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Ey astronominin ruhsuz meseleleriyle zihni darla§an, akh g6zune
inen ve §U ayetin muazzam s1rnm o s1k1§mI§ zihnine s1gdiramayan
mektepli efendi! $u ayetin semasma yedi basamakh bir merdivenle
c.;1kilabilir. Gel, beraber 9kacag1z!

BiRiNCi BASAMAK
Hakikat ve hikmet, yeryuzu gibi goklerin de kendine yara§ir sakinlerinin bulunmasm1 ister. Dinde, o cinsten c_;e§itli varhklar, "melekler ve
ruhaniler" diye isimlendirilir.
Evet, hakikat bunu gerektirir. Zira yeryuzunun kuc_;uklugu ve maddl
olarak k1ymetsizligiyle beraber, canh ve §UUr sahibi varhklarla doldurulmas1 ve ara sira bo§alt1hp yeniden §enlendirilmesi, §U muhte§em
burc;lara sahip, ziynetli k6§kler hukmundeki goklerin de §UUr ve idrak
sahibi varhklarla dolu olduguna i§aret eder, belki bunu ac_;1kc_;a g6sterir.
Onlar da insanlar ve cinler gibi, §U alem saraymm seyircileri, kainat
kitabmm mutalaacilan ve Cenab-1 Hakk'm rubt'.lbiyet saltanatmm
ilanc1land1r. <;unku O'nun, kainah hadde hesaba gelmez ziynetlerle,
guzelliklerle, naki§larla susleyip donatmas1, ac.;1kc_;a, d0.§0.nen ve ona
"Gerc:;ek §U ki, yere en yakm olan gogu lambalarla donatt1k ve onlardan bir k1smm1
§eytanlara atilan mermiler yaptik." (Mi.ilk sO.resi, 67/5)
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hayranhk duyan takdir edicilerin nazarlanm ister. Evet, gi.izellik elbette
bir a§lk ister. Yiyecek ise ac:; olana verilir. Halbuki insanlar ve cinler, §U
sonu olmayan vazifenin, §U ha§metli nezaretin ve §U geni§ dairedeki
kullugun milyonda birini ancak yapabilir. Demek, bu say1s12, c:;e§itli vazife ve ibadetler i<;in sonsuz say1da, cins cins melek ve ruhani laz1md1r.
Baz1 rivayetlerin i§aretiyle ve alemdeki di.izenin hikmetiyle denilebilir ki, gezegenlerden yagmur damlac1klanna kadar bir k1s1m seyyar gok cisimleri, ba21 meleklerin binegidir. 2 Allah'm izniyle bunlara
biner, §ehadet alemini seyredip gezerler. Hem denilebilir ki, hadiste
"tuyurun hudrun" 3 diye isimlendirilen cennet ku§lanndan sineklere
kadar bir k1s1m hayvanlann cisimleri ruhanilerin bir cinsini ta§Ir. Onlar,
bu cisimlerin ic:_;ine Cenab-1 Hakk'm emriyle girer, cismani alemi gezip
o bedenlerdeki uzuvlann, duyulann penceresinden maddi alemdeki
yaratlh§ mucizelerini seyrederler. Kesif topraktan ve bulamk sudan
si.irekli tath hayati ve idrak sahibi nurani varhklan yaratan Hahk'm,
elbette, ruha ve hayata mi.inasip §U nur denizinden, hatta karanhk
deryasmdan bir k1s1m §UUr sahibi mahluklan vardir. Hem de c:;ok fazla
vard1r. Meleklerin ve ruhanilerin varhg1, Nokta adh bir risalemde 4 ve
Yirmi Dokuzuncu Soz' de iki kere iki dart eder derecesinde bir kesinlikle ispat edilmi§tir. istersen onlara mi.iracaat et.

iKiNCi BASAMAK
Yeryi.izi.i ile gokler, aym hi.iki.imetin iki §ehri gibi birbiriyle alakahd1r.
Aralannda mi.ihim irtibat ve ah§veri§ler vardir. Yeryi.izi.ine laz1m olan
l§lk, s1cakhk, bereket ve rahmet gibi §eyler gokten gelir, yani gonderilir. Vahye dayanan bi.iti.in semavi dinlerin ittifak1 ve kalb gozi.iyle gordi.iklerine dayanan ke§f ehli zatlann yanh§hgma ihtimal bulunmayacak
derecedeki kesin, birbirini dogrulayan haberleriyle, melekler ve ruhlar
gokten yere iniyor. 5
Semanm her tarafmda Allah' a secde i<;in almm koymu§ bir melek bulunduguna,
dort parmak s1gacak kadar bo§ bir yer olmad1gma <lair Bkz. Tirmizi, zilhd 9; ibn
Mace, zuhd 19. Aynca Allah Teala'nm (celle celaliih), her bir damlasmdan bir melek
yaratt1g1 nehir i<;in Bkz.
el-Azame 21735.
"Ye§il ku§lar" (Bkz. Muslim, imilre 121; Tirmiz!, tefsfru sure (3) 19; Ebu Davud,
cihad 25).
Nokta Risalesi, Mesnevf-i Nuriye'nin sonunda yer almaktad1r.
Bkz. Al-i imran suresi, 3/124; Hier suresi, 15/8; Kadir suresi, 97/4.

ON BE$iNci Soz 223

Bundan, hisse yakm kesin bir sezgiyle bilinir ki, yeryuzu sakinlerinin de semaya c;1kmalan ic;in bir yol vardtr. Evet, nastl ki herkesin
ak!t, hayali ve bakt§t her vakit goklere uzanabilir. Aynen oyle de, peygamberlerin ve velilerin agtrhklanm btrakan veya olmli§lerin bedenlerinden s1ynlan ruhlan, Allah'm izniyle oraya gider. Madem hafiflik ve
letafet bulanlar oraya gidiyor, elbette maddeden armmt§ misali birer
beden giyen, ruhlar gibi hafif ve latif bir k1s1m yeryuzu ve hava sakinleri de semaya c;ikabilir.

U<;UNCU BASAMAK
Goklerin sessizligi ve silkuneti, daimi intizam1, geni§ligi ve nuraniligi; sakinlerinin, yeryilzil sakinleri gibi olmad1gm1 gosterir. Oranm
butun ahalisi Allah'm emirlerine uyar, ne emredilse onu yaparlar. 6
Orada izdiham ve munaka§ay1 gerektirecek bir sebep yoktur. Zira
memleket geni§, orada bulunanlarm yaradth§t saf, temiz, kendileri
masum, makamlan sabittir. Fakat yeryilzilnde z1tlar bir araya gelmi§, §erliler haytrhlara kan§ffil§ ve aralannda c;eki§meler ba§lamt§; o
yilzden ihtilaflar ve s1kmhlar meydana gelmi§tir. Bundan imtihan ve
teklif s1rn, ondan da manen yilkselme ve alc;alma ortaya c;1kmt§hr.
Bu hakikatin hikmeti §Udur:
insan, yarahh§ agacmm ucundaki meyvesidir. Malumdur ki, bir
§eyin meyvesi, onun kokilne en uzak, en kapsamh, en nazik ve en
milhim k1sm1d1r.
i§te alemin meyvesi olan insan da en kapsamh, en benzersiz, en
aciz, en zay1f ve en latif kudret mucizesidir. Bu yuzden, insanm be§igi ve meskeni olan yeryilzil, goklere nispeten maddi kuc;uklugu ve
k1ymetsizligiyle beraber, manen ve sanatc;a butiln kainatm kalbi, merkezi.. butiln sanat mucizelerinin sergisi.. Allah'm isimlerinin butiln tecellilerinin mazhan, odak noktas1.. smirs1z Rab bani icraatm mah§eri
ve aynas1.. Cenab-1 Hakk'm sonsuz yarahc1hgmm, bilhassa bitki ve
hayvanlarm say1s1z kuc;uk turlerinde g6rulen comertc;e icadm merkezi
ve c;ar§1s1.. pek geni§ ahiret alemlerindeki sanath eserlerin numunelerinin kuc;ilk olc;ekte sergilendigi yer .. ebedi dokumalarm silratle i§leyen,
baki manzaralann h1zla degi§en tezgah1 ve aynen yaptld1g1 fabrikas1..
Bkz. Nahl sO.resi, 16/49-50; Tahrim sO.resi, 66/6.
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ve daimi bahc:;elerin tohumcuklan i<:;in stiratle stimbtillenen dar ve gec;ici bir tarla, bir terbiye ocag1 hukmtindedir.
i§te bu manevi btiyukltigunden ve sanatc;a onemindendir ki,
Kur'an-1 Hakim, goklere nispeten btiytik bir agacm kti<:;tik meyvesine
benzeyen yeryuzunu 7 butun semalara denk tutuyor. Onu bir kefeye,
..:_;.ily....:JI
diyor.
gokleri bir kefeye koyuyor. Tekrar tekrar
Hem bu hikmetlerden kaynaklanan, yerytiztindeki stiratli ve devamh de§i§imler, yerytizu sakinlerinin de kabiliyetlerine g6re o desmirh yeryuzunde say1s1z
gi§imlerin mazhan olmasm1 gerektirir.
kudret mucizesi g6ruldugu ve en muhim sakinleri olan insanlarm ve
cinlerin duygu ve kabiliyetlerine, diger canhlardaki gibi yarad1h§tan
bir smir ve kay1t konulmad1g1 i<:;in, onlar sonsuz derecede yukselmeye
ve alc:;almaya musaittir. Peygamberlerden, evliyadan tut, nemrutlara,
§eytanlara kadar herkes ic;in uzun bir imtihan meydam ac;Ilm1§hr. Madem oyledir, elbette firavunla§ml§ §eytanlar, sonsuz §erleriyle goklere
ve gok ehline ta§ atacaktir.

DORDUNCU BASAMAK
Butun alemlerin Rabbi, Mudebbir'i (sonsuz hikmetiyle idare edeni, c:;ekip c;evireni} ve Hahk'1 Zat-1 Zulcelal'in, hukumleri ayn ayn olan
pek c:;ok nam1, unvam ve guzel ismi vardir. Mesela, peygamber ashabmm safmda kafirlere kar§l sava§malan ic;in melekleri g6ndermesini9
Evet, yeryilzil, kili;ilklilgilyle beraber, goklerle k1yaslanabilir. <;:unkil nas1l daima
akan bir t;e§menin art1k beslenmeyen bilyilk bir golden daha btiyilk oldugu soylenebilir. Hem dag gibi bir cisim, g6rilnil§te kendisinden binlerce defa daha kili;ilk
bir oli;ekle oli;tilebilir. .. Aynen oyle de, Cenab-1 Hak yeryilzilnil sanatma bir sergi,
yarahc1hgma bir mah§er, hikmetine merkez, kudretine mazhar, rahmetine bahi;e,
cennetine tarla, sonsuz kainata ve mahh1kat alemlerine bir 6li;ek ve mazi denizlerine, gayb alemine akacak bir t;e§me hilkmtinde yaratmi§hr. Her sene kat kat ve
katmerli ytiz bin tarzda, sanath nak1§larla dokunmu§ gomleklerini degi§tirdigi ve
i;ok defa doldurup maziye bo§altarak gayb alemine doktilgil btitiln 0 yenilenen
alemlere ve yerytiztiniln t;e§itli gomleklerine bak! Yani yeryilztiniln btitiln mazisini
o anda hazir farz et! Sonra tekdilze ve bir derece basit goklerle k1yasla! Goreceksin
ki, yeryilzil ilstiln gelmese de, noksan da kalmaz. i§te i..0 j\Jlj
0j s1rnm
anla.
"Goklerin ve yerin Rabbi" (Ra'd sil.resi, 13/16; isra suresi, 17/102; Kehf sil.resi,
18/14; Meryem suresi, 19/65 ... )
Bkz. Al-i imran sD.resi, 3/124, 125; Enfal suresi, 8/9, 10, 12. Aynca Bkz. Ebil. Ya'la,
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gerektiren ismi ve unvarn hangisiyse, o isim ve unvan, meleklerle §eytanlar arasmda bir sava§ ve semanm hayirh sakinleriyle yeryuzunun
§erlileri arasmda da bir mucadele olmasm1 gerektirir. Evet, kafirlerin
nefis ve nefesleri kudret elinde olan Kadir-i Zulcelal, onlan bir emirle,
bir seda ile mahvetmez. Her §eyi ku§atan rububiyetinin unvarnyla,
Hakim ve Mudebbir isimleriyle bir imtihan ve mucadele meydam
ac;ar. Temsilde hata olmasm, nasil ki bir padi§ahm, hukumeti dairesinde ayn ayn pek c;ok unvam ve ismi bulunur. Mesela, adliye dairesi
onu "Adil Hakim" ismiyle anar. Askeriye dairesi "Ba§kumandan" nam1yla bilir. Din i§leri dairesi "Halife" ismiyle zikreder. Mulkiyedekiler
onu "Sultan" ismiyle tarnr. itaatkar ahali ona "Merhametli Padi§ah",
asi insanlar ise "Kahredici Hukumdar" der. Daha ba§ka isimleri de
bunlara k1yasla ...
i§te bazen, butun ahali idaresi altmda olan o yuce padi§ah; aciz,
zelil bir asiyi bir emirle idam etmez. Belki onu Adil Hakim ismiyle
mahkemeye gonderir. Hem iktidar sahibidir, sad1k bir memurunun
iltifata liyakatini bilir. Fakat ona hususi ilmiyle, hususi telefonuyla iltifat etmez. Saltanatmm ha§meti ve hukumetinin idaresi unvamyla, o
memurun mukafati hak ettigini gostermek ic;in bir imtihan meydam
ai:;ar. Vezirine emir verir ve ahaliyi seyre davet eder. Saltanatma yak1§lr bir kar§Ilama yaptmr. Muhte§em ve buyuk bir imtihan neticesinde,
herkesin topland1g1 yuce bir mekanda o memuruna iltifatta bulunur,
onun liyakatini ilan eder. Daha ba§ka ornekleri de dl.i§Un ...
i§te - 10 ) " - y.J1
Ezel ve Ebed Sultarn'nm pek i:;ok guzel ismi;
celal tecellileri ve cemal tezahurleriyle pek i:;ok icraati ve unvarn vard1r.
O'nun, nur ve karanhgm, yaz ve ki§m, cennet ve cehennemin varhgm1
gerektiren ismi, unvarn ve icraah; nesillerin devam1, musabaka, yard1mla§ma benzeri pek i:;ok kanun gibi, mucadele kanununun da bir
derece umumi olmasm1 ister. Kalbin etrafmdaki ilham ve vesveselerin
mucadelesinden tut, sema ufuklannda meleklerle §eytanlarm mucadelesine kadar, 11 o kanunun her yerde gei:;erli olmasm1 gerektirir.

10

11

e/-Musned 1/379; el-Hakim, el-Mustedrek 3172; ibn Sa'd, et-Tabakatu'l-Kubra
2/16; et-Taberi, Tarihu'/-Omem ve'l-Mu/Uk 1/98.
"En yiice sifatlar Allah'md1r." (Nahl sO.resi, 16/60)
Bkz. Tirmizi, tefsiru sure (2) 36; en-Nesai, es-Sunenu'l-Kubra 6/305; ibn Hibban,
es-Sahih 3/278; EbO. Ya'la, el-Musned 8/417.
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BASAMAK
Madem yerden goklere gidip gelmek, goklerden yere inip <;;tkmak
var; dunya i<;;in gerekli, muhim §eyler oradan gonderiliyor. Ve madem
temiz ruhlar oraya gidiyor. Elbette, kohl ruhlar da maddeden annmt§
ve hafif olduklan i<;;in hay1rh ve iyi ruhlan taklit ederek oraya gitmeye te§ebbuste bulunacak, fakat §Dphesiz reddedilip kovulacaklard1r. <:;unku
mahiyetlerinde §er ve ugursuzluk vard1r. Hem hi<;; §li.phesiz, §U muhim
hadisenin ve manevi mucadelenin, gorunen alemde bir alameti, bir i§areti olacakttr. <:;unku rubO.biyet saltanatmm hikmeti, §UUr sahipleri i<;;in,
bilhassa en muhim vazifesi seyir, §ahitlik, ilanohk ve nezaret olan insan i<;;in, gayba ait tasarruflann muhim olanlanna birer i§aret koymay1,
alamet b1rakmay1 gerektirir. Nasti ki Cenab-1 Hak, bu gorunen alemde
ya§ayanlan §ahit tutmak i<;;in yagmuru sonsuz bahar mucizelerine i§aret
k1lmt§ ve gorunli.§teki sebepleri sanatmm harikalanna alamet yapmt§hr.
Hatta o hayret verici tema§aya, buhln gok ehlinin ve yeryuzu sakinlerinin dikkat nazarlanm i;;ekmek, yani koca gokleri, etrafmda nobeti;;iler
dizilmi§, buri;;lan suslenmi§ bir kale hukmunde, bir §ehir suretinde gosterip rububiyetinin ha§metini tefekkur ettirrnek istemi§tir.
Madem §U buyuk mucadelenin ilam, hikmetin geregidir; elbette ona bir i§aret olacakttr. Halbuki havadaki ve goklerdeki hadiseler
i<;;inde §U ilana munasip hi<;;bir hadise gorunmuyor. 0 halde, bundan
daha uygunu yoktur. Evet, yuksek kalelerin saglam buri;;larmdan
mancm1kla attlan ate§ toplanna ve i§aret fi§eklerine benzeyen y1ld1zlarm kaymas1 hadisesinin, §eytanlann ta§lanmas1 meselesine ne kadar
uygun dO.§tO.gO. a<;;tk<;;a anla§thr. Hem §U hadisenin, bu hikmetten ve
gayeden ba§ka, ona munasip bir manas1 da bilinmiyor. Halbuki ba§ka
hadiseler oyle degil. Aynca §U hikmet, Hazreti Adem zamanmdan beri
me§hurdur ve hakikat ehli i<;;in apa<;;1khr.

ALTINCI BASAMAK
insanlar ve cinler, sm1rs1z §erre ve ahlaks1zhga kabiliyetli olduklarmdan, sonsuz bir inat ve azgmhk gosterirler. i§te bunun i<;;in Kur'an-1
Hakim, insanlan ve cinleri oyle mucizevi bir belagatle, oyle yuce ve
berrak bir O.slupla, oyle k1ymetli, a<;;ik temsil ve mesellerle isyandan ve
azgmhktan men eder ki, kainah titretir.
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Mesela, "Ey insanlar ve cinler! Emirlerime itaat etmezseniz, elinizden gelirse, haydi miilkiimiin hudutlanndan c;1km1z!" meseline i§aret
eden
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ayetlerindeki muazzam ihtara, deh§etli tehdide ve §iddetli sakmdirmaya dikkat et. insanlann ve cinlerin gayet magrurca inatlanm mucizevi
bir belagatle nas1! kirar ve aczlerini ilan eder. RubO.biyet saltanatmm
geni§ligi ve biiyiikliigii nispetinde aciz ve bic;are olduklanm gosterir.
ayetle ve 13
.f:-)
j ayetiyle ad eta §6yle der:
"Ey kiic;iikh}gune ragmen gururlu ve isyankar, zay1fhgma ve fakrma ragmen asi ve inatc;1 olan cinler ve insanlar! Buna nas1l cesaret
edersiniz; zira isyammzla oyle §anh bir Sultan'm emirlerine kar§I geliyorsunuz ki, y1ld1zlar, ay ve giine§ itaatkar birer asker gibi O'nun
emirlerine uyar. Hem azgmhgm1zla oyle bir Hakim-i Ziilcelal' e kar§I
itaatsizlik ediyorsunuz ki, O'nun -varsayahm §eytanlanmz dayanabilse- onlan dag gibi giillelerle ta§layabilecek biiyiik, itaatkar askerleri var. Hem nank6rliigiiniizle oyle bir Malik-i Ziilcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, O'nun, degil sizin gibi kiic;iiciik aciz
mah!O.klan, farz-1 muhal, daglar ve yerkiire biiyiikliigiinde birer
kafir dii§man olsa onlan da, o biiyiikliikte yild1zlar, ate§li demirler
ve kordan toplar atarak dag1tacak kullan ve askerleri var. Hem kar§I
geldiginiz kanun oyle §eylerle baghdir ki, gerekirse diinyamz1 yiiziiniize c;arpar, yerkiirenize benzeyen y1ld1zlan giilleler gibi iistiiniize
yagd1rabilirler."
Evet, Kur'an'da baz1 hususlann iizerinde miihim bir §ekilde durulmas1,
kuvvetli olmasmdan ileri gelmez. Belki bunun

12

13

"Ey cin ve insan toplulugu! Yapabilirseniz haydi goklerin ve yerin hududundan
gec;in bakahm! Arna gec;emezsiniz, ancak i.isti.in bir gi.ic;, kuvvetli bir delil ve ilimle
gec;ebilirsiniz. 0 halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Ozerinize
ate§ler, duman alevleri gonderilir de artik kendinizi savunamazsm1z." (Rahman
suresi, 55/33-35)
"(Gerc;ek §U ki, yere en yakm olan gogi.i lambalarla donatt1k) ve onlardan bir k1smm1 §eytanlara ahlan mermiler yapttk." (Mi.ilk suresi, 67/5)

228 SOZLER

sebeplerinden biri, Cenab-1 Hakk'm ha§metini ve dti§manm fenahgirn
gostermektir. Hem bazen Kur'an, kainattaki kusursuz intizam1, sonsuz
adaleti, ku§abc1 ilmi ve hikmetin kuwetini g6stermek ii;in en buyuk ve
kuwetli sebepleri i;ok kui;uk ve zay1f bir §eye kar§l 6nemle habrlatir ve
onun ustunde tutar, klymetlerini dti§tirmez, onlarm hukukuna tecavtiz
ettirmez. Mesela §U ayete bak:
"",,-l_,,,9-,,.!0
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Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/otu vesse/am) hakkma ne kadar htirmet ve zevcelerinin hukukuna ne kadar merhamet var. $u muhim
ikaz, yalrnz Hazreti Peygamber' e hurmetin buyuklugunu, iki zay1f harnmmm §ikayetlerinin 6nemini ve haklannm g6zetilmesini merhametle ifade etmek ii;indir.

YEDiNCi BASAMAK
Melekler ve bahklar gibi, y1ld1zlann da i;ok <;e§itli cinsleri vard1r.
Bir klsm1 son derece kui;uk, bir klsm1 gayet buyuktur. Hatta gokyuzunde her parlayana "ytld1z" denilir. i§te Fatir-1 Zulcelal, Sani-i
Zulcemal, bu y1ld1z cinslerinden birini de nazenin g6kyuztinun k1ymetli stisleri, o agacm nurlu meyveleri ve o denizin, Zat'm1 tesbih
eden bahklan hukmtinde yaratm1§, meleklerine seyir yeri, binek ve
mesken yapm1§br. Ve ytld1zlann kui;uk bir turunu §eytanlann ta§lanmasma vas1ta ktlm1§br. i§te §eytanlarm ta§lanmas1 ii;in ablan bu alev
toplannm ti<; manas1 olabilir:
Birincisi: Mucadele kanununun en geni§ dairede dahi cereyan ettigine i§aret ve alamettir.
ikincisi: Cenab-1 Hakk'm g6klerde uyarnk nobeti;ileri, itaatkar sakinleri, yeryuzundeki §erlilerin aralanna kan§masmdan ve kendilerini
dinlemesinden ho§lanmayan askerleri bulunduguna i§arettir.
Dunyanm aldabc1 yuzunun habis temsilcileri olan casus
§eytanlann, temiz ve temizlerin meskeni olan gokleri kirletmemesi ve
kotu ruhlar hesabma g6zetlememesi ii;in, edepsiz casuslan korkutmak
14

"Yok eger hislerinize maglup olup peygambere kar§l birbirinize arka c;1karsamz
bilin ki, Allah da onun yard1mc1s1d1r. Cebrail de, salih muminler ve melekler de
aynca onun yard1mc1land1r." (Tahrlm sD.resi, 66/4)
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maksad1yla mancm1kla atilan ate§ toplan ve i§aret fi§ekleri gibi, o §eytanlan gok kapilanndan o alev toplanyla kovmaktir. 15
i§te, yild1z bocegi hukmundeki kafa fenerine guvenen ve Kur'an

gune§ine gozunu yuman gokbilimci efendi! ;;u yedi basamakta i§aret
edilen hakikatlerin hepsine birden bak. Gozunu ac;:, kafa fenerini b1rak, Kur'an'm gunduz gibi mucizelik I§1g1 altmda §U ayetin manasm1
gor. 0 ayetin semasmdan bir hakikat yild1z1 al, ba§mdaki §eytana at,
ken di §eytamm ta§la!..
Biz de boyle yapmah ve
-?lfa
S'.J demeliyiz.

15

Bkz. Hier suresi, 15/16-18; Saffat suresi, 37/6-10; Buhari, bed'ii'l-halk 6, 11,
tefsiru sure (15) 1, (34) l; tevhid 32; Muslim, selam 122, 123, 124; Tirmizi, tefsiru
sure (34) 3; ibn Mace, mukaddime 122, 123; Musned 6/87.
16 "Ya Rabbi, §eytanlann vesveselerinden Sana s1gmmm!" (Mu'minun suresi, 23/97)
17 Tam, kesin deli! ve her §eyde ac;ik, kati §ekilde eserleri g6runen hikmet Allah'md1r.
18 "Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32)
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[Yirmi Altmct Mektup'un Birinci Bahsi]

:;>eytana ve taraftarlarzna kar§l Kur'an'zn bir de/iii

iblisi, §eytanlan ve azgmhk yolunda gidenleri susturan Birinci
Bahis'te, tarafs1z bir degerlendirmeyle §eytanm muthi§ bir hilesinin kesin bir §ekilde reddedili§i anlatilacak. 0 hadisenin bir k1smm1 on sene
once Lemaat'ta ozetle yazmi§hm. $oyle ki:
Bu risalenin telifinden on bir sene once ramazan-1 §erifte,
istanbul'da, Bayezid Cami-i $erif'inde haf1zlan dinliyordum. Birden,
§ahsm1 g6remedim fakat bana manevi bir ses i§ittim gibi geldi. Zihnimi
kendine c;evirdi. Hayalen dinledim. Bakhm ki, bana §Oyle diyor:
"Sen Kur'an'1 pek yuce, c;ok parlak g6ruyorsun. Tarafs1zca degerlendir, oyle bak. Yani onu bir insan sozu farz edip bak. .. Acaba o
meziyetleri, o ziynetleri g6recek misin?"
Hakikaten ben de ona aldand1m. insan sozu farz edip Kur'an'a
oyle baktim. G6rdum ki, nasil Bayezid Camii'nin elektrik dugmesi
c;evrilip I§Iklar sondurulunce ortahk karanhga burunurse, insan sozu farz edip baktig1mda Kur'an'm parlak l§Iklan da oyle gizlenmeye
ba§lad1. 0 vakit anlad1m; benimle konu§an §eytandir, beni uc;uruma
19
20
21

22

Zeyl: ilave.
Her turlii noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla.
"Hic,;bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm."
(isra sCtresi, 17/44)
"Eger §eytandan gelen bir vesvese seni diirterse hemen Allah'a s1gm! <;:unkii 0, her
§eyi i§itir, her §eyi miikemmel tarzda bilir." (A'raf sCtresi, 7/200; Fussilet sCtresi, 41/36)
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yuvarhyor. Kur'an'dan yard1m diledim. Birden kalbime bir nur geldi,
mi.idafaa ic;in bana bi.iyi.ik bir kuwet verdi. 0 zaman §eytanla aramizda §6yle bir mi.inazara ba§lad1:
Dedim ki:
"Ey §eytan! Tarafs1zca degerlendirme ic;in iki tarafm ortasmda bir
vaziyet almak gerekir. Halbuki senin ve insanlar arasmdaki talebelerinin dediginiz tarafs1zca degerlendirme, kar§l taraf1 tercihtir; tarafs1zhk
degil, gec;ici bir dinsizliktir. Ci.inkii Kur'an'a insan sozii diye bakmak
ve onu oyle degerlendirmek, diger §lkk1 esas almakhr. Bu ise tarafs1zhk
degil, bahh tercih, hatta ona taraftar olmakt1r."
dedi ki:
"Oyleyse Kur'an'a, ne Allah kelam1 ne de insan s6ziidi.ir de! Onu
ortada farz et, 6yle bak."
Ben cevap verdim:
"O da olamaz. (:i.inkii kime ait oldugu tart1§mah bir mal bulunsa,
eger onun sahibi oldugunu iddia eden iki ki§i mekanca birbirine yakmsa, o zaman o mal ikisinden ha§ka birine veya ikisinin de ellerinin
yeti§ecegi hir yere h1rak1hr. Hangisi kendisine ait oldugunu ispat ederse onu ahr. Eger iki iddia sahihi hirbirinden gayet uzak, mesela hiri
doguda, hiri bahda ise o vakit kaide geregi, "sahihii'l yed" 23 kim ise
ma! onun elinde b1rakd1r. <;unkii ortada h1rakmak miimkiin degildir. 24
i§te Kur'an, klymetli hir mald1r. insan s6zii Cenab-1 Hakk'm
kelammdan ne kadar uzaksa, o iki taraf da hirbirinden o kadar, helki
sonsuz derecede uzakt1r. Kur'an\ yer-g6k gihi hirbirinden uzak olan o
iki tarafm ortasmda b1rakmak mi.imkiin degildir. Hem hunun ortas1 yoktur. <;unkii varhk-yokluk gihi, ters kutuplar gibi hirbirlerine z1tt1rlar; ortas1 olamaz. Oyleyse Kur' an ic;in "sahihi.i'l yed", Cenah-1 Hak't1r. Demek,
Kur' an O'nun elinde kahul edilip delillerine 6yle hakdmahd1r. Eger 6teki
taraf Kur'an'm Allah kelam1 olduguna <lair bi.illin delilleri hirer hirer c;i.iriillirse elini ancak o zaman ona uzatabilir, yoksa uzatamaz. Heyhat!
Binlerce kesin delilin c;ivisiyle Ar§-1 Azam'a c;aktlan bu muazzam p1rlantay1 hangi el, hiillin o c;ivileri s6ki.ip, o direkleri kesip dii§iirehilir?
23

24

Mah elinde tutan kimse.
Bkz. es-Serahsi, e/-Mebsut 11/8; el-Kasanl, Beddiu's-Sandi' 6/202; el-Merglnanl,
el-Hidaye 2/177.
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i§te ey §eytan! Hak yolundakiler ve insaf sahipleri, sana ragmen bu
§ekilde dogru bir muhakeme ile dti§i.lntirler. Hatta en kti<;;tik bir delilde
dahi Kur' an' a imanlanm artmrlar. Senin ve takiµ<;;ilerinin gosterdiginiz
yo! ise hakikate z1ttir. Bir kere, Kur' an insan sozi.l farz edilse, yani Ar§' a
baglanan o muazzam pirlanta yere atilsa, onu yerden kaldmp manevi
Ar§'a <;;akmak i<;;in btiti.ln deliller kuwetinde ve saglamhgmda bir tek
deli! gerekir. Taki, insan ktifi.lr karanhgmdan kurtulup imanm nurlanna eri§sin. Halbuki bunu ba§armak pek gti<;;ttir. Onun i<;;in senin hilene
aldamp §U zamanda, tarafs1zca degerlendirme perdesi altmda i;oklan
imamm kaybediyor."
Sonra §eytan dondti ve dedi ki:
"Kur'an, insan sozi.lne benziyor, onlann konU§mas1 tarzmdad1r.
Demek, insan soztidtir. Eger Allah'm kelam1 olsa, O'na yaki§acak, her
yonden harikulade bir tarzi bulunurdu. O'nun sanah nas1l insanlarm
sanatma benzemiyorsa, kelam1 da benzememeli!"
Cevaben §byle dedim:
"Nasil ki Peygamberimiz (aleyhissa/atu vesse/am) mucizelerinden ve
hususi vas1flanndan ba§ka, ha!, hareket ve tavirlannda be§erilikte kahp her insan gibi ilahi kaidelere ve yarahh§ kanunlanna uymu§tur.
0 da soguga katlanm1§, elem <;;ekmi§tir vesaire ... Ommetine fiilleriyle
imam, tavirlanyla rehber olmas1 ve btiti.ln hareketleriyle ders vermesi i<;;in her ha! ve tavrmda harikulade bir vaziyet gortilmez. Eger her
davram§I harikulade olsa, her yontiyle bizzat imam, herkese mutlak
rehber ve her haliyle "alemlere rahmet" 25 olamazd1.
Aynen oyle de, Kur'an-1 Hakim §UUr sahiplerine imam, cinlere ve
insanlara yo! gosterici, kemal ehline de rehberdir. Hakikat yolundakilere ders verir. Oyleyse hitabmm, insanoglunun konu§mas1 ve tislubu
tarzmda olmas1 zaruri ve §artt1r. (:tinkti cinler ve insanlar mi.lnacatm1
ondan ahr, duasml ondan ogrenir, meselelerini onun lisamyla soyler,
birlikte ya§ay1p iyi ge<;;inmenin adabm1 onda gori.lr ve bunun gibi. ..
Herkes ona mi.lracaat eder.
Oyleyse Kur'an-1 Kerim, eger Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) Tur
Dag1'nda i§ittigi Allah kelam1 tarzmda olsayd1, insan bunu dinlemeye,
i§itmeye tahammtil edemez ve onu merci yapamazd1. Hazreti Musa
25

Bkz. Enbiya sO.resi, 21/107.
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gibi bir ulii'l-azm 26 bile ancak birka<; sozii i§itmeye tahammiil edebilmi§tir. Musa Aleyhisselam:
1filt demi§, Allah
Teala cevap olarak §6yle buyurmu§:
yine dondii, dedi ki:
,
"Pek i;ok kimse Kur'an'm meseleleri gibi <;e§itli hususlan din adma
soyliiyor.
halde, bir insanm din adma boyle bir §ey yapmas1 miimkiin degil mi?"
Cevap olarak-Kur'an'm nuruyla- dedim ki:
"Oncelikle: Dindar bir adam, dine muhabbetinden dolay1, 'Hak
ve hakikat budur. Allah'm emri boyledir.' der. Yoksa Allah'1 kendi
keyfince konu§turamaz. Haddini smirs1zca a§IP -ha§a- Allah'm taklidini yaparcasma O'nun yerine konu§amaz.
ayetindeki hiikiimden titrer.
ikincisi: Bir insanm kendi ba§ma boyle yapmas1 ve bunda ba§anh olmas1 hii;bir §ekilde miimkiin degildir, yiiz derece ak1l d1§1dir.
<;unkii ancak birbirine yakm zatlar birbirini taklit edebilir. Aym cinsten
olanlar birbirinin suretine girebilir; mertebece yakm olanlar birbirinin
makammdaym1§ gibi davranabilir. insanlan gei;ici olarak kandirabilir, fakat siirekli aldatamazlar. <;unkii dikkatli kimselerin goziinde, ha!
ve tavirlarmdaki sunllik ve zorakilik, sahtekarhklanm er ge<; gosterir,
hileleri devam etmez. Eger sahtekarhkla taklide i;ah§an, benzemeye
i;ah§bg1 ki§iden gayet uzaksa, mesela siradan bir adam, ilimde ibni
Sina gibi bir dahlyi taklit etmek istese ya da bir i;oban, bir padi§ahm vaziyetini takmsa, elbette hi<; kimseyi aldatamaz, kendisi maskara
olur. Onun her hali §6yle bagmr: "Bu sahtekardir!"
i§te -ha§a, yiiz bin defa ha§a- Kur'an'1 insan sozii farz etmek,
imkans1zhg1 apai;1k, akil d1§1 bir §eyi, olmu§ saymak gibi bir sai;mahkbr.
(aleyhisselam)

J

Js-

26

27
28

29

rilit

Biiyiikliik, ciddiyet, sabir sahibi biiyiik peygamberler Ha2reti Musa, Ha2reti isa,
Hazreti Nuh, Hazreti ibrahim (aleyhimusse/am) ve Peygamber Efendimiz Ha2reti
Muhammed'e (aleyhissa/iltii vesselam) verilen s1fat.
Senin kelamm boyle midir?
"Musa (aleyhisse/am): 'Senin konwiman boyle midir?' diye sorunca, Cenab-1 Hak:
'Biitiin lisanlarm kuweti benimdir.' buyurdu." (Bkz. Ahmed ibni Hanbel, erReddii a/e'z-Zenadika ve'/-Cehmiyye s. 36; Ebu Nuaym, Hilyetii'l-Evliya 6/210;
et-Taber!, Camiu'l-Beyan 6/30)
"Uydurdugu yalam Allah'a ma! eden kimseden daha zalim biri olabilir mi?" (Ziimer suresi, 39/32)
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Bir ytld1z bocegi, rasat ehline nastl bin sene kolayca hakiki bir y1ld1z olarak gorunsun! Hem bir sinek nas1l seyredenlere kendini bir sene tamamen yapmac1ks1z bir §ekilde tavus ku§U gibi gostersin! Hem
sahtekar, basit bir asker, namh, yuce bir pa§anm tavnm takmsm, makammda otursun, c;ok zaman oyle kalsm ve hilesini hissettirmesin! Ya
da iftirac1, yalanc1, inanc;s1z bir adam, en dikkatli baki§lar kar§Ismda bir
omur boyu daima en dogru sozlu, en emin, en inanc;h zatm vas1flanm
ve halini tela§s1zca gostersin, dahilerden suniligini saklasm!
Bu, yuz derece imkans1zdir, hic;bir ak1l sahibi buna mumkun
diyemez.
Aynen oyle de, Kur'an'1 insan sozu farz etmek; islam aleminin
semasmda apac;1k gorulen pek parlak ve daima hakikat nurlan yayan bir hakikat y1ld1z1, hatta bir kemal gune§i kabul edilen Kitab-1
Mubin'in mahiyetini -ha§a, summe ha§a- bir yild1z bocegi hukmundeki, yapmac1k tavirlar takman bir insanm hurafeli bir duzmecesi kabul etmeyi gerektirir. 0 zaman, en yakmmda olanlann ve ona dikkatle bakanlann bu hali fark etmemesi ve onu daima parlak, hakikat
kaynag1 bir yild1z bilmesi gerekir. Bu ise yuz derece imkans1zdir. Sen
ey §eytan! $eytanhgmda yuz derece ileri gitsen bile buna imkan saglayamazsm, bozulmam1§ hic;bir akh kandiramazsm! Yalmzca manen
pek uzaktan bakhrarak aldahyorsun. Yild1z1, yild1z bocegi gibi kuc;uk
gosteriyorsun.
Uc;iinciisii: Hem Kur'an'1 insan sozu farz etmek; apac;ik g6rUldugu O.zere, eserleri, tesiri ve neticeleriyle insanhg1 en canh ve hayat
bah§eden, en hakikatli ve saadete ula§hran, en kapsay1c1 ve mucizeli,
yuce meziyetleriyle yald1zlayan bir Furkan'm gizli hakikatini-ha§a- tek
ba§ma, tahsilsiz bir insanm aklmm uydurmas1 saymay1 gerektirir. Ve
yakmmda onu izleyen, ona merakla, dikkatle bakan buyuk zekalann,
yuce dehalann onda hic;;bir zaman, hic;bir §ekilde sahtekarhk ve sunilik
eseri gormemi§; daima ciddiyet, samimiyet ve ihlas bulmu§ olmalan
laz1m gelir. Bu ise yuz derece akil d1§1dir, imkans1zd1r. Bu, aym zamanda, butun halleri, sozleri ve hareketleriyle hayah boyunca emaneti,
imam, emniyeti, ihlas1, ciddiyeti, istikameti gosteren, ders veren ve
s1dd1klan yeti§tiren, en yuksek, en parlak, en yuce meziyetlere sahip
kabul edilen bir zah; en guvenilmez, en ihlass1z ve inanc;s1z insan farz
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etmekle katmerli bir imkans1zhg1 mi.imki.in gormek gibi §eytam bile
utand1racak bir ki.ifi.ir hezeyamd1r.
(i.inki.i bu meselenin ortas1 yoktur. Farz-1 muhal olarak, Allah
kelam1 kabul edilmezse Kur'an Ar§'tan yere di.i§er gibi alc:;ahr, ortada
kalmaz. Hakikatler kaynag1 iken hurafeler yuvas1 olur. Ve o harika
fermam gosteren zatm -ha§a, si.imme ha§a- eger Allah'm resuli.i olmad1g1 farz edilirse, yi.iceler yi.icesi mertebeden a§ag1lann en a§ag1sma,
kemalatm kaynag1 derecesinden hileler madeni makamma di.i§mesi
gerekir; ortada kalamaz. Zira Allah namma iftira eden ve yalan soyleyen, en a§ag1 dereceye di.i§er. Bir sinegi, daimi olarak tavus ku§U gibi
gbrmek ve onda her vakit tavusun gi.izel vas1flanm seyretmek ne kadar
ak1l dt§I ise §U mesele de oyle imkans1zdir. Ancak yaradth§tan akils1z,
sarho§ bir divane olmah ki, buna ihtimal versin.
Dordiinciisii: insanhgm en bi.iyi.ik ve muhte§em ordusu i.immet-i
Muhammed'in (aleyhissaldtu vesse/am) mukaddes bir kumandam olan
Kur'an, ac:;1kc:;a gorillen kuvvetli kanunlan, esash di.isturlan ve tesirli
emirleriyle o pek bilyilk orduyu, iki ciham fethedecek derecede bir
intizam ve emniyet altma almt§, maddi-manevi donatmt§hr. BO.tun
fertlerinin derecelerine gore ak1llanna ders vermi§, kalblerini terbiye
etmi§, ruhlanm itaat altma ahp vicdanlanm temizlemi§, uzuv ve kabiliyetlerini nasil degerlendirmeleri gerektigini gosterip onlan istihdam
etmi§tir. Boyle oldugu halde, Kur'an'1 insan sozil farz etmek -ha§a,
yi.iz bin defa ha§a- onu kuvvetsiz, k1ymetsiz, as1ls1z bir dilzmece say1p
yi.iz derece muhali kabul etmek demektir. Bununla beraber, hayah
boyunca ciddi hareketleriyle Hakk' m kanunlanm insanhga ders veren ... Samimi amelleriyle hakikat dilsturlanm ogreten ... Halis ve makul sozleriyle istikametin ve saadetin usullerini gosteren, tesis eden ...
Bi.itiln hayatmm §ahitligiyle Allah'm azabmdan c:;ok korkan ve O'nu
herkesten c;:ok bilen, bildiren ... 30 insanhgm be§te birine ve yeryi.izi.ini.in
yansma bin il<:; yilz elli sene tam bir ha§metle kumandanhk eden ve ciham c:;mlatan ... Me§hur icraahyla insanhgm, hatta kainatm hakikaten
iftihar kaynag1 olan bir zah -ha§a, yi.iz bin defa ha§a- Allah'tan korkmaz, O'nu bilmez, yalandan c:;ekinmez, O'nun haysiyetini tammaz farz
etmekle, yilz derece ak1l dt§I olan pek <pk §eyi birden yapmak gerekir.
30

Bkz. Buhari, edeb 72, i'tisi'lm 5; Mi.islim, fezi'lil 127, 128; Mi.isned 6/45, 181.
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<;;i.inki.i bu meselenin ortas1 yoktur. Farz-1 muhal, Kur'an Allah
kelam1 kabul edilmezse, Ar§'tan di.i§se, ortada kalamaz. Belki onun
yerde, yalanc1 birinin mah oldugunu kabul etmek gerekir. Fakat ey
§eytan! Sen yi.iz derece katmerli bir §eytan olsan bile bozulmam1§ hic_;bir
akh kandiramazsm ve c_;i.iri.imemi§ hic_;bir kalbi buna ikna edemezsin!"
$eytan dondi.i ve dedi ki: "Nasti kand1ramam? <;;ogu insana ve
insanhgm baz1 me§hur akil ki§ilerine Kur'an'1 ve Muhammed'i inkar
ettirdim, onlan kandird1m."
Cevap:
Birincisi: Gayet uzak mesafeden bakmca en bi.iyi.ik §ey, en ki.i<;;i.ik
§ey gibi g6ri.inebilir. Bir yild1za, mum kadar denilebilir.
ikincisi: Dolayh ve s1g bir nazarla bakmca imkans1z bir §ey mi.imki.in g6ri.inebilir. Bir zaman ihtiyar bir adam ramazan hilalini g6rmek
i<;;in goge bakmt§. Gozi.ine beyaz bir kil ka<;;mt§. Adamo k1h ay zannetmi§ ve "Ay1 g6rdi.im." demi§. i§te hilalin o beyaz k1l olmas1 imkans1zd1r.
Fakat adam kasten ve bizzat aya bakhg1 ve o k1h dolayh olarak, ikinci
derecede gordi.igi.i i<;;in bu muhali mi.imki.in saym1§.
Kabul etmemek ba§ka, inkar etmek ba§kad1r. Kabuli.in
yoklugu bir lakaythktir, bir goz kapamadir ve cahilce bir hi.iki.imsi.izli.ikti.ir. Bu §ekilde pek c;ok imkans1z §ey onun i<;;inde gizlenebilir. insanm
akh onlarla ugra§maz. inkar ise kabuli.in yoklugu degil, yoklugu kabul
etmektir, bir hi.iki.imdi.ir. inkarcmm akh hareket etmeye mecburdur. 0
halde senin gibi bir §eytan onun akhm elinden ahr, sonra inkan ona
yutturur. 31 Ey §eytan! Bahh hak ve muhali mi.imki.in gosteren gaflet,
dalalet, safsata, inat, laf kalabahg1, bi.iyi.ikli.ik taslama, kandirma ve gorenek gibi §eytani hilelerle, akil dt§I pek <;;ok §eyi netice veren ki.ifi.ir ve
inkan, ancak insan suretindeki o bedbaht hayvanlara yutturmu§sun!
Dordiinciisii: Hem Kur'an insan sozi.i farz edildiginde; insanhk
aleminin semasmda yild1zlar gibi parlayan asfiyaya, 32 s1dd1klara ve
kutub zatlara, apa9k g6ri.ildi.igi.i i.izere, rehberlik eden ... Si.irekli hakk1
ve hakkaniyeti, dogrulugu ve sadakati, emn i.i emaneti bi.iti.in kemal
ehline ogreten. . . iman esaslannm hakikatleri ve islam esaslannm
di.isturlanyla iki cihan saadetini saglayan ... Bu icraatmm §ahitligiyle,
31
32

Bkz. Ha1ir suresi, 59/16.
Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar.
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ister istemez halis hak, saf hakikat, gayet dogru ve pek ciddi olmas1
gereken bir kitab1, kendi vas1flarmm, tesirinin ve nurlannm z1dd1yla
vas1flanm1§ kabul edip -ha§a, ha§a- ona bir sumlik ve iftiralar mecmuas1 goziiyle bakmak gerekir. Bu, sofistleri ve §eytanlan bile utandiracak, titretecek i;irkin bir kufiir hezeyamdir. Bununla beraber, ortaya
koydugu dinin ve islam kanunlannm §ahitligiyle, hayah miiddetince gosterdigi -ittifakla haber verilen- fevkalade takvasmm, halis ve
saf kullugunun i§aretiyle, -yine ittifakla- kendisinde goriilen giizel
ahlakm geregi olarak ve yeti§tirdigi biitiin hakikat ehlinin ve kemal
vas1flanna sahip zatlann tasdikiyle; en inani;h, en saglam, en emin,
en dogru sozlii zati -ha§a, siimme ha§a, yiiz bin kere ha§a- inani;s1z,
en giivenilmez, Allah'tan korkmaz, yalandan <_;ekinmez bir insan farz
edip muhallerin en <_;irkin ve nefrete lay1k §eklini ve dalaletin en zuliimlii, karanhk tarzm1 i§lemek gerekir.
K1sacas1: On Dokuzuncu Mektup'un On Sekizinci i§areti'nde dendigi gibi, nasil ki sadece duydugunu idrak eden avam tabaka Kur'an'm
mucizeligi hakkmda kendi anlayi§mca §6yle demi§tir ki: "Kur' an, dinledigim ve diinyada mevcut kitaplarm hi<_;birine benzemiyor, onlann
derecesinde degil." Oyleyse Kur' an ya hepsinin altmda ya da biillin
kitaplarm iistiinde bir dereceye sahiptir. Birinci §lk, ak1l di§! olmakla
beraber, hii;bir dii§man, hatta §eytan bile bunu soyleyemez ve kabul
etmez. Oyleyse Kur' an, biillin kitaplann iistiindedir ve mucizedir.
Aym §ekilde biz de usu! ve manhk ilimlerinde "sebr ve taksim" 33
denilen kesin bir delille 34 deriz ki: Ey §eytan ve onun takipi;ileri! Kur' an
ya Ar§-1 Azam'dan, ism-i azamdan gelmi§ bir Allah kelam1d1r ya da
-ha§a, siimme ha§a, yiiz bin kere ha§a- yerde, Allah'tan korkmaz,
Allah'1 bilmez, inani;s1z bir insanm uydurmas1d1r. Ey §eytan! Gei;en
deliller kar§1smda bunu sen bile diyemezsin, diyemezdin ve diyemeyeceksin! Oyleyse, zorunlu olarak ve §iiphesiz, Kur' an, kainatm
Hahk'mm kelam1d1r. <;:unkii bu meselenin ortas1 yoktur, olmas1
imkans1zd1r ve olamaz. Nas1l ki kesin bir §ekilde ispat ettik, sen de
gordiin ve dinledin.
33

34

Mantikta ihtimalleri teker teker ay1klayarak dogru neticeye ula§ma §eklindeki bir
ispatlama yontemi.
Bkz. el-Cilveyni, el-Burhdn, 2/534, 535; er-Razi, el-Mahsul, 5/299.
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Hem Hazreti Muhammed (aleyhissalaW vesselam) ya Allah'm resO.lti,
btittin resullerin en mtikemmeli ve btittin varhklann en faziletlisidir ya
da onu -ha§a, yuz bin defa ha§a- Allah' a iftira ettigi, Allah'1 bilmedigi
ve azabma inanmad1g1 i<:;in inarn:;s1z, a§ag1lann en a§ag1sma dti§mti§
bir insan farz etmek35 gerekir. Oysa ey §eytan! Ne sen ne de gtivendigin Avrupah felsefeciler ve Asya munaf1klan bunu diyemezsiniz,
diyememi§siniz, diyemeyeceksiniz; dememi§siniz ve demeyeceksiniz!
c;unku dunyada bu §1kk1 dinleyecek ve kabul edecek kimse yoktur.
Onun ic;indir ki, gtivendigin o felsefecilerin en fitnecileri ve o munaf1klarm en vicdans1zlan dahi, "Hazreti Muhammed (aleyhissa/aW vesse/am)
c;ok akilh ve gtizel ahlakhyd1." diyorlar. Madem §U mesele iki §Iktan
ibarettir ve madem ikinci §lk ak1l d1§1d1r, hie; kimse ona sahip c;1km1yor.
Ve madem kesin delillerle ispat ettik ki, §U meselenin ortas1 yoktur.
Elbette ve zorunlu olarak, sana ve senin taraftarlanna ragmen, ac;1kc;a
ve hakkalyakin, 36 Muhammed-i Arabi (aleyhissa/aW vesselam) Allah'm
resultidtir, buttin resullerin en tisttinti ve yaratilm1§larm en faziletlisidir.
37

35

36
37
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Kur'an-1 Haklm'in, kafirlerin kufilrlerini ve galiz tabirlerini i;lirutmek ii;in baz1 yerlerde zikretmesine dayanarak, inkarcilann kufilrlerinin tamamen akil dt§l ve temelsiz oldugunu gostermek ii;in §U tabirleri farz-1 muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur kald1m.
Marifet mertebesinin en yuksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak gorme hali.
Melekler, insanlar ve cinler say1smca, O'na salat ve selam olsun.
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ayetlerini okurken §eytan dedi ki:
"Kur'an'm en muhim uslup guzelligini siz onun ahenginde, ak1c1hgmda ve ac;:1khgmda buluyorsunuz. Halbuki §U ayette nereden nereye athyor! Olum anmdan ta k1yamete gec;:iyor. Sur' a ufli.rulmesinden 40
hesap gunune uzarnyor, ondan soma da cehenneme giri§i zikrediyor.
Bu hayret verici gec;:i§ler ic;:inde hangi selaset kahr? Kur'an'm pek c;:ok
yerinde boyle birbirinden uzak meseleler birle§iyor. Oslup guzelligi,
ak1c1hk, ahenk ve ac;:1khk bunun neresinde?"
Cevap: "Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm mucizelik esaslannm en muhimlerinden biri, belagatinden soma vecizligi, az sozle c;:ok mana ifade
etmesidir. Bu, Kur'an'm mucizeliginin en saglam ve muhim esaslamucizevi vecizlik Kur'an-1 Hakim'de o kadar c;:ok ve o
nndand1r.
kadar guzeldir ki, inceleyenler onun kar§1smda hayrete dli.§er.

38
39

40

"Kaf. $anh §erefli Kur' an hakk1 ic,;in." (Kaf suresi, 50/1)
"Agzmdan c,;1kan bir tek soz olmaz ki, yanmda bu i§ ic,;in haz1rlanm1§ gozcu olmasm,
onun soyledigini ve yaphgm1 kaydetmi§ olmasm. Vakti geldiginde o!Um sekerah
ba§laymca, can c,;eki§tigi sirada insana 'i§te!' denir, 'senin en c,;ok nefret edip kac,;hgm §ey!' Sura ufUrulur kalk borusu c,;alar. i§te bu da tehditle bildirilen azabm gunudur. 0 gun herkes beraberinde bir muhaf1z, bir de §ahit olarak Yuce Divana gelir.
Allah ona buyurur: 'Sen bundan gaflet ic,;indeydin. i§te gozunun onunden perdeyi
kaldird1k, §imdi art1k gozun pek keskindir!' Yanmdaki arkada§I 'i§te!' der, 'Onun
defteri! Her ne yapmI§Sa, burada yaz1h!' Allah muhaf1zla §ahide veya cehennem
gorevlisi iki melege: 'Atm!' buyuracak, 'atm cehenneme her nankor, inatc,;1 kafiri."
(Kaf suresi, 50/18-24)
Bkz. En' am suresi, 6/73; Kehf suresi, 18/99; Taha suresi, 20/102; Mu'minun suresi,
23/101; Nern! suresi, 27/87; Yasin suresi, 36/49, 51, 53; Saffat suresi, 37/19; Sad
suresi, 38/15; Zumer sliresi, 39/68; Kaf suresi, 50/20, 42; Hakka suresi, 69/13; Nebe suresi, 78/18, Naziat suresi, 79/6-7, 13. Aynca Bkz. Musned 2/162, 166, 192.
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• Mesela,
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ayeti birkai; k1sa cumle ii;inde tufan gibi buyuk bir hadiseyi neticeleriyle oyle veciz ve mucizevi bir §ekilde anlattyor ki, i;ok edibi belagatine
secde ettirmi§tir.
• Hem mesela §U ayetlere bak:

w

jw

':i'.©

w

Li; ;.r 0 1

r-t'

_ .J

w

i

oy

4zt .. :

i§te Semud kavminin ba§ma gelen hayret verici ve muhim hadiseleri, bunlarm neticelerini ve o kavmin kotu ak1betini boyle birkai;
k1sa cumleyle, veciz ve mucizevi bir §ekilde, ak1c1, ai;1k ve anla§1hr bir
tarzda beyan ediyor.
• Hem mesela,
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"(Kafirler bogulduktan sonra yerle goge:) 'Ey yeryuzu! Vazifen bitti; suyunu yut.
Ey sema! ihtiyac:; kalmad1; yagmuru kes' diye emir buyuruldu. Su c:;ekildi, i§ bitirildi, gemi Cudi uzerinde yerle§ti ve 'Kahrolsun o zalimler!' denildi." (HO.cl sO.resi,
11/44)
"Azgmhg1 yuzunden SemO.d halk1, resO.llerinin bildirdigi gerc:;ekleri yalan saydi. Bir
ara onlann en az1h olanlan one atild1gmda, bu yalanlamalan iyice §iddetlendi.
Peygamberleri ise kendilerine: 'Mucizevi olarak verilen Allah'm devesini ve onun
su ic:;me sirasm1 gozetin, ona dokunmaym!' dedi. Fakat onlar o peygamberi yalanc1 say1p deveyi kestiler. Allah da boylesi sue:; ve isyanlan sebebiyle azap indirdi,
onlan yerle bir etti. Bunun sonucundan da asla endi§e etmedi." ($ems suresi,
91/11-15)
"Onderler ic:;inde ZunnO.n'u da an. 0, (inkarda direten ve uyanlardan hie:; etkilenmeyen halkma) kizarak onlan terk etmi§ti. Bizim hic:;bir zaman kendisini s1k1§tlrmayacag1m1za inamyordu. Sonra, (dli§hlgu bahgm karnmm, gecenin ve denizin, bir
de bulundugu halin) karanhklan ic:;inde, 'Senden ba§ka ilah yoktur. Sen her turlu
kusurdan, eksiklikten, e§i-ortag1 bulunmaktan mutlak munezzehsin. Ben, gerc:;ekten kendine yaz1k edenlerden oldum!' diye yakardi." (Enbiya sO.resi, 21/87)

,
ayetine bak.
j .)\ cumlesinden -?t.Jkll
ifadesine
kadar arada c;:ok cumle gizlidir. 0 zikredilmeyen cumleler anlamaya
engel olmuyor, Kur'an'm ahengine ve akic1hgma zarar vermiyor. Hazreti Yunus'un (aleyhisselam) k1ssasmdan muhim esaslan zikredip gerisini akla havale ediyor.
,
,
kelimesi ile
.J..::.}..
• Yine mesela, Yusuf suresinde
47
ifadesi arasmda yedi sekiz cumle, veciz bir §ekilde atlanmI§hr.
Fakat anlayI§l hie;: bozmuyor ve Kur'an'm ahengine, ak1c1hgma zarar
vermiyor. Bu c;:e§it mucizevl hususiyetler Kur'an'da pek c;:oktur ve pek
guzeldir.
Kaf suresindeki ayette ise vecizlik pek hayret verici ve mucizevldir.
<:;unku kafirin pek muthi§, c;:ok uzun ve bir gunu elli bin sene olan
istikbaline ve o istikbaldeki deh§etli degi§imlerde ba§ma gelecek elem
verici ve muhim hadiselere birer birer parmak bas1yor, fikri §im§ek gibi
onlarm ustunde gezdiriyor. 0 pek uzun zamam, haZir bir sayfa gibi
gozlere gosteriyor. Zikredilmeyen hadiseleri hayale havale edip yuce
bir selasetle anlatiyor.
/

45
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i§te, ey §eytan, §imdi bir sozun daha varsa soyle!"
Buna kar§ihk §eytan der ki: "Bunlara kar§1 gelemem, iddiam1 mudafaa edememem. Fakat c;:ok ahmaklar var, beni dinliyorlar. insan suretinde c;:ok §eytan var, bana yard1m ediyorlar. Ve felsefeciler arasmda
c;:ok firavun var, benliklerini ok§ayan meseleleri benden ders ahyor,
senin bu gibi Soz'lerinin ne§rine set c;:ekiyorlar. Bu yuzden sana teslim
olmam!"

44

"Bizim hic;bir zaman kendisini s1k1§tlrmayacag1m1za (inamyordu)." (Enbiya sQresi,
21/87)

45
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"Sonra karanhklar ic;inde §byle yakarm1§ti." (Enbiya suresi, 21/87)
"Beni Yusuf' a gonderin." (Yusuf suresi, 12/45)
"Ey Yusuf, ey dogru sozli.i ki§i." (Yusuf suresi, 12/46)
"Oyle ise Kur' an okundugunda hemen ona kulak verin, susup dinleyin ki merhamete nail olasm1z." (A'raf suresi, 7/204)
"Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32)

