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Kur'an-1 Hakfm'in mukaddes hikmeti ile Allah'1 tammayan felsefenin k1saca kar§ila§t1rmas1; Kur'an hikmetinin insanm §ahsf ve top/um
hayatma verdigi terbiye dersinin gayet k1sa bir 6zeti ve Kur'an'm ba§ka ilahf ve be§erf sozlerden ustun taraflanna bir i§arettir. Bu Soz'de
dart "esas" var.

BiRiNCi ESAS
Kur' an hikmeti ile felsefe ve bilimin farklanna §U temsill hikayenin
diirbiiniiyle bak:
Bir zaman, hem dindar hem gayet sanatkar me§hur bir hiikiimdar,
Kur'an-1 Hakim'i manalanndaki kutsiyete ve kelimelerindeki mucizelige yakI§Ir bir yaz1yla yazmak, o mucizelerle dolu beyan abidesine
harika bir suret giydirmek ister. i§te o nakka§ zat, Kur'an'1 <;;ok hayret
verici bir tarzda yazar. Yaz1smda butun k1ymetli cevherleri kullarnr.
Hakikatlerinin zenginligine, <;;e§itliligine i§aret etmek i<;;in harflerin baz1lanrn elmas ve ziimriitle, bir k1smm1 inci ve akikle, bir k1smm1 p1rlanta ve mercanla, bir k1smm1 da altm ve giimii§le yazar. Hem harfleri
oyle bir tarzda siisleyip nak§eder ki, okumay1 bilen bilmeyen herkes
"Kime hikmet nasip edilmi§se dogrusu buyuk bir hayra mazhar olmu§tur." (Bakara
sO.resi, 2/269)
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o yaz1y1 hayranhk ve takdirle seyreder. Bilhassa hakikat ehlinin nazarmda o goriinli§teki glizellik, Kur'an'm manasmdaki gayet parlak
glizellige ve §irin ziynetlere i§aret ettiginden, o yaz1 pek k1ymetli bir
antika olmu§tur.
Sonra o huki.imdar, §U sanath ve nak1§h Kur'an'1, yabanc1 bir felsefeci ile Mi.isluman bir alime gosterir. Onlan hem tecrube etmek hem
de mukafatlandirmak i<;in, "Her biriniz bunun hikmetine dair bir eser
yazm1z!" diye emreder.
Once o felsefeci, sonra da Mi.isli.iman alim, ona dair birer kitap
yazar. Fakat felsefecinin kitab1, yalmz harflerin nak1§larmdan, birbirleriyle mi.inasebetlerinden, vaziyetlerinden, cevherlerinin mahiyetinden
bahsedip bunlan tarif eder; manasma hi<; ili§mez. c;unki.i 0 yabanCl adam, Kur' an harflerini okumay1 bilmez. Hatta o sanath, ziynetli
Kur'an'm bir kitap oldugunu ve manalar ifade ettigini anlamaz. Ona
nak1§h bir antikaym1§ gibi bakar. Zira Arap<;a bilmese de <;ok iyi bir
mi.ihendis, glizel bir tasvirci, mahir bir kimyager, sarraf bir cevher ustas1dir. i§te o adam, eserini bu sanatlara gore yazar.
Mi.isli.iman alim ise kitaba bakhg1 vakit anlar ki, o, Kitab-1 Mi.ibin' dir,
Kur'an-1 Haki'm'dir. i§te bu hakperest zat, ne goriini.i§teki si.islere
onem verir ne de harflerin nas1l nak§edildigi ile ilgilenir. Oyle bir §eyle
me§gul olur ki, oteki adamm ugra§hg1 meselelerden milyonlarca mertebe daha yi.ice, daha k1ymetli, daha ho§, daha §erefli, daha faydah
ve daha kapsamhd1r. Ci.inki.i 0 alim, nakl§lann perdesi altmdaki kutsl
hakikatlerden ve nurlu sirlardan bahseder; bu §ekilde gayet gt.izel, mi.ibarek bir tefsir yazar.
Sonra ikisi de eserlerini goti.iri.ip o §am yi.ice hi.iki.imdara arz ederler. Hi.iki.imdar, once felsefecinin eserini ahp bakar. Goriir ki: 0 kendini begenmi§ ve tabiata kul olmu§ adam <;ok <;ah§ml§ fakat Kur'an'm
hakiki hikmetini yazmaml§. Hi<;bir manasm1 anlamaml§, hatta her §eyi
kan§hrm1§. Ona kar§l hi.irmetsizlik ve edepsizlik etmi§. Hakikatler kaynag1 olan Kur'an'1 manasiz harflerden ibaret zannederek mana yoni.inden k1ymetsiz say1p hor gordi.igunden, o hikmet sahibi hi.ikumdar
da eserini ba§ma vurur ve onu huzurundan kovar.
Sonra hakperest ve ince manalan gozeten alimin eserine bakar,
gori.ir ki, bu gayet gi.izel ve faydah bir tefsir, gayet hikmetli ve yo!
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gosterici bir eserdir. "Aferin, barekallah!" der, "i§te hikmet budur, ilim
ve hikmet sahibi bunu yazana derler. Oteki adam ise haddini a§ml§
bir sanatkard1r." Ardmdan hukumdar, eserine bir mukafat olarak, o
alime tukenmez hazinesinden her bir harfine kar§thk on altm verilmesini buyurur.
Eger bu temsili anlad1ysan bak, hakikatin yuzunu de gbr:
Hikayedeki o ziynetli Kur' an, §U sanatla yarahlm1§ kainatt1r. 0 hukumdar, sonsuz hikmet sahibi, varhg1 ezeli olan Cenab-1 Hak'tir. 0 iki
adamdan ilki, Allah'1 tammayan felsefeyi ve onun takip<:;ilerini temsil
eder. Diger adam ise Kur' an ve talebelerini. .. Evet, Kur'an-1 Hakim,
buyuk bir Kur' an hukmundeki §U kainatm en yuce tefsircisi ve en belig
tercumamdir. 0 Furkan'dir ki, §U kainatm sayfalannda ve zamanm
yapraklannda kudret kalemiyle yazilan yarahh§ kanunlanm cinlere ve
insanlara ders verir. Hem her biri manidar birer harf olan varhklara
"mana-y1 harfi" nazanyla, yani onu sanatla yaratan Zat hesabma bakar, "Ne kadar guzel yapilm1§, ne kadar guzel bir surette Yarabc1smm
guzelligine i§aret ediyor!" der. Ve boylece kainatm hakiki guzelligini
gosterir.
"ilm-i hikmet" dedikleri felsefe ise kainat kitabmm harfleri hukmundeki varhklann suslerine ve birbiriyle munasebetlerine dalm1§,
sersemle§mi§ ve hakikatin yolunu §a§irm1§br. $u yuce kitabm harflerine "mana-y1 harfi" ile, yani Allah hesabma bakmak gerekirken, oyle
yapmay1p "mana-y1 ismi" ile, yani her §eye kendisi i<:;in bakar, her
§eyden oyle bahseder. "Ne guzel yapilm1§!" demek yerine, "Ne guzeldir!" der, onu <:;irkinle§tirir. Boylece kainah k1ymetsiz gorup kendinden
§ikayet<:;i yapar. Evet dinsiz felsefe, hakikatsiz bir safsatadir ve kainab
hor g6rmedir.

iKiNCi ESAS
Kur'an-1 Hakim'in hikmetinin insanm §ahsi hayatma verdigi ahlak
terbiyesiyle felsefenin verdigi dersin kar§ila§hrmasi:
Felsefenin halis talebesi, bir firavundur. Fakat menfaati i<:;in en kiymetsiz §eye ibadet eden zelil bir firavundur. Menfaat gordugu her §eyi
kendine "rab" tamr. Hem o dinsiz felsefe talebesi asi ve inat9dir, fakat
bir lezzet i<:;in sonsuz zilleti kabul eden miskin bir asidir. K1ymetsiz bir
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menfaat ic;in §eytan gibi insanlann ayagm1 opecek kadar alc;alan bir
inat9d1r. Hem o dinsiz talebe, zorba bir magrurdur. Fakat kalbinde
dayanak noktas1 bulamad1g1 ic;in aslmda gayet aciz ve kendini begenmi§ bir zorbad1r. Hem menfaatine dii§kiindiir, sadece kendini dii§iini.ir; bi.iti.in gayreti nefsinin, midesinin ve bedeninin heveslerini tatmin
etmek ve topluma ait baz1 menfaatler ic;inde §ahsl menfaatini aramak
olan hilekar bir bencildir.
Kur'an'm halis talebesi ise bir kuldur. Fakat yarablm1§lann en
i.isti.ini.ine bile ibadete tenezzi.il etmez. 0, cennet gibi c;ok bi.iyi.ik bir
mi.ikafah dahi ibadetin gayesi kabul etmeyen aziz bir kuldur. Hakiki
Kur' an talebesi mi.itevaz1d1r, halim selimdir, fakat Yarahc1smdan ba§kasmm kar§Ismda egilmeye, O'nun izni olmadan, iradesiyle tenezzi.il
etmez. Hem fakir ve zay1ft1r, faknm ve zay1fl1gm1 bilir. Fakat Malik-i
Kerim'inin ona haz1rlad1g1 ahiret serveti ile gonli.i toktur ve Efendisinin
sonsuz kudretine dayand1g1 ic;in kuwetlidir. Yalmz Allah ic;in, O'nun
nzas1 ic;in, fazilet ic;in amel eder, c;ah§Ir.
i§te Kur'an'm verdigi terbiyeyle felsefenin dersi arasmdaki fark, iki
talebenin k1yaslanmas1yla anla§1hr.

U<;UNCU ESAS
Felsefe ile Kur'an hikmetinin toplum hayatma verdigi dersler:
Felsefe, toplum hayatmda dayanak noktasm1 "kuwet" kabul eder.
Hedefi "menfaat" bilir. Hayat kanununu "mi.icadele" sayar. Toplumlan bir arada tutan bagm "1rk ve menfi milliyetc;ilik" oldugunu iddia
eder. Bunlarm neticesi ise "nefsin heveslerini tatmin ve insanm ihtiyac;lanm art1rmak"hr. Halbuki kuwetin hususiyeti ve geregi, tecaviizdi.ir.
Menfaatin geregi, her arzuya yetmediginden, i.isti.inde "bogu§mak"hr.
Mi.icadele di.isturunun geregi, "c;arp1§mak"hr. Irkc;1hgm geregi, tabiatmda ba§kasm1 yutarak beslenmek oldugundan, "tecavi.iz" di.ir. i§te bu
hikmettendir ki, insanhgm saadeti yak olmw:?tur.
Kur' an hikmeti ise dayanak noktasm1 kuwet yerine "hak" kabul
eder. Gayede menfaat yerine "fazilet"i ve "Allah'm nzas1"m tamr. Hayatta mi.icadele kanunu yerine, "yard1mla§ma di.isturu"nu esas ahr.
Toplumlarda 1rk ve milliyet yerine "din, sm1f, vatan" baglanm kabul
eder. Gayesi, nefsin heveslerinin haddi a§masma set c;ekmek ve ruhu
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yuksek meziyetlere te§vik etmektir. Ulvi hislerini tatmin ederek insam
"kemal vas1flarma" ula§hnr, insan eder.
Hakkm geregi "ittifak"tir. Faziletin geregi "dayam§ma"d1r. Yard1mla§ma dusturunun geregi "birbirinin imdadma yeti§mek"tir. Dinin geregi "karde§lik"tir, "samimiyet ve beraberlik"tir. Nefsi gemleyip baglamanm ve ruhu yuksek vas1flara kam<:;ilayarak serbest birakmanm
neticesi ise iki cihan saadetidir.

DORDUNCU ESAS
Kur'an'm, butun ilahi kelamlar i<:;inde yuceligini ve biitiin sozlere
kar§I ustunlugunu anlamak istersen §U iki temsile bak:
Birincisi: Bir sultanm iki <:;e§it konu§mas1, iki tarzda hitab1 vard1r. Biri, s1radan bir memuruyla basit bir i§ i<:;in, hususi bir ihtiyaca
<lair, has bir telefonla konu§mas1dir. Digeri, geni§ saltanatmm unvahakimiyeti itibanyla,
myla, hilafetinin yuce nam1yla, her yeri
emirlerini yaymak ve gostermek maksad1yla, bir el<:;isi veya buyuk
bir memuru vas1tas1yla, ha§metini gosteren ulvi bir fermanla
mas1d1r.
ikincisi: Bir adam, elindeki aynay1 giine§e tutar. 0 aynanm buyuklugunce, yedi rengi i<:;eren bir 1§1ga sahip olur. Gune§le o ol<:;lide munasebet kurar, sohbet eder. 0 I§Ikh aynay1 karanhk evine veya
dam altmdaki bagma tutsa, l§Iktan gline§in k1ymeti ol<:;lislinde degil, 0
aynanm kapasitesi kadar faydalanabilir. Bir ba§kas1 ise evinden veya
bagmm dammdan geni§ pencereler a<:;ar. Gokteki gune§e dogru yollar
yapar. Hakiki gune§in daimi I§@yla konu§ur ve ha! diliyle, onunla
§6yle minnettar bir §ekilde sohbet eder: "Ey yeryuzunu I§Ig1yla yald1zlayan ve biitun <:;i<:;eklerin yiizunu giildiiren dunya giizeli, goklerin
nazhs1 nazenin gune§! Onlar gibi benim evcigimi ve bah<:;ecigimi de
1s1ttm, I§Iklandirdm." Halbuki aynaya sahip olan oteki adam boyle diyemez. Onun aynasmda, kay1t altmdaki gune§in I§@ ve tesiri smirhdir,
o kayda garedir.
Kur'an'a i§te bu iki temsilin durbunuyle bak ki, onun mucizeligini
goresin ve kutsiyetini anlayasm ...
Evet, Kur' an der ki: "Eger yerdeki aga<:;lar kalem, denizler murekkep
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olsa ve Cenab-1 Hakk'm kelimelerini yazsalar, bitiremezler." 2
§U sonsuz kelimeler ic;inde en buyilk makamm Kur'an'a verilmesinin
sebebi §Udur:
Kur'an, ism-i azamdan3 ve her ismin en yuce mertebesinden gelmi§tir. Hem biltiln alemlerin Rabbi olU§U itiban ile Allah'm kelam1d1r.
Hem butiln varhklarm ilah1 unvamyla O'nun fermamdir. Hem goklerin ve yerin Hahk'mm hitab1dir. Hem O'nun mutlak rubO.biyeti yonunden bir konu§madir. Hem her §eyi ku§atan saltanah hesabma ezell
bir hutbedir. Hem engin rahmeti noktasmda, Rahman'm lutuflannm
yaz1h oldugu bir defterdir. Hem ulO.hiyetin ha§metinin yilceligi itiban
ile, kls1mlarmm ba§mda bazen §ifre bulunan bir haber mecmuas1d1r.
Hem ism-i azamm katmdan indirilip Ar§-1 Azam'm burunilnil ku§atan,
tefti§ eden hikmetli, mukaddes bir kitaphr. i§te bu sirdandir ki, "Allah
kelam1" unvam tam bir liyakatle Kur' an' a verilmi§tir.
Diger ilahl kelamlarm ise bir klsm1, has bir itiban, kuc;uk bir unvam
ve hususi bir ismin smirh tecellisini barmdmr. Has bir rubO.biyet, hususi bir saltanat ve rahmetle gorilnilr. Hususiyet ve
yonunden
dereceleri farkhdir. <;ogu ilham da bu kls1mdandir, fakat dereceleri
c;ok <_;e§itlidir. Mesela en kil<;ilgil ve basiti, hayvanlann mazhar oldugu
ilhamlardir. 4 Sonra siradan insanlann ilhamlan,5 ardmdan meleklerin,
sonra da evliyanm ilhamlandir. Ondan sonra ise buyiik meleklerin
mazhar oldugu ilhamlar gelir. i§te §U sirdandir ki, kalbin telefonuyla
Cenab-1 Hakk'a vas1tasiz yakaran bir veli, 6 ".J.j ::.;.
yani,
"Kalbim benim Rabbimden haber veriyor."
Rabbinden haber veriyor." demez. "Kalbim, Rabbimin aynas1dir, ar§1dir."
der; "Nemlerin Rabbinin ar§1d1r." demez. <;unkil kabiliyeti kadar ve

4

Bkz. Lokman sO.resi, 31/27.
Cenab-1 Hakk'm isimlerinden en biiyiigii ve mana bak1mmdan diger biitiin isimleri
ku§atm1§ olam.
Bal ansma vahyedildigine dair Bkz. Nahl sO.resi, 16/68.
Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) annesine vahyedildigine dair Bkz. Taha sO.resi,

20/38-39.
6

Bkz. ibnii'l-Cevzi, Telbfsa jbJls s. 217, 390, 450, 451; ibn Kayyim, jgaseta'lLehefan 1/123; ibn Kayyim, Medaricu's-Sa/ikfn 1/40, 3/412; ibn Hacer, Fethu'lBarf 11/345; ibn Hacer, e/-jsabe, 2/528; ibn Hacer, Lisana'I-Mfzan, 2/452; elMiinavi, Feyzu'l-Kadfr 5/401.
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yetmi§ bine yakm perdeden 7 her birinin kalkmas1 olc:;i.isi.inde hitaba
mazhar olabilir.
i§te bir padi§ahm yi.ice salianatmm §amyla c:;1kan fermam, siradan
bir adamla basiic:;e konu§masmdan ne kadar yi.iksekse ve gokteki gi.ine§in l§lgmdan, berekeiinden isiifade, aynadaki yans1masmdan istifade eimekien ne derece c:;ok ve i.isti.inse; Kur' an-1 Azimi.i§§an da bi.iii.in
sozlerin ve kitaplann o olc:;i.ide i.isti.indedir. Kur'an'dan sonra ikinci
derecede mukaddes kitaplarm ve semavi suhufun, meriebeleri olc:;i.isi.inde i.isii.inli.ikleri vard1r. Onlar da o i.isii.inli.ik smmdan hissedard1r.
Eger cinlerin ve insanlann Kur'an'dan si.izi.ili.ip gelmi§ olmayan bi.iii.in
gi.izel sozleri ioplansa, yine Kur' an' m kuisi meriebesine yeti§emez, ona
benzeyemez.
Eger Kur'an'm ism-i azamdan ve her ismin en yi.ice mertebesinden
geldigini bir parc:;a anlamak istersen:
Ayeii.i'l-Ki.irsi, 8
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Arada yetmi§ bine yakm perde olduguna dair Bkz. EbO. Ya'la, e/-Musned 13/520;
et-Taberani, e/-Mu'cemu'l-Evsat 6/278, 8/382; er-RO.yani, e/-Musned 2/212;
ibn Ebi As1m, es-Sunne 2/367; et-Taberi, Comi'u'l-Beyon 16/95; el-Heysemi,
Mecmeu'z-zevoid 1/79. Aynca bu perdeler olmasa, Cenab-1 Hakk'm azametinden
her §eyin mahvolacagma dair Bkz. Muslim, fmon 293; ibn Mace, mukaddime 13;
Milsned 4/405.
"Allah o ilahhr ki kendisinden ba§ka ilah yoktur. Hayy (her zaman var olan, diri,
ezeli ve ebedi hayat sahibi) O' dur, KayyO.m (kendi zah ile var olup zeval bulmayan
ve bilhln varhklan varhkta tutup onlan yoneten) O'dur. Kendisini ne bir uyuklama
ne uyku tutar. Goklerde ve yerde ne varsa O'nundur. izni olmadan huzurunda
§efaat etmek kimin haddine? Yarathg1 mahlO.klarm onilnde ardmda ne var, hepsini
bilir. MahlO.klar ise O'nun dilediginden ba§ka, ilminden hi<;;bir §ey kavrayamazlar.
O'nun kilrsilsil gokleri ve yeri kw1atm1§hr. Gokleri ve yeri koruyup gozetmek O'na
agir gelmez, 0 oyle Yi.ice, oyle Bilyilkhlr." (Bakara sO.resi, 2/255)
"Gorilnmeyen gayb aleminin anahtarlan O'nun katmdadir." (En' am suresi, 6/59).
"De ki: Ey millk ve hakimiyet sahibi Allah1m!" (Al-i imran sO.resi, 3/26)
"O Allah ki geceyi, durmadan onu kovalayan gilndilze bilrilr. Gune§, ay ve biltiln
yild1zlar hep O'nun buyrugu ile hareket eder." (A'raf sO.resi, 7/54)
"Ey yer, suyunu yut ve sen ey gok, suyunu tut!" (HO.cl sO.resi, 11/44)
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dikkat et ki, bu btiyuk smm panltilanrn goresin. Hern surelerin baJere bak ki, Kur'an'm, Cenab-1 Hak
§mdaki 22 !ere, 23)\ Iara ve
katmdaki onernini bilesin.
Eger §U "D6rdtincti Esas"m k1yrnetli smm1 kavrad1ysan, peygarnberlere vahyin c;ogunlukla rnelekler vas1tas1yla geldigini ve ilharnm vas1tas1z oldugunu anlarsm.
Hern en btiytik velinin, hic;bir peygarnberin derecesine yeti§ernernesinin SlrrtnI ogrenirsin.
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"Yedi kat gok, dunya ve onlann it;indeki her §ey Allah'1 takdis ve tenzih eder." (isra
suresi, 17/44)
"(Ey insanlar,) hepinizi oldukten soma diriltrnek, bir tek ki§iyi diriltrnek gibidir."
(Lokman suresi, 31/28)
"Biz emaneti goklere, yere, daglara teklif ettik." (Ahzab suresi, 33/72)
"Gun gelir, gok sayfasm1, trpk1 katibin yazd1g1 kag1d1 durtip rulo yapmas1 gibi dureriz." (Enbiya suresi, 21/104)
"Arna onlar, Allah'm kudret ve azametini hakk1yla takdir edemediler, O'na lay1k
hurmeti gostermediler. Halbuki btillin bir dtinya k1yamet gilnil O'nun avucunda,
gokler alemi de bilktilmti§ olarak elinin it;indedir." (Zilmer suresi, 39/67)
"Eger Biz bu Kur'an'1 bir dagm tepesine indirseydik onun, (Allah' a hilrmeti sebebiyle ba§1m egip part;aland1g1m) gorurdun." (Ha§ir sliresi, 59/21)
Bkz. Fatiha suresi, 1/2; En'am suresi, 6/1; Kehf suresi, 18/1; Sebe suresi, 34/1;
Fatrr suresi, 35/1.
Bkz. Hadid suresi, 57/l; Ha§ir suresi, 59/1; Saf suresi, 61/1; A'la sO.resi, 87/1 (emir
kipiyle).
Bkz. Cum' a sO.resi, 62/1; Tegabun suresi, 64/1.
Bkz. Bakara suresi, 2/1; Al-i imran suresi, 3/1; Ankebut suresi, 29/1; Rum suresi,
30/l; Lokman sO.resi, 31/1; Secde suresi, 32/1.
Bkz. Yunus sliresi, 10/1; Hud suresi, 11/l; Yusuf sO.resi, 12/1; ibrahim sO.resi, 14/1;
Hier suresi, 15/1.
Bkz. Mu'min suresi, 40/1; Fussilet suresi, 41/1; $lira suresi, 42/1; Zuhruf suresi,
43/l; Duhan suresi, 44/1; Casiye sO.resi, 45/1; Ahkaf suresi, 46/1.
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Hem Kur'an'm azametini, kutsiyetinin izzetini ve mucizeliginin yi.icelik smm1 idrak edersin.
Hem Mirac'm luzumunun smm1, yani ta goklere, Sid,retu'lolan
Munteha'ya,25 Kab-1 Kavseyn'e 26 gidip, 27
Zat-1 Zulcelal' e munacatm1 arz ederek goz ac;:{p
kadar geri
donmenin hikmetini anlarsm.
Evet, aym ikiye yanlmas1 nas1l ki bir peygamberlik mucizesidir.
Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissaldti1 vesselam) peygamberligini cinlere ve
insanlara gostermi§tir.. . Mirac da onun kullugunun bir mucizesidir;
Cenab-1 Hakk'm habibi oldugunu, ruhanilere ve meleklere gostermi§tir.
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25 Yedinci kat gokte oldugu rivayet edilen, Hazreti Cebrail'in (aleyhisselam) c;1kabildigi
son makam.

26 Peygamber Efendimiz'in Mirac hadisesinde Cenab-1 Hak'la goril§tligil, O'na en
27

28

yakm oldugu makam.
"insana §ahdamanndan daha yakm" (Kaf suresi, 50/16).
"Allah1m! Senin rahmetine ve onun hilrmetine nas!l yara§irsa, ona ve aline oylece
salat ve selam et. Amin.

