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BiRiNCi MAKAM 

Bir gun §U ayetleri okurken §eytanm telkinlerine kar§l Kur'an-1 
Haklm'in feyzinden kalbime uc; nukte ilham edildi. 0 vesvese §Udur: 

-?eytan dedi ki: "Kur'an mucizedir diyorsunuz. Onun hem sonsuz 
belagate sahip hem de herkes ic;in her vakit hidayet kaynag1 oldugunu 
soyluyorsunuz. Halbuki Kur' an, baz1 kuc;uk hadiseleri tarih kitab1 gibi, 
1srarla tekrar ediyor. Bunun ne manas1 var? Bir inegi kesmek gibi basit 
bir hadiseyi o kadar muhim bir §ekilde, etrafhca zikretmekteki, hatta 
o yuce sureye "el-Bakara"4 isminin verilmesindeki munasebet nedir? 

"O vakit meleklere: 'Adem i<;;in secde edin!' dedik de iblis dt§mdaki buti.in melekler 
secde ettiler." (Bakara sO.resi, 2/34; isra sO.resi, 17/61; Kehf sO.resi, 18/50; Taha 
sO.resi, 20/116) 
"(Bir vakit Musa kavmine:) 'Allah, bir inek kesmenizi emrediyor' ( demi§ti)." (Baka-
ra sli.resi, 2/67) 
"Soma bunun arkasmdan kalpleriniz katila§h, art1k onlar ta§ gibi, hatta ondan da 
kati!" (Bakara sO.resi, 2/74) 

4 inek. 
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Hem Hazreti Adem' e secde hadisesi s1rf gayb alemine ait bir mesele-
dir, ak1! ona yo! bulamaz. Ancak kuwetli bir imam elde ettikten sonra 
anla§1labilir ve ona teslim olunabilir. Kur' an, biitiin akil sahip-
lerine ders veriyor. Pek c_:;ok yerde 50)¥"! ':>lit beyamyla meseleleri akla 
havale ediyor. Aynca Kur'an'm, ta§lann tesadilfi olan baz1 tabii hal-
lerini milhim bir §ekilde bildirmesinde nas1! bir hidayet vesilesi var?" 

Kalbime ilham edilen nilktelerin sureti §Udur: 

Birinci Niikte 

Kur' an-1 Hakim' de zikredilen pek c_:;ok kilc_:;iik hadise vardir ki, her 
birinin arkasmda killli birer kaide saklanml§ ve o hadiseler umumi 
birer kanunun A ucu olarak gosterilmi§tir. Mesela, 6LJ5 '11 j 
ayeti, Hazreti Adem'in melekler kar§1smda hilafete kabiliyetini goster-
mek ic_:;in, bir mucizesi olan Cenab-1 Hakk'm isimlerini ogrenmesini 
anlabr. Bu kilc_:;ilk bir hadisedir, fakat §Oyle killli bir kanunun ucudur: 
insana, kabiliyetlerinin ku§abc1hg1 itiban ile, sonsuz ilimlerin, kainatm 
biltilnilne yayilm1§ pek c_:;ok fennin, Hahk'm icraat ve vas1flanm ic_:;ine 
alan c_:;ok say1da marifetin ogretildigini ifade eder. Ona, yalmzca me-
leklere kar§l degil, goklere, yeryilziine ve daglara kar§l da "emanet-i 
kiibra" 7 denilen o bilyilk emaneti ta§1ma davasmda bir ilstilnlilk veril-
digini ve insanm, biltiln donamm1yla yeryilzilniln manevi bir halifesi 
oldugunu bildirir. Aym §ekilde, basit gorilnen ve gaybi olan "melek-
lerin Hazreti A.dem' e secde etmesi, §eytanm ise etmemesi" hadisesi, 
pek geni§, umumi, apac_:;1k bir kanunun ucu oldugu gibi, pek bilyiik bir 
hakikate de iistil kapah bir §ekilde i§aret ediyor. goyle ki: 

Kur'an, meleklerin Hazreti A.dem'in (aleyhisselam) §ahsma itaatini 
ve boyun egmesini, §eytanm ise kibirlenip bundan kac_:;mmasm1 zik-
rederek, kainattaki pek c_:;ok maddi varhk tilrilniin ve onlarm manevi 
alemdeki temsilcilerinin, vazifelilerinin insanm emrine verildigini, 
onun biltiln kabiliyet ve duygulanyla istifadesine hazir ve emrine ama-
de olduklanm anlahr. Bununla beraber, insanoglunun kabiliyetlerini 

6 

"Hala ak11lanmazlar mi?" (Yasin sO.resi, 36/68). Aynca 6# ')\i\ §eklinde muhatap 
sigas1yla birc;;ok yerde gec;;mektedir. Bkz. Bakara sO.resi, 2/44, 76; Af-i imran sO.resi, 
3/65; En'am sO.resi, 6/32; A'raf sO.resi; 7/169; YO.nus sO.resi, 10/16 ... 
"Ve Allah, Adem'e btitiin isimleri 6gretti." (Bakara sO.resi, 2/31) 
Bkz. Ahzab sO.resi, 33/72. 
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bozan ve onu yanh§ yollara sevk eden zararh §eylerle onlann manevi 
alemdeki temsilcilerinin ve habis sakinlerinin, insanm kemal vas1flan-
na ula§masmda ne buyuk bir engel te§kil ettigini, ne muthi§ birer di.i.§-
man olduklanm hahrlatir. Kur'an-1 Mucizu'l Beyan, o kui;:uk hadiseyi 
bir tek Hazreti Adem'le konu§urken, bu.tun kainata ve insanhga da 
yuce bir hitapta bulunur. 

ikinci Niikte 

Mlsir topraklan, bir kum denizi hukmundeki BU.yuk Sahra 
C::olu'nun bir pan;;as1 oldugundan ve mubarek Nil nehrinin bereke-
tiyle gayet verimli bir tarla halini ald1gmdan, cehennemi hahrlatan 
o i;:olun yam ba§mda oyle cennet gibi mubarek bir yerin bulunmas1, 
i;:ifti;:ilik ve ziraah oranm halk1 ii;:in pek cazip bir hale getirmi§ ve on-
larm karakterlerine oyle kahc1 bir §ekilde yerle§tirmi§ti ki, 0 devirde 
Mlsir halk1 ziraah, ziraat vas1tas1 olan "bakar"1 (s1gir) ve okuzu mu-
kaddes saym1§, hatta mabud mertebesine i;:1karm1§h. Ona ibadet et-
mek derecesinde bir kutsiyet vermi§lerdi. i§te o zamanlar israilogullan 
da o kltada ya§1yor ve aym inam§m tesirinde kahyordu. Bu, "icl"8 

meselesinden anla§1hyor. 
i§te Kur'an-1 Hakim, Hazreti Musa'nm (aleyhisse/am), peygamber-

ligiyle o milletin tabiatma i§lemi§ olan inege tapma inancm1 kesip 61-
durdugunu, bir s1gmn bogazlanmas1 hadisesiyle anlahyor. basit 
hadiseyle umumi bir kanuna i§aret ederek bunun herkes i<;:in her vakit 
gayet luzumlu bir hikmet dersi oldugunu yuce, mucizevi bir beyanla 
bildiriyor. 

Buna bakarak bi! ki, Kur'an-1 Hakim' de baz1 tarihi vakalar §eklin-
de anlahlan kui;:uk hadiseler, umumi kanunlann ui;:landir. Hatta mi-
sal olarak, pek i;:ok surede beyan ve tekrar edilen Hazreti Musa' nm 
( aleyhisselam) kissasmm yedi cumlesinden her birinde nas1! muhim, 
umumi birer kanun bulundugunu Lemaat'ta ve Kur'an'm Mucizeleri 
Risalesi'nde (Yirmi Be§inci Soz) gostermi§tik. istersen o risalelere bak. 

israilogullan Firavun'dan kurtulup Sina (blti'ne yerle§tikleri zaman ya§anan bu-
zag1 hadisesi. Hazreti Musa (aleyhisselam) Sina Dag1'na c;1km1§ ve orada bir sure kal-
mI§h. israilogullan da bu esnada Samiri'nin yaphg1 altmdan bir buzag1ya tapmaya 
ba§lam1§lard1. 
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$u ayeti okurken, vesvese veren §eytan dedi ki: "Herkesin bildigi, 
basit ta§lann baz1 tabii hallerinin, en muhim ve buyuk meseleler gibi 
anlahlmasmm manas1 nedir? Bunda nasil bir munasebet ve buna ne 
ihtiya<:; var?" 

$u vesveseye kar§l, Kur'an'm feyzinden kalbime §6yle bir nukte 
ilham edildi: 

Evet, munasebet ve buna ihtiya<:; var. Hem o derece buyuk bir mu-
nasebet, muhim bir mana ve 0 kadar muazzam, luzumlu bir hakikat 
var ki, ancak Kur'an'm mucize olan veciz beyarn ve ir§admm lutfuy-
la bir derece basitle§tirilmi§ ve k1saca ifade edilmi§tir. Evet, Kur'an'm 
mucizeliginin bir esas1 olan vecizligi, bir hidayet nuru olan lutfuyla 
dogru yola erdirmesi ve guzel beyarn; geni§ hakikatlerin, derin ve 
umumi kanunlann, muhataplan i<:;inde <:;ogunlugu te§kil eden avam 
tabakaya ah§Ilm1§ ve basit bir §ekilde anlahlmasm1 gerektirir. Fikirleri 
basit olan o geni§ tabakaya o muazzam hakikatlerin yalrnz u<:;lannm ve 
basit birer suretinin gosterilmesini ister. Hem adet perdesi ardmdaki 
ve yerin altmdaki harikulade ilahl tasarruflara k1saca i§aret edilmesini 
gerekli kilar. hte §U sirdandir ki, Kur'an-1 Hakim bu ayetle §6yle diyor: 

Ey israilogullan ve ey insanlar! Sizlere ne olmu§ ki, kalbleriniz ta§tan 
daha cans12 ve kah bir hale gelmi§! G6rmuyor musunuz, o pek sert, 
cans1z ve toprak altmda buyuk bir tabaka meydana getiren koca ta§lar, 
Cenab-1 Hakk'm emirlerine kar§l o kadar itaatkar, Rabbanl icraat kar-
§lsmda o kadar yumu§ak ve emre amadedir ki, ilahl tasarruf havada 
aga<:;lann buyumesinde ne derece kolayhkla cereyan ederse, yerin altm-
da o sert ve sagir ta§larda da o kadar kolayca ve intizamla ger<:;ekle§ir. 

"Soma bunun arkasmdan kalpleriniz kahla§h, art1k onlar ta§ gibi, hatta ondan da 
kah! (ii.nkii. oyle ta§ var ki ic;inden 1rmaklar f1§kmr, oylesi var ki c;atlar da bagrmdan 
su kaynar ve oylesi var ki Allah kar§Ismdaki ii.rpertisi ve sayg1s1 sebebiyle a§agila-
ra yuvarlamp parc;alamr. Allah yaptiklanmzdan habersiz degildir." (Bakara sO.resi, 
2/74) 
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Hatta muntazam su yollan10 HA$iYE ve su damarlan, tipk1 kanm damar-
larda dola§mas1 gibi tam bir hikmetle, o ta§lardan rahatc;a gec;er. Hem 
Kur' an, havada bitki ve agac;lann dallannm kolayca uzamas1 gibi kok-
lerin nazik damarlarmm da yeraltmdaki ta§lann arasmda, aym kolay-
hkla, engellerle kar§Ila§madan, Cenab-1 Hakk'm emriyle muntazaman 
ilerledigine i§aret ediyor. ayetle geni§ bir hakikati ders veriyor, kati 
ka[b[ere §U manay1 bi!diriyor, USll kapah bir §ekiJde diyor ki: 

Ey israilogullan ve ey insanlar! Zayifhgm1z ve acziniz ic;inde nasil 
bir kalb ta§1yorsunuz ki, oyle bir Zat' m emirlerine katihkla kar§I geliyor! 
Halbuki o koca, sert ta§lann muazzam tabakas1, o Zat'm emirlerine 
tam bir teslimiyetle boyun eger. Karanhkta hassas vazifelerini mukem-
melce yerine getirir, itaatsizlik gostermezler. Hatta o ta§lar, topragm 
ustunde bulunan butun canhlann, suyla beraber, ya§amalan ic;in lu-
zumlu her ihtiyacma oyle bir hazinedir ve o ihtiyac;lann adilce, hikmet-
le dag1tilmasma oyle vesile ve vas1ta olur ki, Hakim-i Zulcelal'in kudret 
elinde balmumu gibi, belki hava gibi yumu§aktir, teslimiyet ic;indedir 
ve O'nun kudretinin buyukltigti kar§1smda secdededir. Zira topragm 
ustunde gordugumuz §U kusursuz, sanath varhklar ve hikmetli, ina-
yet eseri ilahi tasarruflar, yerin altmda da aynen gerc;ekle§iyor. Belki 
Cenab-1 Hakk'm hikmeti ve yard1m1, hikmet ve intizam bak1mmdan 
daha hayret verici, daha harika bir §ekilde tecelli ediyor. Bakm1z! 0 en 
Sert ve hissiz koca ta§[ar, yarahh§ kanun[an kar§lSmda, adeta baJmu-
ffiU gibi nasil yumu§aktir. Cenab-1 Hakk'm memuru olan o tath sulara, 
o nazik koklere, o ipek gibi damarlara kar§I ne kadar teslimiyet ic;inde-
dir. Adeta birer a§ik gibi, o latif ve gtizel varhklann temas1yla kalblerini 
parc;ahyor, yollarmda toprak oluyorlar! 

10 Evet, yeryiizii denilen muhte§em ve seyyar saraym temeli olan ta§ tabakas1-
na Fatir-1 Ziilcelal tarafmdan verilen en miihim iic:; vazifeyi beyan etmek, ancak 
Kur' an' a yak1§1r. 
i§te hirinci vazifesi: Toprak, Cenab-1 Hakk'm kudretiyle bitkilere yuvahk edip 
onlan yeti§tirdigi gibi, ilahi' kudretle ta§lar da topraga kucak ac;ip onlan yeti§tirir. 
ikinci vazife: Y eryiiziinde devr-i claim hiikmunde olan sularm muntazam ak1§ma 
hizmetidir. 
Uc;iincii vazife: <;:e§melerin, irmaklarm, pmarlarm, akarsulann muntazam bir ol-
c:;u ile ortaya c:;1k1p akmalanna kaynakhk etmektir. Evet, ta§lar butiln kuvvetleriyle 
ve ag1zlarmm dolusuyla ak1tt1klan ab-1 hayat suretinde, Cenab-1 Hakk'm birliginin 
delillerini yeryilzilne yaz1p serpiyor. 
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Hem Kur'an, W 0u ayetiyle §6yle muazzam 
bir hakikatin ucunu gosteriyor: Hazreti Mus'a'nm (aleyhisselam) "taleb-i 
riiyet" 12 hadisesinde, me§hur dagm tecelliyle pan:;alanmas1 ve ta§lan-
nm dagilmas113 gibi, butun yeryuzunde, ash sulann donmas1yla mey-
dana gelen, adeta yekpare ta§lardan ibaret olan c:;ogu dagm zirvelerin-
deki ta§lar zelzele veya ba§ka baz1 yeryiizii hadiseleri suretinde, korku 
verici celal tecellileriyle parc:;alamr. Bir k1sm1 ufalamp topraga donii§lir 
ve bitkilere yuva olur. Diger bir k1sm1 ise ta§ kalarak yuvarlamp dere-
lere, ovalara dag1hr. Yeryuzu sakinlerinin meskenlerinin, binalannm 
in§as1 gibi bin:;ok i§lerinde kullamlarak onlara hizmetkarhk ya par, baz1 
gizli hikmetler ve faydalar i<:;in ilahl kudrete ve hikmete itaatle secde 
eder, Cenab-1 Hakk'm hikmetli kanunlarma uyan itaatkar birer nefer 
§eklini ahrlar. Elbette, o ta§lann Allah korkusuyla o yuksek zirveleri terk 
edip mutevaz1 bir §ekilde a§ag1lara yuvarlanmas1 ve o muhim fayda-
lan netice vermesi bo§una ve tesadufi olmad1g1 gibi, onlar ba§1bo§ da 
degildir. 0 ta§larla alakah faydalar ve onlarm ustunde yuvarland1klan 
daga giydirilen, <:;i<:;ek ve meyvelerle nak1§h, ziynetli gomleklerin ku-
sursuz intizam1, guzel sanatJ; Hakim ve Kadir bir Zat'm hikmetli tasar-
ruflanyla, o intizams1zhk i<:;inde gaze gorunmeyen hikmetli bir intizam 
bulunduguna kesin ve §liphesiz bir delildir, buna §ahitlik eder. i§te §U 
li<:; ayetin, hikmet noktasmda ne kadar k1ymetli oldugunu gordunuz. 

Kur'an'm beyanmdaki tathhga ve belagatindeki mucizelige 
bakm1z: Nas1l, §U bahsedilen buyuk, geni§ ve muhim hakikatlerin uc:;-
lanm, li<:; fikrada (k1s1mda), li<:; me§hur ve §ahit olunmu§ vaka ile gos-
teriyor. ibret verici li<:; hadiseyi hatirlatarak latif bir ir§ad yap1yor, kar§I 
gelinemez yasaklar koyuyor. 

• Mesela ikinci f1krada diyor ki: W 0µ 
beyan ile Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) asas1 kar§ISmda tam bir 

§evkle yanhp on iki gozunden on iki <:;e§me ak1tan ta§a15 i§aret ederek 

11 "Oyle ta§ var ki, Allah kar§tsmdaki i.irpertisi ve sayg1s1 sebebiyle a§agilara yuvarla-
mp pan;:alamr." (Bakara suresi, 2/74) 

12 Cenab-1 Hakk'm cemalini gorme istegi. 
13 "Derken Rabbi daga tecelli eder etmez onu unufak ediverdi." (A'raf sliresi, 7/143) 
14 "Oyle ta§ var ki, c;:atlar da bagnndan su kaynar." (Bakara suresi, 2/74) 
15 "Bir zaman da Musa, kavmi ic;:in su aray1p Allah' a yalvarmt§h. Biz de: 'Asam ta§a 

vur!' demi§tik. Bunun i.izerine o ta§tan on iki pmar ft§kirmt§, her boli.ik kendine 
mahsus pman bilmi§ti." (Bakara suresi, 2/60) 
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§6yle bir manay1 bildiriyor: Ey israilogullan! Musa'mn (aleyhisselam) bir 
tek mucizesi kar§tsmda koca ta§lar yumu§ay1p parc;aland1g1, korkusun-
dan veya sevincinden aglayarak sel gibi ya§ ak1tt1g1 halde, onun (aley-

hisselam) biiti.in mucizeleri kar§tsmda inat edip aglamamamz, goziinii-
ziin kupkuru olmas1, kalbinizin yumu§amamas1 hangi insafa s1gar? 

• Oc;uncii f1krada diyor ki: t_g! t.J .))j 
Bu beyan ile Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) Sina Dag1'ndaki ya-

kan§t sirasmda meydana gelen celal tecellilerinin heybetinden koca 
dagm parc;alamp dagild1g117 ve o Allah korkusundan ta§larm etrafa yu-
varland1g1 me§hur vakay1 hahrlatarak §6yle bir manay1 ders veriyor: 
Ey Musa kavmi! Nasil Allah'tan korkmuyorsunuz! Halbuki ta§lardan 
ibaret olan daglar bile O'nun korkusundan ezilip dag1hyor. 0 Zat'm 
sizden soz almak ic;in iistiiniizde Sina Dag1'm tuttugunu18 ve "taleb-i 
riiyet" hadisesinde dagm parc;aland1g1m bilip gordiiguniiz halde, ne 
cesaretle O'nun korkusundan titremiyor, kalbiniz ta§ gibi kat1 bir halde 
duruyorsunuz! 

• Birinci f1krada ise diyor ki: A t.J .)µ 
Bu beyanla, kaynag1 daglarda olan miibarek Nil, Dicle ve Firat 

gibi irmaklan habrlatarak ta§lann yarahh§ kanunlanna ne kadar harika 
ve mucizevi bir §ekilde mazhar oldugunu ve itaat ettigini anlahyor. 
Uyamk kalblere §U manay1 bildiriyor: Boyle biiyiik irmaklann haki-
ki kaynagmm §U daglar olmas1 elbette miimkiin degildir. <;;unkii farz 
edelim o daglar tamamen su kesilse ve mahruti2° birer havuz olsalar 
bile, o biiyiik nehirlerin siiratli, devamh ve co§kun akt§lanna dengeyi 
kaybetmeden ancak birkac; ay dayanabilirler. Ve topraga c;ogunlukla 
bir metre kadar nufuz eden yagmur, bunun ic;in yeterli olamaz. Demek 
ki, §U nehirlerin kaynaklarmdan c;1kmalan, basit, tabii ve tesadufi bir 
i§ degildir. Fatir-1 Ziilcelal, onlan pek harika bir §ekilde s1rf gayb hazi-
nesinden gonderir. 21 

16 "Oyle ta§ var ki, Allah kar§tsmdaki iirpertisi ve sayg1s1 sebebiyle a§agt!ara yuvarla-
mp parc;alamr." (Bakara suresi, 2/74) 

17 "Derken Rabbi daga tecelli eder etmez onu unufak ediverdi. Musa da dii§iip bayt!-
d1." (A'raf suresi, 7/143) 

18 Bkz. Bakara suresi, 2/63, 93; Nisa suresi, 4/154; A'raf suresi, 7/171. 
19 "Oyle ta§ var ki, ic;inden 1rmaklar fi§kmr." (Bakara suresi, 2/74) 
20 Koni §eklinde, konik. 
21 Bkz. Mii'minun suresi, 23/8; Ziimer suresi, 39/21. 
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i§te bu strra i§aret olarak, bu manay1 ifade etmek ic,;in hadiste buy-
ruluyor ki: "O tic,; nehrin her birine cennetten her vakit birer damla 
dti§tiyor, o ytizden bereketlidirler."22 Bir rivayette de §6yle denilmi§: 
";;u tic,; nehrin kaynaklan cennettedir. "23 Bu rivayetin hakikati §Udur: 
Madem maddl sebepler, §U nehirlerin bu derece ttikenmez kaynaklan 
ic,;in yeterli degildir. Elbette onlann kaynag1 gortinmeyen bir alemdedir 
ve gizli bir rahmet hazinesinden gelir ki, kaynaktan c,;1kan su ile nehir-
lerin akl§I arasmdaki denge devam eder. 

i§te Kur' an-1 Hakim bu manay1 hahrlatarak §U dersi veriyor: Ey isra-
ilogullan ve ey insanlar! Kalbinizdeki kahhkla oyle bir Zat-1 Ztilcelal'in 
emirlerine kar§l itaatsizlik ediyorsunuz ve oyle bir Ebedl Gtine§'in 
marifet l§lgma gafletle gozlerinizi yumuyorsunuz ki, o Zat, M1sir' m1z1 
cennete c,;eviren mtibarek Nil gibi koca nehirleri, basit, cans1z ta§lann 
agzmdan ak1hp kudret mucizelerini ve birliginin §ahitlerini, o koca ne-
hirlerin kuweti, ortaya c,;1k1§1 ve ak1§lan derecesinde kainatm kalbine 
ve yerytiztintin dimagma veriyor, cinlerin ve insanlann kalblerine ve 
ak1llarma gosteriyor. Hem hissiz, cans1z baz1 ta§lan boyle hayret ve-
rici bir tarzda24 kudret mucizelerine mazhar etmesi, l§1gm gtine-
§in varhg1m gostermesi gibi o Fatir-1 Ztilcelal'i gosterdigi halde, nasil 
O'nun marifet nuruna kar§I kor kahp bunu g6rmtiyorsunuz! 

i§te §U tic,; hakikate nas1l bir belagat giydirilmi§ g6r ve Kur'an'm 
ir§ad tis!O.bundaki belagate dikkat et! Acaba hangi sertlik ve katihk, §U 
hararetli belagate kar§I ezilmeden dayanabilir! 

22 Bkz. el-Bagdadi, Tarfhu Bagdad 1/55; el-Munavi, Feyzu'l-kadfr 5/381. 
23 Seyhan, Ceyhan, Firat ve Nil nehirleri ic;in Bkz. Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 

2/260, 289, 440; el-Humeydi, el-Musned 2/491. Dicle ic;in Bkz. el-Bagdadi, Tdrfhu 
Bagdad 1/55; el-AclD.ni, Ke§fu'/-Hafa 1/565 (ibni Hacer el-Mekki'den naklen). 

24 Mubarek Nil nehri (Somali'deki) Ay Dag1'ndan c;1ktig1 gibi, Dicle'nin en mu-
him bir kolu da Van'm Mukus nahiyesindeki bir magaradan c;1k1yor. Firat'm da 
muhim bir kolu, Diyadin taraflarmda bir dagm eteginden geliyor. Daglarm ash-
nm s1v1 bir maddenin kat1la§mas1yla meydana gelmi§ ta§lar oldugu ilmen sabittir. 
Peygamber Efel}9imiz'in (aleyhissalatii vesselam) tesbihatmda yer alan L 0A 

rLA ("Yeryuzunu donmu§ bir su uzerinde yayan Zat, her tiirlU nok-
sanhktan yucedir.") ifadesi kesin bir §ekilde i§aret ediyor ki, yeryuzunun yaratlh§1-
nm ash §6yledir: Su gibi bir madde, Cenab-1 Hakk'm emriyle katila§Ir, ta§ olur. Ta§, 
yine O'nun izniyle toprak olur. Tesbihteki "arz" kelimesi, toprak demektir. Demek 
ki, su c;ok yumu§aktir, ustunde durulmaz. Ta§ c;ok serttir, ondan istifade edilmez. 
Onun ic;in Hakim ve Rahim Cenab-1 Hak, toprag1 ta§m ustiine sermi§, canhlara 
mesken yapml§tlr. 
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Meseleyi ba§tan buraya kadar anlad1ysan, Kur'an-1 Haklm'in mu-
cizeliginin ir§ad edici bir panltism1 gar, Allah' a §ilkret! .. 

25 "SO.bhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan Sensin." (Bakara suresi, 2/32) 

26 Allah1m! Kur'an'm s1rlanm, sevdigin ve raz1 oldugun §ekilde bize duyur ve onun 
hizmetine bizi muvaffak et, amin. Rahmetinden 0.mit ediyoruz ey Erhamurrahimin. 

27 Allah1m! Kur'an-1 Hakim'in kendisine indirildigi zata ve onun butun al ve ashabma 
salat ve selam et. 
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Kur'an'm, peygamber mucizelerinin 
yiiziinde goriinen bir i'caz28 pardt1s1 

Sondaki iki soruya ve cevaplanna dikkat et. 

29. , .__,t.:5 . '11 lS 'I/ J/ 'I/ ,J_ H .. r7. • .J.) .J 
.;:; / ::; .. / / ,;< 

On dart sene once (§imdi otuz seneyi gec;ti), §U ayetin bir smma 
dair, j§drdtu'/-j'cdz adh tefsirimde Arapc;a bir bahis yazm1§tlm. 
arzulan bence pek mtihim olan iki karde§im, o bahse dair Ttirkc;e bir 
parc;a izah istediler. Ben de Cenab-1 Hakk'm yard1mma gtivenerek ve 
Kur'an'm feyzine dayanarak diyorum ki: 

Bir yoruma gore Kitab-1 Mtibin, Kur'an'dan ibarettir. ayet-i keri-
me, ya§ ve kuru her §eyin onun ic;inde bulundugunu bildiriyor. Oyle mi? 
Evet, her §ey ic;inde bulunur, fakat herkes her §eyi goremez. Zira onda 
her §ey c;e§itli derecelerde bulunur. Bazen c;ekirdegi, bazen tohumlany-
la, bazen ozet olarak, bazen kanunlanyla, bazen de alametleriyle; ya 
a<;1kc;a, ya i§aretlerle, imalarla, tistti kapah bir §ekilde veyahut ihtar tar-
zmda yer ahr. ihtiyaca gore, Kur'an'm maksatlarma uygun ve makamm 
gerektirdigi §ekilde, §U yollardan biriyle ifade edilir. Mesela: 

insanhgm sanat ve ilim yontinden ilerlemesinin neticesi olan harika 
icatlar, uc;ak, elektrik, tren, telgraf gibi §eyler, insanm maddi hayatmda 
en btiytik yeri alm1§tlr. Elbette, btittin insanhga hitap eden Kur'an-1 
Hakim, onlan ihmal etmez. Evet, ihmal etmemi§tir. Kur'an onlara iki 
§ekilde i§arette bulunur. 

Birincisi: Peygamber mucizeleriyle ... 
ikincisi: Baz1 tarihi hadiseler suretinde ... 

28 Mucize olma, benzerinin yapilmas1 mumkun olmad1g1 i<:;in herkesi §a§irhp aciz b1-
rakma. 

29 "Ya§ ve kuru hi<:;bir §ey yoktur ki apa<:;1k bir kitapta bulunmasm." (En' am suresi, 6/59) 
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Mesela: , / 

fP'j e L+.'.lc e 
j.;JI lfa Llj e 

Yine,31 HAsivE 

gibi ayetler trene i§aret ettigi gibi, 
J, b b ...... c 1 

· <o 
, · · j c./,, C · , C · , U- '-7? j 3 , jy 
':I /' ,,. / / / / / / /' /' / )I )I / 'l' "5°, 'l ;i,:, o,, , '. .:i.;, w'.< 3 ,.,r , . .ru , j. Y- . .r 't-' .. J' 

- 1 .b 1 

1) 1C Jj 
ayeti34 HAsivE pek c;ok nur ve s1rla beraber elektrige de i§aret ediyor. 
ikinci k1s1mdaki misallerle hem pek c;ok zat ugra§hgmdan, hem bun-
lar c;ok dikkat istediginden, izaha muhtac; ve fazla oldugundan, §im-
dilik trene ve elektrige i§aret eden §U ayetlerle yetinip o kap1y1 ac;ma-
yacag1m. 

Birinci k1s1m ise sanat harikalarma ve ilml icatlara peygamber 
mucizeleriyle i§aret ediyor. Biz de o k1s1mdan baz1 misalleri goste-
recegiz. 
30 "T1pk1 kahrolas1 Uhdud Ashab1'nm, o tutu§turulmu§ ate§le dolu hendegi hazirla-

yanlann melun olduklan gibi... Hani onlar ate§in ba§mda oturur, miiminlere yap-
tiklanm ac1mas1zca seyrederlerdi. Miiminlere bu i§kenceyi yapmalarmm tek sebebi, 
onlarm (goklerin ve yerin tek Hakimi), Aziz ve Hamid olan Allah' a iman etmeleriy-
di." (BiirO.c sO.resi, 85/4-8) 

31 HAsiYE $u ayet trene i§aret ediyor. Evet, tren islam alemini esaret altma alm1§t1r. 
Kafirler onunla islam'1 maglup etmi§tir. 

32 "Bir delil daha onlara: Nesillerini dopdolu gemilerde ta§1mam1zd1r. Onlar ic:;in, ge-
miye benzer daha nice binekler yaratmz ... " (Yasin sO.resi, 36/41-42) 

33 "Allah goklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, hpki ic:;inde lamba bulu-
nan bir kandillik gibidir. Lamba bir sirc:;a (cam) ic:;inde, o sirc:;a da sanki parlayan 
incimsi bir y1ld1z! Bu lamba, doguya veya bahya ait olmayan kutlu, pek bereketli 
bir zeytin agacmdan tutu§turulur. Bu oyle bereketli bir agac:; ki, neredeyse ate§ 
degmeden de yag1 kendiliginden l§ik verir. l§1g1 pml pmld1r. Allah diledigi kimseyi 
nuruna iletir." (NO.r sO.resi, 24/35) 

34HA$iYE '_); )<-- 'J) j( _;)j ciimlesi, 0 i§areti l§lklandmyor. 
""Bu oyle bereketli bir agac:; ki, nerdeyse ate§ degmeden de yag1 kendiliginden l§lk 
verir. l§1g1 pml pmld1r." (Nur suresi, 24/35) 
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Mukaddime35 

Cenab-1 Hak, peygamberleri manevi yukseli§ i<:;in insanhga birer 
rehber ve imam olarak g6nderdigi gibi, maddi ilerleme i<:;in de o pey-
gamberlerin her birinin eline baz1 harikalar verip onlan insanlara birer 
ustaba§l ve ustad kilm1§br. Peygamberlere mutlak §ekilde uyulmasm1 
emreder. i§te Kur'an-1 Hakim, peygamberlerin manevi kemal vas1fla-
nndan bahsederek insanlan onlardan istifadeye te§vik ettigi gibi, mu-
cizelerinden s6z ederek bunlarm benzerlerine yeti§meye ve taklitlerini 
yapmaya ustu kapah bir §ekilde te§vikte bulunuyor. Hatta denilebilir 
ki, manevi kemalat gibi, maddi mi.ikemmellikleri ve harikalan da in-
sanhga ilk once peygamberlerin mucize eli hediye etmi§tir. i§te Haz-
reti Nuh'un (aleyhisselam) bir mucizesi olan gemiyi ve Hazreti Yusuf'un 
(aleyhisse/am) bir mucizesi olan saati insanhga ilk hediye eden, o mu-
cize elidir. Bu hakikate latif bir i§aret olarak sanatkarlann i:;ogu her 
bir meslekte bir peygamberi pir kabul eder. Mesela, gemiciler Hazre-
ti Nuh'u (aleyhisse/am), saati:;iler Hazreti Yusuf'u (aleyhisse/am), terziler 
Hazreti idris'i (aleyhisselam) ... 

Evet, madem hakikati delilleriyle bilen zatlar ve belagat alimleri, 
Kur'an'm her bir ayetinde pek i:;ok ir§ad y6nu ve <:;e§itli hidayet vesile-
leri oldugunda birle§irler. Oyleyse Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm en par-
lak ayetleri olan peygamber mucizelerini anlatan a yeti er, birer tarihi 
hikaye gibi g6rulmemeli; onlarda pek i:;ok ir§ad manas1 bulunur. Evet, 
Kur' an peygamber mucizelerini zikrederek insanhk i<:;in ilim ve sanatm 
son smmm i:;iziyor, en ileri gayelerine parmak bas1yor ve en son hedef-
lerini belirliyor. Sirtma te§vik elini vurup insam o gayelere sevk ediyor. 
Gei:;mi§ zaman, gelecegin tohumlarmm mahzeni ve icraatmm aynas1 
oldugu gibi, gelecek zaman da gei:;mi§in tarlas1 ve aynas1dir. o 
<:;ok geni§ kaynaktan yalmz birka<:; 6rnegi g6sterecegiz. 

• Mesela, Hazreti Suleyman'm (aleyhisselam) bir mucizesi olarak, 
havanm emrine verilmesini bildiren lp-ljjj yµ 
36yµ ayeti, "Hazreti Suleyman, iki ayhk mesafeyi havadan bir gunde 
kat etmi§tir." der. i§te bununla, insana boy le bir mesafeyi havadan 

35 Giri§ 
36 "Si.ileyman'm emrine de rilzgan verdik. Onun sabah gidi§i bir ayhk mesafe, ak§am 

donil§il de bir ayhk mesafe idi." (Sebe silresi, 34/12) 
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a§mas1 i<;in yolun a<;1k olduguna i§aret ediyor. Oyleyse, ey insan! Ma-
dem sana yol a<;1khr, bu mertebeye yeti§ ve yana§. Cenab-1 Hak, §U 
ayetin lisamyla manen diyor ki: 

"Ey insanlar! Bir kulum nefsinin kotii arzulanm terk ettigi i<;in onu 
havada gezdirdim. Nefis tembelligini birak1p baz1 tabiat kanunlanm-
dan gilzelce istifade ederseniz, siz de aym §eyi yapabilirsiniz." 

• Hem Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) bir mucizesini bildiren, 

37,:.4S, 1<- li 81 G ,.:._ .:._ 11 !JL.a;u w .J.1 lili \" w._r-" ,Y: U ('7" • _;-- , J·-- • 

ayeti, yerin altmda gizli olan rahmet hazinelerinden, basit aletlerle is-
tifade edilebilecegine, hatta ta§ gibi sert bir yerden bir asa ile su <;1-
kanlabilecegine i§aret ediyor. i§te ayet bu mana ile insana diyor ki: 
"Rahmetin en tath bereket kaynag1 olan suyu bir asa ile bulabilirsiniz. 
Oyleyse haydi, <;ah§m, bulun!" 

Cenab-1 Hak, §U ayetin i§aret lisamyla manen §6yle diyor: 
"Ey insan! Madem bana gilvenen bir kulumun eline oyle bir asa 

veriyorum ki, onunla istedigi yerden su 9karabilir. Sen de benim rah-
met kanunlanma dayamrsan ona benzer veyahut yakm bir aleti elde 
edebilirsin. Haydi!" 

i§te insanhgm ilerlemesi i<;in milhim ad1mlardan biri, vuruldugu va-
kit <;ogu yerden SU f1§k1rtan bir aJetin icad1d1r. ayet, onun daha i!eri 
noktalarmm ve gayelerinin son smmm <;izmi§tir. T1pk1 onceki ayetin, 
halihazirdaki u<;aktan <;ok daha ileri noktalan tayin etmesi gibi. .. 

• Hem mesela, Hazreti isa'nm (aleyhisselam) bir mucizesine <lair, 
! _,, ..... 0 ..... 0 .J. 

3s.J.1101L 1 ·-11 ·i- ·i-, , •. 1...5' _,,..,, i.? J .r. J e>.r. J : ..... 

buyruluyor. 
Kur'an, insam nas1l a<;tk<;a Hazreti isa'nm (aleyhisselam) yilce 

ahlakma uymaya te§vik ederse, aynen oyle de, imalarla, elindeki yu-
ce sanata ve Rabbani hp ilmine yoneltir. i§te §U ayet i§aret ediyor ki: 
"En <;aresiz dertlere dahi derman bulunabilir. Oyleyse ey insanlar, ey 

37 "(Bir zaman da Musa, kavmi ic;;in su aray1p Allah'a yalvarml§h.) Biz de: 'Asam ta§a 
vur!' demi§tik. Bunun iizerine o ta§tan on iki pmar f1§kirm1§, her bolilk kendine 
mahsus pman bilmi§ti." (Bakara sO.resi, 2/60) 

38 "(isa da israilogullanna §6yle diyecektir): 'Keza ben anadan dogma koril ve alacahy1 
(cilzamhy1) iyile§tirir, hatta Allah'm izniyle olilleri diriltirim."' {Af-i imran sO.resi, 3/49) 
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musibete ugrayanlar! Omitsiz olmaym1z. Her derdin -ne olursa olsun-
dermam vardir. Araym1z, bulunuz. Hatta 6li.ime de gec;ici bir hayat 
rengi vermek mi.imki.indi.ir." 

Cenab-1 Hak, §U ayetin i§aret lisamyla manen diyor ki: "Ey in-
san! Benim ic;in di.inyay1 terk eden bir kuluma iki hediye verdim. Bi-
ri manevi dertlerin dermam, biri de maddi dertlerin ilac1. hte 6lmi.i§ 
kalbler hidayet nuruyla diriliyor. Oli.i gibi hastalar dahi onun nefesiyle 
ve ilac1yla §ifa buluyor. Sen de benim hikmet eczanemde her derdine 
deva bulabilirsin. <.;ah§, bu!! Elbette ararsan bulursun." 

i§te §U ayet, insanhgm hp ilminde vard1g1 §imdiki noktadan c;ok 
ilerideki smm c;iziyor, ona i§aret ve insam te§vik ediyor. 

•Hem mesela Hazreti Davud (aleyhisselam) hakkmdaki, 

39.__,t1.;.J1 I 
; , i...r--.) , • .) 

40 J..J.>.5 I i ot , . , .) 

ve Hazreti Si.ileyman (aleyhisselam) hakkmdaki 41_,..4)1 li.::.tj ayet-
leri, "telyin-i hadid" 42 hadisesinin, en bi.iyi.ik ilahi nimetlerden biri ol-
duguna i§aret ediyor ki, Cenab-1 Hak bi.iyi.ik bir peygamberinin fazi-
letini onunla g6steriyor. Evet, "telyin-i hadid" yani demiri hamur gibi 
yumu§atmak, bakm eritmek ve madenleri bulup c;ikarmak, insanhk 
ic;in bi.iti.in maddi sanayinin ash, anas1, esas1 ve temel kaynag1dir. i§-
te ayet §Una i§aret ediyor: "Bi.iyi.ik bir resule, yeryi.izi.ini.in bi.iyi.ik bir 
halifesine, bi.iyi.ik bir mucize suretinde, bi.iyi.ik bir nimet olarak verilen 
'telyin-i hadid', demiri hamur gibi yumu§atmak, tel gibi inceltmek ve 
bakm eritmek, insanhgm c;ogu zanaatma ve ilerlemesine esas olmak-
tad1r." Madem Cenab-1 Hak, bir resuli.ini.in, bir halifesinin, yani hem 
manevi hem maddi hi.iki.imdar olan bir elc;isinin diline hikmet ve eline 
sanat vermi§. insanlan onun dilindeki hikmete ac;1kc;a te§vik ettigi gibi, 
elbette, elindeki sanata da i§aretlerle te§vikte bulunacakt1r. Cenab-1 
Hak, §U ayetlerin i§aret lisamyla manen §6yle diyor: 

39 "Biz Davud'a hikmet, nilbilwet, isabetli karar verme ve meramm1 gilzelce ifade 
etme kabiliyeti verdik." (Sad suresi, 38/20). 

40 "Aynca demiri Davud'a (ona demiri §ekillendirme kudreti verdik)." 
(Sebe suresi, 34/10). 

41 "Silleyman i<;;in erimi§ bakm kaynagmdan sel gibi ak1tbk." (Sebe suresi, 34/12). 
42 Demirin eriyip yumu§amas1. 
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"Ey insanlar! Emirlerime itaat eden bir kulumun diline ve kalbine 
oyle bir hikmet verdim ki, her §eyi ac;1kc;a birbirinden aymp hakikatle-
rini gosterir. Onun eline de oyle bir sanat verdim ki, demiri balmumu 
gibi her §ekle sokar. Halifeligi ve padi§ahhg1 ic;in muhim kuvvet elde 
eder. Madem bu mumkundur, veriliyor. Hem muhimdir, toplum ha-
yatmda ona c;ok muhtac;sm1z. Yaratrl1§ kanunlanma uyarsamz o hik-
met ve sanat size de verilebilir. Zamanla ona yakla§lP yeti§ebilirsiniz." 

i§te insanhgm sanat yonunden en ileri noktaya gitmesi ve maddl 
kuvvet bak1mmdan en muhim iktidan elde etmesi, demiri yumu§at-
mak ve bakm eritmekle mumkundur. Ayette bakrr, "k1tr" (erimi§ ba-
krr) kelimesiyle ifade edilmi§. ayetler, butun insanhgm bak1§1m bu 
hakikate c;eviriyor, bunun ne kadar muhim oldugunu takdir etmeyen 
eski insanlan ve §imdiki tembelleri §iddetle ihtar ediyor. 

• Hem mesela, Belk1s'm tahtm1 Hazreti Suleyman'm (aleyhisse/am) 

yanma getirmek ic;in vezirlerinden, kendisine uzaktaki e§yada tasarruf 
ilmi verilmi§ alim bir zatm, "Gozunuzu ac;1p kapaymcaya kadar o tahtr 
yanm1zda hazrr ederim." ded@ harika hadiseyi ifade eden §U ayet: 

/ / / 

Lili & j .t 4_\ t.?011 
ly' ... ila ahir. 

i§aret ediyor ki, uzak mesafelerden e§yay1 aynen veya suretiyle, bir 
anda getirip haZir etmek mumkundur. Cenab-1 Hak, peygamberlik-
le beraber saltanatla da §ereflenen Hazreti Suleyman'a (aleyhisselam), 

hem masumiyetini korumas1 hem de adaleti saglamas1 ic;in, pek ge-
ni§ memleketinin her tarafmdan bizzat, zahmetsizce haberdar olmay1, 
idaresi altmdakilerin hallerini gormeyi ve dertlerini i§itmeyi bir mu-
cize suretinde ihsan etmi§tir. Demek, Hazreti Suleyman (aleyhisse/am) 

Cenab-1 Hakk'a guvenip ismet44 lisamyla bunu istedigi gibi, bir insan 
da kabiliyetlerinin diliyle istese ve O'nun kainatta i§leyen kanunlarma 
ve inayetine uygun hareket etse, dunya kendisi ic;in kuc;uk bir §ehir 
hukmune gec;ebilir. Evet, Belk1s'm tahtr Yemen'deyken aynen 

43 "Arna kitaptan hususi bir bilgiye sahip olan bir zat da: 'Ben, sen g6zunu a<;;1p 
kaparnadan onu getirebilirirn' der dernez, Suleyrnan tahtm yam ba§mda ham olu-
verdigini g6runce ... " (Nern! suresi, 27/40) 

44 Gunahs1zhk, rnasurniyet, §aibelerden annrnt§ olrnak. Peygarnber vas1flarmdand1r. 
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veyahut suretiyle haw olmu§, gorulmil§hlr. Elbette tahtm etrafmdaki 
adamlann suretleri goruldugu gibi sesleri de i§itilmi§tir. i§te Kur' an, su-
retlerin ve seslerin uzak mesafeden nakline ha§metli bir §ekilde i§aret 
ediyor ve manen diyor ki: 

"Ey saltanat sahipleri! Kusursuz bir adalet uygulamak isterseniz, 
Hazreti Suleyman gibi, yeryuzunu tamam1yla gormeye ve anlamaya 
gah§miz. <:;unku adaletli bir hukumdar, idaresi altmdakilerin hukuku-
nu gozeten bir padi§ah, ancak memleketinin her tarafmdan, istedigi 
vakit haberdar alma derecesine g1karak manevi sorumluluktan kurtu-
lur veya tam adaleti saglayabilir." 

Cenab-1 Hak bu ayetin i§aret lisamyla manen §6yle diyor: "Ey 
insanlar! Madem bir kuluma geni§ bir mi.ilk verip o geni§ mulkun-
de tam adaleti saglamas1 i<:;in onu yeryuzunde olup bitenlerden bizzat 
haberdar ediyorum. Ve madem her bir insana, yarad1h§tan, yeryu-
zune halife alma kabiliyetini vermi§im. Elbette buna gore hikmetim, 
yeryuzunu gorecek, anlayacak ve ona bakacak kabiliyeti de vermeyi 
gerektirdiginden, onu da ihsan etmi§im. insan o noktaya §ahsen yeti-
§emese de fur olarak yeti§ebilir. Maddi olarak eri§emese de veli zatlar 
gibi, manen eri§ebilir. Oyleyse §U buyuk nimetten istifade edebilirsiniz. 
Haydi, goreyim sizi, kulluk vazifenizi unutmamak §art1yla oyle <:;ah§miz 
ki, yeryuzunu, her taraf1 her birinizce gorulen ve her k6§esindeki sesler 
i§itilen bir bah<:;eye <:;eviriniz. 

1).5'1+.58 lll'' J ,. 1 J c/,- .r-" J ,- c...r-c r.2 / .r 
ayetindeki Rahmani fermam dinleyiniz." 

i§te §U ayet, insanhgm ince sanatlarmdan olan suret ve ses naklinin 
<:;ok ilerisindeki son smira i§aret ve insam ushl kapah bir §ekilde ona 
te§vik ediyor. 

• Hem mesela, yine Hazreti Suleyman' m ( aleyhisselam), cinleri, §ey-
tanlan ve kotu ruhlan kendine boyun egdirip §erlerine engel olmasm1 
ve onlan faydah i§lerde kullanmasm1 anlatan, 

45 "Yeryilzilm1 size hizmete ham, uysal bir binek ktlan da O! Haydi 6yleyse siz de 
yeryilzilniln omuzlarmda rahat<:;a dola§m. Allah'm sizi ii:;in haz1rlad1g1 nz1klardan 
yiyin, istifade edin. Arna olilmden soma dirilip O'nun huzuruna i:;1kacagm121 da 
bilin." (Millksliresi, 67/15) 
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ayetleriyle Kur' an diyor ki: "Y erin, insandan sonra en muhim §UUr sa-
hibi sakinleri cinler, insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. 
;;eytanlar da dti§manhg1 birakmaya mecbur olup ister istemez insana 
hizmet edebilirler ki, Allah onlan, emirlerine uyan bir kuluna boyun 
egdirmi§tir." 

Cenab-1 Hak, §U ayetlerin i§aret lisamyla manen §6yle buyuruyor: 
"Ey insan! Bana itaat eden bir kuluma cinleri ve §eytanlan, hatta on-
lann §erlilerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emirlerime uyarsan pek 
c;ok varhk, hatta cinler ve §eytanlar bile sana hizmetkar olabilir." 

i§te §U ayetler, sanat ve ilmin kayna§masmdan suzU!en, insanm 
maddi-manevi fevkalade hassasiyetinden dogan ispritizma gibi, ruh 
c;agirmanm ve cinlerle haberle§menin en son smmm c;iziyor, en faydah 
§eklini tayin ediyor ve ona yolu ac;iyor. Fakat bu, §imdiki gibi, bazen 
kendini ruhu c;agnlan 610. diye gosteren cinlere, §eytanlara ve kotu 
ruhlara itaat edip maskara ve oyuncak olmak degil, belki Kur'an'm 
bls1mlan ile onlan kendine boyun egdirmek, §erlerinden kurtulmakbr. 

• Hem ruhlarm surete burunmesine i§aret eden, Hazreti Suley-
man' m (aleyhisselam) kotu cinleri (ifritleri) c;agirmasma ve kendine itaat 
ettirmesine <lair ayetler hem , I' 1 G.. , 1 .\1 fu ·U gibi , _ _,.... ..r. u--- J.) 't". .) 

baz1 ayetler, ruhanilerin suretlerfnin gortinmesiyle ruhlann 
c;agnlmasma da i§aret ediyor. Fakat i§aret edilen, temiz ruhlann c;ag-
nlmasmdan maksat, baz1 medenilerin yapt1§1 gibi o pek ciddi olan 
ve ciddi bir filemde bulunan ruhlara hurmetsizlik edip onlan yanma 
c;agirmak ve alayc1 bir surette oyuncak etmek degil, belki ciddi olarak 
ve ciddi bir maksat ic;in, istedigi vakit ruhlarla g6rti§en bir k1s1m veliler 

46 "(Bina yapan, dalgu;;hk yapan her §eytam ve) bukagtlarla bagh olan ba§kalanm 
da onun hizmetine verdik. Buyurduk: 'Silleyman! i§te bu, sana ihsamm1zdir. ister 
dag1t, ister yanmda tut, bu hesapsizd1r. "' (Sad suresi, 38/38-39) 

47 "Kendisi ii;in denize dalan ve daha ba§ka birtak1m i§ler yapan baz1 cinleri de 
(§eytanlan) hizmetine amade ktld1k. Biz onlan g6zetim altmda tutard1k." (Enbiya 
suresi, 21/82) 

48 "Biz Meryem'e ruhumuzu gonderdik de, ona kusursuz, miikemmel bir insan §ek-
linde goriiniiverdi." (Meryem suresi, 19/17) 
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misali, Muhyiddin-i Arabi gibi zatlarla munasebet kurmak ve onlann 
makamma gidip alemlerine bir derece yakla§makla ruhaniyetlerinden 
manen istifade etmektir. Ayetler buna i§arette bulunur ve bu i§aret 
ic:;inde bir te§viki hissettirir. Bu c:;e§it gizli sanat ve ilimlerin en ileri s1m-
nm c:;izer ve en guzel suretini gosterir. 

• Hem mesela, Hazreti Davud'un (aleyhisse/am) mucizelerine dair 

5ij,.GJ\ i Gt' ,,1_1\' -\ JL>- L; ., 3f.""'"'3 . 
ayetleri §Una i§aret ediyor: Cenab-1 Hak, tesbihatma 6yle bir kuwet, 
yuksek bir ses ve ho§ bir eda vermi§ti ki, daglan kendinden gec:;irir-
cesine CO§turup muazzam birer fonograf52 ve birer insan gibi, bir ba§ 
zakirin etrafmda, ufka yay1lan bir halka olarak tesbihat yapar hale ge-
tirirdi. Acaba bu mumkun mudur, hakikat midir? 

Evet, hakikattir. Magaras1 olan her dag insanla, hem de papagan 
gibi, insanm diliyle konu§abilir. <;unku sesin yank1s1 vas1tas1yla sen 
dagm 6nunde "Elhamdulillah" desen, dag da aynen senin gibi "El-
hamdulillah" der. Madem Cenab-1 Hak bu kabiliyeti daglara ihsan 
etmi§tir. Elbette, o kabiliyet geli§tirilebilir ve o c:;ekirdek sumbullenir. 

i§te Cenab-1 Hak, Hazreti Davud'a (aleyhisse/am) mustesna bir Su-
rette, peygamberlikle beraber yeryuzunun halifeligini de verdiginden, 
Hazreti Davud o geni§ peygamberlik vazifesine ve muazzam saltanata 
lay1k bir mucize olarak o kabiliyetin c:;ekirdegini 6yle geli§tirmi§ti ki, c:;ok 
buyuk daglar birer asker, birer talebe, birer murid gibi kendisine uyup 
onun diliyle, onun emriyle Hahk-1 Zulcelal'i tesbih ediyordu. Hazreti 

49 "Biz sabah ak§am kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri ic;in daglan Davud'un hizme-
tine boyun egdirmi§tik." (Sad suresi, 38/18) 

50 "(Suleyman Davud'a varis oldu ve) 'Ey insanlar, bize ku1lann dili ogretildi.' (de-
di)." (Nern! suresi, 27/16) 

51 "(Biz Davud'a tarafim1zdan bir imtiyaz verdik ve:) 'Ey daglar! Ey ku§lar! Onunla 
beraber tesbih edin, §evke gelip Allah'm yticeligini terennum edin.' dedik. Ayn-
ca ona demiri yumu§att1k (demiri §ekillendirme kudretini verdik)." (Sebe suresi, 
34/10) 

52 Gramofon. 
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Davud (a/eyhisselam) ne soylese onlar da tekrarhyordu. T1pk1, §imdiki 
haberle§me ve ula§1m vas1talarmm c;;oklugu ve geli§mesi sayesinde, 
ha§metli bir kumandanm, daglara dagilan buyuk ordusuna bir anda 
"Allahu Ekber" dedirtmesi ve o koca daglan konu§turup velveleye ge-
tirmesi gibi... Madem insanlann bir kumandam, daglan sakinlerinin 
diliyle mecazi olarak konu§turur. Elbette, Cenab-1 Hakk'm emrinde-
ki ha§metli bir kumandan da, o daglan gerc;;ekten konu§turup onlara 
tesbihat yaphrabilir. Bununla beraber, her dagm bir §ahs-1 manevisi 
bulundugunu, kendine gore birer tesbihi ve ibadeti oldugunu onceki 
Soz'lerde soylemi§tik. Demek ki, her dag, sesin yankilanmas1 sirr1yla, 
insanlarm diliyle tesbihat yaphg1 gibi, kendine has diliyle de Hahk-1 
Zulcelal'i tesbih eder. 

54 .tq ro.fa ·, ,,tq- beyanlan Cenab-1 Hakk'm Hazreti r."" , J.J->'-4 r."" J ' 
Davud ve Suleyman'a (aleyhimesselam) ku§lann dilini ve kabiliyetlerini, 
yani hangi i§e yarad1klanm bilmeyi ihsan ettigini gosteriyor. Evet, ma-
dem bu hakikattir ve madem yeryilzil Rahman'm bir sofras1dir, insa-
nm §erefine kurulmu§tur. Oyleyse o sofradan istifade eden hayvanla-
rm ve ku§lann c;;ogu, insana itaat edip hizmetkar olabilir. Nasil ki insan, 
hayvanlann en kuc;;ilklerinden bal ans1 ve ipekboceginden faydalana-
rak, onlann ilahi ilhamlanndan buyuk bir istifade yolunu ac;;arak, gil-
vercinleri baz1 i§lerde kullanarak ve papagan gibi ku§lan konu§turarak 
medeniyetin gilzelliklerine guzel §eyler ilave etrni§tir. Aynen oyle de, 
ba§ka ku§ ve hayvanlann kabiliyetlerinin dili bilinirse, pek c;;ok canh 
turilnden -karde§leri olan ehil hayvanlar gibi- muhim birer i§te fay-
dalamlabilir. Mesela, c;;ekirge istilas1 afetine kar§I, c;;ekirgeyi yemeden 
mahveden s1g1rc1k ku§larmm dili bilinse ve hareketleri kontrol edilse, 
o ku§lar ne kadar faydah bir hizmette ucretsiz olarak kullamlabilir. i§te 
§U ayetler, ku§lardan bu §ekilde istifadenin, onlan emri altma almanm 
ve telefon, fonograf gibi cans1z cisimleri konu§turmanm en son smmm 
c;;iziyor, en uzak hedefini belirliyor, en ha§metli suretini parmakla gos-
terip insam ona bir nevi te§vik ediyor. Cenab-1 Hak §U ayetlerin i§aret 
lisamyla manen diyor ki: 

53 "(Biz sabah ak§am kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri h;in daglan,) toplu haldeki 
ku§lan (Davud'un hizmetine boyun egdirmi§tik)." (Sad sO.resi, 38/19) 

54 "(Siileyman Davud'a varis oldu ve) 'Ey insanlar, bize ku§larm dili 6gretildi.' (de-
di)." (Nern! sO.resi, 27/16) 



320 SOZLER 

"Ey insanlar! Bana tam kul olan bir hemcinsinize, peygamberligi-
nin ismetini korumas1 ve saltanatmda tam adaleti saglamas1 ic;in mul-
kumdeki muazzam mahhlklan itaat ettirip onunla ve 
emrim altmdaki varhklardan, hayvanlanmdan c;ogunu ona hizmetkar 
k1hyorum. Madem her birinize de goklerin, yerin ve daglann ta§1mak-
tan c;ekindigi 'emanet-i kubra'y155 yuklemi§, yeryuzunun halifesi olma 
kabiliyetini vermi§im. Oyleyse §U mahh1katm dizginleri kimin elindey-
se O' na itaat etmeniz laz1md!f ki, mulkundeki mahluklar da size ta bi 
olsun. Ancak onlann dizginleri elinde olan Zat'm namma bunu elde 
edebilir ve kabiliyetlerinize lay1k makama c;1karsamz ... " 

Madem hakikat boyledir, manas1z birer eglence hukmunde olan 
fonograf c;almak, guvercinlerle oynay1p onlara postac1hk yaphrmak 
ve papaganlan konu§turmak yerine; en ho§, en yuksek, en yuce ve 
masum bir eglenceye yonel ki, daglar Hazreti Davud gibi sana da mu-
azzam birer fonograf olabilsin, tath havanm dokunmas1yla agac;lardan 
ve bitkilerden kulagma bir musiki gibi zikir nagmeleri gelsin, daglar 
binlerce dille tesbihat yapan harika birer varhga donli§slin ve ku§lann 
c;ogu Hazreti Suleyman'm (aleyhisselam) Huthut'u gibi sana birer dost, 
arkada§ veya itaatkar hizmetc;i sureti giysin. Seni hem eglendirsin hem 
de kabiliyetli oldugun kemal vas1flarma §evkle yoneltsin. bteki, gay-
rime§ru zevkler gibi, insanhgm geregi olan makamdan dli§lirmesin ... 

• Hem mesela, Hazreti ibrahim'in (aleyhisselam) bir mucizesi hak-
kmdaki, 

56 t; ')\..;:, j J. _;,} c a ayetinde lie; ince i§aret var. 
Birincisi: Ate§ de diger tabii sebepler gibi, kendi keyfince, tabia-

tmca, koru korune hareket etmiyor. Bir emir altmda vazife yap1yor ki, 
Hazreti ibrahim'i (aleyhisselam) yakmad1; ona "yakma!" diye emredildi. 

ikincisi: Ate§in bir derecesi vardlf ki, sogukluguyla yakar, yani 
yakm1§ gibi bir tesir yapar. Cenab-1 Hak, kelimesiyle5rnAsivE sogu-
ga diyor ki: "Soguklugunla, sen de ate§ gibi yakma!" Demek, o dere-

55 Bkz. Ahzab suresi, 33/72. 
56 "(Ate§e §byle ferman ettik:) Ey ate§! Dokunma ibrahim'e! Serin ve selamet ol 

ona!" (Enbiya suresi, 21/69) 
57 HAsiYE Bir tefsir §by le diyor: J\..:;. ( esenlik) demeseydi, sogukluguyla yakacaktl. * 

' Bkz. ibni Ebi $eybe, el-Musannef 6/330; Ahmed ibni Hanbel, ez-Ziihd 1/79; et-
Taberi, CiJmiu'l-Beycm 17/44, 45. 
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cedeki ate§, sogukluguyla yakar gibi tesir gosteriyor. Hem ate§tir hem 
soguktur. Evet, fizikte ate§in akkor (nar-1 beyza) halinde bir derecesi 
var ki, s1cakhk yaymaz ve etrafmdaki s1cakhg1 kendine c;ektigi ic;in, su 
gibi s1v1 §eyleri dondurup manen sogukluguyla yakar. i§te "zemherir", 
sogukluguyla yakan bir tiir ate§tir. Oyleyse ate§in bi.itiin derecelerini 
ve tiirlerini ic;inde bulunduran cehennemde elbette "zemherir"in de 
bulunmas1 zaruridir. 

Cehennem ate§inin tesirini yok edecek ve insam on-
dan emin kilacak iman gibi bir manevi kuwet, islamiyet gibi bir zirh 
olmas1 misali, di.inyadaki ate§in de tesirini engelleyecek bir madde var-
d1r. <;unki.i Cenab-1 Hak, Hakim isminin geregince, bu di.inya hikmet 
yurdu oldugu ic;in icraabm sebepler perdesi altmda yap1yor. Oyleyse 
Hazreti ibrahim'in bedeni gibi gomlegine de ate§e kar§1 dayanma hu-
susiyeti vermi§tir. Ate§ Hazreti ibrahim'i yakmad1g1 gibi gomlegini de 
yakmamI§hr. i§te bu i§aretle ayet manen §6yle diyor: 

"Ey millet-i ibrahim! Hazreti ibrahim gibi olunuz ki, maddi ve 
manevi gomlekleriniz, en bi.iyi.ik di.i§mammz ate§e hem burada hem 
de ahirette zirh olsun. Ruhunuza giydireceginiz iman cehennem ate-
§ine kar§l zirhm1z olacag1 gibi, Cenab-1 Hakk'm yeryi.izi.inde sizin ic;in 
saklad1g1 ve hazirlad1g1 baz1 maddeler de sizi ate§in §errinden korur. 
Araym1z, c;1kanmz, giyiniz!" 

i§te, ate§in yakmayacag1, ate§e dayamkl1 bir maddeyi bulmak, 
bir gomlt:!k giymek insanhgm ilerlemesinde mi.ihim ke§iflerdendir. ;>u 
ayet, ona kar§1hk, bak ne kadar yi.ice, latif, gi.izel ve ebede kadar yir-
blmayacak, tezgahmda dokunacak bir elbiseyi gosteriyor . 

• Yine mesela, 59LJ.s- ;tr.;.\11 r;l rh-j ayeti "Hazreti Adem'in (aleyhis-

selam) bi.iyi.ik hilafet davasmdaki en bi.iyi.ik mucizesi, Cenab-1 Hakk'm 
isimlerinin kendisine ogretilmesidir." diyor. i§te diger peygamberlerin 
mucizeleri insanhgm hususi birer harikasma i§aret ettigi gibi, bi.itiin 
peygamberlerin babas1 ve nebilik divanmm fatihas1 (ba§lang1c1) olan 

58 "Dupduru bir tevhid inanc1 iizerinde (ibrahim Milleti'ne baghhk)." (Ahmed ibni 
Hanbel, el-Miisned 3/375, 406; el-Beyhaki, es-Siinenii'l-Kiibrd 6/4; el-Beyhaki, 
$uabii'l-iman 5/484). Aym hususu ifade eden ayetler i<;in bkz. Bakara sO.resi, 
2/135; Al-i imran sO.resi, 3/95; Nisa sO.resi, 4/125; En' am sO.resi, 6/161; Nahl sO.resi, 
16/123. 

59 "Ve Allah, Adem'e butiin isimleri i:igretti." (Bakara sO.resi, 2/31) 
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Hazreti Adem'in (aleyhisselam) mucizesi, butun insan1 kemal vas1flan-
nm ve ilerlemelerin son noktasm1, en ileri hedeflerini neredeyse a<;;1k<;;a 
gosteriyor. Cenab-1 Hak §U ayetin i§aret lisamyla manen diyor ki: 

"Ey Ademogullan! Meleklere kar§l hilafet davasmda ushlnlugilne 
delil olarak babamza butiln isimlerimi ogrettigimden, -madem onun 
evlad1 ve kabiliyetlerinizle varisisiniz- sizin de bilhln o isimleri 6grenip 
emanet-i kubra mertebesinde, buhln varhklara kar§l ilshlnluge lay1k 
oldugunuzu gostermeniz gerekir. Zira sizin i<;;in, kainatta biltiln varhk-
larm ilshlnde, en yuksek makamlara ve yeryilzu gibi bilyilk varhklan 
kendinize itaat ettirmek misali yuce mertebelere yol a<;;1khr. Haydi, ileri 
ahhmz ve birer ismime yap1§1mz, o mertebelere <;;1km1z!.. Fakat babamz 
bir defa §eytana aldand1, cennet gibi bir makamdan ge<;;ici olarak yer-
yilzilne dil§til. Sakm siz de o mertebelere <;;1karken §eytana uyup ilahi 
hikmetin semasmdan tabiat dalaletine dti§meyiniz. Her vakit ba§1mz1 
kaldmp esma-y1 husnama dikkat ederek 0 semalara yukselmek i<;;in 
ilimlerinizi ve maddi ilerlemelerinizi merdiven yap1mz ki, ilmin ve mu-
kemmelliklerin kaynag1 ve hakikati olan isimlerimin semasma <;;1kasm1z 
ve onlann durbunuyle, kalbinizle Rabbinize bakasm1z." 

Miihim bir niikte ve miihim bir sir 

hayret verici ayet, insanm, kabiliyetlerinin ku§ahc1hg1 itiban ile 
mazhar oldugu buhln ilmi mukemmellikleri, ilerlemeleri ve sanat ha-
rikalanm "talim-i esma"60 tabiriyle ifade ediyor. Bunda §6yle ince ve 
yilce bir i§aret var: Her bir milkemmellik vasfmm, her bir ilmin, ilerle-
menin, fennin yuksek bir hakikati vardlf ki, o hakikat Cenab-1 Hakk'm 
bir ismine dayamr. Pek <;;ok perdesi, <;;e§itli tecellileri ve daireleri bu-
lunan o isme dayanmakla o ilim, o milkemmellik vasfi, o sanat en 
kusursuz §eklini bulur, hakikat olur. Yoksa yanm yamalak bir §ekilde, 
kusurlu bir golgedir. 

Mesela, geometri bir ilimdir. Onun hakikati ve en son noktas1, 
Cenab-1 Hakk'm Adl (mutlak adalet sahibi) ve Mukaddir (her §eyi tak-
dir edip dtizene koyan) isimlerine ula§IP onlarm hikmetli cilvelerini 
kendi aynasmda ha§metiyle seyretmektir. 

Mesela, hp hem bir ilim hem bir sanattir. Onun da son noktas1 

60 (Cenab-1 Hakk'm) isimlerin(in) 6gretilmesi. 
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ve hakikati, Hakim-i Mutlak'm $afi (§ifa veren) ismine dayamr. Tip, 
Cenab-1 Hakk'm btiytik bir eczanesi olan yerytiztinde O'nun merhamet 
ve §efkat cilvelerini devalarda gormekle kemalini bulur, hakikat olur. 

Yine mesela, varhklarm hakikatinden bahseden tabii ilimler, 
Cenab-1 Hakk'm (celle ce/6/Uh) Hakim isminin, varhg1 idare ve terbi-
yedeki buyilk tecellisini e§yada, kendilerine ait faydalarda ve milhim 
meselelerde gormekle, o isme yeti§mekle ve dayanmakla hakiki ilim 
olabilir. Yoksa ya hurafeye doner ve bo§, faydas1z olur ya da tabiatc;;i 
felsefe gibi dalalete yol ai;;ar. i§te sana il<;; misal! Ba§ka kemal vas1flan-
m ve ilimleri bu ti<;; misale k1yasla ... 

i§te Kur'an-1 Hakim §U ayetle insam, §imdiki vaziyetinde hentiz i;;ok 
geri kald1g1 en ytiksek noktalara, en ileri smira ve en son mertebelere 
sevk ediyor, s1rtma te§vik elini vurup parmag1yla o mertebeleri goste-
rerek, "Haydi, ar§, ileri!" diyor. $u ayetin btiytik hazinesinden §imdilik 
bu cevherle yetinerek o kap1y1 kapatiyoruz. 

Hem mesela, peygamberlik divanmm mtihrti ve btittin peygam-
berlerin mucizeleri onun kendi peygamberlik davasmda bir tek mucize 
htikmtinde olan nebiler efendisi, §U kainatm iftihar kaynag1. .. Hazreti 
Adem'e (aleyhisse/am) k1saca, ozetle 6gretilen Cenab-1 Hakk'm btittin 
isimlerinin btittin mertebeleriyle, etrafl1ca mazhan ... Yukanya celal ile 
parmagm1 kaldirmas1yla ayt iki par<;;a eden61 ve a§ag1ya cemal ile indir-
mesiyle yine on parmagmdan kevser gibi su ak1tan ... 62 Binlerce muci-
zeyle dogrulanan ve desteklenen Hazreti Muhammed'in (aleyhissa/atu 

vesselam) en bilyilk mucizesi olan Kur'an-1 Haklm'in en parlak muci-
zelik yonlerinden, hak ve hakikate dair beyanlanndaki berrakhg1, ifa-
desindeki belagati, manalanndaki ku§ahc1hg1, ilslO.bundaki yticeligi ve 
tathhg1 ifade eden, 

0 0 / -
0 / _)t,:. / l )t 0 / 0 )tS:. 0 ,:. 1 )t 0 0 0 /' 0 )t 

<l:...., Li -L; 'ii \jJ, I• .. I ·L; Lil 1;:. - I\' ·•I 1; ,, ,. y - , r y - .J i..r'e , . <...7:' If 
/ / / / / / 

0L5 Jj 
61 Bkz. Buhari, tefsfru sure (54) l, men6k1b 27; Muslim, mun6fikin 46; Tirmizi, tefsiru 

sure (54) 5. 
62 Buhari, vudu' 32, men6k1b 25, e§ribe 31, megdzf 35; Muslim, zuhd 74, fezdil 5, 6. 
63 "De ki: Yemin ederim! Eger insanlar ve cinler bu Kur'an'm benzerini yapmak ic;in 

bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup guc;lerini birle§tirseler bile, yine 
de onun gibi bir kitap meydana getiremezler." (isra suresi, 17/88) 
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gibi apa<;:1k pek <;:ok ayet, insanlann ve cinlerin nazanm §U ebedi 
mucizenin en a<;:1k ve en parlak mucizelik yonune <;:eviriyor. Bullin 
insanlann ve cinlerin damarlanna dokunuyor. Dostlannm §evkini, 
du§manlarmm inadm1 tahrik edip buyuk bir te§vikle, §iddetli bir istek 
uyandirmayla dost ve du§mam sozlerini ona benzetmeye, onun ben-
zerini yapmaya, onu taklide sevk ediyor. Hem o mucizeyi herkesin 
gozu onune oyle bir §ekilde koyuyor ki, insanm bu dunyaya geli§in-
deki biricik gayenin o mucizeyi hedef ve rehber edinip ona bakarak, 
yarahh§mm neticesini bilerek yurumek oldugunu gosteriyor. 

K1sacas1: Diger peygamberlerin (aleyhimusselam) mucizeleri, birer 
sanat harikasma i§aret ediyor; Hazreti Adem'in (aleyhisse/am) mucizesi 
ise insanhgm ortaya koydugu sanat esaslan ile beraber, ilimlerine, icat 
ett@ harikalara ve kemal vas1flarma bir fihrist halinde, klsaca i§aret ve 
insam bunlara te§vik ediyor. Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/Citu vesselam) 

en buyuk mucizesi olan Kur'an-1 Mucizu'l Beyan ise onun, Cenab-1 
Hakk' m isimlerinin ogretilmesi hakikatine etraf11ca mazhariyetini, hak 
ve hakikat olan ilim ve fenlerin dogru hedeflerini, dunya ve ahirette 
kemalah ve saadeti a<;:1k<;:a gosteriyor. Hem pek <;:ok, buyuk te§viklerle 
insam onlara sevk ediyor. Bunu oyle bir tarzda yap1yor ki, adeta §OY-
le diyor: "Ey insan! $u kainattan en yuce maksat, Cenab-1 Hakk'm 
rububiyetinin tezahurune kar§l, insanm kulli bir kulluk sergilemesidir. 
insanm en yuksek gayesi, o kulluga ilimler ve kemal vas1flan ile ye-
ti§mektir." Hem Kur'an bunu oyle bir §ekilde ifade ediyor ki, §Una 
da i§arette bulunuyor: "Elbette insanhk, ahirzamanda ilme ve bilime 
yonelecektir. Bullin kuvvetini ilimden alacakhr. Hukum ve kuvvet, 
ilmin eline ge<;:ecektir." Yine Kur'an-1 Mucizu'l Beyan, uslubundaki 
berrakhg1 ve belagati tekrar tekrar one <;:1kard1gmdan, i§aret ediyor 
ki: "ilimlerin en parlag1 olan belagat ve kusursuz, a<;:1k, berrak beyan, 
ahirzamanda her <;:e§idiyle <;:ok ragbet gorecektir. Hatta insanlar fikir-
lerini birbirlerine kabul ettirmek ve hukumlerini uygulatmak i<;:in en 
keskin silahlanm beyan guzelliginde ve a<;:1khgmda bulacak, en kar§l 
konulmaz kuvvetlerini edadaki belagatten alacaklardir." 

Sozun ozu, Kur' an ayetlerinin her biri birer kemalat hazinesinin ve 
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ilim definesinin anahtand1r. Eger Kur'an'm semasma ve ayetlerinin 
yild1zlanna ula§mak istersen, gec;en yirmi Soz'Q yirmi 
bir merdiven yaparak c;1k; Kur'an'm ne kadar parlak bir gune§ oldugu-
nu gar! ilahi hakikatler ve mumkinat65 hakikatleri ustune nas1! saf bir 
nur serpiyor ve parlak bir t§tk yay1yor, bak! 

Netice: Madem peygamberlere <lair ayetler, insanhgm §imdiki 
ilerlemesinin harikalanna birer c;e§it i§aretle beraber, daha ileride-
ki sm1rlanm c;iziyor, Kur'an'm boyle bir ifade tarz1 var. Madem her 
bir ayetin birden c;ok, farkh manalan gosterdigi muhakkaktir, herkes 
bunda birle§ir. Ve madem peygamberlere uymaya <lair kesin emirler 
var. Oyleyse §U gec;en ayetler, ac;1k manalarmm yanmda, insanhk ic;in 
muhim olan sanat ve ilimleri i§aretlerle gosteriyor, insam onlara te§vik 
ediyor, denilebilir. 

iki Miihim Somya iki Miihim Cevap 

Birincisi: 
"Madem Kur'an insan ic;in inmi§tir, neden insanm nazarmda en 

muhim §ey olan medeniyet harikalanm ac;ikc;a beyan etmiyor? Yalmz 
gizli bir ima, hafif bir i§aret, zay1f bir ihtar ile yetiniyor?" 

Cevap: <;unku medeniyet harikalanmn yeri Kur'an'da ancak o ka-
dar olabilir. Zira Kur'an'm asil vazifesi, rubO.biyet dairesinin kemalat 
ve icraatm1, kulluk dairesindeki vazife ve halleri ders vermektir. Oy-
leyse insanhgm §U harika icatlarmm o iki dairede yeri, ancak zay1f, 
hafif bir i§aret kadar olabilir. <;unku onlar, rubO.biyet dairesinden yer 
isteseler pek az yer bulabilirler. 

Mesela, insan icad1 olan uc;ak Kur' an' a dese ki: 66 HA5rvE "Bana bir soz 
hakk1 ve ayetlerinde yer ver." Elbette o rubO.biyet dairesinin uc;aklan 
olan gezegenler, yerkure ve ay, Kur'an namma §6yle diyecektir: "Bu-
rada buyuklugun kadar yer alabilirsin." Eger insan eseri denizalhlar 

64 HA5IYE Risale-i Nur'daki otuz ilc; Soz, otuz ilc; Mektup, otuz bir Lem'a ve on ilc; ;>ua; 
yilz yirmi basamakh bir merdivendir. .. 

65 Miimkinat: Allah'm biltiln yaratt1klanna verilen isim. Yoktan var edilenler. 
Cenab-1 Hakk'm Zat'mdan ba§ka her §ey. 

66 HA5iYE ;>u ciddi meseleyi yazarken iradem dr§mda, kalemim i.islubunu §U ho§ latifeye 
c;evirdi. Ben de onu serbest brrakhm. Bu latifenin, meselenin ciddiyetine zarar ver-
memesini ilmit ederim. 
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Kur'an ayetlerinden yer istese, o dairenin denizalhlan olan (yani ge-
ni§ hava aleminde ve esir denizinde yuzen) dunya ve y1ld1zlar ona 
diyecektir ki: "Yamm1zda senin yerin, gorunmeyecek kadar kuc;uk-
rur." Eger parlak, y1ld1z gibi elektrik lambalan soz hakk1 talep edip 
ayetlere girmek istese, o dairenin elektrik lambalan olan §im§ekler, 
alev toplan, gokyuzunu susleyen y1ld1zlar ve l§lk veren gokcisimleri 
diyecektir ki: "Bahse ve beyana ancak I§Igm olc;usunde girebilirsin." 
Eger medeniyet harikalan, sanatlanndaki incelik yonunden haklanm 
istese ve ayetlerden makam talep etseler, o vakit bir tek sinek onlara 
"Susunuz!" diyecektir, "Benim bir kanad1m kadar hakkm1z yok. Zira 
sizlerdeki, insanm smirh iradesiyle elde edilen butun ince sanatlar ve 
nazik cihazlar toplansa benim kuc;ucuk vucudumdaki ince sanat ve 
hassas uzuvlar kadar hayret verici olamaz ... 
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ayeti sizi susturur." 
Eger o harikalar, kulluk dairesine gidip o daireden yer istese, §Oyle 

bir cevap ahrlar: "Sizin bizimle munasebetiniz pek azdir, dairemize 
kolay giremezsiniz. <;unku program1m1za gbre: Dunya bir misafirha-
nedir. insan ise onda biraz duracakhr, vazifesi c;ok olan bir misafirdir 
ve k1sa bir omurde ebedl hayata laz1m olan §eyleri elde etmekle yu-
kumludur. En muhim ve en luzumlu i§lere oncelik verilecektir. Hal-
buki siz, c;ogunuz itiban ile §U fani dunyay1 ebedl bir makam gibi 
ve gaflet perdesi altmda goruyorsunuz, sizde dunyaperestlik hissiyle 
i§lenmi§ bir suret gbruluyor. Oyleyse hakperestlik ve ahireti dti§lin-
mek esaslan uzerine tesis edilmi§ olan kulluktan hisseniz pek azdir. 
Eger arkamzda ve ii:;inizde, k1ymetli bir ibadet hukmunde, s1rf insan-
larm faydasma, menfaatlerine, herkesin rahatma ve toplum hayatmm 
mukemmelle§mesine hizmet eden ve elbette azmhg1 meydana geti-
ren muhterem sanatkarlar ve ilhama mazhar ka§ifler varsa, o hassas 

67 "Ey insanlar! i§te size bir misal gosteriliyor, ona iyi kulak verin: Allah'tan ba§ka, 
ilah yerine koyup taptigm1z her §ey gilc:; birligi yapsalar da bir sinek bile yaratamaz-
lar. Hatta sinek onlardan bir §ey kapsa onu dahi kurtanp geri alamazlar. isteyen 
de, kendisinden istenilen de, kac:;an da, kovalayan da ne kadar gilc:;silz!" (Hae 
suresi, 22/73) 
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zatlara §U Kur'an i§aretleri te§vik ve sanatlanm takdir et-
mek elbette yeter." 

ikinci Sorn: 
";;imdi §U kadar ara§hrma ve incelemeden sonra, Kur'an'da pek 
hakikatle beraber, halihazirdaki medeniyetin harikalarma ve belki 

daha da ilerisine i§aretler bulunduguna §iiphem kalmad1, bunu tasdik 
ettim. insanm diinya ve ahiret saadetine laz1m olan her §ey, degeri 

Kur'an'da bulunur. Fakat Kur' an onlan zikret-
miyor? Taki kafirler de tasdike mecbur kalsm, kalbimiz de rahat 
olsun ... " 

Cevap: Din bir imtihandir. ilahi teklifler, yani Cenab-1 Hakk'm in-
sana yiikledigi miikellefiyetler, yiiksek ruhlar ile bayag1 ruhlann mii-
sabaka meydanmda birbirinden aynlmas1 bir tecriibedir. Nasil ki, 
elmasla komiir, altmla toprak birbirinden aynlsm diye bir madene ate§ 
veriliyor. Aynen oyle de, bu imtihan meydanmda ilahi teklifler, insa-
nm kabiliyetlerinin madenindeki yiiksek cevherler ile siifli vas1flann 
birbirinden aynlmas1 bir tecriibedir ve bir miisabakaya sevktir. 

Madem Kur' an, bu imtihan yerinde, miisabaka meydanmda, bir 
tecriibe suretinde, insanhgm kemale ermesi indirilmi§tir. Elbette, 
§U diinyevi ve herkese goriinen, gelecege ait gaybi hadiselere yal-
mzca i§aret edecek ve akla sadece delillerini ispatlayacak kadar kap1 

Eger her §eyi zikretse, teklif Slrn bozulur. Bu, adeta 
gokyiiziindeki yild1zlarla a§ikar bir §ekilde "La ilahe illallah" yazmaya 
benzer. 0 zaman herkes ister istemez onu tasdik eder. Bu ise miisaba-
ka olmaz ve imtihan ortadan kalkar. Komiir gibi bir ruh ile elmas gibi 
bir ruh68 HA;>iYE aym derecede kahr. 

K1sacas1: Kur'an-1 Hakim, sonsuz hikmet kaynag1dir. Her §eye 
k1ymeti bir makam verir. i§te Kur'an, bin yiiz sene on-
ce, istikbalin karanhgmda sakh ve gaybi olan neticeleri ve ilerlemeleri 
goriiyor ve gordiigumiizden, gorecegimizden daha giizel bir surette 
gosteriyor. Demek, Kur'an oyle bir Zat'm kelam1dir ki, o Zat biitiin 
zamanlan ve her §eyi bir anda goriiyor. 

i§te Kur'an'm peygamber mucizelerinin yiiziinde goriinen bir i'caz 
panlhst. .. 

6BHA;>iYE Ebucehl-i Lain ile Ebubekir-i S1dd1k e§it goriinecek. Teklif s1m ziyan olacak ... 
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69 Allah1m! Bize Kur'an'm s1rlanm ogret, her an ve her zaman onun hizmetine 
muvaffak et. 

70 "Silbhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi 
hakk1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan Sensin." (Bakara sO.resi, 2/32) 

71 "Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dil§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba 
c;:ekme!" (Bakara suresi, 2/286) 

72 Allah1m! Efendimiz, kulun, nebin ve resO.liln olan ilmmi peygamber Hazreti 
Muhammed' e {sallallilhu aleyhi ve sellem), aline, ashabma, hammlarma, milbarek nesli-
ne, diger peygamber ve resullere, Sana en yakm meleklere, evliya ve salih kullanna 
salavatm en faziletlisi, selametin en temizi, bereketlerin en bereketlisiyle, Kur'an'm 
sureleri, ayetleri, harfleri, kelimeleri, manalan, i§aretleri, remizleri ve delaletleri ade-
dince salat ve selam et, bereket ihsan eyle, ikramda bulun. Ey ilah1m1z, ey Hahklm1z, 
bilhln bu salavatlardan her biri ic;:in bizi magfiret et, bize merhamet et, bize iltifat et. 
Rahmetinle, ey Erhamilrrahimin. Alemlerin Rabbi Allah' a hamdolsun, amin ... 


