelere karşı yumuşak nefsâni düşüncelere karşı sert
olurlar.

aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ aë ¢éÛ¢ ì¢‰ë ¢éÜ¨£ Ûa ¢áØ
¢ î¢£ Û¡ ë bàã£ ¡a ›UU

›æì¢È×
¡ a‰ ¤áç¢ ë ñì¨×£ŒÛa æì¢m¤ªìí¢ ë ñì¨Ü–
£ Ûa æì¢àî©Ôí¢ åí©ˆÛ£ a
(55) (İnnemâ Veliyyükümullahu ve ResuluHU
vellezîne amenüllezîne yukıymunes Salâte ve
yü'tunez Zekâte ve hüm râkiun;)
“Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resulüdür ve
namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden
müminlerdir.”
Bir kimsede Allah’ın nûru ilâhîsi zuhûr ediyorsa Velî
ismi onlar içinde geçerli oluyor. Fiziken yakın olanlar değil
Cenâb-ı Hakk’ın Veli isminin mahâlleri gerçek velîlerdir ki,
bunlar da zât tecellisi içinde olanlardır. Bunların özellikleri,
ilk önce imân etmiş olmaları. Daha sonra namazlarını
dosdoğru kılmaları, bunun için ilk önce dış hükümlerinin
tam olarak yerine getirilmesi, daha sonra bâtıni
kaidelerinin yerine getirilmesi şarttır. Her ne kadar zekât
verilen şeyler zâten temiz olsa da, bunların kazanılması
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Cenâb-ı
Hakk’tan
olduğundan
ve
kişi
bunların
kazanılmasında vesile olduğundan, Cenâb-ı Hakk burada
diyor ki, “Benim sana verdiğim şeyin belli bir miktârını
Benim için bir başkasına ver, çünkü bunda diğer
esmâlarımında hakkı var orada”. Mânevi zekât ise, Hakk
yolunda ne toplamış isen Hakk bilgisi olarak ve bu zekâtı
alabilecek kimse karşında var ise yâni o ilme ihtiyâcı olup
talep eden varsa ona yardımcı olman senin ilminin
zekâtıdır. Bu zekâtı olanada o aldığı zekât sermâye oluyor
ve daha sonra o kişi onun üreticisi olup belli bir süre sonra
o zekât vermeye başlıyor.
Rükû Mûseviyyet mertebesidir ve rükûya varmak
demek yavaş yavaş kendi varlığının hakîkatini idrâk
ederek fenâfillâh’a doğru gitmektir yâni sırâtullah yolunda
gitmektir.

£æ¡bÏ aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ aë ¢éÛ ì¢‰ë éÜ¨£ Ûa £4ìn í ¤åß ë ›UV
›;æì¢jÛ¡ bÌÛ¤ a ¢áç¢ ¡éÜ¨£ Ûa l¤Œy
¡
(56) Ve men yetevelellahe ve ResuleHU vellezîne
amenu feinne hızbAllahi hümül ğalibun;)
“Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve müminleri dost
edinirse, (iyi bilsin ki) Allah'ın taraftarları galip
geleceklerdir.”
Hem nefsleri üzerine hem de zâhir âlemde her şey
üzerine gâlip geleceklerdir, ama bugün ama âhirette
mutlaka gâlip gelecektir.

åí©ˆÛ£ a aë¢ˆ‚
¡ n£ m ü aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›UW
lbnØ
¡ Û¤ a aì¢m@ë¢a åí©ˆÛ£ a åß¡ b¦jÈ¡ Û ë a¦ë¢Œç¢ ¤áØ
¢ ä í©… aë¢ˆ‚
 m£ a
¤án¢ ä¤ ×
¢ ¤æ¡a éÜ¨£ Ûa aì¢Ôm£ aë 7õ¬bî Û¡ ¤ëa ‰b1£ Ø
¢ Û¤ aë ¤áØ
¢ Ü¡ j¤ Ó ¤åß¡
›åî©äß¡ ¤ªìß¢
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(57)
(Ya
eyyühellezîne
âmenu
lâ
tettehızüllezînettehazu dîneküm hüzüven ve leıben
minellezîne utül Kitâbe min kabliküm vel küffare
evliya’* vettekullahe in küntüm mu’minîn;)
“Ey imân edenler! Sizden önce kendilerine kitâp
verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve
eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer
(gerçekten) imân ediyorsanız, Allah’dan gereğince
korkun.”
Bugünde aynı şeyler yaşanmaktadır, hatta kendilerine
müslüman diyenler dâhi imân edenlerin özellikleriyle alay
edip eğlenmektedirler, işte Cenâb-ı
Hakk onlara
yaklaşmayın diyor. Kesin olarak ilişkileri koparın atın
demek değil tabîki, gönülden atın ve fazla tartışmaya
girmeyin onlarla.
Allah’ın seninle olduğunu müşâhede ederek bunu
unutmamak her zaman ittikâda olmaktır, diğer ittikalar
anlıktır, o an sakınılır ve bu sakınmadan sonra o durum
geçer fakat Allah’ın seninle olduğunu unutmamak sürekli
ittikayı gerektirir.

a¦ë¢Œç¢ bçë¢ˆ‚
 m£ a ¡ñì¨Ü–
£ Ûa óÛ¡a ¤án¢ í¤ …bã a‡¡aë ›UX
›æì¢ÜÔ¡ È¤ í ü ¥â¤ìÓ ¤áè¢ ã£ b2¡ ÙÛ¡ ¨‡ b6j¦ È¡ Û ë
(58) (Ve izâ nadeytüm iles Salâtittehazuha
hüzüven ve leıben zâlike Bi ennehüm kavmün lâ
ya'kılun;)
“Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve
eğlence konusu yaparlar. Bu onların, akıllarını
kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır.”
Akılları yoksa yapacak bir şeyleride yoktur.

¤æa ¬ü¡a ¬bä£ ß¡ æì¢àÔ¡ ä¤ m ¤3ç ¡lbnØ
¡ Û¤ a 3ç¤ a ¬bí ¤3Ó¢ ›UY
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3¤jÓ ¤åß¡ 4¡Œã¤ ¢a ¬bß ë bäî¤ Û ¡a 4¡Œã¤ ¢a ¬bß ë ¡éÜ¨£ Ûb¡2 b£äß ¨a
›æì¢Ô
¡ bÏ ¤á×
¢ Šr ×
¤ a £æaë

(59) (Kul ya ehlel Kitâbi hel tenkımune minnâ illâ
en amennâ billâhi ve mâ ünzile ileynâ ve mâ ünzile
min kablü, ve enne eksereküm fasikun;)
De ki: "Ey kitâp ehli! Sadece Allah'a, bize
indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için
mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan
çıkmışlarsınız".

6¡éÜ¨£ Ûa †ä¤ Ç¡ ¦ò2 ì¢rß ÙÛ¡ ¨‡ ¤åß¡ §£Š'
 2¡ ¤áØ
¢ ÷¢ j¡£ ã ¢a ¤3ç ¤3Ó¢ ›VP
Ší¡‹bä‚
 Û¤ aë ñ…ŠÔ¡ Û¤ a ¢áè¢ ä¤ ß¡ 3È u
 ë ¡éî¤ Ü Ç kš
¡ Ë ë ¢éÜ¨£ Ûa ¢éä È Û ¤åß
¡õ¬aì
 ¤åÇ ¢£3™
 aë b¦ãbØß ¥£Š( Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢a 6pì¢ËbÀ
£ Ûa †j Ç ë
›¡3î©j
£ Ûa
(60) (Kul hel ünebbiüküm Bi şerrin min zâlike
mesubeten indAllah* men leanehullahu ve ğadıbe
aleyhi ve ceale minhümül kıradete vel hanazîre ve
abedet tağut* ülâike şerrun mekânen ve edallü an
sevais sebîl;)
De ki: "Allah katında cezaya çarptırılma
bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber
vereyim mi? Allah, kimlere lânet etmiş ve gazâbına
uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve
taguta tapanlar yapmışsa, işte bunların makâmı
daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok
sapmışlardır".
Yaşadığımız âlemde acaba kaç kişi gerçekten hem iç
hem dış bünye olarak insân vasfına hâizdir. Âhirette
dünyada kalan cesetlerin içindeki gerçek mâna ne ise o
ortaya çıkacaktır. Bütün insânlar insân fıtratı üzerine
doğmasına rağmen kendisinde bütün hayvâni fıtratları da
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mevcuttur. İşte kim kendisindeki insân fıtratını kullanır ve
hayvâni fıtratlarını ortadan kaldırırsa âhirette insân olarak
zuhûra gelecektir. Bu oluşum sadece ilim olarak değil tabî
ki şeriatın gerektirdiği amellerinde yapılması gereklidir
bunun için sadece irfan ehline ait değildir bu oluşum.
Âhirette insân cinsinden üç tür oluşum çıkacaktır, birisi
dünyada insân olarak yaşamış ve insânlık kemâline ermiş
olanlar âhirette insân olarak zuhûra çıkacaklar, ikincisi
dünyada insân sûretinde yaşamasına rağmen insânlık
hasletine ulaşamamış ve bâtınında oluşumunda kaldığı
hayvân ne ise onun sûretinde ortaya çıkacak, üçüncüsü
dünyada hayvân olarak yaşamış ve âhirete hayvân olarak
intikal etmiş olan gruptur, bunların arasındaki adaletin
oluşmasından sonra Cenâb-ı Hakk onlara “toprak olun
diyecek” ve onlar toprak olup gidecekler ve asıllarına
dönecekler çünkü rahmâniyetle ilgileri olmadığı için sadece
bu dünya için halkedildiklerinden bunun gereği yerine
gelecek. Bunların durumlarını gören ikinci grup “yâ
leytenî küntü tûrâba” yâni “keşke toprak olsaydık”
(Nebe, 78/40) diyecekler fakat böyle bir şey onlar için söz
konusu olmayacak ve âzab ile mükâfat yerini bulacaktır.
Başka insânlar ile alay edenler zâten şu anda bu
maymunluk hâlini oynuyorlar, âhirette bu oluşum
kendilerinde asli olarak çıkacak. Cenâb-ı Hakk ben size
Rahmân ismini verdim siz onu Kahhar’a çevirdiniz diyecek.
İşte sapmış olanlarda bu kendi esmâi ilâhîyyesini gerektiği
gibi kullanamayarak ortaya çıkarması gereken Hâdi, Velî
(v.b.) isimleri ortaya çıkarmadan bunların zıttı olan isimler
üzerinde yaşantılarını sürdürenlerdir.

¡Š1¤ Ø
¢ Û¤ b¡2 aì¢Ü
 … ¤†Ó ë bä£ ß ¨a a¬ìÛ¢ bÓ ¤á×
¢ @¢ªë¬bu
 a‡¡aë ›VQ
›æì¢àn¢ Ø
¤ í aì¢ãb× bà2¡ ¢áÜ Ç¤ a ¢éÜ¨£ Ûaë 6©é2¡ aì¢uŠ ¤†Ó ¤áç¢ ë
(61) (Ve izâ câuküm kâlâ amennâ ve kad dehalu
bil küfri ve hüm kad harecu Bih* vAllahu a'lemü Bi
mâ kânu yektümun;)
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“Onlar, size geldikleri zaman, "imân ettik"
dediler. Oysa yanınıza kâfir olarak girip, kâfir olarak
çıkmışlardır. Allah, onların gizlediklerini çok iyi
bilir.”

¡æaë¤†È¢ Û¤ aë ¡áq¤ ¡üa ó¡Ï æì¢Ç¡‰bí¢ ¤áè¢ ä¤ ß¡ a¦Šî©r×
 ô¨Šm ë ›VR
æì¢Üà È¤ í aì¢ãb× bß ÷¤ j¡ Û 6oz
¤ 
¢£ Ûa ¢áè¡ Ü¡ ×
¤ aë

(62) (Ve terâ kesîren minhüm yüsariune fîl' ismi
vel udvani ve eklihimüssuht* le bi'se ma kânu
ya'melun;)
“Onlardan çoğunu, günah işlemede, düşmanlıkta
ve haram yemede yarış ederken görürsün. Bu
yaptıkları şeyler ne kötüdür!”

¢áè¡ Û¡ ¤ìÓ ¤åÇ ¢‰bjy
¤ üaë æì¢î£ ã¡ b2£ £ŠÛa ¢áè¢ î¨èä¤ í ü¤ìÛ ›VS

›æì¢Èä –
¤ í aì¢ãb× bß ÷¤ j¡ Û 6oz
¤ 
¢£ Ûa ¢áè¡ Ü¡ ×
¤ aë áq¤ ¡üa
(63) (Levlâ yenhahümur rabbaniyyune vel ahbaru
an kavlihimül' isme ve eklihimüs suht* le bi'se ma
kânu yasneun;)
“Gerçek dindarların ve din bilginlerinin, onları
günah olan bir söz söylemekten ve haram yemekten
men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne
kötüdür!”

¤áè¡ í©†í¤ a ¤oÜ£ Ë¢ 6¥òÛ ì¢ÜÌ¤ ß ¡éÜ¨£ Ûa ¢†í ¢…ì¢èî Û¤ a ¡oÛ bÓë ›VT
¢Õ1¡ ä¤ í¢ =¡æbnŸì¢j¤ ß ¢êa†í ¤32 aì<Û¢ bÓ bà2¡ aì¢äÈ¡ Û¢ ë

Ùî¤ Û ¡a 4¡Œã¤ ¢a ¬bß ¤áè¢ ä¤ ß¡ a¦Šî©r×
 £æ†í©Œî Û ë 6¢õ¬b'
 í Ñî¤ ×

ñëa†È Û¤ a ¢áè¢ ä î¤ 2 bäî¤ Ô Û¤ aë a6¦Š1¤ ×
¢ ë b¦ãbîÌ¤ ¢Ÿ Ù2¡£ ‰ ¤åß¡
a¦‰bã aë¢†Ó ¤ëa ¬bà Ü£ ×
¢ 6¡òà î¨ Ô¡ Û¤ a ¡â¤ìí ó¨Û¡a õ¬bš
 Ì¤ j Û¤ aë
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a6¦…bÏ ¡¤‰üa ó¡Ï æ¤ìÈ 
¤ í ë =¢éÜ¨£ Ûa bçb1 ¤Ÿa ¡l¤Šz
 Ü¤ Û¡
›åí©†
¡ 1¤ à¢ Û¤ a ¢£kz
¡ í¢ ü ¢éÜ¨£ Ûaë

(64) Ve kaletil yahudü yedullahi mağluletün,
ğullet eydîhim ve luınu Bi ma kalu* bel yedahu
mebsutatani yünfiku keyfe yeşa'* ve leyezîdenne
kesîren minhüm mâ ünzile ileyke min Rabbike
tuğyanen ve küfra* ve elkayna beynehümül adavete
velbağdae ilâ yevmil kıyameti, küllemâ evkadu
naren lil harbi atfeehAllahu ve yes'avne fil Ardı
fesaden, vAllahu la yuhıbbul müfsidîn;)
“Yahudiler, "Allah'ın eli çok sıkıdır" dediler.
Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve
lânete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır,
dilediği gibi verir. Andolsun, Rabbinden sana
indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü
azdırıyor. Biz, onların aralarına tâ kıyamete kadar
düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir
ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar
yeryüzünde bozğunculuğa koşarlar. Şüphesiz Allah
bozguncuları sevmez.”
Aslında kendi elleri sıkıdır ve bu sözleri nedeniyle
lânetlendiler.

bã¤Š1£ Ø
 Û a¤ìÔ m£ aë aì¢äß ¨a ¡lbnØ
¡ Û¤ a 3ç¤ a £æa ¤ìÛ ë ›VU
›¡áî©Èä£ Ûa ¡pbä£ u
 ¤áç¢ bäÜ¤ 
 ¤…üë ¤áè¡ m¡ b÷î¡£ , ¤áè¢ ä¤ Ç

(65) (Ve lev enne ehlel Kitâbi amenu vettekav
lekeffernâ anhüm seyyiatihim ve leedhalnahüm
cennatin naîm;)
“Eğer kitâp ehli imân etmiş ve lâyıkıyla
korunmuş olsalardı, onların kötülüklerini örter,
nîmeti bol olan cennetlere koyardık.”
Yahudilere ve Hıristıyanlara verilen cennet sadece
madde cennetidir, müslümanlara ise Cenâb-ı Hakk ne
kadar çok çeşitli cennetleri müjdeliyor.
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¬bß ë 3î©vã¤ ¡üaë òí¨‰¤ìn£ Ûa aì¢ßbÓa ¤áè¢ ã£ a ¤ìÛ ë ›VV
¡oz
¤ m ¤åß¡ ë ¤áè¡ Ó¡ ¤ìÏ ¤åß¡ aì¢Ü×
 ü ¤áè¡ 2¡£ ‰ ¤åß¡ ¤áè¡ î¤ Û ¡a 4¡Œã¤ ¢a
bß õ¬b
 ¤áè¢ ä¤ ß¡ ¥Šî©r×
 ë 6¥ñ†–
¡ n Ô¤ ß¢ ¥òß£ ¢a ¤áè¢ ä¤ ß¡ 6¤á¡èÜ¡ u
¢ ¤‰a
›;æì¢Üà È¤ í
(66) (Ve lev ennehüm ekamüt Tevrate vel İncîle
ve mâ ünzile ileyhim min Rabbihim leekelu min
fevkıhim ve min tahti erculihim* minhüm ümmetün
muktesıdeh* ve kesîrun minhüm sae mâ ya'melun;)
“Eğer onlar, Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine
indirileni gereğince uygulasalardı, hem üstlerindeki,
hem de ayaklarının altındaki (nîmetlerden bol bol)
yerlerdi. Onların arasında ılımlı bir grup da vardı.
Böyle olmakla beraber onların çoğunun yaptıkları ne
kadar kötüdür!”
Tevrat’ın içindekileri yâni tenzih hakîkatini gerçek
şekilde anlasalardı ve tevhidi esmâyı idrâk etselerdi. Onlar
daha önce İbrâhîm (a.s.) mertebesinde yâni tevhidi ef’âlde
iken Mûsâ (a.s.) kendilerini tevhidi esmâya dâvet etti ve
bu yüzden Tevrâtı inkâr ettiler. Daha sonra biraz biraz
Tevrâttaki hükümlere alışıp tenzih mertebesini idrâk
etmeye başladıklarında kendilerine İncil geldi ve
kendilerini tevhidi sıfâta davet etti ve onlar bu sefer teşbih
üzerine gelen İncil hükümlerinide inkâr ettiler. Ancak
içlerinden az bir kısmı bu hakîkati idrâk etti.

6Ù2¡£ ‰ ¤åß¡ Ùî¤ Û ¡a 4¡Œã¤ ¢a ¬bß ¤ÍÜ¡£ 2 ¢4ì¢£ŠÛa bèí¢£ a ¬bí ›VW
Ùà¢ –
¡ È¤ í ¢éÜ¨£ Ûaë 6¢én Û b¡‰ oÌ¤ Ü£ 2 bàÏ ¤3È 1¤ m ¤áÛ ¤æ¡aë

›åí©ŠÏ¡ bØÛ¤ a â¤ìÔ Û¤ a ô¡†è¤ í ü éÜ¨£ Ûa £æ¡a 6¡bä£ Ûa åß¡
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(67) (Ya eyyüherResulü bellığ m♪ ünzile ileyke
min Rabbike, ve in lem tef’âl femâ bellağte
risaleteHU, vAllahu ya'sımüke minenNas* innAllahe
lâ yehdil kavmel kafirîn;)
“Ey şanlı Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ
et! Eğer bunu yapmazsan O'nun peygamberlik
görevini yapmamış olursun. Allah seni insânlardan
korur. Doğrusu Allah, kâfirler toplumunu doğru yola
iletmez.”
Bu tebliğ bir genele dönük olan tebliğ bir de özünden
hakîkatinden olan tebliğtir. Yâni Kur’an’ın furkan yönüyle
bütün mertebeleri tebliğ et. Tevrâtta sadece tenzih, İncilde
sadece teşbih var iken Kûr’ân’da zât olmakla berâber
tenzih ve teşbihide kendi bünyesinde toplamış olduğundan
bunları sen ümmetine en güzel en açık bir şekilde tebliğ
et, ki en kemâlli tebliğ budur.
Efendimiz (s.a.v) hem onların dinlerini ayrı ayrı onlara
anlattı hem de onlarda olmayan, kendisinde olan iki ana
bölümü onlara anlattı, işte onlar kendilerine ait kısımları
anladılar fakat Efendimize (s.a.v) has olan o iki bölümü
inkâr ettiler çünkü onların programı rûhul kuds’e kadar
kurgulanmıştı ve Efendimize (s.a.v) ulaşamadılar ancak
içlerinden az bir kısmı hariç.
Efendimizin (s.a.v) getirdiği iki mertebe de; İsâ a.s’ın
bıraktığı bireysel teşbihi bakâbillah hükmüyle oradan
geçirerek bütün âleme taşıdı ve İnsânı Kâmil olarak bunu
bütün âleme yaydı.
Bunların birini eksik bırakırsan risâlet görevini
yapmamış olursun, bu işi yap diyerek biraz baskı var
dikkat edilirse. Bu ulaştırma ise kim hangi mertebede ise
ona o mertebenin bilgisini ona vermektir yoksa ona gereği
gibi yardımcı olamazsın. Çünkü orada o fiili yapan Hakk’ın
ta kendisidir ve kendi kendisinide korur.
Kendilerine ilim verilenler bunu gizlerler ise Allah
onları doğru yola iletmez, bunun için o bilgileri gizlemeyip
kullanmaları lâzımdır.
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aì¢àî©Ôm¢ ó¨n£ y
 §õ¤ó(
 ó¨ÜÇ ¤án¢ 
¤ Û ¡lbnØ
¡ Û¤ a 3ç¤ a ¬bí ¤3Ó¢ ›VX
6¤áØ
¢ 2¡£ ‰ ¤åß¡ ¤áØ
¢ î¤ Û ¡a 4¡Œã¤ ¢a ¬bß ë 3î©vã¤ ¡ü¤aë òí¨‰¤ìn£ Ûa

b¦ãbîÌ¤ ¢Ÿ Ù2¡£ ‰ ¤åß¡ Ùî¤ Û ¡a 4¡Œã¤ ¢a ¬bß ¤áè¢ ä¤ ß¡ a¦Šî©r×
 £æ†í©Œî Û ë
›åí©ŠÏ¡ bØÛ¤ a ¡â¤ìÔ Û¤ a óÜÇ ¤bm 5Ï a7¦Š1¤ ×
¢ ë

(68) (Kul ya ehlel Kitâbi lestüm alâ şey’in hatta
tukımut Tevrate vel İncîle ve ma ünzile ileyküm min
Rabbiküm* ve le yezîdenne kesîren minhüm ma
ünzile ileyke min Rabbike tuğyanen ve küfra* felâ
te’se alel kavmil kafirîn;)
“De ki: “Ey kitâp ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve
Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas
üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki, Rabbinden sana
indirilenler, onların çoğunun azgınlığını ve inkârını
artıracaktır. Şu halde kâfir olan bir toplum için
üzülme!”
Çünkü kişiler bunlara itibar etmeyip kendi nefs ve
hevâlarından uydurdukları şeyleri yöneleceklerinden hiç bir
şey değildir. “Kûl” yâni “de ki” hitâbını incelersek, ilk gelen
hitâp “ikrâ” yâni “oku” hitâbında kişiye bir şeyler veriliyor
ve ona istinaden “ikrâ” hitâbı geliyor, “de ki” hitâbında ise
sende mevcût olanı “de” demektir. Gerçek tevhid
“izâfetlerin düşmesi” olduğuna göre, senin zâtın sıfâtlarına
yâni hilâfet mertebesine hitâb ederek ona “kûl” diyerek
sözü veriyor, bâtın âlemindekini açığa çıkarmak için
gerekli olan vâsıta onun hâlifesi oluyor.
Kendi nefslerine yöneldiklerinden ve o da hiçbir şey
olmadığından orada öyle kalırlar. Sen onlar için üzülme
çünkü senin yaptığın bu tebliğ onların nefslerine zor gelir.
Onların nefslerinin alışmış olduğu bir yaşantı vardır ve
onlar bunun dışına çıkmak istemezler.

æ@¢ªì2¡ b–
£ Ûaë aë¢…bç åí©ˆÛ£ aë aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a £æ¡a ›VY
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b¦zÛ¡ b• 3à¡ Ç ë ¡Š
¡ ¨üa ¡â¤ìî Û¤ aë ¡éÜ¨£ Ûb¡2 åß ¨a ¤åß ô¨‰b–ä£ Ûaë
›æì¢ãŒz
¤ í ¤áç¢ üë ¤áè¡ î¤ Ü Ç ¥Ò¤ì
 5Ï

(69)
(İnnellezîne
âmenu
vellezîne
hadu
vassabiune vennesara men amene billâhi vel yevmil
ahıri ve amile salihan felâ havfün aleyhim ve lâ hüm
yahzenun;)
“Muhakkak ki inananlar, yahudiler, sabiiler ve
hıristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe imân
eder ve güzel amel işlerse, onlar için bir korku
yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.”
Yahudilerden Mûsâ (a.s.) ın getirdiği gerçek hukûku
idrâk etmiş olanlar, sabiiler yâni yıldızlar ile ilgilenenler ve
hıristiyanlardan aynı şekilde İsâ (a.s.) ın getirdiklerinin
gerçeğini idrâk etmiş olanlar.
Örneğin bir çocuk babasının kendisinden yapmasını
istediklerini yaparsa ona bir korku olmaz. Fakat babasının
rızâsı olmadan bir fiil işlerse ondan korkar.

¬bä Ü¤ 
 ¤‰aë 3î©öa¬Š
¤ ¡a ¬óä© 2 Öbrî©ß bã¤ˆ
 a ¤†Ô Û ›WP
=¤áè¢ 
¢ 1¢ ã¤ a ô¬¨ìè¤ m ü bà2¡ ¥4ì¢‰ ¤áç¢ õ¬bu
 bàÜ£ ×
¢ 65
¢ ¢‰ ¤áè¡ î¤ Û ¡a
›æì¢Ün¢ Ô¤ í b¦Ôí©ŠÏ ë aì¢2£ˆ×
 b¦Ôí©ŠÏ

(70) (Lekad ehazna miysaka beni isrâîle ve
erselnâ ileyhim rusûlâ* küllemâ caehüm Resulün Bi
ma lâ tehva enfüsühüm ferîkan kezzebu ve ferîkan
yaktulun;)
“Andolsun biz, İsrailoğulları’ndan söz aldık ve
onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman
onlara bir peygamber nefislerinin hoşlanmadığı bir
şey getirmişse, bunlardan bir kısmını yalanlamışlar,
bir kısmını da öldürmüşlerdir.”
Kendi nefsâniyetlerindeki yaşantının dışında yaşantıya
78

80

yöneltenleri ya yalanladılar ya da öldürdüler çünkü kendi
nefsâni yaşamları zâhir olarak ortada iken peygamberler
bâtın yaşam ile kendilerine gelince bunu kabul edemediler.

£áq¢ aì¢à£ •
 ë aì¢àÈ Ï ¥òä n¤ Ï¡ æì¢Øm üa a¬ìj¢ 
¡ y
 ë ›WQ
¢éÜ¨£ Ûaë 6¤áè¢ ä¤ ß¡ ¥Šî©r×
 aì¢à£ •
 ë aì¢àÇ £áq¢ ¤áè¡ î¤ Ü Ç ¢éÜ¨£ Ûa lbm
›æì¢Üà È¤ í bà2¡ ¥Šî©–2

(71) (Ve hasibu ella tekûne fitnetün feamu ve
sammu sümme tabellahu aleyhim sümme amu ve
sammu kesîrun minhüm* vAllahu Basîrun Bimâ
ya'melun;)
“Onlar, bir fitne kopmayacak sandılar, kör ve
sağır kesildiler. Sonra Allah onların tevbesini kabul
etti. Sonra yine onların çoğu kör, sağır kesildiler.
Allah, onların yaptıklarını görüyor.”
Kör kesildiler yâni kendi varlıklarındaki Hakk’ın
hakîkatini göremediler, ilâhî varlığı idrâk edemediler. Onlar
ehli kitâptan olduklarından yeni gelen kitâptaki tecelliler
onların tecellilerinden farklı olduğundan o tecellilere karşı
kör ve sağır oldular. Sonra gelen peygamberlerin dâvetine
karşı kör ve sağır kesildiler. Ve bununda bir fitne meydana
getirmeyeceğini zannederek kendilerini aldattılar fakat
burada yaptıkları yanlışı daha sonra anladılar ve tövbe
ettiler. Allah Teâla onların bu tövbesini kâbul etti. Daha
sonra yine çoğu hakîkatlere karşı aynı şekilde kör ve sağır
oldular.

¢|î,
© à Û¤ a ìç¢ éÜ¨£ Ûa £æ¡a a¬ìÛ¢ bÓ åí©ˆÛ£ a Š1 ×
 ¤†Ô Û ›WR
aë¢†j¢ Ç¤ a 3î©öa¬Š
¤ ¡a ¬óä© 2 bí ¢|î,
© à Û¤ a 4bÓë 6áí ¤Šß ¢å2¤ a
â£Šy
 ¤†Ô Ï ¡éÜ¨£ Ûb¡2 ¤Ú¡Š'
¤ í¢ ¤åß ¢éã£ ¡a 6¤áØ
¢ 2£ ‰ë ó©2£ ‰ éÜ¨£ Ûa
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åî©àÛ¡ bÄ
£ Ü¡Û bßë 6¢‰bä£ Ûa ¢éí¨ë¤bß ë òä£ v
 Û¤ a ¡éî¤ Ü Ç ¢éÜ¨£ Ûa
›§‰b–ã¤ a ¤åß¡

(72) (Lekad keferellezîne kâlû innAllahe HUvel
Mesîhubnü Meryem* ve kalel Mesîhu ya beni
isrâîle'büdullahe Rabbî ve Rabbeküm* innehu men
yüşrik billâhi fekad harramallahu aleyhil cennete ve
me'vahün nar* ve ma lizzalimîne min ensâr;)
“Andolsun, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir"
diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa Mesih
onlara: "Ey İsrâîloğulları, hem benim, hem de sizin
Rabbiniz olan Allah'a ibâdet edin. Kim Allah'a ortak
koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır
ve onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin
yardımcıları da yoktur" demişti.”
İsâ (a.s.) da çeşitli olağanüstü hârikalar gördükleri
zaman onun ilâh olduğuna kanâat getirdiler ve işte “Allah”
budur dediler.
Meryem
oğlu
Mesih’te
Allah’ın
zuhûru
diğer
varlıklardan daha kemâlliydi. İsâ (a.s.) dan evvel Cenâb-ı
Hakk’ın zâtıyla birlikte bir varlıkta zuhûra geldiğini getiren
bir ilim yoktu. İşte İsâ (a.s.) ın getirdiklerinin güzelliği
buradaydı fakat onlar bura da bir başka yanılgıya düştüler
ve bunu sadece İsâ (a.s.) a hasretmeleri onların
küfürlerine sebep oldu. İslâmiyet ise “Ne yöne dönersen
Allah’ın vechi oradadır” (2/115) Âyeti ile bu gerçeği âleme
yaydı.
Oysa İsâ (a.s.) onlara “hem benim ve hem sizin
Rabbınız olan Allah’a ibâdet edin” demişti. Ve burada
rubûbiyyet mertebesi itîbârıyla Rabbların farklılığını
vurgulamıştı. Buradaki cennetten murât zâtın sâfîyetidir,
yâni
nefsâniyetin
ortadan
kalkarak
kendi
hakîki
varlıklarıyla orada zât cennetinde yaşamalarıdır ve onlara
Cenâb-ı Hakk bu yolun yâni vahdet yolunun kapatıldığını
belirtiyor. Ve fiil olmadan edindikleri yanlış ilim dâhi
görüldüğü gibi insânı cehenneme götürüyor. Yanlış inanç
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İnsânın âmelini dâhi alıp götürüyor.

<§òr Ü¨ q ¢sÛ¡ bq éÜ¨£ Ûa £æ¡a a¬ìÛ¢ bÓ åí©ˆÛ£ a Š1 ×
 ¤†Ô Û ›WS
bà£ Ç aì¢èn ä¤ í ¤áÛ ¤æ¡aë 6¥†y
¡ aë ¥éÛ¨ ¡a ¬ü¡a §éÛ¨ ¡a ¤åß¡ bßë

›¥áî©Ûa ¥laˆÇ ¤áè¢ ä¤ ß¡ aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ a £å
£ à î Û æì¢Ûì¢Ôí
(73) (Lekad keferellezîne kâlû innAllahe salisü
selâsetin, ve ma min ilâhîn illâ ilâhun vahıd* ve in
lem yentehu amma yekulune leyemessennellezîne
keferu minhüm azâbün elîm;)
"Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kâfir
olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer
söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan
inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır.”
Ebâ, ebî ve ruhu’l kûds dedikleri bu üçlü kâideye göre
Allah üçüncüsüdür dediler.
Bu âyete başka bir yönden bakarsak, üçten kasıt ef’âl,
esmâ ve sıfât âlemidir. Ve üçüncüden kasıt sıfât âlemini
söylediler çünkü kendilerinde zât mertebesi henüz
oluşmamıştı ve kendileri üç mertebe üzereydiler.

¢éÜ¨£ Ûaë 6¢éã ë¢Š1¡ Ì¤ n 
¤ í ë ¡éÜ¨£ Ûa óÛ¡a æì¢2ì¢ní 5Ïa ›WT
›¥áî©y‰ ¥‰ì¢1Ë

(74) (Efelâ yetubune ilellahi ve yestağfiruneHU,
vAllahu Ğafurun Rahîm;)
“Hâlâ Allah'a tevbe edip O'ndan af dilemiyorlar mı?
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

¤oÜ 
 ¤†Ó 7¥4ì¢‰ ü¡a áí ¤Šß ¢å2¤ a ¢|î,
© à Û¤ abß ›WU

6âbÈÀ
£ Ûa ¡æ5¢×¤bí bãb× 6¥òÔ í©£†•
¡ ¢éß¢£ ¢aë 6¢3
¢ ¢£ŠÛa ¡éÜ¡ j¤ Ó ¤åß¡
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›æì¢ØÏ ¤ªìí¢ ó¨ã£ a ¤ŠÄ
¢ ã¤ a £áq¢ ¡pbí¨üa ¢áè¢ Û ¢åî¡£ j ã¢ Ñ¤î×
 ¤ŠÄ
¢ ã¤ ¢a
(75) (Mel Mesîhubnü Meryeme illâ Resul* kad
halet min kablihir Rusül* ve ümmühu sıddîkah*
kâna ye'külânit ta'am* ünzur keyfe nübeyyinü
lehümül Âyâti sümmenzur ennâ yü'fekun;)
“Meryem'in oğlu Mesih (İsâ), sadece bir
peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip
geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi
de yemek yerlerdi. Bak onlara Âyetleri nasıl
açıklıyoruz. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar!”
İsâ (a.s.) ın risâleti sıfât mertebesinin rasullüğünü
yapmaktı yâni insândaki Allah varlığı bilincinin öncüsü idi.
Ve kendisinden sonra gelip bu ilmi bütün âleme yayacak
olan Hz.Resulullah(s.a.v) ın haberini vermesiydi.

¤áØ
¢ Û ¢ÙÜ¡ à¤ í ü bß ¡éÜ¨£ Ûa ¡æë¢… ¤åß¡ æë¢†j¢ È¤ m a ¤3Ó¢ ›WV
›¢áî©ÜÈ Û¤ a ¢Éî©à
£ Ûa ìç¢ ¢éÜ¨£ Ûaë b6È¦ 1¤ ã üë a¦£Š™


(76) (Kûl eta'büdune min dunillâhi mâ lâ
yemlikü leküm darren ve lâ nef'a* vAllahu HUves
Semiy'ul 'Alîm;)
“De ki: "Allah'ı bırakıp da size ne zarar, ne de
fayda
vermeye
gücü
yetmeyen
şeylere
mi
tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir".

Šî¤ Ë ¤áØ
¢ ä¡ í©… ó©Ï aì¢ÜÌ¤ m ü ¡lbnØ
¡ Û¤ a 3ç¤ a ¬bí ¤3Ó¢ ›WW
¢3j¤ Ó ¤åß¡ aì¢Ü£ ™
 ¤†Ó §â¤ìÓ õa¬ìç¤ a a¬ìÈ¢ j¡ n£ m üë ¡£Õz
 ¤Ûa
›;¡3î©j
£ Ûa ¡õ¬aì
 ¤åÇ aì¢Ü£ ™
 ë a¦Šî©r×
 aì¢Ü£ ™
 aë

(77) Kûl ya ehlel Kitâbi lâ tağlu fî dîniküm ğayrel
Hakkı ve lâ tettebiu ehvae kavmin kad dallu min
kablü ve edallu kesîran ve dallu an sevais sebîl;)
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De ki: "Ey kitâp ehli! Dininizde haksız yere aşırı
gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da
saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir
kavmin keyiflerine uymayın".

¡æbÛ¡ ó¨ÜÇ 3î©öa¬Š
¤ ¡a ¬óä© 2 ¤åß¡ aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ a åÈ¡ Û¢ ›WX
aì¢ãb×ë a¤ì–
 Ç bà2¡ ÙÛ¡ ¨‡ 6áí ¤Šß ¡å2¤ a óî©Çë …¢@ëa…
›æë¢†n È¤ í
(78) (Luınellezîne keferu min beni isrâîle alâ
lisani Davude ve Îsebni Meryem* zâlike Bima asav
ve kânu ya'tedun;)
“İsrâîloğulları'ndan
küfredenler,
Dâvud
ve
Meryem'in oğlu Îsâ diliyle lânetlenmişlerdir. Bu,
onların
isyan
etmeleri
ve
aşırı
gitmeleri
yüzündendi.”
Dâvud (a.s.) a Zebûr verildi fakat Tevrâttan sonra
gelmesine rağmen hüküm bazında bir şeyler getirmedi ve
Tevrât’ın şer’i hükümleri devâm etti, ancak çok katı
kurallara sahip olan beniisrâîl kavmini yumuşatıp duygusal
tarafa çekmek için indirilmiştir. Dâvud (a.s.) da bu
gelenleri çok duygusal bir ses tonu ile okurmuş, işte bu
kitâbın içindeki yürek yanıklığı ile lânet edildi denilmek
isteniyor burada. Kişinin duygusallığı ne kadar yüksek ise
rahmeti de o kadar yüksek olur aynı şekilde lânet
etmeside bu şekildedir.
Îsâ (a.s.) a yersiz olarak ulûhiyyet isnâd etmelerinden
ve Îsâ (a.s.) da kendisinden önceki diğer peygamberlere
göre çok daha yüksek bir ilim ve idrâki olduğundan burada
onun ismi zikrediliyor.

÷¤ j¡ Û 6¢êì¢ÜÈ Ï §ŠØ
 ä¤ ß¢ ¤åÇ æ¤ìç bän í ü aì¢ãb× ›WY
›æì¢ÜÈ 1¤ í aì¢ãb× bß
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(79) (Kânu la yetenahevne an münkerin fealuh*
lebi'se ma kânu yef’âlun;)
“Onlar, yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlar
dı. Yaptıkları şey ne kötü idi.”

÷¤ j¡ Û 6aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ a æ¤ìÛ£ ìn í ¤áè¢ ä¤ ß¡ a¦Šî©r×
 ô¨Šm ›XP
ó¡Ïë ¤áè¡ î¤ Ü Ç ¢éÜ¨£ Ûa Á‚
¡ 
 ¤æa ¤áè¢ 
¢ 1¢ ã¤ a ¤áè¢ Û ¤oß £†Ó bß
›æë¢†Û¡ b ¤áç¢ ¡laˆÈ Û¤ a

(80) (Terâ kesîren minhüm yetevellevnellezîne
keferu* le bi'se ma kaddemet lehüm enfüsühüm en
sehıtAllahu aleyhim ve fîl azâbi hüm hâlidun;)
“Onlardan birçoğunun kâfirleri dost edindiklerini
görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne
kadar kötüdür! Allah onlara gazâbetmiştir. Onlar
ebedî olarak azap içinde kalacaklardır.”

4¡Œã¤ ¢a ¬bß ë ¡£ój¡ ä£ Ûaë ¡éÜ¨£ Ûb¡2 æì¢äß¡ ¤ªìí¢ aì¢ãb× ¤ìÛ ë ›XQ
›æì¢Ô
¡ bÏ ¤áè¢ ä¤ ß¡ a¦Šî©r×
 £åØ
¡ Û¨ ë õ¬bî Û¡ ¤ëa ¤áç¢ ë¢ˆ‚
 m£ a bß ¡éî¤ Û ¡a
(81) (Ve lev kânu yu'minune billâhi ven Nebiyyi
ve ma ünzile ileyhi mettehazuhüm evliyae ve lâkinne
kesîren minhüm fâsikun;)
“Eğer onlar, Allah'a, Peygamber'e ve ona
indirilen Kur'ân'a inanmış olsalardı, kâfirleri dost
tutmazlardı. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış
kimselerdir.”

…ì¢èî Û¤ a aì¢äß ¨a åí©ˆÜ£ Û¡ ¦ñëa†Ç ¡bä£ Ûa £†(
 a £æ†v
¡ n Û ›XR
aì¢äß ¨a åí©ˆÜ£ Û¡ ¦ñ£…ìß ¤áè¢ 2 ŠÓ¤ a £æ†v
¡ n Û ë 7aì¢×Š(
¤ a åí©ˆÛ£ aë

åîg,
© î,g©
£ Ó¡ ¤áè¢ ä¤ ß¡ £æb2¡ ÙÛ¡ ¨‡ 6ô¨‰b–ã bã£ ¡a a¬ìÛ¢ bÓ åí©ˆÛ£ a
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›æë¢Šj¡ Ø
¤ n 
¤ í ü ¤áè¢ ã£ aë b¦ãbjç¤ ¢‰ë
(82) (Letecidenne eşedden Nâsi adaveten lillezîne
amenül yahude vellezîne eşrekû* ve letecidenne
akrabehüm meveddeten lillezîne amenüllezîne kâlû
innâ nesara* zâlike Bi enne minhüm kıssîsîne ve
ruhbanen ve ennehüm lâ yestekbirun;)
“İmân edenlere karşı düşmanlık yönünden
insânların en şiddetlisi olarak yahudileri ve Allah'a
ortak koşanları bulursun. Ve yine imân edenlere
sevgi bakımından en yakın olarak da: "Biz
hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Çünkü onların
içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar
büyüklük taslamazlar.”

¤áè¢ ä î¢ Ç¤ a ô¬¨Šm ¡4ì¢£ŠÛa óÛ¡a 4¡Œã¤ ¢a ¬bß aì¢Èà¡ 
 a‡¡aë ›XS
¬bä 2£ ‰ æì¢Ûì¢Ôí 7¡£Õz
 Û¤ a åß¡ aì¢ÏŠÇ bà£ ß¡ ¡Éß¤ £†Ûa å¡ß ¢œî©1m
›W&åí©†ç¡ b'
£ Ûa Éß bäj¤ n¢ ×
¤ bÏ bä£ ß ¨a

(83) (Ve izâ semiu ma ünzile iler Resuli tera
a'yünehüm tefîdu mined dem'ı mimma arefu minel
Hakk* yekulune Rabbenâ amennâ fektübna meaş
şahidîn;)
“Peygamber'e indirilen(Kûr'ân) i dinledikleri
zaman, onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı
gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar: "Ey
Rabb'imiz imân ettik, bizi de şâhitlerden yaz"
derler.”
Kendileri İsevîyyet mertebesinde olup daha henüz
Hakk’a ulaşamadıklarından ve gelen Âyetlerin kendilerini
Hakk’a ulaştıracağını idrâk ettiklerinden o kadar hoş bir
hâle geliyorlar ki o hâl ile gözlerinden yaşlar akıyor. Ve sen
de Hakk ehli, müşâhede ehli olduğun için onun hâlini
anlarsın. Ey Rabb’imiz biz zâti hakîkatleri ortaya getirdiği
için Kûr’ân’a inandık, müşâhede ehli olan müslümanlar gibi
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şâhit olanlardan yaz.

¡=£Õz
 Û¤ a åß¡ bãõ¬bu
 bßë ¡éÜ¨£ Ûb¡2 ¢åß¡ ¤ªìã¢ ü bäÛ bßë ›XT
›åî©zÛ¡ b–
£ Ûa ¡â¤ìÔ Û¤ a Éß bä2¢£ ‰ bäÜ 
¡ ¤†í¢ ¤æa ¢Éà ¤Àã ë

(84) (Ve mâ lenâ lâ nu'minu billâhi ve ma caena
minel Hakkı ve natmeu en yüdhılenâ Rabbünâ meal
kavmisSalihîn;)
"Hem biz Rabb'imizin bizi iyi kişilerle birlikte
(cennete) sokmasını arzulayıp dururken, neden
Allah'a
ve
hak
olarak
bize
gelen
şeylere
inanmayalım!".
Salîh kavimden kasıt hakîkat mertebesi itîbârıyla
kendinde nefsâniyetinden hiçbir şey kalmamış olanlardır.
Ve bunlarda Selâm isminin hakîkatinin ortaya çıkmasıdır.

¤åß¡ ô©Šv
¤ m §pbä£ u
 aì¢ÛbÓ bà2¡ ¢éÜ¨£ Ûa ¢áè¢ 2 bqbÏ ›XU

›åî©ä
¡ z
¤ à¢ Û¤ a ¢õ¬aŒu
 ÙÛ¡ ¨‡ë b6è î©Ï åí©†Û¡ b ¢‰bèã¤ üa bèn¡ z
¤ m
(85) (Fe esabehümullahu Bi ma kalu cennatin
tecrî min tahtihel enharu hâlidîne fîha* ve zâlike
cezaül muhsinîn;)
“Böyle
demeleri
sebebiyle
Allah
onları
altlarından
ırmaklar
akan
cennetlerle
mükâfatlandırmıştır.
Orada
ebedî
olarak
kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükâfatı budur.”
Cenâb-ı Hakk’ın üstümüzden gelen zâtî tecellisinin
mertebe mertebe sıfât, esmâ ve ef’âl tecellileri olarak
tenezzül etmesi altından geçmesidir ve kişinin bütün
varlığında bunu fiziksel olarak değil mânâ olarak
yaşamasıdır. Bizim başımız arşı âla’dır ve Cenâb-ı Hakk’ın
tecellileri bunun altında vücûdumuzda devâmlı olarak
akar. Muhsinin gerçek ifâdesi müşâhede ehli olanlardır ve
işte müşâhede ehli olanlarada böyle kesilmez mükâfatlar
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veririz ve ebedi olarak bu güzel tecelliler onlaradır.

¢lbz•
¤ a Ù÷¡ Û¬¨ ¯ë¢a ¬bä m¡ bí¨b2¡ aì¢2£ˆ×
 ë aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ aë ›XV
›;¡áî©zv
 Û¤ a

(86) (Vellezîne keferu ve kezzebu Bi ayatina
ülâike ashabül cehîm;)
İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar da cehennem
ehlidir.

¡pbjî¡£ Ÿ aì¢ß¡£Šz
 m¢ ü aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›XW
¢£kz
¡ í¢ ü éÜ¨£ Ûa £æ¡a a6ë¢†n È¤ m üë ¤áØ
¢ Û ¢éÜ¨£ Ûa £3y
 a ¬bß
›åí©†n È¤ à¢ Û¤ a
(87) (Ya eyyühellezîne amenu la tuharrimu
tayyibati ma ehallAllahu leküm ve lâ ta’tedu*
innAllahe le yuhıbbul mu’tedîn;)
“Ey imân edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz
şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü
Allah aşırı gidenleri sevmez.”
Kendi varlığınızı gerçek kimliğiniz zannederek onun
üzerine hayatınızı binâ etmeyin, Cenâb-ı Hakk’ın size kendi
zâtından verip helâl kıldığı şeyleri beşeriyetinizden
kaynaklanan haram şeyler ile değiştirmeyiniz. Hayat
felsefenizi kendi nefsâniyetiniz istikâmetinde değil Allah’ın
istediği şekilde yorumlayıp kullanın. Kişilerin beşeriyetlerini
öz varlıklarının üzerine çıkarttığımızda işte helâli haram
yapmış oluruz.

aì¢Ôm£ aë b:j¦ î¡£ Ÿ ü5y ¢éÜ¨£ Ûa ¢áØ
¢ Ó ‹‰ bà£ ß¡ aì¢Ü×
¢ ë ›XX
›æì¢äß¡ ¤ªìß¢ ©é2¡ ¤án¢ ã¤ a ô¬©ˆÛ£ a éÜ¨£ Ûa
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(88) (Ve külu mimmâ razekakümullahu halâlen
tayyiba* vettekullahellezî entüm Bihi mu'minun;)
“Allah'ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz
olarak yeyin ve inandığınız Allah'tan korkun.”
Her
ne
kadar
ilk
bakışta
fiiller
âlemindeki
yiyeceklerden bahsediliyor ise de esas olarak temiz mânâ
rızıkları kastedilmektedir. Kûr’ân-ı Kerîm baştan sona bir
temiz ve pak rızık sofrasıdır, kişileri tertemiz Hakk
sofrasına ulaştıran, hayâl ve vehim karışmamış Cenâb-ı
Hakk’ın salt vahdet deryâsındaki gıdâlarıdır ve işte bunları
yemek lâzımdır.

¤åØ
¡ Û¨ ë ¤áØ
¢ ã¡ bàí¤ a ó¬Ï© ¡ìÌ¤ Ü£ Ûb¡2 ¢éÜ¨£ Ûa ¢á×
¢ ¢ˆ
¡ aªìí¢ ü ›XY
¢âbÈ¤Ÿ¡a ¬¢ém¢ ‰b1£ Ø
 Ï 7æbàí¤ üa ¢ám¢ ¤†Ô£ Ç bà2¡ ¤á×
¢ ¢ˆ
¡ aªìí¢

¤áè¢ m¢ ì
¤ ×
¡ ¤ëa ¤áØ
¢ î©Üç¤ a æì¢àÈ¡ À
¤ m¢ bß ¡Á
 ¤ëa ¤åß¡ åî©×bß ¡ñŠ'
 Ç
6§âbí£ a ¡òr Ü¨ q ¢âbî–
¡ Ï ¤†v
¡ í ¤áÛ ¤åà Ï 6§òj Ó ‰ ¢Ší©Šz
¤ m ¤ëa
6¤áØ
¢ ã bàí¤ a a¬ìÄ
¢ 1 y
¤ aë 6¤án¢ 1¤ Ü y
 a‡¡a ¤áØ
¢ ã¡ bàí¤ a ¢ñ‰b1£ ×
 ÙÛ¡ ¨‡
›æë¢ŠØ
¢ '
¤ m ¤áØ
¢ Ü£ È Û ©ém¡ bí¨a ¤áØ
¢ Û ¢éÜ¨£ Ûa ¢åî¡£ j í¢ ÙÛ¡ ¨ˆ×


(89) (Lâ yüahızükümullahu billağvi fî eymâniküm
ve lâkin yüahızüküm Bima akkadtümül eyman*
fekeffaratühu ıt’amü aşereti mesakîne min evsetı
ma tut’ımune ehlîküm ev kisvetühüm ev tahrîru
raKâbetin, femen lem yecid fesıyamu selâseti
eyyam* zâlike keffaretü eymâniküm izâ haleftüm*
vahfezu
eymâneküm*
kezâlike
yübeyyinullahu
leküm ÂyâtiHİ lealleküm teşkürun;)
Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden
sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden
sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin keffareti (cezası),
ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek
veya giydirmek yahut da bir köle azad etmektir. Verecek
bir şey bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır.
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İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası
budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah Âyetlerini size
böyle açıklar ki, şükredesiniz. Bu yeminler kişinin sadece
kendisini ilgilendiren konulardaki yeminlerdir, bir karşı
taraf olup onun zarar görmesini gerektirecek yeminlerden
değildir.

¢Š
¡ î¤ à Û¤ aë ¢Šà¤ ‚
 Û¤ a bàã£ ¡a a¬ìä¢ ß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›YP
¢êì¢jä¡ n u
¤ bÏ ¡æbÀî¤ ,'
£ Ûa ¡3à Ç ¤åß¡ ¥u
¤ ¡‰ ¢âü¤‹üaë ¢lb–ã¤ üaë
›æì¢zÜ¡ 1¤ m¢ ¤áØ
¢ Ü£ È Û

(90) (Ya eyyühellezîne amenu innemel hamru
vel meysiru vel'ensabü vel'ezlamü ricsün min
amelişşeytani fectenibuhu lealleküm tüflihun;)
“Ey imân edenler! İçki, kumar, dikili taşlar
(putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir.
Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.”

ñëa†È Û¤ a ¢áØ
¢ ä î¤ 2 ÉÓ¡ ì¢í ¤æa ¢æbÀî¤ ,'
£ Ûa ¢†í©Ší¢ bàã£ ¡a ›YQ
¡éÜ¨£ Ûa ¡Š×
¤ ¡‡ ¤åÇ ¤á×
¢ £†–
¢ í ë ¡Š¡î¤ à Û¤ aë ¡Šà¤ ‚
 Û¤ a ó¡Ï õ¬bš
 Ì¤ j Û¤ aë
›æì¢èn ä¤ ß¢ ¤án¢ ã¤ a ¤3è Ï 7¡ñì¨Ü–
£ Ûa ¡åÇ ë

(91) (İnnemâ yürîdüş şeytanü en yukıa
beynekümül adavete vel bağdae fîl hamri vel meysiri
ve yesuddeküm an zikrillâhi ve anisSalati fehel
entüm müntehun;)
“Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık
ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan
alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil
mi?”

a7ë¢‰ˆy
¤ aë 4ì¢£ŠÛa aì¢Èî©Ÿaë éÜ¨£ Ûa aì¢Èî©Ÿaë ›YR
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¢Î5jÛ¤ a bäÛ¡ ì¢‰ ó¨ÜÇ bàã£ a a¬ìà¢ Ü Ç¤ bÏ ¤án¢ î¤ Û£ ìm ¤æ¡bÏ
›¢åî©jà¢ Û¤ a

(92) (Ve etıy'ullahe ve etî'ur Resule vahzeru* fein
tevelleytüm fa'lemu ennema alâ Resulinel belağul
mübîn;)
“Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin.
Kötülüklerden sakının. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz
ki, Peygamber'imize düşen sadece apaçık tebliğdir.”

§õ¤ó'
 2¡ ¢éÜ¨£ Ûa ¢áØ
¢ ã£ ìÜ¢ j¤ î Û aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›YT
¢éÜ¨£ Ûa áÜ È¤ î Û¡ ¤áØ
¢ y
¢ bß¡‰ë ¤áØ
¢ í©†í¤ a ¬¢éÛ¢ bäm ¡†î¤ –
£ Ûa åß¡

¥laˆÇ ¢éÜ Ï ÙÛ¡ ¨‡ †È¤ 2 ô¨†n Ç¤ a ¡åà Ï 7¡kî¤ Ì Û¤ b¡2 ¢éÏ¢ b‚í ¤åß
›¥áî©Ûa
(93) Leyse alellezîne amenu ve amilus salihati
cünahun fîma taımu izâ mettekav ve amenu ve
amilus
salihati
sümmettekav
ve
âmenu
sümmettekav
ve
ahsenu*
vAllahu
yuhıbbul
muhsinîn;)
“İmân edip salih amel işleyenler, Allah'tan
korktukları, imânlarında sebat ettikleri, salih amel
işlemeye
devam
ettikleri,
sonra
Allah'tan
sakındıkları,
imânlarından
ayrılmadıkları,
yine
Allah'tan
korktukları
ve
iyilikte
bulundukları
müddetçe,
daha
önce
yediklerinden
dolayı
kendilerine
bir
günah
yoktur.
Allah
iyilikte
bulunanları sever.”

§õ¤ó'
 2¡ ¢éÜ¨£ Ûa ¢áØ
¢ ã£ ìÜ¢ j¤ î Û aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›YT
¢éÜ¨£ Ûa áÜ È¤ î Û¡ ¤áØ
¢ y
¢ bß¡‰ë ¤áØ
¢ í©†í¤ a ¬¢éÛ¢ bäm ¡†î¤ –
£ Ûa åß¡
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¥laˆÇ ¢éÜ Ï ÙÛ¡ ¨‡ †È¤ 2 ô¨†n Ç¤ a ¡åà Ï 7¡kî¤ Ì Û¤ b¡2 ¢éÏ¢ b‚í ¤åß
›¥áî©Ûa

(94) (Ya eyyühellezîne amenu le yeblüvenne
kümullahu Bi şey'in minas saydi tenalühu eydîküm
ve rimahuküm liya'lemAllahu men yehafuHU bil
ğayb* femenı'teda ba'de zâlike felehu azâbün elîm;)
“Ey imân edenler! Allah sizi ellerinizin ve
mızraklarınızın erişeceği bir avla dener ki, gizlide
kendisinden korkanları meydana çıkarsın. Kim
bundan sonra saldırıda bulunursa onun için acı bir
azâb vardır.”

†î¤ –
£ Ûa aì¢Ün¢ Ô¤ m ü aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›YU
¢3r¤ ß¡ ¥õ¬aŒv
 Ï a¦†à¡£ È n ß¢ ¤áØ
¢ ä¤ ß¡ ¢éÜ n Ó ¤åß ë 6¥â¢Šy
¢ ¤án¢ ã¤ aë

b¦í¤†ç ¤áØ
¢ ä¤ ß¡ §4¤†Ç aë‡ ©é2¡ ¢áØ
¢ z
¤ í ¡áÈ ä£ Ûa åß¡ 3n Ó bß
ÙÛ¡ ¨‡ ¢4¤†Ç ¤ëa åî©×bß ¢âbÈŸ ¥ñ‰b1£ ×
 ¤ëa ¡òj È¤ Ø
 Û¤ a ÍÛ¡ b2
6ÑÜ 
 bà£ Ç ¢éÜ¨£ Ûa b1Ç 6©ê¡Šß¤ a 4b2ë Öë¢ˆî Û¡ b¦ßbî¡•

›§âbÔn¡ ã¤ a ë¢‡ ¥Œí©ŒÇ ¢éÜ¨£ Ûaë 6¢éä¤ ß¡ ¢éÜ¨£ Ûa ¢áÔ¡ n ä¤ î Ï …bÇ ¤åß ë
(95) (Ya eyyühellezîne âmenu lâ taktülüs sayde
ve entüm hurum* ve men katelehu minküm
müteammiden fecezaün mislü mâ katele minen
neami yahkümü Bihi zeva adlin minküm hedyen
baliğal kâ'beti ev keffaretün taamü mesakîne ev
adlü zâlike sıyamen liyezuka vebale emrih* afAllahu
amma selef* ve men ade feyentekımullahu minh*
vAllahu Azîzun züntikam;)
Ey imân edenler, ihramlı iken av hayvânı öldürmeyin.
İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini
tatması için, öldürdüğü hayvânın dengi ona cezadır ki,
Kâbe'ye ulaşacak bir kûrb’ân olmak üzere buna yine
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içinizden iki adaletli kişi hükmeder; yahut (ceza olmak
üzere) bir keffarettir ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak,
yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir.
Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa, Allah ondan intikamını
alır. Allah daimâ gâliptir, intikam sahibidir.
İhramda kişi zât mertebesinde olduğundan ve zât
mertebesinde fiiliyat olmadığından bunları avlamayın
deniliyor. Yâni zât mertebesinde artık emmâre, levvâme,
mülhîme ve diğer nefsleri korumak gerekiyor. Ulûhiyyet
mertebesi varlıkları kendi gerçek hâlleri üzere korumayı
gerektirir.

7¡ñ‰bî£ ,
£ Ü¡Ûë ¤áØ
¢ Û b¦Çbnß ¢éß¢ bÈŸë ¡Šz
¤ j Û¤ a ¢†î¤ •
 ¤áØ
¢ Û £3y
¡ ¢a ›YV
aì¢Ôm£ aë b6ß¦ ¢Šy
¢ ¤án¢ ß¤ ¢… bß ¡£Šj Û¤ a ¢†î¤ •
 ¤áØ
¢ î¤ Ü Ç â¡£Šy
¢ ë
›æë¢Š'
 z
¤ m¢ ¡éî¤ Û ¡a ô¬©ˆÛ£ a éÜ¨£ Ûa
(96) (Uhılle leküm saydül bahri ve taamühu
metaan leküm ve lisseyyareti, ve hurrime aleyküm
saydül berri ma dümtüm huruma* vettekullahellezî
ileyHİ tuhşerun;)
“Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz avı
ve onu yemek helâl kılındı. Kara avı ise, ihramlı
olduğunuz
müddetçe
size
haram
edilmiştir.
Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.”
Deniz, ilâhî deryadır ve orada hakîkatleri avlamak
helâldir. Kara ise beşeriyet olduğundan yasak edildi. Yâni
ihramlı iken gönül âleminden ilimler yakalamanız, ki gâye
odur, size helâldir ve ulûhiyyet mertebesi hakîkatlerini
daha da geliştirmen için Cenâb-ı Hakk bu ihrâmı özel
olarak giydirmiştir. Namazda nasıl ki ef’âl, esmâ, sıfât ve
zâtıyla kişi Hakk’ın huzurunda oluyor, işte ihrâmda da
Hakk’la beraber oluyor.
Bu emirleri dikkâtle uygulayın ve beşeriyetinize
düşerek Hakk’tan ayrı kalmaktan sakının. Ve O sizi
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toplamadan önce siz Allah-camî esmâsının içinde toplu
olarak durun, kendinizi dağıtmayın.

¡bä£ Ü¡Û b¦ßbîÓ¡ âaŠz
 Û¤ a oî¤ j Û¤ a òj È¤ Ø
 Û¤ a ¢éÜ¨£ Ûa 3È u
 ›YW
a¬ìà¢ Ü È¤ n Û¡ ÙÛ¡ ¨‡ 6†ö¡ ¬5Ô Û¤ aë ô¤†è Û¤ aë âaŠz
 Û¤ a Šè¤ '
£ Ûaë

£æaë ¡¤‰üa ó¡Ï bßë ¡paìà¨ 
£ Ûa ó¡Ï bß ¢áÜ È¤ í éÜ¨£ Ûa £æa
›¥áî©ÜÇ §õ¤ó(
 ¡£3Ø
¢ 2¡ éÜ¨£ Ûa
(97) (Cealellahul Kâ'betel Beytel Harame kıyamen
lin Nâsi veşŞehrel Harame vel Hedye vel Kalaid*
zâlike li ta'lemu ennAllahe ya'lemü ma fîs Semavati
ve ma fîl Ardı ve ennAllahe Bi külli şey'in 'alîm;)
“Allah, Kâbe'yi, o Beyt-i haram'ı, haram ayı,
kurbanı ve (kurbanlardaki) gerdanlıkları insânlar
için bir nizam kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde
olan herşeyi bildiğini ve Allah'ın herşeyi hakkıyla
bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.”
Bâtın olarak düşünürsek, hiçbir varlıkta ortaya
getirmediği Kâbe oluşumunu insânda ortaya getirdi ve
gönül Kâbe’sini kıldı. Kılmak ise bir şeyi murât etmektir.
Bizler
istesekte
istemesekte
Cenâb-ı
Hakk’ın
herbirerlerimizde kendisine ait bir beyti vardır. Kim ki bu
beyti tamamladı, düzenledi ve tavâf etti ise o Hakk’ın
hakîkatinin idrâk edip kendisinde misâfir etmiştir. Ve bu
oluşum bu hakîkati idrâk etmeyenlere Haram oldu, yâni
mahrem
oldu,
idrâk
edenlere
ise
harem
oldu.
Herbirerlerimizin gönüllerini kendisine harem başkalarına
haram, ta ki bir başka kişiyi kendisine harem edininceye
kadar.
İşte Hakk ehliyle çok hassas muhabbette
bulunmak lâzımdır ki sana gönül kapısını kapatmasın
çünkü oraya herkesi almazlar.
Beşerin değil, gerçek anlamda insânların orada kıyâm
etmesi için. Dünya üzerindeki insânların kaçı gerçek
anlamda insândır acaba?
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Hac ayında diğer bütün ayların üzerinde bir feyzi ilâhî
vardır ve onun dışında hac edilemiyor. İşte bir insânda ne
zaman hakîkatini idrâk etti ise o zaman onun Şehrel
Haramı yâni hürmetli ayıdır.
En değerli kûrb’ân insânın kendi nefsini Hakk’a
kûrb’ân etmesidir. Böylece Hakk’ı kazanmış olur. Para
karşılığı kesilen kûrb’ân da giden hayvânın canıdır. Sevap
kazanılır.

éÜ¨£ Ûa £æaë ¡lbÔÈ¡ Û¤ a ¢†í©†(
 éÜ¨£ Ûa £æa a¬ìà¢ Ü Ç¤ ¡a ›YX
›6¥áî©y‰ ¥‰ì¢1Ë
(98) (I'lemu ennAllahe
ennAllahe Ğafurun Rahîm;)

şedîdül

ıkabi

ve

“İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli
olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”
Bir kimse Allah’ın karşısına beşeriyetiyle çıkarsa
alacağı karşılık çok şiddetlidir, kim ki beşeriyyetinden
soyunma çalışmaları içerisinde ise ve az birazda günahları
kalmış ise onun içinde çok bağışlayıcı ve çok
merhametlidir. Kûr’ân-ı Kerîm’de azâb Âyetlerinden
bahsedilen yerlerde kişilerin beşeriyetleri vardır .

¢áÜ È¤ í ¢éÜ¨£ Ûaë 6¢Î5jÛ¤ a ü¡a ¡4ì¢£ŠÛa óÜÇ bß ›YY
›æì¢àn¢ Ø
¤ m bßë æë¢†j¤ m¢ bß

(99) (Ma aler Resuli illel belağ* vAllahu ya'lemü
ma tübdune ve ma tektümun;)
“Peygamber'in
üzerine
düşen
sadece
duyurmadır. Allah, açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.”
Yâni o kendisine bildirileni tebliğ eder ve kendisinden
bir şey ilâve etmez.
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Ùj v
 Ç¤ a ¤ìÛ ë ¢kî¡£ À
£ Ûaë ¢sî©j‚
 Û¤ a ô¡ìn 
¤ í ü ¤3Ó¢ ›QPP
¡lbjÛ¤ üa ó¡Û¯ë¢a ¬bí éÜ¨£ Ûa aì¢Ôm£ bÏ 7¡sî©j‚
 Û¤ a ¢ñŠr¤ ×

›;æì¢zÜ¡ 1¤ m¢ ¤áØ
¢ Ü£ È Û
(100) (Kûl lâ yestevil habîsü vattayyibü velev
a'cebeke kesretül habîs* fettekullahe ya ülil elbabi
lealleküm tüflihun;)
“De ki:"Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz,
pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile". Ey selim akıl
sahipleri Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.”
Nefsâniyet ile yapılan herşey habistir, çünkü Hakk’ın
varlığına
sahip
olup onunla
birşeyler
yaptığımızı
zannediyoruz. Ey “ülil elbab-kapı sahipleri” Allah esmâsının
hakîkatini idrâk edememekten sakının. Esas felâh bu
mertebededir bunun için çalışın.

õ¬bî ,¤(a ¤åÇ aì¢Ü÷ 
¤ m ü aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›QPQ
¢4£Œä í¢ åî©y bèä¤ Ç aì¢Ü÷ 
¤ m ¤æ¡aë 7¤á×
¢ ¤ªì
¢ m ¤áØ
¢ Û †j¤ m¢ ¤æ¡a
¥‰ì¢1Ë ¢éÜ¨£ Ûaë b6è ä¤ Ç ¢éÜ¨£ Ûa b1Ç 6¤áØ
¢ Û †j¤ m¢ ¢æ¨a¤ŠÔ¢ Û¤ a
›¥áî©Üy

(101) (Ya eyyühellezîne âmenu lâ tes'elu an
eşyae in tübde leküm tesü'küm* ve in tes'elu anha
hîne yünezzelül Kûr'ânu tübde leküm* afAllahu
anha* vAllahu Ğafurun Hâlîm;)
“Ey imân edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza
gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları
Kur'ân indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki
Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve
çok yumuşak davranandır.”
Kûr’ân zâttır ve o anda bunlar idrâk edilemeyeceğinden dolayı sormayın deniliyor.
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bè2¡ aì¢zj •
¤ a £áq¢ ¤áØ
¢ Ü¡ j¤ Ó ¤åß¡ ¥â¤ìÓ bèÛ b
 ¤†Ó ›QPR
›åí©ŠÏ¡ b×

(102) (Kad seeleha
sümme asbehu kafirîn;)

kavmün

min

kabliküm

“Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu
da sonra inkâr etmişti.”

üë §òj ö¡ ¬b
 üë §ñŠî©z2 ¤åß¡ ¢éÜ¨£ Ûa 3È u
 bß ›QPS
óÜÇ æë¢Šn 1¤ í aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ a £åØ
¡ Û¨ ë =§âby üë §òÜ î©•ë
›æì¢ÜÔ¡ È¤ í ü ¤áç¢ ¢Šr ×
¤ aë 6l¡ˆØ
 Û¤ a ¡éÜ¨£ Ûa
(103) (Ma cealellahu min behîratin ve lâ saibetin
ve lâ vasîletin ve la hamin, ve lâkinnellezîne keferu
yefterune alellahil kezib* ve ekseruhüm lâ ya'kılun;)
“Allah, ne "bahîre"yi, ne "sâibe"yi, ne "vesile"yi
ve ne de "hâm"ı meşru kılmamıştır. Fakat
küfredenler, Allah'a yalan iftira etmektedirler.
Onların çoğunun akılları ermez.”
Allah kulağı çentilen, salıverilen, erkek dişi ikiz
doğuran ve on defa yavrulamasından dolayı yük
vurulmayan hayvânların adanmasını emretmemiştir.

¢éÜ¨£ Ûa 4Œã¤ a ¬bß ó¨Û¡a a¤ìÛ bÈm ¤áè¢ Û 3î©Ó a‡¡aë ›QPT

b6ã õ¬b2 ¨a ¡éî¤ Ü Ç bã¤†u
 ë bß bäj¢ 
¤ y
 aì¢ÛbÓ ¡4ì¢£ŠÛa óÛ¡aë
›æë¢†n è¤ í üë b¦÷î¤ ,( æì¢àÜ È¤ í ü ¤áç¢ ¢ª¯ë¬b2 ¨a æb× ¤ìÛ ëa
(104) Ve izâ kıle lehüm tealev ilâ ma enzelAllahu
ve iler Resuli kâlû hasbünâ ma vecednâ aleyhi
abaena* evelev kâne abaühüm lâ ya'lemune şey'en
ve lâ yehtedun;)
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Onlara: " Allah'ın indirdiği (kitâbı) ne ve
peygamber'e gelin" dendiği zaman:" Atalarımızı
üzerinde bulduğumuz şey bize yeter" derler. Ataları
bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan
kimseler olsa da mı?
Beşeriyet nefsleriyle yaşayanlara Allah’ın zâtına gelin
denildiği zaman, onlar biz babalarımızı bu şekilde kendi
nefsleri üzere bulduk onun için onlara uyacağız ve bu bize
yeter dediler.

ü 7¤áØ
¢ 
 1¢ ã¤ a ¤áØ
¢ î¤ Ü Ç aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›QPU
b¦Èî©àu
 ¤áØ
¢ È¢ u
¡ ¤Šß ¡éÜ¨£ Ûa óÛ¡a 6¤án¢ í¤ †n ç¤ aa‡¡a £3™
 ¤åß ¤á×
¢ ¢£Šš
¢ í
›æì¢Üà È¤ m ¤án¢ ä¤ ×
¢ bà2¡ ¤áØ
¢ ÷¢ j¡£ ä î¢ Ï

(105)
Ya
eyyühellezîne
âmenu
aleyküm
enfüseküm*
lâ
yadurruküm
men
dalle
izehtedeytüm*
ilellahi
merciuküm
cemî'an
feyünebbiüküm Bi mâ küntüm ta'melun;)
“Ey inananlar, kendinize dikkat edin. Siz doğru
yolda olduğunuz takdirde doğru yoldan sapanlar size
zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır.
Yaptıklarınızı size O haber verecektir.”

a‡¡a ¤áØ
¢ ä¡ î¤ 2 ¢ñ…bè(
 aì¢äß ¨a åí©ˆÛ£ a bèí¢£ a ¬bí ›QPV
§4¤†Ç aë‡ ¡æbäq¤ a ¡òî£ •
¡ ìÛ¤ a åî©y ¢p¤ìà Û¤ a ¢á×
¢ †y
 a Šš
 y


¡¤‰üa ó¡Ï ¤án¢ 2¤ Š™
 ¤án¢ ã¤ a ¤æ¡a ¤á×
¢ ¡Šî¤ Ë ¤åß¡ ¡æaŠ
 ¨a ¤ëa ¤áØ
¢ ä¤ ß¡
¡ñì¨Ü–
£ Ûa ¡†È¤ 2 ¤åß¡ bàè¢ ã ì¢j¡ z
¤ m 6¡p¤ìà Û¤ a ¢òj î©–ß¢ ¤áØ
¢ n¤ 2 b•bÏ
b¦äà q ©é2¡ ô©Šn '
¤ ã ü ¤án¢ j¤ m ¤‰a ¡æ¡a ¡éÜ¨£ Ûb¡2 ¡æbà
¡ ¤Ôî¢ Ï
¬bã£ ¡a ¡éÜ¨£ Ûa ñ…bè(
 ¢án¢ Ø
¤ ã üë =ó2¨ ¤ŠÓ¢ a‡ æb× ¤ìÛ ë
›åî©àq¡ ¨üa åà¡ Û a¦‡¡a
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(106) (Ya eyyühellezîne amenû şehadetü
beyniküm izâ hadare ehadekümül mevtü hînel
vasıyyetisnani zeva adlin minküm ev aharani min
ğayriküm in entüm darebtüm fîl ardı feesabetküm
musîbetülmevt* tahbisunehüma min ba'dis Salâti
feyuksimâni billâhi inirtebtüm la neşteriy Bihi
semenen ve lev kâne zâ kûrba, ve lâ nektümü
şehadetAllahi innâ izen leminel' asimîn;)
“Ey imân edenler! İçinizden birine ölüm
(emareleri)
geldiği
zaman,
vasiyet
sırasında
aranızdaki şâhitliğin hükmü, kendi içinizden iki
adaletli şâhit, yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış
iseniz, ölüm (emareleri de) size gelip çatmışsa,
sizden olmayan diğer iki şâhit tutmaktır. Eğer
(bunlardan) şüpheye düşerseniz, namazdan sonra
onları alıkorsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin
ederler: "Akraba bile olsa, yemini bir çıkar karşılığı
satmayacağız, Allah'ın şâhitliğini gizlemeyeceğiz.
Aksi halde günahkârlardan oluruz".

¡æaŠ
 ¨bÏ b¦àq¤ ¡a ¬bÔ£ z
 n 
¤ a bàè¢ ã£ a ó¬Ü¨ Ç Šr¡ Ç¢ ¤æ¡bÏ ›QPW
¡æbîÛ ¤ëüa ¢áè¡ î¤ Ü Ç £Õz
 n 
¤ a åí©ˆÛ£ a åß¡ bàè¢ ß bÔß ¡æbßì¢Ôí
bßë bàè¡ m¡ …bè(
 ¤åß¡ ¢£Õy
 a ¬bä m¢ …bè'
 Û ¡éÜ¨£ Ûb¡2 ¡æbà
¡ Ô¤ î¢ Ï
›åî©àÛ¡ bÄ
£ Ûa åà¡ Û a¦‡¡a ¬bã£ ¡a b9äí¤ †n Ç¤ a
(107) (Fein usira alâ ennehümestehakka ismen
feaharani yakumani mekamehüma minellezînestehakka aleyhimül evleyâni feyuksimâni billâhi
leşehadetünâ
ehakku
min
şehadetihimâ
ve
maâ'tedeynâ* innâ izen leminez zâlimîn;)
“Eğer o iki şahidin bir günah işledikleri
anlaşılırsa ölene daha yakın olan hak sahiplerinden
diğer iki kişi onların yerine geçerler ve: "Bizim
şâhitliğimiz, önceki iki kişinin şâhitliğinden daha
98

100

doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik.
Aksi halde biz de zâlimlerden olurduk" diye Allah'a
yemin ederler.”

¬bè è¡ u
¤ ë ó¨ÜÇ ¡ñ…bè'
£ Ûb¡2 aì¢m¤bí ¤æa ó¬ã¨ ¤…a ÙÛ¡ ¨‡ ›QPX
aì¢Ôm£ aë 6¤áè¡ ã¡ bàí¤ a †È¤ 2 ¥æbàí¤ a £…Šm¢ ¤æa a¬ìÏ¢ b‚í ¤ëa

›;åî©Ô
¡ b1Û¤ a â¤ìÔ Û¤ a ô¡†è¤ í ü ¢éÜ¨£ Ûaë 6aì¢Èà 
¤ aë éÜ¨£ Ûa
(108) Zâlike edna en ye'tu Bişşehadeti alâ
vechiha ev yehafu en türadde eymanün ba'de
eymanihim* vettekullahe vesmeu* vAllahu lâ yehdil
kavmel fasikîn;
“İşte bu, şâhitliklerini gerektiği gibi yapmaları,
yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul
edilmemesinden korkmaları için en iyi yoldur.
Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah, doğru
yoldan çıkân bir topluluğu hidâyete erdirmez.”

6¤án¢ j¤ u
¡ ¢a ¬a‡bß ¢4ì¢Ôî Ï 3
¢ ¢£ŠÛa ¢éÜ¨£ Ûa ¢Éà v
¤ í â¤ìí ›QPY
›"¡lì¢îÌ¢ Û¤ a ¢â5Ç oã¤ a Ùã£ ¡a b6ä Û áÜ¤ Ç¡ ü aì¢ÛbÓ
(109) (Yevme yecmeullahir Rusüle feyekulü ma
za ücibtüm* kâlû lâ ilme lenâ* inneKE ente âllâmül
ğuyub;)
“Allah, Resulleri topladığı gün:" Size ne cevap
verildi? "der. "Bizim bilgimiz yok" derler, "gizlileri
bilen yalnız sensin, sen!".
“Allah, topladığı gün” demesi, hakîkati ilâhîde
toplandığı günü gösteriyor. Peygamberlerin varlığında
Allah camî isminin zuhûru olduğundan, ilmimiz yok
demeleri bizim beşeriyetimiz yok ki, ona bağlı olan bir
ilmimiz olsun demektir. Beşeriyetleri yönünden ilimlerinin
olmaması onların gerçekte hiçbir ilmi yoktur demek
değildir. Kendilerinde olan ilmi Alîm sıfâtıyla Hakk’a
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vermişlerdir. Bu şekilde Hakk’ı, hem kendilerinde ilim
olmadığı yönle tenzih, hem gaybleri bilen sensin diyerek
teşbih hem de tevhid ettiler. Ve bu kelâm hepsinin
sözcüsü olarak Hakîkati Muhammedî mertebesindendir.

ó©nà È¤ ã¡ ¤Š×
¢ ¤‡a áí ¤Šß å2¤ a óî©Ç bí ¢éÜ¨£ Ûa 4bÓ ¤‡¡a ›QQP
¢áÜ¡£ Ø
 m¢ ¡¢†Ô¢ Û¤ a ¡ë¢Š2¡ Ùm¢ ¤†í£ a ¤‡¡a <Ùm¡ †Û¡ aë ó¨ÜÇ ë Ùî¤ Ü Ç

òà Ø
¤ z
¡ Û¤ aë lbnØ
¡ Û¤ a Ùn¢ à¤ Ü£ Ç ¤‡¡aë 75è¤ ×
 ë ¡†è¤ à Û¤ a ó¡Ï bä£ Ûa
¡ò÷ î¤ è ×
 ¡åî©À
£ Ûa åß¡ ¢ÕÜ¢ ‚
¤ m ¤‡¡aë 73î©vã¤ ¡üaë òí¨‰¤ìn£ Ûaë

¢ªô¡Šj¤ m¢ ë ó©ã¤‡¡b2¡ a¦Šî¤ Ÿ ¢æì¢Øn Ï bèî©Ï ¢ƒ1¢ ä¤ n Ï ó©ã¤‡¡b2¡ ¡Šî¤ À
£ Ûa
7óã© ¤‡¡b2¡ ó¨m¤ìà Û¤ a ¢x¡Š‚
¤ m¢ ¤‡¡aë 7óã© ¤‡¡b2¡ ˜Š2¤ üaë éà ×
¤ üa

¡pbäî¡£ j Û¤ b¡2 ¤áè¢ n ÷¤ u
¡ ¤‡¡a Ùä¤ Ç 3î©ö¬aŠ
¤ ¡a ¬óä© 2 ¢o1¤ 1 ×
 ¤‡¡aë
›¥åî©jß¢ ¥Šz
¤ 
¡ ü¡a ¬aˆç¨ ¤æ¡a ¤áè¢ ä¤ ß¡ aë¢Š1 ×
 åí©ˆÛ£ a 4bÔÏ
(110) (İz kalAllahu ya Îsebne Meryemezkür
nı'metî aleyke ve alâ validetik* iz eyyedtüke Bi ruhıl
kudüsi tükellimün Nase fîl mehdi ve kehlâ* ve iz
allemtükel Kitâbe vel Hıkmete vetTevrate vel'İncîl*
ve iz tahlüku minet tîni kehey'etit tayri Bi iznî
fetenfühu fîha fe tekûnü tayren Bi iznî ve tübri-ül'
ekmehe vel ebrasa Bi iznî* ve iz tühricül mevtâ Bi
iznî* ve iz kefeftü beni isrâîle anke iz ci'tehüm bil
beyyinati fekalellezîne keferu minhüm in haza illâ
sıhrün mübîn;)
“O vakti hatırla ki Allah Teâlâ şöyle buyurdu: "Ey
Meryemoğlu İsâ! Sana ve annene olan nîmetimi
hatırla! Hani seni Rûhu'l-Kudüs (Cebrâil) ile
desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken
insânlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti,
Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan
kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, oda
iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve
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alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle
iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın.
İsrâîloğulları'na Âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr
edenlerin: "Bu ancak apaçık bir sihirdir" dedikleri
zaman seni, onlardan korumuştum.”
Cenâb-ı Hakk ötelerde bir yerden değil karşılıklı
konuşuyor gibi hitâp ediyor. Îsâ (a.s.) anne tarafından
nefsi küll kaynaklı, baba görevi Rûhûl-Kudüs olduğundan
aklı küll bâtında nefsi küll zuhûrda oluyor ve bu nedenle
annesine atfen kendisine hitâp ediliyor. Ve bu yüzden İsâ
(a.s.) da nefsi emmâre, levvâme ve mülhime mertebeleri
yoktu.
İsâ (a.s.) ın annesine verilen nîmet İsâ (a.s.) gibi bir
oluşumu kendi varlığında muhafaza edip zuhûra
getirmesidir. İsâ (a.s.) a verilen nîmet ise Hakîkati
Muhammedîyyedir. O güne kadar hiçbir insânda zuhûra
gelmemiş hâliyle İsâ (a.s.) da zuhûra geldi yâni bir varlık
üzerinde ilâhî hakîkat ilk defa ve teşbih mertebesinden
zuhûra geldi. O güne kadar gelenlerin Allah’ı müşâhede
etmelerine izin yoktu, İsâ (a.s.) ın sadece kendisine özel
olarak görme mertebesi başladı. Ve varlığının hakîkatinde
ilâhî varlığın olduğunu müjdeleyen ilk oluşum oldu.
Âdem (a.s.) ile başlayan ve Mûsâ (a.s.) da kemâlini
bulan “ve nefahtü” yâni “rûhumdan üfledim” hitâbı var
idi, İsâ (a.s.) da “iz eyyedtüke Bi ruhıl kudüsi”
ifâdesiyle yeni bir aşamaya geçti ve kudsiyyet âleminden
kendisine verilen bilgi orada zuhûra çıktı o da Hakîkati
Muhammedîdir. Bu nedenle müslümanlara en yakın olanlar
gerçek Hıristiyanlardır.
Ve Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm sıfâtının zuhûru daha İsâ
(a.s.) bebek iken kendisinde başladı. Daha idrâkinde
olmadan Cenâb-ı Hakk ondan Hakîkati İlâhîyyeyi zuhûra
getiriyordu, büyüyüp normal yaşa gelince bu sefer kendisi
şuur ile konuşup Hakîkati İlâhiyyeyi zuhûra getirmeye
devâm etti. Tasavvufi açıdan ise, bizim beşiğimiz
bedenimizdir yaşımız kaç olursa olsun. Kitâptan kasıt
şeriat bilgisidir yâni Hakîkati İlâhiyyenin şeriatını bahseden
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bir kitâp. İçerde yaşamış olduğu kudsi âlemin dışarıda
fiillerinin nasıl olması gerektiğinin kitâbıdır.
Tevrât, esmâ âleminin hakîkatlerini bildiren, İncil, sıfât
âleminin hakîkatlerini bildirendir. Hikmet ise bunların
hepsini gereği gibi gerektiği yerde kullanmaktır.
İncil yâni müjde İsâ (a.s.) ın insânlık âlemine Hz.
Resûlüllah (s.a.v.) ı haber vermesi, o güne kadar insânlık
âlemine en büyük müjde idi. İsâ (a.s.) kendi bünyesinde
bu hakîkat ile zuhûra geldiği için onu müjdeliyor.
Tevrât, tevriyyetten gelmektedir yâni haberi en uzak
yere ulaştıran mânâsınadır. O güne kadar gelen
peygamberler sâdece kendi kavimlerine geliyorlardı,
Tevrât ile bu alan genişledi. Tevrât-ı Şerifi tam olarak
ezbere bilenlerin Mûsâ (a.s.) Hârûn (a.s.) ve İsâ (a.s.)
olduğu belirtilmektedir, oysa Kûr’ân-ı Kerîme baktığımızda
binlerce, milyonlarca ezberleyeni vardır, bu da Zâti
tecellinin ne kadar geniş bir alanı kapsadığının ifâdesidir.
İsâ (a.s.) toprakta gezici varlıklar değil uçucu yâni
gönül âleminde yükselen şeyler yapıyordu. Cenâb-ı Hakk
“Benim iznimle” diyerek İsâ (a.s.) ın fiilini kendisine
bağladığı anlarda İsâ (a.s.) da kudret-ulûhiyyetlik ortaya
çıkıyordu fakat bu sürekli değildi zaman zaman oluyordu.
Bu süreklilik sadece Hz. Resûlüllah (s.a.v.) ta oldu ve
beşeriyetiyle, bu kendisinde süreklilik üzere olan ulûhiyyeti
perdeledi.
Anadan doğma kör yâni daha başta Hakîkati İlâhiyyeyi
idrâk edemeyenlerin mânâ gözlerini açıp Hakîkati
İlâhîyyeyi görür hâle getiriyordu.
Alaca hastalığı olanları, yâni beşeriyyet dalgalanmaları, benlik dalgalanmaları olanları “Allah’ın boyasıyla”
boyadıktan sonra onlarda bu dalgalanmalar kalmıyordu.
Ölüleri, yâni ölü kalpleri diriltiyordu.
Teşbih hakîkatlerinin tenzih ile ortadan kalkmasına
mâni olarak seni koruduk diyor Cenâb-ı Hakk.
Kendileri İsâ (a.s.) da bulunan Hakîkati İlâhîyyeyi
idrâk edemeyip, meseleye beşeri akılla baktıklarından bu
“sihirdir” dediler.
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ó©2 aì¢äß¡ ¨a ¤æa åí©£ ¡‰aìz
 Û¤ a óÛ¡a ¢oî¤ y
 ¤ëa ¤‡¡aë ›QQQ
›æì¢àÜ¡ 
¤ ß¢ bäã£ b2¡ ¤†è (
¤ aë bä£ ß ¨a a¬ìÛ¢ bÓ 7óÛ© ì¢Š2¡ ë

(111) (Ve iz evhaytü ilel Havâriyyine en âminu Bî
ve Bi Resulî* kâlû amennâ veşhed Bi ennenâ
müslimun;)
“Hani Havârilere:"Bana ve Resulüme imân edin"
diye ilham etmiştim. Onlar da: "İmân ettik, bizim
şüphesiz
müslümanlar
olduğumuza
şâhit
ol"
demişlerdi.”
Bu âyetten İslâmın ayrı bir din ve diğer dinlerin de
İslâmdan ayrı bir din olmadıkları açıkça anlaşılıyor.
Buradaki vahiy, Allah’ın o varlıktaki hakîkatini o varlığın
mertebesinden zuhûra çıkarmasıdır ve bu vahiylere ilham
deniliyor. İşte vahyin esâsı da budur, hangi varlığa
hakîkati hangi mertebeden veriliyor ise o mertebeden ona
vahyolunuyor. Efendimize (s.a.v) olan vahiy ile burada ve
daha başka çeşitli yerlede bahsedilen vahiyler isim olarak
aynıdır fakat mânâ olarak farklıdır.
Kelâm ile vahiy arasında şu fark vardır, kelâm ses
olarak çıkar, vahiy ise sessiz ve lâfsızdır.
“Bana imân edin” demesi Cenâb-ı Hakk’ın zâtına imân
etmektir, “Resûlüme imân edin” demesi ise kendi
hakîkatinin onda var olduğuna imân edin demektir.
Müslüman, kendi varlığından
teslim olmuş kimse demektir.

temizlenerek

Hakk’a

¤3ç áí ¤Šß å2¤ a óî©Ç bí æì¢í£ ¡‰aìz
 Û¤ a 4bÓ ¤‡¡a ›QQR
6¡õ¬bà 
£ Ûa åß¡ ¦ñ†ö¡ ¬bß bäî¤ Ü Ç 4¡£Œä í¢ ¤æa Ù2¢£ ‰ ¢Éî©Àn
¤ í
›åî©äß¡ ¤ªìß¢ ¤án¢ ä¤ ×
¢ ¤æ¡a éÜ¨£ Ûa aì¢Ôm£ a 4bÓ

(112) (İz kâlel havâriyyune ya Îsebne Meryeme
hel yestetı'u Rabbüke en yünezzile aleynâ Mâideten
mines Semâ'i* kalettekullahe in küntüm mu'minîn;)
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“Havâriler:" Ey Meryemoğlu İsâ, Rabbin bize
gökten bir sofra indirebilir mi?" dediler. İsâ da:
"İnanıyorsanız Allah'tan korkun" dedi.”
Havârilerin istedikleri bu sofra Hakîkati Muhammedî ve
Hakîkati Îseviyyenin teferruatıdır. İsâ (a.s.) a toplu olarak
verilen bu hakîkatin mâhiyetini anlamak için hâvarilerin
izâh istemeleridir, çünkü Hakîkati Muhammedînin ne
olduğunu anlamaları lâzım ki yardımcıları olabilsinler,
bilmedikleri bir şey de nasıl yardım edeceklerdir.
Ruhul-Kudüs gökyüzünden gelen bir hakîkattir. Ve İsâ
(a.s.) da onlara bu size verilebilir fakat bu konuda dikkatli
olun diyerek onları uyarıyor.

bä2¢ ì¢ÜÓ¢ £å÷¡ à À
¤ m ë bèä¤ ß¡ 3×
¢ ¤bã ¤æa ¢†í©Šã¢ aì¢ÛbÓ ›QQS

›åí©†ç¡ b'
£ Ûa åß¡ bèî¤ Ü Ç æì¢Øã ë bän Ó¤ †•
 ¤†Ó ¤æa áÜ È¤ ã ë
(113) (Kâlû nürîdü en ne'küle minha ve
tatmeinne kulûbüna ve na'leme en kad sadaktena ve
nekûne aleyhâ mineş şâhidîn;)
Havâriler:
"İstiyoruz
ki
ondan
yiyelim,
kalblerimiz
iyice
yatışsın,
senin
bize
doğru
söylediğini bilelim ve bunu bizzât görenlerden
olalım" dediler.
Bu hakîkatler üzerine şâhitler
başkalarına da anlatmaya çalışalım.

olalım

ki,

onları

bäî¤ Ü Ç ¤4¡Œã¤ a ¬bä 2£ ‰ £áè¢ Ü¨£ Ûa áí ¤Šß ¢å2¤ aóî©Ç 4bÓ ›QQT
bã¡Š
¡ ¨aë bäÛ¡ £ëü a¦†î©Ç bäÛ ¢æì¢Øm ¡õ¬bà 
£ Ûa åß¡ ¦ñ†ö¡ ¬bß
›åî©Ó¡‹a£ŠÛa ¢Šî¤ 
 oã¤ aë bäÓ¤ ¢‹¤‰aë 7Ùä¤ ß¡ ¦òí ¨aë

(114) (Kâle Îsebnü MeryemAllahümme Rabbenâ
enzil aleynâ Mâideten minesSemâi tekûnü lenâ ıyden
lievvelinâ ve ahırinâ ve Âyeten minke, verzuknâ ve
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ente hayrur razikîn;)
“Meryemoğlu İsâ da: "Allah'ım, Rabbımız, bizim
üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce
ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir
mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en
hayırlısısın!" dedi.”
İsâ (a.s.) “Allahâmme Rabbenâ” diyerek ulûhiyyet
mertebesinden
sıfat
mertebesine,
oradan
esmâ
mertebesine ve ef’âl mertebesine ilâhî tecelli zuhura gekir.
Çünkü o yiyecekler direkt Allah’tan gelmez, önce sıfat ve
esmâ âleminde hazırlanır sonra masaya yâni ef’âl âlemine
gelir.
Mânâ âleminden ilk defâ böyle bir ilim bize geldiği için
kendimize bunu bayram edelim diyorlar.
Bu gelenin zâti tecelli olduğunu evvelimizde ahirimizde
bilsin diyorlar.
En hayırlı rızık senden gelir
mertebedeki rızık zâtından kaynaklanır.

çünkü

her

¤Š1¢ Ø
¤ í ¤åà Ï 7¤áØ
¢ î¤ Ü Ç bèÛ¢ ¡£Œä ß¢ ó©ã£ ¡a ¢éÜ¨£ Ûa 4bÓ ›QQU
åß¡ a¦†y
 a ¬¢é2¢ ¡£ˆÇ ¢a ¬ü b¦2aˆÇ ¢é2¢ ¡£ˆÇ ¢a ¬óã©£ ¡bÏ ¤áØ
¢ ä¤ ß¡ ¢†È¤ 2
›;åî©àÛ bÈÛ¤ a

(115) (KalAllahu innî münezzilüha aleyküm*
femen yekfür ba'dü minküm feinnî üazzibühu
azâben lâ üazzibühu ehaden minel âlemîn;)
“Allah buyurdu ki:" Ben onu size indireceğim.
Fakat bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, ben
ona âlemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azâbı
yaparım".
Bu hakîkatleri kim ki nefsiyle perdeler ise âlemlerde
kimseye etmediğim azâbı ona ederim yâni Cenâb-ı Hakk
ona hüsrânı, pişmanlığı tattırırım, diyor. İnsân elinde olan
bir şeyi nasıl kaçırıp ebedi hayatını mahvettiğinde içinde
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duyacağı vicdan azâbı onu yakar bitirir ve bu ateş hiç
sönmez, hatta cehennem ateşi biter de onun bu ateşi
bitmez çünkü ateş kendisinden kaynaklanmaktadır. Ve
dikkat edersek bu azâb Îseviyet mertebesi îtibârıyladır,
Hakîkati Muhammedî mertebesi îtibârıyla nasıl olacaktır
kimbilir.

oÜ¤ Ó¢ oã¤ aõ áí ¤Šß å2¤ aóî©Ç bí ¢éÜ¨£ Ûa 4bÓ ¤‡¡aë ›QQV
4bÓ 6¡éÜ¨£ Ûa ¡æë¢… ¤åß¡ ¡åî¤ è Û¨ ¡a óß¡£ ¢aë ó©ãë¢ˆ‚
¡ m£ a ¡bä£ Ü¡Û

6§£Õz
 2¡ ó©Û î¤ Û bß 4ì¢Óa ¤æa ó¬Û© ¢æì¢Øí bß Ùã bzj¤ 
¢
¬üë ó©1¤ ã ó©Ï bß ¢áÜ È¤ m 6¢én à¤ Ü¡ Ç ¤†Ô Ï ¢én¢ Ü¤ Ó¢ ¢oä¤ ×
¢ ¤æ¡a
›¡lì¢îÌ¢ Û¤ a ¢â5Ç oã¤ a Ùã£ ¡a 6Ù
¡ 1¤ ã ó©Ï bß ¢áÜ Ç¤ a

(116) (Ve iz kalAllahu ya Îsebne Meryeme eente
kulte linNasittehızunî ve ümmiye ilâheyni min
dunillâh* kâle sübhaneKE mâ yekûnü lî en ekule mâ
leyse lî Bi hakk* in küntü kultühu fekad alimtehu,
ta'lemü mâ fî nefsî ve lâ a'lemü mâ fî nefsik* inneKE
ente allâmül ğuyub;)
“Ve Allah demişti ki: "Ey Meryemoğlu Îsâ, sen mi
insânlara: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki ilâh
edinin' dedin?". "Hâşâ, dedi, sen yücesin, benim için
gerçek olmayan birşeyi söylemem bana yakışmaz.
Eğer demiş olsam, sen bunu bilirsin, sen benim
nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı
bilmem, çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen!".
İncil’i anlayabilecek anlayışlar dünya üzerine geldiği
için İncil geldi ve ilk olarak hâvariler tarafından anlaşıldı.
Tabî daha sonra hâvariler tarafından yayılmasında değişik
yollara
sapıldı.
Zâten
varlığındaki
Hakkın
varlığı
olduğundan tabîidir ki bilecek.
Îseviyetin beşeriyet yönüyle söylediği cümle budur
işte, “sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde
olanı bilmem”.
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aë¢†j¢ Ç¤ a ¡æa ¬©é2¡ ó©äm ¤Šß a ¬bß ü¡a ¤áè¢ Û ¢oÜ¤ Ó¢ bß ›QQW

7¤áè¡ î©Ï ¢oß¤ ¢… bß a¦†î©è(
 ¤áè¡ î¤ Ü Ç ¢oä¤ ×
¢ ë 7¤áØ
¢ 2£ ‰ë ó©£2‰ éÜ¨£ Ûa
ó¨ÜÇ oã¤ aë 6¤áè¡ î¤ Ü Ç kî©Ó£ŠÛa oã¤ a oä¤ ×
¢ ó©än î¤ Ï£ ìm bà£ Ü Ï
›¥†î©è(
 §õ¤ó(
 ¡£3×
¢

(117) (Mâ kultü lehüm illâ ma emertenî Bihi
enı'büdullahe Rabbî ve Rabbeküm* ve küntü
aleyhim şehîden mâ dümtü fîhim* felemmâ
teveffeytenî künte enter Rakîbe aleyhim* ve ente
alâ külli şey'in Şehîd;)
"Ben onlara sadece, senin bana emrettiklerini
söyledim. Benim ve sizin Rabbınız olan Allah'a
kulluk edin, dedim. Aralarında olduğum müddetçe
onlara şâhit idim, fakat sen beni vefat ettirince
onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen herşeyi
görensin.”

¤áè¢ Û ¤Š1¡ Ì¤ m ¤æ¡aë 7Ú¢…bjÇ¡ ¤áè¢ ã£ ¡bÏ ¤áè¢ 2¤ ¡£ˆÈ m¢ ¤æ¡a ›QQX
›¢áî©Øz
 Û¤ a ¢Œí©ŒÈ Û¤ a oã¤ a Ùã£ ¡bÏ

(118) (İn tüazzibhüm feinnehüm îbâduKE, ve in
tağfir lehüm feinneKE entel Azîzül Hakîm;)
"Eğer
onlara
azâb
edersen,
onlar
senin
kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen
daima üstünsün, hikmet sahibisin".

6¤áè¢ Ó¢ ¤†•
¡ åî©Ó¡…b–
£ Ûa ¢É1 ä¤ í ¢â¤ìí aˆç¨ ¢éÜ¨£ Ûa 4bÓ ›QQY
¬bè î©Ï åí©†Û¡ b ¢‰bèã¤ üa bèn¡ z
¤ m ¤åß¡ ô©Šv
¤ m ¥pbä£ u
 ¤áè¢ Û
¢‹¤ì1 Û¤ a ÙÛ¡ ¨‡ 6¢éä¤ Ç aì¢™‰ë ¤áè¢ ä¤ Ç ¢éÜ¨£ Ûa ó™
¡ ‰ a6¦†2 a
›¢áî©ÄÈ Û¤ a
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(119) (KalÂllahu haza yevmü yenfeus sadikîne
sıdkuhüm* lehüm cennâtün tecrî min tahtihel
enharu hâlidîne fîha ebeda* radıyAllahu anhüm ve
radu anHU, zâlikel fevzül azîm;)
“Allah buyurdu ki: "Bu, sadıklara doğruluklarının
fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından
ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler
vardır". Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan
razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur.”
Orada beşeri anlamda hiçbir korku yoktur. Burada
uluhiyyet mertebesinin rızâsı vardır. Allah isminin mazharı
olan ile Allah birbirinden râzıdırlar.

ìç¢ ë 6£åè¡ î©Ï bßë ¡¤‰üaë ¡paìà¨ 
£ Ûa ¢ÙÜ¤ ß¢ ¡éÜ¨£ Û¡ ›QRP
›¥Ší©†Ó §õ¤ó(
 ¡£3×
¢ ó¨ÜÇ

(120) (Lillâhi mülküs Semâvâti vel Ardı ve mâ
fîhinne, ve HUve alâ külli şey'in Kadîr;)
“Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin
mülkü Allah'ındır. O herşeye kâdirdir.”
Bâtıni gönül semâsı da Allah’ındır, kendinin zannettiğin
beden arzı da Allah’ındır.
*************
Rabb’ımıza şükrederiz hamdolsun bu kitabımızı da ses
kayıtlarından yazı kayıtlarına da geçirmiş olduk.
Gayret bizden muvaffakiyyet Hakk’tandır.
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KAYNAKÇA

1. KÛR’ÂN VE HADîS :
2. VEHB
: Hakk’ın hibe yoluyla verdiği ilim.
3. KESB
: Çalışılarak kazanılan ilim.
4. NAKİL
: Muhtelif eserlerden, Mesnevi’i şerif,
İnsân-ı Kâmil, Fusûsu’l Hikem ve
sohbetlemizden müşahede ile toplanan ilim.

“DAHA EVVELCE ÇIKAN KİTAPLARIMIZ”

(Gönülden Esintiler)

1.
2.
3.
4.
5.

Necdet Divanı:
Hacc Divanı:
İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr defteri:
Lübb’ül Lübb Özün Özü,(Osmanlıca’dan
çeviri):
Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi’de Bazı
hakikatler:
“İngilizce, İspanyolca”
6. İslâm’da Mübarek Geceler, bayramlar ve
Hakikatleri:
7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs’i):
8. Tuhfetu’l Uşşâkiyye, (Osmanlıca’dan çeviri):
9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet:
10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle:
11. Vâhy ve Cebrâil:
12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi:
13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:
14. İrfan mektebi, “Hakk yolu”nun seyr defteri ve
şerhi
15. 6 Pey- (1) Hz. Âdem Safiyyullah
(a.s.)
16. Divân (3)
17. Kevkeb. Kayan yıldızlar.
18. Peygamberimizi rû’ya-da görmek.
19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Terzi Baba Umre (2009)
6 Pey-(2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)
Sûre-i Yûsuf ve dervişlik:
Değmez dosyası:
6 Pey-(3) Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)
Köle ve incir dosyası:
Bir zuhûrât’ın düşündürdükleri:
Genç ve elmas dosyası:
Kûr’ân’da Tesbîh ve Zikr:
Karınca, Neml Sûresi:
Meryem Sûresi:
Kehf Sûresi:
İstişare dosyası:
Terzi Baba Umre dosyası: (2010)
Bakara dosyası:
Fâtiha Sûresi:
Bakara Sûresi:
Necm Sûresi:
İsrâ Sûresi:
Terzi Baba: (2)
Âl-i İmrân Sûresi:
İnci tezgâhı:
4-Nisâ Sûresi:
5-Mâide Sûresi:
7-A’raf Sûresi:
14-İbrâhîm Sûresi:
İngilizce, Salât-Namaz:
İspanyolca, Salât-Namaz:
Fransızca İrfan mektebi:
36-Yâ’sîn, Sûresi:
76-İnsân, Sûresi:
81-Tekvir, Sûresi:
89-Fecr, Sûresi:
Hazmi Tura:
95-Tîn, Sûresi:
28- Kasas, Sûresi:
İrfan-Mek-Şer-Fransızca-Baba:
Namaz Sûreleri:
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58.
59.
60.
61.

Mirat-ül-İrfan-ve-şerhi:
6 Pey-(4) Hz. Mûsâ Kelîlmullah: (a.s.)
6 Pey-(5) Hz. Îsâ Rûhullah:
(a.s.)
6 Pey-(6) Hz. Muhammed:
(s.a.v.)

Mektuplar ve zuhuratlar serisi:
Mektuplar ve zuhuratlar serisi:
71- 12- Terzi Baba-(1)
72- 39- Terzi Baba-(2)
----------------------------İnternet dosyaları----------------------------73-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-374-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-475-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-576-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-677-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-778-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-879-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-980-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1081-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1182-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1283-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1384-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1485-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1586-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1687-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-1788-Terzi-Baba-Mek-ve-zu-Ke-Kara-bi-dosyası-1889-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -1990-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -2091-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -2192-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -2293-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -23-
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NECDET ARDIÇ

Büro : Ertuğrul mah.
Hüseyin Pehlivan caddesi no. 29/4
Servet Apt.
59 100 Tekirdağ.
Ev : 100 yıl Mahallesi uğur Mumcu Cad.
Ata Kent sitesi A Blok kat 3 D. 13.
59 100 Tekirdağ

Tel (Büro)
Faks
Tel (ev)
Cep

:
:
:
:

(0282)
(0282)
(0282)
(0533)

263
263
261
774

78
78
43
39

73
73
18
37

Veb sayfası: Amerika: <http:// necdetardic. org/
Veb sayfası: Amerika: <www.necdetardic.info>
Veb sayfası: Almanya: <www.terzibaba.com>
Radyo adresi (form): <terzibaba13.com>
MSN Adresi:
Necdet Ardıç <terzibaba13@hotmail.com
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