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19 MUCİZESİ 

ve  

EDİP YÜKSEL’E 

SORULAR 

 

 

Ben Kur’an’da 19 Mucizesini inkâr etmiyorum. Fakat bu mucizenin Kur’an’dan 

ayet çıkartmasına ve Ümmetin fiili yani nesilden nesle aktardığı sünneti inkâr 

etmeye sebep olmadığına kailim. Edip Bey’in karşı olduğu hadisler ise, sünneti 

temsil etmiyorlar. Sünnet daha çok mezhebler yoluyla bize gelmiştir. Hadislerde 

mücessimelik, müşebbihelik ve cebrilik akımlarının hâkim olduğunun 

bilincindeyim. Ehl-i Beyt kültürüne karşı Emeviler tarafından kullanıldığına 

kaniim. 

Bu kitabın ilk yarısı 33 sene önce yazıldı. Bu bölümde Edip Bey’e fazla 

yüklenmişim. Hakkını helal etsin. Ama bu kadar sene geçmesine rağmen bu 

sorulara cevap verebilmiş değildir. 

Kitabın ikinci bölümünü bu süre zarfında Kur’an’dan bulduğum 19 tevafukları 

ve yine Edip Bey’e olan diğer sorularım teşkil ediyor. Bu 130 A4 sayfayı 

kendisine gönderiyorum. Kabul ederse 19 Mucizesinin ve kendisinin fedaisi 

olacağım. Yoksa 19 Mucizesine iman eder; Sünneti ve Kur’anı savunmama 

devam edeceğim. 

İlgili bütün çevrelere selam ve hürmet ederim. 

03. 06. 2020 

Bahaeddin Sağlam 

0533 163 09 12 
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Giriş 

Bir insan, karşısındakinin fikrinin iç yüzünü tam bilmeden çoğu zaman ona yenik düşebilir. 

Bir tilki bazen bir arslanı tuzağa düşürebilir. İşte Edip Yüksel, uzun bir zaman içinde 

oluşturduğu zahiren haklı, gerçekte baştanbaşa anlamsız asılsız fikirleriyle bazen profesörleri 

de tuzağa düşürüyor. Biz bu çalışmamızla onun fikirlerinin birer çıkmaz birer tuzak olduğunu 

gösterdik. Bu çalışmalar ta 1988’de yazılmışlardı. O zamanda Edip’in peşine takılan gençler 

bu çalışmalarla ondan ayrıldılar ve Edip yalnız kalarak Amerika’ya kaçmak zorunda kaldı. 

Ayrıca yanlış sorulardan doğru cevaplar çıkmaz. Halk, meselenin iç yüzünü bilmeyince 

cevabın soruya uygunluğunu göremiyor. Bazen ona hak veriyor. Zaten böyle bir durumda 

uygun cevap da verilemez, yapılacak iş önce Edib’in o sorularını düzeltmek olacak. İşte biz 

bu çalışmamızla böyle bir girişimde bulunduk. Sıkıntının bir kaynağı da belli bir metot ve 

usulün takip edilmemesidir. Hâlbuki her ilmin belli temel metotları vardır. Metotlar 

bilinmeden detaylarda usta olmak yeterli olmaz. İşin en garip tarafı, Edip Bey gibilerin 

materyalizmde, pozitivizmde boğulup sebeplere ve matematiksel değerlere taparcasına bağlı 

oldukları halde, kâinatı, maddeyi, nefsini hatta her şeyi Allah namına unutan bazı sofileri 

müşriklikle itham ediyorlar. Benim Edip ile arkadaşlığım oldu; bana şöyle diyordu: “Eğer 19 

sistemi olmazsa ben imanımı yitiririm” Demek bunca ilahi mesajlar, tekvîni ayetler, 

Kur’an’ın diğer mucizelik yönleri ona yetmiyordu. Çünkü müthiş bir Batı hayranlığı ve 

maddeperestlik ruhuna hâkim idi... Kendisi bilerek kötü mihrakların aleti değilse de onların 

başımıza musallat ettiği bozulmuş bir karakter olmuştur. 

Ve işin ilginç bir yanı, Edip Bey hiçbir ilmi sahada derinliğine bilgiye sahip olmadığı halde -

örneğin Arapçası halen İmam Hatip Lisesi seviyesindedir- etkin ve yetkin bir kişi olarak 

konuşuyor... Kitabın içinde görüleceği gibi acayip gramer hatalarını işlemiştir. Ve namazın 

bütün ibadet çeşitlerinin özeti olduğunu bilmeyecek kadar cahildir. Neden namazda şeytandan 

korunulur, dua edilir, diye soru sorar... Hâlbuki namaz kişinin özel dünyasında bir miraç ve 

hayatta olan bütün ibadetlerinin özetidir. Onun için, istiaze de okunur, zammı sure de okunur, 

dua da edilir. Ve sonunda miracın bir hatırası olan tahiyyat okunur ki kişi hayalen de olsa 

miracın o kelimelerini hatırlasın. Konuyu kitabın içindeki bölümlere havale ederek şimdilik 

şu kadar deriz ki: 

“Hz. Peygamberin iki kişiliği vardır”:  

1- Beşer ve insan olarak ve Kur’an’ın bir mümini olarak. 

2- Peygamber olarak, Allah’ın elçisi olarak ümmetin şahs-ı manevîsini temsil ederek. İşte Hz. 

Peygamber, hem miracın hatırasını tazelemek, hem birinci kişiliği itibariyle ikinci kişiliğine 

selam ve salâvat getirebilir ve getirmiştir. İnşaallah Edip Yüksel Bey aklını başına toplar, Hz. 

Muhammed’e (a.s.m) yine bir ümmet ferdi olur. Duamız böyle... 

 

Bahaeddin Sağlam
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İlginç Bir Deccal 

Deccal, hayatta hak ile batılı karıştırıp meselelere hak suretini vererek insanlara uygulattırmak 

isteyen kişi demektir. İnsanlık dünyasında mümin ve kâfir gruplar dışında münafık ve deccal 

grubu da vardır. Küfür imâna karşı kesin bir cephe alır, savaş etmeye çalışır, deccallık ise 

içeriden ifsat ve tahribe yönelir. Küfrün aslı ve sebebi cehalettir. Münafıklık ve deccallığın 

sebebi ise menfaat, kapris vb. art niyetlerdir. 

Örneğin:  

- Samiri  

- Medine münafıkları  

- Mason locaları 

- ………….. 

- Reşad Halife 

Bu son zatın macerasının enteresan birkaç noktasını göstermeye çalışacağım. 

A- Deccal kibir, gurur, inat nefsin bütün arzularını tatmin için çalışan menfaatçi bir 

karakterdir. Reşad Halife, 

1- Teklif (sorumluluk) yaşını 40’a çıkarıp, 

2- Tesettürü kaldırıp, 

3- Peygamber’in (a.s.m) ahlâk ve sünnetini anlatan kaynakları (özellikle mezhebleri) 

devre dışı bırakıp, 

4- Dini pratikleri deforme edip, 

5- Dinsiz, maddeci, hayat-perest (hedonist) kişileri sevdirip bu konuda deccal olduğunu 

ispat ediyor. Farkına varmadan... 

B- Samiri’nin buzağısı gibi bilgisayarla zorlamalı bazı düzen ve sistemleri keşfedip her şeyi 

19 rakamıyla çözmeye kalkıp, elekle (!) su taşımaya çalışıyor. Kendisine mal ettiği 19 

Mucizesini hayata uygularken kasti yanlışlıklar yaparak göz boyuyor. 

Örneğin; 

“Muslim Perspective” Mayıs 1988 sayısında “Reşad” ve “Halife” kelimelerinin geçtiği ayet 

ve sure numaralarını toplarken (2/30)’da geçen “Halife” kelimesinin şeytan manasında 

kullanıldığını dolayısıyla sayılmayacağını söylüyor. Hâlbuki şeytan manasında değil Âdem 

manasında kullanılmıştır. Ve hemen sonra başka bir kombinezon içinde isim ve soyadlarının, 

geçtiği ayet ve sure numaralarını toplarken aynı yeri sayıyor. 

 
1- (Yetimlerle ilgili ayetler, teklif (sorumluluk) yaşının zamanının büluğ yani evlenmeye müsait çağa gelme 

olduğunu açıkça beyan ediyorlar.) 6/152; 17/34; 4/6; 12/22; 28/14 
2- (Eğer tesettür kavramı olmasaydı Reşad Halife'nin dediği gibi; kadınların örtünmesiyle ilgili gelen 3 ayet 

manasız kalırdı. 33/59, 24/31, 60 



6 
 

Çok enteresan, ilk kombinezonun toplamı 19’un 9 katıdır ve bu deccal devamlı olarak 9. 

sure ile uğraşıyor. O sureden Peygamberimizin sünnetini ve ahlâkını, bize olan şefkatini 

anlatan iki ayeti çıkarmaya çalışıyor. İkinci kombinezonda genel toplam 19’un 77 katıdır. 

Kur’an’da ise Cehennem kelimesi 77 defa geçiyor. Cehennemlik olduğunu imâ ediyor. 

(3/81) ayetinin ebcedini sayarken 13.148’dir diyor ve bir “hemze”yi saymıyor. Allah 

yalancının foyasını ortaya çıkartmak için ayete bir hemze fazla koyarak 19’un katından bir 

fazla çıkmasını sağlayarak ayeti kendisine mal ettirmiyor. 

C- Her şeyi 19’a bağlamakla deccallik yapacağını herhalde düşünmemiştir. Çünkü 

“Mesih-üd Deccal” Arapça deyim olarak ebced değeri 190’dır. 19’un 10 katı ve kendisi de 

10 harflidir. “Deccal”ın takısız olarak ebced değeri 38’dir.  

⁎ Kur’an’da “El-Küffar” 19 kere geçiyor.  

⁎ Fiili Mazi olarak yalın “Kefere” 19 kere geçiyor. Bütün fiili mazi toplam olarak 228 

(19x12) kere geçiyor. 

⁎ Marifet çoğullar “El-Kâfirun”, “El-Kâfirin” gibi 133 kere geçiyor. (19x7) 

⁎ Muzâri fiilleri (kefere kökünün) 57 (19x3) kere geçer.  

⁎ Ahiret âlemindeki Cehennem manasında “Cehennem” 76 (19x4) kere geçer. (Tevbe: 

109’daki Cehennem kelimesi dünya ateşi veya manevi azap anlamında kullanılmıştır. 

⁎ Cehennemi anlatan ayet (66/6) 19 harftir.  

⁎ Şeytanı anlatan ayet (114/6) 19 harftir. 

⁎ Reşad Halife’nin çok kötü kabul ettiği “Benu Umeyye” (Umeyye Oğulları, Emeviler)’nin 

ebced değeri 114’tür. (19x6) 

⁎ Osmanlı Hilâfet Dönemi Hicri 418 (19x22) yıldır. Yavuz Sultan Selim 923 (Hicri)’de 

Hilâfeti aldı. 1341 (1924)’de Hilâfet kaldırıldı. (1341-923=418) “418 = 19x22”  

⁎ Osmanlı Saltanat Dönemi Milâdi 627 senedir. Osmanlılar 1299’da Şeriatı fiilen devlet 

olarak tatbik etmeye başladılar. 1926’da Şeriat fiilen tamamıyla kalkmış oldu. Hayatında 

19’un hâkim olduğu bir kişi eliyle... (1926-1299= 622= “19x33”) 

⁎ Mekke müşrikleri Peygamber’e karşı 19 sene savaştılar. 

Misâller çoğaltılabilir. Örneğin - “Kâfirin” (Kâfirler)’in ebced değeri 361’dir. (19x19) 

“Kezibe” (yalan söyledi) kelimesinin ebced değeri 722 (19x38)dir. Kâfirinin iki katı ve 

deccalin ebced değeri ile eşdeğer. 

D- Hz. Muhammed (a.s.m), Hz. Musa’yı (a.s) temsil eder, ölümü, Hz. Musa’nın (a.s) Mikat’a 

çıkmasını simgelerse Hz. Harun’un (a.s.) O’nun vârisi ve vekili olduğu kabul edilirse 

bilgisayarın buzağıya bazı özelliklerde benzerliğine dikkat edilirse; Reşad Halife’nin Samiri 

gibi bir deccal olduğu görülecektir. 

“Es-Samiri”nin ebced değeri 342’dir.(19*18) 342’de rakamların toplamı (3+4+2=9’dur) 

Reşad Halife de sürekli olarak 9. Sure ile uğraşıyor. 9 ile 27. Sure arasında sürekli mekik 

 
(Rivayetlere göre deccal, başta kendisinin deccal olduğunu bilmeyecek. Bkz. Bediüzzaman, 5. Şua) 
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dokuyup kendisine delil arıyor. En güçlü delillerinden biri de 9 ve 27 rakamları arasındaki 

rakamların toplamı (9+10+11.....+27= 342) oluşudur. Bunun da 19’un 18 katı olmasıdır. 

Demek 342 hadisesi delil değil onun Samiri olduğuna işaret ediyor. 

Samiri kıssası 190 kelimedir. (19x10) “Ben onların görmediğini gördüm. “Resulün eserinden” 

bir kabza (parça, tutam) aldım attım. Nefsim bana böyle hoş gösterdi.” (20/96) mealindeki 

ayetin ebced değeri 7410 (19x390) eder. Eğer “Elif” sayılmazsa 7409 eder. Ayet numarası 

olan 96 ile beraber yine 19’un katı çıkıyor. (7409+96=7505=19x395) Hz. Harun (a.s) 

İsrailoğullarına söylüyor: “Buzağı zarar ve menfaat veremez. Siz yüce sıfatlara sahip Rahman 

olan Rabb’inize bağlanın.” Aynen bunun gibi, Peygamber’in varis ve vekilleri olan âlimler 

bize diyorlar ki: 

- Rakam ne fayda verir ne de zarar. Bize lâzım olan, ahlâk, mâneviyât, yüce değerler ve 

hayatın kanunlarıdır. 

Hz. Musa (a.s) kavmine soruyor:  

- “Neden buzağıya bağlanıp durdunuz?” Cevaben diyorlar ki:  

- “Samiri’nin formülü irademizi elimizden aldı.” 

Gerçekten Reşad Halife öyle kombinezonlar geliştirmiş ki çok kişinin zihnini çelebilir. En 

büyük uğraşı da “Resûl’ün eserinden” (Kur’an’dan) bir parça alıp atıp buzağı formülü gibi bir 

kombinezon uydurmasıdır. Az sonra göreceksiniz. Onun formülü canlı değil sahtedir. 

19 rakamı (74:30) ayetinde de belirtildiği gibi bir yaradılış simgesidir. Yaradılışta iyi de var 

kötü de. Kur’an’da ahiretteki manalarıyla Cennet de 19’un katı, Cehennem de 19’un katı 

kadar geçmektedir. Dolayısıyla herşeyi 19’a bağlamak ve iyiye yorumlamak hak ile 

batılı karıştırmaktır. Deccalliğin manası da zaten budur. Allah’ın (c.c) izniyle, delil ve 

mana kuvvetiyle, bu yanlış ve deccallikler yanacak (20/97). İlim denizinde eritilip 

kaybolacaktır. Böylece bir deccal daha tarihe karışacaktır. 

E- Tevbe suresinin sonunun ayet olduğuna dair elimizde bilimsel, rakamsal ve manevi çok 

delil var. Burada yalnız rakamsal bazı delilleri veriyoruz. 

(1) Fatiha’nın Besmele’sinden Neml Besmelesine kadar Medine ve Basra Kur’an’ının 

sayımına göre 3192 (19x168) veya Tevbe’nin başından Neml Besmele’sine kadar 1957 

(19x103) ayet vardır. Tevbe Suresinin son 2 ayetiyle beraber. 

(2) Kur’an’da 232 kalu (dediler) geçmesine karşın, 232 kul (de) geçiyor. Tevbe’nin son 2 

ayetindeki “kul” ile beraber. 

(3) Tevbe Suresinde yalın olarak 152 adet Allah ismi var. Reşad Halife sayımları çoğunlukla 

yalın olarak yapar. Meselâ “bismi” kelimesini B ile bitişik yazıldığından, “İsim” kelimesini 

sayarken kombinezona katmamıştır. 

(4) Enfal Besmelesinden Neml Besmelesine kadar 798 adet (19x42) Allah kelimesi geçiyor. 

Tevbe’nin sonundaki Allah kelimesiyle beraber 

(5) 19 Mucizesi ve Reşad Halife makalesini okuyunuz... Gayemiz yanlış bir iddiayı kendi 

delilleriyle çürütmektir. Yoksa bu metodun tutarlılığına katılmıyoruz. Yani Kur’an’ın manevi 

mesaj mucizeliğini unutup yalnız matematiksel mucizeyle ispat edilebileceğini söylemeye 

katılmıyoruz. Ayrıca durak yerleri tevkifi (Allah tarafından tesbit edilmiş) değildir. Basra, 
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Medine, Şam, Kufe, Semerkant nüshaları durak sayımı olarak çok farklıdırlar. (Bkz. Nesefi 

Tefsiri) Elimizdeki Kur’an’lar Abbasiler zamanında Kufe nüshasından teksir edilmiştir. Buna 

göre Tevbe Suresi’nin 129 olarak değil de 127 durak (ayet) olarak tanzimi Reşad Halife’nin 

bütün iddialarını suya düşürür. Nitekim sure içinde 3. ve 21. ayetin durakları cümle bitimine 

değil cümle arasına konulmuştur. Kafiye gibi bir sebep de mevcut değildir. Hâlbuki durak 

koymanın ölçüsü Kur’anda gözlemlendiği kadarıyla, önce kafiye sonra manadır. 

Reşad Halife’nin niyeti önce en sağlam kaynak olan Kur’anda bir delik açarak ilk önermeyi 

kurduktan sonra ikinci önerme olarak Deccallik ve kaprislerini ümmetin kafasına kusmaktır. 

Samiri’nin tabiriyle nefsi ona öyle hoş gösteriyor. (20/96) Samiri meşrepliler dinin bir 

kısmını alıp bir kısmını arkaya atıyor. Yahudiler gibi, “Kitabın bir kısmına inanırlar, bir 

kısmını inkâr ediyorlar” (2/25)... Bazıları da dinin işlerine gelen kısmını alıp nefislerine 

ağır gelen kısmını atıyorlar. Cenab-ı Hak bizi her türlü sapıklık ve kapristen korusun. 

 

Bahaeddin Sağlam 

 

Not 1: Kâinatta tesadüf yoktur. Deccallar da belli bir hikmete binaen meydana çıkıyorlar. Bu 

hikmeti biz İslâm Toplumu olarak kendi kusurumuzda görmeliyiz. Kendimizi düzeltmeliyiz.  

Not 2: Bir hazinede silik bir para bulundu diye bütün hazine atılmaz. Reşad Halife ise bir 

kısım mevzu ve uydurma hadis var diye bütün İslâm Kültürü’ne çizgi çiziyor. Hz. 

İbrahim’den (a.s) bugüne bazı dini teferruatların sağlıklı geldiğini kabullenmekle beraber 

İslam Dünyasındaki mevcut tevatürü ve belgeleri kabul etmiyor. 
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19 Mucizesi ve Reşat Halife 

Reşat halife, Hz. Muhammed (a.s.m.)’e indirilen Kur’an-ı Kerim’in bir mucizesi olan 19 kod - 

şifre sistemini kendisinin keşfettiğini; bu keşfinin bir peygamber mucizesi olduğunu iddia 

ederek, peygamberliğini ilan etmekte ve Tevbe suresinin son iki ayetini, Allah’ın (c.c) 

Kur’anda birçok yerde Kur’anı koruyacağına dair koyduğu ayetlere rağmen, “Kur’an’a ilâve 

edildi.” diye çıkarma girişiminde bulunmaktadır.. Allah’ın (c.c) Kur’anı koruyacağı şöyle 

belirtiliyor: 

“Kitap kendilerine gelince, onlar, O’nu inkâr etmişlerdir; Oysa O değerli bir kitaptır. 

Geçmişte ve gelecekte O’na bâtıl gelip yaklaşamaz. O, hikmet sahibi olan, çok övülen Allah 

katından indirilmiştir.” (41 Fussilet Sûresi, 41-42) 

“Doğrusu Kur’an’ı Biz indirdik. O’nun koruyucusu da elbette biziz.” (15 Hicr Sûresi, 9) 

19 mucizesini ilk defa Reşat Halife bulmamıştır. Reşat Halife sadece tevafukların sayısını 

arttırmıştır. Birçok İslam âlimi bu 19 şifresinin farkındaydı. İmkânları ölçüsünde de 

tevafuklar bulmuşlardı. (Bkz. Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı, Zülfikâr Mecmuası 

zeyilleri) 

Ayrıca Kur’an sadece 19 kod-şifre üzerine kurulmamıştır. Kur’an’ın pek çok mucizevî yönü 

vardır. 19 da bunlardan sadece bir tanesidir. Reşat Halife 19 sistemi ile istediği gibi, 

oynayarak, daha önceden kabullendiği sonuca göre sayımlar yapmakta, sayım sistemleri 

oluşturmaktadır. 

Tevbe Suresinin son iki ayetinde (128-129) geçen 9 kelimenin “19 sistemini bozduğu için (!) 

Kur’andan çıkarılsın” demektedir. Burada yaptığı sayımlar tamamıyla asılsızdır. Sayımların 

bazısında kelimelerin manaları açısından, bazısında şekil açısından sayım yapmakta ve 19’un 

katından “1” fazla getirmeye ve bu fazlalığın da Tevbe suresinde olduğunu ispat etmeye 

çalışmaktadır. 

Hâlbuki iddia ettiği gibi 19 sistemi bu iki ayetin Kur’an’ın dışında kalmasını değil, aşağıda 

göreceğimiz gibi kalmasını gerektirir. Kendisi sayımları yanlış yapmıştır. Bu yanlış kendisine 

iletildiği zaman sayımlardaki hatalarını kabul etmekle birlikte, bazı ön kabullerini ispat etmek 

için, başka tutarsız delillerin peşinden koşmaya devam ediyor. 

Daha önce en güçlü delil olarak sunduğu Tevbe Suresinin son iki ayetindeki 9 kelimenin 

doğru sayımlarını sunuyoruz. 

1- RESUL: Reşat Halife, Kur’an’da Resul kelimesinin 115 adet geçtiğini ve Tevbe suresinin 

128. ayetindekinin çıkarılması hâlinde 114 (19x6) tane kaldığını iddia etmektedir. Oysa 

Kur’an’da 116 adet geçiyor. 

1 adet (12:50)’deki Firavun elçisi  

1 adet (19:19)’daki Meryem (a.s)’a gelen melek  

Bunların dışında olanlar peygamber anlamındadır. 
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116-2=114 (19x6) (Tevbe Suresindeki dâhil) adet peygamber anlamında Kur’an’da “Resul” 

kelimesi geçmektedir. 

2- TEVELLEV: (Yüz çevirme). Reşat Halife, bu kelimenin de Kur’anda 20 adet geçtiğini ve 

Tevbe Suresi 129. ayetteki çıkarılınca 19 adet kaldığını iddia etmektedir. 

Kur’an’da geçen bütün “Tevellev” kelimeleri yüz çevirme manasında kullanılmıştır. Sadece 

(58:14)’teki dost edinme manasına gelmiştir. Bu çıkarılınca “Tevellev” Kur’an’da Tevbe 

Suresi dâhil 19 adet geçmektedir. 

3- TEVEKKELTÜ: Reşat Halife, “Tevekkeltü” kelimesinin Kur’an’da 58 tane geçtiğini, 

Tevbe Sûresi 129. ayetteki “aleyhi tevekkeltü” kelimesi sayıma katılmadığı zaman 57 adet 

(19x3) kaldığı belirtiliyor. 

Oysa aşağıda belirttiğimiz gibi bu kelime Kur’an’da 7 adet geçmektedir. 

1- 9:129  

2- 10:71  

3- 11:56  

4- 11:58  

5- 12:67  

6- 13:30  

7- 42:10  

Kur’an’da 7 Tevekkeltü kelimesinden başka;  

4 Tevekkelna  

1 Netevekkelu  

12 Yetevekkelu  

5 Yetevekkelune  

9 Tevekkel  

2 Tevekkelu  

3 Mütevekkilün  

1 Mütevekkiliyn olmak üzere toplam 44 adet bulunmaktadır. Bu da 19’un katı değildir.  

Bundan başka;  

1 Vekkelna  

1 Vükkile  

11 Vekiyl  

13 Vekiylâ kelimesi geçmektedir. 

 

Toplam 26 adet yapmaktadır. 

Daha önce de 44 adet geçmişti. 44+26=70 bu rakamda 19’un katı değildir. Reşat Halife’nin 

hangi sayım sistemini kullanarak 58 rakamını elde ettiğini bilmiyoruz... 

4. RAHİM: Reşat Halife, Kur’anda 115 adet geçtiğini ve Tevbe Suresi, 128. ayettekinin 

çıkarıldığı zaman geriye 19x6=114 adet kaldığını iddia etmektedir. Kur’an’da, 

95 Rahim  

20 Rahiymen olarak toplam 115 adet geçmektedir.  
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Yukarıdaki hem “Resul” hem” “Tevellev”, hem de “Tevekkeltü” kelimelerinde mana 

bakımından sayımlar yaptık. Burada da, aynı şekilde sayım yaparsak, Tevbe Suresi 128’deki 

“Rahim” kelimesi Peygamberimiz için kullanılmış olduğundan, 

115-1=114 (19x6) adet kalır.  

Mana bakımından bakmazsak ve şekil yönünden ele alırsak, 20 adet geçen “Rahimen” 

kelimesini saymamamız gerekir. Resul kelimesinde “Resulen” kelimesini saymadığımız gibi. 

O zaman geriye 95=(19x5) adet “Rahim” kelimesi kalır. Bu da 19’un katıdır. 

5- RABB: Reşat Halife “Rabb” kelimesinin Kur’anda 970 defa tekrarlandığını ve Tevbe 

Suresinin son ayetindeki “ve hüve rabbül’arşıl’aziym” kelâmı sayıma katılmadığı zaman 

geride 969 (19x51) adet kaldığını ve bunun da 19’un katı olduğunu iddia etmektedir. 

Reşad Halife “Rabb” kelimesini zamirlerle beraber saymıştır. Firavun için geçen 4 Rabb 

kelimesini de (12:23, 12:42, 12:42, 12:41) sayıma katmıştır. Sadece Allah (c.c.) için geçen 

“Rabb” kelimesini zamirsiz olarak sayarsak; Tevbe Suresi 129. ayet dâhil 152 adet 

geçmektedir. Bu da 19’un (19x8) tam katıdır. 

6- ARŞ: Reşat Halife Kur’an’da 20 adet Arş kelimesinin geçtiğini ve Tevbe Suresi 129. 

ayetteki sayıma katılmadığı zaman 19 adet kaldığını iddia etmektedir. Oysa Kur’an’da 23 adet 

Arş kelimesi bulunmaktadır: 

01- 07:54  

02- 09:129  

03- 10:3  

04- 13:2  

05- 17:42  

06- 20:5  

07- 21:22  

08- 23:86  

09- 23:156  

10- 25:59  

11- 27:26  

12- 32:4  

13- 39:75  

14- 40:7  

15- 40:15  

16- 43:82  

17- 57:4  

18- 69:17  

19- 81:20  

20- 85:15  

21- 12:100  

22- 27:23  

23- 11:7 

(12:100) ve (27:23) te Hz. Yusuf (a.s)’in ve Belkıs’ın arşından yani tahtından 

bahsedilmektedir. Geriye 23-2=21 adet kalmaktadır. (11:7)’de Kâinattan önceki arş, 
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(69:17)’de de ahiretteki Arş’tan bahsedilmektedir. Geriye kâinat manasında kullanılan 19 arş 

kalmaktadır. 

Ayrıca Reşad Halife “Rabb” kelimesini zamirlerle saydığı halde, arş kelimesini zamirsiz 

saymaktadır. 

Allah (c.c.): Reşad Halife “Allah (c.c.)” kelimesinin Kur’anda 2699 adet bulunduğunu ve 

Tevbe Suresinin son ayetindeki “Hasbiyallah” kelimesi çıkarıldığı zaman 2698 adet kaldığını 

ve bu rakamın 19’un katı olduğunu söylüyor. Oysa (6:3)’te Allah (c.c) kelimesi Allah’ın (c.c) 

özel ismi değil, ilah, mabud manasındadır. (O, göklerde ve yerde Allah’tır.) o zaman Tevbe 

Suresi dâhil 2698 adet kalır ve bu da 19’un katıdır. Bütün tefsirciler (6:3)’teki bu ayırımı 

vurgulamışlardır. 

Ayrıca besmelenin her surede veya yalnız Fatiha’da ayet olup olmadığı da ihtilaf konusu.. 

Değilse problem kalmaz. Sene için 365-366 gün denilebilir. 

8- ENFÜS: Reşad Halife, Kur’anda bu kelimenin 153 adet geçtiğini ve Tevbe Suresinin 128. 

ayetindeki çıkarılırsa geriye 152 (19x8) adet kaldığını iddia etmektedir.  

Burada da mana açısından bakıldığı zaman, bütün “enfüs”ler “nefis” anlamında ve (39:42)de 

“ruhlar” anlamında olduğu görülür. Bunu çıkardığımız zaman, Tevbe Suresi 128. ayetteki 

dâhil 152 kalır ve bu da 19’un katıdır. 

9. İLAH: Reşad Halife Kur’anda 96 adet geçtiğini, Tevbe Suresindeki çıkarılırsa, 95=19x5 

kelimesi geçeceğini iddia etmektedir. Reşad Halife “Rabb” kelimesini zamirlerle beraber 

saymıştı. Fakat “İlah” kelimesini zamirsiz saymış. Reşad Halife’nin belirli bir sistemi 

olmayıp, sadece 19’un katını tutturabilmek için istediği sisteme göre sayım yapmaktadır. 

“İlah” kelimesinin zamirlerle beraber sayılması gerekiyor. Çünkü İlah = Tanrı, Mabud 

manasındadır. Kimin İlahının olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Hâlbuki “Rabb” denince 

Allah (c.c.) anlaşılıyor. Ayrıca “İlah” Esmâ-i Hüsna’dan değil, “Rabb”, Esmâ-i Hüsnâ’dandır. 

Böyle sayılınca da 19’un katını tutmuyor. Ayrıca Tevbe Suresinde geçen Allah ve Rabb 

isimleri son iki ayetle beraber 19 katı çıkıyor. Yani 9. surede 9x19=171 adet Allah ve Rabb 

kelimesi... Bu da gösteriyor ki: Tevbe’nin son iki ayeti surenin ana parçasıdır. Tamı tamına 

yerine konulmuştur. 

Reşad Halife Kur’andaki ayet sayımlarına dayanarak da delil aramak istiyor. Hâlbuki ayet 

adetlerinin kesin bir şekli yok. Çünkü bazen iki ayet bir sayılmıştır bazen de tersi. 

Reşad Halife’nin sayımları tek tek incelense kim bilir ne kadar hatalar görülecek. Reşad 

Halife (3:81)’e dayanarak peygamberliğini ilân ederken, Nebi ve Resul kelimelerini şöyle 

tanımlıyor. 

Nebi: Kitap verilen Peygamber  

Resul: Daha evvelki Peygambere bağlı kalan elçi 

(33:40)’ı delil göstererek “Hz. Muhammed (a.s.m.) son Nebi, fakat son Resul değildir.” diyor. 

Oysa (5:44)’te Nebilerin Tevrat’la hükmettikleri yani kendilerine özel bir kitap verilmediği 

vurgulanıyor. Ayrıca (57:25)’te Resullere Kitap ve Mizan verildiği vurgulanıyor. Kur’anda 

Reşad Halife’nin iddia ettiği gibi bir Nebi-Resul ayrımı görülmüyor. 
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“Doğrusu Biz, yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat’ı indirdik. Kendisini Allah’a teslim 

etmiş Peygamberler Yahudi olanlara Onunla ve Rabb’e kul olanlar ve bilginler de Allah’ın 

Kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. Tevrat’a şahittiler...” (5. Maide, ayet 44) 

“Andolsun ki Peygamberlerimizi belgelerle gönderdik; insanların doğru hareket etmeleri için 

Peygamberlere Kitap ve ölçü indirdik.” (57. Hadid, ayet 25) 

Gerek Edip Yüksel gerekse Reşad Halife’nin dini kültürde yetersiz oldukları, bazı 

ayetlere yanlış manalar vermelerinden anlaşılıyor. 

Örnek 1: Müşrikler Peygamberimiz’e (a.s.m) gelerek “Sana gelen vahiyleri bırak gel de 

hakem’e uyalım” teklifine mukabil: 

“Allah size kitabı açık açık indirmişken O’ndan başka hakem mi arayayım. Kendilerine kitap 

verdiklerimiz, Kur’anın gerçekten Rabb’in tarafından indirildiğini bilirler. Bundan şüphen 

olmasın.” (6. En’am, ayet 114) ayetiyle cevap veriyor. Ayetin meali bu iken, Reşad Halife bu 

ayeti saptırarak bütün Müslümanları Kur’andan sapmış olarak görüyor, Kur’an’ın tefsiri 

hükmünde olan hadis ve tefsir kitaplarını Kur’an’dan ayrı birer hakem kabul ediyor. Oysa 

İslam Dünyası Kur’anı bırakarak sadece bunlara uymamaktadır. Reşad Halife üstelik hakem 

durumuna geçmiş ahkâm kesmektedir. 

Eğer Reşad Halife iyi niyetli olsaydı, Peygamberlik iddiasında bulunmadan Kur’an’la ilgili 

çalışmalarına devam ederdi. 19’ları işine geldiği gibi kendi çıkarları için değil, Allah (c.c.) 

rızası için kullanırdı. Nitekim 19 Mucizesi ile ilgili kendisini yalanlayan, kendisine uymayan, 

işine gelmeyen tevafukları yukarıda gördüğümüz gibi göz ardı etmektedir. Bu da ne derece 

samimi olduğunun bir delilidir. 

Örnek 2: Sorumluk yaşını 40’a çıkarmakla toplumda hırsızlığa, yalana, gaspa, anarşiye prim 

vermiş olmaktadır. (46:15)’te insanın büluğa erince ve 40 yaşına varınca şükre başladığını 

ifade eden ayetteki, “büluğa erince” kelimesini kaale almayıp, tam olgunluk yaşını ifade eden 

40 yaşını esas alması hem fıtrata hem İslâm’a hatta bütün dinlere bir iftiradır. Günahlara karşı 

zaafı olanlara iyi görünmek için verilmiş bir ödündür. Bunlar 7, 15, 18, 33 ve en nihayet 40 

yaşının sorumluluk ve rüşd mertebelerini ifade ettiğini bilmiyorlar. 

Ayrıca İslâm Dünyasında Allah’a ve vahye inanmayan Habib Burgiba gibi materyalist bazı 

kişileri kurtarıcı ve Allah tarafından görevli göstermek, bu kişinin art niyetli olduğunun bir 

ifadesidir. 

 

Bahaeddin Sağlam 
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Edip Yüksel’in  

“Meallerdeki Hatalar” Adlı Kitabındaki Hatalar4 

Sayfa 5-10: 

Arapçaları ve dinî kültürleri orta halli olan birkaç kişinin yaptığı mealleri örnek göstererek 

bütün İslâm dünyasını yargılamaktadır... Evvelâ Edib’in hata dediği ve “yanlış yapmışlar” 

söylediği doğru değildir. Çoğu yerlerde onların mealleri doğrudur, ayetler onların verdiği 

manayı içerir. Burada benim niyetim, onları savunmak, onların verdikleri manalara katılmak 

veya katılmamak değil. Edib’in ilgili, ilgisiz yaptığı yüzlerce çelişki ve yanlışı ortaya 

koymaktır. 

İkinci olarak: Edip Kur’anı tek kaynak kabul ettikten sonra Kur’anı anlamada mesafe aldığını 

iddia ediyor. Hâlbuki az sonra göreceğiniz gibi, örnek gösterdiği meallerin sahiplerinden on 

kat fazla hata ve çelişkiye düşmüştür. 

Üçüncü olarak: İslâm dünyasının (az bir hadisçi fırkası müstesna) daima Kur’anı tek ve 

yegâne şeriat kaynağı kabullenişleri, onu tekzip ediyor. Fakihler, kelamcılar daima Kur’andan 

anladıklarını, her çeşit hadis ve kuralın üstünde tutmuşlardır. Örneğin: Ebu Hanife, Malik, 

Şafii, Muhammed Abduh... M.Akif, B. Said Nursi... 

Sayfa 11-12: 

Edip, Kur’anın muhkem ve müteşabih olduğunu kabulleniyor (3:7). Dinde ruhsat ve azimet 

yâni bir işin en iyisini ve en kolay (ruhsatlı) şeklini kabulleniyor... “Kur’an’ı parça parça 

edenler” den olmuyor da Fikri Yavuz Hoca’nın, tefsirlere dayanarak “sözü dinlerler, en 

iyisine tabi olurlar” mealindeki ayette “sözü” Kur’an olarak yorumlaması ve Kur’andaki 

hükümlerin ruhsat ve azimet olduklarını, azimete uymanın daha iyi olduğunu söylemesi 

Kur’anı parça parça etmiş oluyor! (15:91) 

Sayfa 13-17: 

4:34 ayetine yanlış, kopuk ve çelişkilerle dolu bir meal vermiştir. Ayet (âlâ) harfi, “Kavvam” 

kelimesi ile diyor ki: “Erkekler kadınları yönetirler çünkü Allah bazılarını bazılarından fiziken 

üstün kılmıştır ve çünkü erkek nafakayı temin ediyor.” (4:34) 

Edip’e soruyorum. Faddale (fazilet) kökü nerde, hangi lügatte farklılık manasına gelmiş ki 

öyle yorumluyorsun? Fazilet, üstünlük manasında değil midir? Nitekim 4:32 ayetinde, 

üstünlük manasında yorumlamışsın. 

“Ba’dahum ala badin” deki zamirin müzekker (eril) olması gramerce tam uygundur. Çünkü 

kadın ve erkekler, toplum olarak ifade edildiği zaman kural odur ki; eril zamiri kullanılsın... 

Bence derdin, ayetin mealini tashih etmek değil; tam aksine önce Allah’ın fıtri kanunlarına 

 
4 Konular tam anlaşılsın diye mevzubahis olan ayetlerin doğru mealleri bölümün sonunda verilmiştir. 
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karşı gelmek, nefse şehvet yolunu açmak... İkinci olarak bu ayete dayanıp, Peygamberlerin 

birbirinden üstünlüğünü anlatan 2:253 ayeti iptal edip, Reşat Halife’yi öbür Peygamberler 

seviyesine çıkartmaktır... Bu ayete önyargısız bak! 

“Bu resulleri, bazılarını bazılarından üstün kıldık. Allah bazıları ile konuştu. Bazılarını da 

derecelerce yükseltip Ruh-ul Kudüs ile teyid etti...” (2:253) 

Sayfa 17’deki hadisler hakkında ise tek kelime söylenir; sahih değiller, Kur’anın genel 

manasına aykırıdırlar. Bu hadisleri aktaran aynı kaynaklar, yine daha sahih bir sened ile Hz. 

Aişe’den rivayeten kadının namazı bozmadığını, kadının uğursuz olmayacağını bildiriyor. 

Buhari birinci görüşte olmakla beraber ikinci rivayetede yer vermiştir. 

Hülasa hadis kitaplarında geçen her şey din olamaz. Din Kur’andır, ilimdir, rivayet değil. 

Sayfa 18: 

Hamr’ın (5:90)’da örtü manasına gelip, aklı örttüğünden dolayı “şarap” için deyim olduğunu 

kabul etmekle beraber Hımar’ın (24:31) başörtüsü manasına gelmediğini (bir milyar geçmiş 

ve hazır Araplara rağmen) iddia ediyor ki örtünmeyi emreden ayetleri iptal etsin... Ayetleri 

inkâr ile iptal arasında pek fark yok. İkisi de küfre götürür. Böyle yapanlar “Kur’anı parça 

parça edenlerin ta kendileridir.” (15:91) * 

* Bu ayet, 19 harftir.  

Sayfa 22-24: 

İsa (a.s)’ın nüzulü çok ihtilaflı bir konu, şimdilik, o konuya girmeden şunları diyebilirim. 

1- Konu, (19:33) ayetine ters değil... Çünkü İsa’nın gökte olduğunu yani başka bir hayat 

içinde yaşadığını kabul ettiğin takdirde henüz gerçekten ölmüş olmuyor. 

2- (33:40) ayetine de aykırı değil... Çünkü yeni bir mesaj getirmiş olmuyor ki yeni bir 

Peygamber olsun. 

3- Yahya Peygamberin, İsa gibi bir durumu olmadığı halde ayette O’nun da 3 hayat 

döneminden bahsediliyor. “Doğum, ölüm, diriliş” (19:15) Edib’in dediği gibi olsaydı 

“Peygamber oluş” gününü de söylemeliydi. 

4- (4:159)’daki “ölümünden önce mealindeki ayette zamir İsa’ya racidir; âhir zamanda 

Hristiyanlık hurafelerden temizlenecek İncilin gerçekleri anlaşılacak, Yahudi ve Hristiyan 

herkes İsa’nın hak Peygamber olduğuna inanacak ki, İsa’nın nüzulünün esas manası budur. 

5- (4:157, 158) ayetleri İsa’nın gerçekten ölmediği dünya hayat şartlarından çıktığı, gayb 

âleminde (Allah katında) bir çeşit hayat ile yaşadığını açıkça ifade ediyor. Mahiyeti ne olursa 

olsun böyle bir gerçek var... (Bkz. B.S. Nursi 1. Mektup, 15. Mektup) 

6- Deccaller kötülüğün, küfrün, şerrin önderleri olarak görülse; Mehdiler de imanın, hayrın, 

müspetin başı olarak bilinse bu konudaki rivayetlerin çoğu çözümlenir. Müteşabih olan 

manalarının tevilleri ortaya çıkar. 

Sayfa 25:  

(22:15) ayetinin meali; 
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Evvelâ Edib’in verdiği mealden hiçbir şey anlaşılmıyor. Çünkü çelişkilerle doludur. 

1- Bir insan Allah’a inanmıyorsa, neden, inandığı putlardan ilişkisini kessin? 

2- Putlardan ilişkisini kesmekle, göğe çıkmakla öfkelendiği şeyin gidip gitmemesiyle ne 

ilişkisi var? Edip belli öncülleri, kafaya koyduktan sonra, önüne gelen her şeye o gözle 

bakıyor. Bence ayetin evrensel mesajı şudur: “Allah’ın dünya ve ahirette Peygambere yardım 

etmeyeceğini sananlar, bir sebep bulup göğe çıksınlar (dünyadan ve dünyadaki sebepler 

düzeninden) ilişkilerini kessinler... Her türlü keyd (hile) ve düzeni kursunlar. Baksınlar, 

onların bu düzeni, (Peygambere olan) öfkelerini giderip gidermediğini görsünler. (22:15) 

Edib’in dediği gibi (22:15). ayetten (bir evvel ve bir sonraki ayetten) bir evvel ve bir sonraki 

ayet şirkten değil; ahiretten ve Peygamberlikten söz ediyor... Konu şudur: “Allah dilediğine 

Peygamberliğini verir” kâfirler ise “böyle bir göreve biz daha lâyığız, neden bize verilmedi” 

diyorlardı... Peygamber’e kin besliyorlardı. 

Sayfa 31:  

43:45 ayetin meali: 

Ayette, “sor” emri, geneldir. Sırf Peygamber’e has değil, ayet genel olarak diyor ki; sorun 

araştırın, daha evvel Allah kimseyi kendisine şerik kılmış mıdır? Diyanetin tercümesi ise 

yanlış değildir. Çünkü Peygamber öbür Peygamberlerle görüşebilir. 

Sayfa 32-37:  

Peygamber okuryazar değildi: 

7:157 ayetin mealinde, Peygambere, ümmi denildiği halde, Peygamber okur yazardı, diyor. 

Hâlbuki ümmi bir öndere tâbi olan demektir. Öndekine imam arkadakine ümmi denilir. 

Okuma yazma bilmeyenlere (müşriklerden de 3:20, 75) Yahudilerden de (2:77) ümmi 

denilirdi. Çünkü onlar, okuma yazma bilenlere tâbi olurlardı. Peygamberler de okuma yazma 

bilmezdi (29:48) O Allah’a tâbi idi. O’nun hesap bilmesi okur yazar olduğunu göstermez. 

Nice hesap uzmanları var, yazıyı bilmezler. Kur’anda Bisminin elifsiz yazılması okuma 

yazma biliyordu, bilerek yazdı, demek doğru değildir. Çünkü İslam’dan evvel de Besmele 

öyle yazılırdı. Ve Besmelenin o şekli, klişeleşmişti. 

Sayfa 38: 

Edib’in verdiği meal, tefsirlerin çoğunda birinci mana olarak gösterilmiştir. Ayetin öbür 

manası ise doğrudur. Dolayısıyla Edib’in itiraz hakkı yoktur. (Tekâsür) Karşılıklı mal ve evlât 

artışına girmek manasına gelirken onun, Tekâsürü “Varlıklarınızı çoğaltmanız” olarak 

tercüme etmesi yetersizdir. (Bakınız: Tekâsür Süresi) 

Sayfa 42:  

29:41 ayetinin meali:  

Burada 4 yanlış yapmıştır: 

1- Allah’ın dışında edindikleri velilerin örneği olarak tercüme etmek yanlıştır. Doğrusu: 

“Allah’tan başka veli edinenlerin örneği Örümcek gibidir. Ev edinir, hâlbuki (düşmana karşı) 

en dayanıksız ev örümceğindir.” (29:41) 
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2- Veli, ayette kişinin mutlak yöneticisi, okul velisi manasında kullanılmıştır. Ayet, 

“Allah’tan başka hiç kimseyi kendinize veli seçmeyiniz” diyor. 

3- “Evhen” 

Edib’in neye dayanarak “V-H-N” kök kelimesini güvensizlik manasına aldığını bilmek çok 

zor. Galiba kendisi Reşat Halife’nin zayıf ağına düşmüş kurtulamıyor. Demek kendisi de 

zayıfmış. Allah ıslah etsin. 

4- Dış dünya etkenleri karşısında, en dayanıksız ev örümceğindir. Diğer hayvanlara oranla. 

Ayetteki zayıflık bu demektir.. Yoksa tellerin yapısı itibariyle değil. Çelikten yapılmış bir ev 

de zayıf olabilir. 

Sayfa 54: 

“Kur’an ve ilahi mesajlar, hangi dilde olursa olsun şifadırlar.” Yâni aklen Kur’anın başka 

bir dilde inmesi caizdir, doğrudur. Fakat Allah’ın seçtiği kelimelerle. Yoksa tercümeler ilâhi 

orijinalin yerini tutamaz. Kur’an gibi korunmuş olamazlar. 

“A’cemiyyun ve Arabiyyun” kelimelerini ister Arapça olsun ister Acemce olsun manasında 

tercüme etmek yanlıştır. Doğrusu, “Olur mu böyle şey, kitabı Acemi, yabancı dilde, kendisi 

ise Arap. Neden açık değildir.” Yani eğer Kur’an Arapça olmasaydı öyle diyeceklerdi. 

Kur’anın Arapça veya başka bir dilde inmesinin cevazı, bu iki kelimeden A’cemiyyun ve 

Arabiyyun kelimelerinden anlaşılmaz. Belki ayetin eğer Acemce bir Kur’an indirseydik 

mealindeki ilk cümlesinden anlaşılır. 

Edip burada 3 hata yapmış.  

1- Bu ayeti yanlış tercüme etmek  

2- Mealleri Kur’an kudsiyetinde göstermek. 

3- Arabî ile a’rab kelimelerini karıştırmış olmak. Birincisi Arap ikincisi bedevî Araplar 

demektir. Bakınız: (41:44) 

Sayfa 56: 

1- 10. Sure 20. ayet Mekke’de nâzil olmuştur. Henüz mucizeler görünmemişti. Müşrikler 

mucize istiyordu. Allah da Peygambere hitaben “mucize gaybi bir hâdisedir. Gaybı ise ancak 

Allah bilir ve ancak O verir. Bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim, de!” dedi. 

(10:20) “Kısa bir zaman sonra göreceksiniz.” (38:88) diye ayet gönderdi. Ayetin manası bu 

iken, Edip mucizeleri 1400 yıl sonraya erteliyor. Peygamberin sağlığında mucize beklediğini 

ve Allah’tan yardım ve mucize gördüğünü düşünmüyor. Kur’anın bütün çağlara hitap ettiğini 

dolaylı olarak inkâr ediyor... O’nun esas problemi mucizeleri Peygamberden alıp Reşad’a 

vermek istemesidir... Çünkü O da biliyor. 

2- 29:51. ayet, Peygambere mucize verilmedi demiyor. (Çünkü verildiğine dair çok ayet var) 

Ayetin esas manası (Eğer hiç mucize verilmemiş olsaydı dahi, hidayet, irşad ve ilzam için 

Kur’an yeterdi.) Çünkü O Peygamberin en büyük mucizesidir. Bu kitabın Ayet ve Mucize 

kısmını okuyunuz. 

3- 6. sure 4, 25, 37, 109, 124 ve (54:3) ve başka birçok ayet, Peygamber’e mucizeler 

verildiğini bildiriyor. 
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4- Ayet kelimesi, tekil olarak, Kur’an ayeti manasında kullanılmadığını söylüyor. Ama 16. 

Sure 101. ayeti nasıl tevil edecek...? Bilemiyorum yoksa araştırmadan atmasyon mu yapıyor... 

Sayfa 59: 

Arapçada bir kelimeyi tenkir (bilinmez genel) anlamında kullanmak için, sonuna tenvin, 

başına min getirilir. Edib’in ise “min resulin” kelimesini belli bir resul olarak tercümesi neye 

dayandığını bilmiyorum. Galiba O’nun niyeti ayeti şu manaya getirmek istemesidir. Allah 

gaybı ancak Reşat Halife’ye bildirir. Hâlbuki Allah bütün Peygamberlere gaybı bildirmiştir. 

Bkz. 72:25, 28-42:51 

Sayfa 60-64: 

Edib’in kendim keşfettim diye gösterdiği manaların çoğu tefsirlerde vardır... İşaratül İcaz’a 

(B.S.N.); Maurice Bucaille’in Kur’an ve Bilim kitabına bakınız. Burada resmen hırsızlık 

yapıyor. 

Sayfa 66:  

17:78 ayet meali:  

“Kur’anel Fecr” sabah namazı demektir. Çünkü: 

1- Namaza, rükû denildiği gibi kıraat (Kur’an) da denilir. Araplar, herhangi bir şeyi onun 

parçalarından biriyle isimlendiriyorlar belli bir sebep için. Burada yani sabah namazına 

Kur’an denilmesinin sebebi, Peygamber’in (a.s.m) özellikle sabah namazında Kur’an’ı uzun 

uzadıya okumasıdır. 

Sabah namazı “meşhuttur.” Yani herkes onda hazır ve şahid olur, iyice dinler. Gündüzleyin 

ise iş münasebetinden dolayı dağılma olur... “Eqim” sözlük olarak dikme, ortaya koyma 

manasına gelir. Namaz için kullanıldığında cemaatçe namazı ortaya koymak, dikip 

göstermek; yani şartlarına uygun kılmak demektir. Onun için cemaat namazına çağrıya 

“kamet” denilmiştir. Yoksa Edib’in dediği gibi, “eqim”, gözetme manasına gelmiyor. 

2- Konu, Kur’an okumak değil ki Edib’in verdiği meal doğru olsun. Mesele namazın ikame 

edilmesidir. Çünkü “Kur’anel-fecr” gramerce (es-Salâte)ye mâtuftur. İkisi beraber, “eqim” 

emrinin mef’uludurlar.  

“Eqimissalâte li dulukişşemsi ilâ ğasaqılleyli we Qur’anel-fecri inne Qur’anel-fecri kâne 

meşhûdâ” (17:78) 

Sayfa 69-70: 

Örtü ile ilgili 24:31 ayet meâli: 

Daha evvel örtüyle ilgili birkaç not yazıldı. Burada sadece bunu diyorum. (Cüyûp) ceypler, 

hangi lügatte ve hangi ayette göğüs manasına gelmiştir. Edip bey göstersin görelim... Yüze 

yakın çelişkilerinden birini eksiltelim. Hem eğer samimi olsaydı, bağlı olduğu tarikat grubu 

göğüslerini örterlerdi. Hâlbuki çoğunun göğsü ve bacakları açıktır. Ayrıca hamr, içki 

manasına gelir diyorsun da “hımar” başörtüsü manasına neden gelmesin. Hem eğer dediğin 

gibi olsaydı, örtü konusunda kadının erkekten farkı kalmazdı... Ve bu konuda inen ayetler de 

manasız kalırdı. 

Sayfa 71-73: 
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17:46. ayette “wahdehû” zamirini Kur’ana râci ediyorsun. Soruyorum: 

1- Peygamber Rabbini sırf Kur’anda mı ağzına alıyordu, anıyordu? 

2- Müşriklerin, “Peygamber, Rabbini Kur’anda veya başka yerde anıyor, diye bir 

problemleri var mıydı? Yoksa onların problemi, “Sen Ya Muhammed, yalnız Allah 

diyorsun, putlarımızı da zikret” demeleri mi idi? 

3- Hadi diyelim, zamir Kur’ana racidir. Sen ve şeyhin Halife, Kur’an’da olmayan nice 

bilgileri (!) bize söylüyorsunuz. Hani yalnız Kur’an yeterdi? Samimi olmak lâzım; yoksa 

insanın foyası çok çabuk ortaya çıkar. Gösterilen 19’un formülü yukarıdaki manalara ters 

olamaz. Çünkü o formül, “Allahu-wahdehû” aralıksız kullanılan şekil için geçerli olabilir. 

Ayrıca Kur’an “Allah’a ve Resûlüne itaat edin”, “Allah ve Resûlü size yeter” gibi 50 küsur 

yerde, Allah’ın ismiyle beraber Resûlünün ismini zikrediyor, sana kalsa, bu hem 

“wahdehu”ya zıttır. Hem de şirk olur. Çünkü biz sana göre Lâ İlâhe İllallah ile beraber 

“Muhammedur Resûlullah” dediğimiz için müşrik oluyoruz. 

Sayfa 74: 

Vakıa sûresinden gösterdiği ayette: konu kirli ve pakların Kur’ana dokunması değil; konu 

melek ve şeytan meselesidir. Ayet diyor ki: “Kur’an gayb âleminde dahi muhafaza altındadır. 

Onu ancak (Mutahhar) temiz olarak yaratılanlar elleyebilir.” Şeytanların ona dokunma 

imkânları yok ki, içine batıl bir şey katsınlar.. Allah’ın yıldızlar sayısınca askerleri var. 

(56:75) Kur’anını korurlar. 

Sayfa 78-80:  

Burada da çelişkiler zinciri uzayıp gidiyor: 

1- Aybaşı kanı, pislik değildir diyorsun. Kan (necis) pis değil mi? “Kan, leş, domuz eti gibi 

haram değil midir? (6:145) 

2- “Tetahhere” bütün Kur’an’da temizlik (yıkanma) ve kendini temiz tutma manasına 

gelmiyor mu? (2:222 - 9:108 - 7:82) Yalnız karine olunca makam icabı manevi temizlik 

manasına girer. (5:6) ayeti gibi. Ama elbise, abdest cenabet aybaşı konularındaki “Tahhare” 

ve “Tetahharayı” manevi temizlik olarak anlayanlara ancak gülünür. 

3- Aybaşı halinin, cenabeti icab eden meni gibi bir ifrazat olduğunu görmüyor musun? 

4- Eza, bütün lügatlerde hem hastalık hem pislik (4:102) manasına gelir. Bu ayette (2:222) 

ikisi ile maksuttur. Edip! Senin görüşünü teyid eden hiçbir delil yoktur. Ne tarihte ne bugün... 

Ne sünnilerden ne şiilerden... 

5- Aybaşına girmiş bir kadın dua edebilir, zikir yapabilir. Yapamaz diye bir şey yoktur. 

Yalnız namaz kılamaz. Maide 6. ayet namazın ancak taharetle (abdestle) olabileceğini 

emrediyor. Aybaşı halindeki kadınların çoğunun pratikte namaz kılmaları mümkün değildir. 

Her an abdestleri bozulur. Modern imkânlar meselemize zıt olamaz. Çünkü Kur’an bütün 

çağlara ve çoğunluğu rahmet olarak inmiştir. 

Sayfa 84:  

Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var: 
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1- Yetimlerle ilgili ayetler ve ergenliklerden bahseden kıssalar (6:152, 17:34, 4:6, 12:22, 

28:14) teklif yaşının bulûğ (ergenlik) olduğunu açıkça bildiriyorlar: 

2- Sorumluluğun dört dönemi var: 

a) Mümeyyizlik, iyi ile kötüyü, pis ile temizi ayırt etme dönemi. Yaklaşık olarak 7-14 yaşları. 

b) Bulûğ (ergenlik) (14-18) dönemidir. Bu dönem Kur’an’da “beleğa eşüddehû” yani kuvvetli 

duruma erişince veya “nikâha elverişli olunca” ile ifade edilmiştir. (6:152) Edib’in delil olarak 

gösterdiği ayette de bu deyim “Belağa Eşüddehû” vardır. O’nu ergenlik olarak tercüme 

edeceğine, olgunluk ve kırk yaşı olarak tercüme etmiştir. 

c) Rüşd; aklın tamamıyla çalıştığı, kâr ve zararını iyice bilme dönemidir... Genel olarak 18-25 

yaşlarıdır.... Bu dönemde kişi mükellefiyetin tam ehliyetine sahiptir. 

d) Tam olgunluk yaşı ki, kişi artık geniş bir alanda sorumludur... Ve akrabalarına yardımcı 

olur. Çocuklarının, ana-babasının hayat ve hidayetleriyle uğraşmakla mükelleftir. Gençliğinde 

kötülüklere batmışsa tevbe kapısı, ıslah yolu ona henüz açıktır. 

Sayfa 87:  

Üç önemli noktaya dikkat: 

1- Salâvat, kök olarak ilgi, bağlantı manasına gelir. Allah kuluna salât ederse, (33:43) rahmet 

ediyor demektir. Rahmet, kul ile Allah arasında bir bağ olur. Peygambere salâvat getirmek 

ise, Allah’tan o’nun (a.s) üzerine rahmetin inmesini dilemek demektir. O (a.s) ne kadar fazla 

Allah’ın rahmetine mazhar olsa, ümmet için o kadar iyidir. Öndere gelen rahmet, cemaatine 

de gelmiş olur. Demek salâvat özel bir dua şeklidir. Müminler, o dua ile, Allah’tan rahmet 

dileyerek Allah’ı zikretmiş olurlar, hem de Peygambere karşı ilgi ve bağları mânen kurulur ki, 

Allah da bizden bunu istiyor: Diyor ki: Ondan (a.s) kopuk olmayın. O’na dua edin, yardımcı 

olun... 

2- Çok meselelerde, şeklin esas alınması, manayı kaybettirdiği gibi, salâvatta da bazı şekli 

durumlar olabilir. Bu olsa olsa bir yanlıştır. Şirk olamaz! Reşat Halife’nin iddia ettiği gibi. Bir 

insan Allah’tan rahmet (salâvat, ilgi) isteyecek ve müşrik olacak! Ne kadar tuhaf! 

3- Biz, Peygamber için dua etmek ve ona ilgi göstermekle mükellef olduğumuz gibi, 

Peygamber de bize ilgi göstermeye, bizim için duacı olmakla mükelleftir. (9:103)... 

Peygamberin şefaati de bu manadadır. Milletin anladığı gibi, karşılıksız bir torpil değildir. 

Kur’an bu çeşit şefaati reddediyor. 

Sayfa 103:  

3:81 Ayeti değişik manalara gelir: 

1- “Peygamberlerden söz aldık” onların ümmetlerinden söz aldık demek olabilir. Arap dili bu 

deyime elverişlidir. 2:83, 63, 84, 93; 3:187; 5:12; 7:179; 57:8 5:14; 33:7, 8 ayetler bu manayı 

teyid ediyorlar... Peygamberlerin ümmetlerinden aldıkları “biat”, misakın (sözün) ta 

kendisidir. 3:82 ayeti de bu manayı teyid ediyor. Ayet “Bundan sonra kim sözünden cayarsa o 

fasıklardandır.” (3:82) diyor. Peygamberler için böyle bir durum olmadığına göre, 3:81 ayeti, 

ümmetleri için olduğu anlaşılır. Ayetin manası şöyle de olabilir. 
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2- “Peygamberler hakikat yalnız bizdedir. Bizden sonra hiç iyi adam gelmez, demezler, her 

Peygamber kendisinden sonra gelenleri müjdelemiştir. Ve hepsi de son Peygamber Hz. 

Muhammed’in geleceğini, Kur’anın bütün dinleri (dinin hakikatini) tasdik edeceğini Allah’tan 

öğrenmişler. Allah, onlara gönderdiği kitaplarda, Peygamberin işaretlerini yerleştirmiştir. 

(Fetih: Son ayetler) Hz. Muhammed’den sonra ise Peygamberlik olmayacağı için, O (a.s) 

ümmetini deccallerden sakındırıp, mücedditleri haber vermiştir. 

3- Meali ne olursa olsun, Edip Bey’in varmak istediği nokta (R.H.’nin risaleti) bu ayetten 

anlaşılamaz: Çünkü O: 

“Nebi, kitap verilmiş kişidir.” 

“Resul, bir evvelki kitaba bağlı olan kişi” diyor. Biz, 5:44 de “Nebilerin Tevratla 

hükmettiklerini” gösterince, O: “Hükmederler fakat onlara da hikmet verilmiştir.” diyor. 

Farkına varmadan Reşad’ı da Nebi yapmış oluyor. Çünkü o da bize yığınlarca kendi 

hikemiyatını anlatıyor. Allah bana vahy etti. İnanmazsanız kâfir olursunuz, diyor. Bir şeylerin 

indiğini iddia ediyor, yüzlerce kehanette bulunuyor. 

Sayfa 104’de “Hud, Salih, Şuayb” resul idiler, nebi değillerdi, diyor Edip Bey. Soruyorum: 

1- Bunlar hangi Peygambere bağlı idiler? 

2- 7:68, 69, 79, 75, 93. ayetleri nasıl tevil edecektir. Mutlaka bu ayetlere bakınız. Örneğin: 

Hud Peygamber, kavmine karşı şöyle diyor: Sizi uyarmak için sizden birinin (benim) üzerime 

Rabbinizden zikir inince sizi hayrette mi bıraktı? (7:69) 

Sözlük olarak “Nebi” Allah’tan haber getiren, nebe haber vermektir, “Resul” Allah’tan bir 

mesaj getiren demektir. İkisi de aynı kapıya çıkar. 19:56’da İdris’e Nebi deniliyor. Edib’e 

soruyorum, İdris, Hangi kitapla hangi kavme gelmiş de biz bilmiyoruz? 

Sayfa 131: 

“Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Bir mucize görünce derler ki bu etkin bir sihirdir.” 

(54:1-3) 

Soruyorum, bu ayet bu asra mı bakıyor, yoksa Peygamberin parlak mûcizesine sihir diyen 

müşriklere mi bakıyor? Ki, Edip, ayın yarılmasını bu asra bırakıyor. 

HULASA 

Edip Bey suya düşmüş gazete kâğıdı gibidir, nerden tutsan kopuyor... Doğru bir iki 

meselesi varsa da kendisinden evvel o konulara değinen, hakimane ıslaha çalışan çok 

kişi gelmiştir. Hadisler hakkındaki yargısı, genelleme olarak yanlıştır, demagojidir. 

Hadis kitapları “Mevzu, zayıf, mürsel, müdrec, maktu, israiliyat” gibi çok çeşitli 

bilgileri içerir. Muhakkik Müslümanlar konuyu tespit ederken belli bir araştırma ve 

tahkik ile ele alırlar. Hicri 2. asırda ve son asırda hiç tahkik yapmadan hadisi esas alanlar 

vardır. Fakat bir fırkanın kusuru, ümmeti bağlamaz. Müslümanların yanlışları, ilgisi 

olmayan kişilerin, Resul ve Mehdi olmalarını gerektirmez... 

 

Bahaeddin Sağlam
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Ayetlerin Doğru Mealleri 

3:7 

O’dur, sana kitabı indiren O kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir. (Tartışma gerektirmez) 

Onlar kitabın ana kısımlarıdır. Diğerleri müteşabih(eş manalı)dirler. 

İmtihan gereği (kalbinde kaypaklık) olanlar saptırmak ve fitne çıkarmak için, müteşabih 

kısmına uyarlar. Hâlbuki onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde kök salmış âlimler 

bilirler. O Âlimler: “Bunlar, hepsi Rabb’imizin katındandır. (Gaybî haberlerdir.) Biz onların 

tümüne inandık” derler. Fakat ancak öz sahipleri böyle anlarlar. 

 

15:91  

O bölücüler ki, Kur’anı parça parça ettiler. (İşlerine gelen kısmı alıp gelmeyeni bıraktılar.) 

 

4:34 

Allah erkekleri, kadınlara fiziken üstün kıldığından ve aile nafakasını temin ettiklerinden, 

erkekler kadınları yönetirler. Artık kadınların iyileri, itaatkâr olan gizlilikte dahi Allah’ın 

muhafazasıyla-namuslarını koruyanlardır. İtaatsizliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt 

verin. Onların yataklarını terk edin. Onları dövün. Eğer size itaat ederlerse, aleyhlerine yol 

aramaya kalkmayın. Muhakkak en yüce ve büyük Allah’tır. 

 

4:32 

Allah’ın diğerlerine verdiği üstünlükleri (kendinizde olmadı diye) arzulamayın. Erkeklerin de 

kazandıklarından payları vardır, kadınların da kazandıklarından payları vardır. Siz sadece 

Allah’ın ikram ve iyiliğini isteyin. Muhakkak Allah, her şeyi çok iyi bilendir. 

 

5:90 

Ey iman edenler! Şüphesiz alkol, kumar(la edinilen mal) putlar(ın önünde kesilen et), şans 

oyunları(yla kazandığınız şeyler) necistir ve şeytanın yaptığı bir iştir. O işten sakının ki 

kurtulasınız. 

 

24:31 

İnanmış kadınlara da de ki: “Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar, görünmesi 

gereken hariç, diğer süslerini göstermesinler, başörtülerini (elbiselerinin) yırtmaçları üzerine 

sarkıtsınlar. Süslerini ancak kocalarına veya babalarına veya kocalarının babalarına veya 

oğullarına veya kocalarından olan (üvey oğullarına veya kardeşlerine veya kardeşlerinin 

oğullarına veya kız kardeşlerinin oğullarına veya kendilerinden olan (mümin) kadınlara veya 
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cariye ve kölelerine veya kadınlara ihtiyaç duymayan, evlerde dolaşan erkek (fakir ve 

ihtiyarlara) veya kadınların mahrem yerlerinin farkına varmayan çocuklara gösterebilirler, 

başkasına sakın göstermesinler. 

Gizli olan süslerini bildirmek için, ayaklarını hızla yere vurmasınlar. İşte ey müminler! Kadın 

erkek hepiniz Allah’a yönelin ki kurtuluşa eresiniz. 

 

19:33  

Doğduğum gün, öleceğim gün ve sağ olarak dirileceğim gün bana selam olsun... dedi. 

 

33:40 

Muhammed, erkeklerinizden (sizden) hiçbirinin babası değildir ki (boşanmış veya dul kalmış 

karılarınızla evlenmesi caiz olmasın). Fakat O, Allah’ın elçisi, peygamberlerin sonuncusu ve 

tasdikleyicisidir. Şüphesiz Allah, her şeyi çok iyi bilendir. 

 

19:15  

Doğduğu gün, öleceği gün ve sağ olarak dirileceği gün ona selâm olsun. 

 

4:159 

Ehl-i kitaptan hiçbiri yoktur ki, onun (gerçek) ölümünden önce O’na inanmış olmasın. 

Kıyamet günü de o, onlara karşı şahit olacaktır. 

 

4:157 

Ve “Allah’ın elçisi Meryemoğlu İsa’yı öldürdük” demelerinden (böyle belaları hak ettiler). 

Hâlbuki onlar, gerçekten O’nu asmadılar ve öldürmediler. Yalnızca (öldürme ve asmanın) 

benzeri onlara gösterildi. Onda ihtilaf edenler de şüphe içindedirler. O’nun hakkında zandan 

başka bilgileri yoktur. O’nu gerçekten öldürmediler. 

 

22:15 

Kim, Allah’ın dünya ve ahirette, ona (Peygamber’e veya kendisine) yardım etmeyeceğini 

sanırsa bir araç ile göğe yükselsin. Sonra ilişkisini kessin, baksın; yaptığı çare, onun (Allah’a 

ve İslam’a olan) kinini giderebiliyor mu? 

 

43:45 

Sen önceki peygamberlerin (dinlerini) sorup araştır: “Rahman olan Allah’ın dışında ibadet 

edilen ilâhlara izin vermiş miyiz?” 
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7:157 

Onlar ki; Ümmi ve peygamber olan (Allah’ın) elçisine uyarlar. O elçi ki, yanlarındaki Tevrat 

ve İncil’de yazılı olarak onun sıfatlarını bulurlar. Onlara iyiliği emreder, kötülükten onları 

sakındırır. Hoş güzel şeylerin onlara helâl olduğunu, pis şeylerin de haram olduğunu beyan 

eder. Omuzlarında olan ağır yükleri (dinî buyrukları) ve zincirleri (sosyal sıkıntıları) onlardan 

indirir. İşte onlar iman edip onu düşmandan koruyanlar, ona yardım edip onunla gelen nura 

tabi olanlar, asıl kurtulanlar onlardır. 

 

29:48 

Ve sen, bu Kur’andan önce hiçbir kitap okuyan değildin. Ve sağ elinle kitap yazan da 

değildin. Böyle bir durumda, boş düşünen o insanlar şüpheye düşerlerdi. 

 

29:41 

Allah dışında dostlar (mabudlar) edinenlerin örneği, örümcek örneği gibidir: Kendine bir ev 

edinmiştir. Hâlbuki evlerin en zayıfı, örümcek evidir. Keşke bilmiş olsalardı! 

 

10:20 

- “Kendi Rabbi tarafından neden bir mucize ona inmedi?” derler. De ki: “Gayb (âlemi), 

Allah’ın elindedir. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” 

 

38:88  

Ve çok kısa bir zaman sonra, haberini (gerçekliğini) öğreneceksiniz. 

 

29:51 

Onlara okunan bu kitabı üzerlerine indirmemiz onlara yetmedi mi? Şüphesiz o Kur’anda 

inanan bir toplum için rahmet ve mesaj vardır. 

 

6:4  

Fakat Rablerinin hangi mucizesi onlara gelirse gelsin, illa onlar ondan yüz çevirirler. 

 

6:25 

Onlardan bir kısmı sana kulak verirler. Fakat o Kur’an’ı anlamamaları için kalplerine kılıflar 

geçirdik, kulaklarına ağırlık koyduk. (İçten ve dıştan gelen mesajları alamıyorlar.) Demek 

bütün mucizeleri görseler, inanmayacaklar. Öyle ki sana ancak mücadele etmek için gelirler. 

(Çünkü) o kâfirler, Kur’an için “bu ancak eskilerin efsaneleridir” diyorlar. 
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6:37 

“Neden Rabbinden bir mucize üzerine inmedi?” dediler. Sen de ki: “Allah’ın mucize 

indirmeye gücü yeter.” Fakat onların çoğu bilmiyorlar. 

 

6:109 

Var güçleriyle yemin ettiler ki: “Eğer bir mucize gelirse, ona inanacağız” De ki: “Mucizeler, 

Allah’ın katındadır. Nereden bileceksiniz ki; onlara mucize gelse de onlar 

inanmayacaklardır.” 

 

6:124 

Onlara bir ayet geldiği zaman, “Allah’ın peygamberlerine verilen şeylerin aynısı bize de 

verilmedikçe inanmayız” derler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok daha iyi bilir. O 

suçlulara Allah katından son derece aşağılanma ve şiddetli bir azap isabet edecektir yaptıkları 

hilelerinden dolayı. 

 

54:3  

Onlar bir mucize gördüklerinde “bu ancak etkin bir büyüdür” derler. 

 

16:101 

Biz bir ayet yerine başka bir ayet koyduğumuzda ki Allah, ne indirdiğini çok iyi bilendir. 

Onlar: “Sen ancak bir iftiracısın!” derler. Hayır! Onların çoğu, (hakikati) bilmiyorlar. 

 

72:25 

De ki: “Bilmiyorum, size va’dedilen azap yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi 

tayin edecektir. 

26- Rabbim, gayb âlemini bilendir. Gizli bilgilerini hiç kimseye göstermez. 

27- Meğer o kişi, O’nun razı olduğu bir elçi ise. Çünkü Allah, O elçinin önüne ve arkasına, 

O’nu (şeytanlardan koruyacak) gözetleyiciler koyar. 

28- Ki (Allah) o elçilerin, Rabbleri olan Allah’tan gelen mesajları ulaştırdıklarını görsün. 

Şüphesiz Allah, onların yanında olan her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır. Ve her şeyi tek tek 

saymıştır. 

 

42:51 
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Allah, bir insanla ancak vahiy (ilham) yoluyla (direkt) veya bir perde arkasından konuşur. 

Yani (*) bir elçi (melek) gönderir, o melek Allah’ın izniyle, dilediklerini vahiy olarak bildirir. 

Şüphesiz O, çok yüce ve her şeyi yerli yerinde yapandır. 

(*) Burada “ew”, “we” manasındadır. “We” de atf-ı tefsir içindir. Çünkü Allah, melekleri 

kendisine perde ederek, onlar vasıtasıyla konuşur. Demek perdeden maksat, meleklerdir. 

Demek bu cümle bir evvelki cümlenin açıklamasıdır. 

 

17:78 

Güneşin batıya yönelmesinden, gecenin karanlığına kadar namaz kıl ve sabah namazını (*) da 

kıl. Çünkü sabah namazında herkes şahid olur. (**) 

(*) Arap dilinde bir şeyin bir parçasının ismi, tüme verilir. Onun için Kur’anda namaza: 

secde, rükû, tesbih, kıraat ve zikir denilmiştir. 

(**) Nesefi 

 

17:46 

Anlamasınlar diye kalplerine kılıflar geçirmişiz, kulaklarına ağırlıklar koymuşuz. Çünkü sen 

Rabbini Kur’anda yalnız olarak zikrettiğin zaman sırtını dönüp kaçarlar. 

 

56:75-79  

Yıldızların (düştükleri ve) döndükleri yere yemin ederim.  

Eğer bilirseniz, bu büyük bir yemindir.  

Ki gerçekten o, değerli güzel bir Kur’an’dır.  

Saklı bir kitaptadır.  

Temizlerden başkası ona dokunamaz. (Onu anlayamaz.) 

 

6:145 

De ki: “Bana vahyedilenler içinde yiyebilen için haram olan bir şey bulamıyorum; meğerki o 

şey leş veya akıtılmış kan veya domuz eti -çünkü o pistir- veya kanunsuz olarak, Allah’tan 

gayri şeylere kesilen bir kurban ise... Kim, istemeyerek veya haddi aşmayarak bunlardan 

yemek zorunda kalırsa, işte Rabb’in Gafur ve Rahim’dir. 

 

2:222 

Sana aybaşı kanını soruyorlar. De ki: “O bir hastalıktır. Adet müddetince kadınlardan uzak 

durun. Onlar temizlenmeden, onlara (cinsel yönden) yanaşmayın. Temizlendikleri zaman, 
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Allah’ın size emrettiği (ön) yönden varın. Muhakkak Allah, tevbe edenleri ve temiz duranları 

sever. 

 

9:108 

Orada temizlenmek isteyen adamlar vardır. Allah da temiz duranları sever. 

 

7:82 

Milletin onlara cevabı, sadece şöyle demek oldu: “Onları kasabanızdan çıkarın. Onlar (güya) 

temiz kalmak için bize bulaşmayan insanlardır.” 

 

5:6 

Ey iman edenler! Namaz için kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi 

yıkayın, başlarınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın (veya meshedin). 

Eğer cenabet iseniz, temizlenin (yıkanın). Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten 

gelir veya kadınlara dokunmuşsanız ve su bulamazsanız temiz bir toprağa yönelin, onunla 

yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah sizi zora sokmak istemiyor. Yalnızca sizi 

temizlemek, size olan nimetini tamamlamak istiyor ki şükredesiniz. 

 

6:152 

Ve yetim buluğa ermedikçe, onun malına yaklaşmayın. Güzel bir şekilde değerlendirmek 

isteseniz, o müstesna. 

 

17:34 

Yetimin malına da buluğ yaşına erişecekleri zamana kadar, güzel bir yolun dışındaki yollarla 

yanaşmayın. (Nemalandırmak ve muhafaza etmek dışında yetimin mallarına el sürülmez.) Ve 

sözünüzü yerine getirin. Çünkü her söz, mutlaka sorulacaktır. 

 

4:6 

Evlilik cağına gelinceye kadar yetimleri denemeye tabi tutarak alıştırın. Onlarda reşitlik 

hissederseniz, mallarını onlara verin. Büyümelerinden önce acele ederek mallarını israf 

ederek yemeyin, Kim zengin ise, onların mallarından hiç yemesin. Kim fakir ise, örfe uygun 

olarak (ilgilenmesinin karşılığı olarak) yesin. Mallarını onlara verdiğinizde onlar için şahit 

tutun.. Ve (bilin ki) hesap gören olarak Allah yeter. 

 

12:22 
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Yusuf, ergenlik çağına erişince, O’na hüküm (peygamberlik) ve ilim verdik. Biz kendilerini 

güzelce koruyanları böylece mükâfatlandırırız. 

 

28:14 

Ve Musa, ergenliğe ulaşıp olgunlaşınca biz O’na hüküm ve ilim verdik. Biz iyilik ve güzellik 

ile davrananları böylece mükâfatlandırırız. 

 

6:152 

Ve yetim buluğa ermedikçe onun malına yaklaşmayın. Güzel bir şekilde değerlendirmek 

isteseniz o müstesna. 

 

33:43 

O ve melekleri, size rahmet yağdırıp destekliyorlar ki sizi karanlıktan nura çıkarsın. Çünkü 

Allah inananlara karşı çok merhametlidir. 

 

9:103 

Onların mallarından, kendisiyle onları temizleyeceğin, paklayacağın bir sadaka (zekât) al, 

onlara dua et. Çünkü senin duaların onlara huzur ve sükûnet verir. Şüphesiz Allah, işiten ve 

bilendir. 

 

3:81 

Allah, peygamberlerin (ümmetlerinden) söz aldı ki: “Size kitap ve hikmet (yasa ve ilim) 

verdim. Sonra elinizdeki hakikatleri tasdik edici bir elçi geldiğinde O’na inanacaksınız ve 

O’na yardım edeceksiniz.” Allah: “Kabul edip söz veriyor musunuz?” dedi. Onlar: “Kabul 

ettik.” dediler. Allah: “Siz şahit olun ben de sizinle beraber şahitlerdenim.” dedi. (*) 

(*) Her peygamber, bencillik göstermeden Allah namına, ondan sonra gelecek peygambere 

uymak için ümmetlerinden söz almıştır. 

 

2:83  

Yine ey Yahudiler, hatırlayın! 

Bir vakit, İsrailoğullarından söz aldık ki; Allah’tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyeceksiniz, 

ana-babaya, akrabalara, yetimlere, miskinlere iyilikte bulunacaksınız. İnsanlara güzel 

muamele edeceksiniz. Namazı kılıp zekâtı vereceksiniz. Sonra az bir grup hariç hep sırt 

çevirdiniz. Şimdi de öylesiniz. 
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84- Yine bir vakit sizden söz aldık ki; Kanınızı dökmeyeceksiniz, kendi insanlarınızı 

memleketlerinden sürmeyeceksiniz. Siz de karar verdiniz ve şahit oldunuz. 

 

2:63 

Yine bir vakit sizden söz aldık ve Tur dağını üzerinizde yükselttik ki; size verdiğimiz vahiy 

kitabını sıkıca tutun, onun içindekilerini iyice hatırlayın. Belki bu şekilde korunursunuz. 

 

2:93 

Yine bir vakit; Sizden söz aldık. Tur dağını üstünüzde yükselttik (manen ve maddeten). “Bu 

(Tur dağından size gelen) ilahî vahiyleri kuvvetli tutun ve iyi dinleyin.” dedik. (Bu söze 

muhatap olanlar hal dilleriyle: “İşittik ve isyan ediyoruz.” dediler.) İnkârcılıklarından dolayı, 

buzağı sevgisi kalplerine nüfuz ettirildi. Söyle: “Eğer mü’min (dindar iseniz), bu dininiz size 

ne kötü şeyler emrediyor? (Demek dindar değilsiniz.) 

 

3:187 

Bir vakit Allah, kendilerine kitap verilenlerden söz aldı ki; “Bu kitabı insanlara 

açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz”. Onlar ise bu sözden sonra dahi, o kitabı 

arkalarına attılar ve az bir fiyat ile onu sattılar. Satın aldıkları ne kötü şeydir.! 

 

5:12 

Andolsun ki, Allah İsrailoğullarından söz aldı: -Biz onlardan 12 başkan seçmiştik- Allah 

onlara dedi ki: “Ben sizinle beraberim, eğer namaz kılar, zekât verir, elçilerime inanır, onlara 

destek olursanız Allah için güzel bir şekilde borç verirseniz sizin günahlarınızı sizden 

sileceğiz ve sizi altlarında nehirler akan cennetlere koyacağız. Artık bu sözleşmeden sonra 

kim küfre girerse, o doğru yoldan tamamıyla sapmış demektir. 

 

5:14 

“Biz Hristiyanız diyenlerden de söz aldık. Fakat öğüt aldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. 

Biz de kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kindarlık sokuverdik. Allah onların ustaca 

yaptıklarını (ilerde onlara haber verecektir.) 

 

7:179 

Cinlerden ve insanlardan büyük bir kısmı, Cehennem için yarattık. Onların algılamayan 

kalpleri, görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları vardır. Onlar hayvanlar gibidirler, belki daha 

da şaşkındırlar. (Hakikatten) asıl habersiz olanlar işte onlardır. 
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57:8 

Allah’ın elçisi, sizi, sahibiniz ve yaratanınız olan Allah’a iman etmeye (O’nu iyice tanımaya) 

çağırdığı ve eğer imanlı iseniz, Allah sizden (“her gelen peygambere inanacaksınız” diye) söz 

aldığı halde, neden Allah’a (elçisine) inanmıyorsunuz? 

 

33:7-8 

Hatırla ki; Biz, bütün peygamberler(in ümmetlerin)den: Senin, Nuh, İbrahim, Musa ve 

Meryemoğlu İsa’nın (ümmetinden) söz aldık. Evet, onlardan çok ağır bir söz aldık. Nihayet 

Allah, doğru olanların doğruluklarını sorup (onları) mükâfatlandıracak. Kâfirler için ise elem 

verici bir azap hazırlamıştır. 

 

3:82  

Artık bu sözleşmeden sonra hangi ümmet sözünden dönerse, onlar fasıkların ta kendileridir. 

 

5:44 

Şüphesiz biz, Tevrat’ı indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. İslâm olmuş peygamberler, 

Yahudi milleti için onunla hüküm verirlerdi. 

 

7:68  

Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir elçiyim. 

69- Sizi uyarmak üzere, aranızdan bir adam vasıtasıyla Rabb’inizden size bir mesaj gelmesine 

mi şaşırıyorsunuz? Allah’ın sizi Nuh’un kavminden sonra yeryüzünün halifeleri kıldığını ve 

yaradılışça sizi üstün yaptığını hatırlayın! Allah’ın bu şahane nimetlerini hatırlayın ki 

kurtuluşa eresiniz.” dedi. 

70- Onlar: “Bize, yalnız Allah’a kulluk etmemiz, babalarımızın taptıklarını bırakmamız için 

mi geldin? İşte eğer doğrulardan isen, haydi bizi tehdit ettiğin azaba uğrat.” dediler. 

 

7:79 

- Bunun üzerine Salih, onları bıraktı. Ve: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, Rabb’imin mesajını 

size ilettim, size samimi davrandım. Fakat siz, samimi davrananları sevmiyorsunuz.” dedi. 

75- Milletinden, büyüklük taslayan o ileri gelenler, iman eden ve zayıf bırakılanlara dediler 

ki: “Gerçekten, Salih’in Rabb’i tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” Onlar: “Biz, 

O’nun getirdiği mesajlara inanıyoruz.” dediler. 

93- Şuayb, onları öyle bıraktı. Ve: “Ey kavmim! Şüphesiz ben Rabb’imin mesajlarını size 

ilettim, size samimiyetle öğüt verdim. Artık kâfir olan bir topluma nasıl üzüleyim. 
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19:56  

Kitapta İdris’i de an. O çok sadık bir peygamberdi. 

 

54:1  

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.  

2- Onlar bir mucize gördüklerinde, yüz çevirirler. Ve “Tesiri devam eden bir büyüdür.” derler. 

3. Yalanladılar, heva ve heveslerine uydular. Hâlbuki (Allah’ın emrettiği) her iş yerini 

bulacaktır. 
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Neden İslam’da Birçok Mezhep Vardır? 

Asırlara göre şeriatler değişir. Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, 

peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hatemü’l-Enbiyadan sonra, şeriat-i kübrası her asırda her 

kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta, bir derece 

ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler 

değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Öyle de asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin 

istidadına göre ahkâm tahavvül eder. Çünkü ahkâm-ı şeriyenin teferruat kısmı, ahval-i 

beşeriyeye bakar, ona göre gelir ilaç olur. Enbiya-yı salife zamanında tabakat-ı beşeriye 

birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba hem şiddetli ve efkârca iptidai ve 

bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki şeriatler onların haline muvafık bir tarzda ayrı 

ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş. 

Sonra Ahirzaman Peygamberinin gelmesiyle, insanlar güya iptidai (ilkokul) derecesinden 

idadiye (lise) derecesine terakki ettiğinden, çok inkılabat ve ihtilatatla akvam-ı beşeriye bir 

tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek bir tek şeriatle amel edecek vaziyete geldiğinden, 

ayrı ayrı şeriate ihtiyaç kalmamıştır, ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat 

tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden, 

mezhepler taaddüt etmiştir. Eğer, beşerin ekseriyet-i mutlakası (büyük çoğunluğu) bir 

mekteb-i âlinin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit 

mezhepler tevhid edilebilir (birleştirilebilir). Fakat bu hal-i âlem o hale müsaade etmediği 

gibi, mezâhib de bir olmaz. 

Eğer desen: Hak bir olur. Nasıl böyle dört ve on iki mezhebin muhtelif ahkâmları hak 

olabilir? 

Elcevap: Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastaya göre nasıl beş hüküm alır. Şöyle ki: Birisine, 

hastalığının mizacına göre su ilaçtır; tıbben vaciptir. Diğer birisine, hastalığı için zehir 

gibi muzırdır; tıbben ona haramdır. Diğer birisine az zarar verir; tıbben ona 

mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir; tıbben ona sünnettir. Diğer birisine ne 

zarardır, ne menfaattir; afiyetle içsin, tıbben ona mübahtır. İşte hak burada taaddüd 

etti.  (Çoğaldı.) Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki, “Su yalnız ilâçtır, yalnız vaciptir, 

başka hükmü yoktur”? İşte bunun gibi ahkâm-ı ilâhiye, mezheplere hikmet-i ilâhiyenin 

sevkiyle ittibâ edenlere göre değişir. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, 

maslahat olur.  

Meselâ, hikmet-i ilâhiyenin tensibiyle İmam-ı Şâfiye ittibâ eden, ekseriyet itibarıyla 

Hanefilere nisbeten köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup, cemaati bir tek vücut hükmüne 

getiren hayat-ı içtimaiyede nâkıs olduğundan, her biri bizzat dergâh-ı Kadıu’l-Hâcâtta kendi 

derdini söylemek ve hususî matlubunu istemek için imam arkasında Fâtiha’yı birer birer 

okuyorlar.. Hem ayn-ı hak ve mahz-ı hikmettir. İmam-ı Azama ittibâ edenler, ekseriyet-i 

mutlaka itibarıyla, İslami hükûmetlerin ekserîsi o mezhebi iltizam etmesiyle, medeniyete, 

şehirliliğe daha yakın ve hayat-ı içtimaiyeye müstaid olduğundan, bir cemaat bir şahıs 

hükmüne girip, bir tek adam umum namına söyler; umum, kalben onu tasdik ve rapt-ı kalb 
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edip, onun sözü umumun sözü hükmüne geçtiğinden, Hanefi mezhebine göre imam arkasında 

Fâtiha okunmaz.. Okunmaması ayn-ı hak ve mahz-ı hikmettir. Hem meselâ, madem şeriat, 

tabiatın (insan doğasının) tecavüzatına sed çekmekle onu ta’dil edip nefs-i emmâreyi terbiye 

eder. Elbette, etbâı köylü ve nim-bedevî ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebine göre, 

kadına temasla abdest bozulur, az bir necaset zarar verir. Ekseriyet itibarıyla hayat-ı 

içtimaiyeye giren, nim-medenî şeklini alan insanlar ittibâ ettikleri mezheb-i hanefiye göre, 

mess-i nisvan (kadına dokunmak) abdesti bozmaz, bir dirhem kadar necasete fetvâ var.  

İşte bir amele ile bir efendiyi nazara alacağız. Amele tarz-ı maişet itibarıyla, ecnebî kadınlarla 

ihtilâta, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya mübtelâ 

olduğundan san’at ve maişet itibariyla tabiat ve nefsi emmâresi meydanı boş bulup tecavüz 

edebilir. Onun için şeriat onların hakkında o tecavüzâta sed çekmek için, “Abdest bozulur, 

temas etme. Namazını iptal eder, bulaşma” manevi kulağında bir sadâ-yı semâvi çınlattırır. 

Amma o efendi, namuslu olmak şartıyla, âdât-ı içtimaiyesi itibarıyla, ahlâk-ı umumiyeye 

namına, ecnebi kadınlara temasa mübtelâ değil; mülevves şeylerle, nezafet-i medeniye 

namına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için, şeriat, mezheb-i Hanefi namıyla ona şiddet ve 

azimet göstermemiş, ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. “Elin dokunmuşsa abdestin 

bozulmaz; hicab edip kalabalık içinde suyla istinca etmemenin zararı yoktur; bir dirhem kadar 

necâsete fetva vardır” der, onu vesveseden kurtarır.  

İşte denizden iki katre, sana misal... Onlara kıyas et. Mizan-ı Şa’rânî mizanıyla, şeriat 

mizanlarını bu suretle muvazene edebilirsen et. 

 

(27. Sözün Hatimesi)  

Bediüzzaman Said Nursî 

 



34 
 

 

 

 

Tahiyyat5  

Neden Namazda Okunuyor? 

Burada görünecektir ki din ve namaz, en ufak inceliklerine kadar ancak ve ancak, Allah 

tarafından konulmuş yasalardır ki, detaylarında dahi böyle bir bütünlük ve güzellik, bu şekilde 

kendini gösteriyor. 

İşte; 

Bir Sual: Teşehhüdün mübarek kelimatı, mi’rac gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resûlünün bir 

mükâlemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir? 

Elcevap: Her mü’minin namazı, onun bir nevi mi’racı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan 

kelimeler ise Mir’ac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’da söylenen sözlerdir. 

Onları zikretmekle, o kudsî sohbet tahattur edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları 

cüz’iyetten külliyete çıkar ve o kudsi ve ihâtalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o 

tasavvur ile kıymeti ve nuru teâlî edip genişlenir. 

Meselâ: Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gecede Cenâb-ı Hakka karşı selâm yerine 

“Ettehiyâtu lillâhi” demiş. Yani: “Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı 

hayatiye ve sânilerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, Ey Rabbim, sana mahsustur. Ben dahi 

bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum.” 

Evet, nasıl ki, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, “ettehîyyatu” kelimesiyle bütün 

zîhayatın ibâdât-ı fitrîyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de, tahiyyatın hülâsası olan “el 

mubarekâtu” kelimesiyle de bütün medar-i bereket ve tebrik ve bârekâllah dediren ve 

mübarek denilen ve hayatın ve zîhayatın hülâsası olan mahlûklar, hususan tohumların ve 

çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtrî mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve 

ubûdiyetlerini temsil ederek, o geniş mana ile söylüyor. 

Ve mübarekâtın hülâsası olan “essalevâtu” kelimesiyle de zihayatın hülâsası olan bütün 

zîruhun ibâdât-ı mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı İlâhîye o ihâtalı manasıyla arzediyor. 

Ve “vetteyîbâttu” kelimesiyle de, ziruhun hülasaları olan kâmil insanların ve melâike-i 

mukarrabînin, salâvatın hülâsası olan “teyyibat” ile nuranî ve yüksek ibadetlerini irade ederek 

mâbuduna tahsis ve takdim eder. 

Hem nasıl ki, o gecede Cenâb-ı Hak tarafından “esselâmu aleyke yâ eyyuhennebîyyu” 

demesi, istikbalde yüzer milyon insanların her biri, her gün hiç olmazsa on defa “esselâmu 

aleyke yâ eyyuhennebiyyu” demelerini âmirâne iş’ar eder ve o selâm-ı ilâhî, o kelimeye geniş 

bir nur ve yüksek bir mana verir. 

 
5 Hemen ardından lüğatçesi geliyor. 

 



35 
 

Öyle de, Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtū Vesselâm’ın, o selama mukabil “esselâmu aleyna ve alâ 

“ibâdillâhissâlîhine.”6 demesi, istikbâlde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri, selâm-ı 

ilahîyi temsil eden İslâmiyete mazhar olmasını ve İslâmiyetin umumî bir şiarı olan mü’minler 

ortasındaki “esselâmu aleyke - ve aleykesselâmu” umum ümmetin demesini râciyâne, dâîyâne 

Hâlikından istediğini ifade ve ihtar eder. 

Ve o sohbette hissedâr olan Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, emr-i İlâhî ile o gece “eşhedu en 

lailâhe illallâhu ve eşhedu enne Muhammeden resûlullâhi” demesi, bütün ümmet kıyamete 

kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirâne haber verir. Ve bu 

mükâleme-i kudsiyeyi tahattur ile kelimelerin mânaları parlar, genişlenir. 

Bu mezkûr hakikatın inkişafında bana yardım eden garip bir hâlet-i ruhiyedir: 

Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hâl-i hazırda 

olan bu koca kâinat hayâlime câmid, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, müthiş bir cenaze göründü. 

Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müthiş tahayyül edildi. O hadsiz mekân ve 

hudutsuz zaman, karanlıklı bir vahşetgâh sûretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için namaza 

iltica ettim. Teşehhüdde “ettehiyyâtu” dediğim zaman birden kâinat canlandı; hayattar, nuranî 

bir şekil aldı, dirildi. Hayy-ı Kayyûm’un parlak bir âyinesi oldu. Bütün hayattar eczasıyla 

beraber, hayatlarının tahiyyelerini ve hedâyâ-yı hayatiyelerini daimî bir sûrette Zâl-i Hayy-ı 

Kayyûma takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm.  

Sonra “esselâmu aleyke yâ eyyuhennebiyyû” dediğim vakit, o hudutsuz ve hâlî zaman birden 

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın riyaseti altında, zîhayat ruhlar ile vahşetzâr 

sûretinden ünsiyetli bir seyrangâh sûretine inkılab etti.  

İkinci Sual: Teşehhüd âhirinde: 

“Allahumme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammedin kemâ salleyte ‘alâ İbrâhime ve 

‘alâ âli İbrâhîme’deki7 teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. Çünkü Muhammed 

Aleyhisselatü Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâm’dan daha ziyade rahmete mazhardır ve daha 

büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki salâvatın teşehhüde tahsisinin hikmeti nedir: 

İnananların aynı duayı eski zamandan beri ve bütün namazlarda tekrar etmeleri… Hâlbuki bir 

dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatların musırâne dua 

etmesi ve bilhassa o şey va’d-i ilâhîye iktiran etmiş ise... Mesela “Asa en yeb’aseke rabbuke 

Mekamen Mahmûden”8 Cenab-ı Hak va’dettiği halde, her ezan ve kametten sonra edilen 

mervî “vebesehu mekamen mahmûden ellezî ve’attehu”9 deniyor; bütün ümmet va’di ifa 

etmek için dua ederler. Bunun sırr-ı hikmeti nedir: 

Elcevap: Bu sualde üç cihet ve üç sual var. 

Birinci Cihet: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm, gerçi Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm’a yetişmiyor. Fakat onun âli, enbiyadırlar. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 

âli, evliyadırlar. Evliya ise, enbiyaya yetişemezler. Âl-i Muhammed Aleyhissalatü 

Vesselâm’dan yalnız iki zâtın, yani Hasan (r.a.) ve Hüseyin’in (r.a.) neslinden gelen evliya -

 
6 Bize ve Allah’ın salih kullarına selam olsun. 
7 Allah’ım! İbrahim ve akrabalarına ve yakınlarına salat ve rahmet ettiğin gibi Muhammed ve akrabalarına ve 

yakınlarına da salat ve rahmet et. 
8 Çok yakın bir zamanda Rabbin, seni (sana vadettiği) makam-ı mahmud’a gönderecektir. 
9 “Ey Rabbim! Onu, Ona va’dettiğin o Makam-ı Mahmûd’a gönder!” 
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ekser-i mutlak-hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının pîrleri ve mürşidleri onlar olmaları 

“ulemâu ummetî keenbiyai beni îsraile”10 hadîsinin mazharları olduklarıdır. Başta Câfer-i 

Sâdık (r.a.) ve Gavs-i Âzam (r.a.) ve Şah-ı Nakşibend (r.a.) olarak her biri, ümmetin bir kısm-

ı azamını tarîk-ı hakikata ve hakikat-ı İslâmiyete irşad edenler, bu âl hakkındaki duanın 

makbuliyetinin meyveleridirler. 

İkinci Cihet: Bu tarzdaki salâvatın namaza tahsis-i hikmeti ise; meşahir-i insaniyenin en 

nuranî, en mükemmeli, en müstakîmi olan enbiya ve evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve 

açtıkları yolda, kendisi dahi o yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları 

mümkün olmayan o cemaat-i uzmâya, o sırat-ı müstakîmde iltihak ve refakat ettiğini tahattur 

etmektir.. Ve o tahattur ile şübehat-ı şeytaniyeden ve evham-ı seyyieden kurtulmaktır. Ve bu 

kafile, bu kâinat sahibinin dostları ve masum masnuları ve onların muarızları, Onun 

düşmanları ve merdut mahlûkları olduğuna delil ise; zaman-ı Adem’den beri o kafileye daima 

muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibet-i semâviye inmesidir. 

Evet, kavm-i Nuh ve Semûd ve Ad ve Fir’avun ve Nemrud gibi bütün muarızlar, gadab-ı 

ilâhîyi ve azabını ihsas edecek bir tarzda gaybî tokatlar yedikleri gibi; kafile-i kübranın Nuh 

Aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselâm, Mûsa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm gibi bütün kudsî kahramanları dahi, hârika ve mu’cizâne ve gaybî bir sûrette 

mu’cizelere ve ihsanat-ı Rabbâniyeye mazhar olmuşlar.. Bir tek tokat hiddeti, bir tek ikram 

muhabbeti gösterdiği halde, binler tokat muarızlara ve binler ikram ve muavenet o kafileye 

gelmesi, bedahet derecesinde ve gündüz gibi zâhir bir tarzda o kafilenin hakkaniyetine ve 

sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet ve delâlet eder. Fâtiha’da “sirâtellezîne en’amte aleyhim 

ğayrilmağdûbi aleyhim weleddâllin” muarızlarına bakıyor. 

Üçüncü Cihet: Bu kadar tekrar ile kat’i verilecek olan bir şeyin vermesini istemesinin sırr-ı 

hikmeti şudur: İstenilen şey meselâ, Makam-ı Mahmud bir uçtur. Pek büyük ve binler 

Makam-ı Mahmud gibi mühim hakikatleri ihtiva eden bir hakikat-i âzamın bir dalıdır. Ve 

hilkat-ı kâinatın en büyük neticesinin bir meyvesidir. Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile 

istemek ise, dolayısıyla o hakikat-i umumiye-i uzmânın tahakkukunu ve vücut bulmasını ve o 

şecere-i hilkatin en büyük dalı olan âlem-i bâkinin gelmesini ve tahakkukunu ve dâr-ı saadetin 

açılmasını istemektir. Ve o istemekle, dâr-ı saadetin ve cennetin en mühim bir sebeb-i vücudu 

olan ubûdiyet-i beşeriyeye ve deavât-ı insaniyeye kendisi dahi iştirak etmektir. Ve bu kadar 

hadsiz derecede azîm bir maksat için, bu hadsiz dualar dahi azdır. Hem Hazret-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm’a “Makam-ı Mahmud” verilmesi, umum ümmete şefaat-i kübrasına 

işarettir. Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle alâkadardır. Onun için hadsiz salâvat ve rahmet 

dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir (tam yerli yerindedir). 

 

(6. Şua)  

Bediüzzaman Said Nursi 

 

 
10 Ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının peygamberleri gibidirler. 
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Teşehhüd: Ettehiyatu duası  

Resûl: Elçi  

Mükâleme: Konuşma  

Mi’rac-ı Ekber-i Muhammed: Hz. 

Muhammed’in büyük miracı  

Cüz’iyetten külliyete: Küçük bir birimden 

geniş bir daireye  

Tasavvur: Düşünme  

Teâlî: Yükselme  

Zîhayat: Canlı 

Fıtrî hediyeler: Doğuştan hediyeler  

İbadat-ı fıtriyeler: Doğuştan ibadetler  

Mahlûklar: Yaratıklar  

İbadât-ı mahsusa: Özel ibadetler  

Zîruh: Ruhlu  

Melaike-i mukarrebin: Allah’a yakın 

melekler  

Âmirane iş’ar: Emrederek bildirme  

İstikbâlde: Gelecekte  

Mukabil: Karşı karşıya 

Muazzam: Büyük  

Şiar: Sembol, parola 

Raciyâne: Rica ve umut ederek  

Dâiyâne: Dua ederek  

Mübeşşirâne: Müjdeleyerek  

Mükâleme-i kudsiye: Kutsal konuşma  

Tahattur: Hatırlama  

Câmid: Cansız  

Meyyit: Ölü  

Hâli: Boş 

Hayy-ı Kayyum: Canlı ve her şeyi elinde 

tutan  

Ecza: Parçalar  

İlmelyakin: Bilimsel yakin, kanaat  

Hakkalyakin: Gerçek bir yakin ve kanaat  

Vahşetzar: Vahşet ve huzursuzluk verici  

Ünsiyetli: Huzurlu  

Seyrangah: Gezme yeri  

İnkilâb etti: Dönüştü 

Teşbih: Benzetme  

Mazhar: Ayna, makes olma  

Tahsis: Özelleştirme  

Musırrâne: Israrlı  

Va’d-i İlâhi: Allah’ın vaadi  

İktiran: Beraber olması  

Mervi: Rivayet edilen  

Âli: Yüksek  

Enbiya: Peygamberler  

Ekser-i mutlak: Büyük çoğunluk  

Meşahir-i insaniye: İnsan büyükleri, 

meşhurları 

İcma: Oy birliği  

Tevatür: Kuvvetli rivayet  

Sırat-ı müstakim: Doğru yol  

Şübehat-ı şeytaniye: Şeytanın verdiği 

şüpheler  

Evham-ı seyyie: Kötü kuruntular 

Muavenet-i gaybiye: İlahi gizli yardımlar  

Musibet-i semâviye: Göksel musibet  

Kafile-i kübra: Büyük kafile  

İhsanat-ı Rabbaniye: Allah’ın iyilik ve 

yardımları  

Makam-ı Mahmud: Övülen makam  

Hakikat-ı azam: En büyük hakikat  

Hilkat-ı kâinat: Kanat yaradılışı  

Hakikat-i umumiye-i uzma: Umumi büyük 

gerçek  

Şecere-i hilkat: Yaradılış ağacı 

Tahakkuk: Gerçekleşme  

Ubûdiyet-i beşeriye: İnsanlık âleminin 

kulluğu  

Deavât-i insaniye: İnsani dualar  

Şefaat-i kübra: Büyük şefaat 
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Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Şahsiyeti 

Dünyayı değiştiren 63 yıllık bir hayat veya 1500 yıllık bir tarih veya bir yaratılış süreci olan 

kâinatın meyve vermesini bir makalede dile getirmek, takdir edersiniz mümkün değil. Fakat 

biz burada bir iki sayfada, özetin özeti olarak o süreç ve tarihe bir fihrist yazmaya çalışacağız. 

Evvela; neden peygamberdir? Ve neden en son peygamberdir? 

Bir bina, temelleri atılmadan önce nasıl son şeklinin durumu planda söz konusu oluyorsa, 

kâinat sarayının içinde de ilk yaratılış saniyelerinde, kâinat ağacının insanlığı, peygamberliği, 

hayatı, ubûdiyeti netice verecek şekilde kimyevî ve fizikî v.s. kurallar konulmuştur. 

İlim ve fen bugünkü mevcut durumun ta milyarlar yıl önce temelleri atıldığını keşfetmiştir. 

Meselâ; kazara oksijen oranları birazcık daha değişik olsaydı atmosfer ve denizler 

oluşmayacaktı. 

Kur’an, peygamberliği ispat makamında: “Yoksa vahyi kabul etmeyen o kâfirler, bir 

yaratan olmadan mı oluştular? Yoksa kendileri mi yaratıyor?”11 demektedir. 

Demek kâinat hayatı meyve vermiş; hayat çerçevesi içinde insanlık, dil ve vahiy tecelli 

etmiştir.12 Ve tarihte binlerce peygamber vahiy aldığını söylemiş ve bu aldıkları vahyi 

mucizelerle ve samimiyetleriyle ispat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz, Kur’anla ve bine 

yakın mucizeleriyle o eski peygamberleri ispat ettiği gibi, bütün o peygamberler dahi bir 

bütün olarak O’nun (a.s.m.) bir delilidirler. Kur’an bu konuda: “De ki, ben yeni türedi bir elçi 

değilim.”13 demektedir. Ve peygamberin peygamberliğini ispat için çokça ve tekrarla diğer 

peygamberlerin hayatlarını anlatıyor. Onların hayatlarında geçerli olan temel davranış ve 

unsurların Peygamberin hayatında da bulunduğunu ve onlardan ders ve teselli alması 

gerektiğini hatırlatmaktadır. 

Evet, her asrın ve her bölgenin ihtiyacına uygun olarak Allah, bir peygamber göndermiştir. 

Onun için peygamberler, temel inanç konularında birlik içinde olmalarına rağmen, pratiklerde 

birbirinden farklı olmuşlardır. Peygamberimiz ise, eski çağlara oranla dünyanın globalleştiği, 

medenileştiği, bir şehir hükmüne geçtiği bir dönemde, zamanın kıyamete yakın diliminde 

dünyaya geldiği için ve ihtiyaçlar arttığı için geçmiş peygamberlerin bütün çehrelerini 

ruhunda derlemiş... Son peygamber olduğunu göstermiştir. Daha yeni bir çehreye ihtiyaç 

kalmamıştır. Fakat asırlara göre bazı pratiklerin değişmesi için kendisi değişik uygulamalarda 

bulunduğundan, O’nun varisleri olan âlimler, temel ruhu muhafaza etmekle beraber, 

yaşadıkları asra uygun olanları tercih etmişlerdir. Ve bu şeklide İslâm tarihinde birçok 

mezhep ortaya çıkmıştır. Daha yeni bir din ve şeriata ihtiyaç kalmamıştır. 

Peki, neden bir Arap ve ümmi bir Arap? 

 
11 Tur Sûresi, 35 
12 Rahman Sûresi, 4 
13 Ahkâf Sûresi, 9 
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Ali Şeriati, Muhammed’i Tanıyalım kitabında diyor ki: “Allah, peygamberlik için daima hiç 

etkilenmemiş, kirlenmemiş temiz ruhları seçiyor. Eğer o zaman peygamber, Romalılardan 

veya İranlılardan seçilseydi, Roma ve İran’ın mevcut dini ve felsefi fikirleri vahyin 

filizlenmesine yol vermeyecekti. Eğer entellektüel Araplardan seçilseydi, yine hem bulaşık 

olurdu, hem “bu adam bilgilidir, kendi bilgisinden üretiyor, bize sunuyor” diyeceklerdi. 

“Bütün peygamberler çobanlık yapmışlardır.” hadisi bu hakikate dikkat çekmektedir. 

Uzakdoğu dinlerinin peygamberleri dahi, saray ehli oldukları halde saltanat ve saraylarını 

bırakıp, uzun zaman halvet ve çileye daldıklarından ve toplumsal kirlerden temizlendikten 

sonra vahye mazhar olmuşlardır. 

İşte insanların şüpheleneceği bütün kapılar kapalı olduğu içindir ki, müşrikler Hz. 

Peygamber’e ancak delidir, sihirbazdır, diyebilmişlerdir. Kur’an: “Lekad lebistü fiyküm 

umuren sînîne: Ben sizin içinizde uzun yıllar bir ömür boyu yaşadım.”14 demektedir. Deli ve 

sihirbaz olmadığını gösterip vahiy hakikatini kabul etmeyen o müşrikleri susturmaktadır. 

Çünkü onlar O’na “Muhammed-ül Emin” diyorlardı. Hülasa, Kur’an, “Allah, peygamberliğini 

nereye bırakacağını çok daha iyi biliyor”15 demektedir. 

Evet, insanın zihnine soru olarak takılıyor. Bir bedevî ümmi insan nasıl olur da, bütün 

ilimlerde en isabetli bilgileri çağları aşan bir şekilde biliyor. Orduları en dâhi bir kumandan 

gibi idare ediyor, eğitimde zirve, aile yönetiminde zirve, takvada zirve, ibadette zirve 

olabiliyor? 

Benim de zihnime böyle bir soru takılmıştı. Mübarek bir kitap ile tefe’ül ettim. Çıkan cevap 

çok ilginç idi: “ÇÜNKÜ O, İSM-İ AZAMA MAZHAR İDİ?” denilmekteydi. 

Evet, bir ayna kendi başına bir hiçtir. Fakat güneşe mazhar olunca içinde bir güneş 

bulundurmuş olur. Molla Ahmed-i Cezeri ne güzel söylemiş: 

“Mim matla-i Şemsa Ehad - Ayine sıfatgir  

Lami’ jiarap berqè lè fexxarè acem da” 

Meali: “Muhammed (a.s.m.), ehadiyet ve ilâhi birlik güneşinin tecelligâhı oldu. Fakat ışınları 

acem(Arap olmayan milletler)’in sarayını vurdu..” Evet, İslâmiyet Araplar içinde doğdu fakat 

diğer milletler içinde daha iyi bir kök tuttu. Çünkü evrensel idi.. 

Biz bu konuda fazla uzatmadan, sözü Kur’an’a ve onun manevi gerçek bir tefsiri olan Risale-i 

Nur’a havale ederek bir iki alıntı ile bitirmek istiyoruz. Meselâ Kur’an: “Sen, gerçekten 

büyük, güzel bir ahlâk üzeresin”16 diyor. Peygamberin ahlâkını peygamberliğine delil 

gösteriyor. Evet, mesela: O (a.s.m.) son derece bir tevazu ile beraber son derece izzet, son 

derece şefkat ve merhamet ile beraber son derece celâldarlık, son derece cömertlik ile beraber 

son derece iktisat ve tasarruf, son derece güven içinde olmakla beraber, son derece takva ve 

titizlik, son derece sır saklama ile beraber Muhammed-ül Emin dedirtecek kadar doğruluk, 

son derece tafsilat ile beraber az konuşma, bir gecede 9 hanımını ziyaret etmekle beraber 

kadınlara ihtiyacı olmadığını bildirmek, bir hayvan yavrusunu öldürmeyi yasak etmekle 

beraber Bedir’de Allah namına kellelerin uçurulmasına izin vermek, son derece tevekkül 

 
14 Yunus Sûresi, 16 
15 En’am Sûresi, 124 
16 Kalem Sûresi, 4 



40 
 

içinde olmakla beraber son derece gayret ve çalışmak gibi zâhiren birbirine zıt binlerce ahlâk 

ve haseneleri ruhunda birleştirip ahlâkı ile bir büyük mûcize ortaya koyup peygamber 

olduğunu ispat etmiştir.. 

İşte, bütün bu mükemmel ahlâkın zemini, tarlası ancak ciddiyet ve doğruluk olabilir. Yoksa 

O’na (a.s.m.) hem en mükemmel insan diyeceğiz ve en mükemmel insan olduğu halde (hâşâ, 

hâşâ) sahtekâr demek, zorunda kalırız. 

Hiç kimse bunu diyemez. Ortadadır dense akıl ve mantık ölçülerine zıt davranılmış olur. 

Çünkü O (a.s.m.) ya minare başında olmalı veya (dinsizlerin demeleri gereği) kuyu dibinde 

olmalı. Hem en mükemmel, hem (hâşâ hâşâ) en adi olamaz. 

Hem meselâ, Kur’an “Peygamber de inandı, mü’minler de inandı”17 diyor. Peygamber ve 

sahabelerin o kadar parlak ve güçlü bir imanları var ki, Kur’an onların o güçlü imanlarını 

Allah’ın varlığına delil gösteriyor. 

Hem meselâ, Peygamberin eline imkânlar ve ganimetler geçip hanımları ondan fazla bir şey 

beklediklerinde; “Ey Peygamber, hanımlarına de ki, eğer dünyayı istiyorsanız gelin sizi 

güzellikle boşayayım, de”18 diyor. Daha bunlara benzer İbrahim Sûresi, Ahzab Sûresi, Fetih 

Sûresi ve birçok sure daha Peygamberin, kökleri mazide nurani bir Şecere-i Tuba olduğunu19 

ve vahiy nuru ile kâinatı ve geleceğimizi ve ebedi hayatımızı aydınlattığını bildirmektedir.20 

Ve o tevhid nuru ile sahabe ve milyonlarca âlim ve evliyadan müteşekkil bir nesil 

yetiştirildiğini gösteriyor.21 Ki O bedevi Araplar edindikleri çok kötü ahlâklarına çok sıkı 

bağlıydılar. Adeta adetlerini bırakmaları imkânsız idi. Fakat o vahiy nuru ile kalp ve ruhları 

fethedildi. Kızlarını diri diri gömen o Araplar, karıncayı bile ezmekten çekinir oldular. 

Hem meselâ Müslümanlar Medine’de muhasara altında iken İslâm’ın dünyayı kuşatacağını ve 

bütün dinlerin üstünde etkili olacağını söylemiştir.22 Ve aynen gerçekleşmiştir. İmkânlar 

yokken bütün dünya düşman iken ve dünyayı paylaşan süper güçler ve dinler ortada iken O 

(a.s.m) hiç korkmadan hiç telaş etmeden ve tereddüt göstermeden ve körü körüne bir cesaret 

olmayıp belki tam isabet ederek İslamiyet’i dünyanın başına geçirmekle beraber din ve 

ibadetlerin en inceliklerine kadar riayet etmesi O’nun (a.s.m) Allah ile hak ve hakikat ile ne 

kadar bağlı olduğunu ve O’ndan her an taze kuvvet aldığını gösteriyor.. Bu konularda bakınız 

19. Söz, 19. Mektup, 19. Lema ve Şuâat-ı Marifet-ün Nebî, 7. Lema ve 27. Söz’ün Zeyli. 

Birkaç önemli nokta: 

1. Nokta: Peygamber (a.s.m.) zamanında putperestlik, kan ve damarlara yerleşmişti. Şimdi ise 

insanlar medeni olup artık taşlara tapmıyorlar. Kur’anda çok işlenen bu konu evrenselliğini 

yitirmiş midir? 

Cevap: Hayır. Asrımızda yaygın olan materyalist düşünceler, sebeplere ve insanlara tapmalar 

o asırdan daha fazladır ve daha tahripkârdır. 

2. Nokta: Peygamber (a.s.m.) neden çok evlendi ve özellikle neden Hz. Zeynep ile evlendi? 

 
17 Bakara Sûresi, 285 
18 Ahzab Sûresi, 28 
19 Nur Sûresi, 35; İbrahim Sûresi, 24-25 
20 İbrahim Sûresi, 1-5 
21 Fetih Sûresi, 29 
22 Fetih Sûresi, 28 



41 
 

Kur’an olsun, peygamber olsun, teoriden ziyade evrensel kuralları pratikler içinde canlı ve 

yaşanılmış şekli ile ümmete sunarlar. Çünkü teorinin pratiğe dökülmeden kof bir laftan başka 

bir kıymeti yoktur. Onun için peygamber savaştan evliliğe kadar her şeyi, kendisi önce bizzat 

yaşamış, ümmete başöğretmen olmuştur. İşte günlük hayatındaki talebeleri sahabeler ise, gece 

ve ev hayatındaki talebeleri hanımları idi. O’nun hanımları ve haremi bir medrese idi. Bir 

okul idi. Ayrıca siyasi ve sosyal birçok neden daha vardı, O’nun çok evlenmesi için. 

Kur’an “Ey Peygamber hanımları, evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve bilgi ve hikmeti 

okuyup öğrenin”23 diyor. Demek onlar birer öğrenci idiler. 

Hz. Zeynep ile evlenmesinin de Kur’an’dan anlaşıldığı kadarıyla 3 sebebi vardır. 

a) Evlâtlıkların hakiki, öz evlât gibi olmadığını, dolayısıyla boşanmış hanımları ile 

evlenilebileceğini beyan etmek... Araplarda bu durum büyük bir ayıp idi.. 

b) Eşitliği sağlamak uğruna bir köle azatlısı ile evlendirilen soylu Zeyneb’i o feragatine 

binaen ödüllendirmek. Yani eski kocası ile anlaşamayıp ayrıldıktan sonra O’na sahip çıkmak. 

c) Hz. Peygamber böyle bir işten çok çekiniyordu. Münafıklar ne diyecek diye endişe 

ediyordu. Ayet indi. “Senin insanlardan değil de yalnızca Allah’tan korkman lâzım”24 dedi ve 

tevhid gereğini bildirdi. 

3. Nokta: Ehadiyet güneşinin aynası olan böyle bir cazibe merkezine karşı neden Mekke 

müşrikleri ve Medine münafıkları direndiler. Peygambere inanmak akıllarına mı yatmadı? 

Cevap: Hayır, kesinlikle.. Kur’an diyor ki: “Onların akıllarına uymadığından değil, belki 

dünya hayatını bile bile âhirete tercih ettiklerinden ve İslam’a girersek mal ve makamımızdan, 

sosyal konumumuzdan oluruz diye endişe ettiklerinden İslam’a girmediler.25 Rızkın Allah’a 

ait olduğunu bilemediler. Nitekim sahabeler İslam’a girdikten sonra dünyevi hayatlarında dahi 

büyük gelişmeler ve ferahlıklar oldu. 

 

 

Bahaeddin Sağlam 

 

 

 
23 Ahzab Sûresi, 28 
24 Ahzab Sûresi, 39 
25 İbrahim Sûresi, 3 
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Dinde Peygamber’in (A.S.M.) Konumu 

Apaçık olması gereken bir konu, son zamanlarda en çok ihtilaf edilen bir mevzu oldu. Çünkü 

biz toplum olarak öze inmekten uzağız... Bu konudaki tartışmalar şu şekildedir: 

a) Peygamber’in (a.s.m.) bütün hal ve hareketleri bizim için yasadır, şeriattır. 

b) Peygamber’in (a.s.m.) Kur’an dışında, hiçbir mesaj ve tebliği olmamıştır. Hal ve 

hareketleri beşerî davranışlardır. Biz onlardan sorumlu değiliz. 

c) Peygamber’in (a.s.m.) bir kısım hareketleri vahiydir, şeriattır. Diğer kısım fiilleri ise beşer, 

kumandan, devlet reisi sıfatları ile yapmış olduğu işlerdir. 

Önce bu görüşlerin haklı ve haksız taraflarına bakmadan Peygamber (a.s.m.) Efendimizin 

kişiliğini az da olsa tanımaya çalışalım. 

Kâinatın diyalektik bir yapısı var. İyilik ve kötülük her şeyde görünür; iki ana damar gibi her 

yerde kök salmışlardır. Bu iyilik ve kötülük değişik kavramlar şeklinde, çarpışarak kâinatı 

gelişen bir fabrika haline sokmuştur... Bu gelişmede bazı varlıklar tamamıyla kötüleşirken 

(şeytan gibi) bir kısmı da tamamıyla hayır ve rahmet olup ismet (masumiyet) derecesini 

alıyorlar; peygamberler gibi...26 

Bu manayı başka bir ifade ile şöyle izah edebiliriz: 

Kâinatta her şey Cenab-ı Hakkın değişik isimlerine mazhar ve aynadır. En hayırlı ve yararlı 

varlık Cenab-ı Hakk’ın bütün isimlerini ve o isimlerin gereklerini kendi hayatında en güzel 

şekilde gösterebilendir. Bu da başta Peygamber (a.s.m.) Efendimizdir. İsm-i Azam’a mazhar 

olması bu mananın ifadesidir. 

A) Şimdi gelelim esas konuya: 

Esas da şudur: Peygamber (a.s.m.) Efendimiz Kur’andan başka vahiy almış mıdır? 

Evet almıştır. Ve bu alış Kur’anla sabittir. Peygamber’in (a.s.m.) hanımları Aişe ve Hafsa 

gizliden O’na karşı bir hareket yapmak istedikleri zaman Peygamber (a.s.m.), meselenin bir 

kısmını Hafsa’nın yüzüne vuruyor. Hafsa O’na: Kim sana bildirdi? diye sorunca, Alim ve her 

şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi, der.27 

Allah’ın Kur’an dışı bazı bilgileri O’na bildirdiğini bildirir. Demek ikinci görüş tam tutarlı 

değildir. Bu görüş sahipleri Kur’anı esas aldıkları ve Kur’an ise bizzat bu meseleye ışık 

tuttuğundan onlar bu görüşlerini değiştirmelidirler. Hem de Nisa süresinin 36. ayetinden 86. 

ayete kadar ki bölümde, 9-10 ayette Peygamber’in (a.s.m.) Allah’ın izni ile yaptığı 

hareketlerin Müslümanlar tarafından itaat edilmesi gerektiğini buyuruyor. 

Nitekim ayet olmaksızın, Allah’ın emriyle Medine’de namazı Kudüs’e doğru kılmaya başladı. 

Sonra bu sefer ayet ile Mekke’ye dönmesi emredildi. 

 
26 Şiiler oniki imamı da Peygamber’in (a.s.m.) varisi kabul ederek onlara da ismet isnad ediyorlar. Sünniler ise 

Asr-ı Saadetin tamamıyla asr-ı hayır olduğundan bütün sahabelere adalet sıfatını, kayıtsız şartsız olarak isnat 

ediyorlar. 
27 Tahrim Süresi 
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Bu takdirde birinci görüş hak kazanmaktadır. Nitekim Peygamber (a.s.m.) Efendimizin beşer, 

kumandan ve devlet reisi olarak yaptığı, hatta devam ettirdiği Arap adet ve gelenekler dahi 

vahyin ışıkları ve kontrolü altında olduğundan itaat edilmesi, hayırlı ve faydalıdır. 

Örneğin: Öğle uykusu, sarık bağlama ve ölü (sahipsiz) araziyi ihya meseleleri gibi... 

B) Gelelim Peygamber (a.s.m.) Efendimizin gerek Peygamber (a.s.m.) olarak, gerekse beşer 

olarak yaptığı hal, hareket ve fiilleri kavramak ve bize intikali meselesine... 

Evet, Resulullah (a.s.m.) bizim için bir örnektir. Fakat bu örnekte öyle ihtilaflar çıktı ki, 

O’nun rahmet olan birleştirici peygamberliğinin tam zıddına öylesine bir bölücülük içine 

düşmüşüz ki, tevhid dinine, Kur’ana yönelmek, teferruatı bırakıp esasları esas almaya 

başlamaktan başka çare ve tedavi yolu yoktur. 

Burada bu dini ihtilafı yorumlama biçimlerinden birkaçını yorumsuz olarak size anlatacağım: 

1- Peygamber (a.s.m.) Efendimizin etrafındaki insanların çoğu bedevi ve yeni mühtedi 

olduklarından, Peygambere bağlılıkları çok kuvvetli ve teslimiyetleri yüksek olduğundan 

O’nun teferruattaki davranışlarının ve söylediği sözlerin esas manasını tam idrak edemediler. 

Kendi yorumlarını katarak ikinci nesle aktardılar. Konunun esası yakalanmayınca ihtilaf baş 

gösterdi. Nitekim Mekke, Medine, Basra ve Kûfeliler’in dini konulardaki ihtilafları 

meşhurdur. 

2- Hulefa-i Raşidin, Kur’ana önem verilmesi için sahabeleri Peygamber’in (a.s.m.) hal ve 

hareketleriyle uğraşmaktan menettiler. Aradan zaman geçti o hal ve hareketler zapt edilmedi. 

Edilmediği için de arada boşluk kaldı. İkinci nesil bu boşluğu doldurmak isteyince ihtilaflar 

baş gösterdi. 

3- Emeviler zamanında (Hicri 40-105 seneleri) Emevi kralları, Haşimoğullarına (Âl-i Beyte) 

başta Hz. Ali’ye düşman ve dinde lakayd olduklarından dinin teferruatını rivayet ettirmediler. 

Çünkü o rivayetler içinde kendi saltanatlarına izin vermeyecek çok hadisler vardı. 

Uydurmacılar bu boşluk döneminden istifade ederek çok hadis uydurdular. 

Ayrıca Emeviler zamanında müşriklerin, Yahudi ve Hristiyanların akideleri, düşünceleri yol 

bulup İslam’ın rivayetleri içine girdi. 

4- Fıkhî mezhepler, hadisçiler, kıyasçılar ve diğer siyasi fırkalar teşekkül ederken, herkes bu 

rivayetleri kendi anlayışına adapte etti. 

Diğer bir kısmı da sıkışınca, şimdiki partiler gibi uydurmaya başvurdular. Benim şahsi 

kanaatim bu boşluğun oluşmasında bu dört neden birden rol oynamıştır. 

Her ne sebeple olursa olsun Peygamber (a.s.m.) Efendimizin sünnetinin bu şekilde kısmen 

kaybedilişi ümmet için büyük bir kayıp olmuştur... Bugünkü perişanlığımızın kültürel, sosyal 

ve dini sebeplerini bu noktada aramak lâzım... 

Çare Nedir? 

C) Değişik ihtilaf sebepleri olduğu gibi birleştirici sebepler de çok ve değişik olabilir. 

1. Çare: 
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Bütün kaynakları bırakıp, Kur’anı tek esas almak. Kur’anda her şey vardır. Yeter ki 

ilgilenilsin. Peygamber’in (a.s.m.) yaptığı uygulamalar ise Kur’anı icraata sokmadan başka bir 

şey değildir. Peygamber’den (a.s.m.) Kur’ana ek bir vahiy yâni, Kur’an’ın metin ve manasına 

zıt bir icraat olamaz. Peygamber’in (a.s.m.) Kur’an dışında helâl ve haram etme yetkisi 

yoktur. O ancak tavsiye niteliğinde irşad yapmıştır. Devlet başkanı olarak emir ve yasaklar 

koymuştur. 

Hadisler, çoğu tek kanaldan geldikleri, 200 sene sonra yazıldıkları ve çelişkili rivayetler 

halinde bulundukları için zanni bir kaynak olarak kalıyorlar. Allah’ın hücceti ise kat’i 

olmalıdır. Allah bizi zanni bir şeyden sorumlu tutmaz. 

2. Çare: 

Kütüb-ü Sitte’yi esas almak, ufak bir tahriç ve kritik ile içlerindeki zayıf ve mevzuları ayırd 

edip gerisini kabul etmek. 

3. Çare: 

Büyük müctehidlerin peşinden gitmek ve hadislerden mana çıkarmamak lâzım. Yoksa hadis 

esas alınırsa Hanefiler en sahih kaynak sayılan Buhari için ya zayıf rivayetlerdir diyecekler 

veya kendi mezheplerinden vazgeçeceklerdir. Bu da ayrı bir bunalım ve ihtilâfı ortaya çıkarır. 

4. Çare: 

Müslim sahihinde geçen hadis uyarınca, Peygamber (a.s.m.) Efendimiz “Size iki şey 

bırakıyorum: Kur’an ve Âl-i Beytim...” buyurmuştur. Biz bu hadise uysak Kur’an’dan 

esasları, Âl-i Beyt’ten de Peygamber (a.s.m.) Efendimizin sünnetini alırsak iki ana kaynakta 

birleşmiş oluruz... 

Burada bir sorun ortaya çıkıyor. Âl-i Beyt kültürü Şiilerin tekelinde ve biz Sünnilerin sahih 

kaynakları olan Buhari ve Müslim’de Caferi Sıddık, Zeyd, Bakır, Zeynel Abidin ve bunlara 

sempatisi olan Ebu Hanife’den rivayet asla yoktur. Buna karşılık Mervan’dan ve Emevilere 

sempatisi büyük olan Zühri ve Şu’be’den bine yakın hadis rivayet edilmiştir. 

Emevi hanedanının lehine “Mevzu Hadis” bile vardır. Ebu Süfyan’ın Müslüman olduktan 

sonra Ümmü Habibe’yi Resulullah’a Hanım olarak teklif etmesi gibi.28 

Hâlbuki Ümmü Habibe, Ubeydullah bin Cahş’ın Habeşistan’da irtidat etmesinden sonra 

Peygamber (a.s.m.) Efendimizle hemen nikâhlanmıştır. Ve bu olay İslamiyet’in başında 

Mekke’de olmuştur. 

Yine aynı Buhari’de Peygamber (a.s.m.) Efendimizin ve sünnetinin fonksiyonunu tamamıyla 

ortadan kaldıracak hadisler Hz. Ali’ye isnat edilmektedir. 

Kitab’ül Diyat’ta şöyle denilmektedir: 

“Ali’den, siz Ehl-i Beyt’in yanında Kur’an’dan başka vahiy var mıdır? diye soruldu. Hz. Ali: 

Hayır, Kur’an var. Kur’andan anlamalar var. Bir de sahife var”. dedi. Sahife nedir denilince 

“Sahife, içinde kısas davaları yazılı olan...29 şeydir.” dedi.30 

 
28 Bakınız: İslâmi Araştırmalar Dergisi 
29 Peygamber (a.s m.) Efendimizin Medine’ye gelişinde yazdığı 52 maddelik anayasa sahifesi olabilir. 
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Esas Çare 

İslâm âleminden bütün mezhep ve gruplardan derlenmiş bir yüksek ilmi senato kurulmalı. 

Bu senato, teknik uzman kadrolar desteğinde Peygamber (a.s.m.) Efendimizin sünnetini 

yeniden tespit edip İslâm ümmetini birliğe doğru götürmelidir. Halledilmeyecek birkaç fer’i 

mesele kalırsa, onları yine oy birliği ile (icmâ ile) gündemden çıkartmalı. Esasların terviç ve 

gelişmesine çalışılmalıdır.31 

Hayatın yeni gelişen halleri karşısında güçlü bir içtihad ve icma ile (yasamaya ve yaşatmaya) 

geçmelidir. Eski kaynaklarımıza da bilgi edinmek için saygı duyup, muhafaza edip yeni bir 

fıkıh yazılmalıdır. 

Birkaç Mesele 

1- Allah’ın izniyle Peygamber (a.s.m.) Efendimizi dinin bir kaynağı olarak kabul etmek şirk 

olamaz. Çünkü O’nun kıymeti Allah’ın elçisi olması hasebiyledir. Yâni Peygamber (a.s.m.) 

makestir. Allah’tan açık ve kapalı olarak aldığı bilgi ve feyzi ümmetine aktarmıştır. 

- Şirk ancak O’nu (a.s.m.) mastar yani ana kaynak olarak kabul etmekle olur. 

Nitekim bazı sofi çevrelerinde ve özellikle avam arasında gerek Peygamber (a.s.m.) gerekse 

şeyh, bu duruma sokulmaktadır. Özellikle Hristiyanlarda... 

2- Peygamber (a.s.m.), Kur’an dışı bir vahiy ile bir şeyi helâl ve haram etmez.32 Helâller, 

haramlar, had ve cezalar, Kur’an dışı bir vahiy ile sabit değillerdir. Bugünkü bilgilerimiz 

içinde olabilir görünen şey varsa da bunlar ya haber-i ahaddir veya nasih mensuh konusuyla 

gündeme gelmiş zanni şeylerdir. Hâlbuki helâl ve haram ve hadlerde zan ve şüphe ile amel 

edilmeyeceği icma-i ümmet33 ile sabittir. 

3- Mezhepler meselesi ise ihtilaf ve tefrika konusu olmaması için şöyle bir formül bulunabilir. 

“Hak olan bir mezhep dindendir. Fakat din eşittir mezhep değildir.” 

 

Bahaeddin Sağlam 

İstifade edilen kaynaklar:  

1- Lem’alar 11. Lem’a - Bediüzzaman Said Nursi  

2- Adva’un Alassünnetil-Muhammediyye - Muhammed Ebu Reyye  

3. Essünne- Mustafa Sıbai  

4. Ricalüs-Sahihayn  

5- Sünûhat ve Emirdağ Lahikası I - Bediüzzaman Said Nursi  

6- Kur’an-ı Kerim (helâl ve haramlarla ilgili ayetler) 

 
30 Benim şahsi kanaatim bu hadis mevzuattandır. Emeviler zamanında Âl-i Beyt’ten gelen rivayetlerin iptali için 

uydurulmuştur. Buhari burada farkına varmadan bindiği dalı kesiyor. 
31 Bediüzzaman Said Nursi, Sünûhat.. Emirdağ I’de ise: Zaman aşımıyla zedelenmiş olan Şeriat- i 

Muhammediye Mehdiyet döneminde tamir edilecektir, diyor. 
32 İbadetlerdeki bize örnek oluşu ise, hem ayetin emri ile (22/789) hem de tevatüren, nesilden nesile bize intikal 

ettiğinden zanni olmaktan çıkıp Kur’an’ın bize emrettiği üsvet’ül hasene olur. 
33 Şii, Sünni bütün fırkalar dahil 
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Daha Önce Edib’in Fikrini Taşıyan Bir Grup 

Tarafından Edib’e Gönderilen 

BİR MEKTUP 

 

Değerli Edip, 

Siz gittikten sonra bazı şeyleri test etmeye karar verdik ve işe iki ayetin reddi ile ilgili 

sayımları test ederek başladık. İşte sorularım: (Cevapların atlanmaması için kısa kısa yazmaya 

çalışacağız.) 

1- İlk olarak Muslim Perspective’in Mart sayısında bir tablo yayınlanarak 9 kelimenin 

Kur’an’da 19’un katından bir fazla geçtiği, dolayısıyla 9/128-129’un atılmasıyla bu 

fazlalıkların ortadan kalkacağı iddia edilmişti. Reşad Halife bu 9 kelimenin tekrar sayısı 19 

olmadığı için 2 ayeti reddetmişti. Sonradan çıkarılan kitapta ise bu 9 kelimeden sadece 6’sı 

alınmış, üçü alınmamış. Alınan 6 kelimenin de ikisinde sayımlar değiştirilmiş. M.P’de 115 

olduğu iddia edilen Resul 116’ya, 20 olan Arş 22’ye çıkmış. Yani sadece 4 delil aynen 

alınmış. 

a) Sayımlardaki bu değişikliğin sebebi nedir? 

b) Kendisine dayanılarak ayet oldukları reddedilen 9 kelimeden nasıl olur da hâlâ kabul 

edilen 4 sayım kalır?  

(K.A.’nın notu: Gerek Edip Yüksel gerekse Reşad Halife’nin güvenilmezliklerinin bir 

delili de söylediklerini usta bir demagojiyle devamlı olarak değiştirmeleridir. “5 sene 

önce söylediğimi çöpe atın.” sözü Kanal 6 televizyonunda “Ceviz Kabuğu” 

programında Edip Yüksel’in adet haline getirmiş olduğu tutarsızlığının en son belgesi 

niteliğindedir.)  

2- Tevekkeltü’nün 58 olduğu nasıl iddia edilmiş. Bence bu sayıyı hiçbir şekilde çıkarmak 

mümkün değil. Yani bu “beşeri hata”nın ötesinde bir şey.. 

3- Sayımlar zamirli mi zamirsiz mi yapılmalı? Neden Resul, Arş, ilah zamirsiz, Rab, Enfüs 

zamirle sayılmış? Eğer sayımlar zamirle yapılacaksa (tevekkeltünün yanlışlığını Halife de 

kabul ettiğine göre) 8 delilden sadece 5 tane kalacak. Zamirsiz sayılırsa 6 tane. Yani sadece 

buraya kadar yazdıklarımla “kendisine dayanılarak ayet reddedilen” sayımların üçte biri 

elendi. 

4- Niçin istisnalar belirtilmedi? 

5- Niçin Resul ve Arş kelimelerinde anlam açısından ayıklamalar yapılıp bazı kelimeler 

sayıma katılmazken, İlah, Rab ve Rahim kelimelerinde aynı şey yapılmadı? Meselâ bir Resul 

kelimesini “O, Allah’ın Resulü değil, firavunun Resulü” diyerek saymıyorsunuz? Peki, niye 

bazı “Rab” kelimelerini, “Bunlar müminlerin Rabbi olan Allah anlamında değil” diyerek 

elemiyorsunuz? Niye “Rahim kelimesi burada Allah için kullanılmamış?” diyerek işin içinden 

çıkmıyorsunuz? 
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6- Niçin Rahimen ve İlahen sayıldığı halde Resulen sayılmadı? 

7- Niçin Muslim Perspective’in Mart sayısında Arş kelimesinde belirsiz Arşlar sayıma 

katılmadı? 

Bütün bunlar, bende, belirli bir sayım sistemi olmadığı, nasıl 19’un bir fazlası tutturulursa 

öyle sayıldığı izlemini uyandırdı. 

İsterseniz bu 9 kelimenin sayımlarını tek tek inceleyelim: 

RESUL: 

8- Niçin 33/66’daki “Er-Resula” sayılmadı? Benim araştırdığım kadarıyla sondaki elif anlamı 

değiştirmiyor. Eğer şekil açısından ele alındıysa niçin İlahen ve Rahimen, ilah ve Rahim 

sayımlarına katıldı? 

9- Aynı şekilde niçin Resulen’ler sayıma katılmadı? 23 tane Resulen + 1 Resula = 24 kelime 

daha sayıma katıldığında 1 değil 25 (ya da 6) fazlalık oluyor. Yani (Hâşâ) 6 ayet daha atmak 

lâzım 19’u tutturmak için. 

10- Eğer anlam açısından ayıklamalara girişilirse ne sayımlar yapılabileceğini göstermek için 

2 ayetin kalmasını gerektiren aşağıdaki sayımları gönderiyorum. 

a) Resulen’leri saymaz erresula’yı sayarsak peygamber anlamındakı resullerin sayısı 114. 

(19/19 ve 81/19’daki resuller melek) 

b) Erresula’yı da saymasak (Reşad’ın sayım sistemiyle) insan elçilerin sayısı 114. 

c) Reşad’ın sistemiyle Peygamber anlamındakı Resullerin sayısı 113. Yani fazla değil, 

eksik! 

d) 19/19’daki melek mesaj değil bebek getirmiştir. (Reşad’ın sayım sistemiyle) Mesaj 

getiren Allah resullerinin sayısı 114. 

e) Reşad adının 19 kere geçtiğini iddia ederken “reşad”ları değil R-Ş-D kökünden gelen 

kelimeleri sayıyor. Aynı yolla R-S-L kökünden gelen kelimeleri sayarsak: 513=19x27. 

Görüldüğü gibi hiç istisna düşmeden ve ayet reddetmeden 19 katı bulunabiliyor. 

Oysa Reşad Halife’nin sayımı, Resulen’leri saymadan, Erresula’yı saymadan, bir resulü 

anlam açısından çıkararak melek resulleri sayarak, en önemlisi ayet reddederek ancak çıkıyor. 

Ben niye Reşad Halife’nin sayımları yerine bunu kabul edip, “19 kodu iki ayetin kalmasını 

gerektiriyor.” demeyeyim? 

TEVELLEV: 

11- 58/14 dışındaki Tevellev’ler yüz çevirme anlamında, bu ayette ise dost edinme anlamında 

kullanılmış. Dolayısıyla 19 tane kalıyor. 

TEVEKKELTÜ’yü geçiyorum. 

RAHİM: 

12- Resulen sayılmadığına göre neden Rahimen’ler sayıldı? Üstüne üstlük bunlar 

sayılmadığında 95 Rahim kalıyor ki =19x5. 

13- Mart 85’te Reşad Halife, Arş’larda harf-i tarife göre ayırım yaptığı halde niye Rahim’de 

yapmamış? Eğer yapılırsa ErRahim’ler 95 oluyor. (Üstteki olay) 
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14- Resul ve Arş kelimelerinde anlama bakılırken niye bunda bakılmadı? (Sizin bu konuda, 

Hikmet Zeyveli’ye yazdığınız güzel bir cevap var.) 

15- “Kur’an’da Keşfedilen İki Gerçek Dışı Ayet” kitabında Reşad Halife, Peygamber’in 

merhamet gücünün olmadığını söylüyor. Delil olarak da 7/188, 10/49, 72/21 ayetlerini 

gösteriyor. Bunların merhametli olmakla ne alâkası var? (Allah İsa’ya uyanların kalbine 

merhamet koyduğunu söylüyor.) Bu ayetler ancak şefaat iddiasına cevap olarak verilebilirdi. 

(9/61 ve 48/29 ayetlerine bakın lütfen.) 

16- Rahim kelimesinin başka ayetlerde Allah için kullanılması bir ayette Peygamber için 

kullanılmasına engel midir? (Evet ya da Hayır.) 

17- Eğer kalıbın sonsuzluk ifade ettiği iddia edilirse “Halimun” kelimesi da aynı kalıpta ve 

hem Allah’ın adı olarak hem de Peygamber adı olarak kullanılmış. Rahimun’un Halimun’dan 

farkı nedir? 

RAB: 

18- Rab kelimesi 129. ayette zamirsiz geçtiği halde zamirle sayılmış. Zamirsiz olarak 

sayarsak 152 kere geçiyor ki bu sayım da iki ayetin kalmasını gerektiriyor. 

ARŞ: 

19- 69/17’de kâinattan sonraki Arş kastediliyor. (Siyak-Sibaktan bu anlaşılıyor.) Böylece iki 

ayet dâhil 19 arş kalıyor. 

ALLAH: 

20- Tevbe Suresinin içinde 169 tane Allah lâfzı geçiyor. Sizin “Bism’leri saymadığınız gibi 

“Billah”ları saymazsak tam 152 (8x19) tane kalıyor. Tabii ancak iki ayet kalırsa! 

21- “70 delil’in birçoğu (54 adet) ayet sayılarına dayanıyor. Benim bildiğim kadarıyla sayılar 

konusunda çok sayıda ihtilaf var. Tevbe Suresi’nde de iki cümle yarıda kesilmiş. Dolayısıyla 

iki ayet atılmadan da sayı 127’ye indirilebilir (mi?) 

22- Bu ayetlerin tek şahitle geldiği iddia ediliyor. Niye bunun “Peygamber huzurunda 

yazdırılmış” belge olduğu belirtilmiyor? Böylece insanların kafasında ayeti “tek kişi biliyor” 

imajı uyandırılıyor. Hâlbuki Reşad Halife’nin dayandığı rivayetlerde Zeyd’in ve Hz. Ömer’in 

de şahitlikleri var. 

23- İki şahit (yazılı metin) Kur’anî bir ölçü olmadığına göre ümmetin bildiği bir ayet niye tek 

metinle kabul edilmesin? 

Diğer konulardaki sorulara geçiyorum. 

24- Reşad bir M.P’de onu diğer peygamberlik iddia eden şahıslardan ayıran şeyin mucize 

getirmesi olduğunu söylüyor. Ve mucize istenmesi gerektiğini iddia ediyor. Nasıl olur da 

peygamber olmadan verilen bir mucize “peygamberlik mucizesi” olur? Eğer mucize 19 ile 

ilgili sayımlar bulmaksa bunu bir sürü kişi yapıyor. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi ilk olarak 

bulmaksa bunu yaptığında Reşad, resûl (!) değildi. 

25- Mucizeler, tesadüfen bulunan şeyler midir?  

26- Mucizeler, uğraşılarak mı elde edilir? 
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27- Bana Kur’anî bir mucize tanımı gönderin ve aşağıdaki bilgilerin yanlışlığını kanıtlayın: 

a) Mucize Allah tarafından Resullüğü kanıtlamak için verilir, dolayısıyla “resullere” 

verilir. 

b) Mucizeyi sadece Resul gösterir. Başkaları değil. 

c) Mucizede eksiklik, yanlışlık, “beşeri hata” yoktur. Ayrıca “zayıf” yönleri yoktur. 

(Ayrıca 70 mucizevî bağlantıdan 20’si zayıf olamaz. Hele de bunlara dayanılarak ayet 

reddedilemez.) 

28- Kur’an’ın hemen her yerinde müşriklerin, kâfirlerin cehenneme gideceği belirtilirken niye 

hiçbir yerde 40 yaşının üstündekiler denmiyor? (Şunu belirtmek gerekir ki ben sorumluluk 

büluğa ermekle başlar demiyorum. Sorumluluğun kapasiteyle doğru orantılı olduğunu 

düşünüyorum ki; bununla ilgili birçok ayet de var. Meselâ 50 yaşına gelmiş bir insan zekâca 

geri olduğu için ya da İslâm kendisine ulaşmadığı için sorumlu olmayabilir. Öte yandan 20 

yaşındaki bir insan buluğa ermese de Allah’ın varlığını kabul etmekle mükellef olabilir.)  

Peygamber’e kendisiyle tartışanlara “Kâfirlerin Cehenneme gideceğini” söylemesi 

emrediliyor. Peygamberle tartışanların deli ya da çocuk olmadıkları açık ama hepsi 40 yaşın 

üstünde miydi? 

29- Hayatından bezmiş birçok insan intihar ederse cehenneme gideceğini ya da yok olacağını 

düşündüğü için intihar etmiyor. Kesin olarak buradakinden milyonlarca kat daha güzel bir 

yere gideceğine inanan bir insan niye intihar etmesin ve sevdiklerini öldürmesin? Nitekim 

tekrar dünyaya döneceklerine inanan bazı insanların kendilerini yaktıkları sıkça duyulur. 

30- Reşad, Nokta’daki yazısında Türk halkına eğer kendisine uymazlarsa helâk olacaklarını 

söylüyor. Türk halkının çok büyük oranı 40 yaşının altındakilerden oluşur. (Nüfusun 1/5’ini 

ilkokul çağındaki çocuklar oluşturuyor.) Allah, niye büyük çoğunluğu masum olan halkı helâk 

etsin? (K.A’ın Notu: Etmedi zaten!) İşin hoş tarafı Türk halkının çoğunluğu Reşad’ı 

reddederlerse hemen hemen hep birlikte Cennete gidecek, kabul ederse şüpheli. Bundan 20 

sene sonra belki de doğru yoldan çıkarım, kim bilir? 

31- Ölmüş Nebilerin yardımı nasıl olacak?  

a) Bizzat yardım edemezler çünkü ölüdürler ve bir engelin arkasındalar. 

b) Ümmetlerinin yardım edeceğini kabul edersek ve 33/7 ile bağlantı kurarsak Hz. 

Nuh’un ümmeti Reşad’a nasıl yardım edecek? 

32- Nebiler, size kitap verdik ifadesinde, “Nebiler” bütün Nebiler anlamına gelir mi? 

33- “Resul geldiğinde” ifadesi tek bir Resulün geleceğini mi gösterir? 

34- 3/83’te “Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?” diye soruluyor. Siyak-Sibak içinde 

Ehl-i Kitaptan insanların peygamberle tartıştığını görüyoruz. Bu durumda “İleride bir Resul 

gelecek, kim O’nu kabul etmezse fâsıktır, Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?” diye o 

zaman ki insanlara soru sorulması garip değil mi? 

35- Ölmüş Nebiler yardım edemeyeceğine göre ümmetlerinin bu sözü yerine getireceğini ve 

Peygamberlerin ümmetin temsilcisi olarak yemin ettiklerini, Nebi’den alınan misağın 

ümmetten de alınmış olacağını kabul etmek durumundayız? Bu bakış açısıyla Kur’anı 

araştırdığımızda 5/12-15 (Hatta 17) arasındaki bağlamın 3/81’in bağlamının aynısı olduğunu 

görüyoruz. 3/81’deki misakın bu misak olmasını engelleyen nedir?  
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36- 42/13’te 33/7’deki bütün peygamberlerin sayıldığını görüyoruz. Burada Allah’ın emirleri 

sayılıyor. Nebilerin bu emirleri kabul etmeleri de misak vermeleri sayılır. (Aynı kelimenin 

mutlaka geçmesi gerekmez.) 33/7’deki misakın nebilerin 42/13’teki emirleri yerine 

getireceklerine dair verdikleri misak olmasını engelleyen nedir? 

37- 24/60’ta “Sadece yaşlı kadınlara ve ziynetlerini göstermemek şartıyla, siyaplarını 

çıkarmak için izin veriliyor. 

a) Halife “zahera” kelimesinin baş-eller-ayaklar olduğunu yazmıştı. 24/31’de sadece 

zahera’nın görünmesine izin veriliyor. Ziynetlerden zahera dışındakilerin kapatılması 

emrediliyor. Eğer zahera baş-el-ayak ise bunun dışındakiler “ziynet” kapsamına 

giriyor demektir. Bir üst giysi kullanmayan bir kadın (meselâ gömlek-pantolon 

giyiyorsa) nasıl ziynetlerini göstermeden onları çıkartabilir? 

b) Halife, 33/59’daki tanınmanın başörtüsüz nasıl sağlanabileceğini düşünüyor? (tanınma 

kelimesinin geçtiği diğer ayetleri lütfen inceleyin) Buradaki tanınmanın “ne olarak” 

tanınma olduğunu düşünüyor? 

c) Mektuptaki “24/60 ayetine dayanılarak genç kızların giymek zorunda oldukları bir dış 

giysi sonucu çıkartılabilir mi?” sorumuza niye cevap vermemiş? 

d) Kadın kıyafetinde kabul ettiği minimum sınır neydi? (Bu arada bağlılarının derin V 

yakalı elbiseler giydiklerini de hatırlatmak istiyorum. Böylece “açık olan koyunlarının 

üzerine örtülerini vursunlar” ayetini çiğnemiş oluyorlar. R. Halife bir ayetin 

çiğnenmesini hoşgörüyle karşılar mı? 

38- Kadın-erkek ilişkilerinde üst sınır nedir? 

39- Aldığını iddia ettiği vahiylerin konusu nedir? Birkaç örnek lütfen (Bu soruya da daha 

önce cevap vermemişti.) Tevbe Sûresinin son iki ayetini reddetmek için vahiy aldığını 

söylüyor mu? (Yani vahye dayanarak mı yoksa sayımlara dayanarak mı ayetleri reddettiğini 

söylüyor?) 

40- Muslim Perspective’in ilk sayısında hapistekilere va’dedilenler yapılmış mı? 

41- 1-2 senede bir düşen devletler neler? Bunların yerine geçenler İslâmi ya da daha İslâmi 

idareler mi? Değilse yüzyıllardan beri zaten 1-2 senede bir dünyanın çeşitli yerlerinde iktidar 

el değiştirmiyor mu? 

42- M. Perspective’in Ocak 86 sayısında 2 senede bir devletin katılacağı yazılıyordu. Eğer bu 

sizin iddia ettiğiniz gibi bir “sekreter hatası” (!) idiyse niye sonraki sayılarda tekzib edilmedi? 

43- Reşad, M.P’de Haziran 86 sayısında “duman”ın Çernobil olduğunu söylemişti. (Kesin 

ifadeler kullanarak) 

a) Aynı iddia devam ediyor mu? 

b) Eğer etmiyorsa nasıl olur da bir Resulün gelecekten verdiği bir haber yanlış çıkar? 

44- Yine aynı sayıda Dabbenin bilgisayar olduğu iddia edilmişti. “Dabbe” canlı ve yürüyen 

bir varlık değil mi? 

45- Mayıs 88 M.P’de önce 2/30’u sayıma katmıyor. O halife “kötü halife” olduğu için. Ama 

hemen arkasındaki sayımda (ancak öyle 19’un katı olduğu için) sayıma katıyor. Bu çifte 

standart değil de nedir? Bu tür geniş kurallarla istenilen her sayı çıkartılamaz mı? 
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46- Reşad Halife Peygamber’in Kur’anı eliyle yazdığını ve okuma-yazma bildiğini iddia 

ediyor. Aşağıdaki ayetleri nasıl açıklıyor? 

a) “Onları yazdırmış, sabah-akşam kendisine okunuyor” (Furkan, 5). Ayette yazmış ve 

okuyor demiyor. Başkalarına yazdırma ve başkalarının kendisine okuması var. 

b) “Sen bundan önce bir kitap okumuyordun, elinle de onu yazmıyordun. Öyle olsaydı 

iptalciler şüphelenirlerdi. (Ankebut, 48) 

47- Reşad Halife’nin Kur’anı anlamadığı ispatlanırsa resullüğünü reddeder misiniz? Yoksa 

“beşeri hatalar” mı dersiniz? Cevabınız ikinci şıksa “ne olursa” reddedersiniz? 

48- 6/114 ayetinde geçen “hakem” kelimesi arabulucu, iki taraftan hangisinin haklı olduğuna 

karar verici anlamına geldiği halde (Kur’an’da geçtiği diğer ayetlere bakınız.) Reşad Halife bu 

kelimeye “law-maker” kanun yapıcı anlamını veriyor. Ya da hüküm koyucu olarak 

çevirebiliriz. Bu söylediklerini desteklemek için Kur’an meâlini çarpıtmak değil mi? 

49- 6/38’de de aynı olay var. Bence buradaki kitap Levh-i Mahfuz olmalı. Yaş-kuru hiçbir 

şeyin eksik kalmadığı kitap. 

50- Eğer “rahim” kalıbı sonsuzluk ifade ediyorsa, kendi iddiasına göre 5 senelik resullüğü 

boyunca Reşad bunu niye bilmiyordu? Bu, Arapça’ya yeterince vakıf olmadığını göstermez 

mi? 

51- 41/42 ayetinin İngilizce tam meâli ve açıklaması nedir? 41/41’de “kendilerine gelen 

Kur’an” deniyor. Yani bu Levh-i Mahfuz’daki Kur’an değil, zaten olamazdı da. Lütfen şu 

soru üzerinde düşünün, eğer iki ayetin Kur’ana sokulması “Kur’an’a batılın girmesi değilse 

nedir? Yani ne olursa “Kur’ana batıl girmiş olacak?” Başka bir deyişle ayetin olamayacağını 

belirttiği şey nedir? Ne olursa bu, ayete aykırıdır diyebiliriz?  

52- Reşad Halife ebcedlere dayanarak birçok anlam çıkartıyor. (Örneğin 3/81’in ebcedinin 

19’un katı olmasını peygamberliğine delil gösteriyor.) Aynı mantıkla ve ebcedlere inanılırsa 

nelerin ortaya çıkabileceğini göstermek için size aşağıdaki ebcedleri gönderiyorum. 19’un 

önem taşıdığı insanlar için herhalde 19x19 önem taşımalı! 

Kâfirler  (19x19)  = 361 

Yalanladılar  (19x38)  = 722 

Deccal   = 38 

 

Daha Önce Edib’in Fikrini Taşıyan Bir Grup 
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Bismihi Sübhanehu, 

İnsanların bir kısmı yalancıdır, diğerleri onu tanır ve bilir. İnsanların bir kısmı dürüsttür, 

diğerleri onu tanır ve bilir. İnsanların bir kısmıysa sahtekârdır fakat bunu öyle bir biçimde 

örter ki, birçokları bu kimselerin sahtekârlığını anlayamaz. 

Bu kitapçıktaki konu, Reşat Halife ve Edip Yüksel ve onların yaptıkları demagoji ve çıkarmış 

oldukları fitne. Göreceksiniz ki; kitap doğruları en güzel şekilde (ilmi biçimde) açıklıyor. 

Benim takıldığım ve Bahaeddin Ağabey’e defaaten sorduğum soru şu idi: 

- “Nasıl oluyor da bu kadar ilmi delili gördükten sonra hâlâ, (yahu, biz hata etmişiz, bu yanlış 

bir yolmuş, kendimizi düzeltelim) demiyorlar? 

… 

Kendileri ilmi delille geldiklerini iddia ediyorlardı. Aynı yöntemle, itiraz edemedikleri bir 

şekilde susturulunca susmaları gerekirdi. Susmadılar. Edip gibi zeki bir insanın nasıl olup da 

bu tuzağa düştüğü ve hala çıkamadığını uzun süre düşünmüştüm. Cevap, yine Kur’andaydı. 

Hak onlara belli olduğu halde yine de yüz çevirdiler. 

Heva ve hevesini kendisine ilah edineni görmedin mi? Yoksa onu koruyup kollayan sen 

mi olacaksın. Hayır! Sen, onların çoğunun söz dinleyeceğini sanıyorsun. Fakat onlar, 

ancak hayvanlar gibidir. Belki (yol bakımından) daha da şaşkındır. (Furkan, 43-44) 

İslâm’ı tebliğ çalışmalarımızdan biliyorum ki, insanlar canları ne isterse onu yapmak, bu 

arada bu canlarının isteklerine bir kılıf bulmak istiyorlar. Hayatında İslâm’la ilgili hiçbir şey 

okumamış, İslam’la ilgili olarak da bildikleri birkaç hurafeden ibaret olan kafalar bir 

bakıyorsunuz karşınıza birer UFO’cu, reenkarnasyoncu olarak çıkıyor. Tutup bir de bu 

hayatlarına Kur’andan delil göstermeye çalışıyorlar: 

- “Hem bakın Kur’an’da da şöyle yazıyor.” gibilerinden...  

Ne saçma! 

Böylelerini gördükçe anladım ki, insan canının (nefsinin) isteğini yapmak, buna da bahane 

bulmak istiyor. Yani siz tamamen bu kimselerin, görüşlerinin asılsız, temelsiz, çürük 

olduğunu ispat etseniz de bir şey değişmiyor. Çünkü onlar o saçmalıklara inandıklarından 

değil, nefislerine uyduklarından öyle yaşıyorlar. Allah da yaptıkları işleri onlara güzel 

gösteriyor. 

Bu konuda genelleme yapabiliriz. Meal yetersizdir diyenlerin çoğu hayatında 2 cilt tefsir 

okumamıştır. Neden? Çünkü çalışmak, alışmadığını yapmak zordur. Ama konuşmak kolaydır. 

Sünnet deyince sakal bırakmak kolaydır. Ama cihad zordur. Çocuklara selâm vermek zordur. 

Ayet ezberlemek zordur. Ama konuşmak kolaydır. Hadisleri, ayetleri bilmek uygulamadıktan 

sonra ne işe yarar? 
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Edip’e çok kızıyorum Bunca delili gördükten sonra hala doğru yolda değil diye? Ama 

söyleyin bana ey Müslümanlar! Biz ne kadar doğru yoldayız? 

İnsanların çoğu bir ilme dayanarak değil canlarının istediği gibi yaşamak istiyorlar. Buna 

Müslümanların çoğu da dâhil. Edip de... 

Edip’in kitaplarını bir dinleyicim göndermişti. Okuduğum zaman canım çok sıkılmış, 

bunalmıştım. Edip’in anlattıklarının bir kısmı mantıklı bir kısmı saçma gelmişti. Ama din işi 

ciddi iş. Öyle bir kısmı doğru bir kısmı şüpheli olamazdı. Piyasadaki bütün kitaplarını 

araştırıp buldum. Defaaten okudum. Bir şey dikkatimi çekmişti. Edib’in fikirleri çok çelişkili 

ve devamlı değişen bir yapıdaydı. Meselâ, bir kitabında namaz 19 rekâttır derken (günde 17 

rekât + 2 rekât Cuma) bir başka kitabında bu örnek değişiyordu. 

Edip’in kitaplarına ya tam inanmalı ya da tümden reddetmeliydim. Cahil insanlarla muhatap 

olmak sıkıntımı daha da arttırıyordu. Milletin dünyadan başka derdi yoktu. Hele hele “tebliğ 

edeyim, ayet veya hadis ezberleyeyim” gibi düşünceler çok uzaktı bu insanlar için. Bu arada 

namazlardan hiç zevk alamaz olmuştum. Kur’an okuduğum zamanlar vesveseler geliyordu. 

En önemlisi konuştuğum Müslümanların çok cahil olduğunu görmüştüm. Hiçbiri ayet 

ezberlememiş, neden hadislere inandığını bilmeyen insanlardı. “19 Efsanesi” adlı kitapsa 

19 mucizesini de reddettiği için beni hiç cezbetmemişti. Edip hakkında yazılan kitaplar 

Edip’in yöntemini taşımadığı için hedefi bir türlü vuramıyor, benim de çaresizlik için de 

bunalımım artıyordu. 

Bir gün kitap almak için Beyazsaray’a gittiğimde en iyisi diye önüme bir meal koydular. 

Edip’ten kalma kırıntılarla şöyle bir göz attım.  

“Bak” dedim. “Burada bir hata var.” “Sahibine sorarız” dediler ve Tebliğ Yayınevi’ne geçtik. 

Bahaeddin Sağlam Hocam, derdimi hemen anladı ve bana sizin de okumuş olduğunuz 

dokümanları okuttu. Bütün sıkıntılarım geçmiş, üzerimden büyük bir yük kalkmış, 

rahatlamıştım. En sonunda Edip’in zehrine karşı bir panzehir bulmuştum. Ettiğim duaları 

kabul eden Rabbime şükredip dükkândan ayrılırken aklıma Ankebut Sûresi’nin 69. ayeti 

gelmişti. 

 

Kemal Ayyıldız 

 Ağustos, 1996 
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19 Mucizesi 

Allah, onların nezdinde olup bitenleri (ilmiyle) çepeçevre  

kuşatmış ve herşeyi bir bir saymıştır. 

CİN SURESİ, 28 

 

Kur’an’ın matematiksel mucizesinin bir başka örneği ise 19 sayısının ayetlerin içine şifresel 

bir biçimde yerleştirilmiş oluşudur. Müddessir Sure’sinin 30. ayetinde dikkat çekilen bu sayı, 

Kur’anın bazı yerlerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerini şöyle sıralayabiliriz: 

⁎ Besmele 19 harftir.  

⁎ Kur’an 114 (19x6) sureden oluşmuştur.  

⁎ İlk vahyedilen 96. sure sondan 19. sûredir. 

⁎ İlk vahiy olan 96. surenin ilk 5 ayeti, tam 19 kelimeden oluşur. 

⁎ Bu 19 kelime 76 (19x4) harftir.  

⁎ Vahyedilen ilk sure 19 ayete sahiptir. 

⁎ Son vahyedilen sure olan Nasr, 19 kelimedir. Ayrıca bu surenin Allah’ın yardımından söz 

eden ilk ayeti de 19 harftir. 

⁎ Kur’an’da 114 (19x6) besmele bulunur. 

⁎ Kur’an’da başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe Suresi’dir. Bu sureden 

19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi’nin hem başında, hem de 30. ayetinde besmele 

vardır. Besmeleleri 114’e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir. Sure ve ayet numaralarını yani 

27 ve 30’u topladığımızda 57 (19x3) sayısını buluruz. 

⁎ Kur’an’da geçen toplam “Allah” sayısı 2698 (19x142)’dir. 

⁎ Kur’an’da geçen ve Allah’ın özel bir sıfatı olan toplam “Rahman” sayısı 57 (19x3)’dir. 

⁎ Kur’anda geçen tüm sayıları (tekrarları dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 

162.146 yani 19x8534’tür. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 19 + 20 + 30 + 

40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 99 + 100 + 200 + 300 + 1000 + 2000 + 3000 + 5000 + 100000) 

⁎ Başlangıç harfli ilk sure ile başlangıç harfli son sure arasında 38 (19x2) adet başlangıç 

harfsiz sure vardır. 

⁎ 29 surenin başında 14 harften oluşan 14 değişik harf kombinezonu bulunur. 29+14+14=57 

(19x3) 

⁎ Allah’ın isimlerinden 4 tanesinin sayısal ebced değeri 19’un tam katıdır. 

Vahid (tek)  19 (19x1)  
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Zulfadlil Azim (Büyük Lütuf Sahibi)  2698 (19x142)  

Mecid (Yüce)  57 (19x3)  

Cami  114 (19x6) 

⁎ Kur’anın en başından 19 ayete sahip ilk sûresi İnfitar Suresi’dir. Bu surenin diğer bir 

özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Kur’an’daki sondan 19. Allah 

kelimesidir. 

⁎ Sure numaraları 19’un katı olan surelerin ayet sayılarını (besmele dâhil) topladığımızda: 

Sure No   Ayet Sayısı  

19. Sure  99 

38. Sure  89 

57. Sure  30 

76. Sure  32 

95. Sure  9 

114. Sure  7 

TOPLAM  266 (19x14) 

⁎ Kaf harfi ile başlayan 50. Sure’de 57 (19x3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi 

bulunan 42. sure de yine 57 (19x3) adet Kaf harfi bulunur. 50. Surenin 45 ayeti vardır. 

Bunları toplarsak sonuç 95 (19x5)’tir. 42. Surenin 53 ayeti vardır, bunları toplarsak 42+53 

yine 95 (19x5)’tir. 

⁎ Kaf Suresi’nin ilk ayetinde Kur’an için kullanılan mecid kelimesinin ebced değeri 57 

(19x3)’dir. Aynı şekilde sure içindeki Kaf harflerinin toplamı da 57’dir. 

⁎ Kaf Suresindeki Kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasının topladığımızda 19’un 42 katı 

olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında Kaf olan diğer bir 

surenin numarasıdır. 

⁎ Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayısı 

114 (19x6)’tür. 

⁎ Tüm Kur’anda: Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere, Rab (tamlama ile kullanılmayanlar) 

kelimesi 152 (8x19) kere, Abd (kul), Abid (kulluk eden kişi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 

152 (8x19) kere geçmektedir... 

“Yoksa, o bunu uydurdu!” mu diyorlar! De ki: “Uyduruk da olsa, bunun benzerinden 

on sure getirip ortaya koyun. Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer (bu 

iddianızda) doğru iseniz... Eğer size cevap vermezlerse artık bilin ki bu Kur’anın, 

yalnızca Allah’ın ilmiyle indiğini, Allah’tan başka hiçbir mabud ve yetki sahibi 

olmadığını bilin ve (onlara) “Artık teslim olacak mısınız?” diye sorun. (Hud, 13-14) 

 

Hazırlayan: Kemal Ayyıldız 
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Ayet ve Mucize 

Tarih boyunca varlığa, hayata ve ölüme karşı insanların tepkisi ve algısı şu üç şekilde 

olmuştur ve insanlar bu konuda üç sınıfa ayrılmışlardır: 

1) Hayat ve varlık serüveninde hiçbir mana, hiçbir realite yok, diyerek nihilistleşen, 

enerjilerini kaybeden grup ki değişik isimler altında da olsa insanların çoğu bu 

bataklıktadırlar. Bunları kurtarmak için, olağanüstü fenomenler ve icraatlar verimli olmuyor. 

Çünkü onlar, bu gibi gerçekleri, doğru olarak algılamayacak kadar geridirler. Bu tip insanları 

kurtarmak üzere, onları eğitecek, kalb ve kafalarını açacak en doğal ve gerçek yol ve yöntem, 

peygamberlik müessesesidir. İşte hem imtihan ve yaradılış yani gelişme esprisine aykırı 

olmamak, hem insanların çoğuna faydalı olmak için; din yani vahiy ile gelen semavi dinler, 

olağanüstü fenomenlerden ziyade, insanlara varlığın ve hayatın manasını ve gerçeğini gösterir 

ve yaşattırırlar. Din ve vahiy bu sonsuz mana ve gerçeklerin her birisine ayet diyor. Yani asıl 

gerçeklik, asıl mana, asıl varlık evrenin süreklilik gösteren yasalarında ve bu yasaların pratize 

edilmiş şekilleri olan somut varlıklardadır diyor din. Kur’an daha sonra göstereceğimiz gibi az 

da olsa olağanüstü bazı gerçeklere de ayetler diyor. Kur’anda 380 defa zikredilen bu anahtar 

kelime için Müfredat, Lisanül-Arap ve Basair gibi temel kaynaklar şöyle diyor: 

Ayet alâmet ve açık belirti; yani insanı açık bir varlıktan gizli bir gerçekliğe götüren işaret, 

olay ve nesne demektir. Bu kelime, ‘hangisi’ manasına gelen ‘eyyü’ kelimesinden türemiştir. 

Çünkü ayet, neyin ne olduğunu gösterir. Yani insana, neyin gerçek olduğunu, neyin gerçek 

olmadığını bildirir, onu tereddütlerden kurtarır. Sahih bir görüşe göre de; bu kelime,‘sağlam 

dayanak, insanı sarsıntılardan kurtaran bilgi’ manasına gelen ‘teeyyi’ kelimesinden 

türemiştir.  

Bu teeyyi ve onun mücerred kökü olan eviye kelimesinin etimolojik manası ev ve sığınak 

demektir. Çünkü gerçeklik ve gerçekliğin delili olan ayet, insanı dağılmaktan, dağıtmaktan, 

üzüntü ve bunalım gibi insan enerjisini israf eden şeylerden kurtarır. (Müfredat, Lisanül-Arap) 

Bu manasıyla Kur’anın hüküm ve bilgi ifade eden bütün cümlelerine ayet denilir. Sonradan 

bu kelime ıstılahî olarak ayetlerin kafiyelerine konulan rakamlı duraklar manasında 

kullanılmıştır. Bunların sayısı 6236’dır. (Basair) Fakat eskiden beri müfessirler, Kur’anda 

6666 ayet (ahkâm) var demişler. Bunu bilmeyenler, acaba Kur’anda değişiklik mi oldu, diye 

şüpheye düşüyor. 

Kur’anın 380 sefer tekrar ettiği bu ayet realitesinin 360’ı sünnetullah ve vahyin gerçekleri 

manasına gelirken; bir kısmı da olağanüstü İlahî iradeyi gösteren mucize dediğimiz manada 

zikredilmiştir. Şöyle ki: 
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Evvelki ilkellerin inkâr etmeleri dışında bizi, mucizeleri insanların başına indirmekten 

alıkoyan başka bir sebep yok. Mesela Semud kavmine gözle görünecek kadar açık deveyi bir 

mucize olarak verdik. Fakat ona zulmettiler. Bununla beraber, eğer fayda verecek ise, biz 

mucizeleri, ancak korkutmak (yani doğru yola getirmek) için indiririz. (İsra, 59)     

Kur’anın eğitim planında korkutmak ve batırmak yoktur; uyarı ve kurtarmak vardır. Ancak 

ilkel insan uyarıdan anlamaz; onu uyarmak için tek çare korkutmaktır. İşte bu gerçeklik için 

ilkellere yönelik olan bu ayet, uyarmak yerine korkutmak kavramını kullanmıştır.  

Rağip El- İsfehani, bu ayetteki âyât kelimesinden maksat, ilkel kavimlerin başlarına gelen ve 

Allah’ın bilinçli müdahalesini gösteren belalardır, diyor. Bu ayetten İslam Ümmetine düşen 

hisse ise şudur: 

Kur’anda genellikle Semud ve Firavun kelimelerinin bir arada ifade edilişlerinden ve bu 

kıssanın birinci derecede Kur’ana bakmasından anlaşılıyor ki: Firavun Batı kültürünü ve 

medeniyetini temsil ediyor. Semud, Doğu kültürünü ve medeniyetini temsil ediyor. Evet, 

Salihin devesinden daha fazla verimli olan Kur’an gözle görünen harika bir mucize olarak, 

Doğu milletlerine verilmiştir.  

Fakat insanlarımız, deve gibi bereketli olan bu Kur’ana zulmediyorlar. Bazıları da onu alet 

ederek zulmediyor yani dengesiz gidiyor. Nâkate kelimesi 551 ediyor.. Bu ise, 19’un 29 

katıdır. Kur’anın gözle görünen 29 harfle yazılmış ve gözle görünen 19’lu tevafuklarını 

hatırlatıyor. Nitekim 19 Meselesinde bazıları Kur’ana zulmetti. Bazıları ise, tevafukları 

kullanarak zulmettiler; yani dengesiz gittiler. 

2) Varlığa, hayata ve ölüme karşı tepki gösteren ikinci grup insanlar, azgınlardır. Bunlar 

maddeye, somut hayata, maddi lezzetlere o kadar çok dalıyorlar ki hayatın bütün gerçekliği 

sadece bunlardır, diyorlar; dengesiz gidip zulmediyorlar, azıyorlar; tabiatı, kendilerini ve 

sosyal hayatı zehirliyorlar. Bunlar akıllarını ve kalblerini kaybettiklerinden, binlerce bilgi ve 

bilimsel veri, bunları alışkanlıklarından alıkoyamaz. Bunlar ancak, somut mucizelerden ve 

somut İlâhî azaplardan anlarlar.  

Bu iki grup insana karşı Kur’anın gösterdiği mucizevî ayetler: 

1. Ayet: Meryem ‘Ey Rabbim, insan eli bana dokunmadığı halde, nereden ve nasıl benim 

çocuğum olur’ dedi.  Cevaben melek dedi ki: Allah bu şekilde meşieti ile istediğini yaratandır. 

Bir işin olmasını kararlaştırdığında, sadece ol, der, o şey oluverir. (Al-i İmran, 47) 

[Yani Hz. İsa bir boyutuyla Meryemin oğludur; insanoğludur; meşiet-i İlâhiye kanununun bir 

meyvesidir. Fakat başka bir boyutuyla babasız yaratılmış; adeta bütün varlık âleminin entegre 

olup onu istemesiyle (Allah’ın olağanüstü iradesinin emriyle) doğmuş, canlı bir mucizedir.] 

Allah ona kitabı (yasayı) ve hikmeti (özel bir anlayışı) yani Tevrat ve İncili öğretir. Ve o İsa, 

Beni İsraile (yani gelişmişlere, ilkellere değil) bir elçi olarak gelir; mesajı şudur: Ben size 

Rabbinizden bir ayet (mucize) ile geldim. Ben çamurdan kuş şeklini yaparım, içine üfler, 

Allah’ın izniyle kuş olur; körü ve cüzzamlıları iyileştirir, Allah’ın izniyle, ölüleri diriltirim ve 

sizin evlerinizde ne yediğinizi ve ne stok ettiğinizi size bildiririm. İşte hem yasal hem 

olağanüstü olan bu orta yolda sizin için ayet (belge) var. Eğer inanmak isterseniz. (Al-i 

İmran, 48-49) 
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Çamur yasayı; üfleme mucizeyi; tedavi etmek yasayı, ölüleri diriltmek mucizeyi; yemek 

yasayı, görünmeyeni bilmek, mucizeyi gösterir. 

Bir yandan Tevrat’ı ve yasayı tasdik ve uygulamak için geldim. Bir yandan da şeriatın bazı 

şeklî durumlarını kaldırmak için geldim. Bunu Rabbimin geliştirici ve eğitici buyruğuna 

dayanarak yaptığıma dair size bir belge (ayet) de getirdim. Artık, Allah’ın bu iki boyutlu 

sisteminin sizi selekte etmesinden korkun! Selekte olmaktan kurtuluş için bana itaat edin. 

(3/50)  

Allah benim de sizin de Rabbinizdir. (Beni mucizevî olarak, sizi yasal olarak yaratmıştır.) İşte 

bu çerçevede ona kul olun! Orta yol (sırat-ı müstakim) budur. (3/51) 

[Yoksa insan ya materyalist olur veya dinî değerlerini kaybeden bir spritüalist olur. İkisi de 

dengesizlik ve zulümdür.] 

2. Ayet: Dediler ki, neden Rabbinden ona somut bir mucize inmedi? Sen de ki: Allah mevcut 

düzene bağlı kalmak zorunda değil. Allah, mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu 

ilimsiz olduklarından ne yasayı, ne mucizeyi, ne de hidayet ve dinlemeyi bilirler! (Enam, 37)  

[Aslında bu ayetten sonra gelen 38. ayette anlatılan hayatın mucizevî serüveni sayısız 

mucizeleri bizlere gösterir; eğer ilim gözüyle buna bakabilseler..] 

3. Ayet: Biz Firavn milletinin üzerine (yiyeceklerine) sel, çekirge, bitki biti; (içeceklerine) 

kurbağalar ve kan indirdik; yorum götürmez (apaçık) mucizeler olarak.. Fakat kibirlerinden 

dolayı bunları göremediler; azgınlıklarına devam ettiler. Bundan dolayı yaşatmayan bir pislik 

onların üzerine geldi. O zaman Musaya sığındılar. Eğer bu belayı kaldırırsan; sana 

inanacağız, dediler. Biz o belayı belli bir müddete kadar onlardan kaldırınca, sözlerinde 

durmadılar. (Çünkü iman ihlâsı gerektirir. Onlar ise menfaat için öyle demişlerdi.) 

Böylelerine iman nasip olmadığı gibi, başlarına tamamıyla yok olma (suda boğulma) gibi 

daha büyük bir bela gelir. (A’raf, 132-136) 

Bu tedrici yani imtihan sırrına aykırı olmayacak musibetler, genellikle her çağda 

gerçekleşiyorlar; yani ayetteki bilgi evrensel bir yasayı gösteriyor, sadece tarihî bilgi 

vermiyor. 

4. Ayet: İnkârcılar diyorlar: Neden onun Rabbinden bir ayet (mucize) ona inmedi? Sen de ki: 

Benim (yani dinin) asıl görevi, uyarmaktır. Bununla beraber her kavmin (hak ediyorlarsa) 

hidayetine sebep olacak bir mucize vardır. (Ra’d, 7) 

Ra’d, 8-10. ayetlerin izah ettiği gibi; eğer onlar yasal ve mucize, artı ve eksi, gayb ve şehadet, 

aşkınlık ve içkinlik, gizli ve açık, geçmiş ve gelecek, irade-i cüziye (özgürlük) ve irade-i 

külliye (sonsuz düzen), insandaki korku ve umut gibi zıtların bütünlüğünü ve bu bütünlüğün 

nasıl sonsuz bir bilinç içerdiğini bilselerdi, böyle saçma isteklerde bulunmazlardı.. 

5. Ayet: Diyorlar ki: Neden onun Rabbinden, onun üzerine somut bir ayet (mucize) 

indirilmedi? Sen de ki; mucize, gaybî bir gerçektir. Gayb tamamıyla Allah’ın elindedir. 

Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. (Yunus, 20) 

Demek, Allah isterse mucize yaratır. O kendi koyduğu kanunlara bağlı kalmak zorunda 

değildir. Fakat O, mucizeleri ancak istediği zaman ve şu aralıkta gösterir: 

1) Kâinatın diyalektik dengesine aykırı olmadan… 
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2) İmtihan sırrına zıt olmadan... 

3) Ve Allah’ın iradesini, kasıt ve bilincini gösterecek ise… 

Bu temel hikmetler şu üç ayette şöyle açıkça bildiriliyor: 

İnsanlar bir tek ümmet (sınıf) idi. Semavi dinler geldi; ihtilaf (çeşitlilik) ve gelişme 

gerçekleşti. Eğer Allah’ın bu gibi hikmetler için verdiği bekleme sözü olmasaydı, işleri 

bitirilir; hak ettikleri mükâfat ve mücazat gerçekleşirdi. Var güçleri ile yemin ettiler: Eğer 

kendilerine bir ayet (mucize) gelse, ona kesinlikle inanacaklar, diye! Sen de ki: Mucizeler 

gaybidir (imtihan için gelirler.) Nereden bilirsiniz! O mucizeler gelse de, siz 

inanmayacaksınız!!. (Yunus, 19; Enam, 109)  

Dediler ki: Neden bir melek (metafizik, gaybî bir varlık) somut olarak ona inmedi? Bunlar 

bilmiyorlar, eğer biz somut olarak melek indirseydik iş bitirilirdi; imtihan için onlara mühlet 

verilmezdi.” (6/8) Demek, imtihan sırrı çerçevesinde Allah dilemeden onlar melekleri görse 

de, ölüler onlarla konuşsa da, bütün her şeyi önlerine getirsek de onlar inanacak değildir. 

Fakat onlar Allah’ın bu gibi sonsuz hikmetlerini bilmeyecek kadar cahil ve ilkeldirler. (Enam, 

111)  

[Bütün bu ayetlerden anlaşılan şudur: Kâfir ve müşriklerin dengesiz ve hikmetsiz bir 

çerçevede mucize istemeleri ne kadar batıl ve haksız ise, materyalistlerin ve materyalist bir 

kısım dindarların kökten mucizeyi inkâr etmeleri aynen o kadar cahilcedir. Bu tarz 

düşünceler, Allah’ın aşkınlığına aykırı olduğu gibi, peygamberlik müessesesine ve o 

müesseseyi kuran İlahî hikmete de ters düşer. İleriki sayfalarda bu konuda bir kısım 

mukayeseler yapacağız. 

Mesela, Furkan suresi ayet 7-8’de geçtiği üzere; müşriklerin peygamber algıları ne kadar ilkel 

ve yanlış ve gerçek dışı ise, bu dindarların Peygamberi ve Allah’ı determinizme ve maddeye 

mahkûm bilmeleri, onlara yetkinlik ve kutsallık vermemeleri o kadar yanlış ve çağdaş bir 

ilkelliktir. Şöyle ki:]  

Müşrikler dediler: Bu nasıl peygamber?! Yemek yiyor; çarşılarda alışveriş yapıyor. Neden 

somut olarak bir melek ona gelip onunla beraber mesaj vermiyor?! 

Veya neden ona gökten bir hazine indirilmiyor; ondan besleneceği bir bahçesi olup hiçbir 

şeye muhtaç olmayan bir peygamber olamıyor?! Evet, bir kısım tuhaf halleri var, fakat bunlar 

ona öğretilmiş büyüden başka bir şey değildir. (Furkan, 7-8) 

Demek varlıkta yüzde yüz olağanüstü şeyler olamayacağı gibi; her şeyin determine katı maddi 

kurallar çerçevesinde olması zorunludur, demek de gerçek değildir. Çünkü ifrat ve tefrit 

fıtratta yoktur. Fıtrat ve varlık, iki diyalektik kanatları ile sonsuz uzayda her zaman uçan bir 

tayr-i hümâyundur. 

3) Varlığa, hayata ve ölüme karşı etkilenen üçüncü grup insanlar ise; Müminler ve onların 

fireleri olan münafıklardır. Bunların imtihanı, gelişme ve kaybetme riski, diğer iki gruptan 

daha fazladır. Haliyle mükâfat ve cezaları da daha fazla ve daha yoğun olur. Peygamberlik 

müessesesinin birinci derecede muhatapları bunlardır. Bunların sorumluluğu ve yükü çok 

büyüktür. Yasa ve mucizeyi, nefis ve kalbi, soyut ve somutu, dünya ve ahireti, içkinlik ve 

aşkınlığı denge ve hikmet çerçevesinde taşımaları gerekir.  
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Bu inançlı grubun mucize kavramına karşı konumlarının izahına geçmeden önce, velayet ve 

nübüvvet, gayb ve şehâdet kavramları hakkında bir miktar izahat vermemiz gerekir; şöyle ki:  

İnsanların çoğu, kemiyet-keyfiyet kanunu gereği, kâinatın dualiteli yapısına ve diyalektik 

gelişmesine muhalif olarak genelde ifrat ve tefrit içinde olurlar; denge ve sırat-ı müstakimde 

gitmek çok az olur veya nisbi olur.. 

Yani insanların bazıları, dünyayı ve maddeyi; kalbe, ahirete ve manaya tercih ettikleri gibi; 

bazıları da ruhu, metafiziği ve olağanüstü fenomenleri tercih eder. Eğer bu ikinci grup vahyin 

gölgesi altında gelişseler velayet dediğimiz hakikat ortaya çıkar. Yok, eğer bir vahyin ve 

geleneğin gölgesinde gitmeseler, süflî bir seviye sayılan istidracî, şeytanî ve cinnî bir ortamda 

kalırlar. Her halükârda olağanüstülük gerçeği insanlığın varlığı kadar gerçektir. Fakat her 

olağanüstü fenomen makbul ve faydalı değildir. Peygamberlik ise çiftkanatlı olduğundan her 

peygamber aynı zamanda velidir. Fakat her veli peygamber değildir. Kur’an, gerek 

peygamberliğin bu velayet boyutuna ve gerek kutsal görevlerine atfen peygamberlerin 

ayrıcalığına vurgu yapar. Peygamberleri kuru bir postacı olarak görenlere yazıklar olsun!  

Hulasa: Bu evrensel yol ayrımında doğruyu bulmak için üç temel kavramı bilmek gerektir: 

Sistemin bütünlüğü,  gayb ve şehadet,  nübüvvet ve velayet: 

Birincisi: Bütün hayatın ve gelişme sisteminin zembereği olan Peygamberlik ile ilgili beş 

ayet: 

1) Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin! Birbirinize 

karşı gür sesle konuştuğunuz gibi, onunla gür sesle konuşmayın! Yoksa sizler farkına 

varmadan bütün yaptıklarınız boşa gider. (Hucurat, 3) 

2) Biz seni gerçeğin şahidi, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki siz insanlar, bu sayede 

Allah’a (sonsuz aşkınlığa) ve onun (somut bir mesajı olan) elçisine inanasınız; o elçiye saygı 

ile yardımcı ve destek olasınız; onu büyük bilesiniz! Sabah akşam (her değişiklikte) Allah’ın 

kutsallığını (yanlış ve çirkin iş yapmadığını) bilesiniz. (Fetih, 8-9) 

3) Ey Peygamber, biz seni gerçekliğin şahidi, müjdeleyici ve uyarıcı olarak ve Allah’ın izniyle 

sonsuz birliğe sahip olan Allah’a ulaştırıcı ve aydınlatıcı bir lamba olarak gönderdik. 

(Ahzap, 45-46) 

4) De ki; evet ben sadece sizin gibi bir beşerim. Fakat sizden farklı olarak bütün evrene birlik 

ve bilinç içinde egemen (yani ibadete sadece kendisi müstahak) olan İlâhınızın bir olduğu 

gerçeği bana vahiy ile bildiriliyor. Artık kim bu sonsuz varlık ve bilinci kazanmak istiyorsa, 

yararlı ve bilinçli işler yapsın ve kendisini geliştiren Rabbine yaptığı ibadet ve bağlılıkta 

hiçbir beni (kişiyi) ortak etmesin. (Kehf, 10)  

[Yoksa bu bilinç ve hayat onun için kaybolur.] 

[Demek insanların hidayeti ve kurtuluşu için bir lider gerek. Ve o liderin beşeriyet itibarı ile 

mütevazı olması ile beraber üstün bazı sıfatlara sahip olması lazımdır.] 

5) En’am, 112’de ve Furkan, 31’de ifade edildiği gibi; en büyük caniler olan cinnî ve insî 

şeytanlar peygamberlere karşı dikilmişlerdir. Kâinattaki diyalektik denge gereği olarak.. Evet, 

kişiyi yücelten düşmanının büyüklüğü ve kendisinin o büyük düşmanını yenmesidir..  
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Evet, Mehdiyi büyük yapan Deccalin şeytanî gücüdür. İşte peygamberlik makamının binler 

özelliklerinden birkaç adedini gördün! Bak Kur’anın gerçekçi ve bütüncül dengeli bakışı 

nerede?! Ve bazı insanların kuru, yanlış iddiaları nerede!? 

Bu insanlardan bazıları, en küçük bir kâfire karşı koyamadığı halde küçücük kalbine gelen 

küçük ilham ve esintileri, peygamberlerin bilgileri ile bir tutuyorlar. Bunlardan bir kısmı da 

Peygamberi kuru, bedevî bir Arap olarak görüyor; o yüce makamı kendi liderine veriyor.  

Bazıları bu düşük seviyeye düşmese de cahil olduğu ve Kur’anın mucizevî boyutunu ve 

gerçek mesajını bilmediği halde kendisini Sahabe gibi görüp Allah’ım şahit ol, ben de 

Muhammed’in mesajı tebliğ ettiğine şahidim, diyebiliyor. Bu gibi Müslümanlar art 

niyetlidir, hıyanet ediyorlar, demiyorum. Sadece Böyle bir çöküşün sebebi, başta dil olmak 

üzere ilimlerdeki sefaletleridir, diye tesbit yapıyorum. Demek makalenin hacmini aşmayacak 

şekilde ilim ve mucize kavramı konusundaki ayetlere bir göz atmamız gerekiyor: 

İkincisi: Gayb ve Şehadet.. Bu konuda şu sekiz hakikati dikkat ile incelememiz ve 

anlamamız gerekir; şöyle ki: 

1) Ankebut suresi, ayet 48-52, bu konuda önemli bir bakış açısını gösteriyor; şöyle ki: 

Sen bu Kur’andan önce hiçbir kitap (ya da ilim) okumuş değildin ve elinle hiç kitap yazmış 

değildin. Böyle olsaydı, varlığı batıl (anlamsız ve absürt) görenler şüpheye düşebilirlerdi. 

Fakat o Kur’an ayetleri, ilim sahiplerinin gönlünde açık belgeler olarak yansıyorlar. Ve 

ancak zalimler (dengesizler) ayetlerimizi kökten inkâr ederler. Dediler ki: Neden onun 

Rabbinden ayetler (somut mucizeler) ona inmedi?! Sen de ki: Mucizeler, Allah’ın katı ile 

ifade edilen gayb âlemine aittirler. Benim görevim sadece bana gelen vahiylerle uyarmaktır. 

Mucize ve metafiziğin ispatı olarak sana indirdiğimiz ve kendilerine okunan bu soyut kitap 

onlar için yeterli değil mi? Çünkü bu kitapta rahmet ve başarı var. Varlığın gerçekliğine 

inanan bir toplum için yeteri kadar mesaj (zikra) var. 

De ki; benimle sizin aranızda şahit ve ispat belgesi olarak Allah yeter; çünkü fizik ve metafizik 

âlemleri (semâvat ve arzı) tam bilen sadece odur. Varlığın gerçekliğini inkâr etmeyi 

kendilerine prensip edinenler, Allah’ın celâl ve cemâl (fizik ve metafizik) içindeki birliğini 

reddedendir. Onlardır asıl zararlı olanlar. 

 2) Allah Odur ki, kendisinden başka tapılmaya layık hiçbir varlık yok. O metafizik ve fiziği 

bilendir. (O, bu iki âlemin bilgisi ve bilincidir.) Rahman olarak fizik âleminin zuhurudur. 

Rahim olarak metafizik âlemin gerçeğidir. (Haşir, 22) 

3) Saf somut, saf soyut, saf yasa, saf mucize olmamakla beraber; fizik âlem daha çok somutu, 

niceliği ve maddeyi içerir. Akılları gözlerine inmiş kâfirler onları tercih ediyor. Madde ve 

nicelik ise, sınırlı ve geçici olduğundan kâfirler ve ehl-i dünya zararlı çıkıyor.  

Dindarlar ise, bunları dengelemeye çabalamakla beraber; ahireti, niteliği, manayı tercih 

ediyorlar. Evet, bu âlemde en şaşılacak şey, ideolojilerini diyalektik yapıya dayandıran 

materyalistlerin mide beslemeyi esas alıp, ruhlarını arındırmayı inkâr etmeleri ve soyut-somut 

gibi binlerce diyalektik realiteleri görmemeleridir.. Bunlardan daha da acaibi vahyi esas 

aldıklarını iddia eden bazı Müslüman ve Yahudilerin maddeye karşı manayı, dünyaya karşı 

ahireti, niceliğe karşı niteliği, fizik âleme karşı gaybı esas alacaklarına, materyalistlerden daha 

fazla materyalist olmalarıdır. Hâlbuki dinin 5’te biri maddeye baksa, 5’te 4’ü gayba, ahirete 

ve kutsala bakar. 
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Böyle materyalistlere karşı Kur’an evvela sünnetullah tabir edilen yasal çerçeveli varlık 

âlemindeki ayetleri (belgeleri) gösterir ki; asıl belge ve mucize bunlardır. Olağanüstü 

fenomenler ise hem onları göstermek insanların elinde değil, hem de çoğu zaman imtihan 

sırrına aykırı olabilirler. Veya Yok rivayet zaiftir, yok yanıldı, yok büyü idi, yok halüsinasyon 

gördü, gibi bahaneler bulunabilir.  

Şimdilik burada bu varlık âleminde özellikle canlılar dünyasında var olan yüze yakın daimi ve 

evrensel ayetlerden beşini görmeye çalışalım ki; imanın gücüyle dengeli bir bakışa sahip 

olalım.  

A. Aklını kullanıp (riske girip) varlıkta gerçeklik var, diyen bir toplum için, göklerin ve yerin 

diyalektik yaradılışında, gece ve gündüzün değişken diyalektiğinde, suyun iki zıt güç olan 

kaldırma ve batma özelliğinde, ticarette (kâr ve zararın dualitesinde) eşyanın katı ve sıvı 

(akışkan) niteliklerinde, ölüm ve hayatta ve bu diyalektik yapının bir meyvesi olan sayısız 

canlılarda; soyut rüzgâr ile somut bulutta, yer çekimi ile merkezkaçın dengesinde nice ayetler 

(belgeler) vardır.. (Bakara, 164) 

B. Dünya yaşamının örneği şudur: Mucizevî olarak bir su ve rahmeti gökten indiriyoruz. Katı 

yerin bitkileri onunla (yasal olarak) gelişir, birbirine karışır. Bunların bir kısmı (mucize 

gibidir) insanlar onu yer; bir kısmı normaldir, hayvanlar onu yer. Nihayet bu yaşam devam 

eder, dünya bütün haşmetini giyinir; dünya ehli sanır ki, bu durum artık yasal olarak böyle 

hep devam edecektir, derken olağanüstü azap emrimiz, gece veya gündüz onun başına gelir. 

Sanki geçmişte hiçbir gelişme olmamış gibi biçilir. İşte düşünen bir kavim için ayetlerimizi 

böylece açıklarız. Evet, Allah, bütün bu gibi zıtları dengelemek demek olan selam (barış) 

ortamına çağırır ve istediğini orta yol demek olan sırat-ı müstakime getirir. (Yunus, 24-25) 

C. Başta Nahl ve Yasin sûreleri olmak üzere yüzlerce ayet, canlı âleme ve dünya hayatının 

yaşamı için gerekli olan binler nimete dikkati çekerler. Evet, dünyanın hayata elverişli olmak 

için belki beş milyar engeli aşması gerekirdi ve aştı. Ve insanın bugünkü seviyeye gelmesi 

için de yine milyonlar sebep lazımdı. Bütün bunlar, fizikî, biyolojik, sosyolojik ve benzeri 

yasalar çerçevesi içinde gelişmekle Allah’ın mucizevî bilinçli kastını bildirmek ile beraber; 

hayatta ve varoluşta gerçeklik olduğunu gösteren sayısız belirtiler ve ayetlerdir. 

Allah’ın nimetlerini inkâr etmek, onları görmemek, batıla (absürde, anlamsızlığa, çöküşe) 

inanmak demektir. (Nahl, 72) 

D. Sizin tanrı olarak gördüğünüz ve bel bağladığınız putlardan, bir şeyi yaratabilecek (yani 

nesneyi şey yapan nitelikleri bir dosya ve yazılım yapıp ona şekil verecek) sonra da o şeye 

kendini yenileyebilecek özelliği veren biri var mı?!  

Vahiy diliyle de ki: Sadece Allah bunu yapabilir. Çünkü bu özelliğe sahip en küçük bir 

canlının genlerinin oluşması için, geçmiş ve geleceğiyle bütün evreni elinde tutan bir güç 

gerekir. (Yunus, 34)  

[Aşılama ve kopyalama, Allah’ın daha önce yarattığı biyolojik dosyaları işletmektir; yeni bir 

canlı yaratmak değildir.] 

E. Onlar için bir ayet ve belge de bizim cansız toprak gibi maddeleri canlandırmamızdır;  

insanları o binbir bitki ile beslememizdir. (Yasin, 23) 
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İşte kendilerini Kur’ana adayan bazı yazar kardeşlerimiz, evrensel dualite çerçevesindeki bu 

mucizevî boyutu göremiyorlar. Hâlbuki evrendeki bilimsel yasaların varlığı kadar olağanüstü 

bilinç ve iradeyi gösteren sayısız gerçekler de var. Bunların kendilerince getirdiği en güçlü 

delil Allah’ın yasasında değişiklik göremezsin, mealindeki ayetlerdir. Hâlbuki dört yerde 

geçen bu mealdeki ayetlerin ifade ettiği yasa biyolojik veya fizikî yasalar değildir. Hiçbir 

zaman değişmeyen Hakkaniyet Yasasıdır. Evet, bu yasanın değişmesi, zulüm ve çirkinliktir ki 

Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Kur’an bu yasada asla değişiklik bulamazsın diyor. 

Bu dört ayetten ikisi (Fetih, 23 ve İsra, 77) şu yasayı ifade eder: 

Kendilerine gelen peygamberi öldüren bir millet, ondan sonra asla yaşayamazlar. Bu 

Allah’ın hakkaniyet yasasıdır, asla değişmez. 

Ahzap 62. ayetin ifade ettiği hakkaniyet yasası ise şudur:  

Münâfıklık yapan, ikiyüzlü davranan sahtekârca yaşayan bir kavmin başına mutlaka büyük 

bir bela gelir. Bunun hiç istisnası yok. 

Hile ve kibre karşı verilen ceza yani hakkaniyet yasası 

Onların asıl isteği, yeryüzünde büyük olmak ve bu uğurda kötü işleri planlamaktır. Hâlbuki 

bu iki silah daima geri teper. Evet, bunlar, geçmiş ilkellerin başına gelen ilâhî azap yasasının 

gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Allah’ın yasası ise, başka bir yasa ile ne 

takas edilir; ne de başka şekle dönüşür. (Fâtır, 43)  

Ayet 44’te ise, Hiçbir şey Allah’tan kaçıp onu aciz bırakamaz. Çünkü Allah sonsuz ilim ve 

güç sahibidir, denilir. 

Kur’anda bizim kullandığımız mucize kelimesi geçmez; onun yerine ayet kelimesi geçer. 

Bununla beraber Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz, ifadesi beş-altı yerde geçiyor. Bizim 

kullandığımız mucize kelimesi, dine, gerçekliğe karşı gelenlerin o ayet ve mucizeye karşı aciz 

kaldığı olağanüstü fenomen demektir ki; Hz. Muhammed’in en büyük ve gözle görünen 

mucizesi Kur’andır. Diğer mucizeler ise ya Sahabelere bir ikram ve takviye idi. Veya bazı 

ciddi fitneleri bertaraf edecek bir ikram idi. Veya hak ettiği halde inanmakta zorlanan 

insanlara bir destek ve rahmet idi. Fakat bütün bunlar, imtihan sırrına aykırı olmamak için 

geçici ve mevzii kalıyordu. Ayrıca, inanmak istemeyen müşrikler, bu olağanüstü İlahî 

ikramlara büyü diyorlardı. Çünkü Allah’ı gereği gibi bilmiyorlardı. 

Bu tarz olağanüstülükler bu gibi hikmetler için Kur’anın metnine de girmediler; meleklerin 

inmesi hariç.. Bu da yine çoğunlukla gaybî kalıyordu. Çünkü herkes melekleri göremiyordu. 

Görenler de geçici olarak görüyordu. Çünkü makbul dinî mucizenin en birinci özelliği: Akla 

kapı açıp iradeyi, tercih serbestîsini insanın elinden almamaktır. Yani mucize insanı ilzam 

eder, fakat iman etmeye zorlamaz. Çünkü zorlamak imtihan yaradılış ve mübhemiyetteki asıl 

maksat olan gelişme sırrına aykırı olur. Sanırım, mucize kavramına karşı gelen bir kısım 

yazarları tahrik eden sebep, müşrikler gibi dini sadece olağanüstü fenomenlerden ibaret sanan 

bazı dindarların dengesiz ve mübalağalı anlatmalarıdır. Ayrıca Allah abdini imtihan eder. 

Abd, onu terbiye eden Allah’ı (Rabbini) imtihan edemez. Ya Rab sen şöyle yaparsan, ben 

ibadet edeceğim veya sana inanacağım demek, varlık sistematiğinin ve dinî terbiyenin 

esprisine aykırıdır.  
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Bu konuda Matta İnciline yazdığım tefsire bakabilirsiniz. Ayrıca mucize ve gaybın 

açılmasının tasarrufu sadece Allah’ın rububiyetinin elindedir. Bunlar imtihan sırrına, kulluk 

ve gelişme esprisine asla aykırı olacak nispette ve seviyede ve insanın nefsinin oyuncağı 

olacak boyutta olmazlar. Evet, hiç kimse kendi gücü iler mucize ortaya koyamaz; hiç kimse 

gaybı bilemez. Fakat Allah, hikmeti çerçevesinde mucizeyi ikram ve ihsan ederse; 

Peygamberlere vayhi (bilgiyi) verdiği gibi gaybı bildirirse bu, dinin ve rububiyetin bir gereği 

olur. 

Üçüncüsü: Nübüvvet ve Velayet 

1) Nebi, gaybten haber ve mesaj alan demektir. Nübüvvet Allah’ın evrenin içine yerleştirdiği 

binlerce yasayı ilmî ve geniş çapları ile muhatapların anlayabileceği ve uygulayabileceği bir 

çerçevede algılamak, anlamak ve anlatmak demektir. Fakat her bir nebi (peygamber) genelde 

zamanının temel ihtiyacı olan bir misyonu öne almıştır. Bu İlahî evrensel yasalar, bütün 

geçmiş ve gelecekte ve her yerde geçerli olduklarından, gaybî sayılırlar ve insanoğlu vahiy 

almadan beşerî bilgi ile bu yasaları tamamı ile bilemez. Demek gaybtan haber alan herkes 

peygamber değildir. Çünkü Allah’ın görevlendirmesi ve yönlendirmesi olmadan o evrensel ve 

hayatî bilgiler herkese açılmaz. Dolayısıyla alınan bilgiler lokal ve bireysel olur. Büyük bir 

ihtimal ile gaybı kimse bilmez mealindeki ayetler bu evrensel ve hayatî bilgileri kast ediyor. 

Ki Cin suresinde ifade edildiği gibi bu yasaları ancak Allah’ın razı olduğu peygamberler bilir, 

deniliyor. 

Ve 124 bin peygamber içinde Kur’anın anlattığı 28 Peygamberin her birisi bu evrensel, 

hayatî bilgilerden bir misyonun ifadesidir. Yani peygamber kıssaları, tarihî bilgiler değiller. 

Evet, birden bine kadar ondalık sistemin katları değerinde olan Arap Sami alfabesine eşit 

olarak anlatılan bu 28 kavram ve harf, birer evrensel misyonun ifadesidirler. Mesela Âdem 

dili, medeniyeti ve insanlığı, İdris müsbet ilimleri, Hud kadim Batı medeniyetini, Salih kadim 

Doğu medeniyetini, Nuh inancı, İbrahim tevhidi, İshak refahı, Yakup çile ve gelişmeyi, Yusuf 

Arap medeniyetini, Musa şeriatı, Harun velayeti, Üzeyir dini ilimleri, Şuayib ticareti. Yunus 

nefsin ilkel istekleri tarafından yutulan, fakat iman ve dua ile kurtulan insanı, Eyyüb yöneliş 

ve ibadeti, Zülkarneyn iktidar ve barışı, Hızır ekolojiyi, Lokman tıbbı, Davut din devletini, 

Süleyman saltanatı, Lut yıkılmış, azap görmüş medeniyeti, İsmail namazı, Elyesa’ siyaseti, 

İlyas metafiziği, Zülkifl emniyeti, Zekeriya İslam tarihini, Yahya mehdiyeti, İsa vahyi temsil 

ediyorlar. 

Ahsen-i takvimde yaratılan insanın boynuna takılan bu gerdanlığın ilk misyonunun mucizesi 

dil ve medeniyet olduğu gibi, son misyon olan İslamın da misyonu, edebiyat ve ilimdir.  

Bu gerdanlığın başka bir ismi de Divan-ı Nübuvvet’tir. Nübuvvet ve velayet denilen bu iki 

kanatlılık çerçevesinde yasa ve şeriat, Musaya verilmiş; olağanüstü mucizeler ve velayet 

Haruna verilmiştir. (Tevrat, Çıkış kitabına bakılabilir.) 

Velayet kelime olarak yakınlık demektir. Yani insanın bu maddi fizikî kuralları bir derece 

aşıp İlahî ve gaybî âleme yaklaşması demektir. Fakat nübüvvet, daha evrensel olduğu ve 

içinde istikametli bir velayeti barındırdığı için Nebî veliden daha çok Allah’a yakındır, denilir. 

Hz. Muhammed bütün peygamberlerin varisi olduğundan birçok özellik gibi, bu velayeti dahi 

bihakkın yaşamıştır. Hatta İslam Tarihinde Ebu Bekir nübüvvet yönünü, Ali velayet yönünü 

temsil etmesi ile beraber, Hz. Muhammed bu iki görevi tam manası ile yaşadığından Kur’an,  

Harun’un mucizelerini Musa misyonu çerçevesinde Hz. Muhammed’e isnad eder.. Çünkü 
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Kur’an kıssalarının asıl amacı tarihi anlatmak değil de o 28 misyonun Hz. Muhammed’de icra 

edilmesini anlatmaktır. Hz. Muhammed’in velayet yönü 53 yaşında miraç dediğimiz büyük 

ruhî tecrübe ile gerçekleşti ki 53. sırada olan Necm suresinin asıl konusu, bu ruhanî tecrübeyi 

anlatmaktır. 

Kur’anda da geçtiği üzere Peygamberimizin iki ismi var: Muhammed ve Ahmed.. Şeriat ve 

hukuk olarak o Muhammeddir, Musaya tekabül eder; metafizik tecrübeler ve ruhanî hayat 

itibarı ile o Ahmeddir, İsaya tekabül eder. İsada velayet ve ruhanilik bütün peygamberlerden 

daha fazla olduğundan onda mucizeler daha çok gerçekleşmiştir. İnciller bu mucizeleri anlatır. 

Kur’an bunları teyid eder. 61. Sure, Güneş takvimi ile 61 sene yaşayan Peygamberimizin bu 

iki boyutunu şöyle mucizevî bir şekilde anlatır:  

Göklerde ve yerde ne varsa paktır, temizdir, güzeldir. Bu durum, Allah’ın izzet ve 

sonsuzluğunun neticesidir. Fakat hikmet gereği, bazı şeyler çirkin görünebilir. (61/1) Ey 

müminler, neden yapmadığınız şeyleri, millete yapın diyorsunuz?! (61/2)  Sizin bu 

davranışınız, gayb âleminde çok büyük bir gazap olarak ortaya çıkar. (61/3) Allah böyle 

şeyleri asla sevmez. Yani böyle diyenleri asla başarılı kılmaz. Allah, kendi yolunda sanki 

kurşunla örülmüş duvar gibi dayanıklı ve dizili bir şekilde savaşanları sever. (61/4) 

Allah’ın sevgisi, Allah samimiyeti, gayreti, düzeni, kötülüklere karşı koymayı ve hayır 

yolunda koşturmayı sever ve böyle yaşayanları başarılı kılar, manasındadır. 

Bir vakit Musa kavmine dedi ki: Siz, benim size gelen, Allah’ın elçisi olduğumu bildiğiniz 

halde, neden itaat etmemekle beni üzüyorsunuz?! Evet, bunlar, kanun dışına kayınca, Allah 

onların kalbini (bilinçlerini) kaydırdı. Evet, Allah, kanunları çiğneyen (fasık) bir toplumu 

başarıya ulaştırmaz. (61/5)  

[Burda anlatılanlar, Musa olarak Muhammed’in görevleridir.. Nitekim Arapların sosyal 

karakterleri Yahudilerinki ile aynıdır.] 

Daha önce Meryem oğlu İsa şöyle demişti: Ey İsrail Oğulları Ben size gelen Allah’ın 

elçisiyim. Bendeki maneviyat ile Tevrat’ın yasalarının gerçekliğini göstermek için. Ve ismi 

(belirtisi) Ahmed olan, benden sonra gelecek bir elçiyi müjdelemek için... Fakat o Peygamber, 

Benî İsraile34 açık mucizeler (beyyinat) ile gelince, bu apaçık bir büyüdür, dediler. (61/7) 

Kur’andaki isimler özel isim olma özelliğinden fazla, sıfat isimlerdir. Yani Muhammed Musa 

olarak mükemmeldir; fakat onun ruhaniyeti, zühdü ve metafizik açılımları onu Ahmed yani 

daha çok mükemmel yapıyor. Ahmed kelimesinin ebcedî 53’tür; Muhammed kelimesinin 

değeri ise, 132’dir; İslam kelimesi ile eşdeğerdir. Evet, İslam hakikati velayet ve nübüvveti, 

dünya ve ahireti, madde ve manayı, ruhanilik ve yasayı, bilim ve dini bir gördüğünden ve 

onları tevhid potasında canlı bir şekilde birleştirdiği için tek kanatlılıktan daha mükemmeldir. 

Ki bu 61. surenin 8. ayeti açıkça bunu gösteriyor; şöyle ki: 

İslama (dengeye, barışa, orta yola) çağrıldığı halde iftira demek olan, Allah’ın sistemine 

dengesizlikleri uydurmaya çalışanlardan daha zalim kim olabilir?! Kesinlikle bilin ki; Allah 

zalim ve dengesiz bir toplumu başarıya ulaştırmaz. 

 
34 Medine Dönemi manasına işarettir. Çünkü Yahudiler Medine’de vardı. Ayrıca Müslümanlar da Medine’de 

medeni ve dindar bir toplum oluşturdular. Ki Benî İsrail kavramının bir manası budur. 
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İslam âlimlerinin muhakkikleri, bu önemli farkı bildiklerinden, iman ve İslamın temel 

rükünleri olmayan olağanüstü olaylara iman etmek, zorunlu değildir demişler. Bunlara 

Muhammed’in Mucizeleri değil de Mucizat-ı Ahmediye demişlerdir. 

Şimdi biri çıkıp bütün bu ontolojik tahlilleri ve evrensel diyalektiği ve çift kanatlılığı inkâr 

etse, Muhammed’i antikapitalist bir sosyalist lider olarak lanse etmeye çalışsa ne kadar 

gerçeklikten aşağı düşer; siz düşünün! Maalesef İhsan Hoca, Peygamberimizi küçük 

düşürecek böyle medyatik bir makale yazdı:  

- İnsanlar özellikle Mekke Müşrikleri genelde Peygamberleri büyücü (sihirbaz) veya 

cinlerden bilgi alan kişiler olarak görmek istemişlerdir. Bugünkü Müslümanlar, mucizeleri 

kabul etmekle müşrik oluyorlar; Müslümanlar Peygamberin cinlere inanan Nusaybinli bir 

kafile ile görüşmesini cinlerle görüşmek sanıyorlar. Bunların Peygamber algısı Âlice 

Harikalar Diyarındaki gibi bir algıdır.. Başta Bediüzzaman’ın 19. Mektub risalesi olmak 

üzere mucizelerle ilgili bütün rivayetler, bütün İslam tarihi yanılgılardan başka bir şey 

değildir.  

İşte bu gibi basit ve yanlış iddialara tek tek cevap vermeye çalışacağız: 

a) Hayatı yemek ve eğlenceden ibaret bilen kâfirler dediler ki: Ey kendisine mesaj inen zat. 

Sen mutlaka cinlenmişsin, bu bilgileri cinlerden alıyorsun! Eğer doğrulardan isen neden bize 

melekleri getirmiyorsun?  

Biz ancak melekleri, tamamıyla azabı hak eden toplumlara indiririz. Biz bunlara melek 

indirsek, imtihan sırrı gereği bunların da eskiler gibi helak olmaları gerekecektir. (Hicr, 2-3 

ve 6-8) 

Biz bu putlarımızı, cinlerden bilgi alan bir şair için mi terk edeceğiz!? (Saffat, 36) Sen ne bir 

kâhinsin! Ne de cinlerden bilgi alan birisin. Sen en büyük nimet olan, Allah’tan vahiy alan bir 

elçisin. (Tur, 29) 

Bakın; Hocaya göre: Peygamber, Allah’ın izni ve tasdiki ile mucizeler göstermiştir; bir kısım 

gaybî bilgileri almıştır, diyen Müslümanlar bu gibi ayetlerde anlatılan müşrikler gibi 

oluyorlar.  

Acaba iki söylem arasında ne kadar fark var, siz düşünün! Bunları eşit görmek cahilce bir 

iddia değil midir? Müslümanların söyleminin -farz-ı muhal- hiçbir dayanağı olmasa da 

Müslümanlar tevhide, âhirete ve Peygamberin aracı olduğuna inandıkları için; acaba nasıl 

müşrik ve kâfirlerle bir tutulabilir?! Bu mukayese o kadar büyük bir hezeyandır ki daha fazla 

laf israf olur.  

b) Mucizeleri Peygambere isnad eden Müslümanlar, Hz. Peygambere sihirbaz diyen 

müşriklerle aynı duruma düşüyorlar diyor. En’am, ayet 7’nin dediği gibi; Biz sana fizikî 

(somut ve onların elleyebileceği) bir mucize indirsek yine inanmayacaklar. Bunlar ayetlerimiz 

için apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, diyecekler. Nitekim kâfirler gözleri ile 

gördükleri şakk-ı kamer için etkin bir büyüdür dediler. (Kamer, 1-2) 

İsa, ölüleri diriltmek gibi onlarca mucizeyi gösterince, kâfirler; bu büyüden başka bir şey 

değildir, dediler. (Maide, 110)   
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Bu surede çok açık mucizeler gören Havarilere hitaben; Sizin başka bir şansınız kalmadı, 

sizden biri, buna rağmen yanlışa düşerse, o en büyük azabı hak edecektir, deniliyor. 

c) İhsan Hoca, varlığı tamamıyla ve bütün boyutları ile bilmediğinden, cinleri ve ruhanî 

varlıkları kabul etmiyor; Peygamberin cinlere Kur’an okuduğunu tevil götürmez bir ifade ile 

bildiren Ahkaf suresinin 35. Ayetini saptırıyor; şöyle ki: 

1- Hayat ve canlılık, farklı frekanslarda da olsa, İlâhi birlik tecellisi olarak her şeyde ve her 

boyutta bulunur. Demek atomlara bu birlik ruhunu üfleyip insanı fizik ve biyolojik kurallar 

çerçevesinde yaratan İlâhi kudret ve birlik yasası, ışınlara ve diğer enerjilere de yansıyınca o 

âlemlere ait ve uygun canlıları yaratmıştır. Bütün bu kategorideki varlıklara cin (görünmez 

varlıklar) denilir.. 

2- Hiçbir dil kuralı ve bilimsel bir karine olmadan, ayetleri keyfimize göre tevil etmemiz caiz 

değildir. Bu durumda insanların ruhunda, aile hayatında ve sosyal hayatında öyle bir anarşi 

baş gösterir ki, insanlığın ve dinin hiçbir dayanağı kalmaz... 

3- Acaba bütün dinlerin, bütün insanî rivayetlerin, bütün olağanüstü fenomenlerin, vardırlar, 

diye ispat ettiği cin ve melek bilgisine; tarihî bir mittir, Kur’an bunu sadece irşad için 

kullanmıştır, demek, nasıl bir epistemoloji ve bilgelik olabilir?! Evet, bu gaybî bilgileri, 

karine varsa (ki vardır) planlı, bilinçli canlı dosyalar gibi çağdaş bir literatüre göre te’vil 

etmek mümkündür. Fakat bunların realite olmadığını söylemek; varlığı, hayatı, bilinci, dini, 

kutsalı inkâr etmek demektir. Böyle bir sapıklıktan Allah’a sığınırız! Çünkü bu, manevi bir 

ölüm ve helâkettir. 

4- İşte İhsan Hoca böyle süflî bir seviyeye yuvarlandığından Allah’ın kelamı olmasa da benim 

Kur’ana bağlılığım değişmez diyor. Zavallı bilmiyor ki; Allah’ın kelamı ve kutsallık vasfı 

onda görülmediği zaman, sahte kuru bir kitap olur, bütün güzel vasıflarını yitirir. İhsan 

Hocanın kendisine din edindiği sosyal adalet vasfı dahi, zulüm, çirkinlik ve yokluk demek 

olan sahtekârlığa dönüşür. Sol Blok, böyle dehşetli bir hatayı, bu asrın içinde işledi. Fakat 

kapitalizmin, bütün kötülüklerine ve firelerine rağmen yenildiler.  

İnsanlığın yetmiş yıllık emeğini, 700 trilyon dolar servetini leş ettiler. Çünkü kutsalları yoktu. 

Ayrıca insanlığın varlığının en temel iki ayağı olan dengeli mülkiyet ve hürriyeti tamamıyla 

reddettiler. Eşitlik cennetini vaad ettiler, fakat insanlığa zulüm, yokluk ve sefaleti yedirdiler. 

Evet, aşırı kapitalizm, insanlığa mutluluğu vaat etti, tersi çıktı. Sosyalizm eşitliği vaad etti; 

yokluk ve kıtlık oldu. Demek bu iki cereyan, deccallık yapıyor yani kandırıyor.  

Said Nursi 60 yıl önce Batıda iki deccalane cereyan gelişiyor; insanlığın geleceği için en 

büyük tehlike bunlardır, diye uyardı. Evet, kapitalizme karşı biricik çare komünizm değildir. 

Vahşi tabiat, ilmî yöntemlerle ıslah edildiğinde verimli olduğu gibi zalim kapitalizm de 

Kur’anın kutsal adaletiyle dengelense verimli olabilir ve insanlığın ekseriyetine mutluluk 

getirebilir. 

5- Evet bazı rivayetler zaif olabilir; bize yanlış gelmiş olabilir. Veya bazı akımların elinde 

yanlış tefsir edilmiş olabilir. Fakat bütün insanlık değerleri yanlıştır. İslam Tarihi yanlışlarla 

doludur; yalanın, sahtekârlığın en büyük günah olduğunu bilen binlerce dindar ehl-i hadis 

âlimler, tarihi ve hadis rivayetlerini bize yanlış aktarmışlardır demek; bilgiyi, dini, tarihi 

bilmemektir. Epistemolojik bir iflastır. 
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Evet, birçok rivayet var ki; dinî mantalitede kesinlikle kabulü mümkün olmuyor. Fakat bu, 

bilerek uydurulmuştur, manasına gelmez. Ancak bu rivayetlerin bir aslı var, fakat bize 

değişerek ulaşmıştır, diyebiliriz. Musa Carullah Begiyev’in birkaç orijinal tespiti var ki, bize 

bu kaideyi söylettiriyor. Evet dinlerde yanlış bilgi yok, sadece yanlış anlayışlar vardır. 

d) İhsan Hoca, iyi derecede dil ve edebiyatı bilmediğinden, dinî literatürü bu şekilde katlettiği 

gibi; Âlice Harikalar Diyarında adlı kitabı da edebî bir eser olarak hafife alıyor. Hâlbuki o 

kitabın edebî mesajı doğrudur. Şöyle ki: Çocuklar, gönüllerinin ve duygularının temizliğinden 

ve canlılığından her şeyi canlı ve harika görüyorlar ki, varlıklar, özellikle canlılar dünyası, 

gerçekten harikadır.. Bu harika yapı ve bilinci görmeyenler Allah’ın sonsuz iradesini, 

birliğini, aşkınlığını da bilmezler. Boşuna dindar kesilmesinler.  

Evet, bir çocuğun ana karnındaki kanunî, fakat harika yaradılışı, leyleğin bir çocuğu ağzıyla 

getirmesinden daha az harika değildir. Sadece birinin harikalığı biyolojiktir; ötekinin 

hayalidir. Evet, hayal göz kulak gibi değerli bir duygudur; çocukların sermayesidir.. Evet, 

öyle kitaplar çocukların bu yönünü geliştirir, hayatın dar kalıpları içinde boğulmalarını ve 

çürümelerini önler. Hatta sırf bu espriden dolayıdır ki; materyalizmin dışladığı dinî edebiyat, 

hayattan çekildiği için; saçma sapan, manasız Sürrealist Edebiyatın bir çeşidi dinî ve kutsal 

değerlerin yerini işgal ediyor, insanların doğal ve manevi ihtiyacını sahte bir biçimde tatmin 

etmeye çalışıyor. 

Mucizelere ve velayet kavramına inanan âlimler, Dinin egemen olduğu ortamda, bir insan, 

nübüvvet değerlerini kabul etse, velayet değerlerini dışlasa da kurtulabilir. Velayet imanın bir 

rüknü değildir, demişler. İsa ise, Materyalizmin egemen olduğu bir dünyada dini kabul 

etmeyen kurtulabilir; fakat ruhu, maneviyatı ve kutsalı inkâr eden, asla kurtulamaz, diyor. 

(Matta İncili, 12/31) 

İhsan Beyin, dil ve sentaksı bilmediğine bir delil de Al-i İmran, 144. ayeti yanlış 

yorumlamasıdır. Muhammed, sadece bir elçidir, ifadesini, onun başka hiçbir özelliği yoktur, 

diye sanki büyük bir keşif yapmış gibi anlatıyor. Hâlbuki ayetin bütünlüğüne bakıldığında, 

manasının sadece şu olduğu görülüyor: Muhammed ilah değildir. Eğer ecelinden önce ölse 

de, Allah mesajını iptal etmez; başka bir elçi ile yine o gerçekleri gönderir ve yaşattırır. 

Evet, Hz. Peygamber, Ben seyyid değilim, seyyid ancak Allah’tır, demiştir. (Çünkü seyyid 

kelimesinin karşı anlamı abd ve köledir.) Kimse bana kul ve köle olmayacak; kulluk ve ibadet 

sadece Allah’a mahsustur, diye söylemiştir. Yoksa bende peygamberlikten başka hiçbir 

özellik yoktur, demek istememiştir. 

e) Mucizat-ı Ahmediye (19. Mektup) risalesine karşı gösterdiği seviyesiz tepki, gerçekten çok 

cahilcedir; doğruluktan ve bütüncül gerçekçi bir bakış açısından yoksundur. Çünkü risalenin 

sahibi Bediüzzaman sünnetullahı, İlahî, kevni yasaları ve mucizeyi, inancı ve bilimi, 

Peygamberin ideal örnekliğini ve kutsal makamını, nübüvvet ve velayetin mahiyetlerini, 

madde ve mananın diyalektiğini bütün yönleriyle anlatan 5000 sayfalık ilmî bir eser yazmıştır. 

19. Mektuptaki ilmî sorumluluğu da büyük hadis imamlarına yüklemiştir. Demek İhsan 

Hocanın, bu noktaları ve bu ilmî muhakemeleri görmeden o âlim zatı müşriklerle ve cahillerle 

bir tutması ne kadar çirkin bir iftira olur; siz düşünün! 

Evet, bu çağda Müslüman yazarların en büyük zaafı, dil ve edebiyatı ve kadim gelenekleri 

bilmemeleridir. 3. Sınıf materyalistlerin ve müsteşriklerin kusmuk kitaplarını memba-ı ilim 

sanmalarıdır. Dinin temel kaynaklarını anlamamalarıdır. Çünkü lafız ve meâlde boğuluyorlar, 
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manaya geçemiyorlar. Başta Kur’an olmak üzere kutsal kaynaklardan içemiyorlar. Mideleri 

asrın kolerası denilen materyalizm ile kurumuş ve bozulmuştur. Bunlar insanları ıslah edelim 

derken aslında kendilerini ve toplumlarını ifsad ediyorlar. Fakat farkında değiller.. Bunlar 

samimi olmakla beraber aşırı giden ve zulüm eden abdestli kapitalistleri tıraş edelim derken; 

dinin şah damarı olan maneviyat ve mucizeleri ve İlahî aşkınlığı dışlıyorlar. Evet 

materyalizmden dolayı bu asrın insanlarının çoğunun kalbi ve kafası kurudur. Cenab-ı Hakk, 

hepimizi korusun. Bize denge, sağlık ve canlılık versin! 

Kur’an onlarca ayette açıkça vurgulanan bu yasa ve mucize dengesini bize anlattığı gibi 

birliği, bütünlüğü ve gerçeği, halk ve emir kavramlarının diyalektiği ve bütünlüğü içinde 

anlatır.. Mesela evrenin mevcut görünen durumu, halk kavramı ile; zaman içindeki idare ve 

yönetimi ise, emir kavramı ile ifade eder. Halk (yaratma) da emir ve yönetmek de Allah’a 

mahsustur, der. (7/54) Ve mesela bedenin kuralları ve şekli bir derece bellidir. Halk ve 

mahlûk kavramı içinde değerlendirilir. Fakat beynin 46 lobunun ve yüzlerce dosyasının neyi 

ne zaman, neyi nasıl etkileyeceği tam belli olmuyor. Onun için, ruh ve ecel Allah’ın 

tekelindedir denilir. 

Hualasa; ruh, ölüm, azab ve vahyin olağanüstü yapılarından ve kuralları tam belirgin 

olmadığından ve onlara tasarruf etmek için bütün evreni geçmiş ve geleceğiyle elinde tutan 

bir ilim, irade ve kudret gerektiğinden ruh ve vahiy Allah’ın emrindendir (17/85; 42/52) 

denilmiş. Büyük, önemli azaplara ve ölüme de Allah’ın emri denilmiştir. (13/11 ve 16/1 ve 

12) 

 

Bahaeddin Sağlam 
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Salât (Namaz) Kavramı 

 
Etimolojik olarak salât kavramı  
 

Ragib El-İsfehanî meşhur Müfredat kitabında salât kelimesinin aslı, ateşte yanma, ateş ile 

kızartma ve ateş ile ısınma manasından geliyor diyorsa da; Fuad Abdülbaki Mu’cemül-

Müfehres’te ve İbn Manzur Lisanül Arab’da; ateşte yanma, kızartma ve ısınma manası, SLY 

kökünden gelir; salât ise SLW kökündendir; birincisi y iledir; ikincisi waw iledir, diye tesbit 

etmişler.. 

Lisanül-Arab SLW (wawlı şekliyle) sala(t) kelimesinin kök manası insan omurgası, at sırtının 

kuyruk kısmı veya kalça kısmı demektir diye veriyor. Yolda dizilen atların birincisine mücelli 

(önden görünen) ikincisine (başı öndekinin arkasına geldiği için) musalli denilir, diyor. 

Lisanül-Arab, SLY kökünün bir manası da gerekliliktir diye söylüyor. Ve eğer namaz 

manasındaki salât kelimesi SLY’den ise; ilişkinin sebebi suçluların cehenneme girmesinin 

gerekliliğinden ve namazın (salâtın) gerekli (farz) oluşundandır, diye izahat veriyor. 

Lisanül-Arab terim ve kavram olarak salâtın şu gelen manalarda kullanıldığını tesbit ediyor: 

a) Rükû’ ve secde yapmak b) Allah’ın salât etmesi, onun rahmet etmesi demektir. c) 

Meleklerin salât etmesi, rahmet ve başarı için dua etmeleri manasına gelir. d) Peygamberin 

ümmetine salât etmesi, onlar için dua ve istiğfar etmesi demektir. e) Normal insanların 

birbirine salât etmesi, dua etmek ve güzel bir karşılıkta bulunmak demektir, diye beş farklı 

mana tesbit etmiştir. 

Bütün bu etimolojik ve terim manalarının yanında başka bir ihtimal daha var. O da şudur: Bu 

salât kelimesinin bildiğimiz ibadet ve ritüel manasıyla Arapça olmayıp İbraniceden Araplara 

geçmiş olmasıdır. İbranicesi salutadır.35 Bildiğimiz ritüel ve bu ritüelin icra edildiği havra 

demektir. 

“Eğer Allah’ın insanların bir kısmı ile diğerlerini engellemesi ve dengelemesi olmasaydı; 

içlerinde Allah’ın adının çokça zikredildiği manastırlar, kiliseler, havralar (salâvat)36 ve 

mescidler yıkılırdı.” (Kur’an, 22/40) 

Lisanül-Arab, bu salâvat kelimesi, Yahudilerin havraları veya o havralarda yapılan ibadetler 

manasındadır, diye kaydediyor. 

Kur’anda Salât Kavramı 

Kur’anda bu kavram 95 sefer geçiyor. Kur’an her ilmî meselede mucize olduğu gibi; bu 

kavramın izahında da manevi mucizesini gösteriyor. Salatın manasını, etimolojik olarak, terim 

olarak, ritüel olarak, bireysel ve toplumsal ibadet olarak çok güzel bir şekilde bize sunuyor. 

 
35 Ki Kur’anda salut olarak (waw ile) yazılır. 
36 Ayetteki bu kelime salut olarak da kıraat edilmiştir 
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Namazın Mahiyeti (Kur’anın tarif ettiği şekliyle) 

Kur’an gerek ibadet ve ritüel olarak ve gerek her çeşit görev olarak namazı önce iki ayrı 

kısma ayırıyor. Biz önce görev manasındaki yerleri göstereceğiz. Sonra bireysel şeklini ve 

daha sonra toplu namaz demek olan cemaat halindeki şeklini tarif eden ayetleri göstereceğiz 

ki Kur’anın bu konudaki manevi mucizesini görelim. Şöyle ki: 

“O kâfir kişi, dini ne tasdik etti; ne de namaz kıldı.” (75/31) 

Bu ayet bize der ki: Kâfir kişi, manevi soyut değerlere göre dizayn edilen dinî düzeni inkâr 

eder. Bu dinin ritüel ve pratize edilmiş şekli olan namazı da kılmaz. Bu ayetten biz, işi pratize 

etmeden sadece soyut manevi değerlere inanmanın yeterli olmadığını öğrendiğimiz gibi; dinin 

aslının soyut değerler olduğunu bilmeden sırf adet olsun diye namaz kılanların yaptığının da 

yeterli olmadığını anlıyoruz.  

Şu gelen Taha 14. ayet bu gerçeği daha net ifade ediyor; şöyle ki: 

“Ey Musa! Muhakkak ben benim. Ben, Allah kelimesi ile37 ifade edilen benim. Benden başka 

tapılacak bir şey yoktur. Bana ibadet et (namazın bireysel şekli). Ve beni anmak için namazı 

ikame et (toplumsal ibadet şekli). (20/14) 

Şu gelen 87/14-15. ayet de namazın mahiyetini bildirir: “Arınan ve Rabbinin ismini anan kişi; 

yani namaz kılan kişi kurtuluşa erer.”38 Evet, Allah’ı anmanın en güzel ve kapsamlı şekli, 

namazın hareketleri ve onların içinde okunan zikirlerdir. Namazın Allah’ı anma hareketi 

olduğunun bir delili de savaşta bile namazın kılınmasını emreden şu ayettir:  

“Savaşta iki rekât olarak kıldığınız namazı bitirince ayakta, oturmak ve yatmak durumunda 

dahi olsanız Allah’ı anın. (Bu sizin için bireysel görevdir.) Savaş bitip kendinizi güvende 

hissettiğinizde namazı ikame edin: (Tam ve cemaatle kılın.)” (4/103) 

Namazın cemaat ile kılınan hali, sosyal bir görevdir. Bu görev, namazın ikame edilmesiyle 

ifade edilmiştir. Bu ikame ediliş tabiri, Kur’anda 44 sefer geçiyor. Ve namaz kılmanın 

özellikle kısaltmadan tam olarak ve cemaat ile kılınan namazın bir Müslüman için olmazsa 

olmaz olduğunu, imandan sonra insanın en gerekli görevinin bu olduğunu söylüyor.39 Şöyle 

ki: 

“O muttakiler ki gayba (metafizik soyut değerlere) inanırlar ve gıyaben (samimi olarak) 

inanırlar. Namazı tam ve cemaat ile kılarlar ve Allah’ın onlara verdiği mal ve imkânlardan 

infak ederler.” (2/3) 

*** 

Namaz insan için önemli bir görevdir, dedik. Peki, eğer insan için önemli ve zorunlu olan 

diğer işlerin mahiyeti nedir? diye sorulursa; Kur’an o görevleri de salât ve salâvat kavramı ile 

 
37 İbranicesi Yahwe (ey O! Yani ey sonsuz olan demektir. Allah kelimesi veya hu (O) zamiri sonsuzluk manasını 

veriyor. Ve sonsuz olmayan şeyler tapılmaya değmez, diyor. 
38 Ayetteki (fe) tefsiriyedir. İkinci cümlenin birincisinin açıklaması olduğunu bildirir. 
39 Cemaatle namaz kılmak her köy ve mahallenin büyük camiinde insanların toplanıp birbirini görmesi ve namaz 

kılması demektir. Hanbelî mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplere göre farz-ı kifâye hükmünde sünnet-i 

müekkededir. Ve Cuma namazı gibi her vakit sadece bir sefer cemaat olunur. Cumadan sonra bir daha o yerde 

aynı vakitte Cuma kılınamayacağı gibi; yetkilinin kıldırdığı cemaatten sonra aynı vakitte bir daha cemaat olmaz. 

Her iki üç kişinin bir araya gelip cemaat olmaları, gürültü ve teşvişten başka bir şey değildir. 
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ifade ediyor.. Bu sosyal ve önemli kavramların vurgusu yapılan ayetlerde; bizim ritüel olarak 

bildiğimiz beş vakit namaz göz ardı edilmesin diye Kur’an o beş vakit namaza orta namaz ve 

Allah’ın anılması diyor. Ve bu kökten birçok farklı kelimeyi kullanarak müminlerin bu değeri 

gözetmesini emrediyor. Yani: 

Bakara 238-239. ayetler namazdan söz ediyor. Bu iki ayet, aile düzeni, çocuk bakımı ve 

boşanma hukukunu anlatan ayetler içinde geçiyor. Şimdiye kadar anlattığımız gerçekleri ve 

daha fazlasını üç satırda anlatıyor. Manen; aile düzeni, çocuk bakımı ve boşanma hukukuna 

riayetin dahi, namaz gibi birer görev olduklarını söylüyor. Beş vakit namaza orta namaz 

diyor. Çünkü beş vakit namaz bütün hareketleri ile ve söylemleri ile insanı dengeye ve orta 

yola davet ediyor. Şöyle ki: 

“Bu sosyal görevlerinizi (salâvatı) iyi koruyun ve orta namaz denilen (beş vakit namazı40 da) 

iyi koruyun. Ve daima dua edin. (Allah’la olan bağınızı canlı tutun.) 

Eğer bu orta namazı kılacak imkânınız yoksa yolda yürüyerek veya binek üstünde yerine 

(işaretle) getirebilirsiniz. Kendinizi güvende hissettiğiniz zaman ve imkân bulduğunuzda 

Allah’ı anmak demek olan zikri (namazı) yerine getirin. Daha önce bilmediğiniz ve Allah’ın 

size öğrettiği şekilde yapın.” (2/238-239) 

Eğer Allah’ın bildirdiği şekil nedir? diye sorarsanız şu ayet bize cevap veriyor: 

“Ey Müslümanlar, gereği gibi Allah yolunda gayret gösterin (Cehd..) Allah sizi bu görev için 

seçti. Din konusunda size zorluk kılmadı. Babanız İbrahimin geleneğine (milletine) uyun. O, 

daha önce size Müslüman (bütün zıtları orta yolda barıştıran millet) ismini verdi. Bu konuda 

Resul (Muhammed) sizin için canlı şahit (şehid) olsun. Siz (ey sahabeler) de, diğer insanlar 

için canlı şahit (şehid) olun.” 

İşte bu canlı şahitliğe (numuneye) göre namazı tam ve gereği gibi kılın (ikame edin), zekâtı 

verin. Allah ile kendinizi her nevi dağılmaktan koruyun. O, sahibinizdir. Ne güzel sahib ve ne 

güzel yardımcı O’dur.” (22/78) 

Namazın sosyal görevler manasına geldiğini bildiren üç ayet: 

Mü’minun suresinin baş ayetleri (2. ayet) namazın bireysel ibadet manasını tekil olarak 

verdikten az sonra 9. ayet, çoğul olarak bir daha veriyor. Diyor ki: 

“İnananlar kurtuluşa ermişlerdir. O inananlar ki; namazlarında (fi-salâtihim) huşu ve huzur 

duyarlar.” (23/1-2) 

“O inananlar ki; salâvatlarını (sosyal namazlarını: görevlerini) korurlar.” (23/9) 

2. Ayet: “O musallilere (namazı icra edenlere) yazıklar olsun. Onlar ki namazlarına 

(görevlerine) dikkat etmezler. Ve onlar ki, gösteriş için iş yaparlar. Muhtaçların 

ihtiyaçlarının yerine getirilmesine engel olurlar.” (Maun, 4-7) 

Bu kısa sure Mekke’de inmiştir. Her şeyi gösteriş için münafıkça icra edenleri anlatır. Ve 

biliyoruz ki Mekke döneminde münafık yoktu. Sadece inananlar ve müşrikler vardı. Demek 

 
40 Müfessirler bu orta namaz (salât-ı vusta) kavramı üzerine çok yorumlar yapmışlar. Kimi ikindi, kimi öğlen, 

kimi sabah, kimi Cuma namazı diye yorumlarda bulunmuştur. Fakat Kurtubi bunun beş vakit namaz olduğunu 

söylüyor. Ki ayetlerin bağlamı bizim bu tefsir şeklini teyid ediyor. 
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bu sure müşriklere hitap ediyor. Haliyle Kur’an müşriklerden namaz kılmalarını beklemiyor. 

Demek sure, inanmayan insanın sosyal görevlerini yaparken samimi olamayacağını, her şeyi 

gösteriş ve reklam için yaptığını söylüyor.  

Evet, günümüzde dahi yüz milyarlarca para; reklam, hedonizm ve gösteriş için harcanıyor. 

Fakir ve fukaraya kimse bakmıyor. Belki de engel olunuyor. Çünkü günümüzdeki insanların 

çoğu müşrik zihniyetlidir. Aşkın bir yaratana inanmıyor, ebedi bir hayatı kabul etmiyor. Onun 

için her şeyi gösteriş ve reklam için yapıyor. 

Salât kelimesinin sosyal görev manasına geldiğini bildiren 3. ayet: 

“O müşriklerin (Allah’ın aşkınlığına ve ebedi bir hayata inanmayanların) Kâbedeki (sosyal 

hayattaki) namazları (kabul ettikleri değerler) alkış ve ıslık çalmaktan ibarettir. (Yani onların 

hayat değerleri şöhrettir ki, şöhretlerini alkış ve ıslık çalmak ile yerine getiriyorlar.) Bu 

şekilde hiçbir gerçek değere dayanmayan ve inanmayan kâfirler için azap tatmaktan başka 

bir şey yoktur.” (8/35) 

Bireysel ibadet manasındaki salât kavramı: 

“Ey iman edenler, sabretmek ve namaz kılmak ile yardım edinin.” (2/153 ve 45) 

Yani dünya hayatı diyalektik zıtların çatışmasından ve bu çatışma sayesinde hayatın 

gelişmesinden ibarettir. Bu diyalektik savaşı kazanmanız için sabretmek (beklemek) gerektiği 

gibi; bütün zıtların orta yolda barıştırılmasının sembol eylemi demek olan namaz ile de destek 

ve yardım alın. 

“İman edenler için namaz kılmak, vakitleri belirlenen bir yasadır.” (4/103) 

Yani namaz insanı sürekli olarak bilinçli kılar ve onu dengede tutar. 

“Ey iman edenler, sarhoş olarak namaza yaklaşmayın.” (4/43) Çünkü namaz bir bilinçlenme 

eylemidir. Sarhoş insanın ise bilinci yerinde değildir. 

“De ki; namazım (bireysel ibadet,) haccım (toplumsal ibadet,) hayatım (bireysel yaşamım,) 

ölümüm (bütün evrenle entegrasyonum,) âlemlerin sahibi ve rabbi olan Allah’a mahsustur.” 

(6/162) 

Demek namaz kavramından yalnız sosyal görevleri ve çaba göstermeyi anlayanlar; hayatı, 

ibadetin bireysel ve toplumsal boyutunu ve evrensel bilinci bilmiyorlar. 

Allah, Melekler ve Peygamberlerde Salât kavramı: 

Birinci Ayet: (Allah için kullanıldığında:) 

“Öyle sabredenler ki; başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah’ın mülküyüz (yani giden 

şeylere üzülmeyiz, mülk Allah’ındır.) Ve Allah’a (sonsuz ve bilinçli âleme) döneceğiz (yani 

korkmayız) derler.” 

İşte bunlara Rablerinden salâvat (destek) var ve rahmet (başarı) var. Ve işte bunlar, 

hedeflerine (ebedi varlığa) varanlardır.” (2/155-157) 

“Ey iman edenler! Bolca Allah’ı zikredin. (O sayede ebediyeti kazanın.) Sabah-akşam onu 

tesbih edin.” (Allah’ın aşkınlığını bilin ki; nisbî kötülüklerin hikmetini anlayasınız.. Allah 
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odur ki; sizi imtihana tabi tutmuş. Onun için göreceli kötülükleri yaratmıştır.) Fakat O ve 

melekleri üzerinize salâvat (başarı için imkânlar) indirirler ki, sizi karanlıklardan aydınlığa 

çıkarsın. Hiç şüphesiz Allah inananların başarısını şefkat ile destekliyor:” (Rahmet ediyor.) 

(33/41-43) 

Rahmeti; Allah için kullanılınca başarı imkânlarını vermek ve desteklemek diye çeviriyoruz. 

Çünkü normal olarak rahmet, kalp yumuşaklığı demektir. Allah’ın kalbi söz konusu olmadığı 

için; Allah hakkında rahmet, onun gereği olan ilgi ve desteklemek demektir. 

“Muhakkak Allah ve melekleri Peygamberin üzerine salât (rahmet ve başarı) yağdırıyorlar: 

Onu destekliyorlar. Siz ey iman edenler, siz de duanızla onu destekleyin ve ona selam 

söyleyin.” (33/56) 

Yani: Peygamberler Allah’ın elçileri olduğu gibi; Allah katında ümmetlerinin de 

temsilcileridir. Allah’ın elçileri olmaları yönüyle ümmet onlara selam getirir. Selamın manası 

şudur. Ey Peygamber! Senin getirdiğin mesaja karşı biz barış, esenlik ve teslimiyet içindeyiz. 

Ve Allah katında bizim temsilcimiz olman yönüyle de biz bütün dua ve ibadetlerimizle seni 

destekliyoruz ki; sen ümmetin için destek olasın. Demek şefaat ve salâvat getirmek, bu 

karşılıklı destekleşmedir. Demek şefaati torpil diye anlayanlar yanlış bir inanç içindeler.  

Evet, Peygamberin ümmetine salâvat getirmesi onlar için dua ve istiğfar etmesi demek olduğu 

gibi; ümmetin de ona salâvat getirmesi onun terazisinin ağır gelmesi içindir. Dualarıyla ve 

ibadetleriyle ona destek olmak demektir. Şu iki ayete bakın: 

“Ey Muhammed! Onlara (arkadaşlarına) salât getir. Hiç şüphesiz senin salât etmen onlar 

için huzur ve sükûnete sebep olur.” (9/103) 

“Öyle adamlar var ki yaptıkları infakı, Allah’a yakınlık ve Peygamberin salâvatına (dua ve 

istiğfar etmesine) araç yaparlar.” (9/99) 

Namazı ikame etmenin tam erkânı ile ve cemaat ile kılmak demek olduğuna bir delil de 

şu ayettir.  

“Onlar ki: Yeryüzünde onlara imkân verdiğiniz zaman namazı ikame ederler, zekâtı verirler. 

İyiliği emreder, kötülüğü sakındırırlar. Ve işlerin sonucunun Allah’a ait olduğunu bilirler.” 

(22/41)  

Bu ayet Mekke’de inmiştir. Mekke’de namazlar iki rekât ve bireysel olarak kılınıyordu. 

Müslümanlar iktidar olma imkânına sahip değildi. Bu ayet geleceği haber veriyor. Ki 

Müslümanlar daha sonra Medine’de hürriyet imkânına kavuştular. Namazı tam ve cemaat ile 

kıldılar, zekât toplayıp iyilik ve kötülük konusunda insanlara emir verdiler, yasaklar getirdiler. 

Ve namazın sosyal görev manasına geldiğine bir delil daha Nur 41. ayettir. 

“Başta kuşlar olmak üzere bütün canlılar; (doğal bir yazılım olarak) salâtlarını (görevlerini) 

ve tesbihatlarını öğrenmişlerdir.” 

Evet, bütün canlılar beyinlerindeki yazılım ile doğal görevlerini yerine getiriyor. Ve getirirken 

de çevreyi hiç kirletmiyorlar. (Ayette geçen tesbihat, her nevi temizlik demektir.) 

Bu ayet, aynı zamanda bize diyor ki: İnsanın en birinci görevi ibadettir, (sonsuz soyut 

değerlere bağlanmaktır.) Ve tesbihattır: (Başta ruh ve kalbi olmak üzere kendini maddi-

manevi her türlü kirden ve günahtan temizlemektir.)  
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Evet, bütün hayvanların bu doğal görevleri gibi insanın da41 en birinci görevi bütün diyalektik 

ve dualiteli zıtları orta yolda barıştırarak ve o zıtları kendine iki ayak ve iki el yaparak 

sonsuzluğa ve soyut değerlere kavuşmaktır. Yani hidayettir. Hidayet hedefe varmak demektir. 

O da sırat-ı müstakimde (orta yolda) olmakla gerçekleşir. 

Namaz ve namazdaki bütün harekât ve zikirler bu sırat-ı müstakimi (orta yolu) bize 

gösteriyor. Onun için âlimler, namaz insanoğlunun en doğal ve en birinci görevidir, demişler. 

“Ey Muhammed! Kitaptan sana vahiy olunan kısmı oku. Namazı ikame et. Hiç şüphesiz 

namaz fahşadan (aşırılıktan) ve münkerden (geri kalıştan) insanı alıkoyar.” (Namaz orta yolu 

tutturmak demek olduğu gibi bunu basamak yaparak insanı sonsuz soyut değerlere de 

götürür.) Allah’ı anmak demek olan bu sonsuz değerlere ulaşmak, en büyük şeydir. (İnsan 

için her şeyden daha önemlidir.) Allah yaptıklarınızı (sanatınızı) çok iyi bilir.” (29/45)  

Dengeden ve dengeyi sağlayan namazdan söz eden ayetin sonunun sanat kelimesi ile bitmesi 

manidardır. Ne kadar denge o kadar sanat olur, diye işaret ediyor.. 

Bu evrensel diyalektik yapı ve orta yol demek olan sırat-ı müstakim hakikati, göz önüne 

alınmadığından maalesef Kur’anın fahşa ve münker diye karşılıklı ve ikili mucizevî kavramı 

bilinememiştir. Yani namazın bu yapısı görülememiştir. Hâlbuki orta yol, denge ve adaleti 

emreden 16/90. ayet, eğer bu kavramın izahı olarak görülseydi; o muazzam hakikat 

kaybolmazdı. Bakın bu 90. ayet bize neyi ve nasıl davranmayı emrediyor: 

“Hiç şüphesiz Allah adaleti (dengeyi) ve güzel kaliteli iş yapmayı (bireysel dengeyi)42 ve 

akrabalara iyilik yapmayı (toplumsal dengeyi) emrediyor. Fahşa ve münkeri (aşırılık ve 

geriliği: ifrat ve tefriti) yani (her iki ucuyla) zulmü yasaklıyor. Size öğüt veriyor ki ders 

alasınız.” (16/90) 

“Ey Muhammed! Namazda sesini ne çok yükselt ne de çok gizle! Bu ikisinin ortasında bir yol 

tutun: Yani dengeyi esas al.” (17/10) 

Namazın Hareketleri ve Namazda Okunanlar 

Namazın bütün hareketleri ve zikirleri dengeyi ve bu sayede canlanmayı ve sonuçta sonsuz 

soyut değerlere ulaşmayı ifade eder. Şöyle ki: 

* Niyet: İnsanın sınırlı yapısına rağmen; niyet gibi soyut değerlerle sonsuzluğa ulaşabileceğini 

gösterir. 

* Tekbir, sonsuzluğun ifadesidir. Allah en büyüktür, diye çevriliyor. Fakat bu yetersizdir. 

Onun tam tercümesi, Allah sonsuzdur. Sonsuz olmayan şeyler ibadete layık değildir, şeklinde 

olmalı. 

* Fatiha’dan önce okunan Sübhaneke duası, insanı esaret altına alan bireysel tutkulardan ve 

toplumsal bağlardan kurtulmayı bildiriyor. 

* Hamd etmek, Allah’ın imkân ve nimetlerinin sonsuz olduğunu bildirir. 

* Rabbul-âlemin onun kısıtlamalarının terbiye ve imtihan için olduğunu söyler. 

 
41 İnsaniyet itibarı ile hayvaniyet itibarı ile değil.. 
42 En güzel ve kaliteli şeyler denge ile yapılanlardır. 
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* Rahman; dünyayı, yasayı, somutu, diyalektiği ve fen ilimlerinin konusu olan tabiat 

yasalarını bildirir. 

*Rahim, mucizeyi, soyutu ve ahireti bildirir. 

*Malik-i yevmiddin, ahiret hayatını ve hayatın sonsuz olduğunu ve her şeyin anlamının ortaya 

çıkacağı günü bildirir. 

* İyyake na’budu kaderi ve aşkınlığı bildirirken; iyyake nestain, özgürlüğü, iradeyi, içkinliği 

ve girişimciliği bildirir.  

* İhdinas-sıratal-müstakim, bütün zıtları orta yolda barıştırmak demek olan istikamet ve 

hidayeti bildirir. 

* Kendilerine nimet verilen peygamberler örnek olarak sunulur. 

* Magdub-ı aleyhim, geride kalanları, bu dünyayı esas alanları ve tefrit yapanları bildirir. 

* Dallin, aşırı gidenler yani fahşada bulunanlar demektir. Tefsirlerde bu iki grup insanlar 

Yahudi ve Hıristiyanlardır, denilmesinin manası şudur: Yahudiler ahiret ve maneviyatta 

geride kaldıkları ve Hıristiyanların zahitlikte ve ruhaniyatta aşırı gittikleri içindir. 

* Kıyam (ayakta duruş) maddi, somut, dünyevi hayatı temsil eder. 

* Secde maneviyatı, soyutu ve sonsuzluğu temsil eder. 

* Rükû ikisinin ortası ve dengeyi temsil eder, onun için, Kur’anda kıyam ve secdeden daha 

fazla olarak rükû emredilmiştir. 

“Namaz kılın, zekât verin ve rükû yapanlarla beraber rükû edin.” (2/43) denilmiştir.  

Evet, Farsça bir kelime olan namaz, eğilmek demektir. Evet, namaz sonsuz büyük gerçekliğin 

önünde insanın eksiklerini görüp eğilmesidir.  

* Subhane Rabbiyel-Azim, Allah’ın somut boyutunun sonsuzluğunu ve içkinliğini bildirirken, 

Subhane Rabbiyel-A’la, Allah’ın aşkınlığını, sonsuzluğunu ve yüceliğini bildirir. 

* Her harekette Allahu ekber söylenir. Her seferinde biraz daha sonsuzluğa yaklaşılır. 

* Semiallahu limen hamide, Allah hamd edenin (sonsuzluğu ve mükemmelliği bilenin) 

duasını kabul etsin demektir. Dua kipidir. Burada semia fiili mecazen kabul edilme manasına 

gelir ve dua kipidir; geçmiş zaman kipi değildir. 

* Tahiyyat, sonsuza, soyut âleme, zamansızlığa açılma demek olan miraçta Allah ile Hz. 

Muhammed arasındaki diyalogdur. 

Tahiyyat, insanın canlı cansız, bilinçli bilinçsiz bütün varlıkların ibadetlerini Allah’a takdim 

etmesidir. Bu sayede bütün varlıklar kadar sevab kazanmasıdır. 

Bunun üzerine Allah, esenlik, denge ve barış demek olan selamı miraca çıkan insana söyler. O 

da bu selamın kendisine ve bütün salih kullara olmasını diler. 

Kâinatın aklı, logosu ve bilinci demek olan Cebrail tarafından Allah’ın birliğine ve 

sonsuzluğuna ve Hz. Muhammed’in bu birliğin şahidi olduğuna şehadet getirilir. Daha sonra 
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rahmet bereket ve dua demek olan salâvat getirilir. Hz. Muhammed ve ümmetinin Hz. 

İbrahim ve ümmeti gibi başarılı olması istenilir. 

* Selam, bütün zıtlara ve bütün varlıklara birlik ve esenlik dilemek demektir. 

* Namazdan sonra okunan tesbihat ise, namazdaki bu manaları dua şekli ile dile getirmektir. 

Şöyle ki: 

*Estağfirullah, ya Rabbi bu dengeyi tutturmak ve o sayede sonsuzluğu elde etmek görevinde 

eğer bir eksiğimiz olmuşsa sen bizi bağışla demektir. 

* Entes-selam we minkes-selam. Yani bütün zıtları hikmet içinde çarpıştıran ve barıştıran ve 

bu sayede varlığa selam ve esenlik veren ve kendisi zıtlardan münezzeh olan Sensin. 

* Tebarekte: Yani sen bereketli ve kusursuzsun. Yani sen, bütün zıtları çarpıştırarak, 

dengeleyerek ve geliştirerek sonsuz bereketler kapısını açıyorsun; bununla beraber 

“tealeyte’sin; yüce ve aşkınsın; bir ve sonsuzsun. 

Evet, Allah celal ve ikram tecellisi demek olan bütün zıtların sahibi olmakla beraber, O 

sonsuz ve soyuttur. Gerçek varlık demek olan Vacibul-vücuttur. 

Namazın Miraçta farz olmasının manası nedir? 

Miraç, Hz. Muhammed’in metafizik boyut demek olan bütün geçmiş ve geleceği ruhen ve 

bedenen yaşamasıdır. Yani O (a.s.m) füze gibi uzaya veya mekân olarak başka bir yere 

gitmedi. Miracı böyle anlayanlar yanlış yapıyor. Çünkü miraç manevi, metafizik bir açılımdan 

ibarettir. O (a.s.m)  bu açılımla cennet ve cehennemi görmüş, geçmiş ve geleceği yaşamış 

sonsuzluğu anlamış, korku ve üzüntülerinden kurtulmuştur. Yani namazın tam manasını 

anlamış, görmüş ve yaşamıştır. Kur’an onun (a.s.m) miraçtan önce bazen korkup üzüldüğünü 

söyler. 

“O kâfirlerin sözü, seni üzmesin. (İzzetine dokunmasın.) Çünkü bütün izzet Allah’ındır. Allah 

her şeyi işitiyor ve biliyor.” (10/65) 

Bu ayetten önceki 62. ayet de bize ve ona şöyle diyor: “İyi bilin ki; Allah’a yakın olanlar ne 

korkar ne de üzülür.” 

Demek miraç Peygamberin seyr u sülûkünün son durağıdır. Onun (a.s.m) sonsuzluğu, soyut 

değerleri, geçmiş ve gelecek olayların hikmetini bilmesidir. Ki namaz ve namazdaki manalar 

miracın pratize ediliş şeklidir. 

Miraçta görüşülen peygamberler, tarihî şahsiyetler demek değildir. Arketip, metafizik 

şahsiyetlerdir. Âdem dil ve medeniyetin sembolüdür, birinci basamakta duruyor. İsa vahiy ve 

ruhaniyattır, ikinci basamakta duruyor. Musa şeriat ve hukuk demektir, dördüncü basamakta 

bulunuyor. Ve Musa’nın, 50 vakit namazı Muhammed ümmeti için 5 vakte indirmesinin 

manası ise şudur: 

Miraç olayı bir peygamberlik görevi değildir. Her peygamberin peygamberlik ile beraber 

sahip olduğu velayet yani manevi ve metafizik açılım demektir. İşte bu velayet boyutu ile 

insan günde 50 vakit namaz kılsa dahi yerindedir. Çünkü insan için sonsuzluğa açılmak 

demek olan namaz en birinci görevdir. 



78 
 

Fakat Musa’ya yani dünya hayatının düzeni demek olan şeriata göre günde ancak beş vakit 

kılınabilir. Demek burada bir peygamberin diğer bir peygambere akıl vermesi, söz konusu 

değildir. Şeriat kavramının velayete tavsiyesi söz konusudur. Çünkü insanlar öncelikli olarak 

şeriatten sorumludurlar.43 

Miraçta zaman ve mekân söz konusu olmadığından Medine’de inen Amener-Resulü ayetleri 

de miraçta indi, denilmiş. Çünkü o ayetler, aynen namaz gibi soyut ve sonsuz manevi 

değerleri bildiriyor. Hz. Muhammed imanın erkânını gözüyle dahi gördü; onlara aynel-yakin 

iman etti. Din içindeki imtihanın sırrını, kader ve iradenin beraberliğinin hikmetini gördü ve 

yaşadı, manasında bizim de Kur’an ile ve namazlarla manen miraca çıkabileceğimizi anlatmış 

oluyor.  

Dini geleneklere bağlı olan insanlar üç eylemleri ile namazın ve miracın manasını 

yaşayabilirler. Şöyle ki: 

“Ey ehl-i kitap (ey dini geleneklere sahip olanlar!) Sizler Tevratı (maddi, ilmî somut 

değerleri) İncili (manevi ve ruhani değerleri) ve bunların birleştirilmesi demek olan ve 

Rabbinizden vahiy olarak gelen Kur’anı uygulamadıkça sizler bir değer üzerinde 

sayılmazsınız. Sen ey Muhammed, sana vahiy olunan bu barıştırıcı kitabın, onların çoğunun 

azgınlığını (aşırılığını) ve küfrünü (inkârını, geri kalışını) artıracaktır. (Çünkü insanların 

çoğu dengeyi sevmezler.) Onun için sen bu dengesiz kâfir topluma üzülme.” (5/68) 

“Hiç şüphesiz Müslümanlardan, Yahudilerden, Sabiilerden ve Hristiyanlardan kim Allah’a 

(Allah’ın sonsuzluğuna ve aşkınlığına) ve ahiret gününe (ebedi sonsuz bir hayata) inansa ve 

günlük dünya hayatında yararlı işler yapsa işte böylelere ne korku vardır, ne de üzülürler.” 

(5/69) 

[Demek miraca çıkmanın, sonsuzluğu anlamanın ve korku ile üzüntülerden kurtulmanın bir 

yolu da dinlerin eşitliğini ve içlerindeki soyut sonsuz değerleri bilmek ve kabul etmekle olur.] 

Modern İlahiyatçıların Namaz Algısı44 

“Namazı istikametle kılın. Zekâtı gönlünüzden koparak verin. Allah’a rükû’ edenlerle beraber 

siz de rükû’ edin.” (2/43)  

Kur’anda “Rükû edenlerle birlikte rükû edin” formu kullanılırken, “secde edenlerle birlikte secde edin” formu 

kullanılmaz. Bu da bu tür bağlamlarda rükûnun kulluğun toplumsal boyutuyla ilgili, secdenin ise kulluğun şahsi 

boyutuyla ilgili olduğunu gösterir. Bu bağlamda rükû İslam cemaatine aidiyeti ifade eder. Bu ayetlerin ilk 

muhatabı olan Medine Yahudileri açısından bu emrin anlamı açıktı: Eğer inancınızda samimiyseniz, işte 

karşınızda sizin kitabınızı, peygamberinizi ve kıblenizi (ki o günlerde namaz Kudüs’e yönelerek kılınıyordu) 

onaylayan bir topluluk var. Ayrımcılık yapmayın, siz de onlara katılın ve bu katılımınızı cemaatle tescil edin! 

“Fakat O (insan) hakikati tasdik etmedi. Ve yönünü Allah’a dönmedi.” (75/31) Lâfzen: “Namaz 

kılmamıştı.” Burada namaz, bir sonraki ayette gelen “sırt dönmenin” mukabilidir ve “yönünü Allah’a dönmedi” 

vurgusu taşır. 

“Onlar ki namazı istikamet üzere kılarlar.” (2/3) 

 
43 Miraç ile ilgili rivayetler sahihtir. Buhari ve Müslimde geçiyor. Ve uydurma olmaları için hiçbir gerekçe 

yoktur.  
44 Sadece Mustafa İslamoğlu’nun algısını gösteriyoruz.. Çünkü en çok onun meali okunuyor. Ve en kapsamlı 

anlatımlar burada var. Her ne kadar birkaç problemli cümle ve yanlış bilgi varsa da.. 
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Yukîmu fiilini salât teriminin 23 yıllık nüzûl sürecinde zenginleşerek seyreden yapısına uygun olarak “istikamet 

üzere kılarlar” şeklinde çevirdik. Bu istikamet namazın tadil-i erkânından daha çok niyet ve maksadıyla 

alakalıdır. Şatıbi ekame’yi “devamlılık” olarak anlamıştır. (el-Muvâfakât II, 242). Salât’ın ikamesi, şeklinden 

çok amaç ve niyetiyle ilgilidir. Mâun Suresi, bu konuda hayli açıklayıcıdır. İman ve infakın arasında namazın 

zikredilmesi de oldukça anlamlıdır. O halde namazı istikamet üzre kılmak. Namazı, 1) Ulûhiyet ve tevhidinin bir 

gereği olarak salt Allah’a has kılmakla; 2) Rububiyet tevhidinin bir gereği olarak da namazla sosyal hayat 

arasındaki doğrudan ilişkiyi kabullenmekle mümkündür. (Salât hakkında bkz: 87:15, not 15) 

“Salata duranlar da kurtuluşa ereceklerdir.” (87/15)  

Veya: “namaz kılan”. Dahası, kök anlamının yardımıyla: “destek olan” veya “esas duruşunu koruyan”. Sâlât’ı 

sadece “namaz” ile karşılamak yerine, asli haliyle bıraktık. Zira salât, Kur’anda gerçek birçok anlamlı kavram 

olarak yer alır. Ekâme fiili ile birlikte “namaz ibadetini, hakkını vererek kılmak”, Mâide 12’de “destek”, Mâide 

58’de “din ve dindarlık”, Mâide 106’da “davet”, Nûr 41’de kuşların salatı olarak “yaratılış amacına uygun 

hareket etmek”, Meryem 59’da “ibadet” ve daha başka manalarda kullanılmıştır (Bkz: 2:3, not 6; 5:58, not 1; 

107:4, not 4). Burada “zikr” ile yan yana kullanıldığı için ikinci bir mef’ul ile geldiği Tâhâ 14’teki ekımı’s-salâte 

li-zikrî (adımın anılıp şanımın yücelmesi için tüm destek ve çabanı seferber et) ibaresini andırmaktadır. A’lâ 

suresin 9 ve 10. Ayetindeki zikrâ ve men yahşa ile 14-15’teki men tezekkâ ve sallâ arasında sıkı bir irtibat vardır. 

Salât’ın gerçek anlamını bulmamızda bu pasajdaki kavramsal karşıtlıklar yol göstericidir. Men yahşâ (10) ile el-

eşkâ (11) nasıl zıddiyet ilişkisine sahipse, yaslâ (12) ile salla (15) da kökenleri bir olmasına rağmen manaları 

zıttır. Birincisi “ateşi desteklemek için cehennemin göbeğine dikilmeyi” ikincisi ise “Allah’a –özünde kendine- 

destek için esas duruşu korumayı” ifade eder. Zımnen: "Cehennemle doğrulmak istemeyen namazla doğrulsun” 

mesajını içerir. Zira salleytu’l-ûd, “değneği ateşte doğrulttum” demektir. es-Salvu, “insanın dik oturmasını 

sağlayan oyluklar veya dik yürümesini sağlayan omurga” anlamına gelir. (Lisân ve Tâc). Allahu a’lem.  

“Namazlarınızı, özellikle en ideal namazı kılmaya gayret edin ve Allah’ın huzurunda 

gönülden bir bağlılıkla durun! Fakat tehlikedeyseniz, yaya ya da binek üzerinde eda edin! 

Tekrar güvenliğe kavuştuğunuzda, Allah’ı, bilmezken size bildirdiği gibi anın!” (2/238-239) 

“De ki: “İster Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye: Ona hangi biriyle 

yalvarırsanız yalvarın, ama unutmayın ki en güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler O’na 

mahsustur.” İmdi (ey muhatap), sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt, ne de aşırı 

kıs; bu ikisi arasında dengeli bir yol tut;45” (17/110) 

“Gerçek şu ki Ben, evet Ben Allah’ım! Benden başka ilah yoktur: artık sadece Bana kulluk et 

ve adımın anılıp şanımın yücelmesi46 için tüm destek ve çabanı seferber et.47” (20/14) 

 

 (Mustafa İslamoğlu Hocadan yapılan alıntı burada bitti.) 

 
45 İbn Abbas bu ayeti şöyle yorumlar: Hz. Peygamber Mekke’de gizlenirdi. Müşrikler Kur’anı işittiklerinde 

küfrederlerdi. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. (Buhari, Tevhîd 34; Müslim, Salât 145). 
46 Zikr, hem “anmak” hem de “şanını yüceltmek, namını yürütmek” manasına gelir (Bkz: 21:10, not 13). 
47 Salât’ın türetildiği kök anlam olan es-salâ, insanın baş kökünden kuyruk sokumuna kadar dik durmasını ve 

oturmasını sağlayan omurgasına veya oyluklarına verilen isimdir (Lisân ve Tâc). Kur’anda salât çokanlamlı bir 

kelimedir (Msl: 5:12, 58, 106; 11:87; 19:59 vd.) Salât, hem derinlik açısından oldukça zengin bir çağrışıma 

(“destek, yardım, yardım çağrısı, davet” gibi), hem de biri diğerinin içerisinde yer alan anlam katmanlarına 

(“dua, namaz, ibadet, dindarlık” gibi) manalara sahiptir. Ekım emri “kalktı” anlamına gelen kâme kökünden 

türetilmiş geçişli bir fiildir ve “kaldır, istikamet ver, yükselt” lâfzî anlamlarının yanında “dirilt, gücünü seferber 

et”gibi mecaz anlamlara da sahiptir. Adının yüceltilmesi için kulun desteğini seferber etmesi emri, Muhammed 

suresinin 7. ; Âl-i İmran suresinin 52. Ayetleri çerçevesinde anlaşılmalıdır. Zaten salât’ın sık kullanıldığı 

anlamlardan biri olan “namaz” da, Allah’ın adını yüceltmek için desteğini seferber edecek olan mü’minin inanç 

sisteminin omurgasıdır ve mü’min Allah karşısındaki has ve esas duruşunu bu ‘omurga’ sayesinde 

gerçekleştirebilir. Sözün özü namaz: İnsanın Allah karşısındaki esas duruşudur. Tercih ettiğimiz anlamı, bir 

sonraki ayet doğrudan destekler. 
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*** 

Gündemden ve bu izahattan anlıyoruz ki; modern ve günümüzde kılınan haliyle namaz 

kılmayan hayvandır demek yanlıştır. Fakat Kur’anın gösterdiği manada namaz kılmamak, 

insaniyeti inkâr etmektir. Hayvanî boyut ile yetinmek demektir. Evet, bazı ilahiyatçılara göre 

namaz çaba göstermek ve Allah’ın huzurunda esas duruşa girmektir. Bazı bencil 

Müslümanların hayatlarına baktığımızda; namaz içi boşaltılmış şekilden ibaret olup sırf nefsi 

tatmine yarar. Ve bazı cahillere göre namaz esas duruşa geçmek olduğundan pijama ile namaz 

olmaz; valinin huzuruna çıkıldığında takım elbise gerektiği gibi ancak takım elbise ile 

kılınabilir. Demek bu manalardaki namazı kılmayan kişi hayvan değildir. Fakat sonsuz soyut 

değerlere kavuşmak ve evrensel diyalektik yapılar içinde denge ve istikameti yaşamak demek 

olan namazı kılmayan veya onu hafife alan kişi insaniyetini yitirir; sadece yiyen içen bir 

hayvan olur. Sonra tefessüh eder çürür. 

Namaz Kılmayana Ne Yapılır? (Bir Soru ve Cevabı) 

TRT Kurdi'de program yapan Şemsettin Özaykan'ın "namaz kılmayan idam edilir" dediği 

video ortaya çıktı. 

Sosyal medyada paylaşıma sokulan bir videoda "Mazereti olmadığı halde namaz kılmayan 

kişinin durumu nedir?" sorusuna "İdam" yanıtı veriliyor. 

Şemsettin Özaykan Kuran'ı ve hadisleri kaynak gösterirken, Şemsettin Özaykan'ın TRT Kurdi 

kanalında program yaptığı da öğrenildi. Ancak aynı kişinin bir cümle sonra "Âlimlerin ortak 

görüşü budur" diyerek namaz kılmayanların yeryüzünde gezme hakkının bile olmadığını 

söylemesi dikkat çekiyor. Özaykan, son olarak "İnşallah aramızda namaz kılmayan yoktur" 

diyor. (Y.A) 

Dini metinlerde öyle bir şey yok..  

Sadece 2. ve 3. yüzyıla ait iki fetva var. Şafiiye göre öldürülür, Hanefiye göre hapsedilir. 

Bu iki fetvanın da arka planı o zaman namaz kılmayan ve ehl-i kitaptan olmayan kişilerin 

dinsiz ve mürted kabul edilmesidir. 

Yani mesele namazın kendisi değil de namaz kılmaya karşı gelen aktivistlerdir. 

Fetva bu aktif muhalefetedir. (B.S) 

*** 

Namaz Vakitlerinin Hikmeti: 

 “Artık sabahladığınız ve akşamladığınız zaman, Allah’ı (bütün kusurlardan) tenzih edin. 

Göklerdeki ve yerdeki hamd ve övgüye sebep her şeyin Allah’ın olduğunu (bilin). Karanlık 

olduğu zaman da, her şeyin aydınlanıp göründüğü zaman da Allah’ı hamd ve tesbih edin. 

[Yani: O’nu tenzih edin, bütün mükemmelliklerin O’nun olduğunu bilin.]” (30/17-18) 

EY BİRADER! Benden, namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek 

çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti, mühim bir 

inkılâp başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlâhînin aynası ve o tasarruf içinde ihsânât-ı 

külliye-i İlâhiyenin (Allah’ın geniş ve bol iyiliklerinin) birer mâkesi olduğundan, Kadîr-i 
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Zülcelâle o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında 

toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaz emredilmiştir.. Şu ince ve derin 

manayı bir parça fehmetmek için, Beş Nükteyi nefsimle beraber dinlemek lâzım. 

BİRİNCİ NÜKTE: Namazın manası, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve Ona şükürdür. Yani, 

* celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; 

* hem kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; 

* hem cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir. 

Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın 

harekât ve ezkârında (sözlerinde), bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, 

namazdan sonra, namazın manasını tekid ve takviye için şu kelimât-ı mübareke, otuz üç defa 

tekrar edilir; namazın manası şu mücmel hülâsalarla tekid edilir. 

İKİNCİ NÜKTE: İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve 

fakrını (güçsüzlüğünü ve ihtiyacını) görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve 

rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. 

Yani, Rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kudsiyeti, paklığı 

dahi ister ki abd (kul) kendi kusurunu görüp, istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten 

(eksikliklerden) pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı batılasından (yanlış 

düşüncelerinden) münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra 

(ari) olduğunu tesbih ile, Sübhanallah ile ilân etsin. 

Hem de Rububiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki; abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini 

görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu 

ekber deyip, hudû ile (boyun eğerek) rükûa gidip, Ona iltica ve tevekkül etsin. 

Hem Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün 

mahlûkatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua (istek) lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve 

in'âmâtını şükür ve senâ ile ve Elhamdü lillâh ile ilân etsin. 

Demek, namazın ef'âl ve akvâli (hareketleri ve sözleri) bu manaları tazammun ediyor 

(içeriyor) ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz edilmişler. (Allah tarafından kanunlaşmıştır.) 

ÜÇÜNCÜ NÜKTE: Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır (küçültülmüş bir 

örneğidir) ve Fâtiha-i Şerife şu Kur'ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, 

bütün ibâdâtın envaını (çeşitlerini) şamil (kapsayan) bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnâf-ı 

mahlûkatın elvân-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir. 

DÖRDÜNCÜ NÜKTE: Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan 

milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, 

Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve 

gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-ü insan (insan 

tarihinin dönemleri) ve günleri sayan edvâr-ı ömr-ü âlem (kainatın yaşının devirleri) birbirine 

bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar.. 

Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere (ana 

rahmine) düştüğü âvânına (anlarına) hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden 
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(yaratılışından) birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi (Allah’ın 

niteliklerini) ihtar eder. 

Zuhr (öğlen) zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü 

dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve 

füyuzât-ı nimeti hatırlatır. 

Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman Peygamberinin 

(aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ve in'âmât-ı 

Rahmâniyeyi ihtar eder. 

Mağrib (akşam) zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde (sonunda) pek çok mahlûkatın 

gurubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile 

tecelliyât-ı celâliyeyi ifham (bildirir) ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. 

İşâ (yatsı) vakti ise, âlem-i zulümatın, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeniyle 

setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş 

insanın bakıye-i âsârı (ölümünden sonra kalan eserleri) dahi vefat edip nisyan (unutma) 

perdesi altına girmesini, hem bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar 

ile Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli (haşmetli) tasarrufâtını (işlerini) ilân eder.. 

Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı ifhâm ile (anlatmakla) ruh-u beşer 

rahmet-i Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir 

gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve 

bütün bu inkılâbat içinde Cenâb-ı Mün'im-i Hakikînin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile, ne 

derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder. 

İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar 

makul ve lâzım ve kat'i ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir. 

Demek, bu beş vaktin her biri bir mühim inkılâp başında olduğu ve büyük inkılâpları ihtar 

ettiği gibi, kudret-i Samedâniyenin tasarrufât-ı azîme-i yevmiyesinin (günlük büyük işlerinin) 

işaretiyle, hem senevî, hem asrî, hem dehrî (kozmolojik) kudretin mucizâtını ve rahmetin 

hedâyâsını (hediyelerini) hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat (doğal görev) ve esas-ı ubûdiyet 

ve kat'i borç olan farz namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve enseptir: (Tam yerindedir.) 

 

(Dokuzuncu Sözden) 

Bahaeddin Sağlam 
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Nuhun 950(19*50) Sene Yaşamasının Manası 

 

Kur’an, Âlem-i Şehadette Gayb Âleminin Dilidir..48 

Binler numunelerinden bir numune, Ankebut suresinin 14. ayetidir. And olsun biz Nuh’u kendi 

kavmine elçi olarak gönderdik. O, onların içinde bin sene kaldı, elli yıl hariç. Bunun üzerine, 

onlar zulmederken tufan onları yakalayıverdi. 

14 sene evvel, bu ayetin Hz. Nuh’un normal biyolojik ömrü ile ilgili olmadığı, bilakis onun 

din ve döneminin ömrünü ifade ettiğini İlmî ve Edebî Yönleri ile Kur an Kıssaları adlı 

kitabımda yazmıştım. Birkaç işârî ve sosyolojik delili orada anlatmıştım. 

Meselâ: Tefsir kitaplarında Firavun’un 600 sene yaşadığı söylenmektedir. Tarihe bakıyoruz, 

firavunlar birkaç hanedan olarak, her bir hanedan yaklaşık 600 sene hüküm sürmüştür. İşte 

biri çıkıp Osman Gazi 600 sene yaşadı, derse; yalan olmamış olur. Nitekim Kur’anda Hz. 

İbrahimin Hz. Nuh şiasından yani, onun döneminin son halkası olduğundan bahsedilmektedir. 

(Saffat, 83. ayet) 

Ayetin gerçek anlamı bu olmakla beraber, Tevrat’taki Nuh 950 sene yaşadı olan hükme bir 

atıf yapıp müşriklere ve Yahudilere bir irşad dersi (tarih dersi değil) verip diyor ki: 

Muhammed 1000 sene de içinizde kalsa, siz iman etmek istemedikten sonra yine size faydası 

olmaz. 

İşte bu 14. ayetin bu irşadî ve açık anlamından başka, işarî ve gaybî beş altı manası daha var. 

Çünkü her kıssada Hz. Muhammed’e ve ümmetine bakan bir yön vardır. İşte bu ayet, Hz. 

Nuhun dönemiyle ilgili olduğu gibi, İslam ümmetinin tarihiyle dahi ilgilidir. Şöyle ki: 

1) Ayet (atıf harfi hariç) 63 harftir, Hz. Peygamberin 63 senelik ömrüne bakıyor. Onun dahi 

Hz. Nuh gibi peygamber olduğunu, Hz. Nuhun ilk resul, Onun ise son resul olduğunu ifade 

ediyor. Kur’an, iki yerde Peygamberlik zincirini Nuhtan başlatıyor. (Nisa, 163 ve Şura, 13)  

2) Biz Nuh’u gönderdik ki cümlesinin ebced değeri 571’dir. (Harf-ı atıf hariç, çünkü cümle 

dışıdır.) Hz. Peygamberin doğum tarihine eşittir. Onun doğumu dahi bir çeşit gönderiliştir.. 

3) Kendi kavmine gönderdik cümlesindeki kavmi kelimesi hesaba katılmamış, çünkü Hz. 

Peygamber (Kur’anın kesin ifadesiyle) bütün insanlara gönderilmiş bir elçidir. Yalnız 

Araplara değil... 

Kavmi kelimesinin ebced (sayısal) değeri, 151’dir. İslâm tarihi içinde Arap kavminin 150 

yıllık hâkimiyetlerine işarettir. Çünkü Abbasilerin ortalarından itibaren yabancılar (İranlılar 

ve Türkler) yönetime ortak oldular. 

 
48 Hz. Nuhun ömrü ve Hz. Muhammed ile münasebet ve benzerliği.. 

 



84 
 

4) Nuh onların içinde bin sene kaldı, cümlesinin sayısal değeri, 1338’dir.49 Osmanlı 

saltanatının sonunu gösterir. Çünkü bir daha İslâmî manada saltanat kurulmayacaktır. Bu 

ayetin 14. ayet olması da bu işarete işaret eder. Yani İslamî hâkimiyet 14 asır devam eder. Az 

sonra bu konuya bir daha döneceğiz. 

5) Ayetin direkt 950 sene kaldı demeyip de 1000 sene kaldı, 50 yıl hariç demesi birkaç işaret 

içindir: 

a) Hz. Peygamberin 50 yıllık Mekke’deki ömrünün, İslâmî hâkimiyet olmaksızın geçtiğine 

işarettir. Mekke’deki son üç senede her ne kadar maddeten hâkim değilse de, manen ve din 

olarak hâkim gibiydi. 

b) 50 yıl hariç cümlesinin sayısal değeri, 953’dür. 1338-953=385 senedir. Yani İslam 

hâkimiyetinin 1400 yıllık döneminin asıl ilmî ve manevi ilerlemesi, bu 385 tarihine kadar 

gelmiş sonra Müslümanlar ilimde gerilemeye başlamışlar. Bir hesaba göre 465 sene çıkar. (Fe 

harf-i atfı sayılırsa.) 

Bediüzzaman şöyle demektedir: Ben H. 300 yıla kadar Müslümanları tam ilerici sayıyorum. 

500 yıla kadar yarı yarıya ilerici sayıyorum; sonra Müslümanlar gerilemiştir. (Muhakemat, 

8. Mukaddime) 

c) Ümmetim istikametli giderse bir gün (1000 yıl) yaşar, yoksa yarım gün yaşar, meâlindeki 

hadis bu ayetin işaretlerini açığa çıkarıyor. Çünkü Araplar, tam istikametli gitmeyince yarım 

gün hâkimiyet sürebildiler. Türkler de tam istikametli gitmeyince onlar dahi yarım gün 

hâkimiyet sürdüler; fakat gerek Abbasilerin son dönemindeki 50 senede, gerek Osmanlıların 

son 50 senesinde zayıf bir ahlak ve otoriteye sahip olduklarından; 50 yıl hariç demekle de 

ayet, bu dönemlere işaret eder. 

6) Arapçada gerçek sene manasında yıla sene deniliyor. Değersiz ve avamî manadaki yıla da 

âmen denilir. Yani İslamın 1400 yıllık hâkimiyeti içinde ilmî hayat 950 sene zayıf geçmiştir. 

(İşarî manalarıyla.) Siyasi otorite olarak da yalnız 950 sene hâkim olmuştur. Çünkü Moğollar 

ve Memlukîler ve diğer dönemlerdeki iktidarlar zayıf geçmiştir: Elfe senetin illâ hamsîne 

âmen.. 

7) Bunun üzerine tufan onları yakalayıverdi cümlesinin sayısal değeri, 157350 eder. Gerçek 

bir tufan olan fizikî bir kıyametin tarihine işaret eder. Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikasında 

1548 ve 1561 ve 1577 olarak kıyametin kopmasını iki ayrı yerde istihrac etmiştir. Bu değişik 

sayılar, kıyametin kopuşundaki değişik oluşumlara işarettir. 

8) Bu Ankebût suresi, 29. sure olup, bu ayet ise 14. ayettir. 29+14=43 eder. Bu sayı, Hz. 

Peygamber ile ilgilidir. Ve Hz. Peygamberin manevî şahsiyetinden ve vahye muhatap 

oluşundan bahseden kırklı sureler olan Hamimler ve 14. sure olan İbrahim suresidir. Nitekim 

29. suredeki bu 14. ayetten hemen sonra Hz. Peygamberin manevî ve kültürel şahsiyetini 

belirleyen ve Hz. İbrahim ağzıyla Hz. Peygamberi konuşturan birkaç ayet vardır. Ve bu 43 

sayısı, Hz. Peygamberin risalet tarihine işaret eder: (40 yaşında vahiy gelmiş, 3 sene sonra 

risalet gelmiştir. Yani tebliğ ile mükellef olmuştur.) 

Hamimler’in ortası olan ve hepsini temsil eden 42. sure olan Şura suresinin Hz. Peygamberin 

 
49 1338, Avrupalıların İslam âleminin merkezlerini işgal tarihidir. 
50 Okunmayan elif-lâm sayılmadığı takdirde.. 
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manevi ve vahye muhatap olan şahsiyeti ile ilgili olduğuna dair bkz. Evrad-ı Şah-ı 

Nakşibend... 

9) Bu ayetin İslam tarihi ve ümmetinin ömrü ile ilgili olduğuna delil, bu ayetten bir evvelki 

ayetin kıyametten bahsetmesidir. Bu işaretlere destek olan ve daha açıkça bakan bir ayet, Hicr 

suresinin (15. sure) 87. ayetidir: Biz sana yedi çift verdik ve büyük (yaşanılan) Kur’anı 

verdik. 

Bu ayette de birkaç nükte var: 

a) Yedi çift 14 eder. İslam’ın 14 asır hâkimiyetine işarettir. Bu ayet ve bir sonraki ayet, açıkça 

Hz. Peygambere diyor ki: Biz sana 1400 sene manevi ve maddi iktidar verdik; sen o kâfirlerin 

birkaç günlük nefsanî hayatlarına imrenme.! 

b) Bu ayetin de diğer ayet gibi, bu surede kıyametin kopmasından bahseden ayetten hemen 

sonra gelmesi, bu işarete açık bir delildir. 

c) Biz sana yedi çift verdik cümlesi 1526 eder. İslam’ın açıkça yeryüzünde görünme 

döneminin sonuna işarettir. Çünkü daha sonra kıyamete kadar gizlenecektir. (Bediüzzaman, 

Kastamonu Lâhikası.) Daha önceki ayet51 de (Fe) harfi sayılmazsa yine 1523 eder ki, ondan 

sonra manevî bir tufan ve dinsizlik hâkim olacaktır. 

d) “Ve sana büyük Kur’anı (yani yaşanılan Kur’anı) verdik”... (İslam tarihi, gerçekten 

yaşanılan bir Kur’andır.) 

Bu cümlenin sayısal değeri, 1439 eder ki İslam’ın 14 asır hâkimiyeti dışında, geçici de olsa bu 

tarihte, yine yeryüzünde İslam yaşanılacaktır. Onun için yedi çiftten (14 asırdan) ayrı olarak 

bu döneme bir işaret yapılıyor. Ve bunun 15. asırda olacağına işareten, Kur’an, bunu 15. 

surede zikrediyor; yaklaşık 87 sene sürecektir. Çünkü 1439+87 (ki bu sayı bu ayetin 

numarasıdır) = 1526 eder. Yukarıda değinildiği gibi, İslam’ın bu son gizlenme dönemine 

işarettir. 

Bütün bunlara kuvvetli bir delil de, Hz. Nuh döneminden bahseden o ayetin belli bir kıssa 

içinde kronolojik olarak değil de, müstakil bir ayet olarak zikredilmesidir. 

Bu Konuya Bir Ek 

“Biz Nuha ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi; sana da vahyettik. Ve 

İbrahime, İsmaile, İshaka, Yakuba ve torunlarına… Ve İsaya, Eyyûbe, Yunusa, Haruna, 

Süleymana da vahyettik. Ve Davuda Zeburu verdik.” (4/163) 

Bu Ayetin İşarî Bir Tefsiri 

Evet, vahyin dikey yani gökten gelişi olduğu gibi, yatay gelişmesi de vardır. Peygamberler 

vahyin hameleleri sayıldıkları gibi o vahyin toplum içinde yayılmasına hizmet edenler de bir 

açıdan vahyin hameleleridirler. Ayetin ifadesi ile Biz onu hak ile indirdik. O da hak ile indi. 

(17/105) 

 
51 “Tufan onları yakalayıverdi” meâlindeki cümlesi... 
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Bu manada burada kıssadan hisse şudur: 

Nasıl ki insanlık Nuh dönemiyle vahye mazhar olmakla totemcilikten yamyamcılıktan, 

dağınıklıktan, şirkten kurtuldu ve bu vahiy mesajları Nuhtan sonra gelen peygamberlerle 

devam etti, pekiştirildi. İnsanlık bire bin kalkındı; işte onun gibi insanlık, Hz. Muhammed ve 

İslâmiyet ile de yeni bir hamle ile bin misli daha fazla bir şekilde kalkındı, önü açıldı. Dünya 

bir şehir gibi oldu.  

Bu vahiy hakikatleri başta sahabelerle, Hz. Peygamberden sonra gelen âlimlerle pekiştirildi. 

Nitekim Hz. İbrahim rolünde ve ahlakında Hz. Ebubekr’i görüyoruz. Hz. İsmail rolünde ve 

kılığında Hz. Ömer’i görüyoruz. Hz. İshak rolünde ve isminde52 Hz. Osman’ı görüyoruz. Hz. 

Yakub rolünde ve kaderinde (çilekeşliğinde) Hz. Ali’yi görüyoruz. Torunlar (esbat) rolünde 

Ehl-i Beyt imamlarını görüyoruz. Sonra ahir zamana kadar bir fetret dönemi olmuştur. 

Sonra İsa rolünde bir zat ve Eyyûb rolünde çilekeş talebeleri ve Yunus rolünde hizmeti başka 

tarafa çekmekle hizmetten uzaklaşanlar ve Harun53 rolünde âlim ve evliya bir nesil ve 

Süleyman rolünde muktedir, sultan ve âlim bir nesil ve Davud rolünde yani yeryüzünün 

maddî-manevî hilafetini deruhte eden Mehdi gelir. Böyle işarî bir tefsirin iki güçlü delili 

vardır: 

1) Ayette ne gruplama ne de kronoloji vardır. Demek başka bir amaç güdülüyor. Nitekim İsa, 

Eyyûb’den sonra olduğu halde önce zikredilmiştir. Süleyman, Davud’un oğlu olduğu halde 

önce anlatılmıştır. 

2) Bir sonraki ayet (164), bu ayetin bir şablon olduğunu ifade ediyor. 

Not: Bu 950 senelik ömür meselesi, 1991’de yazıldı. Meselenin aslı ise, 1982’de fark edildi. Eksiği 

varsa buna göre değerlendirilsin. 

 

 

 

 

 
52 Bir hadiste: İshak oğullarından 70 bin kişi, yarısı denizde yarısı karada olan bir şehri (İstanbul’u) 

fethetmedikçe, kıyamet kopmaz, denilmiştir. (Müslim) 
53 Musa risaleti, Harun velayeti, Süleyman saltanatı temsil ediyor. 
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Huruf-u Mukattaa (Kesik Harfler) 

İle İlgili Birkaç İşaret 

 

Huruf-u Mukattaa, “Elif Lam Mim”ler, “Elif Lam Ra”lar, “Hamim”ler, “Yâsîn-Tâhâ” ve 

diğerleri olarak beş grupturlar. Bu harfler hakkında, tefsir kitaplarında çok izahat ve işaretler 

yazılmıştır. Hepsinden çıkan sonuç; bunların inen vahye ve bu vahyin zaman ve tesiratına 

işaret eden, Allah (c.c.) ile Hz. Peygamber arasında birer şifre olduklarıdır. 

Biz, o gaybî ve metafizik yönlerine girişmeden, yalnız Kur’an ve İslâm tarihiyle ilgili bir 

kısım sayısal değerlerine bakacağız. Şöyle ki: 

1. Grup: “Elif Lam Mim”ler, yedi sure başında geçiyorlar. Büyük bir ihtimalle, Kur’an ve 

vahyin bir ismidirler. “Elif Lam Mim” toplam sayısal değeri 71'dir. 71 x 7=497 eder. 

Birisinde Hz. Peygamberin manevî velayet, yani salâvat ve rahmete mazhar olan şahsiyetine 

işaret eden “Sâd” harfi var. Toplam 587 eder. Bu ilk bölüm, İslâm'ın ilk hâkimiyet dönemine 

ve Cengiz-Hülagu istilası ile bu dönemin yıkılmasına işaret eder. Eğer “Elif Lam Mim 

Râ”daki “Elif Lam Mim” de sayılırsa, 658 eder ki bu tarihte İslâmî vahiy kültürüne ve manevî 

tarikatlara dayanarak Osmanlı saltanatının alt yapısı oluşturulmuş, 40 sene sonra 699'da 

resmen kurulmuştur. Eğer “Ra” da sayılırsa 858 eder ki, İstanbul'un fethini gösterir. 

Gerçekten İstanbul'un fethi risalet hizmetleri için önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

2. Grup: “Elif Lam Ra”lar grubudur. Risalet geleneğinin ismidirler. Bunlar da altı surede 

geçerler. Ortalarında “Elif Lam Mim Ra” olarak bir de "Mim” fazlalaştırılmış. Bunun sayısal 

değeri 271'dir. İslâm’ın ilmî, manevî ilk atak ve başarılı dönemine işarettir. Ve bu grubun 

toplam sayısal değeri, 231 x 5= 1155 + 271= 1426’dır. İslâm’ın bu tarihte yeni bir yapılanma 

dönemine işarettir. Eğer “Elif Lam Mim Ra”da yalnız “Ra” sayılsa ve “Elif Lam Mim” birinci 

gruba ilave edilse, 1426 - 71= 1355 eder ki, açıklanamayan ve İslam’ın önümüzdeki yüz yılda 

yeni oluşumunun çekirdeğini teşkil eden bir kısım manevî ve ilmî gelişmelerine işarettir. 

İslâmiyetin (manevî mehdiyetin) ve Hristiyanlığın yeniden toparlanma dönemidir. 3. ve 4. 

gruptakiler, bu işareti teyid edecek işaretler içeriyorlar. 

3. Grup: (“Kâf Hâ Yâ Ayn Sad”), (“Tâ Sin Mim, Ta Sin, Ta Sin Mim”), Hamimler (özellikle 

“Ha Mim Ayn Sin Kaf”) grubudur. Bunlar, Hz. Peygemberin manevî şahsiyetinin ismidirler. 

(Bkz. Evrad-ı Şah-ı Nakşibend) 

Meryem suresinin başındaki bu birinci kısım harflerin sayısal değeri 285’dir.54 

 
54 Bu meâldeki “Sad” harfi, iki surede (7. ve 19.) geçtiğinden ve bu “Sad” 1. grupta (bir hesapta) sayılmadığına 

göre, burada sayılır. Bu tekrar da, şu nükte içindir: Hz. Muhammed, Hz. Zekeriyya gibi manevî bir rahmet olan 

bu şahsiyetinin devam etmesini Allah’tan istemiştir. Ve bu dönemin devam süresi, 285 senedir. Sonra 

seyyidlerin (Ehl-i Beyt imamlarının) etkinliği kesilmiştir. Nitekim Meryem suresinde, Hz. Zekeriyya, kendisine 

varis olacak ve manevî şahsiyetini taşıyacak bir evlad ister; Allah da olağanüstü bir şekilde Hz. Yahya’yı ona 

verir. Ve o surede anlatıldığına göre, Hz. Yahya, hem seyyiddir ki bu tabir, Ehl-i Beyt ile ilgilidir. Hem bekâr 

yaşamıştır, hem Hz. İsa ile münasebettardır. Ve bu işarete bir delil olarak; yani Hz. Muhammed’in de bir 

Yahya’sı olacak, seyyid olacak ve Hz. İsa ile ve Kur’an ile ilgili (*) olacak ve bekâr olacak diye “Sad” harfi, 
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Bu 2. grubun 2. kısmı olan “Ta Sin”lerin toplam değeri, 287’dir. Ve bu grubun 3. kısmı olan 

“Ha Mim”lerin ortasında bulunan “Ha Mim Ayn Sin Kaf”ın sayısal değeri, 278’dir. Bu 

tarihten itibaren Hz. Peygamberi temsil eden Ehl-i Beyt kültürü, ya kaybolmuş veya bazı cahil 

Alevîler elinde dejenere edilmiştir. 

Diğer 6 “Ha Mim”lerin de toplam sayısal değeri, 288’dir. Yine bu işarete işaret eder. Bu 

üçüncü grubun hepsinin toplam değeri, 1204 eder. Bilfiil olan Hilafet dönemini gösterir (Bkz. 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Hilafet Bahsi) 

Ayrıca tam olmasa dahi, Ehl-i Beyt kültürünün bazı tarikatlar vasıtasıyla, 1200 yıl devam 

ettirildiğine remizdir. 

4. Grup: “TâHâ” ve “YâSîn”dir. Çoğunluğun kanaatine göre bunlar, Hz. Peygamberin 

isimleridirler. “TâHâ”nın sayısal değeri, 14’tür. Bir dönemi zayıf da olsa, Hz. Peygamberin 

1400 yıllık (14 asır) hâkimiyetine işarettir. “YâSîn”in de ebced değeri, 70’tir. Arapların ve 

Türklerin iki ayrı 700 yıllık İslâmî hâkimiyetlerine işarettir. Bütün bu beş grubun (ki 14 

tanedirler) tekrarsız harflerinin toplam sayısal değerleri, 700’dür. Bu hurufat “Seb’al-Mesani” 

yani yedi çift oldukları için, yani tekrar edildikleri için, yine 1400 yıllık İslâmî hâkimiyete 

bakıyorlar. (Bkz. Hz. Peygamberin bu konuda, Yahudilerle yaptığı konuşma...) 

Eğer “TâHâ” ve “YâSîn”de yazılmayan ve okunan üç elif hesaba katılırsa, toplam 87 eder ki, 

İslâm’ın Kur’an ve Ehl-i Beyt kültürünü 87 yıllık ömrüyle isbat eden bir Peygamber varisine 

işarettir. Fakat gizli elifler gibi gizlidir. 

Ayrıca, 15. surede işaret edilen 15. asırdaki 87 yıllık55 yeni, Kur’anî ve manevî bir oluşuma 

ayrıca bakmak için, bu iki sure, ayrı bir grup olmuştur.  

5. Grup: “Kaf”, “Sad”, “Nûn”dur. Bunlar da, surelerinin başlarından anlaşıldığı gibi, 

Kur’an’ın özel isimleridirler. Ve toplam sayısal değerleri, 296’dır. Demek bu tarihe kadar, 

Kur’an, etkin olarak manevî ve ilerici mesajını devam ettirecektir. Ve etmiştir. 

“Nun” harfi, ilk Kur’an orijinallerinde olduğu gibi, “Nun Waw Nun” olarak hesap edilmiştir. 

Not: Kur’an’ın manevî velayet yönüne işaret eden bu kesik harflerden üç “Sad”ın56 toplam 

sayısal değeri 270’dir. 

 
Kur’an’ın ve vahyin isimleri olan “Elif Lam Mim”ler içinde tekrar edilmiştir. Ve o zâtın ismi (S)’dir. Fakat gizli 

kalması için, “Sin”, “Sad” altında gizlenmiştir. 

Bu “Elif Lam Mim Sad” müstakil olarak sayılırsa, 161 eder. Risale-i Nur’un Yeni Said dönemi olarak 161 sene, 

yani 1506 yılına kadar devam edeceğine bakar. Bu tarihten sonra, Risale-i Nur hareketi tamamıyla gizlenecektir. 

Tahlili: 1345 (1925; Barla’ya sürgün hayatı) + 161= 1506 eder ki, bu tarih, Risale-i Nur’un gizlenme tarihidir. 

(Bkz. Kastamonu Lâhikası) 

(*) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl, dedik; O, hem Seyyiddir, hem bekârdır...” (3:39; 19:13) 
55 Bu dönemin sonlarına doğru yine zulüm, yani dengesizlikler olacağından, manevi bir tufan olan dinsizlik 

baskın çıkacaktır. Ve ayet (29:14) buna işareten “Küfürlerinden dolayı” değil de, “Zulümlerinden dolayı, tufan 

onları yakalayıverdi” diyor. Zaten Mehdiyet, hakiki manasıyla, 40 sene olacaktır, diye rivayet var. 
56 Hz. Peygamberin Allah’tan insanlara gelen bir elçi ve resul olarak yaptığı vazifeye karşı bizden ona selam 

edilir. İnsanların, Allah’ın huzurunda temsilcileri olarak Allah’a olan yakınlık demek olan velayeti hesabıyla da; 

ona, Allah’ın rahmetine mazhariyet demek olan salâvat getirilir. (Bkz. Barla Lahikası) 
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Kur’an’ın risalet yönüne ve peygamberlerin zincirine bağlı olduğuna işaret eden ve yine tek 

başına bir çeşit olan “Elif Lam Mim Ra”nın sayısal değeri, 271’dir. Demek velayet yönü, bir 

derece risalet yönünden geridedir. 

Ve Risale-i Nur, diğer velayetler gibi sırf zikre ve seyr-i sülûka dayanmadığına, belki zikir ve 

velayet olmakla beraber, ilim ve kitap ve Kur’anın ana mesajları olduğuna işareten, başlarında 

“Sad" bulunan diğer iki sure, ilk önce zikirden ve Allah’a yakınlıktan bahsederken, Risalelere 

bakan bu “Elif Lam Mim Sad”dan sonraki ayet, önce kitaptan ve bunun insanlar için bir ilim 

olduğundan bahseder, sonra bunun aynı zamanda müminler için bir zikir ve velayet yolu da 

olduğuna işareten; “Bu, insanları uyarman için gönderdiğimiz bir kitaptır ve müminler için 

bir zikirdir” denilmiştir.. 

Bu münasebetlere delil olan başka manevî bir münasebet: İslâm’ın ilk dönemine işaret 

eden birinci grup “Elif Lam Mim’lerin toplam sayısal değeri, 497’dir. Bu tarihten, yani risalet 

geleneğinin zaafa uğramasından sonradır ki, Hz.Peygamberin manevî veleyat yönü devreye 

girmiştir. Bunun bir-iki delili var: 

1- Hz. Peygamberin manevî ve velayet yönlerine tam varis olan Şah-ı Geylanî, tam bu tarihte 

irşada ve manevî fütûhata başlamış. 

2- Şah-ı Geylanî (r.a.), tam 90 sene yaşamış. Yani 90 sene manevî seyr ü sülûkta bulunmuş; 

rahmet ve velayete mazhar olmuştur. Buna işaret olarak bu “Elif Lam Mim”lerden hemen 

sonra ve onlara bitişik olarak, ebced değeri 90 olan “Sad” harfi zikredilmiştir. 

Şah-ı Geylanî’nin kitaplarına dikkat ile bakılırsa, ilimden ve i’caz-ı Kur’an’dan ziyade, 

maneviyât ve velayet sırlarının işlendiği görülecektir. 

(A) Huruf-u Mukattaa ile ilgili bir dipnot  

“Musa ve kardeşine vahyettik ki; kavminiz için Mısır’da (şehirde) evler hazırlayın. Evlerinizi 

namazgâh yapın. Ve namazı (dengeli ve tevhide dayalı bir hayat biçimini ve bu hayatın özeti 

olan namazı) muhafaza edin... Ve Müminleri müjdele”... (Yunus, 10/87) 

Saff (61/13) suresinde geçtiği gibi; bu son cümle İslâm fütûhatı ile ilgilidir. Şöyle ki; 

1) Bu cümle, 13. ayet olup, 13 harftir. 13. asrın sonuna kadar olan İslâmî fütuhata bakar. 

2) Bu ayetin bu cümle dışındaki, diğer cümlelerinin harfleri 71 adettir. İslâm kültürünün 

etkinliğine bakan “Elif Lam Mim”in ebced değeri de 71’dir. Ve yukarıda açıklandığı gibi, 

diğer “Elif Lam Mim”ler ile beraber, İslâmî fütuhata bakıyor. 

3) Bu ayetteki son iki cümle bir hesaba göre, yani “te” te olarak sayılırsa ve şeddeli şın, 

şeddeli sayılmazsa, (721+720) = 1451 eder ki, hem İstanbul’un fethine hem gelecek İslâmî 

fütuhata bakıyor. Eğer şın şeddeli sayılsa ve yuvarlak “te”, “he” olarak sayılsa, 1356 eder ki, 

yeni bir İslâmî hizmet oluşumuna bakıyor. Eğer iki harf-i atıf sayılmazsa 1344 eder ki, o 

hizmetin başlangıcına bakıyor. Buna delalet eden bir iki karine de şudur: 

a) “Evlerinizi namazgâh yapın ve namazı ayakta tutun.” cümleleri 1453 eder. 

b) Bu ayetin 84 veya 87 harfi de, İslâm’ın gelecek 80 küsür sene aktif hizmetlerine bir 

remizdir. 
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4) Bu son cümle, 13 harf olduğu gibi “ve namazı muhafaza edin” cümlesi de 13 harftir. Evet, 

İslam ümmeti, 13 asır boyunca bu namaz ve tevhid emrini yaşama geçirmiştir. 

Enfal ve Tevbe surelerinin girişinde gösterildiği gibi, bu 13 rakamı Yahudilere bakıyor. Ve bir 

manada uğursuz sayı sayılır. Nitekim hitap, Musa57 ve kardeşinedir. Evet, Müslümanlar, bu 

13. asırda Yahudileştiklerinden büyük bir darbe yemişlerdir. İnşaallah 15. asırda bir daha 

dirilirler. Ve seksen küsür sene hüküm sürerler. Bu ayetin numarası ve harfleri de buna bir 

remiz olabilir. Numarası 87, harfleri 84’tür. 

 

 

 

 

 

 
57 Evet, Musa risaleti, Harun velayeti temsil ediyor. İslam ümmeti, risalet ve velayet sayesinde bu kadar sene 

namazı ayakta tutmuştur. Ve uğursuz 13. asrın sonunda büyük bir darbe yemiştir. 
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Müddessir Suresi Tefsiri 

Kur’anda 19 Mucizesi 

 

1. Ayet: “Ey güzel elbiselerine bürünen; bu davranışıyla ben’ini gizleyen.” Veya “Ey ben’ini 

yok etmeye çalışan.” 

Müddessir kelimesinin kökü olan disar, her iki manaya da geliyor. Eğer sırf dış elbise 

manasında kullanılsa yine her iki manayı verir. Ayrıca “Hz. Peygamber, vahiy almak şeklinde 

Allah’ın beniyle karşılaşınca kendini elbiseleriyle örttü..”  olan meşhur manayı da veriyor. 

2. Ayet: “Kalk, görün ve çevreni uyar.” 

3. Ayet: “Seni zıtlarla geliştiren Rabbini yüce bil.” 

Yani Rabbinin, bu zıtların sınırlılığından yüce olduğuna inan. Çünkü İslamî bir deyim olarak 

tekbir yücelik ve aşkınlık manasını bildirir. 

[1. ayet, ben’i maskelemenin veya gizli ve uyuşuk bırakmanın nasıl bir yanlış olduğunu dile 

getiriyor. 2. ayet; açılan, iş gören ve maskeli değil de etkin bir kişilik kazanan bir ben’i bize 

tavsiye ediyor. 3. ayet, zıtların çatışmalı yapısının absürt ve manasız olmadığını, rububiyet ve 

geliştirmek için olduğunu bildirmekle beraber, sonsuzluk inancı manasına gelen tekbir, 

insanın bu çatışmalı ortamın sıcaklığından bir derece kurtulabileceğini bildiriyor.] 

4. Ayet: “Ve elbiseni temizle..” 

5. Ayet: “Çelişki ve titremeyi bırak.” 

[Birçok temel kaynakların bildirdiğine göre burada elbiseden maksat insanın nefsidir. Ki 

imtihanın gerçekleşmesi için tekâmül sürecinden geçerken birçok tortuyu beraberinde 

getirmiştir. Ayrıca bu elbise arındırma deyimi, ruh bilmecesini çözüyor. Bize der ki; nasıl 

elbise insanın kişiliğinin görünen bir ölçüsüdür, beden ve nefis de insanın ruhunun ve 

kişiliğinin görünen bir boyutudur. Evet, nefis, soyut olan ruhun somut bir görüntüsüdür. 

Ayrıca çelişki, obsesyon ve anksiyeteden dolayı titreme ve ayakların birbirine dolanması 

manasına gelen ricz kelimesi, burada siyab kavramının bu manada olduğunu destekliyor. 

Sembol ilminde elbise, din ve inanç demektir. Çünkü din insanın açıklarını kapatır. Demek 

sağlıklı bir psikoloji için bu beş ayetin işaret ettiği şu beş madde gereklidir: 

a) Aktif bir benliğe sahip olmak. b) Diyalektik sürecin zorluklarına sabır ve iman ile 

dayanabilmek. c) Düzenli bir şekilde inancını yaşamak. d) Başta çelişki ve hayat hırsı olmak 

üzere ruhunu yaralardan korumak. e) Ve sonsuzluk tarzındaki inancıyla varoluşsal kaygıyı 

kalbinden silmek.. 
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 Bu temel manalar yanında bu 4. ayet, Hz. İsa’nın şu sözünü bize hatırlatır: “Elbiselerinize 

önem verdiğiniz kadar bedeninize önem vermiyorsunuz. Bedeninize önem verdiğiniz kadar da 

ruhunuza önem vermiyorsunuz.” 

6. Ayet: “Verirken daha çok gelsin diye bekleme..” Veya “Malı çoğaltacağım, diye vermeyi 

kesme.” 

[Bu altıncı ayete bu şekilde iki mana verilebilir. Çünkü menn kelimesi, ikram ve ihsan etme 

manasına geldiği gibi, minnet etme ve nimeti kesmek manasına da gelir. İkisinde de ayet 

bencilliğin, sınırlı düşüncenin, insanı nasıl yıprattığını bize bildiriyor. Evet, imtihan gereği 

olan diyalektik dünyada bir miktar hesap ve kitap gerekir. Fakat bu süre, sınırlı ve bellidir; 

nihayette bir son bulur. Asıl olanın, sonsuzluk olduğu anlaşılır.] 

7. Ayet: “İşte bundan dolayı seni zıtlarla geliştiren Rabbin için sabret. Onun hikmetine ayak 

uydur.” 

8. Ayet: “Bir gün kıyamet çanı çalacak..”58 

9. Ayet: “İşte o gün çok zor bir gündür.” 

[Fakat iman ve sabır ile kolay geçer.] 

10. Ayet: “Kâfirler için ise, asla kolay geçen bir gün olmayacaktır.” 

[Küfür hiçbir kutsal ve manevi değeri kabul etmemektir. Dolayısıyla kâfir kişi benliğini, 

sadece sanal bedenî güçten, mal ve yayılmadan alır. Bunlar ise geçici olduğundan, insanı 

korku ve anlamsızlık karanlıklarından asla kurtaramaz. Dünyanın bütün terapi yöntemleri 

birleşse, bu durumdaki bir insanı iyileştiremezler. Zaten bundan sonra gelen yedi ayet, kâfir 

kişinin psikolojisini ve asla içinden çıkamayacağı sıkıntıları anlatıyor.] 

Bir Not: Bu surenin, özellikle bu ilk on ayetin peygamberliğin ilk günlerinde gelmesi, 

Peygamberin psikolojisi ve vahyin mahiyeti açısından çok önemlidir. 

Kâfir Kişinin Psikolojisi 

Allah’a ve ahirete inanmayan insan; başka bir tabir ile sonsuz bir dayanak noktası ile sonsuz 

arzularını yerine getirecek ebedî bir alan bulmayan insan, kâinattaki bütün varlıkları yabancı 

ve kendine düşman bilir. Ve gerçekten de böyle kötü bir bakış açısını taşıyan insana her şey 

hücum eder. Ve en başta, geçmiş ve geleceğiyle bütün varlık ve olaylar âlemini birlik ve 

bilinç içinde yöneten Cenab-ı Hakk ona düşman olur. İşte bu acı durum ve gerçeği şu gelen 

ayet şöylece ifade ediyor: 

11. Ayet: “Kendim onu yarattığım halde bana düşman kesilen bu kişiyi yalnızca bana 

bırak..” 

Yani bütün her şey onun da olsa, ben sonsuz İlahî bilinç olarak onun hakkından gelirim. Evet, 

bu sonsuz İlahî bilinç imkân vermezse, her şey insanın mülkü de olsa insan ondan istifade 

edemez.  

 
58 Baştaki fe bağlacı sayılmazsa, ayetin sayısal değeri 1530 ediyor. 
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Ayetin sonundaki vahiden kelimesine, onu yalnızca bana bırak veya yalnız olarak yarattığım 

veya benzersiz bir şekilde yarattığım, şekilde üç tarzda meal verilebilir. Birincisi yukarıda 

anlattığımız şekilde tefsir edilir. Diğer iki tarzdaki mealin manası ise, şöyle olur: 

a) İnanmayan insan, bütün evrene sahip de olsa aslında yalnızdır. Ve insanın bu yalnızlığı onu 

en çok yoran bir yarasıdır. 

b) İnsan bütün varlıklar içinde son derece güzel ve benzersiz bir fıtrata sahiptir. Bu 12–15. 

ayetler onun bu güzel fıtratını şöylece dile getiriyor: 

12. Ayet: “Ve o insana çok yaygın bir mal vermişim.” 

13. Ayet: “Onun emrinde ve ideali üzere nice evlatlar vermişim.” 

14. Ayet: “Ayrıca ona çok geniş imkânlar ve altyapılar vermişim.” 

15. Ayet: “Bunlar yetmezmiş gibi ayrıca benim bunları çoğaltmamı umuyor.” 

Bu dört ayetin nazm-ı maaniye göre birinci manası böyle olur. İkinci bir manası da şudur: 

İnsan bütün varlıklar içinde terkedilmiş bir yetim gibi kaldığından, bu varoluş açlığını önce 

mülkiyet ve mal ile kapatmaya çalışır. (12. ayet) Sonra cinsellik, aile ve grup psikolojisiyle 

kapatmaya çalışır. (13. ayet) Daha sonra değişik imkân ve altyapılarla bu varlığını uzatmaya 

uğraşır. (14. ayet) En sonunda bol bol hayal ve umutlarla sanal olarak adeta kendini sonsuz 

hisseder. (15. ayet) 

16. Ayet: “Evet, insan manen yani bilgi ve iman ile sonsuz olabilir. Fakat kâfir kişi, 

inanmıyor. Bütün ayet, bilgi ve belgelerimize karşı ayak diretiyor.”  

17. Ayet: “Ben de onu sarp bir yokuşa sürükleyeceğim.” Ki gelişme ve imtihan için ona 

verilen bu imkân ve enerjiler, İlahî sistemi uğraştırmasın. 

17. ayetin son kelimesi olan ve çok sarp bir yokuş manasına gelen sauden kelimesinin sayısal 

değeri 171 eder. Bu da 19’un 9 katıdır. 19 sayısı zirve bir sembol olduğu gibi; saud kelimesi 

de kök olarak yükseliş ve kalkınma manasına gelir. İşareten der ki; insanın ahireti ve dini terk 

etmesi bu gibi temel konuların anlaşılmamasından değil de, sadece dünyevî zenginlik uğruna 

bu yüce değerleri terk ediyor. 17. ayetin ilk kelimesi olan irhak kelimesi de kök olarak kan ve 

terin akması demektir. 

Bu gelen 13 ayet ise bu eşsiz insanın imtihanını nasıl kaybettiğini ve enerjisini nasıl yok 

ettiğini çarpıcı bir üslupla anlatıyor: Şöyle ki: 

18. Ayet: “Mesajımıza karşı ayak direten o insan, düşündü ve değerlendirme yaptı.” 

[Yani dünya ve ebediyeti düşündü; onları değerlendirmeye çalıştı. Fakat acil lezzetleri ve 

dünyayı tercih etti.] 

19. Ayet: “Kahrolası, nasıl da yanlış değerlendirdi.” 

[İnsan halidir yanlış yapabilir. Acaba bir daha dönüp bakmadı mı? Yeni bir değerlendirmede 

bulunmadı mı? gibi bir soruya 20. ayet şöyle cevap veriyor:] 

20. Ayet: “Sonra yine değerlendirdi. Fakat kahrolası, yine yanlış değerlendirdi.” 

21. Ayet: “Sonra incelemeye aldı; bakınıp durdu.” 
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22. Ayet: “Sonra yüzünü ekşitti. Çünkü o kişi, henüz vakti gelmeden ahiret vaadinin ve onu 

bildiren vahiy bilgisinin meyvelerini almaya çalıştı.”59 

23. Ayet: “Sonra arkasını dönüp gitti. Ve kibirlendi; o bilgileri almak istemedi.” 

[Ayette geçen istikbar kelimesi zoraki böbürlenme, yani aslında muhtaç olduğu halde muhtaç 

değilmiş gibi davranmak, demektir; büyük olmadığı halde büyükmüş gibi yapmak demektir. 

24. Ayet: “Bu aşamalardan sonra gerek ebedilik inancı için ve gerek bu inancı bildiren vahiy 

için ‘Bu, nesilden nesle aktarılan bir büyüden başka bir şey değildir’ dedi.” 

25. Ayet: “Ve kutsal bilgiler denilen bu ebedilik inancı, beşeriyetin acizliğinden dolayı ortaya 

attığı kuru bir sözden başka bir şey değildir” dedi.” 

[Böyle bir suçluya neden hemen ceza verilmiyor? gibi bir soruyu 26. ayet şöylece cevaplıyor:] 

26. Ayet: “Evet, imtihan esprisi bozulmasın, diye ceza vermiyorum. Fakat az bir müddet 

sonra onu sakara dayatacağım.” 

27. Ayet: “Bilir misin sakar nedir?” 

28. Ayet: “O her şeyi yok eden, geride hiçbir şey bırakmayandır.” 

29. Ayet: “O insan için bir levhadır.” 

[Bu levvaha kelimesi, ayette geçen, ten ve deri manasına gelen beşer kelimesine uygun olarak 

kavuran, susatan, karartan manasına geldiği gibi; bizim bildiğimiz bilgi levhası veya atmosfer 

veya işaretler yayan bir şifre de olabilir. 

Bu kelime, yukarıdaki sakar kelimesinin yüklemidir. Tefsirler, genelde sakar kelimesini 

Cehennem diye yorumlarlar. Fakat yabancı bir kelimedir; gerçek manası bilinmez, diyenler de 

vardır. Bu sakar kelimesinin sayısal değeri 360’dır. Bu sayı ile beraber “levha” kelimesinin 

ona yüklem olması, bizim İbn Arabî’nin şu sözünü biraz anlamamıza yardımcı oluyor.  

İbn Arabî diyor ki: “Her şeyin içlerinde kayıt edildiği levhalarda yazı yazan kalemlerin sayısı 

360’tır.”60 Evet, küre gibi olan uzay da, bir levha gibi her şeyi kaydeden atmosfer de 360 

derecedir. Her derece bir diş gibidir. Her şey manasına gelen küllü-şey kelimesinin sayısal 

değeri de 360’dır. (Kaligrafik yeri olmayan hemze sayılmaz.) 

Bu 29. ayet,  1007 (19×53) eder. Eğer direkt olarak aleyha’daki zamiri Kur’ana irca etsek 

yani aleyhi olarak okusak, Üzerinde 19 var, mealindeki bu gelen 30. ayet de 19’un 85 katı 

olarak 1615 ediyor. Yuvarlak iki te, te olarak hesap edilmiştir. Çünkü durakta değillerdir; 

dolayısıyla he olarak hesap edilmezler. 

Anlaşılan bu gibi çok küçük küsuratın iki hikmeti var: a) Farklı hesap kombinezonlarının var 

olabilmesi için.. b) Ve 31. ayette ifade edildiği gibi; İlahi mucizeleri görmek istemeyenlerin 

imtihanlarını kaybetmelerine yönelik bir araç ve vesile olmak için.. Yani Allah’ın indirdiği 

Kur’anda ve yarattığı kâinatta karışıklık ve karanlık var, diyenlerin hakkaniyet prensibi üzere 

 
59 Ayetteki “besere” henüz olmadan, bitmeden bir şeyin sonucunu ve meyvesini almaya çalışmak demektir. Ki 

böyle bir durum imtihan esprisini bilmemek demektir. Başka bir tabir ile Allah’ı imtihan etmek demektir. 

(Müfredat) 
60 İbn Arabî Ansiklopedisi, Kalem maddesi. 
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azap çekmesi için.. Daha açık olarak ifade etsek, böyle karanlık bir algı ve inanç zaten başlı 

başına bir azaptır.] 

30. Ayet: “O levhanın üstünde 19 vardır.” 

[Yani 361 (ki 360’ın bir üstüdür) 19×19 ediyor. Bu değer Allah’ın elçisi manasındaki 

Resulullah kelimesinin sayısal değeridir. (Hemze-i vasıl sayılmayabilir.) Evet, bütün varlık 

âlemi, bütün dünya ve atmosfer son derece ölçülü, biçili 360 derecelerle son derece düzenli 

olarak işliyor. Bununla beraber gerek çok iyi örneklerde ve gerek çok kötü örneklerde 

olağanüstü (mucize) bireyler ve olaylar, 19’lu tevafuklar içerir. Evet, evrenin Arapça bir 

tercümesi olan Kur’anda bu tevafuklar, mucizelik derecesindedir. Zaten bu 19 meselesi bu 

surede bildiriliyor. 17. ve 19. ayetlerde de önceden bu dehşetli sırra işaret edildi.] 

Bir Ara İzah:  

Dünyanın gelişmek ve olmak için yaratıldığı belli. Fakat bu gelişme sürecinde imtihan ve 

diyalektik yapı gereği, beşeriyetin ta başından beri iki akım hep var olmuştur. 

Birinci akım olan kâfirler ve münafıklar, insan benini asıl ve merkez kabul eder. Dinî bilgileri 

dışlar; efsane veya hurafelerdir der, geçer. Bunların en büyük delili şudur: Diyorlar ki; dünya 

ve dünya içindeki insan, bu sonsuz ateş galaksileri yanında bir kum tanesi gibi bile kalmıyor. 

Ayrıca her şeyde fizikî ve kimyevî sebepler var; ekstradan bilinçli bir müdahale gözükmüyor. 

İkinci cereyan olan ehl-i kitap ve müminler (müslümanlar) ise, şu üç gerçekle cevap verirler: 

Derler ki: 

a) Evet, varlıkta maddi yasalar var. Fakat bunların üstünde ekstra bilinçli müdahaleler, her 

zaman olmuştur, oluyor ve olacaktır. 

b) Bunlardan biri, bütün evreni birlik içinde bilinçli olarak yaratan Allah’ın peygamberlere 

vahiy gönderip, hayata ve varlığa anlam katmasıdır. İkincisi ise, Allah’ın her şeyde bilinçli ve 

ruhanî boyutlar ve dosyalar kılmasıdır. Ki; dinî literatürde bunlara melaike denilir. Bunlar da 

iki kısımdır. Birinci kısmı, daima düzeni sağlar, yasaları işler. İkinci kısım ise, olağanüstü 

müdahaleler yaparlar ki, cehenneme bakan meleklerin sayısının 19 olması, bu bilinçli yasa- 

üstü yapıya bir işarettir. 

c) Dindarların gerçekçi üçüncü cevapları ise, şudur: Kur’an gibi vahiylerin mucizeliğini 

matematiksel olarak da belgeleyen 19’lu sistemlerin olmasıdır. (Az çok herkes, bu bilinçli 

tevafukları bildiği için burada detaylara girmeyeceğiz. 19 Meselesi ismindeki kitabımıza 

bakabilirsiniz.)  

Bakın bu surenin bu gelen 31. ayeti, kelimeleriyle ve dizaynıyla bu meseleyi şöylece dile 

getiriyor: 

31. Ayet: “Ateş’e bakan, yani ateşli gökleri yönetenler, meleklerdir.” 

[Onlar saf soyut bilinç olduklarından ateşten etkilenmiyorlar. Onların hayatı, topraktan 

yaratılan ve biyolojik dünyayı beşik edinen beşerin hayatı gibi değildir. Demek bu büyük 

güneşler ve galaksiler boşuna ve anlamsız değillerdir.] 

“Onların sayılarını dahi, sadece kâfirler için bir deneme aracı yaptık.” 
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[Yani evrende yasalarla beraber, olağanüstü durumları bildiren 19’lu sistemler de var. Ve bu 

ikili yapı ise, imtihan ve denemenin gerçekleşmesi için yeterlidir.] 

“Ve ehl-i kitap tam inansın ve müminlerin imanı artsın, diye bu olağanüstü durumları 

gösteriyoruz.” 

[Yani vahye ve Allah’a inanan ehl-i kitap ve müslümanların, imtihan için aslında böyle 

olağanüstülüklere ihtiyacı yoktur. Fakat ehl-i kitap yakin getirsin ve müminlerin imanı artsın, 

diye Allah bunları yapıyor. 

Burada ehl-i kitabın önce zikredilmesi, onların katmerli olarak dinî bilgiye sahip 

olmasındandır. Veya burada ehl-i kitaptan maksat ehl-i mekteptir ki, 19’lu tevafukları ve 

bilinçli İlahî işleri, onlar daha iyi görebilirler. Bu 31. ayet bize açıkça şu üç bilgiyi veriyor:  

a) Kur’an her ne kadar zahiren, diğer kutsal kitaplara benziyorsa da onun üstünde görünen bu 

sayısal bilinçli şifreler, Kur’anın gerçekten vahiy olduğuna, kopya olmadığına, direkt olarak 

Allah’tan geldiğine bir delildir. 

b) Ayetin işaret ettiği ve öne aldığı gibi; ehl-i kitap, Kur’anın vahiy olduğuna inansa, kendi 

dinlerinde kalmayı tercih edebilirler. (Maide, 44-48’e bakın.) 

c) Ehl-i kitap ehl-i mektep olduğundan onların imtihanı daha önceliklidir. Ve daha zordur. 

Haliyle ücretleri de daha büyük olur. Demek bazı Müslümanların onları ehl-i necat kabul 

etmemeleri, büyük bir yanlıştır.] 

“Ve bu olağanüstü durumları göstermenin bir hikmeti de, ehl-i kitap ve müminlerin, din ve 

Kur’an konusunda şüpheye düşmelerini önlemektir.” 

[Çünkü bunlar, şüpheye düşerse diyalektik imtihan yapısı ve dengesi zarar görür. Ayrıca bu 

imtihanın gerçekleşmesi için:] 

“Kalbinde hastalık olan münafıklar ve kâfirler, Allah bu sayılarla ne yapmak istiyor, 

diyecekler.” 

[Maalesef bugünkü dindarlar veya dindar görünenler, hiçbir başka yoruma açık olmayan bu 

matematiksel dili inkâr ediyor. Ve gerçek manalarının dilini kaybettikleri bu kutsal metinler 

için onlarca zannî şerh ve haşiye yazıyorlar.] 

“İşte bütün bunlar, imtihan içindir. Bazıları imtihanı kazanır, Allah da onun kazancı olan 

başarıyı yaratır. Bazıları da imtihanı kaybeder. Allah da onun kaybını hakkaniyet prensibi 

gereği yaratır.” 

“Evet, her şey, sonsuz bir bilinç içeriyor. Her şey Allah için bir askerdir. Öyle ki sonsuz olan 

ve seni insanların imtihan edilmesi için gönderen Rabbinden başka hiç kimse O’nun 

askerlerinin sayısını bilmez.” 

[Bu paragrafın Arapçası olan “Wema ya’lamu cünude Rabbike illa hu” cümlesi, 19 harftir.] 

“İşte bu bilinç askerleri ve onların işleri ve sayıları, beşeriyet için bir mesajdır, sonsuzluğa 

açılan bir bağdır.” 

[Bu 31. ayet, 19 harfli olan bu ana temel cümlesiyle beraber ayetin bütün harfleri 247’dir. 

(Kaligrafik değeri olmayan melaiketen kelimesindeki hemze sayılmamıştır.) Bu da 19’un 13 
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katıdır. Surenin numarası + ayet sayısı 130 ediyor. 13 sayısı ve katları ise, özel tecelliye 

işarettir. İmtihan için bir miktar şerrin yaratılması sırrına bakar.] 

Evet, bütün bu bilinçli dizaynlar beşeriyeti melek seviyesine çıkartan özel mesaj (zikra) ve 

sinyallerdir. İşin bir miktar kapalı kalması ve gri görünmesi ise, gerçekliğin olmadığına delil 

değildir. Tam aksine imtihan ve sınav gerçeğini bildiren bir göstergedir.] 

Kur’anda sağ ehli mealindeki ashab-ı yemin tabiri, iman ve uğur ehli manasına geldiği gibi; 

yemin kelimesi de gerçeklik, güzellik ve doğruluk manasını verir. Çünkü and içmek, sözün 

doğruluğuna, güzelliğine ve gerçekliğine bir delildir. Ayrıca yemin, bir kutsala inanmak 

demektir. Demek şerefi üzerine yemin edenlerin hiçbir kutsalı yoktur. 

32–35. Ayetler: “Sakın yanlış anlamayın! Aya, sizi bırakıp giden geceye, size doğru gelen 

sabaha and olsun! Bu vahiy, bu özel bilinçli müdahale, bu 19 mucizesi, büyük mucizelerden 

biridir.” 

36. Ayet: “İnsanın mukadder kemalatına doğru çıkması için bir uyarıdır.” 

37. Ayet: “Sizden ilerlemek veya geride kalmak isteyenler için çift taraflı bir uyarıdır.” 

Evet, yegâne gelişme aracı olan imtihanın gerçekleşmesi için, aydınlık karanlık, hidayet 

dalalet, Cennet ve Cehennem gibi ikili yapılar var olduğu gibi; 19 tevafuklarının da ikili bir 

yönü vardır. Hem şerre hem hayra bakar. Yoksa imtihan esprisi kaybolur.] 

38. Ayet: “Evet her nefis, yaptıklarıyla sorguya çekilecektir.” 

39. Ayet: “Sağdaki ehl-i iman müstesna…” 

40–41. Ayetler: “Onlar, cennetlerde yaşayacaklar; mücrimlerin durumunu soracaklar.” 

42.  Ayet: “Sizi sakara (bu sıcak diyalektik yapının içine) ne sürükledi? diye soracaklar.” 

43–47. Ayetler: “Onlar, biz namaz kılanlardan olmadık. Düşkünlere yemek vermedik. Her 

şeyi boş veren dalgınlarla beraber daldık. Biz kıyamet ve dirilişi yalanladık. Ta ki ölüm gelip, 

gerçeği görünceye kadar..” 

Bu 47. ayette geçen yakin kelimesi, ölüm demektir. Çünkü insan ölmekle dinî gerçeklerin 

doğruluğunu gözleriyle görmüş olur. Hicr suresinin son ayeti olan “Sana yakin gelinceye 

kadar Rabbine ibadet et” ayeti de bu manadadır. Yakin kelimesinin sayısal değeri, 170’dir. 

17 ve katları ise, mekân ve âlem değiştirme sembolüdür. 

İnsan ölmeden önce duygularının yanılgısıyla bu dünyada ebedî olarak yaşayacakmış gibi 

hisseder. “Ölsem de bir yerlerden yardım görürüm” diye kendini kandırır. Fakat böyleler 

öldükten sonra: 

48. Ayet: “Hiçbir destekçinin desteği onlara fayda vermez.” 

49. Ayet: “Madem gerçek budur. Neden bunlar bu mesajdan yüz çeviriyorlar?!” 

50–51. Ayetler: “Tam aksine bunlar, yabani eşekler arslandan kaçar gibi; bu mesajdan 

kaçıyorlar.” 

Bu mesaj onların aklına uymuyor, diye değil. 
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52. Ayet: “Tam aksine onlardan her bir birey, kendisine, yayınlanmış (müneşşera) kitapların 

verilmesini diler.” 

Ayette geçen suhufen müneşşera deyimi ve istiyorlar fiili, Kur’ana ve dine inanmayanlar, 

aslında meşhur olmak istiyorlar, bütün imkânlarının karşılığını dünyada almayı bekliyorlar, 

gibi başka bir manaya da geliyor. Suhuf, kitaplar ve gazeteler manasına gelir. 

53. Ayet: “Hayır! Bu durum, onların aklına uymadığı için değil; fakat düşüncesizliklerinden 

dolayı onlar öte âlemden korkmuyorlar.” 

54. Ayet: “Hâlbuki bu Kur’an, çok iyi bir mesaj ve uyarıdır.” 

55. Ayet: “İsteyen onu anar, uygular.” 

56. Ayet: “Fakat Allah’ın yaratması ve istemesi olmadan, onlar bu mesajı alamazlar. Çünkü 

sadece Allah, insanı korur ve onun eksiklerini bağışlar.” 

[Evet, asıl alınacak mesaj işte budur. Yani sonsuz İlahî bilinç ve irade olmadan, insanın hiçbir 

şey yaratamayacağını, hiçbir şeyin ona fayda vermeyeceğini bilmesidir.] 

Bu surede mesaj manasında beş sefer zikir, zikra, tezkire ve yezkürun geçiyor. Bunların 

toplam sayısal değeri 6276’dır. (Hu zamiri ve elif-lam kelimeden olmadıkları için hesap 

edilmemişlerdir.) Bu altı bin küsur sayısı ise, yaklaşık olarak insanlık tarihinde gerçekleşen 

vahiy ve peygamberlik mesajının süresidir. Halk arasında meşhur olan “Kur’an 6666 sene 

hükmetmiştir.” olan sözün manası budur.  Ayrıca Kur’anın 6236 ayetine de bir işarettir. 

Bu surede tezkire kökünden olan beş kelimenin toplam harfleri de 23 adettir. Bu da Kur’anın 

vahiy edilişinin 23 sene devam edeceğine bir işarettir. 

 

Bahaeddin Sağlam 
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Varlık ve Allah’a Dair   

a) Vahiy Dilinde Varlık Kavramı 

Nasıl ki, bütün gelişmişliğine rağmen yapay ürünler, doğal olanlarının yerini tutamıyor; çünkü 

yapay şeyler sınırlı ve belli bir zihin ve sürecin ürünüdürler; doğal olanlar ise, milyarlarca yılı 

aşan ve kâinat kadar bilinç içeren bir sürecin meyvesidirler. Aynen bunun gibi vahiy denilen 

kâinatın logosu ve mantığı bütün geçmiş ve geleceğin, fizik ve metafiziğin dili, mantığı ve 

ifadesidir. Buna mukabil günlük dilimiz, yüz yıllık bir birikime ve derinliğe sahiptir. Ana 

konumuza geçmeden önce bir-iki örnek verirsek bu çetrefilli ve derin yapıyı biraz aydınlatmış 

oluruz. İşte: 

Âdem (insan) soyut kavramları bilmeden önce çıplaklığın utanç verici bir şey olduğunu 

bilmiyordu. Sonra üst kortex ve süper ego sayesinde soyut değerleri öğrenince çıplak 

kişiliğini meşeliğin içinde (bir orman gibi olan bilinçaltında) gizlemeye çalıştı. (Tekvin, 2/5) 

Bu tarz bir izah, belki sıradan bir insan için çok şey ifade etmeyebilir. Fakat Antropolojiyi, 

Psikolojiyi, Nörolojiyi bilen bir bilim adamı için bu iki satır iki kitap kadar bilgi veriyor. 

Tekvin kitabının ileriki baplarında bu meseleyi izah eden bir pasaj daha var o da şudur: 

İbrahim Rabbi (geliştirici İlahî gücü) mamre meşeliği içinde gördü..  (Tekvin, 18/1) 

Evet, Âdem (insan) Rabbin (geliştirici İlahî gücün) çağrısına mukabil, eski ilkel ve çıplak 

kişiliğini imha edemiyor; süper ego ve üst kortex altında (bilinçaltında) onları gizliyor. 

Burada bu insanî yapıda kadın ve erkek eşit olduğundan Allah (Rabb) direkt olarak âdem ile 

konuştu, deniliyor. 

Âdem (insan) soyut kavramları (Allah’ın isimlerini) öğrenince İlahî bir varlık oldu. Tevrat bu 

devrenin sonunda Allah’ın oğulları ve kızları olan insanlar birbirleriyle evlendiler diyor. 

Demek nikâh kavramı ve evlilik kurumu namus, mülkiyet ve inanç gibi soyut değerlerden 

sonra var olmuştur. (Tekvin, 3/9-11; 6/1-8) 

Burada dikkat etmeniz gereken şudur: Dinî ve vahiy ürünü olan metinler, ürün ve meyve 

manasında olan oğul ve oğullar deyimini kullanırken, Allah’ın sonsuz soyut varlığına 

yakışmayan veled ve doğurma gibi kelimeleri kullanmamışlardır. Daha sonra gelen bazı 

şekilci dindarlar oğul kavramını maddi bir doğurma gibi anlayınca Kur’an bunu düzeltmeye 

çalıştı. Yani Kutsal Kitabın metnine yanlış demedi. Sadece Yahudi ve Hıristiyanlar yanlış 

anlıyor; müşrikler gibi Allah’ı maddi olarak biliyorlar, dedi. (Tevbe, 30)  

Evet, varlık konusunda Tevrat ve İncil mucize oldukları gibi, Kur’an da dil ve iman açısından 

yüksek mucizeler gösteriyor. Mesela tapılan varlığa ve değerlere normal dil bilgisi kurallarına 

göre mabud kelimesi kullanılması gerekirken, buna bedel daima Allah ve İlah kelimelerini 

kullanıyor. Bununla der ki; ism-i meful kipi edilgenliği, sınırlılığı ve donukluğu ifade ediyor. 

Hâlbuki Tanrı ve tapılan hakikat aktif, kutsal ve sonsuz olmalı ki, ancak İlah ve Allah 
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kelimeleri ile ifade edilebilir. Kur’anda mabud kelimesinin geçmemesi gibi mahlûk (yaratık) 

kelimesi de geçmiyor. Sadece halık (yaratan) ve halk (yaratma) kelimeleri geçiyor. Evet, İlahî 

sonsuz-soyut varlık, kudretine sürekli şekil veriyor. Nesneleri belli bir form içinde 

oluşturuyor.  Halık kelimesi şekillendiren demektir. Evet, Allah’ın yaratıcılığı ve 

şekillendirmesi sonsuz ve süresiz olarak devam ediyor. Fakat anbean nesnelerin yapısı nitelik 

ve nicelik olarak değiştiğinden donukluk ve sınırlılık ifade eden ism-i meful kipi ile mahlûk 

ve mahlûkat kelimesi Kur’anda geçmiyor.   

Bu ontolojik iki kelime gibi mevcut ve mevcudat kelimeleri de geçmiyor. Çünkü vücud 

(varlık) sürekli aktiflik içindedir; sonsuzdur ve sadece bir tanedir. Ki bu sonsuz varlığın 

zihindeki karşılığı 1 ve Birliktir. Diğer nesneler ve formlar sadece o Birin türevleridir.  

Kur’an vücud kökünden sadece vecede-yecidu fiillerini kullanıyor. Bu üslubuyla der ki: 

Varlık bir tanedir ve sonsuzdur. İnsan sadece kapasitesi nispetinde onunla karşılaşır; onu 

hisseder. Çinliler (Taocular) bu 1 değerindeki somutluk kavramından da rahatsız olmuşlar ki; 

o sonsuz ve soyut varlığı 1 ile değil de sıfır ile ifade etmişlerdir. Nitekim İslamî literatürde 

sıfır ulûhiyeti temsil ederken 1 (somut tecelli işareti olarak) Rahmaniyeti temsil ediyor. 

Ayrıca Arapçada fonetikleri birbirine yakın olan kelimeler belli bir ortak noktada kesişiyorlar. 

Mesela necis ve ricis gibi; cûd ve vücud kelimeleri de birbirine yakın manalara konulan iki 

bayraktırlar. Evet, bizim mecazen kullandığımız vücud kelimesi, somut ve İlahî sonsuz soyut 

varlığın bir cûdu ve cömertliğidir. Kur’an bu varlık nimetini ve şifresini Besmelenin dört 

kelimesinde ifade etmiştir: 

Allah, tapılmaya layık, bütün yetkinlik ve değerlere sahip, sonsuz soyut varlık manasına gelir. 

Rahman, Allah’ın (sonsuz-soyut varlığın) sonsuz-somut örneklerle somut varlıkları ve onların 

özü olan kişiliklerini düzenli ve yasal olarak belirlemesi ve beslemesi demektir. 

Rahim, soyut ile somutun birleşmesi sonucu sıra dışı ekstra iyilikler, cömertlikler, şefkat ve 

inayetlerde bulunan demektir. Bu iki çeşit varlığın bilimsel yönü ise isim kelimesinde saklıdır. 

İsim ve esma sınırlı somut belirgin nokta varlıklar, demektir. Özellikle belirginleşen benler ve 

bilinçler. Ki her birisi Allah’ın o sonsuz varlık hazinesinden istifade etmenin bir yolu, 

yordamı ve bilimsel bir izahıdır. Demek Allah’ın isimleri yıldız, çiçek, böcek, kimya, fizik, 

ihsan, insan vs. varlıklardır. Yani Allah’ın isimleri, İbranice ve Arapça veya Süryanice belli 

kutsal kelimeler demek değildir. Bu kutsal kelimeler, anlattığımız bu cûd ve rahmet 

noktalarının insan tarafından sözcüklerle işaretlenmesidir:  

Allah, Âdeme (insanoğluna) Allah’ın isimleri olan eşyanın mahiyetlerini öğretti. Ve ey Âdem 

bunların isimlerini (özelliklerini) meleklere bildir, dedi. (Bakara, 31) 

Evet, o sonsuz-soyut varlık yani Allah rahmaniyetiyle somut noktalarda kendini gösterdiği 

gibi, insanoğlunu hayvaniyet mertebesinden alıp rububiyet ve gelişme sürecinde onu 

yeryüzünün halifesi yapması da o sonsuz mükemmel varlık düzeninin bir çiçeğidir. Evet, 

özellikle Sami dillerde Allah’ın isimleri kabul edilen sözcüklerin sonsuz bir bilinci ifade eder 

tarzda matematiksel boyutları taşımaları, insanın âdem olmasının bir mucizesi gibi duruyor.  

Evet, varlık bütün boyutları ve renkleri ile o kadar büyük ve sonsuz bir nimettir ki; Kur’an 

onu kapsayacak, sınırlandıracak bir kelime ile ifade etmiyor. Yokluk yoktur, dercesine yokluk 

manasına gelen ‘adem kelimesini kullanmıyor. Tek gerçek, sonsuz ve kuşatıcı olan Allah’tır, 

diyor. Peki, bu kadar güzelliğe rağmen neden bazıları onu inkâr ediyor? 
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Cevap: Aslında kimse Allah’ı inkâr etmiyor. Çünkü Allah’ı inkâr etmek varlığı ve gerçekliği 

inkâr etmek demektir. Yani Allah yoktur, diyenler, Kilisenin ve avamın tasavvur ettiği Teo 

yoktur, demek istiyorlar. Kendi varlık anlayışlarını ifade edemediklerinden agnostik gibi 

kalıyorlar. Hatta varlık bir yanılsamadır, diyenler dahi hayal seviyesinde bile olsa bir çeşit 

gerçeklik rengini kabul etmiş oluyorlar. Varlığı kabul ettiği halde hayatı ve kendisini absürt, 

anlamsız ve değersiz görenlere ise, Nihilist denilir. Bu kelime etimolojik olarak algı ve duygu 

zayıflığı demektir.  

Evet, insanda sağlıklı bir mide ve iştah yoksa semavi (göksel) bir sofra olan sonsuz nimetleri 

içeren, sürekli gelişen ve geliştikçe göreceli eksiklikleri tamamlayan varlık sofrasından elbette 

ki payı az olacaktır. Azap dediğimiz gerçek dahi, yıkıcı olma niteliği ile değil de, nimetin 

eksikliği demektir. Nimetten istifade ise, duyu ve algıların gelişmesine bağlıdır. Bu da insan 

elindedir.  

Nitekim küfür kavramının birinci manası değerlerin yokluğunu iddia etmek değildir. Varlığın 

ve hayatın nimet oluşunu görmemektir. İnkâr manasındaki kelime ise cuhudtur. Ki bu da 

bilimsel ve gerçek manada mümkün değildir. Varlığın bütün boyutlarının yapısını ve 

çeşitliliğini algılama ve duyumsamanın dinî ismi şükürdür.  

Evet, kim neyi ne kadar algılıyorsa, hissedip yaşıyorsa, onun değeri o kadardır. Aşk ise, bu 

varlık nimetinin mükemmelliğini şiddetli derecede hissedip ona doğru incizap ve cezbedir.   

b) Gölge ve Gölge Varlık Kavramı  

Hem Kur’anda hem Sami dil ailesinde hatta Arien dil grubunda gölge ve gölge edebilen eşya 

manalarını taşıyan kelimeler birbirlerine çok yakındırlar. Evet, insanın yapısı aynı olduğuna 

göre duyguların varlık karşısındaki ifadesi olan bu ontolojik meselede de kelimeler aynı 

zihniyeti taşıyor. Mesela: 

Sami dillerde madde uzayan nesne demektir. Ki Batı dillerinde bu,  mater ve materyal 

kelimeleriyle ifade edilmiştir. Metre kelimesi bu kökten gelir. Fizikte bilindiği gibi 

parçacıklar (kuantite) birleşip bir alanda yer alınca Arapçada buna mekân (oluşum sahası) 

yani varlık nimetinden istifade edilebilecek somutlaşma alanı denilmiştir. Belki de kader 

tarafından madde ve varlığın 5’li yapısına ve mekânın niceliğine işareten madde’nin sayısal 

değeri 50; mekân’ın ise sayısal değeri 111 gelmiştir. Madde ve mekân ile ilişkili olan zıll 

(gölge) kavramının da dikkat çekici manaları vardır. Şöyle ki:  

Bu kök kelime, nakıs fiil (yardımcı fiil) olarak kullanılır; süreklilik ve fiilin o ana kadar 

devam ettiğini bildirir. Bir de mecaz-ı mürsel olarak, gölge eden bulut, dağ, duman gibi somut 

şeyler manasına da gelir. Ve gölgelik mekân manasından dolayı, varlığın konfor ortamının adı 

manasına geldiğinden, gölge ve gölgelikler Kur’anda, özellikle cennet, nimet ve saadetin 

ifadesi siyakında kullanılmıştır. (Müfredat’a bakılabilir.) Bu manalara dayanarak diyebiliriz 

ki; gölge ne çok sıcak ne çok soğuk olmayan ve bugünkü dilde konfor kelimesi ile ifade 

edilen mutlu ortam demektir.  

Dolayısıyla Araplar gölgeye çok muhtaç olduklarından Kur’an bu kelimeyi çokça 

kullanmıştır, gibi bir serzenişe gerek yoktur. Kur’anın fizik deyimi olarak gölge kavramını 

kullanması, başlı başına büyük ve açık bir mucizedir. Öyle ki bu konudaki ayetlerin zahiri 

meallerinden bile bu açık mucize anlaşılabiliyor; şöyle ki: (Nahl, 48) 
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Allah’ın yasal meşietiyle şekillendirip yararlı hale getirdiği nesneleri görmediler mi? Onların 

gölgeleri sağdan (doğudan) ve şemaillerinden (şekillerinden) çekilip, Allah’ın sonsuz 

sistemine itaat ediyor. O nesnelerin kendisi de, Allah’ın sonsuz büyüklüğü karşısında bükülüp 

kalıyorlar.  

Burada bu ayetin dört kelimesinin birer işaretine değinsek iyi olur. 

1) Allah’ın halk etmesi deyimi, hacim alıp yasal olarak devam eden; gelen ışığı kıran, gölge 

yapan varlıklar demektir. Hz. Muhammed’in gölgesi yoktu rivayetinin manası bu çerçevede 

anlaşılmalı. Yani onun her davranışının arkasında İlahî bilinç ve kasıt açıkça görünüyordu. 

Ragıp El-İsfehani, bu rivayetin sahih olduğunu ve Müfredatta değil de başka bir kitapta bunu 

açıklayacağını söylüyor.    

Demek eğer hacim, şekil, devamlılık ve faydalanma boyutu yoksa başka bir tabir ile gölgelik 

olmuyorsa ona mahlûk denilmez. Bu manada İbn Arabî Ruh mahlûk değildir, demiştir. Evet, 

varlık, sonsuz ve şekilsiz bir enerji deryası+sonsuz bir yazılım ve bilinç+sonsuz gelişme ve 

yararlanılma döneminden ibarettir. İlk iki aşamaya mahlûk denilmiyor. Çünkü bu iki 

aşamanın şekli yok çünkü sonsuzdurlar. Fakat Rububiyetin diyalektik sürecinde gelişmek ve 

mana üretmek için Allah sonsuz olan kudretine ve bilincine dosyalar olarak formlar giydirir; 

yaratılma ve yararlanma gerçekleşir. Evet, yoktan yaratma demek olan exnihilio yoktur. 

2) Burada geçen fey kelimesi, gidip gelen gölge demektir. Zilal ise daha çok sabit gölgeler 

için kullanılır. Doğu manasına gelen yemin (sağ taraf) tekil gelmiştir. Şekil, kuzey ve batı 

manasına gelen kelime ise şimal değil de çoğul olarak şemail gelmiştir. 

3) Eşyanın iki temel durumu var: Görünürdeki (şehadetteki) halleri; metafizik olan geçmiş ve 

gelecekteki görünmeyen gaybî halleri...  

Kur’anda birinci durum için kunût, kıyam, boyun eğme (dâhirun) gibi kelimeler kullanılırken, 

ikinci durum için genelde secde kelimesi kullanılır. Hz. Peygamberin Ebu Zer’e güneş 

batarken, Nereye gittiğini biliyor musun, diye sorması, Ebu Zer’in Allah’a secde etmeye 

gidiyor, diye cevap vermesi bu mana çerçevesindedir.  Evet, secde kulun Rabbine en yakın 

olduğu durumdur. Yani insanın sonsuzluğu, maneviyatı, devamlılığı ve yazılımı anlaması ve 

yaşaması için en iyi ortam secdedir. Bu hadis, temel kaynaklarda rivayet edilmiş ve itiraz 

görmemiştir.  

4) Fizik ilminde bilindiği gibi, parçacıklar tek bir noktadan doğarlar, sonra tek başlarına veya 

birleşerek birçok şekiller alırlar. Ve her şeklin bir gölge boyutu oluyor. Demek Nahl 48. ayet, 

sağı (doğuyu) tekil ve diğer oluşumları şemail diye çoğul olarak ifade etmesi başlı başına 

gaybî bir mucizedir.  

Konumuzla alakalı 2. belge, Furkan 45-46. ayetleridir:  

Rabbinin zıtları birbirine çatıştırarak somut maddeyi (dolayısıyla) gölgeyi nasıl uzattığını 

görmedin mi?  

Ben kesin bilmiyorum, fakat büyük bir ihtimal ile denilebilir ki; dört farklı enerji alanının 

yoğunluğu, birleşmesi ve gelişmesiyle atomlar yaratılıyor; uzay, zaman ve madde meydana 

geliyor; geldikçe de gölgeler uzuyor. 

Eğer Rabbin dileseydi, o gölgeyi durağan kılardı. Fakat her şeye hareket vermiştir. Ve güneşi 

gerek gölgenin ve gerek gölge eden cismin görünmesine delil (gösterici) kılmışız. 
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[Evet, dışarıdan büyük ve güçlü bir ışık olmazsa ne eşya görünür, ne de onlardan istifade 

edilir. Fakat bazıları eşyanın sınırlı dar yapısında boğulup, güneşi görmedikleri gibi; bazı 

sofiler de o kadar aşk ile güneşe kilitlenmişlerdir ki hayatı görmez olmuşlardır. Demek madde 

ve somut nesneler, insanı sonsuz bir gücü ve sonsuz bir bilinci görmekten alıkoymamalı!] 

46. Ayet: Sonra biz o gölgeyi bize doğru (metafiziğe) yavaşça çekeriz. 

[Evet, varlıklar içinde en büyük bene sahip ve dolayısıyla en çok gölge eden 46 kromozomlu 

insanoğludur. Ki insanın bir silüeti olan ruhu ölümde metafizik âleme karışır. Bu ince manaya 

işareten ayetin numarası 46 olduğu gibi, harfleri de 23 adettir.] 

c) İhlâs Suresinin Beş Nüktesi 

Surenin tamamı: De ki (evrensel vahiy diliyle de ki;) Hüve (o varlık mutlak olarak) Allah’tır 

(soyut ve sonsuzdur.) Fakat nokta tecellileri olarak ehadiyet cilvesiyle (monadlar şeklinde) 

somutlaşır, görünür. 

* Ehad kelimesinin sayısal değeri 13 etmekle determine somut dünyayı, göreceli ve 

sınırlılıktan kaynaklanan şerri, Mekke’de ehadiyet cilvesi sonucu alınan vahiyleri gösterdiği 

gibi; Allah ehaddır cümlesinin 130 olması bu remze bir imadır; (med ve tenvin ile beraber.) 

Allah sameddir. Yani sınırlı sonlu dünyada her şey zıddına muhtaçtır. Fakat Allah sonsuz 

olduğu için, soyut ve somut gerçekler, O’nun birer eli gibi durduğundan, o hiçbir şeye muhtaç 

değildir.  

* O doğurmamıştır. Yani doğum, maddenin maddi bir şeyi ortaya çıkarmasıdır, Allah’ın 

Kur’anı indirmesi, İsa’yı canlı bir vahiy yapması, kâinatı bir melek gibi yönetmesi, 

doğurganlık değildir. Belki tecelli ve yansımadır. O sonsuz varlık ve bilincin her an (her gün) 

yeni bir şe’n ve faaliyette olmasıdır. Bu cümlenin 114 (19x6) etmesi, Kur’anın 19’lu yapısına 

ve 114 sureli oluşuna bakar.  

* O doğmamıştır.. Surenin Besmele ile beraber harfleri 66 adettir. Ki Allah kelimesinin değeri 

ile eşittir. (66+66) 132 eder. Ki bu sayı Muhammed kelimesinin ebcedidir. Demek Allah 

sonsuzluğu ifade ediyorsa da, ehadiyet cilvesi olarak peygamberler, kitaplar, veliler olarak 

kendini temsil ettiriyor. Fakat o mutlak (hüwe) ve sonsuz olduğundan:  

* Hiçbir kişilik ona denk değildir.  

Kul Hüve kelimesi 141 ve Hüve kelimesi 11 etmesi ima eder ki; Allah geçmiş ve gelecek 

olarak mutlak ve sonsuzdur. Aradaki maddi örnekler sadece kulların yararlanmasına yani 

yaradılışa alt yapı ve araç olmaları içindir.  

Bu surenin tamamının ebcedî değeri 1001 ediyor. İşareten der ki; ara tecelliler olan esma ve 

şüunat hem çokturlar hem çeşitlidirler.  

Demek ancak bu derin, varoluşsal nükteler ile insan, kendisini şirkten ve ataletten kurtarabilir. 

Onun için bu sureye isim olarak İhlâs Suresi (kurtarıcı sure) denmiştir. Demek Kur’anda ve 

bir kısım edebî ifadelerde Allah için kullanılan Melik (Kral) Sultan, Şems-i Ezelî gibi tabirler 

mecazdırlar. Allah’ın sonsuz egemenliğini ifade için birer düşünce merceği olan kelimelerdir.  
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Evet, Allah’ın maddi ve sınırlı olduğunu söyleyen ifadeler, Kur’anın sonsuzluk ifade eden 

tevhidî anlayışına zıt olduklarından, onların dinî bir kıymetleri yoktur. Zümer suresinin 4. 

ayeti, gayet net bir şekilde bu hakikati izah ediyor: 

Eğer Allah maddi evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından bir varlığı seçerdi. Fakat O’nun 

sonsuz varlığı böyle bir şeyden çok çok yücedir. O mutlaktır, sonsuz ilahtır; bütün varlığı 

kuşatan Vahid (Birdir) ve kâinatta kendisine bağlı (abd) olan diğer bütün kişilikleri ve 

nesneleri bu birlik içinde birleştirmiştir. 

Bu ayette görüldüğü gibi Kahhar ismi imha edici, lanet edici manasında değildir. Allah’ın 

sonsuz gücüyle zorla dahi olsa kâinattaki bütün dosyaları bir birlik ve ahenk içinde tutması 

manasındadır. 

d) Şehadet Âlemi ve Belge (19 Mucizesinin Asr-ı Saadette tahakkuku) 

Buraya kadar dediklerimiz ve anladıklarımız, makul ve gerçek olmakla beraber, bir derece 

gaybî ve metafizik kalıyor; onun için akıl, maddi ve somut dört köşeli bir delil istiyor. İşte 

diğer notlarda Kur’anın beyanının mucizeliğini gördüğümüz gibi şehadet âleminden olan 

belge konusunda da Kur’an yine mucizeliğini gösteriyor. Şöyle ki: (En’am, 19)  

De ki: Hangi varlık, hangi nesne somut şahitlik ve belge olarak daha büyüktür. Sen de ki: 

Allah, somut hayatımız itibariyle benim ile sizin aranızda şahittir. Ayrıca gayb âleminden 

şehadet âlemine (bana) bu Kur’an bildirildi ki, sizi ve ulaşan herkesi uyarayım. Siz Allah ile 

beraber (onu sınırlandıracak) başka ilahların olduğuna mı şahitlik ediyorsunuz? Sen de ki: 

Ben şahitlik etmeyeceğim. Ve ben kesinlikle sizin eş koştuklarınızdan beriyim: (Onlardan 

kurtulacağım.) 

Bu ayette bilginin kalitesine ve kaynağının sağlamlığına işaret eden 7 kelime var.. Şöyle ki: 

Kul (de ki) kelimesinin, vahiy bilgisinin yapısına ve sonsuz delillere dayandığına işarettir. Bu 

kelimenin bir tek ayette üç kere gelmesi de bu vahiy bilgilerinin Kur’an olarak somut bir 

belgeye dönüştüğüne bakar. 

Şey form ve bilgi almış nesne. Bu kelime der ki; her varlık ve her nesne maddeten sınırlı ve 

küçük de olsa, taşıdığı form, yazılım ve bilinç itibari ile sonsuzluğu, birliği, düzenin 

egemenliğini gösterir. Kaldı ki; Allah’ın şahitliği; sonsuzluğu ve bütün değerleri temsil 

ettiğinden ondan daha büyük ve daha önemli bir şahit ve belge olamaz. (Ayete bu şekilde 

mana verdiğimiz zaman Allah hakkında şey denilir mi, denilmez mi gibi bir tartışmanın bir 

anlamı kalmıyor.) 

Allah benimle sizin aranızda şehittir. Evet, Allah bu konuda somut olarak da şahit olmuştur. 

Hz. Peygamberi muvaffak etti, düşmanlarına üstün kıldı.  Bu 19. ayet ve bu cümlenin 19 harfi 

ve Kur’anda milyar ihtimalleri aşan 19’lu tevafuklar, Hz. Muhammed’in somut birer 

belgeleridirler. Kur’an binler somut verisiyle bu konuda çok büyük bir şahit, belge ve delildir:  

De ki, Ben şirke şahitlik etmeyeceğim. İşte bu haber aynen gerçekleşti. Mekke’de sekiz sene 

Müslümanlar bu konuda zora tabi tutuldukları halde, bu vaad bozulmadı. Cümlenin harfleri de 

sekiz adettir. 

De ki: O tek bir ilahtır. Bu cümle mantık önermesi gibi somut bir belgedir. Yani eğer Allah 

varsa sonsuzluk ve birlik O’nun birinci zorunlu niteliğidir. 2×2 eğer gerçekse bunun zorunlu 

neticesinin 4 olması gibi.  
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Ve ben sizin eş koştuklarınızdan kurtulacağım. Bu da bir ihbardır ve somut bir belge olarak 

gerçekleşmiştir. Yani on dokuz sene sonra, Hz. Muhammed Kâbe’yi putlardan temizlemiş 

oldu. Bu cümlenin görünen harfleri 19 adettir.  

Bir Hatırlatma: Kâinatta göreceli bir ben ve bilince sahip olan kişilikler ve nesneler, abd yani 

kul yani Allah’ın sonsuz sisteminin bir hizmetkârı olduklarından tevhide, birliğe, sonsuzluğa 

yani ulûhiyete zıt olmuyorlar. Tam tersi ulûhiyetin varlığı, bunları gerektiriyor. Nitekim 

bunlar da bu muhtaç ve sınırlı benlikle o Sonsuz Ummanın varlığına görünür birer delil 

oluyorlar.   

Evet, bu sonsuz ulûhiyeti inkâr eden veya bencillik ile ondan ilişkisini kesen benler, ancak 

kendi benlikleri kadar varlıktan ve kemalattan istifade ederler. Onlar için bütün kâinat bir 

cehennem gibi olur. Fedakâr, iman ve ibadet ile sisteme entegre olmuş bir kul ise sonsuz 

sistem kadar istifade eder. Belki göreceli bir sistem olur. Varlık bütün boyutlarıyla onun için 

bir nimet cenneti haline girer. 

Kur’anda çok kullanılan abd ve ibadet kelimesi sadece bağlılık manasına gelir; esirlik 

manasına gelmez. Fakat bağlılığı bir esaret gibi değerlendiren veya sosyal entegrasyonu 

istibdada dönüştüren bazıları, bu kelimeyi mecrasından çıkarmışlar. Hâlbuki bu sevimli 

bağlılığa daha önce hıllet (dostluk), muhabbet ve vedudiyet (sevgi) bağı deniliyordu. 

e) Tarihi Bir Hatadan Geri Dönmek 

Çok eski zamanlardan beri inanç ve varlık anlayışında iki cereyan hep devam edip gelmiştir. 

İrfanî ve batınî bilgi ile şeklî, zahirî inanç veya başka bir tabir ile heterodoks bilgi ile ortodoks 

inanç veya başka bir tabir ile tasavvuf ve kelam akımları birbiriyle mücadele ederek bugüne 

gelmişlerdir. Mutasavvıflar hiçbir zaman Vâcibul-Vücud, hudûs, imkân gibi kelam 

literatüründen haz almamışlardır; kelamcılar da sofiler halkı saptırmasın diye hurafevari, 

skolâstik zahiri bir literatürü devletler eliyle millete dayatmışlardır.  

Bediüzzaman, dinsizliğin egemen olduğu ve kutsal değerlerin çiğnendiği bu çağda imanı 

kurtarmak endişesiyle önce Kur’an ağırlıklı bir kelam yolunu tutturmuş; ömrünün sonlarına 

doğru, tasavvufun varlık anlayışını yaşadığını ve hakkal-yakin olarak tecrübe ettiğini Şualar 

adlı kitabında söylüyor. Üç yüz yıl önce Afrikalı bir Şâzeli, varlığı çok basit ve güzel bir 

şekilde şöyle açıklamıştır: Vücut ve varlık umumi ve sonsuzdur. Sadece ak ve kara 

desenlerde kendini gösteriyor. 

Haliyle Allah’ın somutlaşmış esması olan ve mülk (tarla) ile ifade edilen sınırlı yaratıklar, 

Allah’ın aşkın, yetkin ve sonsuz varlığının yerini tutmasın, putçuluk gelişmesin diye 

kelamcılar, sofileri çokça kınamışlar. Hâlbuki sofizmdeki bu tehlike ihtimaline karşı, 

kelamcıların anlattığı Teo anlayışı daha çok putperestlik zihniyetinin oluşmasına elverişlidir. 

Ve bilim ehli için dinsizliğe götürür.  

Türkçedeki var kelimesi etimolojik manası ile tarla yani istifade edilen somut nesne demektir. 

Demek eğer Kur’anın sonsuzluk ve esma tarifi esas alınsa tehlike hepten ortadan kalkar, irfan 

ve bilgi yolu açılır. O zaman sonradan var olma manasındaki hudûs ve olasılık içeren imkân 

kavramları da müfredattan çıkar. Ki dinin asıl kitaplarında bu iki kavram ve onların dayandığı 

Vâcibul-Vücud kavramı geçmiyor. Evet, varlık sonsuz ve bir tanedir. Sonradan hiçbir şey var 

olmuyor. Bu varlık sonsuz tecelli imkânlarına sahiptir ve sonsuz olarak da tecelli ediyor. 

Dolayısıyla yoktan var etme manasındaki icad kelimesi sadece form ve nesnelerin yazılımı 
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için mecazen kullanılabilir. Hudûs ve imkân kelimeleri de birer zihnî idman olmaktan öte bir 

şey ifade etmiyor.  

Bence her üç semavi din birleşip yeni bir varlık ve Allah inancı literatürünü yazmalıdırlar. 

Ortaçağda dinsizleri susturmak için spekülasyonlarla gelişen ve vahiy metinlerine uymayan, 

varlığı bölen şirk ve ikilik kokan Ortaçağ Akaidini bırakmalıdırlar. Günün bilimsel bilgileri 

ışığında semavi metinlerin mucizeliğini göstermelidirler.  

Evet, bazı sofiler, şeyhlerini kutup bildiklerini (sınırlı oldukları halde) sonsuz ulûhiyet ile 

karıştırıp onları bir süpermen gibi algılamışlar ise de; bunlara mukabil İbn Arabî ve Mevlana 

gibi âlim sofiler, sonsuzluğu ve varlığın bütünlüğünü çok güzel bir şekilde ifade 

edebilmişlerdir.  Galiba bu farklılıktan dolayıdır ki; bazı Ortodoks Nakşîler teist 

olduklarından Mevlana ancak bize mürid olabilir, demişler; Mevlana’yı küçümsemişler. İbn 

Arabî’yi de tekfir etmişlerdir. 

Bütün mesele vahyin, yazılımın, logosun, kelamın mahiyetini iyi bilmemekten kaynaklanıyor. 

Zaten Selef-i Salihînin, Akaide Kelam İlmi demesi bu önemli noktaya dikkati çekmek içindi. 

Çünkü kelam yazılım, yasa ve logos manasına gelir. 

Hülasa: Sonsuzluk ve kuşatıcılık ve birliği ifade eden Vahidiyet kavramı ile benleri ve küçük, 

bağlı dosyaları ifade eden Ehadiyet gerçeğini iyi dengelemek gerekiyor. Ki bu varlık 

odacıkları, Allah’ın en büyük ismi olan Adl ile gerçekleşiyorlar. Demek her şeyde denge 

gerekli olduğu gibi inanç ve epistemolojide de adalet ve denge gerekiyor. Demek Biyolojiyi, 

fiziği, sibernetiği, bilgiyi, dinin evrensel deyimlerini tam anlasak, cehalet ve şirk 

karanlıklarından kurtulup sonsuz nimet bahçelerinde sonsuz bir aydınlıktan beslenebiliriz, 

Allah’ın razı olacağı bir kul (abd) oluruz.  

Sözümüzü bir arifin şu beyti ile bitirelim: 

Gir meslek-i uşşaka, gör hikmet ü feyzi 

İrfan u hüda akl-ı Aristo ile olmaz.. 

Evet, Aristo bilimde ve inançta Muallim-i Evvel sayılır. Onun bilgilerinden insanlık çok 

istifade etmesine rağmen, bugünkü kilitlenmenin ve hurafeciliğin en birinci sebebi yine odur. 

Zaten Hristiyanlık ve İslam dinleri, mucizevî vahiy metinlerini bırakıp Aristo felsefesine 

dayalı olarak Akaid ve Kelam kitaplarını yazmalarından sonra, dinin mucizeliği kayboldu. 

Çünkü: 

Aristo, Allah’ı ilk sebep olarak algılıyor, kâinatı ve varlıkları Allah’ın o sonsuz bilinç ve 

inayetinden müstakil, kendi kendine etkin ve yetkin olarak biliyor. Dolayısıyla ciddi İslam 

âlimleri tarafından müşrik kabul ediliyor. Bugünkü deyim ile ifade edersek Aristo gibilere 

Deist denilir. Yani Allah var, fakat vahiy göndermek, ölüleri canlandırmak gibi işler ile 

ilgilenmez. Ki Kur’an böylelere müşrik diyor. Ahirete ve vahye inanan Ehl-i Kitaba ise asla 

müşrik demiyor. Sadece bazı yanlış bilgilerini düzeltiyor. Demek Ahmet Remzi Efendi’nin 

yukarıdaki şiiri, Aristo’nun bu halini ifade eder ki; bin yıla yakın bir süredir, 

medreselerimizde Aristo’nun mantığı ve felsefesi okutuluyor. Demek Ümmetin bu meseleyi 

önemli tutması lazım!. 

Bahaeddin Sağlam 
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Bilgi Formatı Olarak Alak Suresi 

19 ayettir. Sondan, Kur’an’ın 19. suresidir. Kur’an’ın düzenli ve en zirve biçimde bir bilgi 

olduğunu gösterir. (19 sayısının tevafukları ile ilgili makalelere bakabilirsiniz.) 

Birinci Ayet: Her şeyi terbiye edip geliştiren, her şeyi şekillendiren (form veren) Rabbinin 

ismini (belirlenmiş reel noktaları) oku! (Veya hafızanın derinliklerindeki bilgileri açıkla!) 

[Bu ayette; okumanın da bir ismin tecellisi olduğunu göstermek için mefulün başına be harf-i 

cerri konulmuştur. Yani buradaki harf-i cer ittisal içindir; maiyyet, araç ve teberrük için 

değildir. Bu takdirde meal, Rabbinin ismini oku, şeklinde olur.] 

İkinci Ayet: O Rabb ki, insanı rahme kök salan zigottan şekillendirendir..  

[Zigot, aşılandıktan sonra rahme asılan, kişinin DNA bilgilerini içeren ilk embriyo ve ondan 

çoğalan kök hücreler demektir.] 

Üçüncü Ayet: Oku! (Beyninin derinliklerindeki bilgiyi açıkla.) Rabbin çok çok ikram ve 

inayet (özel ilgi ve destek) sahibidir.  

[Bediüzzaman, 20. Mektupta bu manayı şöyle iki cümle ile ifade etmiştir: İnsandaki sanat ve 

sıbğa-i İlahiye onda hitab-ı İlahî çiçeğini açtı. Cenab-ı Hakkın mücerred olan ilim ve hikmeti 

tecessüm edip kâinat olarak göründü. Sonra ilme dayanan Kur’an Hakîm olarak ilan edildi. 

Beşerin bütün ilimleri bu iki kitabın hikmetlerini açmak ve anlamak içindir.] 

Burada Kur’an’dan maksat, insanlığın vahiy ve dinlerle yaşadığı 7000 yıllık süreçtir. Çünkü 

başka bir eserinde, Kur’an yedi bin senedir, hayata hükmediyor, diye söylüyor. Âdemden bu 

zamana kadar yedi bin sene geçti, rivayeti de bu manadadır. Evet, gerçek insanlık demek olan 

ademiyet ancak ilahi dinlerle mümkündür. 

Dördüncü Ayet: O ki, kalem ile tedricen öğretti.  [Alfabe, hukuk, kutsallık, edebiyat gibi 

soyut değerleri de vahiy gibi tedricen öğretir. Alleme tedricen öğretmek demektir.] 

5. Ayet: Rabbin, insanın bilmediğini ona tedricen öğretendir. 

[Evet, insanın şahsî, hayvanî beyninin kapasitesinden öte, soyut değerler kollektif bir bilinç ile 

tarih içinde insanoğluna peyderpey öğretilmiştir. Hz. Muhammed’e peygamberliği sağlayan 

bu insanî birikimden ayrı olarak, kâinatın ve geçmişin katlanmış bir kütüphanesi olarak 

bilinçdışından ve kâinatın hafızası olan levh-i mahfuzdan sonsuz bilgilerin deşifre edilmesidir. 

Onun için Kur’an, müşahhas bilinç olan bitkilerde çok daha fazla tevafuklar ve bilinçli 

düzenler gösterir. Yani nasıl ki nar, bütün geçmiş evrenin ekolojik bir meyvesidir. Kur’an ve 

vahiy de bütün varlığın, geçmişin ve insanlığın son meyvesidir. Bu düzenli yapısıyla beraber 

sayısız yasa ve bilgileri de içeriyor. Ayrıca sonsuz soyut manevi değerleri de insana sunuyor.] 
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Altıncı ve Yedinci Ayetler: Fakat insan bu kapasitesini, mal gibi somut veriler için 

harcadığından azar. Kendini zengin ve müstağni gördüğünden!   

[Bu altıncı ayet, sayısal değeri ile özellikle bu asrımıza bakıyor.] 

8. Ayet: Fakat o, bu azgınlığın cezasını bulur. Ve neticede Rabbinin terbiyeciliğinin bir 

yasası olan gelişmeye geri döner. Çünkü her şey Rabbine (Onun yasasına) döner.61 

9–10. Ayetler: Gördün mü, o kişiyi ki; bir kul namaz kıldığı zaman, onu namazdan 

alıkoyar. 

11–12. Ayetler: Gördün mü? Ya o kul, doğru yol üzere ise?! Veya değerleri korumak için 

çırpınıyorsa?! 

[Tefsirlerde bu kulun Hz. Muhammed olduğu ve ona engel olanın da Ebu Cehil olduğu 

yazılıdır. Fakat 6. ayetin sayısal değeri ve bu ayetlerin Hz. Peygamber’e Gördün mü? O kulu, 

diye ayrı olarak hitap etmesi, bu yasakçının ve bu kulun başka birileri olduğunu gösterir. 

Veya bu cümle kaziye-i münteşiredir yani ara sıra böyle şeyler olacak demektir. Ayrıca 

sebeb-i nüzul, ayetin evrenselliğine aykırı değildir. Ayette iki sefer geçen “gördün mü!” 

ifadesi bu iki olayın büyüklüğüne ve gerçekliklerine işarettir.] 

13. Ayet: Gördün mü?! O kişi, bunu yaparken ya hakkı yalanlıyor ve ondan yüz 

çeviriyorsa!?  Bu ne kadar büyük bir kayıp! 

14. Ayet: Bilmiyor mu: Allah her şeyi görüyor, diye!   

15. Ayet: Evet eğer o, bu yasaklamaya son vermezse, Biz alnından onu yakalayacağız.  

16. Ayet: Yalancı ve yanlış bir alın!.. 17. Ayet: İşte o, bu ölümünde, meclisini çağırsın!  

18. Ayet: Biz de, zebanîleri çağıracağız. 

19. Ayet: Hayır kesinlikle sen ona boyun eğme! Secdeye kapan! Allah’a yaklaşmaya bak.. 

[Bu son ayet, Ebu Cehillerin istibdadından kurtulmak için iki prensip ve bir önemli bilgiye 

işaret ediyor: 

a) Sivil itaatsizlik (şiddete başvurmadan)  

b) Ona karşı secde ve sonsuzluk gibi soyut manevi değerlere sığınmak.. 

c) Ebu Cehil, İslam’ın firavunu diye bilinir. Âhir zamanda, firavun-meşrep 27 deccal 

olacak, diye rivayetler var. Bu 19. ayetin okunan harfleri 19 adettir. Ayetin sayısal değeri 

1349 (1930) eder; şedde ile beraber 1379 (1960) eder. Artı 27 yapılsa 1406 (19×74) eder.  

Otuzlu yıllardaki Arapça namaz ve ezanın yasaklanmasına; 27 Mayıs ihtilali ile bunun 

yeniden uygulamaya konulması teşebbüsüne; Arapça ibadet konusunda ısrar eden ve 

otuzlu yıllarda namaz kıldırması yasak edilen ve 1960’ta Allah’ın rahmetine kavuşan 

kişinin Said Nursi olduğuna ve bugünden 27 sene önce şimdiki mütevatir namazı şirk 

sayan, dolayısıyla namazı fikren engelleyen ve 19 sırlarını bulan Reşad Halife’ye işaret 

eder.. 

 
61 Allah’ın yasalarından olan musibetlerle terbiye edilme’yi hak eder. Dünyada hastalık, belalar ve ruhî sıkıntılarla; 

âhirette ise cehennem ile Rubûbiyet kanunlarına uydurulur. Rabbine dönmüş olur. 



109 
 

Batıda deccal için “antichrist” denilir. Bu da dolaylı olarak Allah’ın, vahyin ve mesihin 

düşmanı manasına gelir. Başka bir tabir ile 27 bölümlük İncil düşmanı manasına gelir. 

Kelimenin etimolojisinden anlaşıldığı kadarıyla, deccal aldatmalarla iş görür. Allah yerine 

rejimini, vahiy yerine fikirlerini, Mesih (kurtarıcı) yerine de kendisini koymak ister. Onun için 

hadislerde ona “mesihud-deccal” denilmiştir. Ayrıca deccal maneviyat düşmanı olduğundan 

ancak maneviyat ile öldürülebilir. İsa, deccalı öldürecektir, hadisinin manası budur. Çünkü 

İsa saf maneviyat ve vahyi temsil eder. 

Evet, gerek firavunların ve gerek deccalların yanlışları, evrensel, sonsuz değerlere karşı kör 

materyalizmi kabul etmeleridir. Yani kutsal yüce değerleri öldürmeleridir. Medeniyetlerini 

sadece madde ve beden üzerine bina etmeleridir. İnsanlığı kandırırlar. Mesela komünizm, 

insanlara hürriyet ve adalet vaad etti. Fakat insanları daha çok esir etti, nerede ise sol blok 

yeryüzünden silinecekti. İşte bu 19. ayet, yaklaş, yakar, derken, onların sahte ve yalandan 

ortaya koydukları o prensiplerinin doğrusunu; o ilkelerinin gerçeğini yapın, insanlara 

söyleyin; (onlar gibi maddi olmayın ve şiddete başvurmayın!) diye yol gösteriyor. 

Fakat maalesef bu çağımızın bir bedbahtlığıdır ki; dindarlar dahi değerleri ve hizmeti, 

maddede ve parada görüyorlar. Evrensel manevi soyut değerleri bilmiyorlar. Başka bir şekilde 

milleti kandırmış oluyorlar. Mesela: İki ilahiyatçı ve bir TV kanalı, çıkıp 3000 hata ve yanlış 

tercümeyi içeren bir meali (Kur’an’ı hurafe yığını olarak yansıtan bir meali) en iyi meal diye 

millete yutturdular.  

Bu dindarların bir yanıltması ve deccallık yapması da Allah’ı, vahyi, ruhu ve meleği 3 

boyutlu, nesnel ve somut birer varlık olarak görmeleridir. Bu şekilci dindarlar, maddeyi bir 

şeytan olarak görüyorlar. Kâinatın doğal, sonsuz bilinç ve bilgi içeren özünü inkâr ediyorlar. 

Haliyle Avrupa’da Kiliseye karşı ve İslam dünyasında cemaatlere karşı ateizm haklı çıkıyor. 

Yani külahlar değişmiştir. Hâlbuki Hz. Muhammed’e inen bu ilk beş ayet, 14 kelimesiyle 

vahyi, kutsal bilgiyi ve varlığın mahiyetini mucizeli bir şekilde açıklıyor. İşte:  

İlk İnen Vahiy ve Vahyin Mahiyeti: 

A) İkra’ kelimesinin etimolojisi, kırbanın içinde geri kalan az su, ana rahminin içinde kalan 

kan demektir. İşte hafızamızın içine giren bilgilerin bir kısmı depolanır. Yani hayata ve 

kâinata gerekli olanları kalır. Rahimde de, bu geri kalan bilgiler, şeklen kan gibi olan kök 

hücrelerin DNA’sında kayıtlıdır.  Demek burada Oku emri, bu doğal ve evrensel bilgileri bil, 

gör ve açıkla manasındadır. Yani burada Arapça bir metnin olup olmaması sorun değil. 

Olabilir de olmayabilir de. Biz modern millet olarak bu emri okuma-yazma olarak ele aldık. 

Oranı %80’e çıkardık. Fakat bu insanların biyolojiden, soyut değerlerden haberi olmadığından 

neticede %100 cahil bir toplum olduk. Osmanlı’da bu oran %6 idi. Fakat onların çoğu allâme 

idi.  

B) İsim etimolojik olarak kabaran, görünen belirti veya varlık, demektir. Yani Allah, varlık 

olarak sınırsız somut ve sonsuz soyutu içerdiğinden biz Onu tam bilemeyiz. Ama Onu, beliren 

nokta yansımaları ile (ki her yansıma bir isimdir) biliriz. Ehl-i Sünnet’e göre; isim ile 

müsemma aynıdır. (İşarâtü’l-İ’caz) Demek Müslümanlar epistemolojik bazda sonsuzluğu 

gerektiren inanç ile sınırlılığı isteyen ve laboratuara girebilen bilgiyi (özellikle fen bilgilerini) 

birbirine karıştırmamaları gerekir. Ayrıca Müslümanlar gerçek manalarını bilmedikleri ve 

avamca meallendirdikleri ayetlere zahiren uymuyor, diye binlerce fenni bilgileri inkâr 

ediyorlar. 
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C) Rabb (terbiye edici ..) Yani gerçek bilgi, evrim ile gelişir ve birikir. DNA olur; uzay ve 

zaman olur; sosyal soyut yasalar olur v.s… Demek eğer bir bilgi varlığı geliştirmiyorsa o, 

doğru ve tam bir bilgi değildir. Çünkü evrimde gerileme ve anlamsız değişme olmaz. Çünkü 

daima tekâmül ve gelişme var. 

D) Halakà: Maalesef dindarlar özellikle Nurcular ve Kilise, bu kelimeyi yoktan var etmek 

diye çeviriyorlar. Hâlbuki -Bediüzzaman’ın da işaret ettiği gibi- bütün ehl-i aklın ittifakı ile 

yoktan var etmek, muhaldir. (26. Lem’a, 11. Rica)  

Bütün Arapça dil kitaplarında bu kelimeye şekillendirdi şeklinde mana veriliyor. Yani şekilsiz 

enerjinin içine bir form girer. O enerji bu form sayesinde bir şekil alır. O form ve yazılım, o 

nesnenin bir nevi ruhu olur.  Demek, canlı-cansız her şey bir bilgidir, bir vahiydir. Fuzuli’nin 

dediği gibi, insan adam olsa her zerre onun için bir Cebrail olur. Veya Ahmed-i Hani’nin 

deyimiyle, Mevlâna gibi insan bulunursa, bütün dünya Şems-i Tebrizî olur. 

2300 sene önce Aristo bu forma metafizik dedi. Şekilsiz maddeye de fizik dedi. Fakat Ortaçağ 

karanlığında, onun metafizik dediğine fizik dediler. Heyula dediği maddenin premier şekline 

de manevi varlık dediler. Maalesef bütün ilmî gelişmelere rağmen çağımız, Ortaçağın bu gibi 

makûs yanlışlarını tekrarlıyor. 

E) İnsanı şekillendirmiş. 

Evet, insan aslında sıradan bir hayvandır. Fakat onun beyni diğer hayvanlar gibi ani olarak 

devreye giren yazılımlara sahip değildir. Potansiyel olarak sahip olduğu yazılımlar, zamanla 

çevrenin tesiriyle aktif olur. O insan da şekil almış olur. Âdem’e soyut bir ruh üfürülmüş olur. 

Ki bu bilginin en tesirlisi, sonsuzluk ve kutsallık içeren inanç ilkeleridir. Bu ilkeler eşittir 

insanlık. Kim bunları kaybederse o insanlıktan da gerisin geriye düşer. Bu gerçeğin tasvirî 

ifadesi şudur: İnsanı formatladı, onu bir dosya yaptı. O dosyayı hayat pazarına gönderdi. 

İşte size gerçek bir mucize! 

F) Fakat saf soyut ve saf somut olmadığından; Allah o soyut yazılımları, DNA’nın 46 

kromozomu ve beynin 46 bölümü ile garanti altına alıyor. Bakın; gerçek bilgi olan bu 

hakikatler nerede?! Bugünkü dindarların hurafeleri nerede?! 

G) İkinci ikra’: Bu bir tekrardır. Demek bu bilgilerin mükemmel olması için tekrar 

edilmeleri, kopyalanmaları, her hücrede, her beyin bölümünde yazılmaları gerekir. Allah’ın 

bu geliştirme yasası iki prensip ile çalışıyor: 

1) Mutasyonlar: Yıkıcı olmayan, tedrici küçük değişiklikler. 

2) Yanlışın ve eksiğin seleksiyonu yanında mükemmelin tekrar ile devamı. 

H) İkinci Rabb kelimesi. Birincisi isim (belirme) manasında gelmiştir. (Az gelişmişlik 

dönemi.) Bu ikinci tekrarı, en büyük ikram eden sıfat kipi ile gelip, terbiye sonucu gerçekleşen 

mükemmel bir keremi gösterir. 

I) Ellezî (O ki) mahudiyet, zihnî hatırlama, belirlilik gibi bağlayıcı (sıla) bilgilere bakar. Ve 

belirginliği gösterir. 

İ) Alleme: Tedricen öğretti. Evet, başta biyolojik bilgiler olmak üzere, kollektif bilinç tedricen 

olur. Ve bu bilgilerin çoğu da geçmişte gerçekleşmiştir. Onun için ayet, Tedricen öğretti diye 

geçmiş zaman kipi ile ifade etmiştir. 
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J) Bi’l-kalem (kalem ile): Mesela elektronik kalem, kimyevi kalem, üç boyutlu tükenen 

kalemler.. İşte size 7000 yıllık kalem bilgileri!. Bu kelimenin sayısal değeri, 203’tür. (Bu da 

7’nin 29 katıdır. Bugünkü Türkçenin ve Arapçanın soyut olan alfabelerine ve insanın yedi 

yaşında bunları öğrenmeye başladığına ince bir remizdir.) Oku kelimesinin (ikra') değeri ise 

302’dir. Demek kalemler tükenebilir; fakat hafıza tükenmez.  

K) İnsana öğretti. [Veya insanlığı (din ile) öğretti.] Bu cümlenin sayısal değeri 333’ tür. İşte 

size bilimlerin en köklüsü, en düzenlisi.. Evet, bilimlerin ruhu ve mantığı matematiktir. Bana, 

ikili sisteme dayanan sibernetik bilgiler ve sayısal değerlerle çokça uğraşıyorsun, demeyin. 

Çünkü bilginin, tedricî ve somut olanı sayısaldır ve sibernetiktir. 

L) İnsanın daha önce bilmediği şeyleri ona öğretti. Mesela insan, daha önce soyut 

kavramları bilmiyordu. Mesela insan, daha önce vahye ve vahiy bilgilerine sahip değildi. 

Mesela insanın eğer soyutlama becerisi olmasaydı, yanlış yapma şansı olmazdı. Dolayısıyla 

diyalektik süreç oluşmazdı; vahyin ekstradan yani Fadlül-Azim olarak gelmesine gerek 

kalmazdı. İşte size 14 asır hükmeden ilk vahyin ilk 5 ayeti.. 

İlave Dört Not: 

1) Rivayette var ki, Hz. Muhammed, Cebrail (evrensel bilişim meleği) ile yüzleştiği bu ilk 

ruhanî tecrübesinde Cebrail’e cevaben Ben okuyacak yetenekte değilim (ma-ene-bi-kàriin) 

Ben mektep ve inisiyasyon (seyr u sülûk) görmedim, demiştir. Cebrail onu sıkınca, yine Ben 

okuyacak yapıda değilim, demiştir. Cebrail onu ikinci kere sıkınca, ancak okuyabilmiştir. Bu 

manevi rüyetin bilimsel yönü için, bu yazıdan sonra gelen Vahyin Hakikati adlı makaleye 

bakınız. Göreceksiniz ki; Muhammed, beden itibarı ile bir beşerdir. İnsanlarla mübaşereti 

olan bir insandır. Fakat logos ve mantık ve sicil olarak O, Rahman olan Allah’ın elçisidir. 

2) Benî İsrail peygamberlerine gelen vahiy ve rüyetler de bu kanun üzere olmuştur. Özellikle 

Musanın 5 kitabı, vahiy gerçeğinin en detaylısını, en evrenselini, en derin gerçeklerini, halkın 

dahi anlayabileceği mucizeli bir üslup ile anlatandır. Fakat asrımızın materyalize olmuş 

kafaları, o deryaları bilmezler. Kur’an ve Tevratı kendi bilgilerine eşit tutuyorlar.  

Kur’an ve Tevrat birbirine yakındırlar. Sadece Kur’anın üslubu edebî açıdan daha mucizelidir. 

Ve daha az detay verir. Bu temel özellik ile beraber Kur’an, Musanın bilgisi ve yasası yanında 

Harunun velayet ve maneviyatını da içeriyor. Dünyanın diğer kıtalarında bu gerçeği bu kadar 

evrensel olmasa da bilen ve yazan peygamberler veya benzeri veliler gelmiştir. Ben onların 

yapısını tam bilmediğim için onları yazamayacağım. Fakat İslam Tarihinde İbn Arabî ve 

Mevlâna’nın eserleri bu kategoriye girer. Bir farkla ki onlar, peygamberlerin vahiyleri kadar 

korunmuşluk ve evrensellik içermezler.  

Bu zatların bu kitap bana yazdırıldı demelerinin manası budur. Yani bu kitap kapasitemizin 

üzerinde, bize rüyet ile yazdırıldı, demektir. Yoksa böyle zatların yalan söyleme ihtimali 

sıfırdır. 

3) İsa ise, kelimetün minallah (logos, İlâhî sistemin mantığı) ve ondan bir ruh (düzenleyici) 

olduğundan, ona ayrıca bir yasa, bir metin verilmemiştir. İncil ona verilmiş bir kitap değil de 

Onun biyografisi olarak bir vahiydir, bir mesajdır. (İncil ile ilgili kitabımıza bakınız!) 

Kur’anda vahyin başka bir ismi de ruhtur. Yani vahiy, içine girdiği kalbi, evi, toplumu, 

çevreyi düzenler; olağanüstü icraatlar yapar. 
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İslam Tarihinde Hz. İsa gibi canlı vahiy olan iki zat var. Bunlar temel bir kitap yazmadıkları 

halde, İsa gibi, hayatları ile bir ruh, bir can, bir nefes olmuşlar. Bu büyük iki zat Muhammed 

Bahaüddin Nakşibend ile Şeyh Abdülkadir-i Geylânî’dir. Nitekim Geylani çağdaşı bazı 

Hristiyanlar Biz İslamiyeti kabul etmiyoruz. Fakat Geylânî’yi de reddedemiyoruz demişlerdir. 

İslamiyeti kabul etmiyorlardı; çünkü siyerciler ve şeklen şeriatçılar Hazret-i Muhammed’i 

(a.s.m.) kuru siyasî bir lider olarak göstermişlerdi. İşte bu yanlıştandır ki; Vehhabîlik ve 

düşünsel anarşizm doğmuştur. Hristiyanların bu inancının bir delili şudur: Geylânînin yazdığı 

kısa virdler ve risaleler var. Bunlar şimdi yalnızca Vatikan Kütüphanesi’nde bulunuyorlar. 

4) İlahiyat mezunu, Şâzelî tarikatının ileri derecede bir müntesibi, beni bu yazılardan dolayı 

çok eleştirdi. Ben baktım, Avrupalı müspet ilimcilerin inkârından kaçmış. Teistik, zahirî ve 

şeklî İlahiyat müfredatından dolayı maneviyatın engin denizine de girememiş.. Kendi imanı 

için tek çıkar yol olarak Avrupa’nın bilim anarşistlerine sığınmış.. İslam dünyasında yaşadığı 

halde İslam’ın manevi ve ilmî mucizeliğini bilmeyen bir kısım siyasî liderlerin müspet 

bilimlere karşı ürettiği cahilane tezlerini akide kabul etmiş idi. Ben samimiyetinden dolayı 

ona kısa ve ilmî bir cevap verdim. İnşaallah, bilimsel ve ruhanî bunalımını aşmıştır. 

 

Bahaeddin Sağlam 
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İnfitar Suresi 

29.11.2000 Ramazan ayında tefekkür ederek bir miktar Kur’an okumak istedim. 30. cüz’ün 

kısa surelerinden Allah ismiyle biten 19 ayetlik İnfitar suresi dikkatimi çekti... İlk bakışta 

gördüğüm kadarıyla surenin gaybî, kıyamet ve diriliş ile ilgili hakikatlerini tefsir etmek için 

biyoloji, ekoloji ve sosyoloji ile alakalı çok tahkikatın yapılmasının lazım olduğunu anladım. 

Biz öyle derin tahkikatı ehline bırakıp sadece diriliş ve ahiret hayatının ispatı için, bütün 

Kur’an ile beraber özellikle sure içinde verilen sayısal bir kısım mucizeliklerini gösterip 

surenin geniş bir mealiyle yetineceğiz. 

Meâle girmeden önce hemen hatırlatalım ki, bu sure Kur’an’ın tümünde var olan 19 

MUCİZESİ’nin içinde en çok yoğunlaştığı önemli bir suredir. Çünkü bu sure 19 ayet, 34262 

harf ve besmele ile 361/19= 19x19’dur. Ve Besmeleler hariç, bütün Kur’an’da 2698/19=142 

kere geçen Allah ismiyle bitiyor. Ve vurgulu ayetlerinin çoğu şeddelerle beraber 19 harflidir.  

İşin ilginç tarafı Kur’an’ın başından bu surenin sonuna kadar Allah isimleri 2679 adet 

gelmiştir. 2679/19= 141’dir.... Surenin sonundan ta Kur’an’ın sonuna kadar da sadece 19 adet 

Allah ismi geçmiştir. Ve son cümle hariç, bu sure 76 (19x4) kelimedir. 

19 Mucizesiyle ilgili kitabımızda gösterdiğimiz gibi 19 sayısı, sembol ilminde, gerek iyilikte, 

gerek kötülükte; gerek cennette gerek cehennemde; en zirve fertlere bakan bir yaradılış 

formudur. İşte bu formül ile bu surenin tefsirine, harf ve kelimelerinin düzenine geçiyoruz. 

Hemen belirtelim ki, bu düzeni kuran, sonsuz ihtimaller içinde bu hurufatı böyle kullanan bir 

kudret ve ilim, elbette bütün insanları ve insanların hurufatı hükmünde olan hücrelerini 

diriltebilir. Ve bu surede vadettiği gibi diriltecektir. 

Ayet 1 “Gök (sema, atmosfer) parçalandığında” 

Ayet 2 “Hareket eden (kevakib) yıldızlar tesbih taneleri gibi düzenlerinden çıktıklarında 

(intişar ettiklerinde). 

Ayet 3 “(O yıldızlardan biri dünyaya değmekle) denizler fışkırdığında... (Kıyamet 

kopacaktır. Ve ikinci sahne olarak:) 

Ayet 4 “Kabirler, ağaç tomurcukları gibi açacaktır. (Diriliş olacak. İşte o zaman 5. bir 

element olan hayat nuru, dört temel elemente can verip...) 

Ayet 5 “O zaman kişi yaptıklarını ve ihmal ettiklerini bilecektir.” 

(Bu beşinci ayete kadarki kısım, surenin girişi idi. Ve bu beş ayetlik kısmın harfleri, 79 

adettir. 79. sure olan ve ahireti müşahhas olarak ispat eden Naziatin beş bentli beşer delilli beş 

kısmına havaledir. (Bu sure ile ilgili tefsirimize bakınız.) 

 
62 342 (19 x 18)’dir. 
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Ayet 6 “İşte madem hakikat böyledir, ey insan, seninle ilgilenen, sana bin bir nimet ile 

ikram eden ve kerim olan Rabbin ve terbiye edici olan Allah hakkında (seni 

diriltmeyecek diye) seni yanıltan şey nedir?!”. 

Ayet 7 “O Rab ki, seni yaratmıştır ve seni düzenlemiştir. Yani63 sana denge vermiştir.” 

(Kâinattaki bütün işlemleri izah eden sibernetik ilmi, bu ayetin geniş bir tefsiridir.) 

Ayet 8 “Evet O Rabbin, dilediği en güzel bir şekilde seni terkip etmiştir.” 

(Bu 8. ayet, 7. ayetin açıklamasıdır. İnsanın yaradılışını anlatan 6. ve 7. ayetlerin harf sayıları 

ise 46’dır. İnsanın canlılık kaynağı olan 46 kromozomuna ve yedi duyusuna bakar... Çevreyi 

anlatan ve çevrenin insan hayatıyla alakasını gösteren ilk üç ayetin de harfleri 46’dır. 

Çevrenin hayat ile özellikle insan hayatıyla şiddetli alakasını bildirir... Bu 8. ayet de 

şeddelerle beraber, 19 harftir. Allah’ın iradesini ve olağanüstü kanunlarını ve meşietini 

gösterir.) 

Ayet 9 “Hayır siz, dini (mükâfat ve cezayı) yalanlıyorsunuz.” 

Ayet 10 “Hâlbuki üstünüzde muhafızlar vardır.” 

Ayet 11 “Mükemmel bir şekilde vazifelerini yapan melekler vardır.”64 

Ayet 12 “Yaptığınız her şeyi biliyorlar.” 

(İşte bu gaybî hakikatin bir delili şudur: Bu sûre, Kur’an’ın saf vahiy olduğunu ispat eden 19 

mucizesinin bir numunesini gösteren harfleriyle meleklerin her şeyi yazıp bildiklerini gösterir. 

Sure 18x19= 342 harftir. Kelimelerin aslından olan şeddelerle beraber... Ve 19 harfli olan 

Besmele ile beraber 19x19= 361 harftir... Demek melekler 12 ay boyunca gerçekleşen insanın 

her amelini yazıyorlar. Ve bu gaybî hakikatin bir delili, melekler vasıtasıyla gelen bu mucizeli 

Kur’an’dır ki, üzerinde 2698 adet Lafz-i Celal ile Cenab-ı Hak onun mucizeliğinin sikke ve 

mührünü basıyor. 

8. ayet 19 harf olduğu gibi, 9. ayet de 19 harftir. Dinin insan fıtratı ile ne kadar çok alakalı 

olduğunu gösterir. Ve dinin asıl hedefi ahiret ve gayb âlemi olduğunu bildirir. Evet, gaybî bir 

hakikat olan bu imtihan ve amellerin muhafazasının sonucunda...) 

Ayet 13 “İyiler nimet cennetlerindedir.” 

Ayet 14 “Facirler Cahîm çukurundadırlar.” 

(Bu mütekabil iki ayet de 17’şer harflidirler. Sembol ilminde 17, âlem değiştirme ve gayb 

âlemine geçme remzidir. Evet, insan ölünce âlem değiştiriyor... Demek bu iki mütekabil ayet, 

birinci planda gaybî olan kabir hayatına bakar ki, 14. ayet cehennem kelimesi yerine “Cahim” 

(gebermişlerin çukuru) ifadesini kullanmıştır.) 

Ayet 1565 “Din (Mahşer) günü, o cehennem ateşine dayatılacaklar.” 

Ayet 1666 “Onlar o ateşten kaçıp kurtulamazlar. Kaybolamazlar.” 

 
63 Nesefi’ye bakınız. 
64 Bu 11. ayet 11 harf olup, tevhid ve gayb âlemini gösterir. Demek melekler sırf vazifedardırlar. Allah’ın ortağı 

değillerdir. 
65 Bu 15. ayet 15 harftir. 
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Ayet 17 “Ne bilirsin o din günü nedir?” 

Ayet 18 “Sonra nereden bileceksin o din günü nedir?” 

Ayet 19 “O gün hiç kimse başkasına bir fayda vermeye malik olmayacaktır.67 Bütün 

emir ve yetki o gün Allah’ındır.” Meal burada bitti. 

(Bütün sûreyi, belki bütün Kur’an’ı özetleyen ve zahiren bu 19’lu tevafuk dışında kalan bu 

son cümlenin “Vel’emru yevmeizin lillah” ın ise sayısal değeri 1102’dir. Bu da 19’un 58 

katıdır. 

Demek gaybın da gaybi olan Allah’ın net icraatını anlatan bu son cümle, zahiren tevafuk 

dışında kalıp, ebcedî yani bir derece gaybî olan bir kural ile o 19 mucizesini yine gösterir... 

Kâinatta temel yasalar var. Ve bunlar 19’lu tevafuklar ile kendini gösterir. Mesela 19x3= 57 

tevafukları bizim tefsirlerde gösterilmiştir. Demek bunların bir üstünde 57’nin bir üst 

katmanında MUCİZELİ ilahi emirler geçerlidir. Yasin suresinin 58. ayeti bu hakikati gösterir 

yani “Allah, mevcudatla fiilen konuşur. Fakat Cennet ehliyle özel bir rahmet olarak, söz 

olarak da konuşur.” 

“Rahman” bütün Kur’an’da, Rahmetin bir sembolü olan Fatiha besmelesi ile beraber 57 kere 

(19x3) gelmiştir. “Rahîm” ise 114 kere gelmiştir. “Rahman” yasaları gösterir. “Rahîm” ise 

özel vahye ve özel ikrama bakar. Ki Kur’an’ın 114 suresiyle bir rahmet kelimesi olduğuna 

işaret eder. 

Şimdi bu surenin harflerindeki harika seçim ve düzeni gösterip surenin asıl tefsirini çevreciler 

ve anatomistlere bırakıp sözü kısa keseceğiz. İşte: 

  .yani okunan elif 44 adet, okunmayanlarla beraber 57 (19x3)dür (Elif)  ا 

 14 adet (Be)  ب 

 12 adet (Te)  ت 

  .3 adet... Telaffuzu ağır olduğu için az gelmiştir (Se)  ث 

 3 adet (Cim)  ج 

 ...3 adet (Ha)  ح 

 .3 adet. Bu üç harf şeklen arkadaş olup üçer defa gelmişlerdir (Ha)  خ 

 8 adet (Dal)  د 

 .8 adet... Şeklen ve sıfatça arkadaş ve kardeş olmuşlardır (Zâl)  ذ 

 19 adet... Onuncu sırada 19’lu sûrede 19 defa gelmesi ve risalete bakması çok (Ra)  ر 

ilginçtir. 19. Söz, 19. Mektup ve 19. Lema’ya bakınız. 

 .Bütün hakkını Ra’ya vermiştir. Kendisi ortaya çıkmamıştır (Ze)  ز 

 .6 adet gelmiştir. İnsanın 6 duyusuna bakar (Sin) س 

 
66 Bu 16. ayet de 16 harftir. 
67 Surenin başından bu cümlenin sonuna kadar kelimelerin sayısı 76 (19x4)’dür. Dirilişin dört elementini 

gösterdiği gibi, “Bütün emir o gün Allah’ındır” cümlesi de 5. element gibi duruyor. 
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 .1 adet gelmiştir. İlahî meşietin tekliğini gösterir (Şin)  ش 

 .2 defa gelmiştir (Sad)  ص 

 .Hiç gelmemiştir çünkü çok ağır bir harftir. Hakkını kardeşi Sad’a vermiştir (Dad)  ض 

 1 kere (Tı)  ط 

 .1 kere... Tam kardeşlik gösteriyorlar. Dâl ve Zel gibi (Zı)  ظ 

 8 kere (Ayn)  ع 

 .2 kere gelmiştir. Çünkü Ğayn ağır mahreçlidir (Ğayn)  غ 

 .13 adet (Fe)  ف 

 .3 adettir. Bu iki harf kardeştirler. Fakat ağır mahreçli olduğundan az gelmiştir (Kaf)  ق 

 .19 adet gelmişler. Kâfir insana ve Deccal’a bakar (Kef)  ك 

 30 defa gelmiştir. (Ebced değeri 30’dur.) (Lâm) ل 

م  (Mim) 27 defa gelmiştir. 

 alfabenin 25. harfi olup 25 defa gelmiştir. Bu üç harf sesçe birbirine kalb oldukları (Nun) ن

gibi, tekrarları da birbirine yakın gelmiştir. 

Ayrıca Nun, 25 tekrarı ile Kur’an mucizelerini anlatır. Çünkü rüşd yaşı 25’tir. 

 .4 elemente işaret olarak 4 kere gelmiştir (He)  ه

 19’lu surede bağlaç olarak geldiği için 19 defa gelmiştir. Hem 19 defa gelen (Vav)  و

“Kef”den sonra 5. mertebededir. 5. elementin bağlaçlığını gösteriyor. 

 29 defa gelmiştir. 29 harfli olan Arap alfabesinin 29. harfidir. Kur’an harflerinin ,(Ye)  ى

tekraratı ile ilgili olarak 29. Mektuba bakılabilir. 

Bu sure ile ilgili yazdığımız bu birkaç nükteden başka, ilmî ve edebî, müzikal onlarca 

mucizelikler bu sureden çıkabilir. Özellikle gaybî tarihlerle ilgili çok tevafukları ifade ediyor. 

Mesela “Ey İnsan, seni Rabbin hakkında aldatan nedir.” cümlesi 1918 eder. İnsanlığın I. 

Dünya Savaşıyla Allah’a karşı gelişini gösteriyor. O ayette geçen “El-kerim” kelimesi hesaba 

girmemiştir. Çünkü insanlık o tarihte keremden mahrum kalmıştır. 

Ve meselâ 1. ayet 15 harfi ile 15. Hicri asırda atmosferin delineceğini gösterir. 

Ve meselâ surenin başından denge ve adaleti anlatan 8. ayetin sonuna kadar 125 harftir. 

Miladi 8. asırda Hicri 125’e kadarki dönemde İslâmî meselelerin ve fütuhatın tamamlandığını, 

dengeler kurulduğunu ve İslam’ın o dönemde adaleti ayakta tuttuğunu gösterir. 

 

Bahaeddin Sağlam 
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Bilinç ve Diriliş Yasası  

Kur’an (Kaf) Suresi    

Uzun bir fikir maratonundan sonra bedenen ve zihnen epey yorgun düşmüştüm. Bunu fırsat 

bilen nihilist (hiççi) birçok evham ve vesveseye maruz kaldım. Allah’a ve dirilişe imanımdan 

destek almak istedim. Fakat o vesveseler çamuru içinde sürüklenirken, duygularım imanın 

soyut realiteleriyle yetinmeyip her iki sahada da somut dayanaklar aradılar. 

Bir hafta süren bu serüvenden sonra, Allah’ın varlığının binbir yansıması ve hakikati olan 

sonsuz bilincin her yeri, her zamanı kuşattığını adeta hissettim. Zamanın, Varlığın, Hayatın 

gerçek özlerinin bilinç olduğunu adeta gördüm. Adeta diyorum, çünkü soyut şeyler gözle 

görünmez. Fakat beynin sonsuz bilgi-işlem mekanizmalarının soyutlama yeteneğiyle 

görünebilirler.  

Bu ferahlığın ardından beynim ve duygularım toparlandılar. Kanepede uzanıp, Hz. İsa’nın ve 

Hz. Mevlâna’nın Cehennem hakkındaki mucizevî tespitlerini düşünürken Cehennemin 

kişiliğinden söz eden Kaf suresine baktım. Bunun akabinde Surenin âhiret dirilişinin ilmî 

mekanizmasını ve ontolojik yapısını izah ettiğini gördüm. Benim için anlaşılması en zor 

surelerden biri idi. Fakat surenin izah mekanizmasını ve surenin konusunu görünce işin çok 

kolay olduğunu gördüm. Bilinç ile ilgili epey malûmatım ve tefsir çalışmalarım olduğu halde, 

bu surenin anlaşılmasının önündeki engel, avâmî ve zahirî geleneğe göre onu okumamız imiş, 

diye anladım. 

İşte ayetleri gayet îcazlı olan bu surenin tefsirine başlıyoruz. Sağlığım geniş izahata müsait 

değil. Sadece ondaki bilince bakan öz cevherlerine bakacağız. 

Kur’anın 50. suresi, 45 ayettir. (50 + 45 = 95/19 = 5) 

Kur’an saf vahiy olduğundan, vahiy de kâinatın derin katmanlarından ve dosyalarından 

deşifre edilen evrensel ve gaybî bilgiler olduğu için, Kur’an binler, belki de milyonlar 

matematiksel tevafukları içeriyor. Bu konuda Müslümanlar reddedilmez onlarca çalışmayı 

ortaya koydular. 

Evet, Varlık, Bilinç ve eşyanın özü, yazılım ve sayılar ile oluşum olduğundan, Varlığın en 

gerçek boyutu olan vahiy ve diriliş gibi gerçekler elbette birçok matematiksel tevafukları 

içerecektir. Saf akıl ise, bu derinliklere inemediğinden, bilincin gaybî mağaralarında ve 

dehlizlerinde dolaşamadığından bunları peşinen inkâr eder, birkaç aceminin yanlış hesaplarını 

bahane ederek bütün matematik ilmini ve elektronik teknolojiyi inkâr etmeye çalışır. Zaten 

Batı dillerinde saf akıl manasında kullanılan Rasyo ve Rast kökleri, dümdüz, pürüzsüz iş ve 

eylem ve saha demektir. Evet, insanın aklı böyledir, ama onun kalb ve ruhunun derinlikleri o 

kadar kıvraktırlar ki, bütün kâinattan daha zengindirler, denilebilir. 

İşte Surenin 1. ayeti: 

“Kààf, Mecîd (Şanlı) Kur’ana and olsun!” 
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“Kaf” harfi, kıraat, ilim, Kur’an, düzen ve Kaf Dağı manalarına gelen bir şifredir. Sayısal 

değeri 100’dür. 

“Kaf Dağı” bütün edebiyatlarda ve mistik bilinç ekollerinde, ebedîlik, sonsuzluk, ölümsüzlük 

manasına gelen bir deyimdir. 

“We’l-kur’âni’l-mecîd”: Yani Kur’an kendisiyle yemin edilecek kadar önemlidir. Mecîd 

yüce, şerefli demektir. Yani bilincin, kalitenin en zirvesi demektir. Bu deyimin sayısal değeri 

475’tir. Bu da 19 sayısının 25 katıdır. 25 sayısı ise Kur’anın, dinin mucizeliğinin bir 

tevafukudur. 25. Söz, 25. Mektub gibi... Ayrıca Mecîd kelimesinin sayısal değeri 57’dir. Bu 

da 19’un 3 katıdır. Ve bütün Kur’anda mecîd olarak 57 kere Kur’an kelimesinin tekrar 

edileceğine önceden işarettir. 

Hemen hatırlatalım ki, Edip Yüksel Beyefendi gibi samimi insanların bu sayıyı yanlış 

kullanmaları onların yani o sonsuz tevafukların gerçek olmadığına delil olmaz. 19 sayısı ve 

mucizesi ile ilgili kitabımıza bakabilirsiniz. 

2. ayet: “Bunlar bu vahyin açık deşifrelerini göreceklerine tam tersi, onlardan gerçeklerle 

uyaran biri geldi, diye şaşırdılar. Kâfirler: ‘Bu çok acayip bir şeydir’ dediler.” 

Bu ifadenin sayısal değeri 1102’dir. Bu da 19’un 58 katıdır. Araplarda, birlik, ondalık ve 

yüzlük basamaklar biliniyordu. Fakat milyon ve yukarısının adı yoktu. Onun için bu 19’lu 

sonsuz denklem ve diriliş onlara çok acayip geliyordu. 

[Hâlbuki hiç de acayip değildir. Çünkü aynı bilgiler ve gerçekler onların bilinç katmanlarında 

da saklıdır, fakat açmak istemiyorlar.]  

Ayet 3: “Biz öldüğümüzde, toprak olduğumuzda bu nasıl olur? Böyle bir dönüş ve diriliş 

akıldan çok uzaktır.” 

[Yani onlar, kendilerini sadece madde ve topraktan ibaret biliyorlar. Bedenlerinde ve 

beyinlerinde kaydedilen sonsuz bilinç dosyalarını görmüyorlar.] 

Ayet 4: “Hâlbuki Biz maddi kayıtlarımız ile dünyada dahi, toprağın onlardan (bilinçlerinden) 

ne eksilttiğini biliyoruz. Ayrıca metafizik âlemde (yanımızda) her şeyi kaydeden bir kitap 

(yazılım ve yasa) var.” 

[“Kaydeden” kelimesinin sayısal değeri 998’dir.] 

Ayet 5: “Hayır, onlar inanamadıkları için değil tam tersi, hak, hukuk ve yasayı inkâr ettikleri 

için kâfir oldular; hak onlara açıkça geldiğinde (göründüğünde..) İşte onlar, hak, hukuk ve 

yasayı inkâr ettiklerinden, artık onlar serserilik, anarşizm ve karışıklık içinde boğuluyorlar.” 

Ayet 6: (Açık bilinç alanlarından 1. si) 

“Onlar üstlerindeki göğe (uzaya) bakmadılar mı? Biz onu nasıl inşa etmişiz ve süslemişiz, 

onda hiçbir kusur ve gedik yoktur.” 

Ayet 7: (Bilinç alanlarından 2. si) 

“Toprağı da yaymışız, dünyayı tutan direkler olarak onda dağlar atmışız. Onda her türlü 

güzel çifti yeşertmişiz.” 
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Ayet 8: “Bunu gerçeğe, hakka yönelmek isteyen her bir kul için gözle görülebilecek bir belge 

ve hatıra yapmışız.” 

Ayet 9: “Gökten de bereketli bir su indirmişiz. Onunla bağ, bahçeler ve ekilebilir taneler 

yeşertmişiz.” 

Ayet 10: “Yüksek hurma ağaçlarını da yeşerttik. Onların düzenli salkımları vardır.” 

Ayet 11: “Kullara rızık olsun, diye... Ve o su ile ölü bir memleketi dirilttik. İşte kabirlerden 

çıkış yasası da böyledir.” 

[Bu 6 ayette anlatılan sonsuz bilinç katmanlarını anlatmak için kütüphaneler gerektir. Zaten 

bu 6 alandaki gerçeklerle ilgili milyonlarca tez, belgesel ve kitap yazılmıştır. İşi onlara bırakıp 

sadece 5–6 kelimenin ince nükteleriyle ilgili bir hatırlatmada bulunacağız.] 

a) Atmosferin yapısından tutun da en uzak galaksiye kadar hiçbir alanda, anlamsızlık, 

çirkinlik ve kaos bulunmaz. 

b) Yerin milyonlarca şartları yerine getirip canlılara bir beşik olması, sonsuz 

ihtimallerden sadece bir ihtimal olduğundan yer, adeta somut bir bilinç olmuştur. 

c) Biyolojik alan somut bir bilinç olduğu gibi; diyalektik ve sibernetik yapısıyla insanın 

doğal olarak Yaradan’a, ebediyete nasıl âşık olduğunu gösterir ve hatırlatır. 

d) Bu 6 safhadaki sıralama da ancak bugünkü ilimlerle doğrulanabilmiştir. Yani önce 

uzay kurulmuş, sonra dünya hayata elverişli olmuş, daha sonra ziraatçılık ve 

bahçıvanlık gelişmiştir. Daha sonra hurma ile ve hurmanın mucizevî yapısıyla 

hatırlatılan İslam dini ile maddeten ve manen canlanma olmuştur. 

e) “Onunla dirilttik” kelimesinin sayısal değeri de 87’dir. Başta 11. asırda Geylânî gibi 

binlerce mürşidin manevi feyziyle ölü kalpler dirilmiştir. İşte diriliş de insan bilincinin 

daha zengin ve daha berrak bir şekilde başka bir ufukta açılımıdır. 11. ayeti dikkatle 

okuyun. Sure’nin sonunda “Uyarımdan korkan” ifadesinin de sayısal değeri 90’dır. Bu 

gibi zatların kimler olduğuna ince bir işarettir. Evet, İslam Âlemi Moğol istilasıyla 

adeta ölmüştü. Rumî 840’ta dirildi. Ki “İşte çıkış (diriliş) de böyledir” ifadesindeki 

çıkış kelimesinin sayısal değeridir.  

Ayet 12: (Açık bilincin 3. sahası: Gerçeği inkâr edenlerin başına gelen belâlar) 

“Bu müşriklerden önce, Nuh’un kavmi, Ashab-ı Ress ve Semud da inkâr ettiler.” 

[Nuh’un kavmi, ekin arazisi olan Irak bölgesi ile açıklanabilir. Ashab-ı Ress de, az 

imkânlar sahibi olan çöl ehli ile açıklanabilir. Semud da, dağ ehli ile açıklanabilir.  

Bu isimlerin izahı mevzusunda tefsirlerde çok değişik görüşler var. Fakat biz bu yorumu 

seçiyoruz. Ki, kelimelerin ve ayetlerin özüne en yakın yorumdur.]  

Ayet 13: “Ad, Firavn ve Lut’un kardeşleri (kavmi) de inkâr ettiler.” 

[12. ayette geçen 3 isim Doğu kültürünü temsil ediyorlarsa, bu ayetteki 3 isim de Batı 

kültürünü temsil ediyorlar. 89. sure ile ilgili tefsirimize bakınız!] 

Ayet 14: “Eyke ehli de, Tübba’ kavmi de... Hepsi de elçileri yalanladılar. Bunun üzerine 

Bizim azap vaadimiz gerçekleşti.” 
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[Eyke’ye, Ürdün yöresi ve Tübba’ için, Yemen yöresi denilmişse de bu iki kelimenin 

etimolojik kökleri, göçmen ve göçebe manasına gelirler. Eyke, ormanlık ve sulak bölge 

demektir. Tübba’ da, peş peşe kervan ve kafile oluşturan göçerler, demektir.  

Yani 12. ayet Doğu kültürünü, 13. ayet Batı kültürünü, 14. ayet de göçmen kültürünü ve 

inkârlarını hatırlatır.  

Burada vurgulanan gerçek, kim Varlığın ve kâinatın evrensel bilincine aykırı davranmışsa, 

sistem tarafından geri bildirim olarak cezalandırılmıştır.] 

Ayet 15: “Acaba Biz birinci yaradılışta bir yorgunluk, bir eksiklik mi gösterdik ki; onlar yeni 

bir yaradılış konusunda şüphe içindedirler.” 

[Bu son cümleyi şöyle meallendirenler de olmuştur: “Onlar sürekli yeni yaradılış elbiselerini 

giyiyorlar, neden şüphe içindedirler?”] 

Ayet 16: “And olsun Biz insanı yarattık. Onun nefsinin ona ne şüpheler fısıldadığını 

biliyoruz. Biz, insana şah damarından daha yakınız.” 

Bu 16. ayetin üç önemli şifresi var. Bu şifreler, Allah’ın bütün varlığı ve zamanları kuşattığını 

gösterir.  

a) Bu ayet, surenin ve Kur’anın önemli bir şifresi olan 57 harftir. (19x3) 

b) İnsanın 16 yaşında çelişki ve vesveselere ve bunun sonucunda akli ergenliğe girdiğine 

bakar ki; bu 16. ayetin “Biz insanı yarattık” cümlesi 16 harftir. Manevi yaratılışın 

özünü gösterir.  

c) “Biz onun nefsinin gizlice ona ne fısıldadığını biliyoruz. Biz ona şah damarından daha 

yakınız.” cümleleri de (okunmayan elif sayılmazsa ve vesvesenin özüne özellikle 

işaret eden “bihi” deki “ya” sayılırsa ki belagate bu şekil daha uygundur) 1824 

(19x96) eder ki bu tarihte yeniden bilimlerle şekillenen (yaratılan) insanlık, dinsizlik 

ve pozitivizm fikirlerini kendi kendine, yeni yeni fısıldıyordu.   

[Allah, en ince duyuları, duyumları bilgi kesinliğinde biliyorsa ve insana öz bilincinden daha 

yakın ise demek Onun özgün varlığı, bilinçtir. Ve sonsuzdur. İşte bunu bilmeyenler veya Onu 

müşrikler gibi somut bir maddi varlık olarak bilenler, dirilişi anlamazlar. Metafiziği ve 

sonsuzluğu kavrayamazlar.  

Allah sonsuz bilinç olarak büyük dosyadır, fizik ve metafiziği kuşatmıştır. İnsanlar ise küçük 

dosyadırlar, öğrenmeleri ve yaşamları periyodiktir. İşte bu periyodlardan metafizik âlemde 

cereyan eden bir gerçek ve bir konuşma:] 

Ayet 17: “İnsanın sağında ve solunda (geçmişinde ve geleceğinde) iki melek oturup onun 

yaptıklarını alıp kaydediyorlar.”68 

Ayet 18: “Hiçbir söz söylemez ki, onun yanında hazır bir murakıp olmasın!”69 

 
68 17 sayısı, âlem ve ortam değişikliğine işaret eder. “Yasin Suresinden Ölüm ve Hayat Yasası” olarak yazdığımız 

makaleye bakınız! 
69 Kâinat, insanın şuuruna yansıdığı gibi, insan da sesi ve görüntüsüyle, hava dalgalarına yansır ve şuurlu 

enerjiler olan iki melek bu görüntü ve ses dosyalarını kaydeder. Bu ayet, herkesin rahat algılayabileceği, ses 

kayıt sistemini misal veriyor. Çünkü insanın derin hafızası olan kalbi, ses kayıt merkezi iken, yüzeysel hafızası 

olan aklı ise, görüntü kayıt merkezidir. Ve herkes bilir ki, kulak kalbin, göz aklın penceresidir. (Eymen) 
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Ayet 19: “Ve ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir.70 Ona işte ‘Kaçmak istediğin şey budur’  

denilir.” 

[Evet, kâfirler ölüme çare bulmadıkça, din ve dinin düzeni ve tevafukları gerçektir. Çünkü 

öyle sanıldığı gibi bir çare onların elinde olamaz.] 

Ayet 20: “Ve diriliş için kâinat emir alır. (Ona can üflenir.) İşte cezaların görüleceği gün 

budur.” 

Ayet 21: “Herkes, (nefis ve yazılım olan her şey) gelir. Beraberinde bir yöneltici ve bir şahit 

vardır.” 

Ayet 22: “Ey insan, işte sen daha önce bu konuda gaflet içinde idin. İşte gözünden perdeyi 

kaldırdık. Artık bundan böyle gözün keskin olur.” 

Ayet 23: “Arkadaşı: ‘Bu, benim yanımda idi.’” 

Ayet 24: “İnatçı her kâfiri cehenneme atın!” 

Ayet 25: “O kâfir ki, yardımları engelliyordu. Azgınlık yapıyordu. Herkese şüphe veriyordu.” 

Ayet 26: “O kâfir ki, Allah’a ortak olsun diye bir put edinmişti. Ey iki melek, onu şiddetli bir 

azaba atın!” 

[Çünkü o, beni azdırmaya çalışıyordu.] 

Ayet 27: “Arkadaşı: ‘Ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım. O zaten sapıktı’ der.” 

Ayet 28: “Allah: ‘Huzurumda boğuşmayın! Ben daha evvel gereken uyarıları 

göndermiştim.’” 

Ayet 29: “Bende söz ve bilinç değişmez. Ben (büyük dosya ve büyük bilinç olarak) kullarım 

olan küçük dosyalara haksızlık da etmem.” 

[Bu ayetlerde çok derin incelikler var. Fakat iş gaybî olduğundan bilemiyorum. Fakat 

Bediüzzaman, İkbal, Whitehead gibi dindar düşünürlerin tespitine iki delil buldum: 

a) “Artık tartışmayın” mealindeki kelimelerin sayısal değeri 1569’dur. Ki Bediüzzaman’a 

göre bir nevi kıyametin tarihidir. 

b) Whitehead de, “zaman, süreç, saf ruh ve bilinçtir” diye bir tez yazmıştır. İşte “Onun 

arkadaşı” mealindeki kelimenin de değeri 365’tir. Evet, zaman, bizi ve bizim yaptıklarımızı 

kaydeden bir şeffaf dosyadır. Bizim bilincimiz ve tekâmülümüz ve ruhumuzdur; somut 

bedenin soyut bir arkadaşıdır.  

Bilinçle, iyiliklerle, bilgilerle şenlenen uzam ve süreç, bir nevi Cennet olur. Boş kalan, yokluk 

çeken kısım da Cehennem olur. Yaradılışın ve imtihanın gayesi bu adem ve karanlık 

âlemlerini, nur ve varlık âlemlerine çevirmektir.]   

Ayet 30: “O gün Biz Cehenneme deriz: ‘Doldun mu?’ O: ‘Daha yok mu?’ der.” 

 
70 Ölümün bu dünya şuuruna nazaran bir sekr (hafif sarhoşluk) halindeki şuur seviyesi gibi olacağına işarettir. 

Evet, şuur, daimîdir, kesilmez, bitmez; sadece derecesi ve kontrolü artar ve azalır. (Eymen) 
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Hz. İsa İncil’in müteaddit yerlerinde Cehennem’i, “Karanlık, soğuk, dışarı” ifadeleri ile dile 

getirir. “Onda diş gıcırtısı var” der.  

Hz. Mevlana da sahih bir hadise dayanarak Cehennemi şöyle tarif eder: 

“Allah (Sonsuz Varlık ve Bilinç ve Enerji), Cehennem’e ‘Doldun mu?’ diye sorar. O, ‘Hayır, 

daha fazlası yok mu?’ der. Bunun üzerinde Lâmekândan (mekânsız makamdan) Kudret 

ayağını ona bastırır, o da bu şekilde dolar.” 

Evet, bu iki büyük Zat, bu ayeti mucizeli bir şekilde tefsir etmiş oluyorlar. Çünkü Varlık, nur, 

sevap, iyilik ve saire sonsuz bilinç katmanları Allah’ı ve Onun isimlerini temsil eder. Cennet 

Onun müşahhas esmasıdır. (Rahman suresi, 78. ayet ve İmam-ı Rabbanî, Mektubat) 

Fakat gayet soğuk ve yokluk diyarı olan uzay, hiçbir şeyle dolmuyor. Ancak, Allah’ın kuvvet 

ayağıyla dolmuştur. 

Evet, ilmin son müsbet bir tesbiti de uzayın sonsuz ve çeşitli ak ve kara enerjilerle dolu 

olduğudur. 

Enerjinin ismi Arapçada ve Osmanlıcada kuvvet ve kudrettir. Evet, ayak, sembol olarak kudret 

ve kuvvetin ifadesidir. 

Demek sistemde yokluk yoktur. Her yer doludur. Demek cehennem yokluğa göre bir çeşit 

nimettir. Zaten evrenseldir. Onu inkâr etmeye gerek yoktur. Şimdiden bizler, onun içinden 

geçiyoruz. Bilincini yitirmeyenler bu maratonu bitirip Cennete gideceklerdir. (19. sure, 71. 

ayete bakınız.) 

Ayet 31: “Cennet de, bilincini (ruhunu, özünü) koruyanlar için yaklaştırılır, çünkü zaten uzak 

değildir.”71 

Ayet 32: “İşte size vaad edilen Cennet budur, bize yönelen ve kendini koruyan herkes için...” 

Ayet 33: “Kim Rahman’ın diyalektik siteminin kendisini elemesinden korkup, Allah’ı 

görmediği halde, görmüş gibi yaşayıp (yani iç dünyasında diyalektik verimliliği elde ettikten 

sonra), teslimiyet içinde sağlam bir kalp ile gelirse ona Cennet vardır.” 

Ayet 34: “İşte siz diyalektik süreci bitirip, birliğe ve bilince çıktığınız için artık barış ve 

esenlik ile ona girin. Burada zıtların çatışması olmadığından, bugün artık ebedîlik günüdür.” 

Ayet 35: “Orada ne isterlerse verilir. Ayrıca katımızda (bilincin sonsuz âleminde) daha fazla 

şeyler de vardır.” 

Ayet 36: “Onlardan (o kâfirlerden) önce onlardan daha zalim nice kavimleri helak ettik. 

(Onları sistemimizden eledik.) Hâlbuki yerin altını üstünü deşmişlerdi. Acaba kurtuldular 

mı?” 

Ayet 37: “İşte kalbi olan veya görüp işitenler için bunda önemli bir hatıra ve belge vardır.” 

Ayet 38: “Biz gökleri (metafiziği), yeri (fiziği) ve aralarındakileri (canlıları) altı günde 

yarattık. Bize yorgunluk bulaşmadı.” 

 
71 Cennet ve Cehennemin, insana ayakkabısının bağından daha yakın olduğuna dair sahih hadis-i şerif, bu ayetin 

tefsiri hükmünde bir Nebevi beyandır. Cennet ve Cehennemin -maddi ve manevi versiyonlarıyla- evrenselliğini 

ve bir kanun oluşlarını belirtir. (Eymen) 
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[Bu surenin 19’larla ilişkisinden dolayı 19’un ikili boyutu olan bu ayet, işin püf noktasını izah 

ediyor. Yani her şeyin iki günü var: Biri kaos, biri kozmos (düzen). İşte eğer insan da fiziğe, 

metafiziğe hâkim olabilirse ve dengeye gelip tam canlı olursa, bu öyle yüksek bir bilinç 

seviyesidir ki, asla yorgunluk ve tükeniş ona bulaşmaz. Allah “Bize” derken Kendini ve 

Kendisini yansıtan evliyaları kastediyor.  

Bu 38. ayetin 57 harf olması da Kur’anın öz yapısını bildiriyor. Demek fizik-metafizik ve orta 

yolu bilmeyenler, Kur’anın sonsuz bilinç katmanlarını, Onun Kur’an-ı Mecîd oluşunu 

anlayamazlar.] 

Ayet 39: “İşte onların boş propagandalarına karşı sabret. Güneş doğmadan önce ve 

batmadan önce (her işin başında ve sonunda) Rabbini tesbih ve hamd et!” 

[Tesbih et: “Onun icraatlarının kusursuz olduğunu bil, yaşa; Hamd et: “Onun sonsuz 

kemalâtlara sahip olduğunu bil, yaşa!” demektir.] 

[Bu 39. ayet 46 okunan harfiyle, bu surenin Besmele ile beraber, 46 ayeti hamd ve tesbihin ne 

demek olduğunu bize açıklıyor. Çünkü Kur’an birbirini tefsir eder. Bazıları bu ayeti namaz ile 

tefsir etmişlerse de doğrusu bu ayetin değil de, bu gelen 40. ayetin namazı açıklamasıdır.] 

Ayet 40: “Geceden de Onu tesbih et. Ve secdelerin (namazların)72 ardında da tesbihât yap!” 

Bu 40. ayet günde 40 rekât farz ve sünnet namazlarına ince bir işaret olduğu gibi, 

“Ardlarında” mealindeki kelimenin ve namazlar manasında gelen “Secdelerin” kelimesinin 

5’er harfli olması, 5 vakit namaza yine ince bir işarettir. 

Bu 40. ayetin 2 cümlesi var. Her birisi 12 harftir. 12 saat gece ve 12 saat gündüz = 24 saat 

içindeki 5 vakit namaza işaret eder. Bu namazların tesbiti, fiilî olarak tevâtüren bize gelmiştir. 

İtiraz edilemez. 

Ayet 41: “Dinle! Münadi yakın bir yerden çağırdığı gün...” 

“Dinle” mealindeki kelimenin sayısal değeri 571’dir. Hz. Muhammed’in, o günden beri 

dinlediğine işaret eder. “Münadi çağırınca” cümlesinin de sayısal değeri (okunan harfler 

olarak) 190’dır. (190/ 19 = 10) 

“Yakın bir mekândan” sözü de 513 eder. (19’un 27 katı) 

[27. Ramazanda münadi olan Cebrail’in sesine yakın bir yer olan Hira’dan kulak verdi. 41. 

yaşında vahiy aldı. Yeni bir dirilişe sebep oldu.] 

Ayet 42: “Onlar hak olarak sayhayı işittikleri gün! İşte o gün diriliş günüdür!” 

20 sene sonra Mekke’nin fethiyle onlar dinin sayhasını işittiler. Evlerinden ve kabuklarından 

çıktılar. (Ki, bu ilk cümle şeklî olarak 20 harftir.) 

Ayet 43: “Evet Biz bir kanun olarak her zaman diriltip öldürüyoruz. Ve son dönüş bizedir 

(metafizik âlemedir).” 

Ayet 44: “İşte metafizik icraatın olduğu gün, yer (madde) hızlı bir şekilde onların öz varlığı 

olan bilinci dışa vurur. Bilinç ve madde birbirinden ayrılır. (Teşakkak) İşte gerçek haşir 

 
72 Arapça’da bir şeyin parçasının ismi tümüne verilir. Onun için Kur’anda namaza, secde, kıraat, rükû ve zikir 

denilmektedir.  
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budur. İş bilinçle olduğundan ve nihaî bilinç Bizim varlığımız olduğundan Bize çok kolay 

gelir.” 

[Bilinç ve yazılıma işaret eden bu ayetin birkaç önemli kelimelerinin sayısal değerleri: 

a) Teşakkuk (yarılma), 1000. 

b) Arz (toprak), 1001. 

c) Sirâan (hızlı olarak), 333. (tenvin ile beraber) 

Ayrıca ayetin harfleri de 38’dir. (19 x 2)] 

Ayet 45: “Biz onların ‘Haşir maddi ve mekanik olarak muhaldir’ gibi sözlerini daha iyi 

biliyoruz. Sen onları bu somut ve maddi anlayıştan zorla çevirecek değilsin! Sen sadece 

Kur’anın bilinciyle ve ondaki ilimle azaptan korkanları uyandır.”  

“Kur’anla uyar, uyandır” (Fezekkir bi’l-Kur’an) kelimesinin sayısal değeri 1404 eder. 

İnşaallah bundan 40 senen sonra 1444’te (19’un 76 katı) meyvesini verir. İnsanlık tahakkuk 

eder. 

[Demek hidayet şudur ki, insan önce çirkinden, kötüden çekinecek, kalbini, ruhunu temiz 

tutacak; sonra bunun meyvesi olarak bilinç, nur ve ilim kalbine ve kafasına yağar. Aydınlanır, 

her şeyi yorumlayabilir bir seviyeye gelir. Maddi ve manevi azaptan kurtulur.  

Bu ayetde “Azabımdan” kelimesi mütekellim “Yâ” sı ile beraber 57 harftir. İçinde Kur’an 

kelimesinin geçtiği bu ayet ilerde Kur’anın bu kitapta bu kadar tekrar edileceğini müjdeliyor. 

Ve 1406’da 19 mucizesinin keşfedileceğini önceden haber veriyor. Ki, surenin şifresi olan 

“Kaf” harfi de yine bu surede 19’un katı olarak tekrar edilmiştir. 57 Kaf harfi zikredilmiştir. 

Adeta Kur’anın, şan ve şerefin ve bilincin sonsuz zirvesinde olduğunu ispat etmiştir.] 

Surenin en son uyarısı, “Waîd” azap uyarısı manasına gelen kelime ile yapılmıştır. Ki bu 

kelimenin sayısal değeri 90’dır. Manen insana der ki, “İşte 90 sene maddi, mekanik bir hayat 

yaşadın. 45 senesi gafletle, 45 senesi sıkıntı ile geçti. Artık uyan, ilme, maneviyata, bilince, 

sonsuz bir âleme yönel. İnsan olduğunu yaşa!” 

 

 

            

                 Bahaeddin Sağlam 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şehit ve Şahit Farkı  (Peygamberin Canlı Şahitliği) 

Bu iki kelimenin kök kelimesi olan şehadet, görerek ve yanılma payı olmayacak şekilde bir 

gerçekliğin ve gerçek olan bir olay veya nesnenin yaşanılması ve gözlemlenmesi demektir. 

Bu gözlemi yapan kişiye şahit denilir. Öyle ki bir olayın, bir nesnenin gerçekliğine ilmen yani 

veri ve delillerle vâkıf olan âlime de, şahit denilir. O olayı ve o nesneyi gözle görmemiş dahi 

olsa.. 

Eğer o âlim bizzat yaşayarak ve gözlemleyerek bir işe ve varlığa şahit ise ona şehit denilir. 

Demek şahit gözlemci manasında iken, şehit hem gözlemci hem gözlemlediği şeyi bizzat 

yaşayan demektir. Çifte şahit manasına gelir. Gramerde buna mübalağa kipi denilir. Evet, bir 

insan bir dava uğruna kendini feda ediyorsa o insan, o davanın gerçekliğini gözlemliyor ve o 

gerçekliği bizzat kendisi yaşıyor demektir. Onun için dinde, şehitler ölüm sonrası hayatın ve 

inandıkları dinin gerçekliğine birer delil sayılırlar. Ve bu mana ile Kur’anda şehitler 

peygamberlerle beraber zikredilmişler. Bediüzzaman Risalelerinde, peygamberlerin ve 

evliyanın gaybi ve metafizik olan gözlemlerine şuhud, ehl-i ilmin bu âlem-i şehadetteki ilmî 

gözlemlerine ise şehadet diyor. Kendi Risalelerinin önce şehadet sonra şuhud olduğunu 

söylüyor. 

Kur’anda şahit kelimesi için şu iki ayet çok önemli iki veridir: 

Şu inanmayanlara deki: Hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur’an Allah’ın katından ise ve siz onu 

yalanlıyorsanız?! Beni İsrailden (dindar medeni milletten) bir şahit (âlim) onun benzerini 

gördüğü ve ona inandığı halde, siz kibrinizden dolayı inanmıyorsanız?! (Ahkaf, 10)  

Kadının (maddi yapıların) ehlinden bir şahit (gözlemci âlim), eğer Yusuf’un gömleği arkadan 

parçalanmış ise kadın yalan söylüyor; Yusuf ise doğru söylüyor. (Yusuf, 27) 

Bütün peygamberler için Kur’anda hem şahit hem de şehit kelimeleri kullanılmıştır. 

Peygamberler, bizzat yaşayarak örnek olmaları gereken işlerde şehittirler. Fakat henüz 

yaşamaları gerekmeyen ahiret hayatını ve kâfirlerin başına gelecek azabın gerçekliğini ilmî 

delillerle ve şuhut ile bildirmeleri açısından onlara şahit deniliyor.  

Bütün yer ve göklerin askerleri Allah’ındır. O isterse size azap indirir. O azizdir (sonsuz güç 

sahibidir.) Fakat hikmeti gereği azabı tehir ediyor. Ey Peygamber, biz seni şahit (yani) 

müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. (Fetih, 7-8) 
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Ahirette, müminler Rableriyle buluşunca birbirilerine selam ve esenlik dilerler. Rableri onlar 

için çok yüce bir ücret hazırlamıştır. Ey Peygamber, biz seni şahit yani müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak gönderdik. (Ahzab, 45) 

Peygamberin şehitliği için ise şu iki misal çok önemlidir: 

Ey Sahabe Cemaati, sizi orta bir ümmet yaptık. Ki siz diğer insanlar için şehitler (yaşayan 

numuneler) olasınız. Peygamber de sizin için şehit (yaşayan numune) olsun. (Bakara, 143) 

İbrahim’in dinî pratikleri olan İslam ibadetleri konusunda Peygamber size şehit (yaşayan 

örnek) olsun, siz de diğer insanlara şehitler (yaşayan örnekler) olasınız. (Hacc, 78) 

Herkesin şâhit olarak çevirdiği ticaret ve hukuktaki şahitlik için dahi, Kur’an şahit kelimesini 

kullanmıyor. Bu mevzuların geçtiği üç-dört yerde özellikli bir şekilde şehit kelimesini 

kullanıyor. Çünkü İslamda şahitlik bir nevi kefalet ve sorumluluk taşır. Ve sırf kadınlar bu 

sorumluluk ve kefalette ezilmesinler, diye onların bu şehitlik (şahitlik) yükünü yarıya 

indiriyor. Yoksa bu, onların kişiliğini yarım sayma manasına asla gelmiyor. Nitekim eğer 

sorumluluk ve kefalet manasını taşımıyorsa yani normal bir alışveriş şahitliği ise, Kur’an 

Kâtibin ve şahidin zarar görmemesi gerekir, diyor. (Bakara, 282)  

Kur’an istisnasız onsekiz yerde Allah için şehit kelimesini kullanmış. Çünkü Kur’anın tarif 

ettiği Allah, ötelerde bir Teo değil; her şeyde, her olayda, kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle 

gerçekleri yaşayarak görüyor ve bize gösteriyor. Bu 18 yerde bu kelime şahit olarak çevrilirse 

(ki bütün meallerde öyle çevrilmiş) ne kadar büyük manaların kaybolduğunu siz düşünün.. 

Sadece iki yerde o da çoğul kipi ile Ben de siz insanlarla beraber bu işe şahitlerdenim, diyor. 

(21/76 ve 3/81) Bu ise, şu demektir: Ben bütün her şeyde kudretimi, ilmimi, irademi 

yaşıyorum. Fakat imtihana tabi olan insan ve cinlerin özgürce yaptıkları tercihlerini onlara 

bırakıyorum. Ben bu iradî işlerde sadece şahidim; sorumluluk ve yaşamak hakkını onlara 

bırakıyorum. Nitekim Kur’anda şöyle buyurmuştur. 

“Her şey bana bağlıdır, bana ibadet ediyor. Yalnızca insanlar ve cinler serbesttirler. Fakat 

ben, onların da istekleriyle bana bağlı olarak serbestiyetlerini kullansınlar, diye onları 

yarattım. Çünkü eğer bana bağlanmazlarsa yok olurlar.” (Zariyat, 56) 

Evet, sonsuz olan Allah bu şekilde nisbî de olsa, farklı benleri yaratıyor. Ve bu sayede ayrıca 

sonsuz, hakkaniyetli manalar üretiyor.  

Şehit sıfatında görüldüğü gibi; kudret, ilim ve irade sıfatlarında da durum aynıdır. Kur’an 

tekrarla Allah her şeye kadîrdir, her şeyin ilmi, bilinci ve ruhudur. O daima iradesiyle 

faaliyettedir diyor. Eğer iş henüz yaşanılıp yapılmamışsa Allah bu işe kâdirdir. Mesela Allah 

ölüleri diriltmeye kâdirdir. Yani böyle bir iş Onun kudretini aşmaz diye kadîr değil de kâdir 

ismi Kur’anda yedi defa kullanılmıştır.  

Kur’anda onüç sefer Allah, âlim-ül gayb ve şehadettir, deniliyor. Bunu nasıl anlayacağız diye 

sorulursa; şu iki bilgi ile sorunun cevabı anlaşılabilir: 

* Allah’ın ilmi soyut bir yazılım ve mukadderat tarzında tecelli ediyor. Onun ilmi biz aciz 

insanlar gibi uzaktan projektör şeklinde değildir. Gerçek varlık ilim ve yazılımdır. Bunlar da 

varlığın özü ve yaşanılan hali olduğundan ilim konusunda ism-i fâil kullanılmıştır; alîm yerine 

âlim denilmiştir.  
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* Bizim âlim olarak okuduğumuz kelimeler Resm-i Osmanî olan orijinal hatta, ilim olarak 

yazılmıştır. Bu takdirde ayetlere Allah gayb ve şehadet âleminin ilmidir, diye meal vermek 

gerekir. Evet, dağılmaya ve heyûla olmaya müsait olan güç ve enerjiye form veren, nesne ve 

eşyayı var kılan, varlığı somut olarak gösteren temel özellik ilim ve yazılımdır. Ki eskiler 

buna faal akıl demişlerdir. 

Enerji, yazılım ve evrimin, başka bir tabir ile kudret, ilim ve iradenin izahı şöyledir: 

Newton’dan beri madde ve kütlenin çekim gücü keşfedilmişti. Bu güç ve enerjinin maddeden 

kaynaklandığı biliniyordu. Sonra Einstein geldi, bu enerji maddeden değil de bizzat uzay 

denilen gerçekliğin kendisidir, diye söyledi. Yani madde ve kütle uzayı eğdiği için biz bu 

eğimi kütlenin çekimi olarak algılıyoruz. 

Einstein’dan sonra negatif, pozitif güçler, elektromanyetik alan gücü ve benzeri birçok enerji 

türü tespit edildi. Ayrıca bu enerji türlerinde sonsuz bir bilincin faaliyeti gözlemlendi. Bu 

sefer sicim teorisinin, yani bu enerjilerin yerine göre sızıntı şeklinde paralel başka evrenden 

geldiği iddia edildi. 

Aslında gerçek manası ile Varlık Birdir; sonsuz ve soyuttur. İlmi ile yazılımlar takdir eder. Bu 

yazılımlar gerçeğine göre sonsuz kudretinin yansıması olan enerjiye formlar verir; sonsuz ve 

bilinçli bir sanatla manalar yükleyerek kendini görür ve gösterir. Daha sonra başka bir 

döngüde, daha evvel kullandığı bu somut enerjiyi asla israf etmeden geri dönüşüme veriyor. 

Fakat materyalistler ilmi, bilinci ve iradeyi kabul etmediklerinden işi şaşkın bir şekilde sırf 

enerjiye ve maddeye veriyorlar. Manevî ve soyut boyutları görüp Allah’a inanacaklarına 

maddî, paralel evrenler gibi hayalî şeylere inanıyorlar. Evet, birçok evren var; fakat bunlar iç 

içedirler; paralel değiller.. 

Evet, Kur’an kudret kavramıyla bu tükenmez ve çok çeşitli enerjiye öncelikle dikkatleri 

çekiyor; ilim gerçeğiyle de sonsuz bilinçli ve harika sanatlı varlıkları gözlere gösteriyor. Daha 

sonra mutlak ve sonsuz yetkinliğinin ifadesi olan iradeyi bildiriyor. Bütün varlığı bütün 

çeşitleriyle geçmiş ve geleceğiyle görmeyenler, Allah’ı varlığını, soyutu ve manayı inkâr 

etmemeli, diyor. Bu bölümü fazla uzatmadan Kur’anın şehadet, ilim, bilinç, denge ve düzen 

hakkındaki iki ayetinin manasını sunup güzel bir son ile bitirelim: 

“Allah sonsuz, soyut varlık olmakla ve dengeyi ayakta tutmakla kendisinden başka tapılmaya 

layık hiçbir şeyin olmadığına şehitlik ediyor. Melekler de bilinçli, dengeli yazılım dosyalar ve 

varlıklar olarak yine şehitlik ediyorlar; âlimler de ilimleriyle bu varlığa ve dengeye şehitlik 

edip bildiriyorlar ki; varlık birdir ve sonsuzdur; sonsuz, izzet ve yetkinlik sahibidir. Fakat 

hikmeti gereği, bazen sınırlı ve somut şeyler yaratır.  

Bu üç farklı şehitler, Allah katında (gayb âleminde) din ve düzenin sadece denge demek olan 

İslam dini olduğunu ilan ediyorlar. Aslında kendilerine kitap, bilgi ve yasa verilen herkes bu 

konuda müttefiktir. Fakat kıskançlıklarından dolayı farklı fraksiyonlara bölünmüşler…” (Al-i 

İmran, 18-19) 

Hulasa: Varlığın her çeşidine malik olan Allah her yerde, her şeyde kendi özgün ve kutsal 

sonsuz değerlerini yaşıyor. O, insanların çoğunun sandığı gibi varlıktan ve varoluştan ayrı ve 

uzaklarda bir gözlemci değildir. O’nun mükemmel sisteminde yokluk yoktur.  
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İki sene önce varlığın kudret, ilim ve irade denilen üç sacayağını ve varlığın özü olan ruhu ve 

bunların yanında sadece zihinsel bir kavram olan yokluğu şöyle özetlemiştim:73  

1) Enerji + Yazılım + İrade (gelişme isteği) 

Evet, bütün varlık sahasını kaplayan, binbir rengi ve sayısız şekilleri olan, dinî terminolojide 

sonsuz ilahî kudret diye tanımlanan; ilim ve iradeyi (yazılım ve gelişme iradesini) içeren, 

gözle görülecek kadar net olan bir enerji (kudret) kesin olarak vardır. Bu enerji ve 

evrimleşmiş hali olan maddenin sayısız versiyonları daha önce sınırlı olarak var kabul 

edilirdi. Fakat sonra anlaşıldı ki; kara madde ve kara enerji gibi görünmeyen binlerce çeşidi 

daha vardır.  

Demek insan, eğer kuantum fiziğinin özelliklerini ve uzayın yapısını ve soyut değerleri tam 

bilse, birçok konuyu net bir şekilde anlar, kendini laedrilikten ve laedriliğin çağdaş ifadesi 

olan nihilizmden kurtarır. 

İrfan ehli, tevhid gereği ve gözlem sonucu olarak demişler ki; kudret (enerji) ilim ve iradeyi 

de tazammun eder. Yani sonsuz bir enerji var; sonsuz bir ilim ve yazılım ona biçim veriyor. 

Sonsuza doğru gelişme iradesini gösteriyor. Maalesef başta Kilise olmak üzere dinî kurumlar, 

bu temel nitelikleri birbirinden ayrı, kopuk ve sınırlı olarak anlattıklarından son 200 yıldır 

dinsizlik ve materyalizm, bilim ehli için tek çıkar yol oldu. Ve her taraftan yapılan iletişim 

bombardımanı sonucu ortalığı öyle bir bilgi kirliliği kapladı ki; insanlar kimin haklı, kimin 

haksız olduğunu kestiremiyorlar.    

2) ‘Adem (yokluk) 

Evet, ne fizikte ne dinde ne de işin mahiyet ve gerçeğinde yokluk diye bir şey yoktur. Her şey 

zıddıyla bilinir ilkesi gereği; yokluk, sadece insanın varlığı bilmesi için zihninde ön kabul 

olarak oluşturduğu bir kavramdır. Çünkü varlık başta soyut ve somut olmak üzere binlerce 

çeşidi ile uzayın, zamanın, geçmiş ve geleceğin ve diğer bütün boyutların sahalarını 

kaplamıştır. Evet, gerçek manası ile varlık (ki Allah’ın zatî ismidir) sonsuzdur; görünen 

durum ise sadece o varlığın yansımalarının ve yoğunluklarının farklılığıdır. Mantıkçıların 

deyimiyle varlık eşyanın zatî (öznel, esas) özelliğidir. Bir şey eğer zatî ise zıddı, onun içine 

giremez.  

Mesela; nisbî bir örnek olarak; insan insaniyet olarak ya vardır veya yoktur. Yarım veya 

çeyrek insan olamaz. Ayrıca varlığın somut ve şekil alan kısmına halk ve mahlûk denilir.74 

Varlığın soyut ve manevi olanına da ilim, mukadderat (plan) yazılım, ruh ve sanat denilir. 

Buda’nın nirvana dediği hiçlik sahası, bizim kavram olarak mutlak yokluk dediğimiz bir şey 

değildir. Tam tersi varlığın maddi ve katı kalıplarından kurtulup ilim ve ruhun sonsuz soyut 

sahalarına çıkmaktır. Hint-Avrupa dillerinde nirvana kelimesi etimolojik olarak erillik, aktiflik 

ve egemenlik âlemi, demektir. 

Madde ve ruh hakkında birçok makalemizde gösterdik ki; madde sınırlı, somut, feminen, 

kırılgan bir kaburgadır. Ruh; egemen, aktif ve bilgili bir âdemdir. Her kadın ruhu ve kişiliği 

 
73 Aslında ve gerçekte yokluk yoktur. Bizim duygu yanılgısı sonucu olarak yokluk dediğimiz şey, soyut varlığın 

ta kendisidir. Ki fizik ilmi de mutlak yokluğun olmadığını her yerde kendine özgü bir enerji ve maddenin 

varlığını bugün ilmen gözlemleyebiliyor. 
74 Elit kesim kendilerini halktan saymazlar. Çünkü halkın şekli ve hayat biçimi bellidir. Onlarınki ise, soyut ve 

sonsuzdur; adeta her türlü biçime girebilen bir şeydir. Yani kendilerini böyle kabul ederler. 
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ile âdem olduğu gibi her erkek de bedeni ve maddesi itibari ile kırılgan bir kaburgadır.. 

Demek insan bu fani kaburgaya kanıp ebedî ve ruhanî varlığını, insanlığını ve âdemiyetini 

kaybetmemelidir. 

Kur’ân her sahada mucize olduğu gibi; varlığın tarifinde de mucizedir. İşte Kur’âna göre 

varlık bir tanedir; gerçekliktir. Ona Hakk denilir. Ve Kur’ânda yokluk kelimesi geçmediği 

gibi, varlıklar, haklar, icad ve mevcudat (vücud verilmiş şeyler) gibi deyimler de geçmiyor. 

Bunlar sadece Ortaçağ Kelam ilminin literatürüdürler. Mevcudat dediğimiz şeyler Kur’ânda 

Allah’ın şüunatı olarak ifade ediliyor.75 Ayrı birer varlık olarak onlara bakılmıyor. 

3) Ruh 

Ruh; rüzgâr, nefes, koku, rahatlık manalarına gelen RWH kök maddesinden türemiş bir 

kelimedir. Batı dillerinde soul (temel varlık), psişe (hareketli varlık) anima (canlı varlık) 

şeklinde ifade edilmiştir.. Ruh kelimesi, Kur’ânda vahiy (gizli ve süratli bilgi), emir (komut) 

ve nefis manalarında da kullanılmıştır. Ruh özü itibarı ile eril bir değer olduğu halde 

zarafetinden dolayı bazen dişil kelime olarak kullanılmıştır. Batı dillerinde anima olarak ifade 

edildiği gibi.. Ontolojik olarak ruh, maddi varlıklara şekil ve hareketlilik veren yazılım ve 

form demektir. Bu soyut form ve yazılım yüksek seviyedeki canlılarda o kadar çok yoğunlaşır 

ki; ışık türleri olarak somut bir varlığa dönüşür.  

Yani ışık ve enerji türleri, ruhun somut bir yansımasını gösterse de; ruhun aslı, yazılım ve ilim 

olduğu için soyuttur. Allah’ın bir emri ve devam ettirdiği kanunudur. Ruhun varlığı soyut ve 

kanuni olduğundan İbn Arabî gibi zatlar, ruh mahlûk değildir; yani şekil almamıştır, demişler. 

Diğer Ehl-i Sünnet âlimleri ise, Ruh mahiyet olarak soyut da olsa, mademki sınırlıdır ve 

astral bir beden giyiyor; demek vücûb makamında değildir; dolayısıyla mahlûktur, diye şirk 

kapısını kapamışlardır. 

Fakat maalesef tartışma burada kalmadı. Dindarlar, Allah’ın varlığını ve ruhu yanlış olarak 

somut birer nesne olarak algıladıklarından, somuttan ve maddeden başka değer tanımayan 

materyalistler, dindarların bu yanlışını kullanarak kuru, kıt ve maddî bir epistemolojiyi ilim 

dünyasına egemen kıldılar. İnsanlığı sosyal, edebî ve dinî alanda birçok krizlere sürüklediler.  

Bu çarpık ve yanlış yapılanma ve çatışma yetmezmiş gibi mistikler ve Spiritüalistler insanın 

psişesi içinde cereyan eden ve genellikle sübjektif kalan, emprik (tecrübî) olarak ispat 

edilemeyen bazı verileri, etkin ve müstakil birer realite olarak insanlığa dayatıyorlar. Onun 

için ekranlarda her seferinde materyalistler kazandı gibi izlenimler ediniliyor. Çünkü ilme 

dayanmayan bu gibi dindarların ve Spiritüalistlerin söylemi ilmî değildir. Ayrıca 

söylemlerinde dayatma üslubunu kullanıyorlar. 

Bu gibi kafa karıştırıcı durumların çaresi ancak şu gibi temel ilmî kurallar olabilir: 

*Saf soyut olmadığı gibi ruhsuz, manasız, yazılımsız hiçbir somut da var olamaz. Mantık 

ilminde, soyut mahiyet, somut hüviyet ile birleşince ona hakikat denilir. 

*Mistik, sübjektif bilgiler hiçbir zaman dinî bilgi sayılmazlar. Çünkü bu alanda ilmî ölçüler 

ve dil kuralları tam işlemiyor. Ve çünkü vahiy ile gelen semavî dinlerde soyut-somut, gizli-

açık, maddi-manevi farkı yoktur. 

 
75  Rahman, 29 
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*İnsan bütün varlığın ve evrenin kapsamlı bir çekirdeği olduğundan; iç derin bilinçleri 

açılmış bazı seçkin insanlar, bilinç dehlizlerinde gördükleri gerçekleri evrensel ve kâinat 

çapında realiteler sanıyorlar. Hâlbuki o hakikatler sadece küçük birer numunedirler. 

Evet, bu değerli zatların bu tarz müşahedeleri, hayalden ve bilinç dehlizlerinde gördükleri 

kişisel ve lokal bazı sezilerden ve duru görülerden başka bir şey değildir. Bu mistik işler ve 

görüntüler, materyalizmi kıracağına -maalesef- ilmî yetersizlikten materyalizmin 

güçlenmesine sebep oluyor. Bu gizli yanılgının farkına varan, soyut ile somutu, zahir ile 

batını bir gören Mevlana Celaleddin-i Rumî bu sorunu şöyle tarif ediyor: 

O hayaller ki evliyalara tuzak olmuştur. Onlar, Allah’ın güzel bir bostanı olan evrendeki ay 

yüzlü hakikatlerin yansımasından başka bir şey değildir. 

Demek epistemolojik olarak vahiyden ve tecrübî ilimlerden başka şeyleri, bilgi ve inanç 

olarak kabul edenler, dinsizlere mağlup olmaya mahkûmdur. Evet, gerçek çare; birlik ve 

bütünlük taşıyan din ve bilimlerdedir. Demek soyutu somutu, dili dini, geçmiş ve geleceği, 

ruh ve bedeni bir görmeliyiz ki; gerçeklik zirvesinde olan varlık hurisinin sonsuz ve ölümsüz 

güzelliğini görebilelim; aşk ve iman ile ona yönelelim; tek kanatlılığın getirdiği yıkılışlardan 

kurtulalım. 

 

Bahaeddin Sağlam 

 

 

 


