
KUR'AN'IN MUCiZELERi RiSALESi 

Eide Kur' an gibi baki bir mucize varken 
Ba§ka delil aramak aklzma liizumsuz goriiniir 
Eide Kur' an gibi bir hakikat delili varken 
inkarczlarz susturmak gonliime agzr mz gelir? 

Bir hat1rlatma: Bu Soz'iin ba§mda "Be§ ;>O.le" yazmaya niyet 
etmi§tik. Fakat Birinci ;>O.le'nin sonlannda, eski harflerle c;ogaltabilmek 
ic;in gayet h1zh bir §ekilde yazmaya mecbur olduk. Hatta baz1 giinler yirmi-
otuz sayfay1 iki-iic; saatte yaz1yorduk. Onun ic;in tic; '§0.le'yi k1saca yazd1k, 
iki '§0.le'yi yazmay1 da §imdilik erteledik. Karde§lerimizden, bana ait kusur, 
noksanhk, zorla§hrma ve hatalara insaf ve miisamaha ile bakmalanm 
bekleriz. 

Bu "Kur'an'm Mucizeleri" risalesindeki <;ogu ayet ya inkarcilar 
tarafmdan tenkit edilmi§ ya baz1 ilim adamlannm itirazma ugramI§ 
veya cinnl veins! §eytanlann vesvese ve §iiphelerine maruz kalmt§hr. 
i§te Yirmi Be§inci Soz, o ayetlerin hakikatini ve inceliklerini 6yle bir 
tarzda anlahyor ki, kusur zannedilen noktalann, Kur'an'm i'cazmm1 

panlhlan ve belagatindeki miikemmelligin kaynag1 oldugunu ilml 
kaideleriyle ispathyor. Okuyanm zihnini buland1rmamak i<;in §ilpheleri 
dile getirmeden onlara kesin cevaplar veriyor. 

i'caz: Mucize olma, benzerinin yap1lmas1 miimkiin olmad1g1 ic;in herkesi §a§1rhp 
aciz birakma. 
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kadar yalmz Yirminci Soz'iln Birinci Makam1'nda 
31;l5Jt ,21..Sfa. gibi il<.;-dort ayet hakkmdaki §ilpheler soylenmi§ti. 
Bu "Kuian'm -Mucizeleri Risalesi" her ne kadar gayet kisa ve ace-
le yaztlmt§Sa da, belagat Ve Arap<_;a ilimleri noktasmda alimleri bile 
hayrete dil§ilrecek derecede bilgiyle, derin ve kuwetli bir tarzda ifade 
edilmi§tir. Ger<_;i dikkat eden herkes her bahsini tam anlayamaz, on-
dan istifade edemez. Fakat o bah<_;ede herkesin milhim bir hissesi var. 
Bu soz, pek acele ve kan§tk haller i<_;inde yaz1ld1gmdan ifadelerinde 
ve ilsh1bunda kusurlar olmasma ragmen ilim noktasmda <_;ok milhim 
meselelerin hakikatini ortaya koymu§tur. 

SaidNursf 

"Giine§ <loner. .. " (Yasin suresi, 36/38) 
3 "Daglan da arzi tutan birer destek (yapmad1k m1)?" (Nebe suresi, 78/7) 



KUR'AN'IN MUCiZELERi RiSALESi 

Mucizeler kaynag1 ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissalatii vesse/am) en 
biiyuk mucizesi olan Kur'an-1 Haktm-i Mucizu'l Beyan'm say1s1z i'caz 
yonunden kirka yakmma Arap<;a eserlerimde, Arap<;a Risale-i Nur' da 
(Mesnevi-f Nuriye'de), i§arata'l i'caz adh tefsirimde ve ge<_;en §U yirmi 
dart Soz' de i§aret etmi§tik. $imdi onlardan yalmz be§ini, ba§ka yonle-
rine de k1saca deginerek bir derece bildirecek ve bir "mukaddime" ile 
Kur'an'm tarifini ve mahiyetini gosterecegiz. 

MUKADDiME5 

Birinci k1s1m: 

Kur'an nedir, tarifi nasrldrr? 
Cevap: On Dokuzuncu Soz' de soylendigi ve ba§ka Soz'lerde ispat 

edildigi gibi Kur' an 

4 

• $u koca kainat kitabmm ezell bir tercumesi 
• Yarattl1§ kanunlanm okuyan <;e§it <;e§it dillerin ebedi tercumam 
• $u goriinmez ve gon1nen filemlerin kitabmm tefsircisi 
• Cenab-1 Hakk'm isimlerinin yerdeki ve gokteki gizli, manevi ha-

zinelerinin ka§ifi 

"De ki: Yemin ederim! Eger insanlar ve cinler, bu Kur'an'm benzerini yapmak iC<in 
bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup gilC<lerini birle§tirseler bile, yine 
de onun gibi bir kitap meydana getiremezler." (isra suresi, 17/88) 
Mukaddime: Girl§. 
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• Gori.inen hadiselerin altmdaki gizli hakikatlerin anahtan 
• $u gori.inen alemde gayb aleminin dili 
• Cenab-1 Hakk'm §U gori.inen alemin perdesi arkasmdaki gayb 

aleminden gelen ebedl, Rahmani li.ituflannm ve ezell hitabmm 
hazinesi 

• Manevl islamiyet aleminin gi.ine§i, temeli, hendesesi 
• Ahiret alemlerinin mukaddes haritas1 
• Cenab-1 Hakk'm Zat'mm, sifatlarmm, isimlerinin ve icraatmm 

tarif edicisi, apa<;;1k tefsircisi, kesin delili ve parlak terci.imam 
• $u insanhk aleminin terbiye edicisi 
• "insaniyet-i ki.ibra" (bi.iyi.ik ve makbul insanhk) olan islamiyet'in 

suyu ve 1§1g1 
• insanhgm ger<;;ek hikmet kaynag1 
• Onu saadete ula§tiran hakiki yo! gosterici ve rehber 
• Ve insan i<;;in bir §eriat kitab1 
• Bir dua kitab1 
• Bir hikmet kitab1 
• Bir kulluk kitab1 
• Bir emir ve davet kitab1 
• Bir zikir kitab1 
• Bir tefekki.ir kitab1 
• Hem insanm bi.iti.in manevl ihtiya<;;lanna cevap verecek pek <;;ok 

kitab1 bir araya getiren, ku§abc1, mukaddes, tek bir kitaphr. 
• Hem bi.ihln velilerin, s1dd1klann, ariflerin ve hakikati delilleriyle bi-

len zatlann farkl1 me§replerine ve ayn ayn yollanna, her birindeki 
me§rebin zevklerine gore olan ve o me§rebi nurland1ran, her bir 
yolun maksadma uygun ve onlan tasvir eden birer risalenin bu-
lundugu mukaddes bir ki.ihlphane hi.ikmi.inde semavl bir kitaphr. 

ikinci k1s1m ve tarifin devam1: 

Kur'an, ar§-1 azamdan, ism-i azamdan ve Cenab-1 Hakk'm her is-
minin en yi.ice mertebesinden geldigi i<;;in On ikinci Soz' de beyan ve 
ispat edildigi gibi, 

• Bi.iti.in alemlerin Rabbi itiban ile Allah'm kelam1d1r. 
• Buti.in varhklann ilah1 unvamyla Allah'm fermamd1r. 
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• Yerlerin ve goklerin Hahk'1 namma bir hitaphr. 
• Cenab-1 Hakk'm mutlak rubO.biyeti yonilnden bir 
• O'nun her §eyi ku§atan saltanah adma ezeli bir hutbedir. 
• O'nun her §eyi ku§atan rahmetiyle verdigi sonsuz liltuflann def-

teridir. 
• Uh1hiyetin ha§met ve azameti itiban ile baz1 k1s1mlarmm ba§m-

da §ifre bulunan bir haber mecmuas1d1r. 
• ism-i azamm dairesinden inerek ar§-1 azam1 ku§atan ve oray1 

tefti§ eden hikmet kaynag1 mukaddes bir kitaphr. 
i§te Kur'an'a "Allah kelam1" unvanmm tam bir liyakat ile verilmi§ 

olmas1 ve daima da verilmesi bu sirdandir. 
Kur'an'dan sonra, oteki peygamberlere gonderilmi§ kitaplar ve su-

huf gelir. Diger say1s1Z ilahi sozlerin de bir k1sm1, has bir itibar, kilc;;ilk 
bir unvan, bir isim, hususi bir tecelli, has bir rubO.biyet, saltanat ve 
rahmet ile ortaya c;;1kan ilham suretindeki konu§malardir. Meleklerin, 
insanlann ve hayvanlann ilhamlan, kulliyet ve hususiyet itiban ile 
farkl1 farkl1dir. 

K1s1m: 

Kur' an, 
• Farkl1 as1rlarda gonderilmi§ biltiln peygamberlerin me§replerini 

ve onlara inen kitaplan, evliyanm risalelerini ve yollanm, asfiya-
nm6 eserlerini ozetle ic;;eren 

• Alh yonil de parlak, vehim ve §ilphelerin karanhgmdan annm1§ 
• Temeli §ilphesiz vahiy ve Cenab-1 Hakk'm ezeli kelam1 
• Hedefi ve gayesi, ac;;1kc;;a gorilldilgil ilzere, ebedi saadet 
• ic;;i, apac;;1k, halis hidayet 
• Ostil, elbette iman nuru 
• Alb, mutlak, kesin deli! 
• Sagi, tecrilbe ile sabittir ki, kalb ve vicdan ile teslimiyet 
• Solu, gozle gorillilr derecede ac;;iktir ki, ak1l ve idrak ile itaat 
• Meyvesi, hakkalyakin7 mertebesinde bilinir ki, Rahman'm rah-

meti ve cennet yurdu 

Asfiya: Safiyet, takva ve kemal sahibi, peygamber varisi zatlar. 
Marifet mertebesinin en yilksegi. Hakikati bizzat ya§ayarak gorme hali. 
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• Makam1 ve k1ymeti, yamlmaz bir sezgiyle, melekler, insanlar ve 
cinlerce makbul semav! bir kitaptir. 

Kur'an'm tarifine dair bu ii<:; k1s1mdaki s1fatlarm her biri Risale-i 
Nur'un ba§ka yerlerinde kesin bir §ekilde ispat edilmi§tir veya edile-
cektir. Davam1z temelsiz degil, her §ey §iiphesiz delillerle ispatlanmi§tir. 

BiRiNCi 

Bu $ule'nin iii;: "§ua"19 var. 

BiRiNCi 
Kur'an-1 Kerfm'in mucize derecesindeki be/Qgatidir. 
Bu harikulade belagat, nazmmm ak1c1hgmdan ve saglamhgmdan, 

iis!O.bunun benzersizliginden ve giizelliginden, beyanmm parlakhgm-
dan, iistiinliigiinden ve safhgmdan, manasmm kuvvetinden ve dog-
rulugundan, kelimelerinin giizel sec;:ilmi§ olmasmdan ve ahenginden 
dogar ki, insanhgm en dahi edebiyatc;:Ilanm, en harika hatiplerini, en 
derin alimlerini boy bl<:;ii§meye davet edip bin ii<:; yiiz senedir meydan 
okuyor, onlarm damarlarma §iddetle dokunuyor. Buna ragmen, kibir 
ve gururlanndan ba§lan gage vuran o dahiler, Kur' an' a kar§I ag1zlanm 
ac;:amay1p tam bir zilletle boyun egiyorlar. 

i§te Kur'an'm belagatindeki mucizelik yonlerine iki suretle i§aret 
edecegiz: 

Birinci Suret: Kur'an'da i'caz vardir; c;:iinkii indirildigi asirda 
Arap Yanmadas1'nda ya§ayan halk c;:ogunlukla iimm! idi, okuma yaz-
ma bilmiyordu. Bu sebeple oviiniilecek §eylerini, tarihl hadiseleri ve 
ahlakm giizelle§mesine yard1m edecek hikmetli hikayeleri yazmak ye-
rine, sozlii §iir ve belagat ile muhafaza ediyorlard1. Manidar bir soz, §iir 
ve belagatin cazibesiyle haf1zalarda kahyor, nesilden nesle aktanhyor-
du. i§te bu fitr! ihtiyacm neticesinde o toplulukta manen en c;:ok revac;: 
bulan §ey, beyan iistiinliigii ve belagat idi. Hatta bir kabilenin belagat 
sahibi bir §airi, onlarm en biiyiik kahramarn gibiydi. En c;:ok onlarla 
ovunulurdu. i§te islamiyet'ten sonra alemi idare eden 0 zeki topluluk, 
aralannda en c;:ok revac;: bulan, iftihar kaynaklan olan, §iddetle muhtac;: 

!i!U.le: Alev. 
!i'ua: l§m, gune§ten veya ba§ka bir l§lk kaynagmdan uzunan l§lk telleri. 
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bulunduklan belagatte en ileri ve yi.iksek mertebedeydi. Belagat onlar 
ic_;in 0 kadar k1ymetliydi ki, bir §airin bir sozi.i ic_;in iki kavim bi.iyi.ik bir 
sava§a tutu§ur ya da onun bir sozi.iyle ban§irdi. Hatta onlann ic_;inden 
yedi §airin yedi kasidesini "Muallakat-1 Seb'a" ad1yla Kabe'nin duva-
nna altmla yazmi§lar, bununla iftihar ediyorlardi. 

i§te boyle bir zamanda, belagatin o kadar k1ymetli oldugu bir sirada 
Kur'an-1 Mucizi.i'l Beyan indi. 10 T1pk1, Hazreti Musa (aleyhisselam) zama-
nmda sihir11 ve Hazreti isa (aleyhisselam) zamanmda tip revac_;ta12 oldugu 
ic_;in onlann mi.ihim mucizelerinin o ti.irden olmas1 gibi... i§te Kur' an, o 
zamanm ediplerini en k1sa sO.resine kar§thk vermeye davet etti: 

13.i..S '. o' , 1 :u i:: U... .......J' , , , Jr Y , . i...s"" .r , . .J '""' u 
/ ,;:;. .. / 

fermamyla onlara meydan okudu ve dedi ki: "iman etmezseniz 
lanetlenecek, cehenneme gireceksiniz." Onlarm damanna §iddetli bir 
§ekilde bast!, gururlanm deh§etli bir §ekilde kirdi. 0 kibirli ak1llanm 
hafife aldi. Onlan once ebedi yokluk ile soma da ebedi cehennem 
ve di.inyada idam ile tehdit etti. "Kur'an'm bir sO.resine kar§ihk veriniz 
yahut can ve mahmz zarardad1r." dedi. 

i§te, eger Kur'an'm sO.relerinden birine benzer bir sure meydana 
getirmek mi.imki.in olsayd1, acaba o zamanm inkarcilan, bir-iki satirla 
cevap verip Kur'an'm davasm1 c_;i.iri.itmek gibi rahat bir c_;are varken, 
en tehlikeli, en zor olan sava§ yolunu tercih ederler miydi? Evet, bir 
zaman alemi siyasetle idare eden o zeki millet, en k1sa, rahat ve ko-
lay yolu sec_;mez miydi? Daha kolay1 olsayd1, mallanm ve canlanm 
tehlikeye atacak uzun bir yolu tercih etmeleri hie_; mi.imki.in mi.iydi.i? 
Onlann bir tek §airleri, Kur'an'm birkac_; harfinin benzerini getirebilsey-
di, Kur' an davasmdan vazgec_;erdi, onlar da madden ve manen helak 
olmaktan kurtulurlardi. Halbuki sava§ gibi deh§etli ve uzun bir yolu 
tercih ettiler. Demek, Kur'an'a sozle i.isti.inli.ik saglamak mi.imki.in de-
gildi, bu yi.izden k1hc_;la mi.icadeleye mecbur kald1lar. 

10 el-Beyhaki, $uabU'l-iman 1/154. 
11 el-Beyhaki, $uabu'l-iman 1/153. 
12 el-Beyhaki, $uabU'l-iman 1/153. 
13 "Eger kulumuza indirdigimiz Kur'an'm Allah'm sozu oldugu hakkmda §ilpheniz 

varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin." (Bakara 
suresi, 2/23) 
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Hem Kur'an'm benzerini, taklidini yapmak i<;in gayet kuvvetli iki 
sebep vard1: Biri, dii§manm onunla boy 6l<;ii§me hirs1; oteki de dost-
larmm onu taklit etme arzusu. i§te bu iki kuvvetli sebeple milyonlarca 
Arap<;a kitap yazilm1§tir ancak hi<;biri Kur' an' a benzemez. Alim olsun, 
avam tabakadan olsun her kim Kur'an'a ve onlara baksa kesinlikle 
diyecektir ki: "Kur' an, bunlara benzemez. Hi<;biri ona nazire olamaz." 

halde ya Kur' an hepsinin altmda bir seviyededir. Bu ihtimal ise 
biitiin dost ve dii§manm ittifak1yla sa<;madir, ak1l d1§1d1r. Ya da Kur' an, 
yazilan biitiin o kitaplarm iistiindedir. 

Soru: Kimsenin Kur'an'm benzerini yazmaya te§ebbiis etmedigini 
nereden biliyoruz? Meydana <;1kmak i<;in kimse kendine giivenemedi 
mi? inkarcilarm birbirlerine yard1mlan da m1 fayda etmedi? 

Cevap: Eger Kur'an'm benzerini yapabilmek miimkiin olsayd1, 
buna mutlaka te§ebbiis edilirdi. <:;unkii ortada izzet ve namus mesele-
si, can ve mal tehlikesi vard1. Ve eger te§ebbiis edilseydi, mutlaka pek 
<;ok taraftar bulunacakt1. <:;unkii inkarcilarm say1s1 daima inananlar-
dan fazlayd1. Eger boyle bir te§ebbiis ger<;ekle§seydi ve taraftar bul-
sayd1, mutlaka duyulurdu. <:;unkii kii<;iik bir miicadele bile insanhgm 
hayretini uyandmp destanlarda me§hur olur. islamiyet aleyhindeki en 
<;irkin, en kotii §eyler bile dilden dile aktanhp me§hur olurken boyle 
hayret verici bir miicadele gizli kalamazd1. Halbuki boyle bir te§ebbii-
se dair bugiine kadar yalanc1 peygamber Miiseylime-i Kezzab'm bir-iki 
soziinden ba§ka bir §ey nakledilmemi§tir. Ger<;i Miiseylime' de belagat 
vardir, fakat sonsuz bir giizellige, belagate sahip olan Kur' an ile k1yas-
land1gmda, onun sozleri de tarihe hezeyan olarak ge<;mi§tir. 

i§te demek ki, Kur'an'm belagatinde kesinlikle, iki kere iki dart eder 
derecesinde i'caz vardir. 

ikinci Suret: Kur'an'm belagatindeki mucizeligin hikmetini Be§ 
Nokta' da soyleyecegiz. 

Birinci Nokta 
Kur'an'm nazmmda harika bir cezalet, yani tath soyleni§iyle bera-

ber bir heybet, diizgiinliik ve saglamhk vardir. i§arato.'l i'caz, bagtan 
sona o naz1mdaki cezaleti ifade eder. 

Saatin saniyeleri, dakikalan ve saatleri sayan, kusursuz bir diizen 
i<;inde birblrini tamamlayan unsurlan nasil i§liyorsa, Kur'an-1 Hakim' in 
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her bir ayetindeki, k1smmdaki, kelimesindeki ve ayetlerin birbirine 
kar§t munasebetindeki intizamm da 6yle oldugu i§aratu'l i'caz'da an-
lahlm1§hr. Kim isterse ona bakabilir ve Kur'an'm nazmmdaki harika 
cezaleti bu surette g6rebilir. Yalmz bir ayetin butunundeki nazm1 g6s-
termek i<;:in bir iki 6rnek verecegiz. 

Mesela: 14J.q.J ';'IJ.i ylj 
Bu cumle, azabm deh§etini gostermek ii;:in en hafif azabm §iddetli 

tesirine i§aret eder. Yani azabm en azm1 ifade ederek ayetin buhlnun-
deki manay1 kuvvetlendirir. i§te yl [eger] kelimesi, §Uphede birakmay1 
ifade eder. azhga bakar; [dokunsa] kelimesi, aztctk dokun-
mak manasmdadir, yine azhg1 ifade eder. [kli<;;uk bir esinti] kelimesi, 
hafif bir kokuya i§aret edip azhg1 ifade ettigi gibi, kipi de birligi g6sterir. 
"Masdar-1 merre", yani fiilin bir defa yapild1gm1 bildiren mastar, gramer 
ilminde "biricik" demektir, azhg1 ifade eder. kelimesindeki belirsizlige 
i§aret eden tenvin, azhg1 ifade etmek ic;indir; o kadar kuc;uk ki, bilinemi-
yor demektir. ifadesi, "bir parc;a" demektir, azhg1 bildirir. '-:-'\Ji [azap] 
kelimesi de azhga i§aret eder, c;unku nekale yani §iddetli azaba ve ikaba 
yani ahiret azabma nispeten hafif bir cezadir. [Rabbin] kelimesi de, 
Cenab-1 Hakk'm Kahhar, Cebbar ve Muntakirn' isimlerine kar§thk yine 
§efkati hissettirmekle azhga i§aret ediyor. 

Bu cumle, "Bu kadar hafif bir azap boyle tesirli ise Allah'm azab1 
ne kadar deh§etli olur, ktyas edebilirsiniz." manasm1 ifade eder. i§te 
bu cumledeki kelimeler, parc;alar birbirini destekler ve as1! maksad1 her 
biri kendi lisamyla guc;lendirir. Bu 6rnek bir dereceye kadar kelimelere 
ve maksada bakar. 

ikinci 6rnek: 150 J...2 LL' .;-,--;. ,- _)_) ,3 

Bu ayetteki kelimeler, sadakanm kabulu ic;in gereken be§ §arta i§a-
ret eder. 

Birinci $art: Sadakaya muhtac; olmayacak derecede sadaka ver-
mek ki, kelimesindeki 16 ifadesini bolerek o §arh bildirir. 

ikinci $art: Ali'den ahp Veli'ye vermek degil, kendi malmdan 

14 "Eger onlara Rabbinin azabmdan bir esinti bile dokunsa ... " (Enbiya suresi, 21/46) 
15 "Kendilerine nz1k olarak (ma!, gilc;, zeka, bilgi; ... ) ne liltfetrni§sek onun bir rnik-

tanm (Allah nzas1 ic;in ve kirnseyi rninnet altmda birakrnadan ihtiyac; sahiplerine 
gec;irnlik olarak) verirler." (Bakara suresi, 2/3) 

16 " __ .den, __ .dan" anlarnmda. 
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vermektir. Bu §arb "Size nz1k olandan veriniz" manasmdaki 
sozu ifade ediyor. 

Oi;:uncu $art: Minn et altmda birakmamakbr. Bu §arta d jj daki 
harfi i§aret eder. Yani, "Size nzk1 ben veriyorum. Benim mahmdan 
kullanma vermekte sizin paym1z yoktur." 

Dorduncu $art: Sadakay1, nafakas1 i<;;in kullanacak kimseye ver-
mektir. Yoksa zevke sarf edenlere sadaka vermek makbul olmaz. Bu 
§arta 0 kelimesi i§aret ediyor. 

Be§inci $art: Allah namma vermektir ki, kelimesi bunu ifade 
ediyor. Yani, "Mal benimdir, benim nam1mla vermelisiniz." 

§artlarla beraber, bu cumlede manay1 geni§letme de vardir. Ya-
ni, sadaka ma! ile oldugu gibi ilimle de olur. Sozle, fiille, nasihatle de 
olur. i§te bu k1s1mlara, lafzmdaki Ll ifadesi gene! olarak, cumlenin 
kendisi de bizzat i§aret ediyor, <;;linku mutlakbr, umumu ifade eder. 

i§te §U k1sac1k cumle, sadakanm be§ §arbyla beraber geni§ bir 
dairesini de akla bildiriyor. 0 ibadeti butun dereceleriyle hissettiri-
yor. i§te bir ayetin k1s1mlannda boyle pek <;;ok naz1m ve dizili§ var. 
Kelimelerin de, aynen boyle, geni§ bir dairesi, birbirlerine kar§1 du-
zeni bulunur. 

Mesela: 17.J.;.j y;, J ayetinde alb cumle var; li<;;u muspet, li<;;li 
menfi. Alb tevhid mertebesini ispat etmekle beraber §irkin alb <;;e§idini 
reddeder. Her bir cumle otekilere hem delil hem netice olur. <;unku 
her birinin iki manas1 vardir. Bir mana ile netice, bir mana ile ise deli! 
olur. Demek ki, ihlas suresinde otuz ihlas suresi kadar, muntazam, 
birbirini ispat eden delillerden olu§an sureler vard1r. Mesela, 

Hem, 
l ,.,.,,. "'/ ,,.,,, / / / 

t"J, ,J.;_\ t"J, i"J, t"J, ,jj}. i"l_ :1;-11_,:6 
Hem, 

17 "De ki: 0, Allah'tir, gen;ek ilahhr ve Birdir." (ihlas suresi, 112/1) 
18 De ki: 0, Allahd1r. <;unku 0 Ehad'dir, Samed'dir, dogurmami§hr, dogurulmami§hr 

ve herhangi bir §ey O'na denk degildir. 
19 Herhangi bir §ey O'na denk degildir. <;unku 0, dogurulmami§hr, dogurmam1§hr, 

Samed'dir, Ehad'dir; 0, Allah'tir. 
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Bunlara ba§ka ornekleri de k1yas edebilirsin ... 
Mesela, 

;>u ayetlerdeki dort ctimlenin her birinin iki manas1 var. ilk manalan 
ile oteki ctimlelere delil, sonraki manalan ile ise onlann neticesidirler. 
On alb mtinasebet hattmdan muntazam bir mucizelik nak§I meydana 
gelir ki, bu, i§aratu'l i'caz'da beyan edilmi§tir. 

On Oi:;uncu Soz'de de soylendigi gibi, adeta Kur'an'daki <:;ogu aye-
tin, oteki ayetlerin her birine bakan birer gozti, onlara dontik birer 
ytizti vardir. Birer manevi mtinasebet bag1 uzatir, birer mucizelik nak-
§I dokurlar. i§te i§araW'l i'caz ba§tan sona, Kur'an'm nazmmdaki bu 
cezaleti, yani heybeti, gtizelligi ve saglamhg1 tefsir etmi§tir. 

ikinci Nokta 
Kur'an'm manasmdaki harika belagattir. 
On Oc;uncti Soz' de gec;en §U ornege bak. 
Mesela: y;,j U'i':}11j J_ & ayetindeki 

manevi' belagati zevkle g6rmek istersen, kendini Kur'an nuru in-
meden onceki cahiliye asrmda, bedevi' <:;6llerinde farz et, her §eyin 
cehalet ve gaflet karanhgmda, tabiatm cans1z ve donuk perdesine 
sanl,m1§ oldugu bir anda Kur'an'm set;1av1 lisanmdan J, & 

veyahut 0Aj gibi 
ayetleri i§it, oyle bak! 

0 olti veya gaflet karanhgma dalm1§ varhklann , & sedas1yla 
i§itenlerin zihninde nasil dirildigini, uyand1gm1, ayaga kalkip zikrettigini 

20 0, Allahdir. Oyleyse 0, Ehaddir, Sameddir. Bundan dolay1 dogurmamI§hr, 
dogurulmami§ttr ve herhangi bir §ey O'na denk degildir. 

21 "Elif, Utm, Mim. i!lte (qsiz, mucize) Kitap: Onun (Allah tarafmdan indirildigi 
ve ba§tan sona hakikatler mecmuas1 oldugu) hakkmda hic;bir §i.iphe yoktur; o, 
mi.ittakiler (Allah'a goni.ilden sayg1 besleyip isyandan kac;man, Din ve hayat ka-
nunlan olarak koydugu bi.iti.in emir ve yasaklara hakk1yla riayet edenler) ic;in ba§-
tan sona bir hidayet kaynag1d1r." (Bakara suresi, 2/2) 

22 "Goklerde ne var, yerde ne varsa Allah'1 tenzih ve tesbih eder. 0 Aziz ve Haklmdir: 
Osti.in kudret, tam hi.iki.im ve hikmet sahibidir." (Hadid suresi, 57/1) 

23 "Yedi kat gok, di.inya ve onlarm ic;inde olan herkes Allah'1 takdis ve tenzih eder." 
(isra suresi, 17/44) 
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gar! 0 karanhk gokyuzunde cans12 birer ate§ pan;as1 olan y1ld1zlar ve 
yerde peri§an varhklar, sesiyle ve nuruyla nas1l da degi§ir! i§ite-
nin nazarmda gokyuzu bir ag1z, y1ld1zlar hikmetli birer kelime, hakikati 
gosteren birer nur, yerkure bir ba§, denizler ve karalar birer lisan, hay-
vanlar ve bitkiler Yarahc1sm1 tesbih eden birer kelime §eklinde g6runur. 

Mesela, On Be§inci Soz' de ispat edilen §U misale bak: 

. '\]\, lLl1 '. \ :Ll.:5 :,\ 0\ _\1 , \.:; 3 , J 3 ,• u;:'. 3 -
/ - ,,. / ,,,"" ,,.,,.- c 

e '1103:Ll.:5 '1 - ,,,.,,.. ,,. / / / 

.,:}\ :cLl e 0\' L '. JW { , . , .J , '-? . , <..)"' 3 J y 
/ / / 

25. - , . 3 - .J 3 

ayetlerini dinle, bak, diyor ki: "Ey aczi ve kll<;;llklugu i<;;inde gurur-
lu ve asi; zay1fhg1 ve fakn i<;;inde isyankar ve inat<;;1 olan insanlar ve 
cinler! Emirlerime itaat etmezseniz, haydi elinizden gelirse mulkumun 
hudutlannm d1§ma <;;1km1z! Yild1zlann, aym ve gune§lerin birer asker 
gibi emirlerine itaat ettigi Sultan'a kar§I gelmeye nasil cesaret eder-
siniz! Azgmhgm1zla oyle bir Hakim-i Zulcelal' e itaatsizlik ediyorsunuz 
ki, O'nun, farz edelim §eytanlanmz dayanabilseler, onlan dag gibi 
gullelerle ta§layabilecek devasa askerleri var. Hem nankorlugunuzle 
oyle bir Malik-i Zulcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, O'nun, 
degil sizin gibi kll<;;llk aciz varhklara, farz-1 muhal daglar ve yeryuzu bu-
yuklugundeki kafir dll§manlara devasa y1ld1zlan, ate§li demirleri ata-
bilecek, onlan dag1tabilecek askerleri var. Hem oyle bir kanunu <;;igni-
yorsunuz ki, istese dunyamz1 yuzunuze <;;arpacak, gulleler gibi y1ld1zlan 
Allah'm izniyle ustunuze yagdirabilecek varhklar o kanuna baghd1r." 

Daha ba§ka ayetlerin manalarmdaki kuvvet ve belagati, yuce 
us!O.bu bunlara k1yasla ... 

24 "Ey cin veins toplulugu! Yapabilirseniz haydi goklerin ve yerin hududundan gec;in 
bakahm! Arna gec;emezsiniz, ancak ilstiln bir gilc;, kuwetli bir deli! ve ilimle gec;ebi-
lirsiniz. 0 halde Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? Ozerinize ate§ler, 
duman alevleri gonderilir de art1k kendinizi savunamazsm1z. 0 halde Rabbinizin 
hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz?" (Rahman sO.resi, 55/33-36) 

25 "Gerc;ek §U ki, yere en yakm olan gogil lambalarla donatt1k ve onlardan bir k1smm1 
§eytanlara ahlan mermiler yaphk." (Mtilk sO.resi, 6 7 /5) 



YiRMi BE$iNci Soz 453 

Nokta 

Kur' an' m i.islO.bundaki harika ve e§siz gi.izelliktir. 
Evet, Kur'an'm i.islubu hem hayret verici hem benzersiz hem c;ok 

farkh hem de ikna edicidir. 0, hic;bir §eyi, hie; kimseyi taklit etmemi§-
tir; hie; kimse de onu taklit edemiyor. Oslubu nas1l gelmi§se tazeligi-
ni, genc;ligini, farkhhg1m daima korumu§tur ve koruyor. Mesela, baz1 
slirelerin ba§mda bulunan 30p- 29 28Uo 27)\ 26rf\ gibi §ifre mi-
sali, "huruf-u mukatta" denilen harflerdeki e§siz i.islubun be§-alh mu-
cizelik panlt1s1 saklad1gm1 i§ardta'l i'caz'da yazmt§hk. 

Surelerin ba§mda zikredilen bu harfler, nefesin tutulup sesin ac;1ga 
c;1khg1 anda okunan (mechure), gizli ve f1s1lhyla okunan (mehmuse), 
harf sukun ile soylendiginde sesin akmad1g1 (§ed!de), harf si.ikun 
ile okundugunda sesin akbg1 (rahve), ag1zdan keskin olarak c;1kan 
(zelaka) ve mahrecinden c;1kar c;1kmaz kesilerek tekrar okunan (kal-
kale) harfler gibi pek c;ok harf c;e§idinin her birinden yans1m almt§hr. 
Boli.inme imkam olmayan ve hafif okunan harflerden bi.iyi.ik k1sm1-
m, agir ve kalm okunanlardan ise az k1smm1 almak suretiyle bi.iti.in 
boli.imleri ikiye aynlmt§br. birbiri ic;indeki k1s1mlan iki yi.iz ihtimal 
ic;inde ancak gizli ve ak1lla bilinmeyecek bir tek yo! ile ikiye bolmek 
mi.imki.inken, o yolda, o geni§ mesafede soz soylemek insan aklmm 
eseri olamaz. Buna tesadi.if hie; kan§amaz. i§te surelerin ba§lannda-
ki, ilah! birer §ifre olan harfler bunun gibi be§-alti mucizelik panlhs1 
daha gosterir. Bununla beraber harflerin sirh ilmine vak1f alimlerle 
hakikati delilleriyle bilen veli zatlar, surelerin ba§mdaki harflerden 
pek c;ok sir c;1karmt§ ve oyle hakikatler bulmu§lar ki, §U harfler onlar 
ic;in kendi ba§lanna gayet parlak birer mucizedir. Onlann s1rlanna 
vak1f olmad1g1m1z ve hepsini gozle gori.ir derecede ispat edemedigi-
miz ic;in o kap1y1 ac;amay1z. Yalmz meseleyi i§ardta'l i'cdz'da onlara 

26 Bkz. Bakara suresi, 2/1; Al-i imran sCtresi, 3/1; Ankebut suresi, 29/1; Rum suresi, 
30/1; Lokman suresi, 31/1; Secde suresi, 32/1. 

27 "Elif, Lam, Ra." (YO.nus suresi, 10/1; Hud suresi, 11/l; Yusuf suresi, 12/1; ibrahim 
suresi, 14/1; Hier suresi, 15/1) 

28 "Ta, Ha." Taha suresi, 20/1. 
29 "Ya, Sin." Yasin suresi, 36/1. 
30 "Ha, Mim." (Mi.i'min suresi, 40/1; Fussilet suresi, 41/1; ;>lira suresi, 42/l; Zuhruf 

suresi, 43/1; Duhan suresi, 44/1; Casiye suresi, 45/1; Ahkaf suresi, 46/1) 
31 ;>ura suresi, 42/2. 
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<lair anlahlan be§-alh mucizelik yonune havale etmekle yetiniyoruz. 
Kur'an'm ush1buna sureleri, maksatlan, ayetleri, sozleri ve 

kelimeleri itiban ile birer i§arette bulunacag1z. 
Mesela, Amme (Nebe) suresine dikkat edilse ahireti, olumden son-

ra dirili§i, cennet ve cehennemin hallerini oyle e§siz bir uslupla, 6yle 
bir tarzda gosterir ki, Cenab-1 Hakk'm §U dunyadaki icraatmm ve eser-
lerinin ahiret alemine bakan birer ayna oldugunu ispatlar, kalbi buna 
ikna eder. suredeki iislubun izah1 uzun oldugundan yalmz bir-iki 
noktasma i§aret edecegiz: 

Surenin ba§mda k1yamet gununu ispat §6yle buyrulur: "Yer-
yiiziinii size giizelce serilmi§ bir be§ik, daglarz sizin iqin defineli birer 
direk, iqinde hazineler bulunan birer kazzk yaptzk. Sizi birbirini se-
ven, birbirine a§ina qiftler halinde yarattzk. Geceyi dinlenmeniz iqin 
ortii, giindiizii geqiminizi saglamanzz iqin bir kazanq meydanz, giine§i 
l§lk veren ve 1s1tan bir lamba k1/d1k. Bulutlarz birer ab-1 hayat qe§mesi 
yapzp onlardan su indirdik. Erzakzn1z1 tQ§zyan biitiin qiqekli, meyveli, 
qe§itli §eyleri basit bir sudan, kolayca ve az bir zamanda yaratzrzz. Oy-
leyse hesabzn goriilecegi, iyinin kOtiiden ayrzlacagz kzyamet sizi bekli-
yor. 0 giinii getirmek bize agzr gelmez." 

i§te bundan sonra, k1yamette daglarm dag1lmasmm, goklerin 
cehennemin hazirlanmasmm ve cennet ehline 

baglar, bostanlar verilmesinin gizli delillerine i§aret eder. Man en 
der ki: "Madem o Zat goziiniiziin 6niinde, daglarda ve yeryiiziinde 
§U i§leri yap1yor. Ahirette de bunlara benzer i§leri yapacakhr." De-
mek, surenin ba§mdaki "dag", k1yametteki daglarm haline; sondaki 
"bag" ise ahiret alemindeki ve baglara bakar. i§te diger 
noktalan buna k1yasla, surede ne kadar giizel ve yiice bir iislup bu-
lundugunu gar. 

Mesela: 
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ila ahir. .. Bu a yet, insanda tecelli eden ilahi cilveleri, gece ile gun-
duzun devretmesindeki ilah! tecellileri, her mevsimdeki Rabban! ta-
sarruflan ve hayat ile olumde, yeryuzundeki yeniden dirili§te izleri 
gorulen Rabban! icraah oyle yuce bir uslupla bildirir ki, dikkat eden 
herkesin akhm teslime mecbur b1rakir. Parlak, yuce ve ku§ahc1 uslubu 
az dikkatle g6rundugu i<:;in §imdilik o hazineyi ac_:;mayacag1z. 

Hem mesela: 
o,,. ;:;; ,,; - ,,. 

w ..::.;.:Ll w 4iJ w 
/ / ,, / 4iJ w ..:_Llj 

Goklerin ve yeryuzunun Cenab-1 Hakk'm emrine nasil boyun eg-
digini ve itaatlerini §6yle yuce bir uslup ile anlat1r: Nas1! ki buyuk bir 
kumandan, sava§ta egitim ve asker ahm1 §Ubeleri gibi, luzumlu i§ler 
ic_:;in iki daire ac_:;ar. Sava§ ve asker ahm1 bittikten soma o iki daireyi 
ba§ka i§lerde kullanmak, degi§tirmek ic_:;in onlara yonelir. Dairelerin 
her biri hizmetkarlannm diliyle veya nutka gelip kendi lisamyla der ki: 
"Kumandamm! Eski i§lerin ufak tefeklerini, arhklanm temizleyip d1§a-
n atmam1z ic_:;in bize biraz muhlet veriniz, soma te§rif ediniz. Ondan 
soma emrine hazmz; buyrun, ne yaparsamz yapm. Emrine amadeyiz; 
senin yaphgm her §ey dogru, guzel ve faydahd1r." 

Ayn en oyle de, gokler ve yeryuzu, teklif, tecrube ve imtihan ic_:;in 
ac_:;ilm1§ iki dairedir. Vazifeleri bittikten soma imtihan dairesine ait §ey-
leri Cenab-1 Hakk'm emriyle dag1t1r ve "Ey Rabbimiz! Bizi arhk ne 
ic_:;in kullamrsan kullan. Hakk1m1z sana itaattir. Senin her yaphgm da 
haktir." derler. i§te bu ayetlerdeki uslubun ha§metine bak, dikkat et. .. 

Hem mesela: 

32 "De ki: 'Ey mtilk ve hakimiyet sahibi Allah1m!' Sen mtilku diledigine verir, dile-
diginden onu c;eker ahrsm. Diledigini aziz, diledigini zelil kilarsm! Her turlu hay1r 
yalmz Senin elindedir! Sen elbette her §eye kadirsin! Geceyi gunduze katar, gQnQ 
uzatirsm; gunduzu geceye katar, geceyi uzat1rsm. Oluden diri, diriden olu c;1kanr-
sm. Sen diledigin kimseye say1s1z nz1k verirsin." (Al-i imran suresi, 3/26-27) 

33 "Gok yanld1g1 zaman ve hep yapageldigi gibi, Rabbinin buyrugunu dinledigi za-
man; yer yay1hp dumduz edildigi, ic;indekileri d1§an atip bo§ald1g1 ve hep yapa-
geldi§i gibi, Rabbinin buyrugunu dinledigi zaman ... Seyredin siz, neler olacak o 
zaman." (in§ikak sfiresi, 84/1-5) 
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hte bu ayetin belagat denizinden bir damlaya i§aret olarak 
tis!O.bunu bir temsil aynasmda gosterecegiz. Nasti ki btiytik bir sava§ta 
bir kumandan, zaferden sonra ate§ eden bir taburuna "Ate§kes!" ve 
hticum eden ba§ka bir taburuna "Dur!" diye emreder. 0 anda ate§ 
kesilir, hticum durur. Kumandan, "Sava§ bitti, kazand1k. Bayrag1m1z 
dti§manm ytiksek kalelerinin bun:;larma dikildi. En a§ag1 mertebeye 
giden o edepsiz zalimler cezalanm buldular." der. 

Aynen oyle de, alemlerin benzersiz padi§ah1 Cenab-1 Hak, Nuh 
kavminin helak1 ic;:in goklere ve yerytiztine emir vermi§. Vazifeleri 
bittikten sonra da, "Ey yerytizti! Suyunu yut! Ey gok! Dur, i§in bitti, 
su c;:ekildi. Dagm ba§ma bir memurumun c;:adir vazifesi goren gemi-
si kuruldu. Zalimler cezalanm buldular." diye ferman etmi§tir. i§te §U 
tis!O.bun yticeligine bak! "Yerler ve gokler itaatkar iki asker gibi O'nun 
emrini dinler." diyor. i§te §U tis!O.p, insanm Yarahc1sma kar§t isyam-
na kainatm k1zd1gma, goklerin ve yerytiztintin hiddete geldigine i§aret 
ediyor. Ayet, §U i§aretle der ki: "Yerlerin ve goklerin iki itaatkar asker 
gibi emrine uydugu bir Zat'a isyan edilmez, edilmemeli ... " Deh§etli 
bir men edi§i bildirir. Tufan gibi btiytik bir hadiseyi btittin neticeleriyle, 
hakikatleriyle birkac;: ctimlede mucizeli, i' cazh, gtizel, ozlti bir §ekilde 
anlahr. $u belagat denizinin diger damlalanm buna k1yasla ... 

$imdi kelimelerin penceresinden Kur'an'm tis!O.buna bak. 
Mesela: J.;_ Jj8 ayetindeki 

ifadesi, ne kadar tat!; bir tis!O.bu gosteriyor. $oyle ki: 
Aym, Stireyya yild1zlannm dairesi olan bir menzili vardir. Ayet, ay1 

hilal vaktinde ya§h bir hurmanm beyaz dalma benzetir. Yani adeta 
gogtin ye§il perdesi arkasmda bir agac:; bulunuyor ve o agacm be-
yaz, sivri, nurani bir dah perdeyi y1rt1p ba§mt c:;1kanyor. Ayeti i§itenin 

34 "(Kafirler bogulduktan sonra yerle goge:) 'Ey yeryuzu! Vazifen bitti, suyunu yut. Ey 
gok! ihtiyac; kalmad1, yagmuru kes.' diye emir buyruldu. Su c;ekildi, i§ bitirildi, gemi 
Cudi Qzerinde yerle§ti ve 'Kahrolsun o zalimler!' denildi." (Hud suresi, 11/44) 

35 "Ay ic;in de birtak1m safhalar, duraklar tayin ettik, dola§a dola§a nihayet eski hur-
ma salk1mmm c;opu gibi kuru, san, kavisli bir hale gelir." (Yasin suresi, 36/39) 

36 "Eski hurma salk1mmm kuru, san, kavisli hali gibi." (Yasin suresi, 36/39) 
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hayalinde, Sureyya yildlZI o dalm bir salk1m1, diger yild1zlar da o gizli 
yarahh§ agacmm nurlu birer meyvesi gibi goriiniiyor. Bu iish1bun, o 
devirde <_;olde ya§ayan ve en miihim ge<_;im kaynaklan hurma agac1 
olan insanlar i<;in ne kadar miinasip, giizel, tath ve yiice oldugunu 
zevkin varsa anlarsm. 

Mesela: On Dokuzuncu Soz'iin sonunda ispat edildigi gibi, 
): ' l LS fa ayetindeki LS fa [<loner] kelimesi §Oyle yiice bir ush1ba 

LSfa kelimesiyle, yani "giine§ <loner" tabiriyle Cenab-1 
Hakk'm k1§ ile yazm, gece ile giindiiziin birbiri ardmca 
gelmelerindeki muntazam idaresini hahrlatarak O'nun biiyiikliigunii 
bildirir. insanm bakl§Inl, o mevsimlerin sayfalannda Cenab-1 Hakk'm 
kudret kalemiyle yazd1g1, birer mektup hiikmiindeki eserlere <_;evirir. 
Hahk-1 Zulcelal'in hikmetini ilan eder. 

j Yani lamba tabiriyle der ki: "§u alem bir saray-
dir ve i<;indeki her §ey, giizellikler, nimetler ve hayata gerekli §eyler, in-
sanlar ve canhlar i<;in haz1rlanm1§hr. Giine§ de Sani'in itaatkar bir lam-
bas1dir." Bunu hahrlatarak inkarc1lann en miihim ve parlak bir mabud 
zannettikleri giine§in, Hahk'm itaatkar bir lambas1 ve mah!O.ku, O'nun 
ha§metini ve ihsamm bildiren bir tevhid delili oldugunu gosterir. De-
mek [lamba, kandil] tabiri, Hahk'm rubO.biyetinin biiyiikliigun-
deki rahmeti hahrlahr. O'nun engin rahmetindeki ihsam bildirir, salta-
natmm ha§metindeki comertligi hissettirir ve vahdaniyetini yani birli-
gini, ortagmm olmad1gm1 ilan eder. Manen der ki: "Cenab-1 Hakk'm 
emrindeki cans1z bir lamba hi<;bir §ekilde ibadete lay1k olamaz." 

Hem 39.sfa [cloner, akar gider] tabirinde gece ile giindiiziin, kl§ ile 
yazm birbi;( ardmca gelmelerindeki muntazam, hayret verici idareyi 
hahrlahr ve rubO.biyetinde tek ba§ma olan bir Sani'in kudretinin bii-
yiikliigiinii bildirir. 

Demek, insanm zihnini giine§ ve ay noktalanndan gece ve giindiiz, 
kI§ ve yaz sayfalanna <;evirir, o sayfalarda yaziian hadiselerin sabrlan-
na dikkati <;eker. Evet, Kur' an giine§ten yalmz giine§ oldugu i<;in bah-
setmez, onu 1§1kland1ran Zat adma bahseder. Hem giine§in insan i<;in 

37 "Giine§ de bir delildir onlara, cloner gider yoriingesinde ... " (Yasin sf.tresi, 36/38) 
38 "Giine§i de (1§1g1 kendinden) bir lamba yaph." (Nf.th sf.tresi, 71/16) 
39 "Doner, akar gider." 
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ltizumsuz olan mahiyetini degil, aksine, vazifesini bildirir. Gune§in, 
Cenab-1 Hakk'm kusursuz sanatma bir zemberek, yarahh§taki intiza-
ma bir merkez ve o Ezell Nakka§'m gece ve gunduz ipleriyle dokudu-
gu e§yadaki sanatm ahengine bir mekik vazifesi gordugunu hatirlahr. 
Kur'an-1 Kerim'deki ba§ka kelimeleri de bunlara k1yaslayabilirsin. Her 
biri adeta basit, ah§Ilffil§ birer kelime iken, ince manalann definelerine 
birer anahtar vazifesi gorur. 

i§te Kur'an'm ush1bu c;ogunlukla bu ifade edilen tarzlarda yuksek 
ve parlak oldugundan, bazen bir bedevi bile onun bir tek sozune hay-
ran kahr, Musluman olmasa da secdeye giderdi. Mesela, bir bedevi 
40y y ayetini i§ittigi anda secdeye gitmi§ti. Ona, "Musluman 
m1 oldun?" diye sorduklannda, "Yok," dedi, "ben §U sozun belagatine 
secde ediyorum. "41 

Dordiincii Nokta 

Kur'an'm us!O.bundaki harika fesahat, yani kusursuzluk, ac;1kl1k ve 
ak1c1hkhr. 

Evet, Kur' an mana itiban ile 'us!O.b-u beyan' yonunden son derece 
belagatli oldugu gibi, ifadelerinde gayet ak1c1 bir ahenk ve duzgunluk 
vard1r. Dinleyeni usandirmamas1, Kur'an'daki fesahatin varhgma ke-
sin delildir. Beyan ve mana alimlerinin §ahitlikleri de ondaki fesaha-
tin hikmetinin apai;:1k bir ispahd1r. Evet, Kur'an ifadeleri binlerce defa 
tekrar edilse de usandirm1yor, hatta lezzet veriyor. Kuc;uk bir c;ocugun 
basit haf1zasma dahi agir gelmiyor, c;ocuk onu ezberleyebiliyor. En 
hastahkl1, az bir sozden rahats1z olan kulaga dahi ho§ geliyor. Olum 
halindeki insanm damagma §erbet gibi oluyor. Kur' an nagmeleri o 
insanm kulagma ve zihnine, aynen ag1zdaki ve damaktaki zemzem 
suyu gibi leziz geliyor. 

Kur'an'm insarn usandirmamasmm hikmeti ve s1rn §Udur: 0, kalbe 
g1da, akla kuvvet ve zenginlik, ruha ab-1 hayat ve I§Ik, nefislere de-
va ve §ifa oldugundan usandirmaz. Her gun ekmek yeriz, usanmay1z; 
fakat en guzel meyveyi her gun yesek usamrd1k. Demek Kur' an hak, 
hakikat, dogruluk, hidayet ve harika bir fesahate sahip oldugundan 

40 "Art1k sana emrolunarn, ba§lan c;;atlatircasma anlat onlara." (Hier sO.resi, 15/94) 
41 Bkz. es-SuyO.tl, el-itkdn 2/149; el-AIO.si, Ruhu'l-medni 14/86. 
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muhatabm1 usand1rm1yor; gern;ligini daima muhafaza ettigi gibi taze-
ligini ve tathhgm1 da koruyor. 

Kurey§'in onde gelenlerinden dikkatli, belagat sahibi biri, mli§rik-
ler tarafmdan Kur'an'1 dinlemek ic:;in gonderilmi§. Dinlemi§, donmli§ 
ve demi§ ki: "$u kelamm oyle bir tathhg1 ve tazeligi var ki, insan so-
zune benzemez. Ben §airleri, kahinleri biliyorum. Bu onlann sozleri-
ne hie:; benzemiyor. Olsa olsa halk1m1z1 kand1rmak ic:;in Kur' an' a sihir 
demeliyiz." 42 i§te, Kur'an-1 Haklm'in en inatc:;1 dli§manlan bile onun 
kusursuz, ac:;1k ve ak1c1 us!Obuna hayran olmu§lard1r. 

Kur'an-1 Haklm'in ayetlerindeki, ifadelerindeki, cumlelerindeki fe-
sahatin sebeplerini izah etmek c:;ok uzun surer. Onun ic:;in sozu klsa ke-
sip yalmz ornek olarak bir ayetteki harflerin vaziyetinden dogan us!Op 
guzelligini, ak1c1hg1, ahengi ve bir ;nucizelik panlt1s1m go,sterecegiz. 

ic:te: Bi ..i..:.s : ila ahir. .. 
'5 1-.:: , r,- , . 1-::-- .r ('"' 

$u ayette alfabenin butun harfleri mevcuttur. Bak; agir ve kalm oku-
nan butun harfler beraber oldugu halde us!Obun guzelligini, ak1c1hgm1 
bozmuyor; hatta o harfler ayete bir parlakhk, farkh tellerden ahenkli, 
saglam bir f es ah at nagmesi kahyor. 

Hem §U mucizelik panlhsma dikkat et ki, o harflerin en hafif ve ko-
lay okunanlanndan "ya" ile "elif" birbirine uland1g1 ic:;in iki karde§ gibi 
her biri 21 'er kere tekrar edilmi§. i ile birbirinin karde§i say1l-
d1g1 ve birbirlerinin yerine gec:;tigi ic:;in ikisi de 33' er defa zikredilmi§tir. 

'-"" •LT' , r_} ag1zdan c:;1k1§lan, §ekilleri ve sesleri bak1mmdan karde§ 
olduklanndan, her biri uc:;er defa; t ve t_ ise karde§ olduklan halde 
t_ daha hafif oldugundan alb defa, t_ ag1r ve kalm okunu§uyla onun 
yans1 olarak lie:; defa zikredilmi§tir. 

j , , .b , .b harfleri de ag1zdan c:;1k1§lan, §ekilleri ve sesleriyle karde§ 
olduklan ic:;in her biri iki§er defa tekrarlanmi§hr. J ve "elif" harfleri 
':J (lamelif) olarak birle§tiklerinde, "elif"in o harfteki hissesi "lam"m 
yans1d1r. Onun ic:;in J k1rk iki defa, "elif" ise onun yans1 olarak yirmi 
bir defa zikredilmi§tir. "Hemze" ve ag1zdan c:;1k1§ yerleri bak1mmdan 

42 Bkz. el-Hakim, e/-Mustedrek 2/550; el-Beyhaki, $uabU'l-fman 1/157; ibni Abdil-
berr, el-fotfab 2/433; el-Hakim et-Tirmizi, Nevodiru'l-Usul 3/260. 

43 "Soma o kederin pe§inden uzerinize bir guven duygusu indirdi. Sizden bir k1smm1 
buruyen tath bir uyku hali verdi." (Ai-i imran SO.resi, 3/154) 

44 Tenvin de "nun"dur. 
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karde§ olduklan ic;:in "hemze"45 HA!)iYE On U<;:, ..I» iSe bir derece daha hafif 
oldugu ic;in on dart defa; .:J, .__;, J karde§ olduklanndan "kaf"m bir 
noktas1 fazla oldugu ic;:in J on, .__; dokuz, .:J dokuz, '-:-' dokuz ve 0 har-
fi, derecesi uc;: oldugu ic;in on iki defa zikredilmi§tir. 

j harfi "lam"m (J) karde§idir. Fakat ebced hesab1yla j iki yuz, J 
ise otuzdur. Alt! derece yukan c;1ktig1 ic;in alt! derece a§ag1 dO.§mO.§tO.r. 
Hem j telaffuzca tekrar ettiginden ag1r ve kalm okunup yalmzca alt! 
defa zikredilmi§tir. 

c_J>, ...:..i, L' t harfleri, ag1r ve kalm okunu§lan ve baz1 mi.inasebetleri 
yonuyle birer defa zikredilmi§tir. L' _/ dan ve "hemze" den daha hafif 
ve '-? ile "elif"ten daha ag1r ve kalm okundugu ic;in on yedi defa, ag1r 
ve kalm okunan "hemze"den dart derece yukan, hafif "elif"ten ise 
dart derece a§ag1 zikredilmi§tir. 

i§te §U harflerin dizili§indeki ve soyleni§indeki harikulade, munta-
zam vaziyet ile o gizli munasebet, o gi.izel duzen, o ince §iiriyet ve 
ahenk bu beyanm insan fikri olamayacagm1 iki kere iki dort eder de-
recesinde gosterir. Buna tesadi.ifi.in kan§mas1 akil d1§1d1r. i§te harfle-
rin §U vaziyetlerindeki benzersiz ve hayret verici di.izen, kelimelerdeki 
ak1C1hga ve fesahate vesile oldugu gibi, daha pek c;ok gizli hikmeti 
bulunabilir. Madem Kur'an'm harflerinde boyle intizam gozetilmi§; el-
bette kelimelerinde, ci.imlelerinde ve manalannda da oyle esrarh bir 
intizam, oyle nurlu bir ahenk gozetilmi§ olmahd1r ki, goz g6rse "Ma§a-
allah", akil anlasa "Barekallah" diyecektir. 

Nokta 

Kur'an'm beyanmdaki beraat, yani i.isti.inluk, saglamhk ve ihti§amd1r. 
Nas1l ki, nazmmda kusursuzluk, kelimelerinde fesahat, manasmda 

belagat ve i.islubunda e§siz bir gi.izellik var. Beyanmda da i.isti.inli.ik, 
saglamhk ve ihti§am vard1r. Evet, te§vik ve korkutma, ovme ve kma-
ma, ispat ve ir§ad, delillerle ikna edip maksadm1 anlatma gibi bi.iti.in 
soz ve hitap tabakalarmda Kur'an'm beyam en yuksek mertebededir. 

• Mesela: Kur' an' daki te§vik etme ve istek uyand1rma makammm 

45 Hemze, okunan ve okunmayan olarak yirmi be§tir ve hemzenin sakin karde§i 
elif'ten li<; derece yukand1r. Zira hareke li<;llir. 
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say1s1z brneklerinden, Js- Ji j. suresindeki uslup47 HA$iYE Kev-
ser suyu gibi ho§tur, cennetteki selsebil <;:e§mesi gibi ahenkle ve gurul 
gurUI akar, cennet meyveleri gibi tath, hurilerin elbiseleri gibi guzeldir. 

• Kur'an'daki korkutma ve tehdit makammm pek <;:ok brneginden 
biri, 41 j. (Ga§iye) suresinin ba§mdaki beyanlard1r. 
Dalalet ehline, kulagmda kaynayan kur§un gibi, beynini yakan ate§ 
gibi, damagmda zakkum gibi, yuzune sald1ran cehennem gibi, mide-
sinde ac1, dikenli dari' 49 agac1 gibi tesir eder. Evet, cehennem gibi bir 
azap memurunun, ofkesinden pari;:alanacak bir vaziyet almas1, surede 
50 _?i denilmesi, o Zat'm tehdidinin ne derece deh§etli 
oldugunu gbsterir. 

• 6vme makammm binlerce orneginden, ba§mda "Elhamdulillah" 
olan be§ suredeki51 Kur' an beyanlan ise gune§ gibi parlak,52 HA$iYE yild1z-
lar gibi suslu, gokler ve yeryuzu gibi muhte§em, melekler gibi sevimli, 
dunyada yavrulara rahmet gibi §efkatli ve ahirette cennet gibi guzeldir. 

• Kmama ve yasaklama makammm binlerce orneginden biri ise 
0f f5"J;..\ ayetidir; ba§kalanm i;:eki§tirip ay1pla-

may1 altt derecede kmar. G1ybeti altt derecede §iddetle yasaklar. $oyle 
ki: Ayetin ba§mda bulunan "hemze", soru ("acaba?") manasmdad1r. 
0 mana, ttpkt SU gibi, ayetin butun keJimelerine girer. 

i§te birincisi, hemze ile der ki: Acaba soru ve cevap makam1 olan 
akhmz yok mu ki, bu derece i;:irkin bir §eyi anlam1yorsunuz? 

ikincisi: [sever] kelimesiyle der ki: Acaba sevme ve nefret et-
me makam1 olan kalbiniz bozulmu§ mu ki, en <;:irkin bir i§i sever? 

f5J;..f [sizden biri] kelimesiyle der ki: Cemaat ya§ayt§I 
ve yard1mla§ma sayesinde devam eden toplum hayatm1za ve medeni-
yetinize ne olmu§ ki, hayatm1z1 zehirleyen boyle bir ameli kabul eder? 

46 "insan uzerinden oyle bir devir gec:;ti ki ... " (insan Suresi, 76/1) 
47 HA$iYE Buradaki uslup, o surenin mealinin elbisesini giymi§tir. 
48 "Ga§iyenin, deh§eti her taraf1 saracak olan o felaketin mahiyeti hakkmda elbet sen 

de bilgi sahibi oldun." (Ga§iye suresi, 88/1) 
49 Dari': Ac1 ve dikenli bir agac:;. 
50 "Cehennem ofkesinden nerdeyse c:;atlayacak haldedir." (Miilk Suresi, 67/8) 
51 Fatiha suresi, En' am sliresi, Kehf suresi, Sebe' suresi, Fahr suresi. 
52 HA$iYE ;iu tabir]erde 0 SUre]erdeki bahis]ere i§aret Var. 
53 "Sizden biri, olmii§ karde§inin cesedini di§lemekten ho§lamr mi?" (Hucurat Suresi, 

49/12) 
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Dorduncilsil: rJ i)\ [etini yemek] ifadesiyle der ki: insanhg1-
mza ne olmw;? ki, arkada§lanmz1 di§lerinizle boyle canavarcasma par-
c;ahyorsunuz? , 

Be§incisi: [karde§ini] kelimesiyle der ki: Hemcinslerinize kar§l 
hie; ac1mamz, yakmlanmz1 affetmeniz yok mu ki, boyle pek c;ok yon-
den karde§iniz olan bir mazlumun manevi §ahsiyetini insafs1zca di§li-
yorsunuz? Hie; akhmz yok mu ki, divane gibi di§inizle kendi uzvunuzu 
1smyorsunuz? 

Altznczsz: [olu] kelimesiyle der ki: Vicdammz nerede? .. F1tratm1z 
bozulmu§ mu ki, en hurmete lay1k bir konumdaki karde§inizin etini 
yemek gibi igrenc; bir i§i yap1yorsunuz? 

Demek, birinin kusurlanm konU§Up onu ay1plamak ve g1ybet; ak-
len, kalben, insanhkc;a, vicdanen, f1traten, islami hassasiyet ve milli-
yetc;e kmanmI§hr. i§te bak, §U ayet ba§kalanm c;eki§tirip ay1plamay1 
alti mertebede nasil mucizevi bir uslupla km1yor. Az sozle c;ok §ey an-
latarak o gunahtan alh derecede sakmdmyor. 

• Kur'an'daki ispat makammm binlerce orneginden, mesela Rum 
Suresindeki 
c 1 0 ,,. ,,. l ;;; 1 / 0 / / 1 ,,., 1 ,). 0 / 

•°''I LJI J JJ..s • ''-11 °, U,:.5 .vll UI JI ,\;.•.\j <..S'Y'"' r , .l)""'j • , , j--: 

54, ....; "" ' '1k i;:. -.;;, , .r.., . , 

ayeti, ha§rin ispatm1 ve onu ak1ldan uzak g6rmenin temelsizligini oy-
le bir tarzda beyan eder ki, bunun otesinde ispat olamaz. ki: 
Onuncu Soz'un Dokuzuncu Hakikat'inde ve Yirmi ikinci Soz'un Al-
tmc1 Lem'a'smda ispat ve izah edildigi gibi, her bahar mevsiminde 
yeryuzunu yeniden dirilterek ii<; yuz bin tarzda ha§rin numunelerini 
gosteren, her §eyi son derece girift bir §ekilde birbirine kan§hrd1g1 hal-
de son derece intizam ile birbirinden ay1rarak insanm nazanna sunan 
bir Zat' a ha§ir ve k1yameti yaratmak elbette agir gelmez, der. Hem 
yeryuzu sayfasmda yuz binlerce varhk turunu beraber, birbiri ic;inde, 
kudret kalemiyle hatas12, kusursuz yazmak, Vahid ve Ehad bir Zat'm 
muhru oldugundan, §U ayet O'nun birligini, benzerinin ve ortagmm 

54 "i§te bak, Allah'm rahmetinin eserlerine, olmi.i.§ topraga nasil hayat veriyor! i§te 
bunlan yapan kim ise, oli.i.leri de 0 diriltecektir. 0, her §eye hakk1yla kadirdir." 
(RO.m sO.resi, 30/50) 
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bulunmad1gm1 ispat etmekle beraber, k1yamet ve ha§ri de gilne§in 
dogup batmas1 gibi kesin bir §ekilde g6sterir. i§te Kur' an, §U hakikati 
bu ayette , [nasil] kelimesindeki keyfiyet noktasmda bildirdigi gibi 
bin;ok surede de etrafhca anlatir. 

Mesela: Kat suresinde ha§ri 6yle parlak, giizel, §irin ve yilksek bir 
iislupla ispatlar ki, muhatabm1 bahann gelecegine inandmr gibi kesin 
bir §ekilde ikna eder. i§te bak: Kafirlerin, c;ilriimil§ kemiklerin dirilme-
sini inkar edip "Bu hayret vericidir, olamaz!"55 demelerine cevaben, 
56c___,j 4l' l4j t;.qjj ::s Jl ayetinden, 

ayetine kadar ferman buyuruyor.57 Beyam su gibi ak1yor, 
ytld1zlar gibi parhyor. Hurma gibi, kalbe hem lezzet hem zevk veriyor, 
hem de nz1k oluyor. 

• ispat makammm en tatl16rneklerinden birinde Kur'an-1 Hakim, 
e buyurur. Yani, "Hikmetli 

Kur' an' a yemin olsun ki, sen resullerdensin." yemin i§aret eder ki: 
Peygamberliginin delili o derece §ilphe g6tiirmez ve haktir ve Resul-u 
Ekrem (aleyhissalatii vesselam) hakkaniyette 6yle bir hiirmet makamma 
c;1km1§hr ki, ona Kur' an ile yemin ediliyor. Kur' an §U yeminin i§are-
tiyle der ki: Sen resulsiln, c;unkil elinde Kur'an var. Kur'an ise hakhr 
ve Hakk'm kelam1dir. {,;ilnkil ic;inde hakiki hikmet, ilstiinde mucizelik 
milhril var." 

• ispat makammm az s6zle c;ok §ey anlatan mucizeli 6rneklerinden 
§U ayete bak: 

55 Kaf suresi, 50/2 
56 O.zerlerindeki goge bakmazlar mt? Bakip da bizim onu nastl saglamca bina 

edip sO.sledigimizi, onda en ufak bir dengesizlik olmadtgmt 
mi?" (Kaf suresi, 50/6) 

57 O.Zerlerindeki goge bakmazlar mt? Baktp da bizim onu nasd saglamca bina 
edip sO.sledigimizi, onda en ufak bir dengesizlik olmadtgmt d0.§0.nmez-
ler mi? Yeri de d6§edik, oraya dengeyi saglayacak agtr basktlar, sabit ulu daglar 
yerle§tirdik. Orada goz gono.I her bitkiden bitirdik. BO.run bun-
lan, Allah'a yonelecek her kula Yaradanm kudretini hattrlatmast, dersler veren 
birer basiret ni§anesi ve ibret numunesi olmast yapttk. Gokten bereketli bir 
su indirdik. Onunla ve ekinler, salktm salktm meyveleriyle ulu 
hurma yeti§tirdik. BO.run bunlar kullanmtza nztk vermek Hem o 
su ile olo. topraga hayat verdik. i§te olmO.§ insanlarm mezarlanndan da boyle 
olacakbr." (Kaf suresi, 50/6-11) 

58 Yasin suresi, 36/1-3. 



Yani, "insan, 'CuriimO.§ kemikleri kim diriltecek?' der. Sen, de 
ki: 'Kim o kemikleri ilk yarahp onlara hayat vermi§se o diriltecek. "' 
Onuncu Soz'iin Dokuzuncu Hakikat'inin iic;iincii temsilinde tasvir 
edildigi gibi; biiyiik bir orduyu goz oniinde, bir giinde ba§tan kuran 
bir zat hakkmda biri sana, zat, istirahat ic;in dagilm1§ bir taburu bir 
boru sesiyle toplar, diizen altma sokar." dese ... Seney insan, "inan-
mam!" desen, bunun ne kadar divanece bir inkar oldugunu bilirsin. 
Aynen oyle de, bir ordu gibi olan biitiin hayvanlann ve ba§ka can-
hlann bedenlerini bir tabur misali kusursuz bir intizamla ve hikmet 
olc;iisiiyle hic;ten, yeniden bir araya getiren, o bedenlerin zerrelerini 
ve duygulanm "kiln feyek0.n" 60 emriyle kaydedip yerle§tiren ve her 
devirde, hatta her baharda yeryiiziinde ordu misali yiiz binlerce canh 
tiiriinii yaratan Kadir ve Alim Zat, bir bedenin nizam1 altma girmekle 
birbiriyle tam§ml§ asli zerreleri ve uzuvlan bir seda ile, israfil'in SO.r'u 
ile nasil toplayabilir, diye sorulur mu? Bunu akildan uzak gormek, 
ahmakc;a bir divaneliktir. 

• Kur'an'm ir§ad makammdaki beyanlan o derece tesirli ve ince, o 
derece tath ve §efkatlidir ki, ruhu §evkle, kalbi zevkle, akl1 merakla ve 
gozii ya§la doldurur. 

Bunun binlerce orneginden yalmzca §Una bak: 
0 ;;; {} ,.., ,., ,,.. 0 ,, ,.., ,.., \ ..... _,,_,, ,.., ..... 

01' ;;' ·• ....L.:ii ·1 , · .DU'. !<;:"{ 1; ,.J . , !;J J ,.J . , , , . r-=r t' 
,). ,.,. o ;;; - 0 o o ,,.. ,). ;;; :;; ,.., o ;;; o; 0 o ,.., ,.., ,.., 
L l.j \ · 01' t._. , , . '° -· "l.j \ · 01, ' 1 t._. , • ·;;, l.j !;J 

LA' c.r. J, ,. , , 

Yirminci Soz'iin Birinci Makam'mda iic;iincii ayetin bahsinde ispat 
ve izah edildigi gibi, Kur'an israilogullanna der ki: "Musa'mn (aleyhis-

se/am) asas1 gibi bir mucizeye kar§I sert ta§, on iki goziinden c;e§me 

59 Yasin suresi, 36/78-79. 
60 "(O, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara suresi, 

2/117; At-iimran suresi, 3/47, 59; En'am suresi, 6/73; Nahl suresi, 16/40; ... ) 
61 "Sonra bunun arkasmdan kalbleriniz katila§tl, artik onlar ta§ gibi, hatta ondan da 

kab! <.;i.inki.i oyle ta§ var ki i<;inden irmaklar fl§kmr, oylesi var ki <;atlar da bagnndan 
su kaynar ve oylesi var ki Allah'a olan hi.irmeti sebebiyle yukandan di.i§i.ip pan;a-
lamr. Allah yapbklanmzdan habersiz degildir." (Bakara suresi, 2/74) 
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gibi ya§ ak1tt1g1 halde, size ne olmu§ ki, Musa'nm (aleyhisselam) biitiin 
mucizelerine kar§l kay1ts1z kahyorsunuz; goziiniiz kuru, ya§SIZ, kalbiniz 
kati ve ate§siz bir halde duruyorsunuz?" ;Ju ir§ad manas1 o Soz' de 
a<;:1kland1g1 i<;:in oraya havale ederek burada k1sa kesiyorum. 

• Kur'an-1 Hakim'deki ikna makammm ve onun inkarcilan sustur-
masmm binlerce misalinden yalmz §U ikisine bak. 

Birinci misal: 

{. 1 '. o' , 1 i:: u.,. u' :i:S- 01, I J .J , , , ,J._r-: y ,. .T , . • J '-5:- 1- J..J 
,;:; .. / 

£<; 01 .:U1 03; '......, 
i:...;:.-,., / :: ,,. / u ,,. 

Yani, "Eger Kur'an'm dogrulugundan bir §iipheniz varsa, size yar-
d1m edecek, §ahitlik yapacak biitiin biiyiiklerinizi ve taraftarlarm1z1 <;:a-
gmn, Kur'an'm bir tek suresinin benzerini meydana getirin." i§arata'/ 
i'caz'da a<;:1kland1g1 ve ispatland1g1 i<;:in burada meseleye k1saca i§aret 
edecegiz: 

Kur' an-1 Mucizii'l Beyan §byle diyor: "Ey insanlar ve cinler! Eger 
Kur'an'm Allah kelam1 oldugundan §iipheniz varsa, onu insan so-
zii zannediyorsamz, haydi, i§te meydan, geliniz! Siz de kendisine 
Muhammed-iii Emin63 dediginiz zat gibi, okuma yazma bilmez bir 
iimmiye Kur'an gibi bir kitap yazdmmz. Bunu yapamazsamz, haydi 
iimml olmasm, en me§hur bir edipten, bir alimden boyle bir kitap 
isteyiniz. Bunu da yapamazsamz, haydi bir tek olmasm, biitiin edip-
lerinizin, hatiplerinizin, hatta biitiin ge<;:mi§ giizel eserlerin ve gelecek 
ediplerin yard1mlanm ve ilahlanmzm himmetlerini de yammza ahmz. 
BO.tun kuvvetinizle <;:ah§miz ve Kur'an'a bir nazire yapm1z! Bunu da 
yapamazsamz, haydi taklidi miimkiin olmayan Kur'an hakikatlerin-
den ve onun say1s1z manevl mucizesinden ge<;:tik, yalmz onun sozlerin-
deki belagate nazire olarak bir eser meydana getiriniz." 

Kur'an, 64y4fo i)U ayetiyle inkarc1lan susturarak 
der ki: "Haydi sizden nazirenin manaca dogrulugunu 

62 "Eger kulumuza indirdigimiz Kur' an' m Allah' m sozu oldugu hakkmda §lipheniz varsa, 
haydi onun sO.relerinden birine benzer bir sO.re meydana getirin ve Allah'tan ba§ka 
glivendiklerinizin hepsini iddiamzda hakl1 iseniz ... " (Bakara sO.resi, 2/23) 

63 ibni ishak, es-Sire 2/57; el-Halebl, es-SfratU'/-Halebiyye 2/391. 
64 "iddiamzda tutarh iseniz, haydi belagatte onunkine benzer on sO.re getirin." (HO.d 

sO.resi, 11/13) 
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istemiyorum. isterse i<:;inde iftiralar, yalanlar, batil hikayeler olsun. Bu-
nu da yapam1yorsunuz! Haydi Kur'an'm tamamma degil, yalmz A 
JY, yani on suresine nazire getirin. Bunu da yapam1yorsunuz. Ha"yd( 
bir tek suresinin olsun benzerini yapm. Buda <:;oktur, o halde k1sa bir 
sureye nazire getirin. Arna bunu da yapamazsm1z, hem de bu kadar 
muhta<:; oldugunuz halde ... <;unki.i haysiyet ve namusunuz, izzetiniz 
ve dininiz, soy ve §erefiniz, can ve mahmz, di.inya ve ahiretiniz ancak 
onun benzerini getirmekle kurtulabilir. Y oksa di.inyada haysiyetsiz, 
namussuz, dinsiz, §erefsiz ve zillet i<:;inde kc:i.Iacaksm1z, can ve mahmz 
mahvolup ahirette, )j Ji )0\ i§aretiyle cehen-
nemde ebedi hapse mahkum olup putlanmzla beraber ate§e odunluk 
edeceksiniz. 

Madem sekiz mertebede aczinizi anladm1z. Elbette Kur'an'm muci-
ze oldugunu sekiz defa bilmeniz gerekir. Ya imana geliniz ya da susu-
nuz, cehenneme gidiniz!" 

i§te Kur'an-1 Mucizi.i'l Beyan'm ikna makammda inkarc1lan nas1l 
susturduguna bak ve 660L;::i ... 

Evet, Kur'an'm beyanmm i.isti.inde beyan olamaz, onun i.isti.ine soz 
soylemeye ihtiya<:; yoktur. 

ikinci misal: 
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0Jl:f- rt@ 0µ:. 1?.t #:5 
670} U9 ft® IJ;S' 
65 "<;:1ras1 insanlarla ta§lar olan o ate§ten sakmm." (Bakara sO.resi, 2/24) 
66 el-Gazali, ihyau U/Umi'd-Dfn 1/105. 
67 "Ey ResO.lii.m, sen ir§ad ve nasihatine devam et. Sen Rabbinin ihsam sayesinde 

kafirlerin iddia ettikleri gibi kahin de degilsin, deli de. Ne o, yoksa onlar senin 
hakkmda '$airin biri, felegin onun ba§ma neler getirecegini gorecegiz' mi diyorlar? 
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i§te §U ayetlerin binlerce hakikatinden yalmz birini, Kl1r'c:m'm ikna 
ediciligine ornek olarak soyleyecegiz. $6yle ki: Kur' an 68fi-fl ifadesiy-
le olumsuz soru kipiyle on be§ tabakada her c;e§it dalalet ehlini sus-
turur ve her turlu §liphenin kaynagm1 yak eder. Dalalet ehlinin ic;ine 
girip saklanacaklan §eytani bir delik b1rakmaz, hepsini kapatir. Altma 
girip gizlenecekleri bir aldam§ perdesi kalmaz, hepsini yirtar. Butun 
inkar y1lanlarmm ba§mI ezer. Her bir f1krada bir toplulugun inkara 
sebep olan fikirlerinin ozunu ya k1sa bir tabirle c;urutur ya batilhg1 
ac;1k oldugundan, ondan hie; bahsetmeden bahh goz onune c;1kanr 
veya ba§ka ayetlerde etrafhca bahsedilip reddedildigi ic;in onlara k1-
saca i§arette bulunur. Mesela: Birinci f1kra LA j de LA j 
ayetine i§aret eder. On be§inci f1kra ise 70GLl -Ql 0\.5 J 
ayetine i§arettir. Daha ba§ka f1kralan bunlara , 

$6yle ki, ba§ta §U manay1 ifade ediyor: Allah'm hukumlerini teblig 
et. Sen kahin degilsin, zira kahinlerin sozleri kan§1k ve tahminidir. Se-
ninki ise haktir, dogruluguna §liphe yoktur. Sen mecnun olamazsm, 
dli§manlarm bile senin mukemmel aklma §ahitlik eder. 

De ki: 'Bekleyin bakahm! Ben de sizin feci ak1betinizi bekliyorum.' Ak1llan m1 
kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgm bir toplum olduklanndan m1 boyle 
yap1yorlar? Yahut 'Kur'an'1 kendi uydurdu' mu diyorlar? Hayir! Onlar bu iddiala-
nnda samimi degiller. Onlarm inanmaya niyetleri yok da onun i<;;in bu tarz sozler 
sarf ediyorlar. 0 halde bu iddialannda tutarh iseler Kur'an gibi bir soz getirsinler 
bakahm! Onlar bir Yaratan olmaks1zm mi yarahldilar, yoksa kendi kendilerini mi 
yaratti? Yoksa gokleri ve yeri onlar m1 yarattilar? Hayir, onlar kesin bilgiye ula§-
maya gitmezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onlarm m1 yanmda, yoksa kainati onlar 
m1 yonetiyor? Yoksa onlarm yukselmelerini saglayan bir merdivenleri, kuleleri var 
da o sayede mi goklerin haberlerini dinliyorlar? Oyleyse o haber dinleyen kimse-
ler, meleklerin sozlerini dinledigine <lair kesin bir deli! getirsin! Yoksa k1z i;;ocuklan 
O'nun da, erkekler sizin mi? Yoksa onlardan vahyi teblig, peygamberlik ve ir§ad 
hizmetlerinden 6lliru bir ucret istiyorsun da onlar agir bir bon:; yuku altmda ezili-
yorlar m1? Yoksa gayba <lair bilgiler kendilerinin elinin altmdadir da onlar oradan 
istedikleri tarzda yaz1p kopyahyorlar m1? Y oksa bir tuzak m1 kurmak istiyorlar? $u-
nu bilsinler ki: Asil kapana k1silacak olanlar, o kafirlerdir. Yoksa onlarm Allah'tan 
ba§ka bir ilahlan m1 var? Allah onlarm iddia ettikleri ortaklardan Munezzeh ve 
Yucedir." (Tur suresi, 52/29-43) 

68 "Yoksa, yoksa ... " 
69 "Biz Resul' e Kur' an ogrettik, §iir 6gretmedik, o zaten ona yara§maz." (Yasin suresi, 

36/69) 
70 "Eger gokte ve yerde, Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralarm nizam1 bozulur-

du." (Enbiya suresi, 21/22) 
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.J>:Ll rt Yoksa akhm kullanmayan cahil 
kafirler gibi sana- §air mi diyorlar? Helak olmam m1 bekliyorlar? De 
ki: "Bekleyiniz, ben de bekliyorum."72 Senin bildirdigin parlak, buyuk 
hakikatler, §iirin hayallerinden yuce ve suslerinden uzakhr, onlara ih-
tiyac1 yoktur. , 

0 
, 

rt Yahut ak1llanna guvenen ak1ls1z felsefeciler 
gibi, "Akhm1z bize yeter." deyip sana uymaktan ka<;;m1yorlar m1? Hal-
buki ak1l sana uymay1 emreder, <;;tinku her dedigin akla uygundur. 
Fakat akil o hakikatl,ere kendi ba§ma yeti§emez. 

740}.t1 f) rt Yoksa inkarlarmm sebebi, azgm zalimler gibi, 
Hakk'a boyun egmemeleri midir? Halbuki zorba zalimlerin reisi olan 
Firavunlarm, Nemrudlarm ak1betleri malumdur. 

'] J.' rt Yoksa yalanc1, vicdans1z munaf1klar gibi, 
"Kur' an senin sozlerindir." diyerek seni itham m1 ediyorlar? Halbuki §im-
diye kadar sana Muhammed-Lil Emin76 diyerek i<;;lerinde seni en dogru 
sozlu biliyorlard1. Demek, onlann imana niyetleri yoktur. Yoksa insanm 
meydana getirdigi eser!er i<;;inde Kur'an'm bir benzerini bulsunlar. 

77 _f:- 1)¥- rt Veyahut kainati abes ve gayesiz goren fayda-
s1z f elsefeyle ugra§anlar gibi kendilerini ba§Ibo§, hikmetsiz, gayesiz, 
vazifesiz, yarat1C1s1z m1 zannediyorlar? Acaba gozleri kor mu olmu§, 
gormuyorlar m1 ki, kainat ba§tan a§ag1 hikmet ve gayelerle donahl-
m1§hr, zerrelerden gune§lere kadar her varhgm vazifesi vard1r ve hepsi 
Cenab-1 Hakk'm emirlerine itaat eder. 

f1' rt Yoksa firavunla§mI§ maddeciler gibi, her §eyin kendi 
kendine oldugunu, kendi kendini besledigini, kendine laz1m §eyleri 
yarathg1m m1 hayal ediyorlar ki, imandan, kulluktan uzak duruyorlar? 

71 "Ne o, yoksa onlar senin hakkmda '$airin biri, felegin onun ba§ma neler getirece-
gini gorecegiz' mi diyorlar?" (Tur suresi, 52/30) 

72 Bkz. Tur suresi, 52/31. 
73 "Ak1llan m1 kendilerinden bunu istiyor?" (Tlir suresi, 52/32) 
74 "Yoksa onlar azgm bir toplum olduklarmdan m1 boyle yap1yorlar?" (Tur suresi, 52/32) 
75 "Yahut Kur' an' 1 'kendi uydurdu' mu diyorlar? Hayir! Onlar bu iddialannda samimi 

degiller. Onlann inanmaya niyetleri yok da onun i'<in bu tarz s6zler sarf ediyorlar." 
(TUr suresi, 52/33) 

76 ibni ishak, es-Sfre 2/57; el-Halebl, es-Sfratil'l-Halebiyye 2/391. 
77 "Onlar bir Yaratan olmaks1zm mt yarahld1lar?" (Tur suresi, 52/34) 
78 "Yoksa kendi kendilerini mi yarattilar?" (Tur suresi, 52/35) 



Demek, kendilerini birer yarahc1 zannediyorlar. Halbuki bir tek §eyin 
yarahc1smm, her bir §eyin Hahk' 1 olmas1 gerekir. Demek, kibir ve gurur-
lan onlan sonsuz derecede ahmakla§hrm1§ ki, bir sinege, bir mikroba 
maglup olan mutlak aciz bir varhg1 mutlak kudret sahibi zannederler. 
Madem ak1ldan, insanhktan bu derece 9km1§lar ve hayvandan, hat-
ta cans1z varhklardan daha a§ag1d1rlar. Oyleyse onlann inkarlarmdan 
dolay1 uzulme! Onlan da bir tur zararh hayvan ve pis madde yerine 
koy; onlara bakma, 6nem verme! 

790_Aj '1 J.' ).J\Jij 1)1;. f1 Veyahut Hahk'1 reddeden fikir-
siz, sersem inanc;s1zlar gibi Allah'1 inkar m1 ediyorlar ki, Kur'an'1 dinle-
miyorlar? Oyleyse goklerin ve yerin varhgm1 inkar etsinler ya da onlan 
biz yaratt1k desinler. Akim z1vanasmdan tamamen c;1k1p divanelik he-
zeyanma girsinler. <;unku alemde gokteki y1ld1zlar, yerdeki c;ic;ekler ka-
dar tevhid delilleri gorunuyor, okunuyor. Demek, onlann saglam bir 
imana ve hakka niyetleri yoktur. Zira bir harfin katipsiz olmayacagm1 
bildikleri halde, her harfinde birer kitap yaz1h olan §U kainat kitabm1 
nas1l sahipsiz zannediy9rlar? 

fl Yoksa Cenab-1 Hakk'm iradesini reddeden 
bir k1s1m sapkm felsefeci ve Brahmanlar81 gibi, senin peygamberligi-
ni inkar m1 ediyorlar? Sana inanm1yorlarsa, her varhkta gorunen ve 
bir Yarahcmm iradesini gosteren bUtun hikmet emarelerini, gayeleri, 
intizam1, meyveleri, rahmet ve inayet eserlerini ve burun peygamber-
lerin buhln mucizelerini de inkar etsinler ya da bu ihsanlann hazineleri 
yamm1zda ve elimizdedir desinler! Muhatap kabul edilemeyeceklerini 
gostersinler. Sen de onlann inkarmdan dolay1 uzUlme. "Allah'm ak1ls1z 
hayvanlan c;oktur.': de ... 

fr' fl Yoksa akh tek hakim sayan ve boylece tahakkum 
kuran Mutezile mezhebindekiler gibi, kendilerini Hahk'm i§lerine g6-
zetici ve mufetti§ say1p Hahk-1 Zulcelal'i sorumlu tutmak m1 istiyorlar? 
Sakm vazifende usanc; gosterme. Oyle kibirli bencillerin inkarmdan bir 
§ey c;1kmaz, sen de aldirma! 

79 "Yoksa gokleri ve yeri onlar mt yaratt1? Hayir, onlar kesin bilgiye ula§maya gitmez-
ler." (TUr suresi, 52/36) 

80 "Yoksa Rabbinin hazineleri onlann yanmda m1?" (Tur suresi, 52/37) 
81 Brahmanlar: Sapkm ve battl olan Hind ve Mecusi dinlerinin reisleri. 
82 "Yoksa Rabbinin hazineleri onlann yanmda m1?" (Tur suresi, 52/37) 
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83. , .:_iili ,,, ;,, ;,, '{Veyahutcinlereve 
(.r.:-° , . / • ,., ,-- II'" i 

§eytana uyup kahinler ve ruh <;;agiran ispirtizmactlar gibi, gayb alemine 
ba§ka bir yo! mu bulundugunu zannediyorlar? Eger oyleyse §eytanla-
rma kapanan gok kap1larma <;;1kmak i<;;in bir merdivenleri oldugunu 
mu sarnyorlar ki, senin goklerden verdigin haberleri yalanhyorlar! 
Boyle §arlatanlarm inkarlan, hi<;; hi.ikmi.indedir. 

840pj1 -S4\1 i ft Yoksa "ukul-i.i a§ere" 85 ve "erbab-i.il enva"86 

ad1yla Yarahc1ya ortak ko§an inkarc1 felsef eciler gibi, yild1zlara ve 
meleklere bir ti.ir ilahhk verip y1ld1za tapan topluluklar ve Cenab-1 
Hakk' a evlat atf eden sapkmlar gibi; o Ehad ve Samed Zat' m varhg1-
nm vi.icubiyetine,87 birligine, Samediyetine, mutlak istignasma zit bir 
§ekilde, O'na evlat isnat ederek, meleklerin bile kulluguna ve masumi-
yetine aykm olan di§iligi mi yaki§hnrlar? inand1klan §eyleri kendilerine 
§efaat<;;i mi sarnyorlar ki sana uymuyorlar? insan gibi varhg1 ve yok-
lugu imkan dahilinde olan, fani, ti.iri.ini.in bekasma muhta<;;, cisman!, 
<;;ogalmaya mi.isait, aciz, di.inyaya tutkun, yard1mc1 bir varise ihtiya<;; 
duyan varhklar i<;;in tenasi.il yani c;:ogalma, yard1mla§ma vas1tas1dir, 
hayatm ve neslin devam1 i<;;in gereklidir. Elbette varhg1 vacip ve claim!, 
ezell ve ebed!, Zat'1 cismaniyetten uzak ve yi.ice, mahiyeti acz ve <;;ok-
luktan mi.inezzeh, temiz, kudreti aczden armmI§ ve benzersiz Zat-1 
Zi.ilcelal' e evlat isnat etmek; hem de aciz, varhg1 ve yoklugu imkan 
dahilinde olan, miskin insanlann dahi begenmedikleri ve gururlu bir 
§ekilde izzetlerine yak1§hramad1klan say1s1z k1z evlat yak1§hrmak oyle 
bir safsatadir ve oyle bir divanelik hezeyarndir ki, o fikirde olanlann 
inkarlan bir hic;:tir. Aldirmamahsm. Her sersemin safsatasma, her diva-
nenin sac;:malamasma 

I_.*\ fl Veyahut hirsa ve cimrilige ah§-
mI§, azgm, zalim, di.inya di.i§ki.ini.i insanlar gibi senin tekliflerini agir m1 

83 "Yoksa onlarm yilkselmelerini saglayan bir merdivenleri, kuleleri var da o sayede 
mi goklerin haberlerini dinliyorlar? Oyleyse o haber dinleyen kimseler, meleklerin 
sozlerini dinledigine <lair kesin bir deli! getirsin!" (Tur suresi, 52/38) 

84 "Yoksa k1z <_:;ocuklan O'nun da, erkekler sizin mi?" (TO.r sO.resi, 52/38) 
85 Baz1 eski felsefecilere gore kainatt idare eden on akd. 
86 Her varhk tiln:.iniln bir ilahmm oldugunu iddia eden dil§ilnce. 
87 Zorunlu, vacip, varhg1 kendinden olma. 
88 "Yoksa onlardan vahyi teblig, peygamberlik ve ir§ad hizmetlerinden otilril bir ilcret 

istiyorsun da onlar agir bir bor<;; yilkil altmda eziliyorlar m1?" (Tur sO.resi, 52/40) 
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buluyorlar ki senden kac:;1yorlar? Senin mi.lkafatm1, i.lcretini yalmzca 
Allah'tan istedigini bilmiyorlar mi? Cenab-1 Hak tarafmdan kendileri-
ne verilen maim onda veya kirkta birini, hem bereket hem de haset ve 
beddualarmdan kurtulmak ic:;in fakirlere vermek zor bir §ey midir ki, 
zekati agir gori.lp islamiyet'ten c:;ekiniyorlar? Bunlann inkarlan onem-
sizdir ve haklan tokattir. Cevap vermek degil... 

890?. r1 Yoksa gaybdan haber verme iddiasmda-
ki Budistler ve gelecege <lair tahminlerini kesin hakikat zannederek 
ak1l satanlar gibi, senin gayba ait haberlerini begenmiyorlar m1? Ge-
lecekten haber veren kitaplan m1 var ki, senin kitab1m kabul etmiyor-
lar? Oyleyse kendilerine vahiy indirilen resullerden ba§ka kimseye 
ac:;ilmayan ve oraya tek ba§ma girmek kimsenin haddi olmayan gayb 
alemini onlerinde haw, ac:;1k hayal edip ondan haber alarak yaz1yor-
lar, bunun hi.llyasm1 kuruyorlar. Boyle haddini hadsiz derecede a§-
mI§ kibirli kendini begenmi§lerin yalanlamalan sana usanc:; vermesin. 
Zira k1sa bir zamanda senin hakikatlerin onlann hulyalanm yerle bir 
edecek. 

P' \3.:)5 \.J.;5 03.l,f r1 Veyahut fitratlan bozulmU§, 
vicdanlan c:;iiri.lmti§ §arlatan munaftklar ve hilekar dinsizler gibi, ken-
di ellerine gec:;meyen hidayetten herkesi yuz c:;evirtmek, hile ile don-
di.lrmek mi istiyorlar ki, sana kah kahin, kah mecnun, kah sihirbaz 
deyip kendileri bile buna inanmad1klan halde ba§kalanm inandir-
maya c:;ah§1yorlar? Boyle hilebaz §arlatanlan insan say1p hilelerinden, 
inkarlanndan dolay1 i.lzulme, vazifende usanc:; gosterme. Aksine, daha 
c:;ok gayret et! C::unku onlar kendi nefislerine hile yapar, kendilerine 
zarar verirler. Onlarm kotulukteki ba§anlan gec:;icidir, verilmi§ bir muh-
lettir, Cenab-1 Hakk'm plamd1r. 

b , 

910}? 0t,;,,,:..::. rl Veyahut hayn ve §erri yaratan 
iki farkh ilah oldugunu varsayan Mecusller gibi veya ayn ayn sebep-
lere bir ti.lr ilahhk atfedenler, onlan kendilerine birer destek say1p her 

89 "Yoksa gayba <lair bilgiler kendilerinin elinin altmdadir da onlar oradan istedikleri 
tarzda yaz1p kopyahyorlar mi?" (Tur suresi, 52/41) 

90 "Yoksa onlar bir tuzak mi kurmak istiyorlar? $unu bilsinler ki, asd kapana k1sdacak 
olanlar, o kafirlerdir." (Tur suresi, 52/42) 

91 "Yoksa onlann Allah'tan ba§ka bir tannlan mi var? Allah onlarm iddia ettikleri 
ortaklardan Munezzeh ve Yucedir." (Tur suresi, 52/43) 
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§eyi sebeplere baglayanlar ve putperestler gibi, ba§ka sozde ilahlara 
dayamp sana itiraz m1 ediyorlar? Senden uzak m1 duruyorlar? 

Demek, 920.:i 0l5 j ayetinin hukmunce, kor ol-
mu§lar, butun kainatta gunduz gibi g6runen §U kusursuz intizam1, tath 
ahengi gormuyorlar. Halbuki bir koyde iki muhtar, bir §ehirde iki vali, 
bir memlekette iki padi§ah bulunsa duzen alhlst olur ve ahenk kan-
§Ikhga <loner. Oysa alemde sinek kanadmdan ta gogun kandillerine 
kadar o derece ince bir intizam gozetilmi§ ki, sinek kanad1 kadar §irke 
yer b1rakilmam1§hr. Madem onlar bu derece ak1l d1§1; hikmete, hislere 
ve apac;1k delillere zit hareket ediyorlar, onlann inkan seni Cenab-1 
Hakk'm emirlerini hahrlatma vazifesinden vazgec;irmesin. 

i§te hakikat silsilesi olan §U ayetlerin yuzlerce cevherinden yalmz 
muhataplanm iknaya ve susturmaya <lair bir tek beyan cevherini 
k1saca soyledik. Eger gucum yetseydi, birkac; cevherini daha gos-
terseydim sen de, "$u ayetlerin her biri tek ba§ma birer mucizedir." 
diyecektin. 

Kur'an'm muhatabm1 delillerle iknas1 o kadar harikad1r, o de-
rece tath ve ak1c1d1r ki, en basit bir insan bile en derin bir hakikati 
kolayca anlar. Evet, Kur'an-1 Mucizu'l Beyan pek c;ok anla§1lmas1 
zor, derin hakikati herkesin nazanm ok§ayacak, kimsenin hislerini 
rencide etmeyecek, avam tabakay1 zorlay1p yormayacak bir §ekilde 
basitc;e ve ac;ikc;a soyler, ders verir. Nas1l ki, bir c;ocukla konu§urken 
c;ocukc;a tabirler kullamhr. Aynen 6yle de, J_# Jl .. :./·Jj1.l\ 
93_,.Wi denilen konu§ma uslO.bunda muhatab;n inip 6y-
le, konU§an Kur' an, en derin alimlerin bile fikirleriyle yeti§emedigi, 
anla§1lmas1 zor ilahi hakikatleri ve Rabbani s1rlan "mute§abih"94 de-
nilen ba21 benzetme ve temsillerle en ummi, s1radan bir insanm bile 
anlamasm1 saglar. 

Mesela, 95-sj...:.I J.s- ayeti bir temsille, Cenab-1 
Hakk'm rubO.biyetini bir saltanat misaliyle ve alemin idaresinde O'nun 
92 "Eger gokte ve yerde Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1 oralarm nizam1 bozulur-

du." (Enbiya sO.resi, 21/22) 
93 Cenab-1 Hakk'm konu§mas1, kullann anlayI§ seviyelerine goredir. 
94 Manas1 a9k olmayan. 
95 "O'dur Rahman: RubO.biyet Ar§ma kurulan, kainata hilkilmran." (Taha sO.resi, 

20/5) 
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rububiyetinin mertebesini bir sultanm tahtmda durup hi.iki.imlerini icra 
ettigi gibi bir ornekte gosteriyor. 

Evet, Kur' an bu kainatm Hahk-1 Zi.ilcelal'inin kelam1 olarak, O'nun 
rububiyetinin yi.ice mertebesinden c;;1karak, bilti.in mertebelerin ilstiln-
de, o mertebelere 9kanlan ir§ad ederek, yetmi§ bin perdeden gec;;erek 
ve o perdeleri nurlandirarak, anlayt§ ve zekaca farkh binlerce tabaka-
daki muhataplanna feyzini dag1ttp nurunu yayar. Meyilleri farkh her 
astrda, manalanm say1s1z kere ortaya sa<;;ml§ oldugu halde, milkem-
mel tazeligini, genc;;ligini zerre kadar kaybetmemi§tir. Gayet taze bir 
halde, sonsuz tathhkta kalarak gayet rahat bir tarzda, sehl-i mi.imteni96 

bir §ekilde avam tabakadan herkese ders verdigi gibi; aym derste, ayrn 
sozlerle, anlayi§lan ve dereceleri farkh pek c;;ok tabakaya da ders verip 
onlan ikna ve tatmin eder. Bu mucize kitabm hangi tarafma dikkat 
edilse elbette bir mucizelik panlt1s1 gbrillebilir. 

K1sacas1: Nas1l ki "Elhamdi.ilillah" gibi bir Kur' an ifadesi okundu-
gu zaman dagm kulag1 olan magaray1 doldurur ve aym ifade, bir sine-
gin kilc;;ilcilk kulagma da tamamen yerle§ir. Aynen oyle de, Kur'an'm 
manalan dag gibi ak1llan doyurdugu gibi, sinek kadar kilc;;ilk, basit 
ak1llan da aym sozlerle talim ve tatmin eder. Zira Kur' an, insanlarm ve 
cinlerin bi.itiln tabakalanm imana davet eder. Hepsine iman ilimlerini 
ogretir, onlan delilleriyle ispatlar. Oyleyse avam tabakadaki en cahil 
insanla havas tabakadan en sec;;kin biri omuz omuza, diz dize verip 
Kur' an dersini beraber dinleyebilir ve ondan istifade edebilir. 

Demek, Kur'an-1 Kerim oyle bir semavi sofradir ki, binlerce farkh 
tabakadan ak1llar, kalbler ve ruhlar o sofrada g1dasm1 buluyor, arzu-
lanna kavu§uyor ve ondan lezzet ahyor. Hatta onun pek c;;ok kap1s1 
istikbalde gelecekler ic;;in kapah birakilm1§tlr. Eger bu makama ornek 
istersen, Kur'an ba§tan sona buna ornektir. Evet, bi.itiln milc;;tehitler, 
s1dd1klar, bilyilk islam felsefecileri, hakikati delilleriyle bilen zatlar, 
usu!, f1k1h ve kelam alimleri, arif veliler, Et§lk kutub zatlar, hakikati in-
ceden inceye ara§ttran alimler ve halk tabakasmdan Milslilmanlar gibi 
Kur'an'm bi.itiln talebeleri hep beraber diyor ki: "Dersimizi gilzelce 
anhyoruz." Soziln ozil, ba§ka makamlarda oldugu gibi, muhatabm1 
ikna ve talim makammda da Kur'an'm mucizeleri parhyor. 

96 Yazth§t ve soyleni§i kolay gorundugu halde taklidi imkans1z ifade. 
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iKiNCi 

Kur'an'zn harikulade ku§at1c1lzg1, enginligidir. 

Bu ";1ua"nm be§ lem'as1 var. 

Birinci Lem'a 
Kur' an 'zn ifadelerindeki ku§at1c1lzktzr. 

Elbette 6nceki Soz'lerde ve bu Soz' de zikredilen ayetlerde o ku§a-
hc1hk a<;1k<;a goruluyor. Evet, 

970}Jj ?j kj 
hadisinin i§aret ettigi gibi, Kur'an'm beyanlan, kelimeleri 6yle bir tarz-
dad1r ki, her bir ifadenin, her bir kelimenin, hatta her bir harfin, bazen 
de bir meselenin ifade edilmeyi§inin pek <;ok hikmeti vard1r. Kur'an 
her bir rr:uhatabma hissesini ayn bir kap1dan verir. 

yani, "Daglan yeryuzune kaz1k ve direk yaphk." ayeti 
buna 6rnektir. 

S1radan bir insanm bu ifadeden hissesi §Udur: Y ere <;akilm1§ ka-
z1klar gibi duran daglan gorur, onlardaki fayda ve nimetleri dti§unur, 
Halik' ma §Ukreder. 

Bir §airin bu beyandan hissesi: Yeryuzunu bir taban, gok kubbeyi 
onun ustune konulmu§, ye§il, elektrik lambalanyla suslenmi§ muh-
te§em bir <;ad1r ve enine bir daire olarak, gogun eteklerinin ba§mda 
gorunen daglan ise o <;admn kaz1klan §eklinde hayal eder. Sani-i 
Zulcelal'ine hayretle kulluk yapar. 

Go<;ebe bir edibin bu ayetten nasibi: Yeryuzunu bir <;61, s1radaglan 
ise <;ok say1da ve birbirinden farkh bedevl <;ad1rlan gibi gorur. Daglan, 
adeta toprak tabakas1 yuksek direklerin ushlne ahlm1§ ve 0 direklerin 
sivri ba§lan toprak perdesini yukan kald1rm1§, birbirine bak1yor gibi 
hayal eder. Onlan pek <;ok canlmm yuvas1 olarak du§unur. Buyuk, de-
vasa mahluklar i<;in yeryuzunde boyle <;ad1r gibi daglan kolayca kuran 

97 "Her bir ayetin mana mertebeleri vardir; zahiri (ac;1k), batmi (g6runur manasmm 
ic;indeki, ehlinin anlayabilecegi mana), haddi (kapsam1) ve muttala'1 (anlam c;erc;e-
vesi) vard1r. (Bu dort mana tabakasmdan) her birinin de fUruah (detaylan), i§aret-
leri, dallan ve aynnhlan vardir." (Bkz. Abdurrezzak, e/-Musannef 3/358; Ebu Ya' la, 
e/-Milsned 9/278; et-Taberani, el-Mu'cemil'l-Evsat 1/236) 

98 "Daglan da am tutan birer destek (yapmad1k m1)?" (Nebe suresi, 78/7) 
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ve koyan Fabr-1 Zulcelal'ine hayretle secde eder. 
Bir cografyacmm bu kelamdan klsmeti: Y erktireyi, sonsuz uzay 

veya esir denizinde yiizen bir gemi, daglan da o geminin 
usttinde, onu sabit tutmas1 ve dengeyi saglamas1 i<;in <;akilm1§ direkler 
§eklinde dti§ilniir. 0 koca yerktireyi kusursuz bir gemi gibi yap1p biz-
leri i<;ine U<_;SUZ bucaks1z alemde gezdiren Kadir-i Ziilkemal' e 
kar§1 99.i.LW LA der. 

Medeniyeti ve toplum hayahrn iyi bilen hikmet sahibi bir alimin bu 
ayetten hissesi: Yeryiizii bir evdir; o evin hayatmm diregi ise bedenin 
ya§amas1d1r. Bunun da geregi hayat i<;in §art olan su, hava ve top-
rakhr. Su, hava ve topragm diregi ve kaz1g1 ise daglardir. Zira daglar, 
suyun mahzeni, havanm tarag1 (onu zehirli gazlardan temizler), top-
ragm koruyucusu (toprag1 batakl1ktan ve denizin ta§masmdan korur) 
ve insanm ya§amas1 i<_;in gerekJi diger §eylerin hazinesidir. 0 aJim, §U 
koca daglan, evimiz olan yeryiiztine bu §ekilde direk yapan ve ge<;i-
mimiz i<;in hazine kilan sonsuz ha§met ve kerem sahibi Sani' e tam bir 
hiirmetle hamd eder, O'nu over. 

Tabiat ilimlerini iyi bilen bir felsefecinin bu beyandan nasibi: Ye-
rin altmdaki baz1 degi§im ve dalgalanmalarm neticesi olarak meydana 
gelen depremlerin, daglarm varhg1yla dindigini; hem daglann, yer-
ktirenin ekseninde istikrarla donmesini ve depremle sarsild1g1 zaman 
senelik yoriingesinden <_;1kmamasm1 saglad1gm1; hem zeminin hiddet 
ve gazabmm ancak yanardaglann delikleri vas1tas1yla nefes alarak ya-
h§bgm1 anlar, tamamen imana gelir, 1001ii1 hLl\ der. 

,; ,,..o.,,,.""" '11-o /,,. ,,.. ,,.,,.. ,,.. -!'-; '.f' o 

Mesela: Ll:ij E:.lS "-""'_))t\j s-il_r..:JI l.ll ayetindeki Wj kelime-
si, felsefe ara§brmalanyla kafas1 bulanmam1§ bir alime §6yle bir mana 
ifade eder: Gokyi.izi.i berrak, bulutsuz; zemin kuru, cans1z ve verimsiz 
bir halde iken .. gogti yagmurla, zemini ye§illiklerle donabp bir ttir iz-
diva<; ve a§ilama ile bi.ittin canhlan o sudan yaratmak oyle bir Kadir-i 
Ztilcelal'in i§idir ki, yerytizi.i onun ki.i<;tik bir bah<_;esi, goklerin yi.iz orti.i-
si.i olan bulutlar ise 0 bah<;ede bir si.ingerdir. 0 alim bu manay1 anlar, 
Cenab-1 Hakk'm kudretinin bi.iytikli.igune secde eder. 

99 "Seni noksanlardan tenzih ederiz Ya Rab! Senin §anm ne biiytiktiir!" 
100 "Goklerle yer biti§ik (bir biitiin) idi, onlan Biz ayird1k." (Enbiya sO.resi, 21/30) 
101 Hikmet Allah'mdir. 
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Hakikati delilleriyle bilen, hikmet sahibi bir zata 0 kelime §U manay1 
bildirir: Yaratih§m ba§lang1cmda gokler ve yerkure §ekilsiz birer kume, 
i§e yaramaz birer ya§ hamur ve verimsiz, ic,;i bo§, toplu birer madde 
iken Fatir-1 Hakim, ac,;1p geni§leterek onlara guzel bir §ekil, faydah birer 
suret vermi§, onlan ziynetli, say1s1z varhga yuva k1lm1§tir. 0 alim bu 
manay1 anlar, Yaratic1smm engin hikmetine hayran olur. 

Yeni zamanm felsefecilerine ise §U kelime §6yle bir manay1 ifade 
eder: Gune§ sistemini meydana getiren kuremiz ve diger gezegenler, 
ba§lang1c,;ta gune§le birle§ik, ac,;ilmam1§ bir hamur §eklindeyken; Kadir-i 
Kayyum o hamuru ac,;ip gezegenleri birer birer yerlerine yerle§tirmi§, 
giine§i orada birak1p yerkuremizi buraya getirerek, zemine toprak se-
rerek, gokten yagmur yagdirarak, giine§ten l§Ik serperek diinyay1 §en-
lendirip bizi ic,;ine koymu§tur. 0 felsefeciler bu manay1 anlar, ba§lanm 
tabiat batakhgmdan c,;1kanr, 102-¥- .;,. : derler. 

Mesela: , 
.:Y 0 LSfa ayetindeki "lam" harfi; hem kendi 

manasm1'hem "ff'l04 manasm1 hem "ila"105 manasm1 ifade eder. 
i§te ): 0 kelimesindeki "lam", onu "ila" manasmda gorup anla-

yan tabakaya der ki: "Sizin ic,;in l§Ik verici, 1s1tJc1, hareketli bir 
lamba olan gune§in seyri elbette bir giin bitecek, vazifesinin sona ere-
cegi yere ula§mca gune§ size faydas1 dokunmaz bir ha! alacaktir." Bu 
dersi dinleyen insan da Hahk-1 Zulcelal'in giine§e baglad1g1 buyuk ni-
metleri dii§iinerek "Subhanallah", "Elhamdulillah" der. 

0 "lam" harfi, bir alime de "ila" manasmda goriinur. Fakat o alim, 
giine§i yalmz bir lamba olarak degil, bahar ve yaz tezgahmda doku-
nan Rabbani nakt§lann bir mekigi, Cenab-1 Hakk'm gece ve giinduz 
sayfalannda yazilan kelimelerinin murekkebi ve bir nur hokkas1 §ek-
linde tasavvur eder. Gune§in gorunebilen hareketlerinin i§aret ettigi 
alemin duzenini dii§iinerek Sani-i Hakim'in sanatma "Ma§aallah" ve 
hikmetine "Barekallah" der, secdeye kapamr. 

"Lam" harfi, gokbilimle me§gul olan bir felsefeciye ise "fi" manasm1 
§6yle ifade eder: Gune§, Cenab-1 Hakk'm emriyle kendi ekseninde, 

102 Zatmda ve s1fatlarmda e§Siz ve tek olan Allah'a iman ettim. 
103 "Giine§ de bir delildir onlara, akar gider yoriingesinde ... " (Yasin suresi, 36/38) 
104 Arapc;adaki "harf-i cerr". Zamana ve mekana aidiyeti bildirir. 
105 Son, dek, degin .. manfilarma gelir. 
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zemberek gibi bir ile sistemini kurup doner. 0 felsefeci, §6yle bil-
yi.ik bir saati yarabp kuran Sani-i Zi.ilcelal'ine kar§t tam bir hayret ve 
takdir ile "El-azameti.i lillah ve-1 kudreti.i lillah" 106 der, dinsiz felsefeyi 
atar, Kur' an hikmetinin t§tg1 altma girer. 

"lam" harfi, dikkatli, hikmet sahibi bir zata ise hem sebep 
manasmda hem de keJimenin zarf oJarak kullamJmas1yJa §UnU ifade 
eder: Sani-i Hakim, i§lerine gori.ini.i§teki sebepleri perde yapbgmdan, 
yen;:ekimi denilen ilahi bir kanunuyla gezegenleri adeta sapan ta§la-
n gibi gi.ine§e baglamt§tlr. Bu kanun ile onlan farkh fakat muntazam 
hareketlerle kendi hikmet dairesinde dondi.iri.ir. 0 c:;ekimin meydana 
gelmesi ic:;in gi.ine§in kendi eksenindeki hareketini g6ri.ini.i§te bir sebep 
ktlmt§tlr. Demek, j: ' r in manas1 §Udur: fo )0 '.' ): 0 

;; ,_}, 

yani, gi.ine§ kendi;i ic:;in karar ktlman §ekilde, sisten{inin ve dD-
zeni ic:;in hareket ediyor. (i.inki.i gori.ini.i§te hareketin s1cakhga, s1cakhgm 
kuvvete, kuvvetin ise c:;ekime sebep olmas1 ilahi, Rabbani bir kanundur. 

i§te o hikmet sahibi zat, boyle bir hikmeti Kur'an'm tek bir har-
finden anlad1g1 zaman, "Elhamdi.ilillah, hak ve hikmet Kur'an'dadir, 
felsefeyi be§ paraya saymam." der. 

bir kalbe ve di.i§i.incelere sahip olan biri ise §U "lam" har-
finden ve istikrardan §byle bir mana c:;1kanr: "Gi.ine§ nurani bir agac:;ttr. 
Gezegenler ise onun hareket halindeki meyveleri... Agac:;lann aksine gi.i-
ne§ silkinir ki, o meyveler di.i§mesin. Eger silkinmezse di.i§i.ip dag1hrlar." 
Hem o insan §Unu hayal edebilir: "Gi.ine§ adeta meczup bir halde, bir 
zikir halkasmm ba§tdir. 0 halkanm merkezinde cezbeli bir §ekilde zikre-
der ve zikrettirir." Bir risalede bu manaya <lair §6yle demi§tim: 

"Evet, gune§ meyveli bir agac:;ttr, silkinir ki dti§mesin seyyar olan 
yemi§leri. 

Eger gi.ine§ sussa cezbe kac:;ar, aglar goklerde muntazam meczuplan." 
Hem mesela: -, 

pr. ayetinde bir sukut var, ucu a9khk var. Kimin 
nastl kurtulu§a erecegini tayin etmemi§ ki, herkes istedigini ic:;inde bu-
labilsin. Sozu az soyler ki, manas1 geni§ olsun. (unku bu ayetin muha-
taplarmm bir k1smmm maksad1 ate§ten kurtulmakttr. Bir k1sm1 yalmz 

106 Biiyiikliik ve kudret Allah'md1r. 
107 "i§te bunlardir kurtulu§a erenler." (Bakara sO.resi, 2/5) 
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cenneti di.i§ilni.ir. Bir k1s1m, ebedi saadeti arzu eder. Bir k1s1m, yalmz 
Allah'm nzasm1 diler. Bir k1s1m ise Cenab-1 Hakk'm cemalini g6rmeyi 
as1l gaye bilir. .. Bunun gibi, pek c;ok yerde Kur'an soztin ucunu ac;1k 
birakir ki, herkes kendi hissesini alsm. K1saca soyler ki, c;ok mana ifade 
etsin. hte bu ayette der, kurtulu§u bulanlann neye eri§ece-
gini tam olarak tayin etmez. Boylece adeta §Unu soyler: 

"Ey Mi.isltimanlar! .. Mtijde size! Ey takva sahibi! Sen cehennem-
den kurtulursun. Ey salih! Sen cennette kurtulu§a erersin. Ey arif! 
Sen Allah'm nzasma ula§irsm. Ey a§ik! Sen de O'nun cemalini gor-
meye mazhar olursun." i§te beyanmm ku§atlc1hg1 yontiyle Kur'an'm 
ayetlerinin, kelimelerinin, harflerinin, hatta bir meseleyi ifade etme-
mesinin ayn ayn binlerce manasmdan, bunun binlerce orneginden 
yalmz birkac; tanesini gosterdik. Ba§ka ayetleri ve k1ssalan da bunlara 
k1yaslayabilirsin. 

Mesela: ',\j -J t\ ayetinin o kadar farkh 
yonleri ve oyle mertebeleri var ki, btittin evliya tabakalan, manevl yol-
culuklarmda, her mertebede §U ayete ihtiyac;lanm gortip ondan kendi 
derecelerine lay1k manevi bir g1da, taze bir mana almi§lar. <;unkti "Al-
lah", Cenab-1 Hakk'm oteki isimlerini de kapsayan bir isim oldugun-
dan, ic;inde O'nun gtizel isimleri say1s11nca tevhid mertebesi bulunur. 

':f J,G:. ':f J1j5 ':f "51 ve bunun gibi... 
mesela: KU:r'an k1ssa!a{mdan Hazreti Musa'nm (aleyhisse-

lam) k1ssasmm, adeta onun asas1 (asa-y1 Musa) gibi binlerce faydas1 
var. 0 k1ssanm hem Hazreti Peygamber'i (aleyhissaldtu vesse/am) tes-
kin ve teselli, hem kafirleri tehdit, hem mtinafiklan kmama, hem 
de Yahudileri azarlayarak ikaz etme gibi pek c;ok maksad1 ve yonti 
bulunur. Onun ic;in farkh sO.relerde tekrar edilmi§tir. Her yerde bti-
ti.in maksatlar ifade edilmekle beraber yalmz biri as1l maksat olur, 
digerleri ona tabi kahr. 

Soru: Kur'an'm, bu orneklerdeki bi.iti.in manalan i§aret ettigini ne-
reden bilecegiz? 

Cevap: Madem Kur'an ezell bir hutbedir. Hem her asirdaki <;:e§it 

108 "O halde §U gen;egi hi<; unutma ki, Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Sen kendi giina-
hmdan dolay1 Allah'tan af dile." (Muhammed suresi, 47/19) 

109 Yani, O'ndan ba§ka hi<;bir nz1k verici yoktur, O'ndan ba§ka hi<;bir yarahc1 yoktur, 
O'ndan ba§ka Rahman yoktur. 
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c;e§it, tabaka tabaka insanlara hitap ediyor, ders veriyor. Elbette o 
<;e§itli anlayI§lara gore farkh manalan ic_;erip onlan kastedecek, On-
[ara i§aret edecektir. Evet, i§ardtu'l i'caz'da Kur'an'm boyle c;e§it-
li manalan sarf ve nahiv110 ilimlerinin kaideleriyle, beyan ve mana 
ilimlerinin dtisturlanyla, belagat ilminin kanunlanyla ispatlanmi§hr. 
Bununla beraber, Arapc;a ve din! esaslar bak1mmdan dogru olmak 
§arhyla; mana ilmince makbul, beyan ilmince mtinasip ve belagatc;e 
gtizel olan btittin yonleri ve manalan, mtic;tehitlerin, tefsircilerin, usu! 
ve f1k1h alimlerinin ittifak1yla ve bu husustaki farkh fikirlerin §ahitligiy-
le Kur'an'm manalarmdandirlar. 0 manalara, derecelerine g6re birer 
i§aret konulmu§tur. Bu i§aretler ya sozledir ya da manevidir. Manevi 
olanlarda soztin ba§I ve sonu arasmdaki ahenk, oncesi ve sonras1yla 
bulundugu mevki veya ba§ka bir ayetten bir emare o manaya i§aret 
edebilir. Bazilan yirmi, otuz, kirk, altmI§, hatta seksen cilt olan ytiz bin-
lerce tefsir, 111 Kur'an'm beyanmdaki ku§ahc1hga ve harikahga kesin, 
apac;1k birer delildir. Her neyse ... Burada her bir manaya i§aret eden 
emareleri kanunlanyla, kaideleriyle gostersek soz c;ok uzar. Onun ic;in 
kisa kesip meseleyi k1smen i§ardW'l i'caz'a havale ediyoruz. 

ikinci Lem'a 
Kur' an 'zn mdndszndaki harika ku§at1c1lzk ve kapsayzczlzktzr. 

Evet, Kur'an btittin mtic;tehitlerin kaynaklanm, ariflerin zevklerini, 
hak yolcularmm me§replerini, kamil zatlarm yollanm ve hakikati delil-
leriyle bilen zatlarm mezheplerini mana hazinelerinden ihsan etmekle 
beraber, on!ara daima rehber oJmU§, manen ytikseli§lerinde yoJ gos-
termi§tir. Kur'an'm ttikenmez hazinesiyle yollanm aydmlatt1g1, btittin 
0 zatlarm dogrulad1klan ve tizerinde birle§tikleri apac;1k bir hakikattir. 

Lem' a 
Kur'an'zn ilmindeki harika ku§atzczlzk ve kapsayzc1/zktzr. 

Evet, Kur'an §eriatm, hakikatin ve tarikatlann c;e§itli, say1s1z ilim-
lerini kendi ilim denizinden ak1tt1g1 gibi, mtimkinat dairesinin hakiki 
hikmetini, vticub dairesinin hakiki ilimlerini ve ahiret alemine ait sirh 
bilgileri de o denizden muntazam bir §ekilde, c;okc;a ak1hr. Bu lem'aya 

110 Sarf ve nahv: Arapi;ada kelime ve ci.imle bilgisi. 
m Bkz. el-Kevseri, el-Makaldt s. 473-474. 
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bir ornek verrnek i<;in bir cilt yazmak gerekir. Oyleyse yalrnz misal ola-
rak ilk yirmi be§ Soz'u gosteriyoruz. Evet, bullin yirrni be§ Soz'un dog-
ru hakikatleri, Kur'an'm ilim deryasmdan ancak yirmi be§ damlad1r. 0 
Soz'lerde kusur varsa benim s1g anlay1§1ma aittir. 

Dordiincii Lem'a 
Kur'an'm bahislerindeki harika ku§at1c1/zk ve kapsay1c1/zktzr. 

Evet, Kur' an insana ve insanm vazifesine, kainata ve onun 
Hahk' ma, yerlere ve goklere, dunya ve ahirete, ge<;mi§ ve gelecege, 
ezel ve ebede <lair muhim bahisleri bir arada zikreder. Bununla bera-
ber, insanm bir su damlasmdan var edili§inden kabre giri§ine kadar.. 
yeme ve yatma adabmdan kaza ve kader bahislerine kadar.. alemin 
alt! gt1nde yaratilmasmdan tut, ta 113..:;.i'.i.;. _;<llj yeminleriyle 
i§aret esmesindeki vazifelere .. 0f 

0T \115jG l;j i§aretiyle, Cenab-1 Hakk'm 
insamn ve iradesine' mudahalesinden 
ayetinde i§aret edilen, O'nun butun gokleri kudret elinde tutmasma 
kadar.. ayetiyle yeryuzundeki <;i<;ek, 
ilzum ve tut, 118lif1) j J; _;\rl sJ )j ayetiyle ifade et-
tig! verici hakikatlere .. goklerin p 

ayetinde bildirilen vaziyetinden dumanla yanlmasma ve yild1z-
lannm dt1§t1p sonsuz goklerde dagilmasma kadar.. dunyanm imtihan 
i<;in a<;ilmasmdan kapanmasma, ahiretin birinci durag1 olan kabirden, 
sonra berzahtan, ha§irden, s1rat koprusunden cennete ve ebedl saa-
dete kadar.. ge<_;mi§ zaman hadiselerinden, Hazreti Adem'in bedeni-
nin yarabh§mdan, iki oglunun kavgasmdan tut, Nuh tufanma, Firavun 
kavminin bogulmasma ve diger peygamberlerin muhim vakalanna 
112 "O tozutup savuran (rtizgarlara)" (Zariyat SO.resi, 51/1) 
113 "iyilik ic;in birbirinin pe§inden gonderilenler" (Milrselat SO.resi, 77/1) 
114 "Bilin ki, Allah insan ile kalbi arasma girer (diledigi takdirde arzusunu gerc;ekle§tir-

mesini onler)." (Enfal SO.resi, 8/24) 
115 "Arna Allah dilemedikc;e siz dileyemezsiniz." (insan SO.resi, 76/30; Tekvir SO.resi, 81/29) 
116 " •.• gokler alemi de bilkiilmil§ olarak elinin ic;indedir." (Zilmer SO.resi, 39/67) 
117 "Orada ilzilm baglan ve hurmahklar yapnk." (Yasin SO.resi, 36/34) 
118 "Yero milthi§ depremiyle sarstld1g1 zaman." (Zilzal SO.resi, 99/1) 
119 "Sonra iradesi bir gaz halinde olan goge yoneldi." (Fussilet sO.resi, 41/11) 



kadar.. 120 Gi ayetinin i§aret ettigi ezeli hadiseden ta j 
j:; L t+!.J JI L ile anlahlan klyamet haberlerine kadar bu tun 

esas ve bahisleri oyle bir tarzda bildirir ki, o beyan ancak bu-
tun kainah bir saray gibi idare eden bir Zat-1 Zulcelal'e yak1§1r. 0 Zat 
ki, dunyay1 ve ahireti iki oda gibi ac:;1p kapar. Yeryuzunu bir bahc:;e 
ve gokyuzunu lambalarla suslenmi§ bir dam kllm1§hr. Gec:;mi§ ve ge-
lecegi, gece ve gunduz gibi kar§1hkh iki ham sayfa hukmunde gbrur. 
icraatmm silsilesi O'nun nazannda, ezel ve ebed gibi, dun ve bugun 
gibi iki taraf1 birle§mi§ bir §ekilde, haliham hukmundedir. Kur' an i§te 
o Zat'a yak1§ir bir beyandir. 

Nasil ki, bir usta, yaphg1 ve idare ettigi iki binadan bahseder, on-
lann programm1 ve i§lerinin listesini haz1rlar. i§te Kur' an da §U kainah 
yapan, idare eden ve i§lerinin listesini, fihristini -tabir caizse- program1rn 
yazan, gosteren bir Zat'm beyanma yakl§Ir tarzdadir. Onda hic:;bir §ekil-
de yapmac1khk veya zorlama eseri gbrulmez. Hic:;bir taklit §aibesi veya 
ba§kasmm hesabma, kendini onun yerinde farz edip konu§urmu§ gibi 
bir hile emaresi bulunmaz. Kur'an'm saf, berrak ve parlak beyarn buhln 
ciddiyetiyle, safl1g1yla, pakl1g1yla, gQnduzun 1§1gmm "Gune§ten geldim" 
demesi gibi, "Ben alemin Yarahc1smm beyarny1m, kelam1y1m." der. 

Evet, dunyay1 takdir nagmeleriyle, hamd ve §Ukran musikisiyle 
dolduran ve yeryuzunu bir zikir meclisine, bir mescide, ilahi sana-
h seyir ic:;in bir sergiye c:;eviren Kur'an-1 Mucizu'l Beyan; §U dunyay1 
antika sanatlarla susleyen, lezzetli nimetlerle dolduran, hayret verici 
eserlerini ve klymetli nimetlerini sanatmm harikalanyla dunyanm yu-
zune serpen, guzelce dizen, zeminin yuzune seren bir Sani' den, bir 
Mun'im'den ba§ka kime yak1§ir ve kimin kelam1 olabilir? O'ndan 
ba§ka kim Kur'an'a sahip oldugunu iddia edebilir? Bu O'ndan ba§-
ka kimin sozu olabilir? Dunyay1 aydmlatan l§Ik, gune§ten ba§ka neye 
yak1§ir? Kainatm tils1mm1 c:;ozup alemi 1§1kland1ran Kur'an'm beyarn, 
o Ezeli Gune§'ten ba§ka kimin nuru olabilir? Kimin haddine dll§mll§ 
ki, onun benzerini, taklidini yapsm? Evet, bu dunyay1 sanahyla do-
natan bir Sanatkann, sanatm1 takdir eden insanlarla konu§mamas1 

120 "Ben Sizin Rabbiniz degil miyim?" (A'raf suresi, 7/172) 
121 "O gtizel ve Yuce Rablerine bakakahr ... Ve nice suratlar vardir o gun as1hr." 

(K1yamet sliresi, 75/22-23) 
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imkans1zd1r. 0 Zat mademki yapar ve bilir, elbette konu§ur. Madem 
konu§ur, elbette O'nun konu§masma yak1§an, Kur'an'dir. Bir c;ic;e-
gin ihtiyac;lanna ve donatilmasma bile kay1ts1z kalmayan bir Maliku'l 
Mulk, butun mulkunu velveleye veren bir kelama nasil kay1ts1z kahr? 
Onu ba§kasma atfedip k1ymetini hic;e indirir mi? 

Be§inci Lem'a 
Kur'an'zn us/Ubundaki ve az sozle i;;ok §ey bildirmesindeki harika 

ku§at1c1hk ve kapsay1c1!1ktzr. 

Bunda "Be§ l§ik" var. 
Birinci Kur'an'm uslObunun o kadar hayret verici bir en-

ginl@ var ki, bir tek sure, kainatJ ic;ine alan o geni§ Kur'an denizini 
kapsar. Bir tek ayet, o surenin hazinesini ic;ine ahr. Ayetlerin c;ogu 
birer kuc;uk sure, surelerin c;ogu da birer kuc;uk Kur'an'd1r. i§te bu, 
Kur'an'm az sozle c;ok §ey anlatan mucizev! uslubundaki ir§adm bu-
yuk bir lutfu ve guzel bir kolayhg1d1r. (:unku herkes her vakit Kur' an' a 
muhtac; oldugu halde, ya anlay1§s1zhgmdan ya da ba§ka sebepler yu-
zunden her vakit Kur'an'm tamamm1 okumaz yahut okumaya vakit 
ve firsat bulamaz. Onlarm Kur'an'dan mahrum kalmamas1 ic;in her 
bir sure, birer kuc;uk Kur'an hukmune, hatta her bir uzun ayet, birer 
k1sa sure makamma gec;er. Hatta gozu mana alemine ac;1k ke§f ehli 
zatlar, Kur'an'm Fatiha'da, Fatiha'nm da besmelede sakh oldugunda 
birle§irler. Hakikati delilleriyle bilen zatlann ittifak1 §U hakikati ispatlar. 122 

ikinci Kur' an ayetleri emir ve yasak, vaat ve tehdit, te§vik ve 
korkutma, sakmdtrma ve ir§ad, k1ssalar ve misaller, ilah! hukumler ve 
marifet, tabiat ilimleri ve kanunlan, §ahsl hayatm ve toplum hayatmm 
§artlan, kalbl ve manevl hayat ve ahiret gibi, butun beyan ve hakiki 
marifet tabakalanm, insanm ihtiyac;lanm delilleri ve i§aretleriyle ic;e-
rir. Bununla beraber, '; lA.!_ '; LA l;'... yani, "istedigin her §ey ic;in 
Kur'an'dan ne istersen al." cumlesinin ifade ettigi mana, dogruluguy-
la o derece kabul g6rmli§ ki, hakikat ehli zatlar arasmda darb1mesel 
hukmune gec;mi§tir. Kur' an ayetlerinde oyle bir enginlik, oyle bir kap-
say1c1hk var ki, her derde deva, her ihtiyaca g1da olabilir. Evet, oyle ol-
mas1 gerekir, c;unku daima manevl mertebeler kat eden kamil zatlann 

122 AIO.si, Ruhu'l-Meani, 1, 39. 
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butun tabakalanna mutlak rehberin §U vasfa sahip olmas1 §artt1r. 
Ut;;iincii l§ik: Kur'an'm az sozle c;ok §ey anlatan mucizev'i 

uslubudur. Kur' an bazen uzun bir silsilenin iki tarafrm oyle anlatrr ki, o 
silsilenin butununu guzelce gosterir. 

Hem bazen bir kelimenin ic_;inde ac;1kc;a veya i§aretlerle, ima ile bir 
davanm pek c;ok delilini saklar. 

Mesela: 123 :<·.1,\1, :<'·' 11 J-j;;.1, ui::• . .i_:;l;\ , aye-.J 1 -::-::- , .J .> J , ,, • 

tinde Cenab-1 Hakk'm birliginin delil ve i§aretlerinin silsilesini mey-
dana getiren kainatm yaratlh§ silsilesini ba§I ve sonuyla zikrederek o 
ikinci silsileyi gosterir, birincisini okutur. Evet, bir Sani-i Hakim' e §a-
hitlik eden alem sayfalannm birinci derecesi, goklerin ve yerkilrenin 
yaratih§Intn ba§lang1c1d1r. Soma goklerin y1ld1zlarla suslenmesi, yer-
yilzilniln canhlarla §enlendirilmesi, soma gilne§ ve aym ilah'i emirlere 
itaatiyle mevsimlerin degi§mesi, ardmdan gece ve gundilziln degi§imi 
ve akI§I ic_;indeki icraat silsilesidir. Daha soma ise gele gele, bollugun 
ve c;e§itliligin en c;ok gbruldugil insan yuzlerinin ve seslerinin hususi-
yetleri, farkhhklan ve §ahsilikleri. .. Mademki intizamdan en uzak ve 
tesadufiln kan§ma ihtimali bulunan insan yilzlerindeki farkhhklarda 
hayret verici ve hikmetli bir intizamm var oldugu, gayet sanatkar bir 
Hak'im'in kaleminin i§ledigi gosterilse, elbette intizamlan apac;1k olan 
oteki sayfalar kendi kendine anla§rhr, Nakka§InI gosterir. Hem madem 
koca goklerin ve yerkilrenin yarahh§mm ba§lang1cmda bir sanatm ve 
hikmetin izleri gorilnilyor. Elbette kainat saraymm temel ta§I olarak 
gokleri ve yeryilzilnil hikmetle koyan bir Sani'in diger eserlerindeki 
sanat1, hikmetli nakr§lan da pek ac;1khr. i§te §U ayet gizliyi ac;1k, ac;1g1 
gizli k1larak gayet gilzel bir §ekilde, az sozle c;ok §ey anlatan bir uslup 
gosteriyor. , 

Evet 124.) , : ayetinden tut ...;:.;1,' i.:..\11 \; ::\1 tl, , ' -: 0-:"": /; , . ' / '-?.' <.$'""' u:- 3 
j.Aj ayetine kadar 

123 "O'nun varhgmm ve kudretinin delillerinden biri de, gokleri ve yeri yaratmas1, li-
sanlanmzm ve renklerinizin farkh olmas1d1r." (Rum suresi, 30/22) 

124 "Haydi siz ak§ama girerken, (sabaha c:;ikarken) Allah'1 takdis ve tenzih edin, namaz 
k1lm." (Rum suresi, 30/17) 

125 "Goklerde ve yerde en yi.ice sifatlar Allah'md1r. 0 Aziz ve Hakimdir: Mutlak galip-
tir, tam hi.iki.im ve hikmet sahibidir." (Rum suresi, 30/27) 

126 " ... O'nun varhgmm ve kudretinin delilleridir..." (Rum suresi, 30/20, 21, 22, 23, 24, 25) 
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ile ba§layan deliller zinciri, bir cevherler, nurlar, mucizeler ve veciz 
ifadeler silsilesidir. Kalb istiyor ki, §U definelerde gizli olan elmaslan 
gostereyim. Fakat ne yapay1m, makam bunu kaldirm1yor. Ba§ka vak-
te erteleyip o kap1y1 §imdi a<:;mtyorum. 

Hem mesela 

Demek, be§ cumle veciz bir §ekilde bir cumlede ozetlendigi halde 
a<:;1khg1 bozulmuyor, anlamay1 zorla§ttrm1yor. 

Hem mesela: 131 l)L \11 _;.JJ1 F. ayetine bak: Asi 
insanm "(urumu§ kemlkleri diriltecek?" 132 diye meydan okur gibi 
inkanna kar§t Kur' an der ki: "Onlan ilk kim yaratmt§Sa o diriltecek. 0 
Zat, her bir §eyi her haliyle bilir. Hem size ye§il aga<:;tan ate§ <:;tkaran 
bir Zat, <:;lirumli§ kemige de hayat verebilir." 133 i§te bu ayet, yeniden 
dirili§ meselesine farkh yonleriyle bakar, onu ispatlar. 

bncelikle, Cenab-1 Hakk'rn insana ihsan ettigi nimet silsilesini ha-
tira getirir. Fakat ba§ka ayetlerde etrafhca anlatt1g1 i<:;in k1sa keser, me-
seleyi akla havale eder. Yani, "Size aga<:;tan meyveyi ve ate§i, ottan 
erzak1 ve tohumlan, topraktan tahil ve bitkileri verdigi gibi, yeryuzunu 
-her bir erzakrn1zrn i<:;inde bulundugu- ho§ bir be§ik ve alemi, guzel 
ve butun ihtiya<:;larrn1z1 i<:;inde saklayan bir saray yapan Zat'tan ka<:;1p 
ba§tbo§ kalarak hi<:;lige, yokluga saklamlmaz. Vazifesiz olarak kabre 
girip uyandmlmamak uzere rahat yatamazsrn1z." der. 

Sonra ayet o hakikatin bir deliline i§aret eder, \J1 _;.JJ\ keli-
mesiyle §U manay1 bildirir: Ey ha§ri inkar eden adarrl'! bak. .. 

127 "Hele siz beni hapishaneye bir gonderiverin. Yusuf! Sozu dogru ve isabetli olan 
aziz dostum!" (YO.suf sO.resi, 12/45-46) 

128 "Beni Yusuf' a gonderin." (YO.suf sO.resi, 12/45) 
129 "Yusuf!" (YO.suf sO.resi, 12/46) 
130 Gonderiverin onu, Yusuf' a ruyay1 tabir ettirmek ic;in. Onu onderdiler. 0 da zinda-

na gitti. Ve §6yle dedi: "Yusuf..." 
131 "O'dur ki sizin ic;in ye§il agac;tan bir ate§ yaratir." (Yasin sO.resi, 36/80) 
132 Yasin, 36/78. 
133 Yasin, 36/79, 80. 
134 "Ye§il agac;." (Yasin suresi, 36/80) 
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K1§m blen, kernikler gibi say1s1z agac1 baharda dirilten, ye§illendiren, 
hatta her bir agac;ta yaprak, c;ic;ek ve rneyve olarak ha§rin uc; farkh 
rnisalini gosteren Zat' m kudretine inkarla, ha§ri ak1ldan uzak gorrnekle 
rneydan okunrnaz. 

Sonra bir delile daha i§aret eder, der ki: Size agac; gibi yogun, agir, 
karanhk bir rnaddeden ate§ gibi ho§, hafif, nuranl bir rnaddeyi c;1karan 
bir Zat'm odun rnisali kerniklere ate§ gibi bir hayat ve nur gibi bir §UUr 
verrnesini nas1l ak1ldan uzak goruyorsunuz? 

Sonra bir delili daha ac;1klar, der ki: Bedeviler ic;in kibrit yerine ate§ 
c;1karan rne§hur agacm iki dah ye§ilken birbirine suruldugu vakit ate§i 
yaratan, rutubetiyle ye§illik ve s1cakhg1yla kuruluk gibi iki zit tabiati ay-
m agac;ta birle§tiren, boylece her bir §eyin ve toprak, hava, su, ate§ gi-
bi tabiattaki as!! unsurlann kendi emrine baktigm1, kudretiyle hareket 
ettigini, hic;bir §eyin ba§ibo§ olmad1gm1 gosteren bir Zat'm, topraktan 
yap1lan ve sonra topraga donen insam topraktan yeniden c;1karmas1 
ak1ldan uzak g6rulemez. O'na isyan ile meydan okunrnaz. 

Sonra Hazreti Musa'mn (aleyhisse/am) me§hur agacm1 hatirlata-
rak, Resul-u Ekrem'in (aleyhissaldtu vesse/am) ha§ir davasmm Musa 
Aleyhisselarn'm da davas1 oldugunu bildirir. Peygamberlerin bu hu-
sustaki ittifakma orttik bir §ekilde i§aret edip §U kelimenin vecizligine 
bir incelik, bir guzellik daha katar. 

Dordiincii l§ik: Kur'an'm vecizligi o derece kapsay1c1 ve harikadir 
ki, dikkat edilse §U g6runur: Bazen bir denizi bir ibrikte gosteriyor gibi 
pek geni§, c;ok uzun ve kulll dusturlan, umumi kanunlan, basit ve avarn-
ca anlay1§lara rnerhamet mahiyetinde basit bir k1srn1yla, belli bir hadi-
seyle anlatir. Bunun binlerce misalinden yalmz ikisine i§aret edecegiz. 

Birinci Misal: Yirrninci Soz'un Birinci Makam'mda etrafl1ca izah edi-
len tic; ayettir. Hazreti Adern'e Cenab-1 Hakk'm isimlerinin ogretilmesi 
hadisesiyle, onun §ahsmda insanogluna btittin ilimlerin ilham olundugu-
nu, ogretildigini ifade eder .135 Hazreti Adern' e rneleklerin secde etrnesi, 
§eytanm ise etrnemesi hadisesiyle, bahklardan rneleklere kadar pek c;ok 
varhgm insana itaat ettigini, y1landan §eytana kadar zararh rnahluklann 
ise ona boyun egrneyip du§rnanhk besledigini bildirir.136 Hem Musa 

135 Bkz. Bakara suresi, 2/31. 
136 Bkz. Bakara suresi, 2/34. 
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(aleyhisselam) kavminin, M1sir'daki inege tapma inancmdan alman ve 
"icl"137 hadisesinde tesirini g6steren inam§imn, bir inegi kesmekle, Musa 
Aleyhisselam'm b1c;:ag1yla kesildigini ifade eder.138 Hem ta§tan su c;:1kma-
s1, ic;:inden c;:aylann akmas1 ve ta§larm dag1hp yuvarlanmas1yla, toprak 
altmdaki ta§ tabakasmm su damarlanna yuva oldugunu ve topraga ana-
hk ettigini anlatir. 139 

jkinci Misa/: Kur'an'da c;:ok tekrar edilen Hazreti Musa (aleyhisse/am) 

k1ssasmda gec;:en cumleler ve k1s1mlard1r. Her biri umumi bir kanunun 
ucu olarak g6sterilmi§tir ve o kanunu ifade eder. 140 

Mesela, 141 \_;.. __rP J J.I l:; ayetinde Firavun vezirine §6yle em-
reder: "Bana yuksek bir kule yap, g6gu seyredip acaba Musa'nm 
( aleyhisse/am) dava ettigi gibi gokleri idare eden bir ilah var m1 di ye 
bakacag1m." i§te 142 \_;.. __rP kelimesiyle ve §U basit hadiseyle ayet; dags1z 
bir c;:olde bulunduklan ic;:in daglan arzulayan, Hahk'1 tammad1klan ic;:in 
tabiata taparak rubO.biyet dava eden, zorbahklan ve zulumleriyle nam 
salm1§, §6hrete dll§klln olduklanndan dag gibi me§hur piramitler in§a 
eden, sihre ve reenkarnasyona (ruhun ba§ka bedenlere gec;:mesine) 
inand1klan ic;:in cenazelerini mumyalabp o dag misali mezarlarda mu-
hafaza ettiren M1sir firavunlarmm tuhaf bir gelenegini bildirir. 

Mesela, f ayetinde Cenab-1 Hak, bogulan Fira-
vun'a der ki: "Bugun senin bogulan cesedini kurtaracag1m." Bununla 
butun Firavunlarm, reenkarnasyon inanc1yla cenazelerini mumyalata-
rak gelecekteki nesillere g6stermek gibi 6lumu habrlatan, ibret verici 
bir adetlerini ifade eder. Hem bu asirda, o bogulan Firavun'un cese-
di diye ke§fedilen bir bedenin, o boguldugu denizden sahile atilmas1 
gibi, zamanm denizinde asirlann dalgalan ustunde asnm1zm sahiline 
atilacagm1 mucizevi, gaybi bir i§aretle haber verir. Bir mucizelik panlt1s1 

137 israilogullan Firavun'dan kurtulup Sina C::oli.i'ne yerle§tikleri zaman ya§anan buzag1 
hadisesi. Hazreti Musa (aleyhisselam) Sina Dag1'na 9km1§ ve orada bir sure kalmi§tl. 
israilogullan da bu esnada altmdan bir buzag1 yaparak ona tapmaya ba§lam1§lard1 

138 Bkz. Bakara sO.resi, 2/67-71. 
139 Bkz. Bakara sO.resi, 2/60. 
140 Bkz. Bakara sO.resi, 2/40-71; Nisa sO.resi, 4/153-162; Maide sO.resi, 5/20-26; A'raf 

sO.resi, 7 /103-162; Taha sO.resi, 20/9-79. 
141 "Haman! Benim i<.;in bir kule in§a et." (Mi.i'min sO.resi, 40/36) 
142 Kule. 
143 YO.nus sO.resi, 10/92. 
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hukmi.indeki o tek kelime bunun bir mucize oldugunu gosterir. 
Hem mesela, ayeti, israilogullarmm 

c;;ocuklannm oldurulup k1z c;;ocuklarmm hayatta birak1lmasm1, bir Fira-
vun zamanmdaki bir hadiseyle anlatir. Yahudi milletinin c;;ogu mem-
lekette, her as1rda maruz kald1g1 c;;e§itli katliamlan, kadm ve k1zlann 
haram eglence hayatmda oynad1klan roli.i ifade eder. 

14s- , , i;:. O I , , 0 \ j W, 
u': u.o..r- 3 
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Yahudilerle ilgili §U iki Kur'an hukmu, o milletin toplum hayatm-
da dolap ve hileyle surdurdukleri §U iki mUthi§, umumi dustura i§a-
ret eder: Toplum hayatm1 sarsan, gayreti ve emegi sermaye ile kar§I 
kar§tya getirip fakirleri zenginlerle c;;arp!§tlran, kat kat faizle bankalar 
kurmaya sebep olan ve hileyle ma! biriktirenler Yahudiler oldugu gibi, 
yine o milletin mahrum kald1g1 ve daima zulum gordugu hukumetler-
den ve muktedirlerden intikam1m almak ic;;in her c;;e§it fesat komitesine 
kan§hgm1 ve her tur ihtilale parmak kan§hrd1gm1 bildiriyor. 

Mesela, 150..S _rj1 tj yani, "Eger dogru iseniz, haydi olumu isteyi-
niz! Hie;; istemeyeceksiniz." i§te Peygamber (aleyhissa/atil vesselam) mec-
lisinde, kuc;;uk bir topluluktaki basit bir hadise, hayat hirs1 ve alum kor-
kusuyla me§hur olan Yahudi milletinin ta k1yamete kadar ha! diliyle 

144 "Onlar sizin dunyaya gelen erkek i;ocuklanmz1 kesiyor, k1z i;ocuklanmz1 ise kotiiluk 
ii;in hayatta birak1yorlard1." (Bakara sO.resi, 2/49; ibrahim sO.resi, 14/6) 

145 "insanlar ii;inde dunya hayatma en hirsh olanlann onlar oldugunu gbriirsun." (Ba-
kara sO.resi, 2/96) 

146 "Onlardan bin,;ogunun giinaha, ba§kasmm hakkma tecaviiz etmeye, haram yemeye 
yan§ircasma ko§tuklanm gbriirsun. Yaptiklan §ey ne kadar kohl!" (Maide sO.resi, 5/62) 

147 "S1rf fesat i;1karmak ii;in dunyanm her tarafmda ko§UP dururlar. Allah bozgunculan 
sevmez." (Maide sO.resi, 5/64) 

148 "Biz israilogullarma Kitapta §U hukmu de takdir ettik: 'Siz Ulkede iki kere bozgun-
culuk yapacaksm1z ... "' (isra sO.resi, 17/4) 

149 ''Fakat sakm yeryuzunde fesat i;ikararak ta§kmhk yapmaym." (Bakara sO.resi, 2/60; 
A'raf sO.resi, 7/74; HO.d sO.resi, 11/85; $uara sO.resi, 26/173; AnkebO.t sO.resi, 29/36) 

150 "Haydi, olumu istesenize!" (Cum' a sO.resi, 62/6. Aynca Bkz. Bakara sO.resi, 2/94) 
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olumu istemeyecegini ve hayat htrsm1 btrakmayacagm1 ifade eder. 
Mesela: G.;,.?j Bu beyan, o milletin kaderini 

umumi bir §ekilde anlahr. l§te o milletin karakterinde ve kaderinde 
sakh olan §U mi.ithi§ di.isturlar i<;:indir ki, Kur' an onlara pek §iddetli 
hitap ediyor, edeplendirmek maksad1yla deh§etli tokat vuruyor. 
orneklere bak1p Hazreti Musa'nm (aleyhisselam) ve israillogullannm 
ba§ka k1ssalanm ve onlar hakkmda anlattlan ba§ka k1s1mlan bu k1s-
saya k1yasla. Bu Dordi.inci.i l§1k'ta bahsedilen, Kur'an'm az sozle <;:ok 
§ey anlatmasmdaki mucizelik panlt1s1 gibi, Kur'an'm basit kelimeleri-
nin ve ku<;:uk bahislerinin ardmda pek <;:ok mucizelik panltts1 vard1r. 
Arif olana bir i§aret yeter. 

Be§inci l§ik: Kur'an'm maksatlanm ve meseleleri beyan edi§i, 
manalan ve i.islO.bu, tathhg1 ve guzelligi itiban ile harika ku§attc1hg1d1r. 

Evet, Kur'an-1 Mucizi.i'l Beyan'm sO.relerine ve ayetlerine, bilhassa 
sO.relerin giri§lerine ve ayetlerin ba§lanna, durak yerlerine dikkat edilse 
gbrUli.ir ki: Kur'an, her turli.i belagati, soz sanatm1 .. kusursuz, ustun 
ve yi.ice bir i.is!O.bun bi.iti.in <;:e§itlerini .. gi.izel ahlaka <lair her hususu .. 
bi.iti.in tabii ilimlerin ozi.ini.i .. Cenab-1 Hakk'1 bilmenin fihristini.. insan 
ve toplum hayatmm blitun faydah dusturlanm .. ve §U kainatm butun 
yi.ice hikmetlerini, nurani kanunlanrn bir arada i<;:erir. Buna ragmen 
onda hi<;:bir kan§ikhk emaresi gori.inmi.iyor. 

Evet, o kadar farkh hususiyetleri hi<;:bir kan§1khk olmadan bir ara-
ya toplamak ancak i.isti.in kudret sahibi Kahhar bir Zat' m mucizevi 
nizam1yla olabilir. Ger<;:ekten buti.in bu ku§ahc1hk i<;:inde §U intizam ile 
beraber, ge<;:mi§ yirmi dart Soz' de izah ve ispat edildigi gibi, katmerli 
cehaletin sebebi olan ah§kanhk ve gaflet perdelerini keskin beyanlany-
la y1rtmak .. adet perdeleri altmda gizli harikuladelikleri <;:1kanp goster-
mek .. sapkmhgm ve aldam§m kaynag1 olan tabiat putunu tevhid delil-
lerinin elmas k1hc1yla par<;:alamak .. gaflet uykusunun kalm tabakalanm 
§im§ek misali sesiyle dag1tmak.. insan aklmm eseri olan felsefeyi aciz 
btrakan, kainatm anla§llmas1 zor ttls1mm1 ve alemin yarahh§tn!D garip 
muammasm1 <;:ozi.ip ke§fetmek elbette hakikati goren ve gayb1 bilen, 
hidayet kaynag1 ve dogruluk rehberi Kur'an gibi, mucizeler gosteren 

151 "i§te bu hadiseden sonra ilzerlerine horluk ve yoksulluk damgas1 basild1." (Bakara 
suresi, 2/61) 
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bir kitabm harikulade i§leridir. 
Evet, Kur'an ayetlerine insaf ile dikkat edilse, onun yalmz bir-iki 

maksad1 anlatan, tek bir fikir silsilesini yava§ yava§ takip eden ba§ka 
kitaplara benzemedigi gorulur. Kur'an'm adeta birdenbire, ani bir tav-
n ve vahyediliyormu§, kalbe blfak1hyormu§ gibi bir gidi§ah var. Hem 
beraber indirilen her bir klsmmm, mustakil olarak, uzak bir yerden 
geldiginin, gayet ciddi ve muhim bir haberin tek tek, klsa k1sa pan;alan 
oldugunun i§aretleri goruluyor. 

Evet, kainatla ve onun Yarahc1s1yla bu derece ilgili, ciddi haberleri 
kainatm Hahk'mdan ba§ka kim verebilir? Kimin haddine ki, haddini 
hadsiz derece a§1p Hahk-1 Zulcelal'i kendi keyfince konu§tursun ve §U 
kainatm dogru bir tercumam olsun! Evet, Kur'an'da kainatm Sani'inin 
pek ciddi, hakiki, dogru ve yuce bir uslO.pla konu§tugu, konu§turdugu 
goruluyor. Onda taklidi ima edecek hic_;bir i§aret bulunmaz. 0, soyler 
ve soyletir. Farz-1 muhal, Museylime gibi biri haddini hadsiz derece 
a§lP o yuce beyam taklit etse, izzet ve ha§met sahibi Hahk-1 Zulcelal'i 
kendince konu§tursa ve kainata da O'na kar§l istedigini soyletse, bun-
da elbette binlerce taklit emaresi ve sahtekarhk alameti bulunurdu. 
<:;unku en a§ag1 bir haldeyken en yuksekteymi§ gibi tavlf takmanlann 
her halleri taklitc;iliklerini gbsterir. i§te §U hakikati yeminle ilan eden, 

(1) 0-*11 J # Ll j © 0j Ll j Jj, Ll @) 0Y, 
/ / 

152 ' , , , ']1 ,, : I 
'-.?Y-'73 

ayetine bak, dikkat et. .. 

O<;UNCU 
Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm gayba dair haberlerinin, tazeligini her 

as!fda korumasmdaki ve her tabakadan insana makul gelmesindeki 
i'cazd1r. Bu "$ua"nm 'Uc; Cilve'si var. 

Birinci Cilve 
Kur'an'daki gayba dair haberlerdir. 

152 "Kayan Y1ld1za yemin olsun ki. Arkada§mlz Muhammed yamlmad1, sapmad1, al-
danmadi. 0 kendi heva ve hevesiyle konu§muyor. 0, kendisine indirilen bir vahiy-
den ba§ka bir §ey degildir." (Necm suresi, 53/1-4) 
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Bu cilvenin deli<:; '§avk'1153 var. 
Birinci Kur'an'm ge<;;mi§e dair verdigi gaybl haberlerdir. 
Evet, Kur'an-1 Hakim, okuma yazma bilmeyen ummi ve emin bir 

zatm dilinden, Hazreti Adem zamanmdan Saadet Asn'na kadar butiin 
peygamberlerin miihim hallerini ve hadiselerini oyle bir tarzda zikre-
der ki, ondaki haberlerin T evrat ve incil gibi kitaplarm da tasdikiyle 
gayet kuvvetli ve ciddi oldugunda herkes birle§ir. Kur' an, ge<;;mi§ mu-
kaddes kitaplarm ittifak ettikleri noktalarda onlan dogrular; ayn dii§-
tiikleri bahislerde ise vakanm hakikatini bildirir. 

Demek, Kur'an'm gayba a<;;1k gozii, ge<:;mi§ zaman hadiselerini 
oteki mukaddes kitaplann hepsinin iistiinde bir makamdan goriir. 
ittifak edilen meselelerde onlarm dogruluguna §ahitlik eder, diger 
meseleleri ise diizeltir. Halbuki Kur' an' da zikredilen ge<;;mi§ zaman 
hadiseleri ve halleri akilla bilinecek §eyler degildir. Aksine, o ha-
berler, vahye bagh birer nakildir. Naki! ise okuma yazma bilenle-
re mahsustur. Fakat Kur'an, dost ve dii§manm ittifak1yla, okuma 
yazma bilmeyen, dogruluguyla, giivenilirligiyle me§hur, "iimmi" 
lakabtyla amlan bir zata (aleyhissaldtil vesselam) inmi§tir. Hem Kur'an 
o ge<;;mi§ zaman hadiselerini adeta gozle goriilmii§<;;esine anlahr. 
<.;unkii Kur'an'da uzun bir hadisenin ozii ve ruhu bulunur, o hadise 
belli bir maksada giri§ olarak zikredilir. Demek, Kur'an'daki biitiin 
ozet halindeki bahisler ve k1saca zikredilen hadiseler, onlan bildiren 
Zat'm biitiin maziyi her haliyle gordiigiiniin delilidir. Zira bir zatm 
bir ilimde veya sanatta ehil oldugu, kabiliyeti ve mahareti, ozlii bir 
sozuyle ya da bir eserinin kii<;;iik bir par<;;asmdaki sanatla anla§thr. 
Kur'an'da zikredilen hadiselerin ozeti ve ruhu gosteriyor ki, onlan 
soyleyen, gelmi§ ge<;;mi§ biitiin hadiseleri engin ilmiyle goriir -tabir 
caizse- benzersiz bir maharetle haber verir. 

ikinci Kur'an'daki gelecege dair gaybl haberlerdir. 
Bu k1s1m haberlerin <;;ok <;;e§idi var. Birincisi hususidir. Varltgm 

hakikatini kalb goziiyle gbren bazt ke§f ehli zatlara ve velilere hasttr. 
Mesela, Muhyiddin-i Arabi 154f JY\ ayetleriyle ba§layan Rum 
suresinde gayba dair pek <;;ok haber bulmu§tUr. imam Rabbanl, bazt 

153 Parilh, t!ltk. 
154 "Elif, Ll.m, Mim. Rumlar (yakm bir yerde) maglup oldular." (Rum silresi, 30/1-2) 
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surelerin ba§mdaki "huruf-u mukatta"da155 gayba ait bin;ok hadisenin 
i§aretlerini ve haberlerini gormli§H.ir... Bunun gibi, e§yanm i<; yuzune 
vak1f alimler ii;in Kur'an, ba§tan sona gayba dair haberlerle doludur. 
Biz yalmzca herkesi ilgilendirecek bir kismma i§aret edecegiz. Bunun 
da pek i;ok tabakas1 var, yalmz birinden bahsedecegiz. 

i§te Kur'an-1 Hakim, Resul-u Ekrem' e (aleyhissa/6ta vesse/am) der ki:155 HA?iYE 
, ' / 

157 , .0J I j;, , ;) \ , , 
_} 

1ss0)i;..5'] j;.jj 
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155 Baz1 surelerin ba§mda bulunan ve birer ilah! §ifre vasf1 ta§iyan harfler. Elif, lam, 
mim, ya, sin gibi ... 

156 Gaybdan haber veren, k1ymetli birer hazine olan bu ayetler pek c;ok tefsirde 
izah edildiginden ve eski harfle basilmas1 niyetinin muellifine verdigi aceleden do-
lay1 burada izahs1z ve kapah kald1lar. 

157 "O halde sabret! (unku Allah'm vaadi kesindir." (Rum suresi, 30/60; Mu'min 
suresi, 40/55, 77) 

158 "in§allah siz kiminiz ba§ml hra§ ettirmi§, kiminiz sac;lanm klsaltm1§ olarak, Mescid-i 
Haram' a korkmaks1zm, tam bir guven ic;inde gireceksiniz." (Fetih suresi, 48/27) 

159 "Butlin dinlere ustlin k1lmak ic;in resulunu hidayet ve hak dinle gonderen O'dur." 
(Fetih suresi, 48/28) 

160 "Arna bu yenilgilerinden soma galip gelecekler. Birkac; y1l ic;inde. (unku i§leri ka-
rara baglama yetkisi Allah' a aittir." (Rum suresi, 30/3-4) 

161 "Yakmda goreceksin, onlar da gorecekler. Hanginizde imi§ o dertler, o delilikler." 
(Kalem suresi, 68/5-6) 

162 "Ne o, yoksa onlar senin hakkmda '$airin biri, felegin onun ba§ma neler getirece-
gini gorecegiz' mi diyorlar? De ki: Bekleyin bakalim! Ben de sizin feci ak1betinizi 
bekliyorum." (TUr suresi, 52/30-31) 

163 "Allah seni, zarar vermek isteyenlerin §erlerinden koruyacaktir." (Maide suresi, 
5/67) 

164 "Bunu yapamazsamz -ki hic;bir zaman yapamayacaks1mz." (Bakara suresi, 2/24) 
165 "Onlar asla onu (oli.imi.i) temenni etmezler." (Bakara sliresi, 2/95) 
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Bunlar gibi pek c;:ok ayetin ifade ettigi gayba dair haberler aynen, 
dogru c;:1km1§hr. i§te o gayba dair haberlerin, pek c;:ok itiraz ve tenkide 
ugram1§, en kuc;:uk bir hatas1yla davasm1 kaybedecek bir zatm lisamn-
dan boyle tereddutsuz, tam bir ciddiyet ve guven ic;:inde, §a§maz bir 

166 "Evet, Biz ileride onlara delillerimizi gerek di§ dunyada, gerek kendi oz varhklann-
da gosterecegiz; ta ki Kur'an'm, Allah tarafmdan gelen gerc;egin ta kendisi oldugu 
onlar tarafmdan da iyice anla§ilsm." (Fussilet suresi, 41/53) 

167 "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 yine de 
onun gibi bir kitap meydana getiremezler." (isra suresi, 17/88) 

168 "Allah onlarm yerine oyle bir topluluk getirecek ki, Allah onlan sever, onlar Allah'1 
severler. Onlar muminlere kar§l alc:;akgonullu, kafirlere kar§I onurlu ve zorludur. 
Allah yolunda cihad eder ve bu hususta dil uzatan hie:; kimsenin ay1plamasmdan 
korkmazlar." (Maide suresi, 5/54) 

169 "De ki: 'Hamd 0 Allah' a olsun ki, size er gee:; alametlerini gosterecek siz de onlan 
tamyacaksm1z."' (Nern! suresi, 27/93) 

170 "De ki: Sizi imana davet ettigimiz ilah Rahman'd1r. Biz O'na iman ettik. O'na da-
yand1k. Yakmda ogrenirsiniz: Kimin tarafmda kesin sap1khk!" (Mi.ilk suresi, 67/29) 

171 "Allah ic:;inizden iman edip makbul ve gi.izel i§ler i§leyenlere kesin olarak vaat bu-
yurur ki: Daha once mi.iminleri di.inyada hakim kild1g1 gibi kendilerini de hakim 
k1lacak, kendileri ic:;in begenip sec:;tigi islam dinini tatbik etme gi.ici.i verecek ve 
ya§ad1klan korkulu donemin arkasmdan kendilerini tam bir guvene erdirecektir." 
(Nur suresi, 24/55) 
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dogrulugu hissettiren bir §ekilde 9kmas1 kesinlikle g6sterir ki, 0 zat 
Ostad-1 Ezell'sinden, yani Rabbinden ders ahyor, sonra sbyliiyor. 

Kur'an'm ilahi hakikatlere, yeryiizii kanunlanna ve 
ahiret hayatma <lair gaybi haberleridir. 

Evet, Kur'an'm ilahi hakikatlere <lair ve kainatm bls1mm1 c;oziip 
alemin yarabh§ s1rnm bildiren beyanlan, gayba ait haberlerin en milhi-
midir. <:;unkil sonsuz dalalet yollan ic;inde istikametle gidip o gaybi ha-
berleri bulmak insan aklmm kan degildir ve olamaz. En dahi filozofla-
rm bile o meselelerin en kilc;ilgune ak1llanyla yeti§emedigi malumdur. 
Kur'an o ilahi hakikatleri g6sterdikten ve yeryilzil kanunlanm bildir-
dikten sonra, kalbin temizligi, nefsin terbiyesi, ruhun terakkisi ve aklm 
kemale ermesiyle insan, "Dogru s6yledin!" deyip o hakikatleri kabul 
eder. Kur'an'a "Barekallah!" der. Bu k1smm izah1 ve ispab On Birinci 
Soz' de k1smen gec;mi§, tekrara gerek kalmamt§br. Ahiret ve berzaha 
<lair hallere ise insan akh gerc;i kendi ba§ma yeti§emez, o hakikatleri 
gbremez. Fakat Kur'an'm rehberliginde onlan gbziiyle gbrmil§ derece-
de ispat edebilir. Onuncu Soz' de, Kur' an' m gayba <lair §U haberlerinin 
ne derece dogru oldugu anlablm1§ ve ispatlanm1§br. Ona milracaat et. 

ikinci Cilve 
Kur'an'zn tazeligi ve gen<;ligidir. 
Kur' an, her asirda yeni indiriliyor gibi tazeligini, genc;ligini koruyor. 

Evet, ezeli bir hutbe olarak her asirdaki her tabakadan insana birden 
hitap ettigi ic;in daima gene; kalmas1, taze olmas1 laz1mdir. Oyle oldugu 
g6rillmil§ ve g6rillilyor. Hatta Kur' an, anlayt§lan ve meyilleri farkh olan 
her asra, adeta hususi olarak indirilmi§ gibi bakar, baktmr ve ders verir. 
insanhgm eserleri ve kanunlan, bpk1 insanhk gibi ihtiyarhyor, degi§iyor. 
Fakat Kur'an'm hilkilmleri ve kanunlan o kadar sabit ve saglamdir ki, 
asirlar gec;tikc;e kuwetini daha c;ok gbsteriyor. Evet, kendine c;ok gil-
venen ve Kur'an'm sozlerine kulag1m kapayan §U asir ve §U asnn ehl-i 
kitap insanlan, Kur'an'm J,;t lf . J.;l lf §eklindeki yo! 
g6sterici hitabma 0 kadar muhtac;tir ki, adeta 0 hitap dogrudan dogruya 
asnm1za bakar ve J,;t 4 ifadesi J,;1 4 manasm1 da ic;erir. 

172 "Ey Ehl-i Kitap!" (PJ-i imran suresi, 3/64, 65, 70, 71, 98, 99; Nisa suresi, 4/171; 
Maide suresi, 5/59, 68, 77) 

173 Ey ehl-i mektep! 
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Kur' an bi.iti.in §iddetiyle, bi.iti.in tazeligiyle ;l_"J.:;, Jl 1_,Jt;.5 j;I 
174pj sedasm1 alemin her tarafma savuruyor. , , 

Mesela §ah1slar ve toplumlar, Kur'an'1 itirazla <;;i.iri.itmekten aciz 
kald1klan halde, bi.iti.in insanhgm ve belki cinlerin de gayretlerinin, fi-
kirlerinin neticesi olan bugi.inki.i medeniyet, Kur'an'a cephe almi§hr. 
Kur'an'm mucizeligine sihirleriyle kar§l koyuyorlar. §U mi.ithi§ 
yeni inkarc1lara kar§I Kur'an'm mucizeligini ve 0$-1 J' j 

ayetinin davasm1 ispat etmek i<;;in, o itirazc1lann ortaya koy-
duklan iddialarla Kur' an esaslanrn kar§ila§hracag1z. 

• Birinci derecede: Birinci Soz' den Yirmi Be§inci Soz' e kadar olan 
bi.iti.in k1yaslamalar, ol<;;i.iler, o Soz'lerin hakikatleri ve ba§larmdaki 
ayetler, iki kere iki dart eder derecesinde, medeniyete kar§I Kur'an'm 
i' cazm1 ve i.isti.inli.igi.ini.i ispat eder. 

• ikinci derecede: On ikinci Soz'de ispatland1g1 gibi, Kur'an'm 
i.isti.inli.igi.ini.i gostermek i<;;in bir k1s1m di.isturlanm ozetlemek yeter. 

i§te bugi.inki.i medeniyet, felsefesiyle, toplum hayatmda dayanak 
noktasm1 "kuvvet" kabul eder. Hedefi "menfaat" bilir. Mi.icadeleyi 
hayat di.isturu olarak g6ri.ir. Toplumlan bir arada tutan bag1 "irk ve 
menfi milliyet<;;ilik" sayar. Gayesi, nefsin heveslerini tatmin ve insa-
nm ihtiya<;;lanm artirmak ii;in ba21 haram eglencelerdir. Halbuki kuv-
vetin hususiyeti ve geregi, tecavi.izdi.ir. Menfaatin geregi, her arzuya 
yetmediginden, i.istunde bogu§makhr. Mi.icadele di.isturunun geregi, 
<;;arp1§maktir. Irk<;;1hgm geregi, tabiatmda ba§kasm1 yutarak beslenmek 
oldugundan, tecavi.izdi.ir. i§te bu dusturlanyla medeniyet, bi.iti.in gi.i-
zellikleriyle beraber insanhgm ancak yi.izde yirmisine goruni.i§te bir sa-
adet verip yi.izde seksenini huzursuzluga, sefalete atm1§tir. 

Kur' an hikmeti ise dayanak noktasm1 kuvvet yerine "hak" kabul 
eder. Gayede menfaat yerine "fazilet"i ve "Allah'm nzas1"m tamr. Ha-
yatta mucadele kanunu yerine, "yard1mla§ma di.isturu"nu esas ahr. 
Toplumlarda irk ve milliyet yerine "din, sm1f, vatan" baglanm kabul 
eder. Gayesi, nefsin heveslerinin haddi a§masma set <;;ekmek ve ruhu 

174 "Ey Ehl-i Kitap, bizimle sizin aram1zda birle§ecegimiz, mli§terek ve adil §U sbzde 
karar kilahm ... " (Al-i imran suresi, 3/64) 

175 "De ki: Yemin ederim! Eger insanlar ve cinler bir araya toplansalar. .. " (isra suresi, 
17/88) 
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yi.iksek meziyetlere te§vik etmektir. Ulvi hislerini tatmin ederek insam 
"kemal vas1flanna" ula§hnr, insan eder. 

Hakkm geregi, ittifaktir. Faziletin geregi, dayam§mad1r. Yard1mla§-
ma kanununun geregi, birbirinin imdadma yeti§mektir. Dinin geregi, 
karde§lik, samimiyet ve beraberliktir. Nefsi gemleyip baglamanm ve 
ruhu yuksek vas1flara kamc;;ilayarak serbest birakmanm neticesi ise iki 
cihan saadetidir. i§te bugunki.i medeniyet, diger semavi dinlerin ve 
bilhassa Kur'an'm dersinden ald1g1 gi.izellikler bir tarafa, Kur' an' a kar§I 
boyle hakikat nazannda maglup di.i§mil§tilr. 

• Oc;;unci.i derecede: Kur'an'daki binlerce meseleden 6rnek olarak 
yalmz i.ic;;-d6rt tanesini g6sterecegiz. Evet, Kur'an'm di.isturlan, kanun-
lan, ezelden geldiginden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunlan gi-
bi ihtiyarlamaz, olume mahkOm degildir. Daima genc;;tir, kuvvetlidir. 
Mesela bugunki.i medeniyet, butun hayir cemiyetleriyle, butun bask1-
c1 ve §iddetli duzenleriyle ve gi.izel ahlak ic;;in verdigi terbiye dersiyle, 
Kur'an-1 Hakim'in iki meselesi kar§1smda maglup olmu§tur: 

m1 JI \ :\, i Y--! i? .J c;::- u .J .Y J' Y .J J-..-;, .J 

Kur'an'm i'cazmdaki bu i.isti.inli.igi.i bir giri§ ile beyan edecegiz. 
$6yle ki: 

i§ardti.i'l i'caz'da ispatland1g1 gibi, insanhgm ya§ad1g1 bi.iti.in 
ihtilallerin madeni ve bi.iti.in koti.i ahlak vas1flarmm sebebi iki ci.imledir. 

Birinci ci.imle: "Ben tok olay1m, ba§kas1 ac;;hktan olse bana ne ... " 
ikinci ci.imle: "Sen c;;ah§, ben yiyeyim." 
Evet, toplum hayatmda havas ve avam tabaka, yani zenginler ve 

fakirler, bir denge ic;;inde rahat ya§arlar. 0 dengenin esas1, havas ta-
bakadaki merhamet ve §efkat, avam tabakadaki hi.irmet ve itaattir. 
Birinci ci.imle, zengin tabakay1 zulme, ahlaks1zhga, merhametsizlige 
sevk etmi§tir. ikinci ci.imle ise fakirleri kine, hasede, kavgaya sevk 
edip birkac; as1rd1r insanhgm huzurunu kac;irmI§tlr. Bu asirda emegin 
sermaye ile c;;ah§mas1 neticesinde herkesc;;e malum olan Avrupa' daki 
bi.iyi.ik hadiseler meydana geldi. 

i§te medeniyet, bi.iti.in hayir cemiyetleriyle, ahlak dersleri ve 

176 "NamaZ! hakk1yla eda edin, zekah verin ... " (Bakara suresi, 2/43, 83, 110; Nisa 
suresi, 4/77; Nur suresi, 24/56; Mi.izzemmil suresi, 73/20) 

177 "Allah, ah§veri§i mubah; faizi ise haram kilmi§hr." (Bakara suresi, 2/275) 
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okullanyla, bask1c1 ve kat1 dtizeniyle insanhgm o iki tabakasm1 ban§h-
ramam1§, o iki deh§etli yaray1 tedavi edememi§tir. Kur' an, birinci ctim-
ledeki yaray1, zekati vacip k1lmakla koktinden tedavi eder. ikinci ctim-
ledeki yaray1 da faizi haram kilmakla iyile§tirir. Evet, Kur'an ayetleri 
alem kap1smda durup "faiz yasakttr" der. "Kavga kap1sm1 kapatmak 
ic;in banka (faiz) kap1sm1 kapatm1z." buyurur. Talebelerine o kap1dan 
girmemelerini emreder. 

ikinci Esas: Bugtinkti medeniyet, birden c;ok kadmla evliligi kabul 
etmez. Kur' an' m o htikmtinti, ken di anlayt§ma muhalif ve insanhga za-
rarh gbrtir. Evet, eger evlilikteki hikmet, yalmzca §ehvani hisleri tatmin 
etmek olsayd1, aksine, c;ok kadmla evlilik olmahyd1. Halbuki btittin 
hayvanlann ve c;iftle§en bitkilerin de gosterdigi gibi, evliligin hikmeti 
ve gayesi neslin devam1d1r. $ehvetteki lezzet ise o vazif eyi gbrdtirmek 
ic;in Cenab-1 Hakk'm rahmeti tarafmdan verilen ktic;tik bir ticrettir. Ma-
dem hikmet ve hakikat geregi, evlilik neslin c;ogalmas1, devam1 ic;indir. 
Elbette, kadmlar bir senede yalmz bir defa dogum yapabildikleri, aym 
yalmz yansmda gebe kalabildikleri ve o kabiliyetlerini de elli ya§mda 
kaybettikleri ic;in, Ctreme kabiliyetini c;ogu kez ta yCtz ya§ma kadar kay-
betmeyen bir erkege yetmezler. Bu sebeple medeniyet pek c;ok fuhu§ 
yuvasm1 kabul etmeye mecburdur. 

Oc;uncti Esas: Anlayt§SlZ medeniyet, Kur'an kadma mirastan uc;te 
bir hisse verdigi ic;in178 ayeti tenkit eder. Halbuki toplum hayatma <la-
ir pek c;ok htikCtm c;ogunluga goredir ve kadmlar c;ogunluk itiban ile 
kendilerini himaye edecek birini bulurlar. Erkek ise ona yuk olacak, 
nafakas1m btrakacag1 biriyle ya§amaya mecbur olur. i§te bu surette 
kadm, babasmdan mirasm yansm1 alsa kocas1 noksanm1 tamamlar. 
Erkek, babasmdan iki parc;a alsa bir parc;asm1 evlendigi kadmm idare-
sine verir, boylece k1z karde§ine e§it olur. i§te Kur'an'm adaleti bunu 
gerektirir, boyle hukmetmi§tir. 179 HA:jiYE 

178 Bkz. "Erkegin hakk1, kadmm hissesinin iki mislidir." (Nisa suresi, 4/11) 
179 HA$IYE Mahkemeye kar§I ve mahkemeyi susturan T emyiz Layihas1 mudafaasmdan 

bir parc.;ad1r. Bu makama ek oldu. Mahkeme heyetine derim ki: Bin uc.; yuz elli 
senedir, her asirda uc.; yuz elli milyon insanm hayatmdaki en kutsi ve hakikatli, ilahl 
bir dusturu, uc.; yuz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarma dayanarak ve bin uc.; 
yuz elli sene zarfmda gec.;mi§ ecdad1m1zm inanc.;lanna uyarak tefsir eden bir adam1 
mahkum eden haks1z bir karan, elbette yeryuzunde adalet varsa, reddetmelisiniz. 
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Dorduncu Esas: Kur'an putperestligi §iddetle yasaklad1g1 gibi, put-
perestligin bir rur taklidi olan suretperestligi, yani suretlere <;;ok deger 
vermeyi de yasaklar. Bugiinkli medeniyet ise suretleri kendi giizelligin-
den say1p Kur'an'a itiraz etmek ister. Halbuki golgeli-golgesiz suretler, 
ta§la§mI§ birer zulum, cesede burunmli§ birer riya ve cisimle§mi§ birer 
hevestir ki, heveslerini kam9lay1p insam zulme, riyaya ve koru arzulara 
te§vik eder. Hem Kur' an, merhametiyle, kadmlarm hurmetini korumak 
i<;;in haya perdesini takmalanm, orhlnmelerini emreder ki, 180 0 §efkat 
madenleri rezil heveslerin ayag1 altmda zillet <;;ekmesin, ku<;;uk dti§me-
sin; hevesleri tatmine yarayan, onemsiz birer meta hukmline ge<;;me-
sinler.181 HA$iYE Medeniyet ise kadmlan yuvalarmdan 9kanp perdelerini 
y1rtm1§, insanhg1 da ba§tan 9karm1§hr. Halbuki aile hayah, kadm-erkek 
arasmda kar§1hkl1 hurmet ve muhabbetle devam eder. A<;1k-sa<;;1kl1k, sa-
mimi hurmet ve muhabbeti yok edip aile hayatm1 zehirlemi§tir. Bilhassa 
suretlere dti§ktinlugun ahlaki fena halde sarshg1 ve ruhun al<;;almasma 
sebep oldugu §Uradan anla§1hr: Mesela, merhume ve rahmete muhta<;; 
gtizel bir kadmm cenazesine §ehvet ve hevesle bakmak, ahlak1 ne kadar 
bozar! Aynen oyle de, olmli§ kadmlarm resimlerine veyahut sag kadm-
lann kli<;;tik cenazeleri hukmundeki suretlerine hevesle bakmak, insanm 
ulvi hislerini derinden derine sarsar, tahrip eder. 

i§te §U ti<;; omek gibi, Kur'an'm binlerce meselesinden her biri, in-
sanm bu dunyadaki saadetini saglamaya hizmet etmekle beraber ona 
ebedi hayahm da kazandmr. Ba§ka meseleleri bunlara k1yaslayabilirsin. 

Nasil ki bugunun medeniyeti, Kur'an'm toplum hayatma dair dus-
turlan kar§1smda magi up olup onun manevi i' caz1 kar§1smda, hakikat 
noktasmda iflas eder. Aynen oyle de, bu asrm medeniyetinin ruhu 
olan Avrupa felsefesiyle Kur'an hikmeti §U yirmi be§ Soz'de kar§ila§-
tmld1gmda ve ol<;;uye vuruldugunda; felsefenin adz kald1g1, Kur'an'm 
mucize oldugu kesin bir §ekilde gosterilmi§tir. On ikinci ve On U<;;lincu 
Soz'lerde, dinsiz felsefenin aczi ve iflas1, Kur'an hikmetinin mucizeligi 
ve zenginligi ispatlanm1§hr, onlara bakabilirsin. 

Hem nas1l ki bugiinku medeniyet, Kur' an hikmetinin ilmi ve 

180 Bkz. Nur suresi, 24/31; Ahzab suresi, 33/59. 
181 HA$iYE Tesettiir hakkmda Otuz Birinci Mektup'un Yirmi Dordiincii Lem'a's1, kesin-

likle ispat etmi§tir ki: Tesettiir kadmlar i<;in yaradih§m geregidir. Ai;1k sai;1kl1k ise 
yarad1h§a z1tbr. 
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amellerle ilgili mucizeligi kar§ismda magluptur. Aym §ekilde, bu me-
deniyetin edebiyat ve belagatinin de hali Kur' an' m edeb ve belagati 
kar§!Smda §Una benzer: Birincisi, okstiz bir yetimin kasvetli bir htiztinle 
timitsiz aglay1§1 ve sarho§ bir ayya§m a§ag1hk bir vaziyetteki narala-
n, §arkilan gibidir. Kur'an'm belagati ise buna k1yasla ulvi bir a§igm 
gec;ici bir aynhktan dolay1 soyledigi §evkli, timitli ve htiztinlti §ark1ya; 
ba§kalanm zafere, sava§a, ytiksek fedakarhklara sevk etmek ic;in te§vik 
edici vatan kasidelerine, mar§lara benzer. <;unkil edebiyat ve belagat, 
tislubun tesiri itiban ile ya htiztin ya da ne§e verir. 

Htiztin iki <;e§ittir: Ya dostsuzluktan, sahipsizlikten ileri gelir ki, bu, 
karanhkh bir hilzilndtir. Dalalete boyanm1§, tabiata tapan, gaflet ic;in-
deki medeniyetin edebiyatmm verdigi hilztin boyledir. ikinci <;e§it hti-
ziln ise dostlardan aynhktan dogar. Yani dostlar vardir ama onlardan 
aynhk insana §evkli bir htiztin verir. i§te §U htiztin, hidayet kaynag1, 
nur sac;an Kur'an'm verdigi htizilndilr. 

Ne§e de iki c;e§ittir: Birincisi, nefsi heveslerine te§Vik eder. Tiyatro-
cu, sinemac1, romanc1 medeniyetin edebiyatmm verdigi ne§e boyledir. 
ikinci hlr ne§e ise nefsi susturup ruhu, kalbi, akl1, s1m ytiksek vas1flara, 
asil vatanlan, ebedi makamlan olan cennete ve ahiretteki dostlanna 
ula§malan ic;in tatl1, edepli ve masum bir §ekilde te§vik eder. insam cen-
nete ve ebedi saadete, Cenab-1 Hakk'm cemalini gormeye sevk eden ve 
§evke getiren Kur'an-1 Mucizti'l Beyan'm verdigi ne§e boyledir. 

0 0 ,,,. -
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ayetinin ifade ettigi ytice mana ve btiytik hakikat, anlay1§1 smirh olan-
larca ve dikkatsizlik ytiztinden, abarbh bir belagat ic;in imkans12 bir 
suret zannediliyor. Ha§a! Bu mtibalaga degil, imkans1z degil, hakikatin 
ta kendisi olan kusursuz bir belagattir ve milmkilndilr. 

Bunun bir manas1 §Udur: insanlarm ve cinlerin Kur'an'dan stizti-
lup gelmeyen ve Kur'an'm mah olmayan butiln gilzel sozleri toplansa 
Kur'an'a benzeyemez, demektir. Hem bu olmam1§br ki, gosterilemiyor. 

182 "De ki: Yemin ederim! Eger insanlar ve cinler, bu Kur'an'm benzerini yapmak ic;in 
bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup giic;lerini birle§tirseler yine de 
onun gibi bir kitap meydana getiremezler." (isra sO.resi, 17/88) 
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ikinci bir yonu de §Udur: Cinlerin ve insanlann, hatta §eytanlann 
fikirlerinin, gayretlerinin neticesi olan medeniyet, felsefe ve yabanc1 
edebiyat, Kur'an'm hukumleri, hikmeti ve belagati acizdir, 
demektir. Bunun da ornegini gosterdik. 

Cilve 

Kur'an-1 Hakim, insanhgm her asirdaki her bir tabakasma adeta 
dogrudan dogruya, yalmz hususi olarak o tabakaya inmi§ gibi hitap 
eder. Evet, insanhg1 butun tabakalanyla en yuksek, en ince ve derin 
ilim olan imana, en geni§ ve nurlu ders olan Cenab-1 Hakk'1 bilmeye, 
en muhim ve c:;e§itli malumat olan islam'm hukumlerine davet eden 
Kur'an'm her insan tabakasma, her topluluga, onlann seviyesine uy-
gun bir ders vermesi §artt1r. Halbuki Kur'an'm dersi birdir, ayn ayn 
degil. Oyleyse aym derste farkh tabakalar bulunmas1 laz1md1r. Derece-
sine gore her tabaka, Kur'an'm bir perdesinden dersini, hissesini ahr. 

hakikatin pek c:;ok ornegini zikrettik. Onlara bak1labilir. Burada yal-
mz meselenin bir-iki klsmma ve bir-iki tabakanm Kur'an'm dersinden 
hissesine i§aret edecegiz: 

Mesela, 

En kalabahk tabaka olan avam tabakasmm bu ayetlerden alacag1 
hisse §Udur: "Cenab-1 Hak, baba ve evlattan, e§ten ve benzerden mu-
nezzehtir, uzak ve yucedir." 

Daha orta derecede bir tabaka, bundan isa Aleyhisselam'm, me-
leklerin ve dogurmaya kabiliyetli varhklarm ilahhklannm reddini anlar. 
<:;unku imkans1z bir §eyi reddetmek g6runli§te faydas1z oldugundan, 
belagatte fayda saglayacak bir hukmun geregi kastedilir. i§te cisma-
niyete has olan dogmay1 ve dogurmay1 reddetmekten kas1t, babas1, 
evlad1 ve e§i bulunanlarm ilah olduklan iddiasm1 c:;urutmek ve ibadete 
lay1k olmad1klanm gostermektir. sirdandir ki, ihlas sO.resi herkese 
her vakit fayda verebilir. 

Bir parc:;a daha ileri bir tabakanm ayetlerden hissesi ise §Udur: 

183 "Ne dogurdu, ne de doguruldu. Ne de herhangi bir §ey O'na denk oldu." (ihlas 
suresi, 112/3-4) 
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"Cenab-1 Hak, yaratt1klanyla arasmda, dogmay1 ve dogurmay1 ha-
hrlatacak butun baglardan mtinezzehtir. O'nun ortag1, yard1mc1s1, 
hemcinsi, benzeri olamaz. Allah' m varhklar ile bag1, Hallak1yeti, yani 
yarahc1hg1d1r. "Kun feyekun" 184 emriyle, ezeli iradesiyle yarat1r. Mec-
buriyet, c:;aresizlik, ihtiyac:;, gayriihtiyarilik gibi acizl@ hahrlatan, mil-
kemmellige 21t her bir bagdan uzak ve yticedir." 

Daha yilksek bir tabakanm bu ayetten hissesi §Udur: "Cenab-1 Hak 
ezeli ve ebedidir, Evvel ve Ahir'dir. Hic:;bir §ekilde Zat'mda, sifatlann-
da, icraatmda e§i, benzeri, dengi, emsali, misali yoktur." Yalmz icraa-
hm, vas1flanm te§bihle ifade eden bir mesel var: 185);, \11 J.<l1 kj 

Bu tabakalara arifler, a§iklar, s1dd1klar gibi ayn ayn hisse sahipleri-
ni de k1yaslayabilirsin. 

ikinci ornek: Mesela, j ¥-1 t; 
ilk tabakanm bundan hisse §Udur: "Resul-u Ekrem'in 

(aleyhissa/aw vesse/am) hizmetkan ve 'Evlad1m' hitabma mazhar olan 
Zeyd, 187 izzetli hammm1 kendisine denk bulmad1g1 ic:;in bo§affil§ ve 
Allah' m emriyle Resul-u Ekrem ( a/eyhissa/aw vessel am) onu nikahlamI§. 188 

Ayet der ki: "Peygamber size evlad1m dese, bunu peygamberligine 
bakan yontiyle soyler. itiban ile babamz degil ki aid@ kadm-
lar ona uygun dti§mesin." 

ikinci tabakanm ayetten hissesi §Udur: BU.yuk bir amir, emrindekilere 
baba §efkatiyle bakar. Eger o amir, g6runen ve gorilnmeyen alemlerin 
ruhani ise o vakit merhameti, §efkati bir babanmkinden yuz 
defa daha ileri olur ve emrindekiler ona hakiki evlad1 gibi, baba naza-
nyla bakarlar. Baba nazan koca nazanna, k1z c:;ocugu nazan da hamm 
nazarma kolayca donmediginden ve Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/ata 

vesse/am) mtiminlerin k1zlanm almas1 halkm nazannda §U sma uygun 
g6rtinmediginden Kur'an der ki: Peygamber (aleyhissa/Qta vesse/am) si-
ze ilahi merhamet nazanyla §efkat gosterir, babamz gibi davramr. 

184 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara sO.resi, 
2/117; Al-i imran sO.resi, 3/47, 59; En' am sO.resi, 6/73; Nahl sO.resi, 16/40; ... ) 

185 "En yuce sifatlar Allah'md1r." (Nahl sO.resi, 16/60) 
186 "Muhammed (sal/allohu aleyhi ve sel/em) i<;inizden hic;bir erkegin babas1 degil-

dir. .. " (Ahzab sO.resi, 33/40) 
187 el-Hakim, el-Mustedrek 3/239; el-Heysem!, Mecmeu'z-zevdid 9/275. 
188 Bkz. Ahzab sO.resi, 33/37; el-Hakim, el-Mustedrek 4/24. 
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Peygamberligi yonunden siz onun evlad1 gibisiniz. Fakat §ahsiyeti itiban 
ile babamz degildir ki, sizden hamm almas1 uygun dli§mesin. 

Oc;;uncu tabaka ise bu ayetten §Unu anlar: "Peygamber' e (aleyhissa/Qta 

vesselam) baglamp onun kemal vas1flanna dayanarak baba gibi §efka-
tine guvenmeli, bunda kusur ve hata etmemelisiniz." Evet, c;;oklan var 
ki, buyuklerine ve rehberlerine guvenip tembellik eder. Hatta bazen, 
"Namaz1m1z bizim yerimize k1hnm1§." derler (bir k1s1m Aleviler gibi). 

Dorduncu bir tabaka ise bu ayetten gayba <lair §6yle bir i§aret <;;1-
kanr: "Peygamber'in (aleyhissalata vesse/am) erkek evlatlan, bir hikmet 
geregi, ya§amayacakhr". Yalmz "erkek" tabiri onun k1zlann da babas1 
olduguna i§aret ettiginden, nesli kizlanndan devam edecektir. Allah'a 
hamd olsun ki, Hazreti Fahma'nm mubarek nesli, Hasan ve Huseyin 
gibi iki nurlu silsilenin nur sac;;an dolunay1, o Nubuvvet Gune§i'nin 
( aleyhissaliJta vessel am) maddi ve manevi neslini devam ettiriyorlar. 

189,J\ i;:./ '1-;.. ,, ,. u- r--
(Birinci $ule, $ua ile sona erdi.) 

iKiNCi 
ikinci $0.le'nin lie;; "nur"u var. 

Birinci Nur 

Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm tamammda halis bir ak1c1hk, benzersiz 
bir dogruluk ve saglamhk, sars1lmaz bir tenasub190 vardir, ifadeler bir-
birine dayamr, birbirinden yard1m ahr. Cumleleri ve sureleri arasm-
da kuvvetli bir yard1mla§ma bulunur, ayetleri ve maksatlan yuce bir 
uslupla birbirine bakar. Bu, beyan ve mana ilimlerinin, Zemah§eri, 
Sekkakl, Abdulkahir-i Curcani gibi binlerce dahi imammm §ahitligiyle 
sabittir. Buna ragmen, Kur'an'daki butun bu vas1flan bozacak sekiz-
dokuz muhim sebep varken o sebepler bu vas1flan bozmamI§, aksi-
ne, Kur'an'm ak1c1hgma, saglamhgma, ifadelerin birbirinden yard1m 

189 Allah1m, O'na ve Onun aline salat eyle. 
190 Mana bak1mmdan birbirine uygun kelimelerin si:ize gtizellik katma maksad1yla bir 

arada zikredilmesi. 
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almasma kuwet vermi§tir. Yalmz o sebepler hi.iki.imlerini bir derece 
yerine getirip ba§lanm intizam ve ak1c1hk perdesinden c;1karm1§. Fa-
kat nas1l ki, dtiz bir agacm govdesindeki bir k1s1m c;1kmtilar, sivrilikler 
agacm gori.inil§ilni.i bozmak ic;in degil, onun gi.izelligine ve olgunla§-
masma vesile olan meyveyi vermek ic;in c;1karlar. Aynen bunun gibi, 
§U sebepler de, Kur'an'm ak1c1, ac;ik ve ahenkli beyanmda k1ymetli 
manalan ifade etmek ic;in sivri ba§lanm c;1kanrlar. i§te Kur'an-1 Mi.ibin, 
yirmi tic; senede ihtiyac;lara gore k1s1m kis1m, parc;a parc;a indirildigi 
halde, oyle kusursuz bir tenastibti vardir ki, 0 k1s1mlar arasmda adeta 
bir defada indirilmi§ gibi bir mi.inasebet gori.iltir. 

• Hem Kur'an, yirmi tic; senede, farkh zamanlarda, ayn sebepler-
den dolay1 indirildigi halde oyle mi.ikemmel bir btiti.inltik, uyum ve 
tutarhhk gosterir ki, sanki tek bir sebeple vahyedilmi§tir. 

• Hem Kur'an, tekrar tekrar sorulan farkh sorularm cevab1 olarak 
geld@ halde, son derece uyum, birlik ve bi.iti.inli.ik gosterir, adeta tek 
bir sorunun cevab1dir. 

• Hem birbirinden farkh say1s1z hadiseye ait hi.iki.imleri bildirmek 
ic;in geld@ halde, oyle kusursuz bir intizam gosterir ki, tek bir hadise-
nin beyam gibidir. 

• Hem birbirinden c;ok farkh seviyelerdeki say1s1z muhatabmm an-
layt§lanna uygun tislO.plara sahip oldugu halde, ifadeleri oyle gi.izel bir 
benzerlik, ac;1khk ve ak1c1hk gosterir ki, adeta muhataplarmm anlay1§ 
seviyesi birdir; Kur'an'm beyarn su gibi akar. 

• Hem Kur' an o birbirinden uzak seviyelerdeki say1s1z muhatap 
topluluklanna ayn ayn hitap eden bir kelam oldugu halde, oyle ak1c1 
bir tislO.bu, oyle ahenkli bir nizam1 ve ac;ik bir anlatim1 var ki, adeta 
muhatab1 tek bir ztimredir. Hatta her bir zi.imre zanneder ki, as1l mu-
hatap yalrnz kendileridir. 

• Hem Kur'an, derece derece, farkh ir§ad gayelerine ve hidayete 
ula§brmak ic;in indirildigi halde, oyle mi.ikemmel bir istikameti, ince bir 
dengesi ve gi.izel bir intizam1 bulunur ki, adeta maksad1 birdir. 

i§te bu say1lan vas1flar, kan§tkhk sebebiyken, Kur'an'm mucize be-
yanmda ac;ikhga, ak1c1hga ve tenasi.ibe sebep olur. 

Evet, kalbi bozulmam1§, akh §a§mamI§, vicdarn saghkh, zevki selim 
herkes Kur'an'm beyanmda gi.izel bir ak1c1hk, rahathk, tath bir tenasi.ib, 
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ho§ bir ahenk, e§siz bir fesahat191 bulur. Hem k6r olmayan goriir ki, 
Kur' an biltiln kainah zahir ve bahm ile apa<;1k, gbz bnilndeki bir say-
fa gibi gbrilr, istedigi gibi <;evirir, istedigi §ekilde 0 sayfanm manasm1 
soyler. Bu Birinci Nur'un hakikatini orneklerle a<;1klamak istesek bir-
ka<; cilt yazmak gerekir. Oyleyse ba§ka bir AraP<;a risalemde, i§aratil'l 
i' caz' da ve §U yirmi be§ Soz' de bu hakikatin ispah i<;in yap1lan izah-
larla yetinip ornek olarak Kur'an'm biitiiniinii birden gosteriyorum. 

ikinci Nur 

Kur'an-1 Haklm'in ayetlerinin sonlanndaki neticelere ve 
us!O.bundaki, Cenab-1 Hakk'm giizel isimleriyle ilgili mucizevl meziyet-
lere dairdir. 

Bir hatirlatma: Bu ikinci Nur' da pek <;ok ayet zikredilecek. 0 
ayetler yalmz ikinci Nur'un degil, ge<;mi§ meselelerin ve §Ualann da 
ornekleridir. Bunlan hakk1yla izah etmek <;ok uzun surer. $imdilik 
ozetlemeye mecburum. Onun i<;in gayet klsa bir §ekilde Kur'an'm §U 
buyuk i' caz s1mmn misalleri olan ayetlere yalmz i§aret edip etrafh iza-
hm1 ba§ka vakte erteledik. 

Kur'an-1 Mucizu'l Beyan, ayetlerin sonlannda <;ogu kez baz1 ozet-
ler, neticeler zikreder. Onlar, 
• ya Cenab-1 Hakk'm guzel isimlerini veya manalanm i<;erir, 
• ya aklt tefekkure sevk etmek i<;in meseleyi akla havale eder 
• veyahut Kur'an'm maksatlanndan bir killll kanunu i<;erir ki, ayeti 

kuwetlendirmek ve desteklemek i<;indir. 

i§te o neticelerde Kur'an'm yiice hikmetinden baz1 i§aretler, hida-
yet yolunun ab-1 hayatmdan baz1 s1zmtilar ve Kur'an'm §im§ek gibi 
parlayan mucizeliginden baz1 k1v1lctmlar vard1r. $imdi o pek <;ok i§a-
retten yalmz on tanesini klsaca anlatacag1z. Hem bu meselenin pek 
<;ok orneginden birer tanesine ve her bir ornekteki pek <;ok hakikatten 
yalmz birine yine klsaca i§aret edecegiz. Bu on i§aretin <;ogu, ba§ka 
ayetlerde hep beraber bulunup hakiki bir mucizelik nak§1m meydana 

191 Sozun ifade, mana ve ahenk itiban ile kusursuz olmasL 
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getirir. Hem ornek verdigimiz ayetlerin birc;:ogu, o i§aretlerin buyuk 
k1smma da misaldir. Biz yalmz her ayetten birer i§aret gosterecegiz. 
Ornek verecegimiz ayetlerden, onceki Soz'lerde bahsi ge<;enlerin yal-
mz mealine hafif<;e i§arette bulunacag1z. 

Birinci Cezalet192 Meziyeti 

Kur'an-1 Hakim, mucizeli beyanlanyla Sani-i Zulcelal'in icraatm1 ve 
eserlerini goz onune serer. Sonra o icraat ve eserlerdeki ilahi isimleri 
meydana <;1kanr, gosterir veya ha§ir ve tevhid gibi as1! maksatlanndan 
birini ispat eder. Birinci mananm orneklerinden biri, 

E!!' f J j£ 
'1<:-. ,,, . \'' -r-:- u'-'. r .J '-;;-' r---" - , , 

ayetidir. 
ikinci manaya ise 

tll ... tSG) _;,1\J1 fi 
ayetleri 

0l5 r y ayetine kadar ornektir. .. 
Birinci aye( Cenab-1 Hakk'm eserlerini goz onune serer. Bir netice-

nin, muhim bir maksadm giri§i gibi, O'nun ilim ve kudretine, gayeleri 
ve nizam1yla §ahitlik eden en buyuk eserleri gosterir. "Alim" isminin 
kainattaki tecellisini bildirir. ikinci ayette ise Birinci Birinci 

U<;tincu Nokta'smda bir derece izah edildigi gibi, Cenab-1 
Hakk' m bu yuk icraahm, muazzam eserlerini bildirerek iyinin kotuden 
aynld1g1, hesabm gbruldugu ha§ri netice olarak zikreder. 

192 Cezalet: Soyleni§inde tathhk bulunan, aym zamanda heybet, ululuk, korkutma, 
yildirma ifade etmeye uygun kelimelerden olu§an beyan. 

193 "O' dur ki yeryuzunde bulunan her §eyi sizin yaratt1. Soma iradesi yukanya 
yonelip oray1 da yedi gok halinde saglamca nizama koydu. 0 her §eyi hakk1yla 
bilir." (Bakara suresi, 2/29) 

194 "Biz yeri bir db§ek yapmad1k m1? Daglan da arzi tutan birer destek yapmad1k mi? 
Hem sizi yaratt1k." (Nebe suresi, 78/6-8) 

195 "Evet, o karar gunu, vakti kesin olarak belirlenmi§ bir gi.indi.ir." (Nebe suresi, 
78/17) 
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ikinci Belagat Niiktesi 

Kur'an, insanm nazarma ilahi sanatm dokumalanm, nak1§lanm 
ac:;ar. Sonra neticede o nak1§lan, Cenab-1 Hakk'm isimleriyle sarmalar 
veyahut akla havale eder. 

• Birincisine ornek: 

ayetleridir. 
Ba§ta der ki: Gokleri ve yeri nzkm1z ic:;in iki hazine gibi haz1rlay1p 

gokten yagmuru, yerden tohumlan c:;1karan kimdir? Allah'tan ba§ka 
kim, koca gokleri ve yeryuzunu itaatkar iki hazine memuru hukmune 
getirebilir? Oyleyse yalmz O'na §likretmeli ... 

ikinci f1krada der ki: Sizin en k1ymetli uzuvlanmz olan goz ve ku-
laklanmzm sahibi kimdir? Onlan hangi tezgahtan, hangi dukkandan 
aldm1z? Bu tath, k1ymetli gozu ve kulag1 size veren ancak Rabbinizdir. 
Sizi yaratip terbiye eden O' dur ki, bunlan size ihsan etmi§tir. Oyleyse 
Rab yalmz O'dur, Mabud da 0 olabilir. 

Oc:;uncu f1krada der ki: Olmli§ yeryuzunu diriltip yuz binlerce varhk 
turune hayatveren kimdir? Bu i§i Hak'tan ve buhln kainatm Hahk'mdan 
ba§ka kim yapabilir? Elbette 0 yapar, olmli§lere ancak 0 hayat verir. 
Madem 0 Hak't1r, hukukunuzu ziyan etmeyecektir. Sizi buyuk bir mah-
kemeye gonderecektir. Yeryuzunu dirilttigi gibi, sizi de diriltecektir. 

Dorduncu f1krada der ki: Bu koca kainatJ bir saray, bir §ehir gibi 
kusursuz bir duzenle idare eden, Allah'tan ba§ka kim olabilir? Madem 
Allah'tan ba§kas1 olamaz; koca kainatJ buhln gokcisimleriyle gayet kolay 
idare eden kudret o derece kusursuz ve sonsuzdur ki, O'nun ortaga, yar-
d1mc1ya, yard1ma ihtiyac1 yoktur. Kaea kainatJ idare eden, kuc:;uk varhk-
lan da ba§ka ellere b1rakmaz. Demek, ister istemez "Allah" diyeceksiniz. 

196 "De ki: Kimdir sizi gokten ve yerden nz1klandiran? Kimdir kulaklanmz1 ve goz-
lerinizi yaratan? Kimdir oltiden diriyi, diriden oltiyti c.;1karan. Kimdir btittin i§leri 
c.;ekip c.;eviren, kainatI yoneten? 'Allah!' diyecekler, duraksamadan: De ki: 'O hal-
de sakmmaz m1sm1z O'nun cezasmdan?' i§te bunlan yapan Allah'tir, sizin gerc.;ek 
Rabbiniz." (Yunus stlresi, 10/31-32) 
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i§te birinci ve dordiindi f1kra "Allah" der, ikinci f1kra "Rab", ilc;iln-
cil ise "Hak" der. 197 j;J1 ayetinin nastl bir mucize oldu-
gunu anla. i§te Cenab-1 Hakk'm biiyiik icraatm1, kudretinin miihim 
nak1§lanm zikreder. Sonra da o biiyiik eserlerin, nak1§larm sahibi ola-
rak, J;j1 der. Yani "Hak", "Rab" ve "Allah" isimlerini 
zikretmekle o muazzam tasarruflarm kaynagm1 gosterir. 

• Kur'an'm meseleyi akla havale etmesinin orneklerinden: 
,... ;;:; O.J.0 _,,. ;;; ,; O 0 O / ;;:; 

.); 4LlJlj J4Jlj J:lll 01 
0/ ·-.,\j, <U -: Ll' -81 , < 

.fJ'°J , .r .JV" ·,-0' ,, 
lJ·llU,, u-;'J .J / . .J C-Y , . ..r'2-'.J ,. u . .J ,... ,,,.. ,,.. ,... / ,... 

1980 
{J .. 

i§te bu ayet, Cenab-1 Hakk'm kusursuz kudretini ve rubO.biyetinin 
bilyiiklilgunil gosteren, birligine §ahitlik eden goklerin ve yerin yaratth-
§tndaki ilahi sanat tecellilerini.. gece ve giindiiziln ak1§mdaki rubO.biyet 
tecellisini.. toplum hayatmda insan ic;in en biiyilk vas1talardan olan 
gemiyi su ilsllinde tutmaktaki rahmet tecellisini.. gokten su indirerek 
olmii§ zemini yilz binlerce canh tilriiyle diriltmekteki ve yeryilzilnil 
hayret verici §eylerin bir mah§eri suretine c;evirmekteki biiyilk kudret 
tecellisini.. yeryilziinde say1s1z farkl1 hayvarn basit bir topraktan yarat-
maktaki rahmet ve kudret cilvesini.. rilzgarlara bitkilerin ve hayvanla-
rm nefes almasma ve a§tlanmasma hizmet gibi milhim vazifeler verip 
onu buna haztrlamak ic;in c;ekip c;evirmesindeki, idare etmesindeki 
rahmet ve hikmet tecellisini.. yeryilzil ile gokler arasmda bir rahmet 
vas1tas1 olan bulutlan hayret verici §eylerin bir mah§eri suretinde hava 
bo§lugunda toplay1p dag1tmaktaki, bir ordu gibi istirahat ettirip vazi-
fe ba§ma c;agtrmaktaki rubO.biyet tecellisi gibi sanat nak1§lanm da tek 
tek sayd1ktan sonra akl1, onlann hakikatine ve inceliklerine yoneltip 

197 "i§te bunlan yapan Allah'tir sizin gerc,;ek Rabbiniz." (YO.nus sO.resi, 10/32) 
198 "Goklerin ve yerin yarahh§mda, gece ile glindiizO.n sO.relerinin degi§mesinde, in-

sanlara fayda saglamak O.Zere denizlerde gemilerin siizo.I0.§0.nde, Allah'm g6kten 
indirip kendisiyle 6lm0.§ yeri canlandird1g1 yagmurda ve yeryO.zO.nde hayat verip 
yayd1g1 canhlarda, riizgarlarm y6nlerini degi§tirip durmasmda, g6kle yer arasmda 
emre haztr bulutlarm duru§unda, elbette aklmt c,;ah§ttran kimseler ic,;in Allah'm var-
hgma ve birligine nice delil vardtr." (Bakara sO.resi, 2/164) 
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tefekki.ir ettirmek ic;in der. Boylece ak1llan ikaz ic;in 
meseleyi akla havale eder. 

Cezalet Meziyeti 

Kur' an bazen Cenab-1 Hakk'm icraatm1 etrafhca tarif eder. Sonra da 
bir netice ile ozetler. Etrafh izah ile kanaat verir, ozetle ezberletir, baglar. 

Mesela, 
- , ' J\ \;> $ I. t '. -i\Jis-

, l.5'"'"' 3 - / -, r..f-3_ , / .3 - . ..J / - • - , 3 
01 ;, 'I', 1'\ J.t"i \;: W' u r--::- r--- . ..J (.)"'.'"' -Y. l.5'"'"' . yuu_ 

i§te Hazreti Yusuf'a ve ecdadma verilen nimetlere bu ayetle i§aret 
eder. Der ki: "Sizi buti.in insanlar ic;inde peygamberlik makam1yla usti.in 
k1ldI. Bi.iti.in peygamberler silsilesini soyunuza baglay1p sizi insanhgm 
ba§ silsilesi yapt1. Ailenizi ilahi ilim ve Rabbani hikmetin talim ve hidayet 
merkezi haline getirip o ilim ve hikmetle, di.inyanm mesut saltanatm1 
ahiretin ebedi saadetiyle sizde birle§tirdi. .. Seni ilim ve hikmetle M1sir' a 
hem aziz bir sultan, hem yi.ice bir peygamber, hem de hikmetli bir yo! 
gosterici k1ld1." i§te Cenab-1 Hakk'm boyle nimetlerini sayarak Hazreti 
Yusuf'u ve onun soyunu ilim ve hikmetle aziz kild1gm1 bildirir. Sonra, 
"Senin Rabbin Alim ve Hakim'dir" der, "O'nun rubO.biyeti ve hikmeti, 
senin ve soyunun Alim ve Hakim isimlerine mazhar olmamz1 gerekti-
rir." i§te ayet, o geni§ nimetleri §U netice ile ozetler. 

Hen:i mesela, , 
.i.l.W1 -iY J.u.t; µ.Di j ayeti, Cenab-1 Hakk'm, in-

sanhgm toplum hayatmdaki icraatlanm, gosterir. $6yle ki: izzet ve zil-
let, fakirlik ve servet dogrudan dogruya Cenab-1 Hakk'm dilemesine, 
iradesine baghd1r. Demek, "insanhgm say1s1z tabakas1yla alakah en 
dag1mk tasarruflara kadar her §ey O'nun dilemesi ve takdiriyledir, 

199 " ... Elbette akhm c;ah§tiran kimseler ic;in Allah'm varhgma ve birligine nice delil var-
dtr." (Bakara suresi, 2/164) 

200 "Rabbin seni oylece sec;ecek, sana ruya tabirini ogretecek ve daha once buyukba-
balann ibrahim ile ishak'a olan nimetini tamamma erdirdigi gibi, sana ve Yakup 
ailesine de nimetini kemale erdirecektir. <;:unku Rabbin her §eyi hakk1yla bilir, tam 
hukum ve hikmet sahibidir." (Yusuf suresi, 12/6) 

201 "De ki: 'Ey mi.ilk ve hakimiyet sahibi Allah1m!' Sen mulku diledigine verirsin ... " 
(Al-i imran suresi, 3/26) 
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hi<;;bir §eye tesaduf kan§amaz." $u hukmu verdikten sonra ayet, in-
sanm hayatmda en muhim i§in nzkm1 kazanmak oldugunu bildirir. 
insanm nzkmm dogrudan dogruya Rezzak-1 Hakiki'nin rahmet hazi-
nesinden gonderildigini bir-iki mukaddimeyle ispat eder. $6yle der: 
"R1zkm1z, topraga baghdir. Olmli§ topragm dirilmesi bahara bakar. 
Bahar ise gune§i ve ay1 emri altmda tutan, gece ve gundlizu c;;eviren 
Zat'm elindedir. Oyleyse bir elmay1 bir insana hakiki nz1k olarak ver-
mek, ancak bullin yeryuzunu meyvelerle dolduran 0 Zat'm i§i olabilir. 
Ve ancak 0 Zat, gerc;;ek Rezzak'tir." Sonra da: .A jjjj 
der. Bu cumlede o geni§ icraah ozetler ve ispat eder. Yar{i der ki: "Size 
hesaps1z nz1k veren O'dur ki, bunlan yapar." 

Dordiincii Belagat Niiktesi 

Kur'an bazen Cenab-1 Hakk'm mahluklanm bir sirayla zikreder, 
sonra onlar arasmda bir duzen, bir olc;;u, bir denge oldugunu ve bu-
nun neticelerini gostererek onlara adeta bir §effafl1k, bir parlakhk verir. 
Sonra o ayna misali duzende cilvesi gorunen, Cenab-1 Hakk'm guzel 
isimlerini bildirir. Adeta o mahluklar kelimeler, tecelli eden ilahi isimler 
de onlann manalan yahut 0 meyvelerin c;;ekirdekleri, ozleridir. 

Mesela, 

e . < 1 ,: · ;.;. e . L '. .J')L:. '. 0L:: .. >:J1 nr.:. .1il, I'"' . I'"' ; .J 

d1;,j d1;,j (jJ,:. 
,... 0 ; .1. _,.. / C ,... ! :JSO,.... ...... / o; .J. / 

, .!J'8 , · 1 w;,:... .J. r- I'"' 
i§te Kur'an, insanm yarahh§mm o hayret verici, benzersiz, munta-

zam, olc;;ulu sa_fhalanm oyle ayna gibi zikredip s1rahyor ki, bu, k1 il5t? 
ayetinde kendi kendine gorlinuyor ve kendini soyleti-

202 "Sen diledigin kimseye say1s1z nz1klar verirsin." (Al-i imran suresi, 3/27) 
203 bir gen;ektir ki Biz insam siizme c;amurdan yaratmz. Soma onu nutfe (sperm) 

halinde saglam bir yere yerle§tiririz. Soma nutfeyi alakaya, yap1§kan dollenmi§ 
hiicreye, alakay1 mudgaya, yani bir c;ignem et goriiniimiindeki varhga, mudgay1 
kemiklere donii§tiiriir, soma da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yarahh§a 
mazhar ederiz. i§te bak da Allah'm ne miikemmel Yaratan oldugunu bir dii§iin." 
(Mu'minun suresi, 23/12-14) 

204 "i§te bak da Allah'm ne miikernmel Yaratan oldugunu bir dii§iin." (Mii'minun 
suresi, 23/14) 
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yor. Hatta bir vahiy katibi §U ayeti yazarken, daha bu kelime gelme-
den once onu soylemi§ ve "Acaba bana da m1 vahiy geldi?" zannmda 
bulunmu§.205 Halbuki ayetin ba§mdaki kusursuz nizam, §effafhk ve 
ahenk daha o kelime gelmeden onu gostermi§tir. 

Hem mesela: 
/ / 0 / 1 / 

•o::.l\ \;. ,c'"'\ ;i'. l5\ i.., j '.,\r\' ,:;.>\'';I\ ,cll\iiJ\ U'!r -.;;_,,..,..., t' . , , '--?, u..o 1 3 , .r-- '-i', r-:J :: 
...-1 / ,,.. "! / 

J,] 'ii f y.Jij _;.d)lj 5LtJ1 J;.U1 
,,, o ,;. J, ,, ,., 1 ;o y.o...-o 

_ lt.;J\ 1.::'./ 41J\ .:j'l:; , ''::/\, I\ .J 

i§te Kur'an §U ayette Cenab-1 Hakk'm kudretinin buyuklugtinti ve 
rububiyet saltanahm oyle bir tarzda gosteriyor ki, giine§in, aym ve y1l-
d1zlann O'nun itaatkar askerleri gibi emrine hazir oldugunu bildiriyor. 
Ayet, gece ile giindiizii siyah ve beyaz iki hat veya iki §erit gibi birbiri 
ardmca dondtiriip rububiyetinin delillerini kainatm sayfalannda yazan 
ve ar§-1 rububiyetinde duran biy Kadlr-i Zulcelal'i onu 
duyan her ruh 209 : , 'I iJ'L;:j il'ts demeyi J. J. 
arzular. Demek, il_;0 ifadesi bu ayetin ozii, 
meyvesi ve ab-1 hayati hukmundedir. 

Be§inci Cezalet Meziyeti 

Kur'an bazen siirekli degi§en ve keyfiyetlerdeki mad-
di §eyleri zikreder. Onlan sabit birer hakikat suretine 
Cenab-1 Hakk'm sabit, nurani, kulli isimleriyle ozetler, baglar. Veyahut 
insam tefekkiire ve ibrete te§vik eden bir netice ile ayeti sonlandmr. 

Birincisine ornek: 

Zi1 .. .. ll:.;.L · Jw 1;. ,, '. ,' ;i'. 1 ')\ :\;;., / '-1--Y;::! / / i ,-3 
205 el-Ah1si, Ruhu'l-meanl, 18/16. 
206 "Rabbiniz o Allah'ttr ki gokleri ve yeri alt! gunde yaratti. Soma da Ar§a istiva bu-

yurdu. 0 Allah ki geceyi, durmadan onu kovalayan gunduze burur. Gune§, ay ve 
butun y1ld1zlar hep O'nun buyrugu ile hareket eder. iyi bilesiniz ki yaratmak da, 
emretmek yetkisi de O'na mahsustur. Evet, o alemlerin Rabbi Allah ne yucedir!" 
(A'raf suresi, 7 /54) 

207 "Ma§allah! Allah ne guzel dilemi§ ve yapm1§!" 
208 Allah hay1r ve bereketini arhrsm. 
209 "i§te bak da Allah'm ne mukemmel Yaratan oldugunu bir dll§lln!" (Mu'minun 

suresi, 23/14) 
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ayetleridir. Bu ayetler once, yeryiizilrn1n halifesi olma meselesinde Haz-
reti A<lem'in meleklere i.istiinli.ik sebebinin onun ilmi oldugunu bildiren 
tek hadiseyi zikreder. Sonra meleklerin Hazreti Adem kar§1smda ilim 
noktasmdaki maglubiyetlerini bildirir. Sonra bu iki, hadiseyi Cenab-1 
Hakk'm iki ki.illl ismiyle ozetler. Yani, ;31 .;JI ci.imlesiyle, "Alim 
ve Hakim sen oldugun i<;;in A<lem' e isimlerini ogrettin, onu bize i.istiin 
kildm. Hakim oldugun i<;;in bize kabiliyetlerimize gore makam veriyor-
sun. Ona da kabiliyetine gore i.istiinli.ik veriyorsun." manasm1 ifade eder. 

ikinci mananm orneklerinden biri ise 
:rs - ,.... :" ,.., ,,. )I )I ,) ,,. o ,) ,.., ;;; 
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ayetleridir. i§te §U ayetler, beya-
m ile Cenab-1 Hakk'm koyun, ke<;;i, inek, manda, deve gibi mah!Oklanm 
insanlara halis, saf, leziz birer silt <;;e§mesi; i.izi.im ve hurma gibi sanatl1 
eserlerini ho§, leziz, tatl1 birer nimet tablas1 ve kazam; ve an gibi kil<;;ilk 

210 "Ve Adem'e biitiin isimleri 6gretti. Miiteakiben once onlan meleklere gostererek: 
'iddiamzda tutarh iseniz haydi Bana §unlan isimleriyle bir bildirin bakahm!' dedi. 
'Siibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan Sensin.' dediler.'' (Bakara suresi, 2/31-32) 

211 "Her §eyi hakk1yla bilen, her §eyi hikrnetle yapan Sensin.'' (Bakara suresi, 2/32) 
212 "Dogrusu davarlarda da sizin ic;;in deliller vard1r: Zira size onlarm karmlarmdaki 

i§kembe ile kan arasmdan, halis bir slit ic;;iriyoruz ki ic;;enlerin bogazmdan afiyetle 
gec;;er. Hurma ve OzOmden hem sarho§luk veren ic;;ki, hem de gOzel g1dalar elde 
edersiniz. $iiphesiz bunda aklm1 c;;ah§bran kimseler ic;;in alacak ibret vard1r. Rabbin 
bal ansma §6yle vahyetti: "Daglardan, agac;;lardan ve insanlarm kurduklan c;;ar-
daklardan kendine goz goz ev (kovan) edin. Sonra da her tiir!O meyveden ye de 
Rabbinin sana yayilman ic;;in belirledigi yollan tut." Onlarm kannlanndan renkleri 
c;;e§it c;;e§it bir §erbet c;;1kar ki onda insanlara §ifa vard1r. Elbette dii§Onen kimseler 
ic;;in bunda alacak ibret vard1r." (Nahl suresi, 16/66-69) 

213 " .•. Onda insanlara §ifa vard1r. Elbette dii§iinen kimseler ic;;in bunda alacak ibret 
vardir." (Nahl suresi, 16/69) 
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bir kudret mucizesini §ifah, tath, gilzel bir yaptigm1 gosterir. Son-
ra insam tefekkure, ibrete ve ba§ka §eyleri de bunlara k1yaslamaya te§-
vik ic;in r,fa. <)_ diyerek ayeti sonlandmr. 

Altmc1 Betagat Niiktesi 

Bazen bir ayet, Cenab-1 Hakk'm rubO.biyetinin hukumlerini e§ya-
nm geni§ tabakalanna serer, sonra O'nun birligini beyan etmek 
ic;in onlan bir vahdet bag1yla birle§tirir veyahut kulll bir kanunun 
Yerle<:tirir. Mesela, ,, , 'i'" '. , 

0 • A .Y'3 -t' 3 i_T.) 3 , r-- ",_r' (::':3 
I§te Ayetu'l Kursi'deki bu ayet, on cumle ile Cenab-1 Hakk'm 

birliginin on tabakasm1 ayn ayn renklerde ispat eder. Bununla bera-
ber, t} cumlesiyle gayet keskin, §iddetli bir 
§ekilde §irki ve O'nun icraatma ba§kasmm mudahalesinin bulunma 
ihtimalini keser, atar. Hem bu ayet ism-i azamm mazhan oldugun-
dan, ilahi hakikatlere dair manalan c;ok buyuktur; Cenab-1 Hakk'm 
rubO.biyetinin azami derecedeki tasarruflanm gosterir. Hem Cenab-1 
Hakk'm goklere ve yeryuzune birden bakan u!O.hiyetinin idaresini, her 
§eyi ku§atan esirgeyiciligini, koruyuculugunu zikrettikten sonra O'nun 
mutlak birliginin bir yonu, o buyuk tecellilerin kaynaklanm jo j 

cumlesiyle ozetler. -
Hem mesela: 

,,- "' ,- "" "o / 1 

t_j.U J)\j >j\rlj Ji;- L?0i1 
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214 "O'nun kiirsiisii gokleri ve yeri kaplamt§hr. Gokleri ve yeri koruyup g6zetmek 
O'na agir gelmez, 0 oyle Ulu, oyle Buyiiktiir." (Bakara suresi, 2/255) 

215 " ... izni olmadan huzurunda §efaat etmek kimin haddine?" (Bakara suresi, 2/255) 
216 "Allah gokleri ve yeri yaratandtr. Gokten yagmur indirip size nztk olsun diye, 

onunla tiirlii tiirlii meyveler, iiriinler c:;1karandir. izni ile denizde dola§mak iizere 
gemileri size itaat ettiren, akan sulan da, irmaklan da hizmetinize verendir. Mutat 
seyirlerini yapan giine§ ile ayt size boyun egdiren, geceyi ve giindiizii istifadenize 
veren de O'dur. Kisacas1 0, kendisinden dilediginiz her §eyi verdi. Oyle ki Allah'm 
size verdigi nimetleri birer birer saymaya kalksamz, miimkiin degil, onlan toptan 
olarak bile sayamazs1mz ... " (ibrahim sO.resi, 14/32-34) 
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i§te §U ayetler, oncelikle Cenab-1 Hakk'm §U koca kainatt insan i<;in 
nas1l bir saray hukmunde yaratt1gm1, gokten zemine ab-1 hayat olan 
suyu gonderip insanlara nz1klanrn yeti§tirmeleri i<;in yeri ve gokleri iki 
hizmetkar kild1gm1 bildirir. 0 Zat, yeryuzunun her tarafmdaki her <;e§it 
meyveden herkese istifade imkarn vermek, hem ge<;imlerini her §ekilde 
temin etmelerini saglamak i<;in gemiyi insanm emrine sunmu§tur. Yani 
insanm suda seyahat edebilmesi i<;in denize, rllzgara ve odunlara oyle 
bir vaziyet vermi§tir ki, ruzgar bir kam9, gemi bir at, deniz de insamn 
ayag1 altmda bir <;61 gibi olur. Cenab-1 Hak, insanlan gemi vas1tas1yla 
yeryuzunun her tarafmda gezdirmekle beraber 1rmaklan ve buyuk nehir-
leri de insan i<;in f1tr! birer nakil vas1tas1 kilmi§ttr. Hem gune§ ile ay1 insan-
lara seyrettirip mevsimleri ve her mevsimde degi§en renk renk nimetle-
rini takdim etmeleri i<;in onlan iki itaatkar hizmetkar ve §U buyuk dunya 
dolabm1 dondurmek i<;in iki dumenci hukmunde yaratm1§ttr. Hem gece 
ve gllnduzu insanm emrine vermi§; yani geceyi insanm uykusuna orlli, 
gllndllzu ise ge<;imini kazanmas1 ic;in bir ticaret meydam yapmi§ttr. 

i§te Allah'm bu nimetlerini sayd1ktan sonra, insana verilen ihsan-
larm ne kadar geni§ bir dairesi oldugunu bildirip o dairede ne derece 
sonsuz nimetler bulundugunu 

217t;, , , : '11u1 1 k' ,:\L, Ll 1< '. iS'G\, ,3 13.r--' u-.r1.J 
/ / 

neticesiyle gosterir. Yani: "insan, kabiliyetlerinin ve f1trl ihtiya<;larmm 
diliyle ne istemi§se, hepsi ona verilmi§tir. Cenab-1 Hakk'm insana ver-
digi nimetler saymakla bitmez, tukenmez. Evet, madem insamn nimet 
sofralanndan sadece biri gokler ve yeryuzu ve o sofradaki nimetlerden 
bir k1sm1 gune§, ay, gece ve gunduz gibi §eylerdir; elbette insana ba-
kan nimetler hadde hesaba gelmez." der. 

Yedinci Belagat Sirn 

Bazen bir ayet, gorunll§teki bir sebebi, Cenab-1 Hakk'm yaratma-
smdan, icraatmdan ay1rmak, uzak gostermek ic;in o hadisenin gayele-
rini, neticelerini bildirir ki, o sebebin yalmz bir perde oldugu anla§ilsm. 

217 "Kisacas1 0, kendisinden dilediginiz her §eyi verdi. Oyle ki Allah'm size verdigi 
nimetleri birer birer saymaya kalksamz, mumkun degil, onlan toptan olarak bile 
sayamazsm1z ... " (ibrahim suresi, 14/34) 
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(:unku gayet hikmetli gayeleri ve muhim neticeleri dilemek ancak 
Alim ve Hakim bir Zat'm i§i olabilir. Sebep ise §Uursuz, cans1zdir. Hem 
ayet, bir hadisenin netice ve gayelerini zikrederek, sebepler gbrunli§-
te Cenab-1 Hakk'm yarattigt neticelerle beraber gorunseler de aslmda 
aralannda uzak bir mesafe oldugunu gosteriyor.218 Sebep ile meydana 
gelen netice arasmda o derece uzakhk var ki, en buyuk bir sebebin 
eli, en basit neticeyi yaratmaya yeti§emez. i§te sebepler ile neticeler 
arasmdaki uzun mesafede, Cenab-1 Hakk'm isimleri birer y1ld1z gibi 
dogar. 0 isimlerin ortaya c;:1ktiklan yer, o manevl mesafedir. Nas1l ki, 
daglardan bak1ld1gmda, ufuk c;:izgisinde gogun etekleri biti§ik ve yakm 
gorunur. Halbuki daglardan gorunen ufuk c;:izgisinden gogun etekle-
rine kadar, burun ytld1zlann dogdugu ve ba§ka §eylerin meskeni olan 
uc;:suz bucaks1z bir mesafe vard1r. Aynen bunun gibi, sebepler ile ne-
ticeler arasmda da oyle buyuk bir manevl mesafe bulunur ki, ancak 
imanm durbunuyle, Kur'an'm nuruyla gbrilnilr. 

Mesela, 
ti / ,,. 0 0 / / ,J. 0 :;;-; / \ ,J. 0 0 ,J. o,... 
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219 !<:' !<'.\ e r-:: ,.J ,-

i§te §U ayetler, Cenab-1 Hakk'm kudret mucizelerini bir hikmet Sira-
s1yla zikredip sebepleri neticelere baglayarak son kismmdaki 
ifadesiyle bir gayeyi gosterir. 0 gaye, biltiln o sebep-netice zinciri ic;:in-
de astl gayeyi goren ve takip eden gizli bir tasarruf ve irade sahibinin 
bulundugunu ve sebeplerin, O'nun perdesi oldugunu ispatlar. Evet, 

tabiriyle hic;:bir sebebin yaratma kabiliyeti bulun-

218 Mesela Efendimiz (sallal/6.hu aleyhi ve sellem) goklerin, Allah' a secde halindeki 
meleklerle dolu oldugunu bildiriyor: Tirmizi, zuhd 9; ibni Mace, zuhd 19. 

219 "Hele insan, yiyeceklerinin kaynagma bir baksm: Biz yagmuru gokten bardaktan 
bo§amrcasma §ml §ml dokllik. Sonra bitkiler yeti§sin diye toprag1 iyice surduk, 
orada hububat, tohumlar, uzumler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, agac:;lan gur 
ve s1k bahc:;eler, meyveler ve c:;ayirlar bitirdik. Bullin bunlan sizin ve davarlanmzm 
faydalanmas1 ic:;in yaptik." (Abese suresi, 80/24-32) 

220 " ... Sizin faydalanmamz ic:;in ... " (Abese suresi, 80/32) 
221 "Bullin bunlan sizin ve davarlanmzm faydalanmas1 ic:;in yaptik." (Abese suresi, 

80/32) 
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mad1gm1 ilan eder. Manen der ki: "Size ve hayvanlanmza nz1k yeti§tir-
mek ic;in su, gokten geliyor. 0 suda, size ve hayvanlanmza ac1y1p, §ef-
kat gosterip nz1k yeti§tirme kabiliyeti yoktur. Demek, su kendiliginden 
gelmiyor, gonderiliyor. Hem toprak, bitkilerinize kucak ac;1yor ve nzk1-
mz oradan geliyor. Hissiz, §UUrsuz toprak, nzkmlZI di.i§i.ini.ip size §efkat 
gosterme kabiliyetinden pek uzakhr. Demek, toprak bitkilere kendi 
kendine kucak ac;m1yor, biri o kap1y1 ac;1p nimetleri elinize veriyor. 
Hem otlar ve agac;lar nzkm1z1 di.i§i.ini.ip size merhametle meyveleri, to-
humlan yeti§tirmekten c;ok uzakhr. Ayet gosteriyor ki, onlar Hakim ve 
Rahim bir Zat' m perde arkasmdan uzathg1 ipler ve §eritlerdir. 0 Zat, 
nimetlerini onlara takm1§, canhlara uzahyor." 

i§te Kur'an'm §U beyanmda Rahim, Rezzak, Mi.in'im ve Kerim gibi, 
Cenab-1 Hakk'm pek c;ok isminin tecelli ettigi yerler goriinilyor. 

Hem mesela, 
t. / 0 ,,... 0 .... ,,... .... ,). _,.,,, ,J. J. ;;;""' ,,,. 
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222,._l9.,_,•I< 1;::._ .,,.,,>:'.ol.!_ 1;::. 
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Bu ayetler, Cenab-1 Hakk'm rububiyetinin en miihim mucizelerin-
den ve O'nun rahmet hazinesinin en hayret verici perdesi olan bulut-
lann meydana geli§indeki ve yagmuru yagdirmasmdaki benzersiz ira-
deyi bildirir. Bulut parc;ac1klan gokte dag1hp sakland1klan halde, adeta 
istirahata c;ekilen askerlerin bir boru sesiyle toplanmas1 gibi, Cenab-1 
Hakk' m emriyle toplamr, bulutlan meydana getirirler. Sonra kiic;iik 

222 "Baksana, Allah bulutlar sevk ediyor, sonra onlan bir araya getirip ilst uste y@yor. 
i§te gorilyorsun ki, bunlarm arasmdan yagmur <;1kiyor. 0 gokten, oradaki daglar 
buyilklilgilnde bulutlardan dolu indirir de onunla diledigini vurur, diledigini de 
ondan korur. Bu bulutlann §im§eginin panltts1 nerdeyse gozleri ahverecek! Allah 
gece ile gilndilzil birbirine <;eviriyor, geceyi gilndilze, gilndilzil geceye donil§tilril-
yor, silrelerini uzahp k1salt1yor. Elbette bunda gorebilenler i<;in almacak bir ders 
vardir. Allah her canhy1 sudan yaratt1. Kimi karm ustilnde silrilnilr, kimi iki ayag1 
ilstilnde, kimi dort ayag1 ilstilnde yilrilr. Allah diledigini yarahr. <;unkil Allah her 
§eye kadirdir." (NO.r sO.resi, 24/43-45) 
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boluklerin bir ordu te§kil etmesi gibi, o bulutlar bir 
araya toplamr. Buyuklukleriyle k1yametteki seyyar daglara, rutubet ve 
beyazhklanyla kar ve doluya benzeyen o bulut pan;:alarmdan butiln 
canhlara ab-1 hayat gonderilir. Bunda bir irade, bir kasd gbruntiyor. 
Yagmur, ihtiyaca gore geliyor, demek ki gonderiliyor. Hava berrak 
ve temizken, gokte §ey yokken, hayret verici §eylerin mah§e-
ri hukmtinde, o dag gibi bulut kendi kendine toplanm1yor, 
yerytiztindeki varhklan tamyan biri onlan bir araya getirip yagmuru 
gonderiyor. i§te §U manevi mesafede Cenab-1 Hakk'm Kadir, Allm, 
Mutasarnf (her §eyde tasarruf eden), Mudebbir ilmiyle her 
§eyin idaresini goren), Murebbi (btittin varhklan terbiye eden), Mugis 
(mahlukatmm yard1mma ko§an), Muhyi (hayat veren, dirilten) gibi 
isimlerinin tecelli ettigi yerler gbrtintiyor. 

Sekizinci Cezalet Meziyeti 

Kur'an bazen Cenab-1 Hakk'm ahiretteki harika icraatm1 kalbe ka-
bul ve akla tasdik ettirmek bir hazlfhk suretinde O'nun dunyada-
ki harikulade icraahm anlahr. Veyahut ahirette hayret 
verici i§lerini oyle zikreder ki, goztimtizle gbrdtigtimtiz pek benzer 
hadiseyle onlann kanaat getiririz. 

/ / ,, _,g _; 0,, / :::;_ _y. 0 ° / ; 
Mesela, p. J. ayetinden 

surenin sonuna kadar ... l§te §U bahiste Kur'an-1 Hakim, oltimden sonra 
dirili§i yedi-sekiz farkh tarzda ispat eder. Once insanm ilk yarat1h§mI na-
zara verir. Der ki: "Nutfeden kan p1hhsma, kan p1htismdan bir 
et sonra da insan olarak yarat!h§1mza kadar olan yarat1h§ 
safhalanm gortiyorsunuz. Nas1! oluyor da oltimden sonra dirili§i, ikinci 
kez yaratih§l inkar ediyorsunuz! 0, bunun ayms1, hatta daha kolay1d1r." 

Hem Hakk'm insana verdigi btiyuk nimetlere c?}\ 
.? \11 .?\ beyamyla i§aret edip der ki: "Size boyle nimet 

veren bir Zat, sizi ba§1bo§ birakmaz ki kabre girip kalkmamak tizere 
yatasm1z!" Hem §Unu ima eder: "Olmti§ dirilip ye§erdigi-
ni gortiyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasm1 buna k1yas 

223 "insan §Unu hit; g6rilp dil§ilnmedi mi: Biz kendisini bir nutfeden yaratmi§ken, ya-
man bir dil§man kesildi Bize." (Yasin suresi, 36/77) 

224 "O'dur ki sizin ii;in ye§il agai;tan bir ate§ yaratir." (Yasin suresi, 36/80) 
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edemeyip akildan uzak buluyorsunuz. Hem gokleri ve yeri yaratan 
Zat, kainatm meyvesi olan insana hayat vermekten ve onu oldurmek-
ten aciz kahr m1? Kaea agac1 idare eden, o agacm meyvesine onem 
vermeyip onu ba§kasma ma! eder mi? Bullin agacm neticesini terk 
etmekle, her zerresi hikmetle yogrulmu§ yaratih§ agacm1 abes ve bey-
hude kilar m1 zannedersiniz?" 

Hem der ki: "Ha§irde sizi diriltecek Zat, oyle bir Zat'tir ki, butun 
kainat O'nun itaatkar bir askeri hukmunde, 'Kun feyekt1n!' 225 emrine 
tam bir itaatle boyun eger. Bir bahan yaratmak o Zat'a bir <:;i<:;egi ya-
ratmak kadar kolay gelir. Butun hayvanlan var etmek, O'nun kudreti 
i<:;in bir sinegin var edilmesi kadar kolaydir. Oyle bir Zat'a kar§1, 0A 
226f deyip kudretine, O'nu acizlikl,e itham edercesine meydan 
okunmaz!" Soma tabiriyle §6yle der: 
"Her §eyin dizgini elinde, her §eyin katmda olan o Zat, gece 
ile gunduzu, kl§ ile yaz1 bir kitabm sayfalan gibi kolayca <:;evirir. Dunya 
ve ahiret, o Kad!r-i Zulcelal'in iki menzili gibidir; birini kapar, otekini 
a<:;ar." Madem boyledir, butun bu delillerin neticesi olarak Kur'an, 
2280 _#- j )j der. Yani: "Sizi kabirlerinizden kaldmp dirilterek ha§ir 
meydanma,getirecek, yuce huzurunda hesabm1z1 gorecektir." 

i§te §U ayetler, akh ve kalbi ha§ri kabul etmeye hawlad1. <;unku 
onun dunya hadiselerindeki benzerlerini gosterdi. 

Hem bazen Kur'an, ahiret hadiselerini oyle bir §ekilde anlahr ki, 
dunyadaki benzerlerini hissettirsin ve onu ak1ldan uzak gormeye, 
inkara meydan kalmasm. 

Mesela, t:JI ... 2290jf 11l ve t:JI ... ve 
231. <1 ,. 
225 "(0, bir §eyi yaratmak isteyince sadece) 'ol!' der, o da oluverir." (Bakara sD.resi, 

2/117; Al-i imran sD.resi, 3/47, 59; En' am sD.resi, 6/73; Nahl sD.resi, 16/40; ... ) 
226 "((tiri.imil§ vaziyetteki) o kemikleri kim diriltecek?" (Yasin sD.resi, 36/78) 
227 "Stibhand1r, milnezzehtir o Zat ki, her §ey ilzerinde hakimiyet O'nun elindedir." 

(Yasin sD.resi, 36/83) 
228 "Ve sonuc;ta O'na dondtirtiltirsilntiz." (Bakara sD.resi, 2/245; YD.nus sD.resi, 10/56; 

HD.d sD.resi, 11/34; Kasas sD.resi, 28/70, 88; Yasin sD.resi, 36/22, 83, Fussilet sD.resi, 
41/21; Zuhruf sD.resi, 43/85) 

229 "Gtine§ dtiri.iltip t§tg1 sondtigil zaman." (Tekvir sD.resi, 81/1) 
230 "Gok yanld1g1 zaman." (infitar sD.resi, 82/1) 
231 "Gok yanld1g1 zaman ... " (in§ikak sD.resi, 84/1) 
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i§te §U surelerde k1yamet ve ha§irde gen:;ekle§ecek buyuk degi§im-
ler ve Cenab-1 Hakk'm rububiyetinin icraah oyle zikredilir ki, insan on-
larm benzerlerini dunyada, mesela gtizde, baharda gbrdugu i<;;in kalbe 
deh§et veren, akla s1gmayan o hakikatleri kolayca kabul eder. ti<;; 
surenin meallerine k1saca i§aret etmek bile pek uzun surer. Onun i<;;in 
ornek olarak yalmz bir tek ayeti gosterecegiz: 

232 ..:_, 11µ Bu ayet, ha§irde herkesin btittin amellerinin 
bir defterde yaz1h olarak ne§redilecegini bildirir. mesele <;;ok hay-
ret verici oldugundan akil ona tek ba§ma yol bulamaz. Fakat surenin 
gosterdigi uzere, baharda yerytiztintin dirili§i, oltimden sonra dirili§e 
pek <;;ok yonden i§aret ettigi gibi, amel defterlerinin ne§ri meselesini 
de a<;;1k<;;a bildirir. <.;unku meyveli her agacm ya da <;;i<;;ekli her bitkinin 
de amelleri, fiilleri ve vazifeleri var. Cenab-1 Hakk'm isimlerini nas1l 
gostererek tesbih ediyorlarsa, oyle kulluklan bulunur. i§te o varhkla-
rm butun bu amelleri, programlan <;;ekirdeklerinde, tohumcuklarmda 
yaz1hp ba§ka bir baharda, ba§ka bir zeminde tekrar ortaya <;;tkar. 0 
varhklar suretlerinin diliyle, gayet a<;;1k bir §ekilde as1llarmm, <;;ekir-
deklerinin amellerini gosterdikleri gibi, dal, budak, yaprak, <;;i<;;ek ve 
meyveleriyle de kendi amel sayfalanm ne§rederler. i§te gozumuzun 
onundeki bu hikmetli, koruyup gozetici, idare ve terbiye edici, guzel 
i§i yapan O'dur ki, der. 

Ba§ka noktalan buna kiyasla, gucun yeterse ba§ka manalan da 
kendin bul. Sana yard1m i<;;in §Unu da soyleyecegiz: 233..:..,5_:;5' 111 
ayeti, sarmak ve toplamak manasma gelen "tekvir" parlak 
bir temsile i§aret ettigi gibi, onun benzerini de iki §ekilde ima eder. 

Birincisi: Evet, Cenab-1 Hak yokluk, esir ve gok perdelerini a<;;arak 
gune§ gibi dunyay1 I§1kland1ran p1rlantaya benzer bir lambay1 rahmet 
hazinesinden <;;1kanp dtinyaya gosterdi. Dunya kapand1ktan sonra o 
p1rlantay1 perdelerine sanp kald1racakt1r. 

ikincisi: Gune§in, I§lk yaymak ve yerytizune l§1g1 karanhkla nobet-
le§e sarmakla vazifeli bir memur oldugunu bildirir. Cenab-1 Hak her 
ak§am o memura I§Igm1 ve s1Cakhgm1 gizlettigi gibi, bazen bir bulutu 
perde yaparak ah§veri§ini azalt1r, bazen de ay1 gtine§in yuzune perde 

232 Tekvir sO.resi, 81/10. 
233 "Gune§ duru!Up 1§1§1 sondugu zaman." (Tekvir sO.resi, 81/1) 
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kt!ar, 1§1gm1 bir derece klsar. i§te bir memur olan gtine§, l§1gm1 ve s1-
cakhgm1 her gtin toplay1p kayboldugu gibi, elbette bir vakit o memuri-
yetten tamamen almacaktir. Hatta gtine§in vazifesinin bitmesine hic;bir 
sebep bulunmasa bile, ytiztindeki §imdilik ktic;tik fakat btiytimeye ytiz 
tutmu§ iki !eke btiytiyecek ve Cenab-1 Hak, gtine§in yerytiztine kendi 
izniyle verdigi l§1g1 yine bir emriyle geri ahp gtine§in ba§ma saracak 
ve "Haydi, yerytiztiyle i§in kalmad1. Cehenneme git, sana ibadet edip 
senin gibi bir itaatkar bir memuru sadakatsizlikle itham edenleri yak!" 
diyecektir. i§te o zaman gtine§ 234..:_,_:;} fermamm lekeli siyah 
ytiztiyle okur. 

Dokuzuncu Belagat Niiktesi 

Kur'an-1 Hakim bazen ktic;tik maksatlan zikreder. Soma onlar va-
s1tas1yla zihinleri ktilli makamlara sevk etmek ic;in o ktic;tik maksad1, 
ktilli bir kanun htikmtinde olan gtizel isimleriyle bildirerek tespit eder, 
tahkik edip ispatlar. Mesela: 

1 °1 / - 0 / / / ,;. ,;. :;; / / 1 0 / 

, / 0/ / JI / '. -\I J ,. / / 
3, /. 

' / 

235" / , / :Gil 01 'b-.5 ;:, .).) 

i§te Kur'an bu ayetiyle der ki: Cenab-1 Hak, Semi'-i Mutlak'ttr, her 
§eyi i§itir. Hatta mesela, en basit hadiselerden olan, bir kadmm koca-
smdan §ikayet etmesini ve bu hususta mticadelesini Hak ismiyle i§itir. 
Rahmetin en tath cilvesine mazhar, §efkatin en fedakar bir hakikatine 
maden olan kadmm kocasmdan hakh §ikayetini ve Cenab-1 Hakk'a 
yakan§ml btiytik bir mesele olarak, onem vererek Rahim ismiyle i§itir 
ve Hak ismiyle ona ciddiyetle bakar. i§te bu basit maksad1 ktilli hale 
getirmek ic;in en ktic;tik bir hadiseyi i§iten, goren ancak kainatm imkan 
dairesinin d1§mda, her §eyi i§iten, g6ren bir Zat olabilir. Ve kainata 
Rab olan Zat'm, kainattaki mazlum, ktic;tik var!tklann dertlerini g6r-
mesi, feryatlanm i§itmesi gerekir. Dertlerini g6rmeyen, feryatlanm 

234 "Gune§ durulup 1§1§1 sondugu zaman." (Tekvir sliresi, 81/1) 
235 "Kocas1 hakkmda sana ba§vurup tart1§an ve halini Allah'a arz eden o kadmm 

sozlerini elbette Allah i§itti. Allah sizin konu§malanmz1 dinliyordu. $uphesiz Allah 
Semi'dir, Basir'dir: Her §eyi i§itir ve gorur." (Mucadele suresi, 58/1) 
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i§itmeyen, onlara Rab olamaz. Oyleyse bu ayet cum-
lesiyle iki buyuk hakikati saglam bir §ekilde yerle§tirir. 

Hem mesela, 

l?;1 *1 
0 ,... .k ) ,,. 

,11 q 
Kur' an, bu ayetle Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/6.W vesse/am) miracmm 

ba§lang1c1 olan, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya seyahatini zik-
rettikten soma 238_)_ .;(li 6? ,I\ j. der. kelimesindeki zamir, ya 
Cenab-1 Hakk'a ya da Hazreti Peygamber'e (aleyhissa/6.W vesselam) attf-
ttr. Eger attf Hazreti Peygamber' e ise manas1 §Udur: Bu klsa seyahatte 
umumi, kulli bir yukseli§in, seyrin <;ekirdegi vardtr. 0 zat (aleyhissa/6.W 

vesselam) ta Sidret-ul Munteha' dan24° Kab-1 Kavseyn' e241 kadar, Cenab-1 
Hakk'm isimlerinin butun mertebelerinde, O'nun ayetlerini, hayret ve-
rici sanatm1 g6rml1§ ve i§itmi§tir. Ayet, o ku<;uk, k1sa seyahati, kulli ve 
hayret verici bir seyahatin anahtan hukmunde gosteriyor. 

Eger zamirin Cenab-1 Hakk'a attf yapttg1 dl1§11nulse manas1 §Udur: 
Bir kulunu bir seyahatle huzuruna davet edip vazifelendirmek i<;in onu 
(aleyhissa/6.W vesselam) Mescid-i Haram'dan peygamberlerin topland@ 
yer olan Mescid-i Aksa'ya gondermi§tir. Peygamberlerle g6rl1§hlrup 
onun (aleyhissa/6.W vesselam) butun peygamberlerin dinlerinin as1lla-
nna mutlak varis oldugunu gostermi§, soma onu Kab-1 Kavseyn'e 
kadar mulk ve melekut alemlerinde gezdirmi§tir. i§te o zat Cenab-1 
Hakk' m bir kulu olsa da, k1sa bir seyahatte bulunsa da, bu tun kainatm 
emaneti ve alemlerin rengini degi§tirecek bir nur o seyahatte onunla 
(aleyhissa/6.W vesse/am) beraberdir. Hem ebedl saadetin kap1sm1 a<;acak 
236 Allah Semi'dir, Basir'dir: Her §eyi i§itir ve g6rur." (Mucadele sO.resi, 58/1) 
237 "Bir gece, kendisine baz1 delillerimizi g6sterelim diye kulu Muhammed\ Mescid-i 

Haram'dan, <_;evresini mubarek k1ld1g1m1z Mescid-i Aksa'ya gOtUren 0 Zat'm §am 
yucedir, butun eksikliklerden uzakhr. Gerc;ekten, her §eyi i§iten, her §eyi g6ren 
O'dur." (isra sO.resi, 17/1) 

238 " ... Gerc;ekten, her §eyi i§iten, her §eyi g6ren O'dur." (isra sO.resi, 17/1) 
239 "Ger<_;ekten O ... " (isra sO.resi, 17/1) 
240 Yedinci kat g6kte oldugu rivayet edilen, Hazreti Cebrail'in c;1kabildigi en yuksek 

makam. 
241 Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) Mirac'da <_;1ktig1, Cenab-1 Hakk'a en ya-

km makam. 
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bir anahtar da onun yanmda oldugu ic;;in, Cenab-1 Hak kendi Zat'mm 
biiti.in e§yay1 i§ittigini, gordiigiinii bildirir. Boylece o emanetin, o nu-
run, o anahtarm engin hikmetlerini gosterir. 

Hem mesela: 

?:- t,,.L>- · 0 \J1- .:..ii'! ,1 h;J\ (.,$"""' , , . c.f .J ; .) , , u-; . i,,.)'f.) .J , .)"""-' --:: ,, 
, ...... 1. - .i. .J F-, I< L:. iul 01 LA -1.: 11 J., ·' t:' V, .r. , ' if' u- r..5"" • • u;, • .r. . .J .J .J .. ...... ,.., ,,., .. ,,, 

Bu surede §U manay1 ifade eder: "Goklerin ve yerin Fatir-1 
Ziilcelal'i, kainab oyle bir §ekilde siisleyip benzersiz eserlerini goster-
mi§tir ki, hadsiz seyircilerini kendisine sonsuz medh ii sena ettirir. Hem 
kainati say1s1z nimetle oyle donatm1§br ki, gokyiizii ve zemin, biiti.in 
nimetlerin ve o nimetlere kavu§anlarm dilleriyle o Fabr ve Rahman' a 
sonsuz hamd ii sena eder." Sonra, tipk1 yeryilziinde Fahr'm verdigi 
donamm ve kanatlarla seyahat eden insanlar ve ku§lar gibi, meleklerin 
de semavi saraylan olan yild12larda ve ulvi memleketleri olan gogun 
burc;;larmda gezmeleri ic;;in, Cenab-1 Hakk'm o memleketin sakinleri 
olan meleklerine kanat verdigini bildirir. Bunu yapan Zat-1 Ziilcelal'in, 
elbette her §eye gilciiniin yetmesi gerekir. Bir sinege, bir meyveden 
bir meyveye; bir serc;;eye, bir agac;;tan bir ba§ka agaca uc;;abilmesi ic;;in 
kanat veren Zat, elbette meleklere de bir yild1zdan bir ba§ka yild12a 
uc;;abilmeleri ic;;in kanat verir. Hem melekler, yeryiiziiniln sakinleri gibi 
cismaniyetle smirh degildir, bir anda sadece bir mekana hapsolmazlar. 
Aym anda dart veya daha fazla yild12da bulunabildiklerine, J}.; 

kelimeleri etrafhca i§aret eder. i§te bu ayet, meleklere kanat ver-
mek gibi basit gorilnen bir hadiseyle gayet killli, umumi, bilyiik bir 
kudretin iktidarma i§aret ederek, 1.i1 01 neticesiyle bu 
hakikati tahkik eder ve yerle§tirir. · , , 

242 "Hamd, gokleri ve yeri yaratan ve melekleri iki§er, i.i<;er, dorder kanath elc;iler ya-
pan Allah'a mahsustur. 0, yaratt1klanndan, istedigine, diledigi kadar fa2la ozellikler 
verir, <;;Unkii 0 her §eye kadirdir." (Fahr suresi, 35/1) 

243 " .. .iki§er, iic;er, dorder ... " (Fil.hr suresi, 35/1) 
244 "Allah gerc;ekten her §eye kadirdir." (Bakara suresi, 2/20, 109, 148; Af-i imran 

suresi, 3/165; Nahl suresi, 16177; NO.r suresi, 24/45; Ankebut suresi, 29/20; Fil.hr 
suresi, 35/1) 
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Onuncu Belagat Niiktesi 

Bazen bir ayet, insamn isyankar amellerini zikreder, §iddetli bir 
tehdit ile insam sakmdmr. Sonra o §iddetli tehdidin insam umitsizlige 
atmamas1 ic;in Cenab-1 Hakk'm, rahmetine i§aret eden baz1 isimleriyle 
son bulur, muhatabm1 teselli eder. Mesela: 

.,::11 I .J . i..Y:r '-?, ; Y.--: ; Y Y'-'- , u 
1 .... 0 )l. 

'. .)1- . '. 0 '·'\/\'ti ;JI _:k' ;l\ ,: e \' < 0 .I !:-' cf.) U"".) -: . r--- e:--' ..r.:: .r- , y _,,,.,_ 
245\' ,,, ,;0 

.)y>- "' ,_r::v.) ,, ;'l,?' 

Ayet §U manay1 bildirir: "De ki: Eger dediginiz gibi O'nun mulkun-
de ortag1 olsayd1, elbette rubObiyetinin ar§ma el uzatacakh, mudahale 
eseri g6runecek derece bir kan§1khk olacakt1. Halbuki gogun yedi ta-
bakasmdan gozle gorulmeyecek kadar kuc;uk canhlara kadar her bir 
varhk, kulli olsun cuzi olsun, kuc;uk olsun buyuk olsun, mazhar oldu-
gu Cenab-1 Hakk'm butun isimlerinin cilve ve nak1§lannm dilleriyle, 
o isimlerin sahibi Zulcelal Zat'1 tesbih edip O'nun e§ten ve ortaktan 
uzak ve yuce oldugunu bildiriyor. Evet, nasil ki gokler, nur sac;an ke-
limeleri olan gune§ ve y1ld1zlarla, hikmet ve intizam1yla O'nu takdis 
eder, O'nun birligine §ahittir. Aynen oyle de, bulutlar, §im§ekler, gok 
gurultusu ve yagmur damlalan da birer kelime hukmunde Cenab-1 
Hakk'1 tesbih ve takdis eder, O'nun birligine §ahitlik eder. Yeryuzu de 
kelimeleri olan butun canhlarla Hahk-1 Zulcelal'i tesbih eder, O'nun 
birligini ilan eder. Her bir agac;, kelimeleri olan yapraklan, c;ic;ekleri ve 
meyveleriyle yine O'nu tesbih edip O'nun birligine §ahitlik yapar. Hat-
ta en kuc;uk varhk, kuc;ukluguyle beraber, ta§1d1g1 nak1§lann ve keyfi-
yetlerin i§aretiyle Cenab-1 Hakk'm pek c;ok ismini gosterir, o isimlerin 
sahibini tesbih eder, O'nun birligine §ahittir. 
245 "De ki: Faraza mil§riklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1, 

elbette onlar Ar§m ve kainat hakimiyetinin sahibi Yilce Allah'a ilstiln gelmek 
ic;in c;areler arayacaklardi. (Arna besbelli ki boyle bir §ey asla olmami§hr.) Allah 
onlarm iddialanndan milnezzehtir, son derece Yilcedir, Uludur. Yedi kat gok, 
dilnya ve onlann ic;inde olan herkes Allah'1 takdis ve tenzih eder. Hic;bir §ey 
yoktur ki Allah'1 hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki, siz onlarm bu tenzih ve 
takdislerini iyi anlayamazsm1z. Bunca azametiyle beraber, kullarmm gaflet ve 
cilrilmlerine kar§t 0, halimdir (c;ok miisamahahdJr), gafUrdur (c;ok affedicidir)." 
(isra suresi, 17/44) 
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i§te ayet, buhln kainat aym dille, hep beraber Hahk-1 Zulcelal'ini 
tesbih edip O'nun birligine §ahitlik ederek kendi kulluk vazifesini tam bir 
itaatle yerine getirdigi halde, §U kainatm azu, neticesi, nazh bir halifesi 
ve nazenin bir meyvesi olan insanm, buhln bunlara zit bir §ekilde, i§le-
digi kufUr ve §irkin ne kadar c;irkin ve cezaya mustahak oldugunu ifa-
de eder. Sonra da insam buhln buhln umitsizlige dli§lirmemek ic;in ve 
bayle buyuk bir cinayete, sonsuz c;irkin bir isyana Kahhar-1 Zulcelal'in 
nas1l meydan verip kainat1 neden ba§larma y1kmad1gmm hikmetini gas-
termek ic;in .)t.5 der. Ayet, bu §ekilde sonlanarak insana 
verilen muhletin hikmetini gasterir, bir limit kap1sm1 ac;ik birakir. 

i§te §U on mucizevi i§aretten, ayetlerin sonlanndaki neticelerde pek 
c;ok hidayet s1zmtis1 ile beraber mucizelik panltis1 oldugunu anla! En dahi 
edipler bile §U e§siz uslup kar§Ismda hayret ve takdirlerinden parmakla-
nm 1sirm1§, dudaklanm di§lemi§, "Bu bir insanm sazu olamaz!" demi§-
lerdir. 247 J-}.. ,j-j i) ayetine, hakkalyakin mertebesinde iman et-
mi§lerdir. Demek, baz1 ayetlerde, buhln bu zikredilen i§aretlerle beraber 
bahsimize girmeyen pek c;ok ba§ka meziyet de vardir. 0 meziyetlerin 
buhlnunde ayle mucizevi nak1§lar g6runur ki, bir kar bile garebilir. 

Uc;:iincii Nur 

Kur' an, ba§ka sazlerle k1yaslanamaz. <;unku sazun tabakalan, yuce-
ligi, kuvveti ve guzelligi yanunden dart kaynag1 var: Biri sazun sahibi, 
biri muhatap, biri maksat, biri de makamd1r. Ediplerin, yanh§ bir §ekilde 
gasterdikleri gibi, tek kaynak makam, yani sayleni§ §ekli, uslubu degil-
dir. Oyleyse bir saze "Kim saylemi§?"' "Kime saylemi§?" "Ne ic;in sayle-
mi§?" ve "Ne makamda saylemi§?" diyerek bak. Yalmz sazun kendisine 
bak1p durma! Madem saz, kuvvetini, glizelligini bu dart kaynaktan ahr. 
0 halde Kur'an'm da kaynagma dikkat edilse, onun belagatinin, yu-
celiginin ve guzelliginin derecesi anla§1hr. Evet, madem saz, sahibine 
bak1yor. Eger o saz bir emir veya yasaklama ise sahibinin derecesine 
g6re irade ve kudreti de ic;erir. 0 vakit saz kar§l konulmaz olur, elektrik 
c;arpmas1 gibi tesir eder, sazun yuceligi ve kuvveti o alc;ude artar. 

246 "O, Halim' dir, Gafur' dur: Pek sabirh, musamahah ve bag1§lay1c1d1r." (isra suresi, 
17/44) 

247 "O, kendisine vahyedilen bir vahiyden ba§ka bir §ey degildir." (Necm suresi, 53/4) 
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Mesela: 248 ,), jl ayetine bak. Yani: "Ey 
yeryuzu! bitti, suyunu yut. Ey gokyuzu! ihtiyac; kalmad1, yag-
muru kes!" 

- ,, .b ,,.. 

Hem mesela 249 ,u, G1 Tjt,; t;, 0 < '1 LP o\_ bl . """o')U, Lt JW yani: , . .r .J r ., u. 1 'T' 

'"Ey yeryuzu, ey gokler! ister istemez geliniz, hikmet ve kudretime bo-
yun eginiz. Yokluktan kurtulup varhk aleminde sanahmm bir parc;as1 
olunuz.' dedi. Onlar da: 'Biz sana tam itaat ederek geliyoruz. Bize g6s-
terdigin her vazifeyi senin kuwetinle g6recegiz.' dediler." manasm1 
ifade eder. hte Cenab-1 Hakk'm kuwet ve iradesini gosteren §U hakiki 
ve tesirli emirlerin kuwetine, y9celigine bak! , 

Soma insanlann '-f°.)j ,j,.)1 gibi 
yuce emirlerle cans1z varhklara hitaben sac;ma sapan bir §ekilde ko-
nu§mas1 hie; o iki emirle k1yaslamr mi? Evet, keyfi: arzulardan dogan lu-
zumsuz emirler nerede; vas1fl1, yuce bir amirin i§ ba§mda verdigi emir-
ler nerede ... BU.yuk bir amirin, itaatkar ve devasa ordusuna 'mar§!' 
emri vermesi nerede! .. Hem boyle bir emir, basit bir askerden i§itildigi 
zaman, iki emir g6runli§te bir olsa da aralannda manaca bir askerle 
bir ordu kumandam arasmdaki kadar fark vard1r. ,, ,, - ,, -

Mesela, 251.'.J_N :} tl r_;;I ve 113 
ayetlerindeki iki emrin ve bak! 

ra onlan insana ait emir cumleleriyle k1yasla! Acaba insanlann sozleri 
o ayetlerin yanmda, gune§e nispetle ytld1z bocekleri gibi kalm1yor mu? 

Hakiki bir malikin i§ ba§mdayken yaphg1 o i§i tasvir etmesi, ha-
kiki bir sanatkann i§ g6rurken sanatma dair konu§mas1 ve hakiki bir 
ihsan sahibinin nimetlerini verirken onlan beyan etmesi, yani s6z ile 
fiili birle§tirmek, kendi fiillerini hem gaze hem kulaga anlatmak ic;indir. 
Bunu yapan bir zat, §6yle der: "Bakm1z! i§te bunu, boyle yap1yorum. 
Bunu, §unun ic;in yaphm. Bu boyle olacak, bu sebeple i§te bunu b6yle 
yap1yorum." 

248 HO.d sO.resi, 11/44. 
249 "Ona ve yere §byle buyurdu: 'isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin!' 

Onlar da: 'Gonullu olarak geldik.' dediler." (Fussilet sO.resi, 41/11) 
250 Ey yer, dur. Ey gok, yartl. Ve ey k1yamet sen de art1k kop. 
251 "Bir §eyi dilediginde O'nun buyrugu, sadece 'Ol!' demektir, hemen oluverir. .. " 

(Yasin sO.resi, 36/83) 
252 "O vakit meleklere: 'Adem ic:;in secde edin!' dedik." (Bakara sO.resi, 2/34) 



524 SOZLER 

ayetlerine bak! Kur'an'm semasmda, bu surenin burcunda parlayan 
yild1zlar misali, cennet meyveleri gibi olan §U tasvirlerdeki, §U icraatm 
beyanmdaki muntazam belagat, pek c;;ok tabakada ha§rin delillerini 
zikredip neticesini 254t_3 j.Ji tabiriyle ispatlamak ve surenin ba-
§mda ha§ri inkar edenleri susturmak nerede ... insanlarm kendileriyle 
alakas1z i§lerden 10.zumsuz yere bahsetmeleri nerede!.. Bu, taklit sure-
tindeki c;;ic;;ek resimlerini!:l, hakiki, canh c;;ic;;eklere nispeti derecesinde 
dahi olamaz! 25513fo ifadesinden ta t_3 jJI kadar guzelce 
mealini soylemek bile c;;ok uzun surer. Yalmz bir i§aret edip gec;;ecegiz. 
,$6yle ki: 

Kafirler ha§ri inkar ettiklerinden, Kur' an onlan ha§ri kabule mecbur 
birakmak ic;;in surenin ba§mda §6ylece uzun bir giri§ yapar. Der ki: "Hie;; 
usto.nuzdeki gokyuzune bakm1yor musunuz; onu ne kusursuz, muhte-
§em bir §ekilde, nas1l bina etmi§iz ... Hem gormuyor musunuz ki, gogu 
nasil y1ld12larla, ay ve gune§le suslemi§iz, onda hic;;bir kusur ve noksanhk 
bulunmuyor ... Hem fark etmiyor musunuz; yeryuzunu altm1za nasil ser-
mi§iz, say1s1z hikmetle donatmI§IZ ... Daglan sabit olarak yerle§tirmi§iz, 
sizi denizin istilasmdan onlarla koruruz. Hem gormuyorsunuz, orada ne 
kadar glizel, rengarenk, her cinsten c;;ift c;;ift ye§illikleri, bitkileri, c;;ic;;ekleri 

253 "Hi<; iizerlerindeki gage bakmazlar m1? Bak1p da Bizim onu nas1l saglamca bina 
edip siisledigimizi, onda en ufak bir <;atlakhk, dengesizlik olmad1gm1 dii§iinmez-
ler mi? Yeri de do§edik, oraya dengeyi saglayacak ag1r baskilar, sabit ulu daglar 
yerle§tirdik. Orada goz goniil a<;;an her <;;e§it bitkiden <;;iftler bitirdik. Biitiin bunlan, 
Allah'a yonelecek her kula Yaradanm kudretini hat1rlatrnas1, dersler veren birer 
basiret ni§anesi ve ibret numunesi olmas1 i<;;in yaphk. Gokten bereketli bir su in-
dirdik. Onunla bah<;eler ve bi<;ilen ekinler, salk1m salk1m meyveleriyle ulu hurma 
aga<;lan yeti§tirdik. Biitiin bunlar kullanm1za nz!k vermek i<;indir. Hem o su ile olii 
topraga hayat verdik. i§te olmii§ insanlann mezarlarmdan <;1k1§1 da boyle olacak-
tir." (Kaf suresi, 50/6-11) 

254 "i§te olmii§ insanlarm mezarlarmdan <;1k1§l da boyle olacakhr." (Kaf suresi, 50/11) 
255 "Hi<; bakmazlar m1?" (Kaf suresi, 50/6) 
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yaratt1k, yeryi.izi.ini.in her tarafm1 onlarla gi.izelle§tirdik; hem yeryi.izi.ine 
gokten nas1l bereketli bir su gonderiyoruz ... Bag ve bahc;eleri, tohum-
lan, yuksek, leziz, meyveli hurma gibi agac;lan o suyla yaratip kullanma 
nzk1 onunla yolluyorum, yeti§tiriyorum. Hem gormuyor musunuz, o 
SU ile olmi.i§ yeryi.izunu yeniden diriltiyorum. Di.inyada binlerce ha§ir 
numunesi gosteriyorum. Kudretimle o bitkileri nastl olmi.i§ topraktan c;i-
kanyorsam, sizi de ha§irde kabirlerinizden oyle c;1karacag1m. Ktyamette 
yeryi.izu Olecek, siz kabirlerinizden sag olarak c;ikacaksm12." 

i§te bu ayetlerin ha§ri ispatta gosterdigi e§siz beyan -ki onun da 
binde birine ancak i§aret edebildik- nerede ... insanlann bir iddialan 
ic;in sarf ettikleri sozler nerede!.. 

*** 
Bu risalenin ba§mdan buraya kadar tahkik adma ve tarafs1z bir 

degerlendirmeyle Kur'an'm mucizeligini inatc;1 bir di.i§manma kabul 
ettirmek ic;in onun pek c;ok hukukunu gizli birakhk. 0 gune§i mumlar 
katma indirip onlarla k1yashyorduk. Sonra bu risale tahkik vazifesini 
yerine getirip Kur'an'm i'caz1m parlak bir surette ispatlad1. ise 
tahkik degil hakikat adma bir-iki soz ile Kur'an'm hic;bir §eyle k1yasla-
namaz gerc;ek makamma i§aret edecegiz. 

Evet, ba§ka sozlerin Kur' an ayetlerine nispeti, §i§elerde gorunen 
ki.ic;uci.ik panlhlarm gerc;ek y1ld1zlara nispeti gibidir. Her biri sarstlmaz 
birer hakikati tasvir eden, gosteren Kur' an beyanlan nerede; insanm 
kendi smirh fikir ve duygulannm aynac1klarmda kelimelerle ifade et-
meye c;ah§hg1 manalar nerede! .. Hidayet nurunu ilham eden, gi.ine§in 
ve aym Hahk-1 Zi.ilcelal'inin kelam1 Kur'an'm melekler gibi canh keli-
meleri nerede; insanlann, hevesleri uyandirmak ic;in aldahc1 nefisle-
riyle, yalanc1 incelikleriyle sarf ettikleri 1smc1 kelimeler nerede!.. Evet, 
1smc1 ha§eratm mubarek meleklere ve nurani ruhanilere nispeti ne ise, 
insanlarm sozlerinin Kur'an'm beyanma nispeti odur. hakikatleri 
Yirmi Be§inci Soz ile beraber onceki yirmi dart Soz ispat etmi§tir. Bu 
davam1z temelsiz degildir; delili, gec;mi§ neticelerdir. 

Evet, her biri hidayet cevherinin birer incisi, iman hakikatlerinin bi-
rer kaynag1, islam esaslarmm birer madeni olan ve dogrudan dogruya 
Rahman'm ar§mdan gelen, kainatm usti.inden ve dt§mdan insana ba-
k1p inen, ilim, kudret ve iradeyi ic;eren ve ezeli bir hitap olan Kur'an'm 
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sozleri nerede; insanm, nefsinden ve adi heveslerinden ilham alan 
onemsiz sozleri nerede!.. 

Evet, Kur' an bir hlba agac1 hilkmilne gec;ip §U islam alemini billlin 
maneviyabyla, ni§anlanyla ve kemal vas1flanyla, kanun ve hilkilm-
leriyle yapraklar gibi ne§reder. Talebesi olan asfiya ve evliyay1 birer 
c;ic;ek hukmunde, o agacm ab-1 hayabyla taze ve gilzel gosterir. Butiln 
ilahi kemal vas1flanm, hakikatleri ve yeryilzil kanunlanm meyve verir. 
Meyvelerindeki c;ekirdekler, i§leyen birer kanun, birer program hilk-
milne gec;er ve Kur' an meyveli bir agac; olarak o birbirini takip eden 
hakikatleri gosterir. i§te bu tun bunlan yapan Kur' an nerede, insanm 

malumumuz olan sozleri nerede! .sfal 
Kur' an-1 Hakim, butiln hakikatlerini bin ilc; yilz elli senedir kainat 

c;ar§1smda ac;1p sergilerken herkes, her millet, her zilmre onun cevher 
ve hakikatlerinden bir §ey alm1§br ve ahyor. Bunca uzun zaman ic;inde 
ne ah§kanhk, ne muhataplannm c;oklugu, ne de insanhgm ya§ad1g1 
bilyilk degi§imler onun klymetli hakikatlerine, gilzel ilsh1buna zarar 
verebilmi§tir. Kur' an ihtiyarlamam1§, klymetten dil§memi§ ve gilzelligi 
sonmemi§tir. Bu durum, tek ba§ma bir mucizedir. 

;iimdi biri c;1ksa, Kur'an'm getirdigi hakikatlerin bir klsmma kendi 
hevesince, c;ocukc;a bir dilzen verse, baz1 ayetlere itiraz olarak benzeri-
ni yazsa, "Kur' an' a yakm bir soz soyledim." dese bu oyle bir ahmakhk 
olur ki, o adamm hali §U misaldekine benzer: Ta§lan llirlil cevherler-
den, muhte§em bir saray olsun. 0 saray1 yapan ve o ta§lan saraym 
yilksek sanabm gosterecek muntazam nak1§larla susleyen bir usta bu-
lunsun. 0 benzersiz nak1§lardan anlamayan, saraym butiln cevher ve 
suslerinden behresi olmayan basit bir adam, basit binalar yapan bir 
ba§ka usta o saraya girip o klymetli ta§lardaki yilce nak1§lan bozarak 
oray1 c;ocukc;a hevesine gore, basit bir ev gibi duzenlese ve o nak1§la-
ra c;ocuklann gozilne ho§ gorilnecek baz1 boncuklar taksa, sonra da, 
"BakmIZ! 0 saraym ustasmdan daha c;ok maharetim ve servetim var, 
klymetli silslerim var." dese ... Onun sanab o saraym yamnda ancak 
divanece, sac;ma sapan konu§an bir sahtekarm sanab gibi kahr. 

256 Sureyya ydd121 nerede, yeryilzu nerede? (Aralannda ne kadar fark var!) Bkz. el-
KannO.ci, Ebcedii'l-Ulum 3/244; ez-Zurkanl, Mendhi/ii'J-irjdn 2/109, 310. 
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O<;ONCU 
Bu '§ule'nin uc;; l§1g1 var. 

Birinci l§ik 

Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm buyuk bir mucizelik yonu On Oc;;uncu 
Soz' de beyan edilmi§ti. Karde§leri olan diger mucizelik yonleriyle aym 
s1raya girmesi ic_;;in bu makama almdt. i§te Kur'an'm her ayetinin par-
lak birer ytld1z gibi i' caz ve hidayet nurunu ne§rettigini, kufiir ve gaflet 
karanhgm1 dag1tt1gm1 g6rmek istersen kendini Kur'an'm indirilmesin-
den onceki o cahiliye devrinde, bedevi c;ollerinde farz et. Her §eyin 
cehalet ve gaflet karanhg1 altmda, tabiatm cans1z perdesine sanlm1§ 
oldugu bir anda, birden Kur'an'm yuce lisanmdan, 

o 0 L ; o l 
257"('.;:_\I -::.q · ''11' ..::.ii'' i--::- - ..r..-r r 3 !J"?.) 3 , _r---' c..1- ,, 

25s_ <.;:,.\1 . -:::\1 .ll\1 8.LJ1 ..::.ii,' • v::-- !-!""' r..Y:3 , , !J"?.) 3 , _r---' ,, 

gibi ayetleri i§it, bak! 0 Olmii§ veya uyumu§ varhklarm ve 2608 
sedas1yla i§itenlerin zihninde nas1l dirildigini, uyand1g1m, ayaga kalka-
rak zikrettigini gar! 

Hem o karanhk gokyuzunde ytld1zlar cans1z birer ate§ parc;as1, yer-
deki varhklar ise peri§anken, 261,,).j\Jij .:.,1_p1 ;\)" sesleni§iyle 
i§itenlerin gozunde nas1l gokyuzu bir ag1z, ytld1zlar hikmetli birer ke-
lime, hakikati ifade eden birer nur; yeryuzu bir ba§, kara ve denizler 
birer lisan ve butun canhlar ise Cenab-1 Hakk'1 tesbih sozleri suretinde 
gorunur. Yoksa bugunden tao zamana bakarak bahsedilen zevkin in-
celiklerini goremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu yayan, zamanla 

257 "Goklerde ve yerde ne varsa Allah't tenzih ve tesbih eder. 0 Aziz ve Hakim'dir: 
Ostun kudret, tam hukum ve hikmet sahibidir." (Hadid sO.resi, 57/1) 

258 "Goklerde ve yerde ne varsa hepsi Melik (kainatm gen:;ek Hukumdan), Kuddus 
(c:;ok yuce, her noksandan munezzeh) Aziz ve Hakim Allah'1 tesbih ve tenzih eder." 
(Cum' a sO.resi, 62/1) 

259 Bkz. Hadld sO.resi, 57/1; Ha§ir sO.resi, 59/1; Saf sO.resi, 61/1; A'la sO.resi, 87/1 (Cf' 
§eklinde emir olarak). ' 

260 Bkz. Cum' a sO.resi, 62/1; Tegabun sO.resi, 64/1. 
261 "Yedi kat gok, dunya ve onlann ic:;inde olan herkes Allah't takdis ve tenzih eder." 

(isra sO.resi, 17 /44) 
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herkesin bildigi bir §ey haline gelen, islam'm diger nurlu hakikatleriyle 
parlayan, Kur'an'm gune§iyle gunduz rengini alan bir vaziyetin ic:;in-
den yahut s1g, basit bir ah§kanhk perdesi ardmdan baksan, elbette her 
bir ayetin ne kadar tath bir mucizelik nagmesi ic:;inde hangi karanhklan 
dag1tt1gm1 hakk1yla fark edemezsin. Turlu mucizeler ic:;inde bu c:;e§it 
mucizeligin zevkine varamazsm. 

Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm mucizeliginin en yuksek derecelerinden 
birini gormek istersen, §U temsilin durbunuyle bak. ki: 

Gayet buyuk, garip ve dallan her yana uzanm1§ hayret verici bir 
agac:; farz edelim. 0 agac:; bir gayb perdesi altmda, bir gizlilik tabakas1 
ic:;inde saklanm1§ olsun. Malumdur ki, insanm uzuvlan arasmda oldu-
gu gibi bir agacm da dallan, meyveleri, yapraklan ve <;ic:;ekleri gibi bu-
tun k1s1mlan arasmda bir munasebet, uyum ve denge laz1mdir. Her bir 
k1sm1, o agacm mahiyetine gore §ekil ahr, onlara 6yle bir suret verilir. 
i§te, biri c:;1ksa, hie:; gorunmeyen (hala g6runmuyor) o agacm k1s1mla-
nm bir perde ustunde resmetse, hepsine birer smir, daldan meyveye, 
meyveden yapraga uyumlu birer suret c:;izse ve o perdeyi agacm bir-
birinden son derece uzak olan kokuyle dal uc:;lannm ortasmda, dalla-
rmm, meyvelerinin, yapraklannm §ekil ve suretini aynen gosterecek 
uygun resimlerle doldursa; elbette o ressamm, §U gorunmeyen agacm 
tamamm1 gayba ac:;1k g6zuyle gordugune, soma tasvir ettigine §Uphe 
kalmaz. 

Aynen onun gibi, mumkinat262 hakikatine dair (ki o hakikat, diin-
yanm ba§mdan ahiretin en sonuna kadar uzanm1§ ve yerden goklere, 
zerrelerden gune§e kadar yayilm1§ olan yarahh§ agacmm hakikatidir) 
Kur'an-1 Mucizii'l-Beyan'm dogruyla yanh§l ayiran beyanlan o kadar 
uyumu muhafaza etmi§ ve o agacm her bir dalma, meyvesine milna-
sip birer suret vermi§tir ki, hakikati delilleriyle bilen butiln alimler ara§-
hrmalarmm nihayetinde, Kur'an'm tasvirine "Ma§allah, barekallah! 
Kainatm tils1mm1 ve yarahh§ muammasm1 ke§f edip c:;ozen yalmz sens in 
ey Kur'an-1 Hakim!" demi§lerdir. 

263 \11 J.J1 -temsilde kusur olmaz- Cenab-1 Hakk'm isim 
ve s1fatlanm, o s1fatlann neticesi olan icraahm ve fiillerini nurani bir 

262 Allah'm ilminde olup henuz varhk alemine <;IkmamI§ §eyler. 
263 "En yuce sifatlar Allah'md1r." (Nahl suresi, 16/60) 
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tuba agac1 §eklinde dli§linelim. 0 nuranl agacm geni§ dairesi ezel-
den ebede uzamyor. Buyi.ikli.igunun hudutlan, sonsuz, w;;suz bucaks1z 
alemlere yay1hyor, onlan ku§atlyor. icraatmm smirlan, 

265 ,q11, -:.;Ji t_;. ,, , ,,. .tl1 '-5 r .J . iY,, • • .J '-5:,, .J __ra.:. '-? , J / ,,.. .. / 

0/ 0 y. 
266._j;' ,. ,, J , , 

, . .) , .r-' 0::-'. 

ayetlerindeki sm1rlardan ta 
268 8t L . '. 0 \}1' -::.;\'u...:l\ ,_L;,j v. , , '-:f, vP.J .) , .) _r-"".,, J -

..Slju...:llj 

ayetlerinde ifade edilen smirlara kadar uzanan o nuranl hakikati; o isim, 
s1fat, icraat ve fiillerin hakikatlerini Kur' an, bi.illin dal ve budaklanyla, 
gaye ve meyveleriyle son derece munasip ve birbirine uygun, birbirine 
yakI§tr, birbirinin hukmunil bozmayacak, birbirine yabanc1 du§meye-
cek bir §ekilde bildirmi§tir. Bullin ke§f ve hakikat ehli, melekut aleminde 
yolculuk eden bi.illin irfan ve hikmet sahipleri, Kur' an' m bu beyanlan 
kar§tsmda "Si.ibhanallah! Ne kadar dogru, hakikate ne kadar uygun, ne 
kadar gilzel, mucizeligine ne kadar lay1k!" diyerek onu tasdik ediyorlar. 

Mesela Kur' an, bullin imkan ve vucub dairesine bakan ve o iki bu-
yilk agacm bir tek dah hukmunde olan imanm alh esasm1, o esaslann 
bi.itun dal ve budaklanm ta aralanndaki en ince meyve ve c;ic;eklere 
kadar 6yle uyum gozeterek tasvir eder, o derece dengeyle tarif eder ve 
o kadar milnasip bir §ekilde g6sterir ki, insan akh bunu idrakten aciz 
kahp guzelligine hayran olur. Ve o iman dalmm bir budag1 hi.ikmun-
deki islamiyet' in be§ esas1, aralarmdaki en ince teferruata, en ki.ic_;;ilk 
adaba, en uzak gayelere, en derin hikmetlere ve en kuc;uk neticelere 

264 "O'dur ki analanrnzm rahimlerinde size diledigi §ekli verir." (N-i imran suresi, 3/6) 
265 "Taneleri ve t;ekirdekleri <;atlatip yararak (her §eyi geli§me yoluna koyan) Allah'tir." 

(En'am sliresi, 6/95) 
266 "Bilin ki, Allah insan ile kalbi arasma girer (diledigi takdirde arzusunu gert;ekle§tir-

mesini onler)." (Enfal suresi, 8/24) 
267 "(Allah O'dur ki) Gii.ne§i ve ay1 hizmet etmeleri it;in sizin emrinize verdi." (Ra'd 

suresi, 13/2; Ankebut suresi, 29/61; Fatir suresi, 35/13; Zii.mer suresi, 39/5) 
268 "Rabbiniz 0 Allah'tir ki, gokleri ve yeri alt! gii.nde yaratt1." (A'raf suresi, 7/54; 

Yunus suresi, 10/3; Hud suresi, 11/3; Hadid suresi, 57/4) 
269 "Halbuki bii.tii.n bir gokler alemi bii.kii.lmii.§ olarak Allah'm elinin i<;indedir." (Zii.mer 

suresi, 39/67) 



530 SOZLER 

vanncaya kadar tam bir uygunluk, mti.nasebet ve dengeyle muhafaza 
edilir. Bunun delili, beyarn bu.tun varhg1 ku§atan Kur'an-1 Kerim'in 
a<_;1k ve kesin hukumlerinden, okunu§ tarzlanndan, i§aretlerinden ve 
ince manalanndan <;1kan islamiyet'in yuce kanunlanndaki kusursuz 
intizam, denge, birbirine uygunluk ve saglamhktir. Bunlar, inkar edile-
mez, adil birer §ahit; §ti.phe g6llirmez, kesin birer delildir. 

Demek ki, Kur'an'm beyanlan insanm smirh ilmine, hele okuma 
yazma bilmeyen bir umminin ilmine dayarnyor olamaz. 0, her §eyi 
ku§atan bir ilme dayarnyor; butti.n e§yay1, ezel ve ebed arasmdaki bu-
tti.n hakikatleri bir anda g6rebilen bir Zat'm kelam1dir. Amenna ... 

ikinci 

Kur' an hikmetine itiraz eden, insan aklmm eseri olan dinsiz felse-
fenin Kur' an hikmeti kar§1smda ne kadar <;aresiz kald1gm1 On ikinci 
Soz' de temsillerle izah ettigimizden ve ba§ka Soz'lerde de ispatlad1g1-
m1zdan, meseleyi onlara havale edip §imdilik ba§ka bir y6nden Kur' an 
hikmeti ile felsefe arasmda kti.<;ti.k bir k1yaslama yapacag1z. ki: 

insan aklmm eseri olan felsefe, dunyaya sabit bakar; varhklann ma-
hiyetlerini, vas1flanrn etrafl1ca anlatir. Onlarm Yaratictlanna kar§I vazi-
felerinden bahsetse de ktsaca bahseder. Adeta kainat kitabmm yalrnz 
nakt§ ve harflerini anlatir, manasma onem vermez. Kur' anise dilnyaya, 
onun ge<;ici, aldatic1, seyyar, karars12, degi§ken oldugunu bilerek bakar. 
Varhklann mahiyetlerinden, g6rilnti.§teki ve maddi 6zelliklerinden ktsaca 
bahseder. Fakat Sani tarafmdan verilen kulluk vazifelerini, o varhklarm 
O'nun isimlerine ne yonden ve nastl i§aret ettiklerini ve Cenab-1 Hakk'm 
yarattl1§ kanunlanna boyun egdiklerini etrafl1ca anlatir. i§te felsefe ile 
Kur' an hikmetinin ktsa ve uzun bahislerindeki farklara bakacag12 ki, han-
gisinin hakkm kaynag1 ve hakikatin ta kendisi oldugunu g6relim. 

Mesela, elimizde bir saat olsun. 0 saat sabit gorunur, fakat i<;in-
deki <_;arklann hareketiyle i<;inde daima kti.<;ilk bir sarsmh vardir, alet 
ve <;arklan devamh i§ler. Aynen onun gibi, Cenab-1 Hakk'm kudreti-
nin buyuk bir saati olan §U dunya, g6runil§te sabit olmakla beraber 
daima sarsmh ve degi§imlerle fanilik ve yokluk i<;inde yuvarlamyor. 
Evet, dunyada zaman oldugu i<;in gece ve gti.ndti.z, o bti.yti.k saatin 
saniyelerini sayan iki ba§h bir mil hukmundedir. Her sene, o saatin 
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dakikalanm sayan birer yelkovan vaziyetindedir. Her asir ise o saa-
tin, saatleri gosteren akrebidir. i§te zaman, dunyay1 yokluk dalgalan 
ustune atar. BU.tun gec;;mi§i ve gelecegi yokluga verip yalmz ic;;inde 
bulunulan am varhk aleminde birak1r. Zamanm dunyay1 §ekillendir-
mesiyle beraber, mekan itiban ile dunya yine sabit olmayan bir saat 
hukmundedir. Dunyanm atmosferi c;abuk degi§tiginden, bir halden 
bir hale suratle gec_;tiginden, baz1 gunler hava birkac; defa bulutlarla 
dolup bo§ahr, saniye sayan milin degi§mesi gibi dunyay1 degi§tirir. ;>u 
dunya evinin tabam olan yeryuzu ise canhlann dogup olmesiyle pek 
c;abuk degi§tiginden dakikalan sayan bir mil hukmundedir, dunyanm 
bu yonuyle de gec_;ici oldugunu gosterir. Zemin, yuzu itiban ile boy-
le oldugu gibi, altmdaki degi§imler ve sarsmttlar, onlann neticesinde 
daglann ve goc_;uklerin meydana gelmesi de saatleri sayan bir mil gi-
bi dunyanm agir agir son buldugunu gosterir. Dunyanm tavam olan 
gokyuzu ise gok cisimlerinin hareketleri, kuyruklu y1ld1zlann ortaya 
c;1kmas1, gune§ ve ay tutulmalan, baz1 y1ld1zlann sonmesi gibi degi-
§imlerle kendisinin de sabit olmad1gma, ihtiyarhga, harap olmaya git-
tigine i§aret eder. Goklerdeki o degi§imler, haftahk bir saatte gunleri 
sayan bir mil gibi agir agir olsa da, dunyanm gec;;iciligini ve yokluga 
dogru gittigini gosterir. 

i§te dunya, kendisine bakan yonuyle §U yedi esas uzerine bina 
edilmi§tir. ;>u esaslar onu daima sars1yor. Fakat sars1lan ve hareket 
eden dunya Sani'ine bakhg1 vakit, o hareket ve degi§imlerin, Samed 
Yarahcmm kudret kaleminin, eserlerini yazmas1 ic_;in meydana geld@ 
anla§thr. Dunyadaki butun degi§imler ise Cenab-1 Hakk'm isimlerinin 
tecellilerini ayn ayn gosteren ve surekli tazelenen aynalard1r. i§te dun-
ya, kendisine bakan yonuyle hem yokluga gider, hem olume ko§ar; 
her an bir sarsmti ic;;indedir. Aslmda bir akarsu gibi gec_;ip gittigi halde, 
gafletle bakt!mca sabit gorunur. Tabiatt her §eyin sebebi sayan sapkm 
fikirlerle kahla§IP bulamk hale gelmi§ ve ahirete perde olmu§tur. i§te 
Allah'1 tammayan felsefe, ara§hrmalanyla, tabii ilimler perdesi altmda 
gunahlara dll§klln medeniyetin cazibeli, haram eglenceleri ve sarho§ 
edici hevesleriyle dunyay1 iyice sabit gostererek hem gafleti kalmla§-
hrmt§, hem zihinleri daha da bulandmp insana Yarahc1sm1 ve ahireti 
unutturmu§tur. 
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Kur'an ise hakikati bu olan dunyay1, kendisine bakan yonuyle, 

® 
/ / 

11l 

7l:?j ® 

ayetleriyle pamuk gibi halla<; eder, dag1ttr. 

273ui>:/'llj -?ft J_ 
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gibi beyanlanyla o dunyaya §effafhk verir ve bulamkhgm1 yak eder. 

276 . • / u I / I ; I\ , : iii\ (..).;' J J , .r-- JY 
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gibi nur sa<;an hakikatleriyle dunyanm o katthgm1 eritir. 

, · ve 
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gibi olumu hattrlatan ifadeleriyle dunyanm ebedi oldugu zannm1 pa-

rampar<;a eder. 

270 "Karia, nedir o karia?" (Karia suresi, 101/1-2) 
271 "O gen;ek olan k1yamet gerc;;ekle§ince neler olacak neler!" (Vak1a suresi, 56/1) 
272 "Tur' a (o Daga), yaztlm1§ o Kitaba." (Tur suresi, 52/1-2) 
273 "Hie;; dii§linmezler mi g6klerin ve yerin hukumranhg1m, o muazzam saltanatt?" 

(A'raf suresi, 7/185) 
274 "Hie;; uzerlerindeki g6ge bakmazlar mi? Bak1p da Bizim onu nastl saglamca bina 

edip susledigimizi dii§linmezler mi?" (Kaf suresi, 50/6) 
275 "Hakk1 inkar edenler g6rup bilmediler mi ki, goklerle yer biti§ik (bir butun) idi ... " 

(Enbiya suresi, 21/30) 
276 "Allah goklerin ve yerin nurudur." (Nur suresi, 24/35) 
277 "Dunya hayatt bir oyun ve oyalanmadan ba§ka bir §ey degildir." (En'am suresi, 

6/32) 
278 "Gok yanld1g1 zaman." (infitar suresi, 82/1) 
279 "Gilne§ duriilup 1§1§1 sondilgil zaman." (Tekvir suresi, 81/1) 
280 "Gok yanld1g1 zaman ... " (in§ikak suresi, 84/1) 
281 "Sura uflenir; Allah'm diledikleri dt§mda, goklerde ve yerde kim varsa c;;arp1hp can-

s1z yere dii§er." (Zumer suresi, 39/68) 
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bu gok giirlemesi gibi sedalanyla tabiat fikrini doguran gafleti dag1br. 
i§te Kur'an'm ba§tan ba§a kainata bakan ayetleri §U esas ilzerine-

dir. Dilnyanm hakikatini oldugu gibi a<;ar, gosterir. Yalmzca kendisine 
bakan yoniiyle diinyanm ne kadar <;irkin oldugunu bildirerek insanm 
yiizilnil ondan <;evirir. Diinyanm Yarabc1sma bakan gilzel yilzilnil gos-
terir, insanm bak1§m1 O'na yoneltir. Hakiki hikmeti ders verir. Kainat 
kitabmm manalanm o§retir, onun harf ve nak1§lanyla gereginden faz-
la ilgilenmez. Sarho§ felsefe gibi <;irkine a§tk olup, diinyanm hakiki 
manasm1 unutturup insanlarm vaktini kainat kitabmm harf ve nakt§la-
nyla, bo§ §eylerle ziyan etmez. 

l§tk 

ikinci l§1k'ta insan aklmm eseri olan faydas1z felsefenin Kur' an hik-
meti kar§tsmda k1ymetsizligine ve Kur'an'm mucizeligine i§aret ettik. 

bu k1s1mda, Kur'an'm talebeleri olan asfiya ve evliya ile felse-
fecilerin nurlu k1sm1 olan i§rakiye filozoflarmm hikmetlerinin Kur'an'm 
hikmeti kar§1smda derecesini gosterip Kur'an'm bu yondeki mucizeli-
gine klsaca i§aret edecegiz. 

i§te Kur'an-1 Hakim'in yilceligine en do§ru bir delil, hakkaniyetine 
en a<;1k bir i§aret ve mucizeligine en kuvvetli bir alamet §Udur: 

• Kur'an, Cenab-1 Hakk'm birli§i hakikatini biitiin kls1mlanyla, 
biitiin mertebeleriyle, biitiin gerekleriyle muhafaza ederek bil-
dirir. 

• Hem bi.itiin yiice, ilahi hakikatleri bir dengeyle muhafaza eder. 
• Hem Cenab-1 Hakk'm biitiin isimlerinin gerektirdigi hiikiimleri 

282 "Yere gireni, yerden i;1kam, gokten ineni ve goge yiikseleni bilir. Has1h siz nerede 
olursamz olun 0, ilmi ve kudreti ile sizinle beraberdir. Allah biltiin yaptiklanmz1 
gorilr." (Hadid suresi, 57/4) 

283 "De ki: 'Hamd 0 Allah'a olsun ki size er gei; alametlerini gosterecek siz de onla-
n tamyacaksm1z. Senin Rabbin, sizin yaptiklanmzdan habersiz degildir."' (Nern! 
suresi, 27/93) 
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kendinde toplar, o hukumleri tam bir uyumla ii;erir. 
• Hem rububiyet ve uluhiyetin icraat ve vas1flanm tam bir den-

geyle ic;inde barmdmr. 
i§te §U muhafaza, denge ve belli hukumleri kendinde toplama, birer 

hususiyettir. insanlann eserlerinde, hatta en buyuk insanlann fikirlerinde 
bulunmaz. Ne e§yanm it; yuzunu bilen velilerin eserlerinde, ne i§rakiye 
filozoflannm kitaplannda, ne de gayb alemine gei;en ruhanilerin ma-
rifetlerinde bu hususiyet vardir. Adeta aralannda bir i§bblumu varmI§ 
gibi, her bir tabaka o buyuk hakikat agacmm yalmz bir-iki dalma yapI§Ir. 
Yalmz onun meyvesiyle, yaprag1yla ugra§Ir. Agacm diger k1s1mlanndan 
ya haberi yoktur ya da onlara bakmaz. Evet, mutlak hakikat, smirh na-
zarlar ile kavranmaz. Kur' an gibi kulll bir nazar laz1mdir ki, hakikatin 
buhlnunu ku§atsm. Geri;i 0 zatlar Kur'an'dan da ders ahrlar, fakat Sl-

mrh zihinleriyle o kulll hakikatin ancak bir-iki tarafm1 tam g6rlir, onlarla 
me§gul olur, orada hapsolurlar. ifrat veya tefrit, yani her hlrlu a§mhk ise 
hakikatlerin dengesini bozar, uyumu yok eder. Bu hakikat, Yirmi Dor-
duncu Soz'un ikinci Dal'mda hayret verici bir temsil ile gosterilmi§tir. 

de ba§ka bir temsil ile aym meseleye i§aret edecegiz. 
Mesela, bir denizde say1s1z cevherle dolu bir definenin bulundugunu 

farz edelim. Define arayan dalg1c;lar, onu bulmak ic;in dalarlar. Gozleri 
kapah oldugundan el yordam1yla aramaya devam ederler. Birinin eline 
uzunca bir elmas gec;er. 0 dalg1c;, buhln hazinenin o uzun, direk gibi 
elmastan ibaret oldugu hukmune vanr. Arkada§lanndan ba§ka cevher-
leri i§ittigi vakit, o cevherlerin, buldugu elmasm k1s1mlan, ta§lan ve na-
ki§lan oldugunu hayal eder. Bir ba§ka dalg1cm eline kure §eklinde bir 
yakut gec;er. Bir ba§kas1, dort k6§eli bir kehribar bulur ve bunun gibi... 
Her dalg1c;, eliyle dokundugu cevheri, o hazinenin ash ve en muhim 
parc;as1; i§ittiklerini ise hazinenin fazlahklan ve teferruati zanneder. 0 
vakit hakikatin dengesi bozulur, rengi degi§ir, dalg1c;lar arasmda uyum 
da kaybolur. Dalg1c;lar, hakikatin gerc;ek rengini g6rmek ic;in yorumlara 
ve zorlamalara mecbur kahr, hatta bazen onu inkara kadar giderler. 

i§rakiye filozoflannm kitaplan ile kendi ke§if ve tecrubelerini sunne-
tin terazisiyle tartmay1p onlara guvenen tasavvufc;ulann eserlerini dik-
katlice degerlendiren, bu hukmumuzu §liphesiz tasdik eder. Demek, o 
kitaplar Kur'an hakikatlerinin cinsinden olduklan ve Kur'an'dan ders 
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ald1klan halde -bizzat Kur' an olmad1klan i<;;in- boy le eksiktirler. Bir 
hakikat denizi olan Kur'an'm ayetleri de o denizdeki definenin birer 
dalg1c1dir. Arna onlarm gozleri a<;;1kbr. Definede ne var ne yoksa gorur-
ler. 0 defineyi oyle bir uyum ve ahenkle tarif edip anlatirlar ki, onun 
hakiki giizelligini gosterirler. Mesela, 

.:.,1,, d.ALAJI ,,, ;;1 2i_·; .... ' ,. . ...r--- ..r-" .) , . , i y.. . • , . J .) 
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ayetleri, ifade ettigi ruhO.biyetin biiyiikliigunii gordiigii gibi, 
,,,. ;; 0 ,.... ,.... , 0 / , :;; 

286 .. .. , r./, .) uf J r./, 'I"' ,. 

..> l,......; ""o ..> ,.... ,... -

ayetleri de ifade ettigi rahmetin enginligini goruyor, gosteriyor. 
)I ,.... ,.... D // _.. 

Hem 290j_fllj -?w.1.ll __,.bj\tlj -?IPI ayeti, ifade ettigi 
Cenab-1 Hakk'm yarabc1hgmm geni§ligini goriip gosterdigi gibi, 
2915) t; j ayeti de O'nun tasarrufunun ve rubO.biyetinin geni§ligini 
goriip gosterir. i.). J4 ayeti, bildirdigi biiyuk hakikati, 
293 1..:.}q J,1 Ji;- ' ·t- ayeti , r .J r...? .J .J , r y:<-' .J .r-"' .J ...r- .J 

284 "Halbuki biitiin bir diinya k1yamet giinii O'nun avucunda, gokler alemi de biikiil-
mii§ olarak elinin ic,;indedir." (Ziimer suresi, 39/67) 

285 "Giin gelir, gok sayfasm1, hpki katibin yazd1g1 kag1d1 diiriip rulo yapmas1 gibi diire-
riz." (Enbiya suresi, 21/104) 

286 "Yerde ve gokte hic,;bir §ey Allah'a gizli kalmaz." (N-i imran suresi, 3/5) 
287 "O'dur ki, analanmzm rahimlerinde size diledigi §ekli verir." (N-i imran suresi, 3/6) 
288 "Yuruyen hic_;bir varhk yoktur ki, Allah onun perc;eminden tutmu§ olmasm." (Hlid 

suresi, 11/56) 
289 "Nice canh mahluk var ki, nz1klanm kendileri ta§iyamazlar. Arna size de biitiin 

onlara da nz1k veren Allah'tir." (Ankebut suresi, 29/60) 
290 "(Hamd), gokleri ve yeri yaratan, karanhklan ve aydmhg1 var eden Allah'm hakki-

dir." (En'am suresi, 6/1) 
291 "Sizi de yaphgm12 §eyleri de yaratan (Yiice Allah'tir)." (Saffat suresi, 37/96) 
292 "Olmii§ topraga nas1l hayat veriyor!" (Rum suresi, 30/50) 
293 "Rabbin bal ansma vahyetti." (Nahl suresi, 16/68) 
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ayeti ise o buyuk Hakim'in emirlerinin buyuk hakika-
tini gorur, gosterir. 

ayeti O'nun §efkatli idaresinin hakikatini, 
':lj ):i\J1j ..:;.i1r-:i1 ayeti, ifade ettigi buyuk 

hakikat ile 
297p Y,j ayeti, ifade ettigi O'nun her §eyi g6rup g6zet-

tigi hakikatini, 
Y,j .?-'Jlj Jj\11 Y, ayeti, bildirdigi 

O'nun her §eyi ku§att1g1 hakikatini, 
0 / 0; / c 0,... / / / 0 ° 0,,. /' 0 ,,..,,.. 
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ayeti, O'nun herkese §ahdamanndan daha yakm oldugu hakikatini, 
/ -
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ayeti, i§aret ettigi O'nun yuceligi hakikatini, 

301J-;J13 p13 Lj-
294 "Gune§, ay ve bilti.in y1ld1zlar hep O'nun buyrugu ile hareket eder." (A'raf suresi, 

7/54) 
295 "Ustlerinde ku§lann saf saf dizilip kanatlanm a<;1p yumarak dola§malanm hi<; gor-

milyorlar m1? Onlan havada Rahman'dan ba§ka tutan yoktur. 0 elbette her §eyi 
g6rur." (Mulk suresi, 67/19) 

296 "O'nun kursilsil gokleri ve yeri kaplam1§hr. Gokleri ve yeri koruyup gozetmek 
O'na agir gelmez." (Bakara suresi, 2/255) 

297 "Has1h siz nerede olursamz olun 0, ilmi ve kudreti ile sizinle beraberdir." (Hadid 
suresi, 57/4) 

298 "Ewel O'dur, Ahir 0. Zahir O'dur, Bahn 0. 0 her §eyi hakk1yla bilir." (Hadid 
suresi, 57/3) 

299 "insam Biz yaratt1k, onun i<;in, nefsinin kendisine neler f1s1ldad1gm1, neler telkin 
ettigini de Biz pek iyi biliriz. (unkil Biz ona §ahdamarmdan daha yakm1z." (Kaf 
suresi, 50/16) 

300 "Melekler ve Ruh, 0 Allah'm Ar§ma, miktan elli bin sene olan bir gunde yilkselir-
ler." (Mearic suresi, 70/4) 

301 "Allah ba§kalanna adaleti, hatta adaletten de fazla ihsam: en gilzel davram§l, muh-
ta<; olduklan §eyleri yakmlara vermeyi emreder. Hayas12hg1, <;irkin i§leri, zulum ve 
tecavilzil yasaklar. Dil§ilnilp tutas1mz diye size ogilt veriyor." (Nahl suresi, 16/90) 
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ayeti ise ifade ettigi geni§ hakikati gorur, gosterir. 
i§te bu ayetler dunya ve ahiret ile ilgili butun ilmi ve ameli iman 

esaslanrn, islam'm be§ §artmm her birini ve insarn iki cihan saadeti-
ne ula§hran butun dusturlan etrafhca, kasten, cidden g6rur, gosterir. 
Dengesini muhafaza eder, uyumunu surdurur. 0 hakikatlerin butu-
nun ahenginden meydana gelen guzelligin kaynagmdan, Kur'an'm 
manevi bir mucizesi dogar. 

i§te §U bu yuk sirdandtr ki, kelam alimleri Kur' an' m talebeleri olduk-
lan ve bir k1sm1 onlarca cilt olmak uzere iman esaslanna <lair binlerce 
eser yazd1klan halde, Mutezile mezhebindekiler gibi akl1 vahye tercih 
ettikleri ic;in davalanrn Kur' an' m on a yeti kadar dahi ac;1kc;a ifade ede-
memi§, kesin bir §ekilde ispatlayamam1§ ve muhataplanrn ciddi ikna 
edememi§ler. Onlar adeta uzak daglann altmdan borular d6§eyip bu-
tun alemi bir sebepler ag1 ile gezip orada silsileyi keser, sonra ab-1 ha-
yat hukmunde olan Cenab-1 Hakk'm marifetini ve Vacib-ul Vucud'un 
varhgm1 ispat ederler. Kur' an ayetleri ise birer asa-y1 Musa gibi her yer-
den su c;1karabilir, her §eyden bir pencere ac;ar, Sani-i Zulcelal'i tarnhr. 
Kur'an denizinden silzillilp gelen Arapc;a "Katre" risalesinde ve ba§ka 
Soz'lerde bu hakikat fiilen ispat edilmi§, gosterilmi§tir. i§te bu sirdandtr 
ki, hadiselerin ic; yuzune dalarken sunneti seniyyeye uymay1p kendi 
tecrubelerine guvenerek yan yoldan donen ve bir cemaatin reisligi-
ne gec;ip bir firka te§kil eden sapkm topluluklann imamlan, hakikatin 
dengesini, uyumunu muhafaza edememi§tir. Bu yilzden bid'atlara, 
dalalete dil§ilp pe§lerinden gelen insanlan yanh§ yola sevk etmi§lerdir. 
i§te onlarm bu tun acizlikleri, Kur' an ayetlerinin mucizeligini gosterir. 
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On Dokuzuncu Soz'tin On Dordtincti Re§ha'smda gec;mi§tir ki, 
Kur'an'm mucizelik panlttlanndan ikisi, yani Kur'an'daki kusur zanne-
dilen tekrarlar ve tabiat ilimlerinden k1saca bahsedilmesi, birer mucize 
panltismm kaynag1d1r. Hem Kur'an'da anlatilan peygamber muci-
zelerinin ytiztindeki bir ba§ka mucizelik panlt1s1 da Yirminci Soz'tin 
ikinci Makam'mda ac;1kc;a gosterilmi§tir. Bunlar gibi ba§ka Soz'lerde 
ve Arapc;a risalelerimde Kur'an'm daha pek c;ok mucizelik yonti anla-
ttlm1§tlr. Onlarla yetinip burada yalmz §Unu deriz ki: 

Kur'an'm bir mucizesi de §Udur: Btittin peygamberlerin mucizeleri 
nas1l Kur'an'm mucizeliginin bir nak§mI gostermi§tir; aynen oyle de, 
Kur' an btittin mucizeleriyle Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/aw vesselam) bir 
mucizesidir. Ve Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/atii vesse/am) btittin mucize-
leri de Kur'an'm bir mucizesidir ki, onun Cenab-1 Hak'la bagm1 gos-
terir ve o bagm g6rtinmesiyle her bir kelimesi bir mucize olur. <;unkti 
o zaman bir tek kelime bir c;ekirdek gibi btiytik bir hakikat agacm1 
manen ic;inde saklayabilir. Hem bir bedendeki kalb gibi o btiytik haki-
katin btittin uzuvlanyla irtibath olabilir. Hem sonsuz bir ilme ve irade-
ye dayand!§! ic;in harfleriyle, k1s1mlanyla, vaziyetiyle, konumuyla sa-
y1s1z §eye bakabilir. i§te §U sirdandir ki, harflerin sir[anna vak1f alimler, 
Kur'an'm bir harfinde bir sayfa kadar esrar bulduklanm iddia eder ve 
bunu o ilmin ehline ispatlarlar. 

Bu Soz'tin ba§mdan buraya kadar btittin §lileleri, §Ualan, lem'alan, 
nurlan, I§lklan nazara al, hepsine birden bak! Ba§taki dava §imdi kesin 
bir netice olarak gortintiyor. Yani delillerin hepsi, 

ayetini ytiksek bir seda ile okuyup ilan ediyor. 

302 Hatime: Sonsoz 
303 "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 yine de 
onun gibi bir kitap meydana getiremezler." (isra sliresi, 17/88) 
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304 "Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32) 

305 "Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya dii§er de bir kusur i§lersek bizi onunla hesaba 
c;ekme!" (Bakara sOresi, 2/286) 

306 "Ya Rabbi, dedi, geni§let gogsumu, kolayla§hr i§imi, c;ozuver §U dilimin bag1m. Ta 
ki anlasmlar sozumu." (Taha suresi, 20/25-28) 

307 Allah1m! En faziletli, en guzel, en yuce, en ac;1k, en temiz, en ho§, en iyi, en degerli, 
en aziz, en buyuk, en §erefli, en yuksek, en pak, en mubarek, en latif salavatlannla; 
en mukemmel, en c;ok, en ziyade, en yuksek, en yuce, en devamh salat ve se-
lam1m bir rahmet, bir nza, bir af, bir gufran olarak ihsan eyle. Ve buhln bunlar 
senin comertlik ve kereminin bag1§ yuklu bulutlanndan saganak halinde artarak 
devam edip comertlik ve kereminin, en gQzel, §erefli !Utuflanyla artarak geli§sin, 
ezeliyetinle birlikte devam edip yok olmasm, ebediyetinle beraber kesintisiz bir 
§ekilde, kulun, sevgilin, resulun, yaratt1klanmn en hayirhs1, apac;1k bir nur olan, 
en ac;1k, kesin bir deli! olan, uc;suz bucaks1z bir derya olan, her taraf1 aydmlatan 
bir nur, apac;1k bir guzellik, en ushln §eref ve en k1ymetli kemal vas1flanmn sahibi 
Efendimiz Muhammed'e, senin Zat'mm buyuklugune yaki§ir §ekilde yaphgm bir 
selam ve salavat olsun. Ve aym §ekilde onun al ve ashab1 uzerine olsun. Vine aym 
§ekilde butun bu salavatlar hurmetine gunahlanm1z1 bagi§la, onunla gonlumuzu 
ferahlat, kalblerimizi temizle, ruhlanm1za rahathk ver, sirlanm1z1 temiz tut, fikir ve 
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dii§iincelerimizi onunla armdir, s1rlanm1zdaki bulamkhg1 gider, hastahklanm1za §ifa 
ihsan eyle ve onunla kalblerimize vurulmu§ kilitleri a<;. 

308 "Ey Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten soma kalblerimizi saphrma ve katm-
dan bize bir rahmet bagi§la. bag!§! bol olan Vehhab sensin Sen!" (Al-i 
imran sO.resi, 3/8) 

309 "Onlann dualan 'Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.' diye sona erer.'' 
(YO.nus sO.resi, 10/10) 
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(Makam itibarz ile Yirmi Be§inci Soz' e eklenen, 
Yedinci §ua'nm Birinci Makam'mm On Yedinci Mertebe'sidir.) 

Bu dunyada hayatm gayesinin ve ozunun iman oldugunu bilen 
yorulmaz ve doymaz dunya seyyah1, kainata Rabbini saran yolcu 
kendi kalbine dedi ki: "Arad1g1m1z Zat'm kelam1 oldugu soylenen ve 
bu dunyada en me§hur, en parlak, en hakim soz olan, kendisine tes-
lim olmayan herkese, her asirda meydan okuyan Kur'an-1 Mucizu'l 
Beyan admdaki kitaba muracaat edelim, one diyor, bilelim." Son-
ra, "Fakat ilk once, bu kitabm bizim Hahk1m1zm kitab1 oldugunu 
ispat etmek laz1m." diyerek ara§brmaya ba§ladi. 0 yolcu bu zaman-
da bulundugu i<;in once Kur'an'm manevl mucizelerinin panltilan 
Risale-i Nur'a bakti ve onun yuz otuz risalesinin, Furkan'm ayetle-
rinin nukteleri, l§tklan ve esash tefsirleri oldugunu gordu. Risale-i 
Nur, bu kadar inatc;1 ve dinsiz bir asirda her tarafa Kur' an hakikatle-
rini kahramanca yayd1g1 halde, kar§tsma kimsenin c;1kamamas1 ispat 
eder ki, onun ustad1, kaynag1 ve gune§i olan Kur'an semavldir, in-
san sozu degildir. Hatta Risale-i Nur'un, Kur'an'm mucizeligine dair 
yuzlerce delilinden ikisi olan Yirmi Be§inci Soz ile On Dokuzuncu 
Mektup'un son k1sm1, Kur'an'm kirk yonden mucize oldugunu oyle 
ispat etmi§tir ki, kim o risaleleri g6rmil§se, degil tenkit ve itiraz et-
mek, aksine, Risale-i Nur'un ispatlarma hayran olmu§, onu takdirle 
c;ok ovmil§tilr. 

Sonra o yolcu, Kur'an'm mucizelik yonlerinin ve Allah kelam1 ol-
dugunun ispabm Risa/e-i Nur'a havale ederek yalmz bir k1sa i§aretle 
onun benzersizligini gosteren birkac; noktaya dikkat etti. 

310 Zeyl: ilave 
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Birinci Nokta 

Nasti ki Kur' an bi.iti.in mucizeleri ve dogruluguna deli! olan hakikat-
leriyle Muhammed Aleyhissalati.i Vesselam'm bir mucizesidir. Aynen 
oyle de, Muhammed Aleyhissalati.i Vesselam bi.iti.in mucizeleri, pey-
gamberliginin delilleri ve kusursuz ilmiyle Kur'an'm bir mucizesidir ve 
onun Allah kelamt olduguna ac_:;1k bir delildir. 

ikinci Nokta 

Kur'an, bu di.inyada toplumlarm hayatmt nurlu, saadetli ve ha-
kikatli bir §ekilde degi§tirdigi gibi, insanlarm hem nefislerinde, hem 
kalblerinde, hem ruhlannda, hem aktllannda, hem §ahsi hayatlannda, 
hem de siyasette oyle bir inktlap yapmt§, onlarm ya§amalanm sagla-
mI§ ve toplumlan idare etmi§tir ki, on dart asirdir her dakika, alti bin 
altt yi.iz altmt§ altt ayeti, tam bir hi.irmetle, hie_:; olmazsa yi.iz milyondan 
fazla insanm dilleriyle okunuyor ve Kur'an insanlan terbiye ediyor, 
nefisleri ve kalbleri temizliyor. Ruhlaro inki§af ettirip yi.ikseltiyor, aktlla-
ra istikamet ve nur, hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette boyle bir 
kitabm e§i benzeri yoktur. Kur'an harikadir, fevkaladedir, mucizedir. 

Nokta 

Kur'an, indirildigi asirdan bugi.ine kadar oyle bir belagat goster-
mi§ ve Kabe'nin duvarma altm harflerle yaztlan en me§hur §airlerin 
"Muallakat-t Seb'a" ad1yla bilinen kasidelerini o dereceye indirmi§tir 
ki, §air Lebid'in klZl, babasmm kasidesini Kabe'nin duvanndan indi-
rirken, "Kur'an ayetleri kar§Ismda bunun ktymeti kalmad1." demi§tir. 

Hem bedevi bir edip: 311y ayetini i§itince secdeye ka-
panmt§. Ona, "Mi.isli.iman mt oldun?" diye sorduklannda, "Hayir, ben 
bu ayetin belagatine secde ettim." demi§tir.312 

Hem dahi belagat alimlerinden Abdi.ilkahir-i Ci.ircani, Sekkaki 
ve Zemah§eri gibi binlerce dahi imam ve ilim sahibi edip, Kur'an'm 
belagatinin insan takatinin c_:;ok i.isti.inde oldugunda, ona yeti§ilemeye-
ceginde birle§mi§lerdir. 313 

311 "Art1k sana emrolunam, ba§lan <;atlatircasma anlat onlara!" (Hier suresi, 15/94) 
312 Bkz. es-Suyuti, el-itkan 2/149; el-Alusi, Ruhu'l-meanf 14/86. 
313 el-Alusi, Ruhu'l-meanf 13/161. 
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Hem Kur'an o zamandan bugtine, inkarc1lan stirekli boy olc;:ti§-
meye davet edip, magrur ve kibirli ediplerin ve belagat sahiplerinin 
damarlanna dokunup gururlanm ktracak bir tarzda der ki: "Ya bir tek 
sO.renin benzerini getiriniz ya da dtinya ve ahirette helak olmay1 ve 
ktic;tik dti§meyi kabul ediniz." Buna ragmen o asnn inatc;1 edipleri ve 
inkarc1lan bir tek sO.renin benzerini getirmek gibi k1sa bir yolu degil, 
can ve mallanm tehlikeye atarak uzun olan sava§ma yolunu tercih et-
mi§lerdir. Buda o k1sa yolda gitmenin, Kur'an'm ayetlerinin benzerini 
getirmenin imkans1z oldugunu ispat eder. Hem Kur'an'm dostlan tara-
fmdan Kur' an' a benzemek ve onu taklit etmek §evkiyle ve dti§manlan 
tarafmdan Kur'an'a kar§thk vermek ve onu tenkit etmek sevkiyle o 
vakitten beri yaz1lan ve zaman ic;inde ba§ka fikirlerle olgunla§an mil-
yonlarca Arapc;:a kitap ortada duruyor. Onlann hic;biri Kur'an'a ye-
ti§emedigi gibi, en basit bir adam bile onlardan birini gorse, elbette 
diyecektir ki: "Kur' an, bu kitaplara benzemez ve onlann mertebesinde 
degildir." 0 halde Kur'an ya onlarm altmda ya da hepsinin tisttinde-
dir. Birinci ihtimali dtinyada hie; kimse, hic;bir kafir, hatta hic;bir ahmak 
soyleyemez. Demek, Kur'an'm belagatinin mertebesi hepsinin tisttin-
dedir. Hatta bir adam 314rJi'.J\Jlj ayetini okumu§ ve 
demi§ ki: "Bu ayette harika oldugu soylenen belagati g6remiyorum." 
Ona denilmi§ ki: "Sen de bu yolcu gibi o zamana git, Kur'an'1 orada 
dinle." 0 da kendini Kur'an indirilmeden once orada hayal ederken 
§U hali gormti§: Bullin varhklar peri§an, karanhk, cans1z, §Uursuz ve 
vazif esiz olarak 1ss1z, sonsuz bir bo§lukta, karars1z, fani bir dtinyada 
bulunuyorlar. Birden kendini, Kur'an'm lisanmdan bu ayeti dinlerken 
gormil§. Ayet, kainatm ilstilnde, dilnyanm yilzilnde oyle bir perde ac;-
mt§, alemi 6yle t§tklandirmt§ ki, bu ezeli nutuk ve ebedi ferman her 
asirdaki §UUr sahiplerine hala ders veriyor. Hem bu ayet g6steriyor 
ki, kainat bilyilk bir cami hukmilndedir ve ba§ta gokler ve yeryilzti 
olmak ilzere her varhk canh bir §ekilde zikir ve tesbihte, vazife ba§mda 
ahenk ve ne§eyle, mesut ve memnun bir vaziyette bulunuyor. 0 adam 
bunlan gbrmil§ ve ayetin belagatinin derecesinden zevk alarak ba§-
ka ayetlere de bakmt§. Kur'an'm benzersiz nagmelerinin yeryilzilniln 
yansm1 ve insanhgm be§te birini sanp saltanatmm ha§metini tam bir 

314 "Goklerde ve yerde ne varsa Allah'1 tenzih ve tesbih eder." (Hadid suresi, 57/1) 
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hurmetle on dart as1rd1r arahks1z devam ettirmesinin binlerce hikme-
tinden birini anlamt§. 

Dordiincii Nokta 

Kur'an'm oyle hakikatli tathhg1 var ki, insam en tath bir §eyden bile 
usand1ran c;ok tekrann, Kur' an okuyanlan degil usand1rmak, belki kal-
bi c;urumemi§ ve zevki bozulmam1§ olanlarda onu tekrar okuma iste-
gini arhrd1g1, eskiden beri herkesc;e bilinir ve bir darb1mesel hukmune 
gec_;mi§tir. Hem Kur' an oyle bir tazelik, genc;lik ve benzersizlik goster-
mi§tir ki, on dart as1r once geld@ ve herkesin eline kolayca ula§t1g1 
halde, §imdi indirilmi§ gibi tazeligini koruyor. Her aSJr, onu kendine 
hitap ediyor gibi gbrmli§, onda bir genc;lik bulmu§. Farkh sahalardan 
alimler her vakit istifade etmek ic;in onu daima yanlannda bulundur-
duklan ve onun uslubuna uyduklan, onu taklit ettikleri halde, Kur'an 
uslubundaki benzersizligi, harikuladeligi aynen koruyor. 

Be§inci Nokta 

Kur'an'm bir ucu gec;mi§te bir ucu gelecekteyken, koku ve bir ka-
nad1 onceki peygamberlerin uzerinde ittifak edilmi§ olan hakikatlerine 
uzamr. Kur' an onlan tasdik edip destekledigi gibi, onlar da tevafukun 
hal diliyle Kur'an'1 dogrularlar. Aynen oyle de, evliya ve asfiya gibi 
Kur'an'da hayat bulan meyveleri, kemalleriyle mubarek agac;lannm 
feyizli ve hakikat kaynag1 oldugunu gosteren ve onun ikinci kanadmm 
himayesi altmda yeti§en, ya§ayan butun hak tarikatlan ve islamiyet'in 
butun hakikatli ilimleri; Kur'an'm bir hakikat kaynag1, hakkm ta kendi-
si, ku§ahc1hkta benzersiz bir mucize olduguna §ahitlik ederler. 

Altmc1 Nokta 

Kur'an'm alh yonu de nuranldir, onun dogrulugunu ve hakkaniye-
tini gosterir. Evet, altmda deli! ve burhan direkleri.. usllinde mucizelik 
muhriinun panlttlan.. onunde ve hedefinde iki cihan saadeti hediye-
leri .. arkasmda dayanak noktas1 olan vahyin hakikatleri.. sagmda say1-
s12 dosdogru zatm delillerle tasdikleri.. solunda selim kalblerin ve temiz 
vicdanlann ciddi, §ilphesiz inam§lan, samimi cezbedili§ ve teslimiyetleri; 
Kur'an'm yeryilzunde, fevkalade, harika, sapasaglam, hucum edilmez 
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semavl bir kale oldugunu ispat eder. Alt! makamdan ba§ka onun ha-
kikatin ta kendisi ve dosdogru oldugunu, insan sozu olmad1gma imza 
basan bir ba§ka deli! §Udur: Ba§ta bu kainatta daima giizelligi gosteren, 
iyiligi ve dogrulugu himaye eden, sahtekarlan ve iftirac1lan yok etmeyi 
icraatmm bir dusturu kabul eden kainatm Sahibi, Kur' an' a alemde en 
makbul, en yuksek, en ushln hurmet makamm1 ve muvaffakiyet merte-
besini vermekle onu tasdik eder. Hem islamiyet'in kaynag1 ve Kur'an'm 
bir tercumam olan zatm (aleyhissaldtil vesselam) ona herkesten <;ok inan-
mas1 ve hurmeti.. vahiy s1rasmda uyku gibi bir vaziyette bulunmas1.. o 
zatm (aleyhissaldta vesselam) diger sozlerinin Kur' an' a yeti§ememesi ve hi<; 
benzememesi.. 0 zat (aleyhissaldtil vesse/am) okuma yazma bilmedigi hal-
de ge<;mi§ ve gelecek hadiseleri gaybl bir §ekilde Kur' an ile tereddutsuz, 
§li.phesiz bildirmesi.. <;ok dikkatli gozlerin bakI§I altmda hi<;bir hile ema-
resi, hi<;bir yanh§ vaziyeti gorulmeyen o tercumanm buhln kuvvetiyle 
Kur'an'm her bir hukmune iman edip onu tasdik etmesi ve hi<;bir §eyin 
onu sarsmamas1 da Kur'an'm semavl ve hak oldugunu, o tercumamn 
Hahk-1 Rahlm'inin mubarek kelam1 oldugunu ispatl1yor. 

Hem insanhgm be§te birinin, belki buyuk bir k1smmm goz onundeki 
Kur'an'a cezbedilmi§<;esine ve dindarca baghhg1, §evkle kulak verme-
si, hatta bir<;ok emarenin, vakanm ve ke§fin gosterdigi uzere; cinlerin, 
meleklerin ve ruhanllerin dahi Kur'an'm okunu§U s1rasmda pervane 
gibi onun etrafmda hakperest<;e toplanmas1, Kur'an'm kainat<;a mak-
buliyetine ve en yuksek makamda bulunduguna bir imzad1r. 

Hem insanhgm buhln tabakalan, en s1g ve cahil insandan en zeki ve 
alime kadar herkes Kur'an'm dersinden tam hisse ahr, en derin hakikat-
leri anlar. Yuzlerce alim, bilhassa buyuk mli.<;tehitler ile usO.l ve kelam 
ilimlerinin, hakikati delilleriyle bilen dahi muhakkikleri gibi her zumre 
kendi ilimleriyle ilgili buhln ihtiya<;lann cevabm1 Kur' an' da bulmu§tur. 
Bunlar da Kur'an'm bir hak ve hakikat kaynag1 olduguna bir imzad1r. 

Hem edebiyatta en ileri olan Arap edipleri -islamiyet'e girmeyen-
ler- §imdiye kadar Kur'an'a kar§ihk vermeye <;ok muhta<; olduklan 
halde onun mucizeliginin yedi buyuk esas1 varken, yalmz bir tek mu-
cizelik yonu olan belagatinin, hatta tek bir sO.resinin benzerini getire-
memi§lerdir. $imdiye kadar gel en ve Kur' an' a kar§ihk vererek §6hret 
kazanmak isteyen me§hur ediplerin ve dahi alimlerin, Kur'an'm hi<;bir 
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mucizelik yonilne kar§l 9kamamalan ve aciz bir §ekilde susmalan, 
onun mucize olduguna ve insan takatini a§hgma bir imzadir. 

Evet, bir soziln klymeti, yuceligi ve belagati, "Kimden gelmi§, kime 
gelmi§ ve ne ic;in gelmi§?" sorulanyla anla§ild1gmdan, Kur'an'm e§i 
benzeri olamaz, ona yeti§ilemez. <.;unku Kur' an, butun alemlerin Rab-
binin, kainatm Hahk'mm hitab1 ve konu§mas1d1r. OslO.bunda hic;bir 
§ekilde taklit ve yapmac1khg1 hissettirecek bir emare bulunmaz. Kur' an 
butiln insanlar, hatta butiln varhklar adma elc;i ve insanhgm en me§-
hur muhatab1 olan, islamiyet'ten silzulen imanmm kuweti ve enginligi 
onu Kab-1 Kavseyn makamma c;1karan ResOl-u Ekrem'i (aleyhissa/dta 

vesselam), Cenab-1 Hakk'a muhatap olma mazhariyetine ula§hrm1§hr. 
Hem Kur' an, iki cihan saadetine ve kainatm yarahh§ma dair netice-
leri, ondaki Rabban! maksatlan ve o muhatabm (aleyhissaldta vesselam) 

butiln islam hakikatlerini ic;inde banndiran yilksek ve geni§ imamm 
beyan ve izah eder. Koca kainatm bir harita, bir saat, bir ev gibi her 
tarafm1 gosterir, c;evirir, onu yapan sanatkann kim oldugunu ogretir. 
i§te bunlan yapan Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm elbette benzerini getir-
mek mi.imki.in degildir, onun i' cazmm derecesine yeti§ilmez. 

Hem Kur'an'1 tefsir eden ve bir klsm1 otuz-kirk, hatta yetmi§ ciltlik tef-
sirler yazan315 binlerce yilksek zekah, dikkatli alimin senet ve delilleriyle 
Kur' an' daki say1s12 meziyetleri, nukteleri, hususiyetleri, sirlan ve yuksek 
manalan beyan etmeleri. .. Gayba ait haberlerin her c;e§idinden say1s1z 
ornekleri bildirip ispatlamalan ... Bilhassa Risale-i Nur'un yilz otuz par-
c;asmm her birinin Kur' an' m bir meziyetini, bir ni.iktesini kesin delillerle 
ispat etmesi... Ve bilhassa Kur'an'm mucizelerini bildiren Yirmi Be§inci 
Soz, tren ve uc;ak gibi medeniyet harikalanndan pek c;oguna Kur'an'da 
i§aret edildigini gosteren Yirminci Soz'un ikinci Makam1, Risale-i Nur'a 
ve elektrige i§aret eden ayetlerin i§aretlerini bildiren "Kur'an'm i§aret-
leri" adh Birinci Kur'an harflerinin ne kadar muntazam, esrarh ve 
manah oldugunu gosteren "Rumuzat-1 Semaniye"316 adh sekiz kuc;uk 
risale ve Fetih Suresi'nin son ayetinin be§ mertebede gelecekten nas1l 
haber verdigini ve mucizeligini ispatlayan kuc;uk bir risale gibi, Risale-i 

315 Bkz. el-Kevseri, el-Maka/at s. 473-474. 
316 Sekiz i§aret. Kur'an'm s1rlanna ait sekiz k1s1mdan olu§an, Yirmi Dokuzuncu 

Mektup'un Sekizinci k1sm1. 



YiRMi Soz 547 

Nur'un her bir k1smmm, Kur'an'm bir hakikatini, bir nurunu gosterme-
si... i§te butiin bunlar Kur'an'm e§i benzeri olmad1gma, bir mucize ve 
harika olduguna, bu g6runen alemde gayb aleminin bir tercumarn ve 
Allam-ul Guyub'un, yani butiin gayb1, ge<;;mi§i ve gelecegi bilen Cenab-1 
Hakk'm kelam1 olduguna bir imzad1r. 

i§te o dunya yolcusu, altJ noktada, altt yonden ve alh makamda 
i§aret edilen Kur'an'm bu sayt!an meziyetleri ve hususiyetleri saye-
sinde onun ha§metli, nurlu hakimiyetinin ve buyuk, kuts! saltanatmm 
as1rlan t§tklandirarak yeryuzunu bin dart yuz senedir aydmlatt1gm1 ve 
bunun tam bir hurmetle devam ettigini.. hem o meziyetler sayesinde, 
Kur'an'm her bir harfinin en azmdan on sevab1 oldugunu, on baki 
meyve verdigini, hatta baz1 ayetlerin ve surelerin her bir harfinin yuz, 
bin ve daha fazla meyvesi bulundugunu .. mubarek vakitlerde her bir 
harfin nurunun, sevabmm ve k1ymetinin ondan yuzlere <;;1kmas1 gibi 
kuts! imtiyazlan kazand1gm1 anlamI§. Sonra o yolcu kalbine demi§ ki: 
i§te boyle her yonden mucize olan Kur'an, surelerinin ve ayetlerinin 
ittifak1yla, s1rlannm ve nurlannm tevafukuyla, neticelerinin, eserleri-
nin ahengiyle bir tek Vacib-ul Vucud'un varhgma, birligine, s1fat ve 
isimlerine delillerle oyle §ahitlik etmi§tir ki, butun muminlerin say1s1z 
§ehadetleri, onun §ahitliginden suzulup gelmi§tir. 

i§te o yolcunun Kur' an' clan ald1g1 tevhid ve iman dersine k1sa bir i§a-
ret olarak Birinci Makam'm On Yedinci Mertebe'sinde §byle denilmi§tir: 
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317 Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 0 oyle bir Vacibu'l-Vucud, Vahid ve Ehad'dir 

ki, O'nun varhgmm vucubiyetine ve birligine melek, insan ve cin topluluklan 
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On Birinci Olan Meyve Risalesi'nin Onuncu Meselesi 

EMiRDAG c:_;i<_;EGi 
(Kur'an'daki tekrar/ara ge/en itirazlara kar§l gayet 

kuvvet/i bir cevaptzr.) 

Aziz, s1dd1k karde§lerim! 
Ger<;i bu mesele, peri§an vaziyetimden dolay1 dagm1k ve tats12 oldu, 

fakat o dagm1k ifadelerin altmda <;ok klymetli bir <;e§it mucizeligi gordtim. 
Maalesef ifade edemedim. Herne kadar beyam sontik olsa da Kur' an' a 
ait bulunmas1 yontiyle hem tefekktir ibadeti htikmtindedir hem de kutsl, 
ytiksek, parlak bir cevheri saklar. Y1rt1k elbisesine degil, elindeki elmasa 
bak1lsm. Hem bunu gayet hasta, peri§an ve gldas12 bir halde, ramazanda 
bir iki gtinde, mecburen gayet klsa ve bir ctimlede pek <;ok hakikati ve 
delili ifade ederek yazd1m. Kusura bakilmasm.318 HAsiYE 

Aziz, s1dd1k karde§lerim! 
Ramazan-1 Kur'an-1 Mucizti'l Beyan'1 okurken Risale-i 

Nur'a i§aretleri Birinci beyan edilen otuz ti<; ayetten hangisi 
gelse bak1yordum ki, o ayetin sayfas1, yaprag1 ve klssas1 dahi Risale-i 
Nur' a ve talebelerine klssadan hisse almak noktasmda bir derece ba-
k1yor. Bilhassa Nur suresindeki nur ayeti319 Risale-i Nur'a on parmakla 
baktig1 gibi, ardmdan gelen ve inkar karanhgm1 beyan eden ayet de320 

tam olarak Risale-i Nur'un dti§manlarma bak1yor ve hisse veriyor. 
Adeta o makamm ktilliyet kazand1gm1 ve bu as!fda onun tam bir fer-
dinin Risale-i Nur ve talebeleri oldugunu hissettim. 

tarafmdan kabul goren ve ragbet edilen, butiln ayetleri her dakika buyuk bir hur-
metle milyonlarca insan tarafmdan okunan, kutsi saltanatJ yeryuzunun ve kainatm 
d6rt bir yanmda asirlar boyunca devam eden, manevi ve nurani hakimiyeti yeryu-
zunun yansmda ve insanhgm be§te biri uzerinde tam bir ihti§amla on dort asirdir 
surup giden Kur'an-1 Mucizu'l Beyan i§aret eder. Ve yine, Kur'an-1 Kerim, kutsl ve 
semavi surelerinin icma1, ilahi ve nurani ayetlerinin ittifak1, esrar ve nurlarmm teva-
fuku, hakikatlerinin, meyvelerinin ve eserlerinin uyumlulugu ile Allah'm varhgmm 
vucubiyetine ve birligine apac;;1k bir §ekilde §ahitlik ve bunu ispat eder. 

318 HAsiYE Denizli Hapsinin Meyvesi'ne Onuncu Mesele olarak, Emirdag1'nm ve bu 
Ramazan-1 :;,Jerif'in nurlu, kuc;;uk bir c;;ic;;egidir. Kur'an'daki tekrarlarm hikmetini bil-
direrek dalalet ehlinin c;;uruk ve zehirli evhamlanm yok eder. 

319 Nur suresi, 24/35. 
320 Nur suresi, 24/40. 
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Evet, Kur'an'm hitab1, oncelikle Mtitekellim-i Ezeli'nin her §eyi ku§a-
tan rubO.biyetinin geni§ makammdan .. hem insanhk, hatta kainat adma 
Kur' an' a muhatap olan zatm (aleyhissaiata vesselam) geni§ makammdan .. 
hem insanhgm btittin as1rlardaki ir§adlanmn gayet geni§ makammdan .. 
hem dtinya ve ahiretin, yerlerin ve goklerin, ezel ve ebedin ve kainatm 
Hahk'mm rubO.biyetine, her varhgm idaresine dair ilahi kanunlann 
gayet ytiksek, ku§ahc1 beyanlannm geni§ makammdan ald1g1 enginlik 
ve yticelik yontiyle oyle ytiksek bir mucizelik ve ku§ahc1hk gosterir ki, 
Kur' an' m dersinin muhataplanndan en kalabahk ztimre olan avam 
tabakasmm basit anlayt§larm1 ok§ayan gorO.nO.§teki ve basit mertebesi 
dahi en tist tabakaya tam ders verir. Kur' an yalmz ktssalardan bir hisse 
ve tarihi hikayelerden ibret almak ic;:in degildir; ktilli bir kanunlar btittinO. 
olarak her asra ve her tabakaya hitap eder ve adeta yeni indiriliyor gibi-
dir. Bilhassa c;:ok tekrarlanan .. §eklindeki tehditleri; Ad, 
Semud ve Firavun kavimlerinin zultimlerinin cezas1 olarak ba§larma 
gelen musibetleri §iddetle bildirmesi, insam bu asnn e§siz zulO.mlerine 
baktmyor ve mazlum mtiminlere ibrahim ve Musa (aleyhimesselam) gibi 
peygamberlerin kurtulu§lanm anlatarak teselli veriyor. 

Evet, gaflet ve dalalet nazan ile vah§etli, deh§etli bir yokluk alemi, 
elemli ve mahvolmu§ bir mezarhk gibi gortinen bO.ttin gec;:mi§ zaman 
ve as1rlan; canh birer ibret sayfas1 ve ba§tan ba§a ruhlu, hayret verici 
bir alem, Mia mevcut ve bizimle mO.nasebetli Rabbani bir memleket 
§eklinde gosterir. Sinema perdesi gibi, kah bizi o zamanlara gottirerek 
kah o zamanlan yamm1za getirerek her asra ve her tabakaya baktmr, 
yO.ksek bir i'caz ile dersini verir. i§te Kur'an-1 MucizO.'l Beyan aym i'cazla, 
dala!et nazanyla peri§an, Olti ve yoklukta yuvarlanan sonsuz bir vah§et 
yuvas1 gibi gortinen bu kainatt, Cenab-1 Hakk'm bir kitab1, Rahman'm 
bir §ehri, sanath bir sergisi olarak gosterir. 0 olmO.§ varhklan canland1-
rarak birer vazifeli memur suretinde birbirleriyle konu§turur, birbirinin 
imdadma ko§turur. insana, cinlere ve meleklere hakiki, nurlu ve zevkli 
hikmet dersleri veren Kur'an-1 Azlmti§§an'm elbette her harfinde on, ytiz 
ve bazen bin ve binlerce sevap bulunmas1.. btittin cinler ve insanlar 

321 Zalimler.. zalimler.. (Bu tehdidin yer ald1g1 baz1 ayetler ic:;in Bkz. Bakara suresi, 
2/35, 95, 124 ... ) 
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toplansa onun benzerini getirememeleri..322 Kur'an'm bi.iti.in insanhkla 
ve kainatla tam yerinde milyonlarca haf12m kalblerinde 
daima zevkle yaz1lmas1.. i;ok tekrara ragmen usandirmamas1.. i;ok kar-
ma§1k cumlelerine ragmen <;ocuklarm nazik ve basit kafalanna bile mu-
kemmelce yerle§mesi.. hastalarm ve az sozden bile tesir altmda kalan, 
ilzulen alum halindekilerin kulagma zemzem suyu gibi ho§ gelmesi gibi 
meziyetleri, talebelerine iki cihan saadetini kazandmr. Ve tercumanmm 
ummilik mertebesine tam uymas1 sm1yla hii;bir zorlama ve gosteri§e 
meydan vermeden f1trl ak1c1hgm1 ve dogrudan dogruya goklerden gel-
digini gosterir. En kalabahk zumre olan avam tabakanm basit anlay1§la-
nm, onlann seviyesine inerek ok§ar. En i;ok gokler ve yeryuzu gibi ai;1k 
sayfalanm gosterip o s1radan hadiselerin perdesi altmdaki harikulade 
kudret mucizelerini ve manidar hikmet satirlanm ders verir. i§te Kur' an 
bi.iti.in bunlarla, ir§admm li.itfuyla gi.izel bir i' caz gosterir. 

Kur' an, tekran gerektiren bir dua ve davet, zikir ve tevhid kitab1 da 
oldugunu bildirmek ii;in gilzel, tatl1 tekrarlanyla bir tek ci.imlede, bir tek 
klssada ayn ayn pek i;ok manay1, farkh muhatap tabakalarma ders verir. 
Basit bir hadisede, en 6nemsiz §eylerin dahi Cenab-1 Hakk'm merha-
met nazannda, tasarruf dairesinde ve iradesinde bulundugunu bildirir. 
islamiyet'in ve §eriatm yerle§tirilmesinde sahabilerin ki.i<;i.ik hadiselerini 
dahi nazara ahr. 0 hadiselerde kulll kanunlann bulunmas1 ve umumi 
olan islamiyet'in ve §eriatm tesisinde o basit hadiselerin i;ekirdekler hi.ik-
mi.inde i;ok muhim meyveler vermesi yonuyle de bir <;e§it mucizeligini 
gosterir. Evet, Kur' an ihtiyacm tekranndan ve tekrann lilzumundan do-
lay1 yirmi sene ii;inde yeniden sorulan pek i;ok soruya cevap olarak ayn 
ayn biri;ok tabakaya ders verir. Koca kainah pari;a pari;a edip klyamette 
§eklini degi§tirerek dunyay1 kaldmp onun yerine bi.iyuk ahiret alemini 
kuracak Zat'm zerrelerden y1ld1zlara kadar her §eyi elinde ve tasarrufun-
da bulundurdugunu ispat eder. insanhgm, kainah, yeryuzi.ini.i ve gokleri 
klzdiran, hiddete getiren zulumlerine kar§l kainatm yarahh§mm neticesi 
adma Cenab-1 Hakk'm gazab1m gosterir. Sonsuz, deh§etli ve geni§ bir 
ink1labm tesisinde binlerce netice kuvvetindeki baz1 ci.imleleri ve say1-
s1z delillerin neticesi olan ayetlerini tekrar eder. 0 tekrarlar kusur degil, 

322 Bkz. Bakara sO.resi, 2/23; YO.nus suresi, 10/38; HO.d sO.resi, 11/13; isra suresi, 
17/88; Kasas suresi, 28/49; Tur sO.resi, 52/34. 
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aksine, gayet kuwetli bir i' caz, gayet yuksek bir belagat ve halin geregi 
olan gayet uygun bir cezalet, bir ush1p gtizelligidir. 

Mesela, bir tek ayet olup Kur'an'da yuz on dart defa tekrar edi-
len H' Risale-i Nur'un On Dorduncu Lem'a'smda 
soylendigi, gibi, yer ile ar§I baglayan ve kainati I§Iklandiran, herkesin 
ona her dakika muhta<; oldugu oyle bir hakikattir ki, milyonlarca defa 
tekrar edilse ona yine ihtiya<; vardir; hem ekmek gibi her gun degil, 
belki hava gibi her an ihtiya<; vardir ve arzu duyulur. 

Hem mesela, $uara sliresinde sekiz defa tekrar edilen 0µ 
ayeti, o surede anlahlan peygamberlerin kurtulu§lanm ve 

kavimlerinin azaplanm, kainatm yarahh§ hikmeti ve Cenab-1 Hakk'm 
geni§ rububiyeti adma beyan eder. Sure, o binlerce hakikat kuwetin-
deki ayeti tekrar ederek Cenab-1 Hakk'm izzetinin o zalim kavimlerin 
azabm1 ve rahmetinin de peygamberlerin kurtulu§lanm gerektirdigini 
ders verir. i§te o ayet veciz ve mucizevi bir belagattir; binlerce defa 
tekrar edilse ona yine ihtiya<; vardir ve arzu duyulur. _ , 

Hem mesela, Rahman suresinde tekrar edilen 324 .;i '::/\ l:? 'W 
a yeti ile Murselat suresinde tekrar edilen 325 J. cir{-
lere ve insanlara, asirlara, yeryuzune ve goklere; inkarcilann kainah 
k1zdiran, yerleri ve gokleri hiddete getiren, insanm yaratlh§ hikmetini 
bozan, Cenab-1 Hakk'm ha§metli saltanatma inkar ve onu hafife al-
makla kar§ihk vermelerini, kufUr ve nankorluklerini, zulumlerini, bu-
tun varhklarm hukukuna tecavtizlerini tehditle ilan eder. Bu iki ayet, 
boyle binlerce hakikatle alakah ve binlerce mesele kuwetinde olan 
umumi bir derste binlerce defa tekrar edilse onlara yine !Uzum vardir. 
0 ayetler celalli bir mucizelik ve guzel, veciz bir belagat gosterir. 

Hem mesela, Kur' an' m hakiki ve tam bir nevi munacah ve Kur' an' m 
bir ozu ola.n, Ha.zreti Peygamber'in (aleyhissaldta vesselam) Cev§en-
Ul Kebir adh munacatmda yuz defa 

323 "Arna senin Rab bin Aziz ve Rahim' dir (mutlak galiptir, geni§ merhamet sahibidir)" 
($uara suresi, 26/9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191) 

324 "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?" (Rahman 
sliresi, 55/13, 16, 18; ... ) 

325 "Hakk1 yalan sayanlarm o gun vay hallerine!" (Murselat suresi, 77/15, 19, 24, 28, 
34,37,40,45,47,49,) 
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cumlesinin tekrannda, tevhid gibi kainatm en btiytik hakikati ve 
mahlO.katm rubO.biyete kar§l tesbih, hamd ve takdis gibi btiytik vazi-
fesinden en mtihim bir vazifesi, insanm ebed! husrandan kurtulmak gibi 
en deh§etli meselesi ve insanm kullugunun ve aczinin en luzumlu neti-
cesi bulunur. Bu sebeple §U cumle binlerce defa tekrar edilse yine azdir. 

i§te Kur'an'daki tekrarlar bu gibi esaslara bak1yor. Hatta bazen 
tevhid hakikati, bir sayfada makamm geregi olarak ve meselenin an-
la§ilmasma olan ve belagat yonuyle yirmi defa ve ima 
ile ifade edilir. Okuyana degil, kuvvet ve §evk verir. Risale-i 
Nur'da, Kur'an'daki tekrarlann ne kadar yerinde, munasip ve belagat 
yonunden makbul oldugu delilleriyle g6sterilmi§tir. 

Kur'an-1 Mucizu'l Beyan'm Mekke'de inen sD.releriyle Medine'de 
inen sO.relerinin belagat, i' caz ve bir meseleyi etrafhca anlatmak ya da 
6zetlemek y6nunden birbirinden ayn olmalannm s1m ve hikmeti §Udur: 
Mekke'de Kur'an'm birinci saftaki muhatap ve dii§manlan, Kurey§ mii§-
rikleri ve ummileri oldugundan, kuvvetli, yuce, mucizev!, ikna edici bir 
uslO.p, kanaat verici k1sa beyanlar ve meselelerin yerle§mesi tekrar 
gerekmi§tir. Bu yuzden Mekke sO.releri iman esaslanm ve 
tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli, yuksek ve i' cazh bir uslO.pla, veciz 
bir §ekilde tekrar eder. Yaratil1§m ba§1m ve dunyanm sonunu, Allah'1 ve 
ahireti, yalmz bir sayfada, bir ayette, bir cumlede, bir kelimede degil; 
belki bazen bir harfte anlatir. "Takdim" (once bildirme), "tehir" (sonraya 
b1rakma), "tarif" (bir ismi 'harf-i tarif' kullanarak belirli kilma), "tenkir" 
(bir ismi 'harf-i tarif kullanmay1p belirsiz yapma), "hazf" (s6zu aradan 
9karma, kald1rma) ve zikir gibi uslO.p 6zellikleriyle 6yle kuvvetli bir §ekil-
de ispatlar ki, belagat ilminin dahi imamlan bunu hayretle kar§1lam1§hr. 
Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'm kirk yonden mucize oldugunu ispat 
eden Yirmi Be§inci Soz ilaveleriyle beraber ve Kur'an'm uslO.bundaki 
mucizeligi harika bir tarzda beyan ve ispat eden Risale-i Nur' clan 
i§aratu'l i'caz tefsiri bilfiil gostermi§tir ki, Mekke'de inen ayetlerde en yu-
ce bir us!O.p ve belagat, en yuksek bir i' caz ve vecizlik vard1r. 

326 Subhansm ya Rab! Senden ba§ka yoktur ilah! Af ve yard1m diliyoruz Sen den, koru 
bizi cehennemden! 
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Medine' de inen sure ve ayetlerin ilk saftaki muhatap ve di.i.§manlan 
ise Allah'1 tasdik eden Yahudi ve Hiristiyanlar, yani ehl-i kitap oldu-
gundan; belagatin, o makamm, ir§adm ve halin geregi olarak sade, 
ac;1k ve etrafh bir uslupla ehl-i kitaba kar§I dinin yuksek kaidelerini 
ve imanm esaslanm degil, belki fikir aynhklanna sebep olan din! hu-
kumlerdeki farkhhklarm, teferruatm ve kulll kanunlann kaynaklanm, 
sebeplerini bildirmi§tir. Medine' de inen ayetlerde c;ogunlukla o etrafh, 
izahh ve sade uslubun ic;inde Kur'an'a has e§siz bir beyan tarzi gbru-
nur. 0 ayetler o teferruatm ic;inde yuksek, kuvvetli bir netice, bir son, 
bir delil ve din! hukumlerle ilgili o kuc;uk hadiseyi kulllle§tiren, onu 
Allah' a iman esas1 ile baglayan, tevhide, imana ve ahirete ait bir cum-
leyi zikreder. 0 makam1 nurlandmr, yuceltir, kulll hale getirir. Risale-i 
Nur, ayetlerin sonlannda c;ogu kez gelen 

330,» .:::t\ '329!('.::...\\ .:::\1 
J J..-('"' J .J r::-;:- - f..-('"' J 3 

gibi tevhidi ve ahireti ifade eden neticelerde ne kadar yuksek bir 
belagat, meziyet, cezalet ve nukteler bulundugunu, Yirmi Be§inci 
Soz'un ikinci $ule'sinin ikinci Nur'unda on 6rnegini bildirerek, onlar-
da buyuk bir mucize bulundugunu inkarcilara da ispat etmi§tir. 

Evet, Kur' an, §eriatm hukumlerini ve toplum hayatma <lair kanunlan 
beyan ederken, birden muhatabmm nazanm yi.i.ksek ve kulll noktalara 
c;evirir. Sade uslubu yuce bir usluba ve §eriat dersi bir tevhid dersine 
donll§llr. Hem bir §eriat, hukum ve hikmet kitab1, hem bir inane;, iman, 
zikir, fikir, dua ve davet kitab1 oldugunu gosterir. Her makamda ir§ada 
<lair pek c;ok maksad1 ders verir. Mekke' de inen ayetlerin belagatinden 
farkh olarak parlak, mucizev! bir uslup ortaya koyar. Bazen iki kelimede, 
327 "Allah ger«ekten her §eye kadirdir." (Bakara suresi, 2/20, 109, 148; AI-i imran 

suresi, 3/165; Nahl sO.resi, 16/77; NO.r sO.resi, 24/45; AnkebO.t sO.resi, 29/20; Fatir 
sO.resi, 35/1) 

328 "Muhakkak ki Allah her §eyi hakk1yla bilir." (Enfal sO.resi, 8/75; Tevbe sO.resi, 
9/115; AnkebO.t sO.resi, 29/62; Mucadele sO.resi, 5817) 

329 "O Az!z'dir, Hakim'dir (mutlak galiptir, tam hukum ve hikmet sahibidir)" (ibrahim 
sG.resi, 14/4; Nahl sO.resi, 16/60; AnkebO.t sO.resi, 29/42; RO.m sO.resi, 30/27; ... ) 

330 "O, Aziz'dir, Rahim'dir (mutlak galiptir, smirs1z merhamet ve ihsan sahibidir)" 
(RO.m sO.resi, 30/5) 
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mesela ve ifadelerinde, tabiriyle ehadiyeti, yani 
Allah'm birliginin her varhkta ayn ayn tecelli etmesini; tabi-
riyle de vahidiyeti, yani O'nun buti.in varhklan bir anda ku§atan birlik 
tecellisini bildirir. Ehadiyet ic,;inde vahidiyeti ifade eder. Hatta bir ayette, 
bir zerreyi bir gozbebeginde gordugu ve oraya yerle§tirdigi gibi, gline§i 
de ayn1 ayetle gogun gozbebegine yerle§tirir ve gage bir goz yapar. , . 

333 ,_). j\rlj JI;. ayetinden sonra, 
334 l·lt\ .::..1 ,, t•ll\ .::..1, ayetinin ardmdan U-" .) c.::;;Y.J .) ...,,., U-" GY- r-:- J . .J 

-?1.J;. der. "Yerde ve gokte olup bitenleri bildigi gibi kalblerin 
ic,;indekileri de bilir." manasm1 ifade eder. Boylece o sade, avamm 
anlayt§ma gore olan basit konu§ma, yuce, cazibeli, umumi ve dogru 
yola sevk eden bir hitaba cloner. 

Bir soru: Bazen muhim bir hakikat, s1g nazarlara gorunmedigin-
den ve baz1 makamlarda basit bir hadise vesilesiyle yuksek bir tevhid 
neticesi veya kulll bir hukum beyan edilmesindeki sir bilinmediginden, 
bu bir kusur zannedilir. Mesela, "Hazreti Yusuf'un (aleyhisselam), kar-
de§ini bir hile ile almas1"336 hadisesi beyan edilirken, jS Jjij 
337 f# diye gayet yuksek bir dusturun zikredilmesi, belagat bak1mm-
dan munasebetli gorunmuyor. Bunun s1m ve hikmeti nedir? 

Cevap: Her biri kuc;uk birer Kur'an olan uzun ve orta uzunluktaki 
c;ogu sO.rede pek c;ok sayfa ve makamda yalmz iki-uc; maksat degil, belki 
buti.in Kur'an'm mahiyeti zikredilir. Kur'an hem bir zikir, hem bir iman, 
hem bir fikir, hem §eriat, hem hikmet ve hem de bir ir§ad kitab1 oldu-
gundan ayn ayn dersleri ic;erir. Cenab-1 Hakk'm rubO.biyetinin her §eyi 
kU§att1g1m ve ha§metli tecellilerini ifade eder. ;;u buytik kainat kitabmm 

331 "Alemlerin Rabbi" (A'rfil sfuesi, 7/54; suresi, 26/23; Kasas suresi, 28/30; 
Mil'min suresi, 40/64; Fussilet suresi, 41/9; Tekvir suresi, 81/29; Hakka suresi, 69/4) 

332 "Senin Rabbin" (Bakara suresi, 2/30, Maide suresi, 5/24, 112; En'am suresi, 
6/112, 131, 132, 133, 158; A'raf suresi, 7/167, 172; Enffil suresi, 8/5; ... ) 

333 "Gokleri ve yeri yaratan ... " (En' am suresi, 6/1, 73; A'raf suresi, 7/54; Tevbe 
suresi, 9/36; Yunus suresi, 10/3 ... ) 

334 "Geceyi gilndilze katar, boylece gilndilz uzar. Gilndilzil geceye katar, boylece ge-
ce uzar." (Hadid suresi, 57/6) 

335 "Kalplerin ic;indekileri 0 bilir." (Hadid suresi, 57/6) 
336 Bkz. "i§te Biz Yusuf'a, karde§ini ahkoymas1 il;in boyle bir plan ogrettik." (Yusuf 

suresi, 12/76) 
337 "Her ilim sahibinin ilstilnde daha iyi bir bilen bulunur." (Yusuf suresi, 12/76) 
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bir c;e§it tefsiri olan Kur' an, elbette her makamda, hatta bazen bir sayfa-
da pek c;ok maksad1 takip ederek Allah'1 bilmeyi, tevhidin mertebelerini 
ve iman hakikatlerini ders verdigi gibi, bir ba§ka makamda, mesela g6-
riinli§te zay1f bir munasebeti bulunan ba§ka bir ders verir ve o zay1f mu-
nasebeti kuwetlendirir. 0 ders o makama gayet uygun olur, belagatin 
mertebesi yukselir. 

ikinci bir soru: Kur'an'm ac;1kc;a veya ima ve i§aretlerle, ahiret 
ve tevhidi, insana verilecek mukafat ve cezay1 binlerce defa ispat edip 
one c;1karmasmm ve her surede, her sayfada, her makamda bu haki-
kati ders vermesinin hikmeti nedir? 

Cevap: Kur'an imkan dairesinde ve kainattaki ink1laplarda, 
emanet-i kubray1338 ve yeryuzunun halifeligini omzuna alan insanm 
ebedi saadetine ve husranma sebep olacak vazifesine dair en muhim, 
en buyuk, en deh§etli meseleleri ders vermek.. say1s1z §lipheleri gider-
mek.. gay et §iddetli inkarlan ve inatlan kirmak, o deh§etli inkilaplan 
tasdik ettirmek.. ve o ink1laplar kadar bu yuk ve insan ii:;in luzumlu olan 
meseleleri insana kabul ettirmek ic;in onlan binlerce degil, milyonlarca 
kere tekrar etse yine fazla olmaz. 0 bahisler Kur'an'da milyonlarca kez 
okunur, yine de usanc; vermez, onlara ihtiyac; azalmaz. 

Mesela, 
1 o ,,, ,,, ,,, ,,.. -" 1 :;; 

'. ' - .St.::;. µJ' ...:.iWL.k.ll I I.;> ill 01 . / / J-" 0-!-, " - / / 

339, <:-\1 , :11 .r.:-"' Jr , 

ayetinin verdigi ebedi saadet mujdesine bak. "Her dakika kendini 
gosteren olum hakikati hem c;aresiz insarn, hem onun dunyasm1, hem 
de butun dostlanrn ebedi yokluktan kurtanp onlara ebedi bir saltanat 
kazandmr" beyarn milyarlarca kere tekrar edilse ve ona kainat kadar 
6nem verilse yine azdir, o meselenin k1ymeti azalmaz. 

i§te bu c;e§it say1s1z k1ymetli meseleleri ders veren, kainati bir ev gibi 
degi§tiren ve onun §eklini bozan deh§etli degi§imleri gosterip olum-
den sonra dirili§i ispatlayan, muhatabm1 ikna edip inandiran Kur'an-1 

338 "Biz emaneti goklere, yere, daglara teklif ettik de onlar bunu yii.klenmekten ka<;m-
d1, zira sorumlulugundan korktular, ama onu insan yuklendi. insan bu emanetin 
hakk1m gozetmedigi i<;in cidden <;ok zalim, <;ok cahildir." (Ahzab suresi, 33/72) 

339 "iman edip makbul ve gii.zel i§ler yapanlara ise i<;inden irmaklar akan cennetler 
var. i§te en buyuk muvaffakiyet, en buyuk mutluluk budur." (BU.rue suresi, 85/11) 
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Mucizti'l Beyan, o meselelere elbette ac:;1kc:;a ve i§aretlerle binlerce kere 
dikkati c:;eker. Bu luzumsuz degildir; aksine, ekmek, ilac:;, hava ve l§lk 
gibi zaruri birer ihtiyac:; hukmunde oldugundan insamn ihsamm taze-
ler. 

Hem mesela Kur'an'm, 

341(.p- .'.'.;f I JJI', 340.:'.Jf .::;f _1t1.J1 .)1 . .) r- 3.r--- <.f.., 3 . r- ; 
gibi tehdit ayetlerini gayet §iddetle, hiddetle ve tekrar tekrar zikret-
mesinin hikmeti ise -Risale-i Nur' da ac:;ikc:;a ispat edildigi gibi- §Udur: 
insanm ktifru, kainatm ve kainattaki c:;ogu varhgm hukukuna oyle bir 
tecavuzdur ki, gokleri ve yeri k1zdmyor. Toprak, hava, su gibi unsurlan 
hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokathyor. 

/ 0 ,,. / / ,;,.... ::> ,,. / :::-
342 h::;J\ 0 , ·• ,JI:,' 1:.' I, , :q , • f."°""' .JY-' '-?,3 't".'. r ; 

ayetlerinin ac:;1kc:;a ifade ettigi gibi, o zalim inkarc1lara cehennem oyle 
ofkelenir ki, hiddetinden parc:;alanma derecesine gelir. 

i§te boyle, ucu kainattaki her varhga dokunan bir cinayete ve son-
suz bir tecavuze kar§I insanm kuc:;uklugti ve onemsizligi noktasmda 
degil, belki zalimce cinayetinin btiyukltigune ve kafirce tecavuzunun 
deh§etine kar§I, kainatm Sultani yaratt1klarmm hukukunu gozettigini 
ve o inkarctlann kufUr ve zulmundeki sonsuz c:;irkinligi gosterir. Bu 
hikmetten dolay1 fermanmda gayet hiddet ve §iddetle o cinayeti ve 
cezasm1 degil bin defa, belki milyonlarca, milyarlarca kere tekrar etse, 
yine fazla olmaz, kusur degildir. Zira bin kusur senedir ytizlerce milyon 
insan her gun usanmadan tam bir §evk ve ihtiyac:;la o fermarn okuyor. 

Evet, alem her gun, her zaman, herkes ic:;in degi§ir; bir alem gider, 
taze bir alemin kap1s1 ac:;1hr. 0 yenilenen, gec:;ici alemleri nurlandirmak 
ic:;in Kur'an ihtiyac:; ve §evkle "31 '1 ctimlesini bin defa tekrar 
ile o degi§en perdelerin her birine "31 '1 ctimlesini lamba ya-
par. Aynen bunun gibi, o say1s1z, gec:;ici pe'rdeleri, o tazelenen seyyar 

340 "Zalimlere elbette gayet ac1 bir azap vardir." (ibrahim st'lresi, 14/22; $lira st'lresi, 42/21) 
341 "Kafirlere ise cehennem ate§i var." (Fil.hr st'lresi, 35/36) 
342 "Onlar oraya ahlmca cehennemin mlithi§ homurtusunu, kaynaya kaynaya c;1kard1-

g1 u§ultuyu i§itirler. Cehennem, ofkesinden neredeyse c;atlayacak haldedir." (Millk 
st'lresi, 67/7-8) 

343 "La ilahe illallah" (Allah'tan ba§ka ilah yoktur. Saffat Suresi, 37/35; Muhammed 
Suresi, 47/19) 
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kainatlan karanhkta birakmamak.. her insanm hayat aynasmda yans1-
yan suretleri c_;irkinle§tirmemek.. insana lehinde §ahit olabilecek o gec_;i-
ci vaziyetleri onun aleyhine c_;evirmemek ic_;in o cinayetlerin cezas1m ve 
Kainatm Ezell Padi§ahmm §iddetli ve inatlan kiran tehditlerini takdir 
etmek.. ve nefsin azgmhgmdan kurtulmaya c_;ah§mak gibi hikmetlerle 
Kur'an o tehditleri gayet manidar bir §ekilde tekrar eder. Bu derece 
kuwetli, §iddetli tehdit ayetlerinin c_;okc_;a tekrar edilmesini hakikatsiz 
saymaktan §eytan bile kac_;ar. 0 ayetleri dinlemeyen inkarc1lar ic_;in ce-
hennem azabmm adaletin ta kendisi oldugunu gosterir. 

Hem mesela, asa-y1 Musa gibi pek c_;ok hikmeti ve faydas1 bulunan 
Hazreti Musa'nm (aleyhisse/am) k1ssas1 ve diger peygamberlerin (aley-

himesselam) k1ssalannm Kur'an'da c_;ok tekrar edilmesinde de c_;ok hik-
met vardir. Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissaldta vesselam) peygamberliginin 
hakkaniyetine butiln nebilerin peygamberligini delil gosterir. <;unku 
onlann hepsini birden inkar edemeyen, Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissaldta 

vesse/am) peygamberligini de hakikat noktasmda inkar edemez. i§te 
herkes her vakit butun Kur'an'1 okuyamad1gmdan, her bir uzun ve or-
ta uzunluktaki sureyi birer kuc_;uk Kur' an hukmune getirmek ic_;in iman 
esaslan gibi muhim meselelerin yanmda o k1ssalan da tekrar etmesi, 
luzumsuz degil, belagatin, e§Siz bir uslO.bun geregidir. Kur'an boylece 
Res0.1-u Ekrem'in (aleyhissaldta vesselam) peygamberliginin insanhgm en 
buyuk hadisesi ve kainatm en muazzam meselesi oldugunu ders verir. 

Evet, Kur'an'da Hazreti Peygamber'in zatma en buyuk makamm 
verilmesi ve dart iman esasm1 ic_;ine almakla iii1 '91 .J1 "]' esasma denk 
tutulan hakikati, Res0.1-u vesse-

/am) peygamberliginin kainatm en buyuk hakikati ve onun (aleyhissaldtil 

vesse/am) butun varhklann en §ereflisi oldugunu hattrlattr. Hakikat-i 
Muhammediye ( aleyhissaldta vessel am) tabir edilen kulli manevi §ahsiye-
ti ve kutsi makam1, iki cihanm en parlak gune§i olduguna ve bu harika 
makama liyakatine dair pek c_;ok delil ve i§aret, Risa/e-i Nur' da kesin 
bir §ekilde ispat edilmi§tir. Binlerce delilden biri §Udur: 

• 345 LlJ l5 , l\ dusturuyla, bu tun ummetinin i§ledigi sevaplarm 
bir mislinin, aynen onun amel defterine de yaz1lmas1. .. 

344 "Muhammedu'r-Rasulullah." (Muhammed Allah'm Resuliidiir. Fetih Suresi, 48/29) 
345 (Bir i§e) sebep olan, (onu bizzat) yapan gibidir. 
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• Btittin kainatm hakikatlerini, getirdigi nur ile aydmlatmas1. .. 
• Yalrnz cinleri, insanlan, melekleri ve canh varhklan degil, hatta 

kainati, gokleri ve yerytiztinti de kendisine minnettar kilmas1. .. 
• Bitkilerin kabiliyetlerinin diliyle, hayvanlarm ihtiyac:;larmm lisa-

rnyla ettikleri dualann goztimtiztin ontinde bilfiil kabul olmas1-
nm gosterdigi tizere, belki milyarlarca f1tri duas1 makbul olan 
timmetin salihlerinin her gun o zata ( a/eyhissa/atu vessel am) salat 
ve selam ile rahmet dualan ... 

• Manevi kazanc:;lanrn ilk once o zata (aleyhissa/atu vesselam) bagt§-
lamalan ... 

• Ve btittin Mtisltimanlar tarafmdan okunan Kur'an'lann tic; ytiz 
bin harfinin her birinde on, ytiz, hatta bin sevap ve meyve ol-
mas1 sirrmca, yalrnz okunan Kur'an'lar sayesinde bile amel def-
terine sonsuz nurlar girmesi. .. 

• 0 zatm (aleyhissa/ati.i vesse/am) manevi §ahsiyeti olan "hakikat-1 
Muhammediye"nin gelecekte bir tuba agac1 htikmtinde olaca-
gm1 bilen ve goren Allam-ti! Guyub ona Kur'an'mda o makama 
gore en btiytik k1ymeti vermi§ olmas1. .. 

• Hem fermanmda ona ve onun stinnetine uymay1, §efaatine 
eri§meyi insanm en mtihim meselesi olarak gostermesi. .. 

• Ve o ha§metli tUba agacmm bir c:;ekirdegi olan onun (aleyhissaldti.i 

vesselam) §ahsiyetini ve ba§lang1c:;taki be§eri vaziyetini de bazen 
nazara almas1dtr. 346 

i§te Kur'an'm tekrar edilen hakikatleri bu k1ymette oldugundan, 
onlann tekrarmda kuwetli ve btiytik bir manevi mucize bulunduguna 
selim f1tratlar §ahitlik eder. Veter ki, maddecilik vebas1yla kalb ve vic-
dan hastahgma tutulmam1§ olsun ... Yoksa o zaman, 

'. .. LJ1 -r , ,- r 
kaidesine dahil olur. 

346 Bu risalenin telifinden. 
347 Bazen insan, gozunun iltihaph olmas1 sebebiyle gune§in J§1gm1 inkar ettigi gibi ag1z 

da hastahgmdan dolay1 suyun tadm1 inkar edebilir. (el-Busayri, Kasfdeti.i'l-Bi.irde 
104. beyit) 



ONUNCU MESELE'YE 
BiR SONSOZ OLARAK iKi 

Birincisi 

Bundan on iki sene once348 i§ittim ki, deh§etli ve inatc;1 bir dinsiz, 
Kur' an' a onun tercilmesiyle iftira atmaya, Kur'an'm aleyhinde konu§-
maya ba§lam1§ ve §Oyle demi§: "Kur' an tercilme edilsin de ne mal 
oldugu bilinsin." Yani Kur'an'daki lilzumsuz tekrarlan herkes gorsiln 
ve onun yerine meali okunsun, diye deh§etli bir plan yapmI§. 

Risale-i Nur'un c;ilriltillmez delilleri kesin bir §ekilde ispat etmi§tir 
ki: Kur'an'm hakiki tercilmesi milmkiln degildir. Arapc;adan ba§ka 
bir dilin grameri Kur'an'm meziyetlerini ve nilktelerini muhafaza 
edemez. Her bir harfi, on adetten bine kadar sevap veren Kur'an 
kelimelerinin, mucizevi ve ku§atlc1 tabirlerinin yerini insan eseri 
olan basit tercilmeler tutamaz. Kur'an yerine camilerde onun ter-
cilmesi okunamaz. i§te Risale-i Nur her tarafa yayilarak o deh§etli 
plam neticesiz b1rakt1. 

Fakat o dinsizden ders alan milnaf1klar, yine §eytan hesabma ah-
mak c;ocuklar gibi divane bir §ekilde Kur'an gilne§ini ilflemekle son-
dilrmeye c;ah§tiklan ic;in bana gayet s1k1, s1k1c1 ve s1kmtih bir halle bu 
Onuncu Mesele yazdmld1, tahmin ediyorum. Ba§kalan ile g6ril§eme-
digim ic;in hakiki vaziyeti bilmiyorum. 

ikincisi 

Denizli hapsinden tahliyemizden sonra me§hur Oteli'nin 
yilksek katmda oturmu§tum. Kar§Imdaki gilzel bahc;elerde c;ok say1-
daki kavak agac;larmm birer zikir halkas1 gibi gayet tatl1 bir §ekilde 
hem kendilerinin, hem dallannm, hem yapraklarmm rilzgarda cezbeli 

348 Bkz. Ebu'l-Abbas el-Mukri', Nefhu't-tayyib 4/504. 
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ve cazibeli hareketlerle oynamas1, karde§lerimden ayn, yalmz kald1-
g1mdan huzunlu ve gamh kalbime ili§ti. Birden guz ve kt§ mevsimleri 
hatmma geldi ve beni bir gaflet bash. Ne§e ve cezbe ile cilvelenen 
o nazenin kavaklara ve canhlara o kadar ac1d1m ki, gozlerim ya§la 
doldu. Kainatm suslu perdesi altmdaki yokluklan, aynhklan hatirla-
tan, hissettiren bu halde kainat dolusu aynhklarm, yokluklann huz-
nu ba§ima toplandi. Birden hakikat-i Muhammediye'nin (aleyhissa/aw 

vesse/am) getirdigi nur imdada yeti§ti. 0 sonsuz huzunleri ve gamla-
n sevince i;evirdi. Hatta o nurun, herkes ve her mumin gibi benim 
hakk1mdaki milyonlarca feyzinden yalmzca o vakitte, o halime temas 
eden yard1m1 ve tesellisi i<;in Resul-u Ekrem' e (aleyhissa/6.ta vesselam) 

ebediyen minnettar oldum. $6yle ki: 
0 gaflet nazan, o mubarek, nazenin canhlan vazifesiz, neticesiz, bir 

mevsimde gorunup kaybolan, ne§eden degil belki yokluk ve aynhktan 
titreyerek hii;lige dli.§en varhklar §eklinde gosterir. Bu, herkes gibi be-
nim de beka a§kma, guzellik sevgisine, hemcinslerime ve hayata kar§t 
§efkate vesile olan damarlanma 0 derece dokundu ki, adeta dunyay1 
manev! bir cehenneme ve akil bir i§kence aletine i;evirdi. Tam o s1-
rada, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'm insanhga hediye getir-
digi nur, perdeyi kaldirdi. Y okluk, hii;lik, vazifesizlik, abeslik, aynhk 
yerine o kavak agai;larmm her birinin yapraklan say1smca hikmet ve 
manalan gosterdi. Risale-i Nur' da ispat edildigi gibi U.<; k1sma aynlan 
neticeleri ve vazifeleri g6rdum. 

Birinci Krsrm: Sani-i Zulcelal'in isimlerine bakar. Mesela, nas1! 
ki bir usta harika bir makine yapsa herkes "Ma§aallah, Barekallah" 
deyip onu alk1§lar. Aynen oyle de, o makine dahi hatas1z i§leyi§iy-
le ondan beklenen neticeleri tam gostererek hal diliyle ustasm1 tebrik 
eder, alk1§lar. i§te her canh ve her varhk boyle birer makinedir, Usta-
sm1 tesbihlerle alki§lar. 

ikinci Krsrm: Canhlann ve §UUr sahiplerinin nazarlanna bakar. 
Onlara §irin bir mutalaa yeri, birer marifet kitab1 olur. Manalanm §U-
ur sahiplerinin zihinlerinde, suretlerini hafizalannda, misal aleminin 
[evhalarmda Ve gayb aleminin defterlerinde birak1p §U gorunen alemi 
terk eder, gayb alemine i;ekilir. Demek, gorunli.§te bir varhg1 birakir 
fakat manev!, gayb! ve ilm! pek i;ok varhk kazamr. 
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Evet, madem Allah var ve O'nun ilmi her §eyi ku§atir. Elbette yok-
luk ve hic:;lik, mahv ve fanilik aslmda muminin dunyasmda yoktur. 
Kafirlerin dunyalan ise yoklukla, aynhkla, hic:;likle, fanilikle doludur. 

i§te bu hakikati, §U darb1mesel ders verir: "Kimin ic;in Allah varsa 
ona her §ey vardtr; kimin ic;in yoksa onun ic;in hic:;bir §ey yoktur." 

K1sacas1: Nas1l ki iman, alum vaktinde insarn ebedi idamdan kur-
tanyor. Ayrn §ekilde, herkesin hususi dunyasm1 da idamdan ve hic;lik 
karanhklanndan kurtanr. Kuflir ise -hele mutlak kuflir ise- hem o in-
sam, hem onun hususi dunyasm1 olumle ebediyen idam edip manevi 
cehennem karanhklanna atar. Hayatmm lezzetlerini ac1 zehirlere c:;e-
virir. Dunya hayatm1 ahirete tercih edenlerin kulaklan c:;mlasm! Gel-
sinler, ya buna bir c:;are bulsunlar ya da imana girsinler; bu deh§etli 
zarardan kurtulsunlar! 

Duamza c:;ok muhtac:; ve size c:;ok arzu duyan karde§iniz 
Said Nursf 

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


