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Rahman’ýn Talimi Kur’an
Rahman Suresi, ta baþýnda derin bir varlýk sýrrýný ifade ediyor:
"Rahman… Kur'an'ý talim etti. Ýnsaný yarattý. Ona beyaný öðretti.
Güneþ ve ay bir hesap ile hareket etmekteler. Yýldýzlar ve bitkiler
hep secdededirler. Göðü bu ahenkle O yükseltti ve bu mizaný koydu ki siz de ders alýp ölçü dýþýna taþmayasýnýz. Öyleyse siz de tartýyý adaletle yapýn, sakýn teraziyi, dengeyi aksatmayýn."
Bu surenin birinci ayeti, sadece "Er-Rahman" kelimesidir. Bu
Allah ism-i celali, Cenab-ý Hakk'ýn bütün kemal sýfatlarýný içine alan
bir sedef gibidir. Allah ismi, Cenab-ý Hakk'ýn ayný sýfatlarý olan, Vücud, Kýdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetün'lil Havadis, Kýyam bi
Nefsihi gibi zatî sýfatlarýna bakar. Rahman ismi ise Cenab-ý Hakk'ýn
ne ayn ne de gayr olan; Hayat, Ýlim, Ýrade, Kudret, Sem'i, Basar, Kelam, Tekvin gibi subuti sýfatlarýna bakar.
Rahman, Rezzak yani rýzýk veren manasýnadýr. Rýzýk bekaya sebeptir. Beka vucudun tekerrüründen ibarettir. Vucud ise mümeyyize (ayýrýp seçen), ikincisi muhassýsa (tahsis eden), üçüncüsü müessire (tesir eden) olmak üzere Ýlim, Ýrade, Kudret sýfatlarýný gerekti7
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rir. Beka, rýzkýn semeresinin mahsulü olduðu için Basar (görme),
Sem'i (iþitme), Kelam (konuþma) sýfatlarýný iktiza eder. Böylece, rýzka muhtaç olan istediði zaman ihtiyacýný görsün, istediði zaman iþitsin, aralarýnda vasýta bulunduðu takdirde o vasýta ile konuþsun. Bu
sýfatlar da þüphesiz Hayat sýfatýný gerektirir.
Rahman olan Cenab-ý Hakk, yaratma, hayat verme, bilme, iþitme, görme, konuþma gibi sýfatlarla kainatý yaratmýþ, ona tekvini kanunlarýný ilahi bir mesaj ve buyruk olarak talim etmiþtir. Ýnsanlarýn
yanlýþlýkla tabiat kanunu dedikleri þeyler, fýtri, tekvini, ilahi kanunlardýr. Cenab-ý Hak, daha insaný yaratmadan önce Kur'an-ý Kerimi
kainata talim etmiþtir… Kur'an, önce büyük insan olan kainata talim edilmiþtir, ardýndan küçük kainat olan insana beyan öðretilmiþ
ve insan, Cenab-ý Hakk'a muhatap hale getirildikten sonra Kur'an
kitap olarak gönderilmiþtir.
Bediüzzaman Hazretlerinin Muhakemat Risalesi’nin baþýnda
belirttiði gibi: "Kur'an öyle bir kitaptýr ki kaideleri, yaradýlýþ aleminin kitabýnda (kainatta) cereyan eden Ýlahî, ince ve derin kanunlarý
izhar ettiðinden, âdil kanunlarý ile insanlýðýn, nizamýna, muvazenesine ve (maddi-manevi) geliþmesine mutlak kefil ve üstâd-ý küll olmuþtur." Ayný þekilde Sözler'de de þöyle demektedir: "(Kuran) þu
büyük kainat kitabýnýn ezeli bir tercümesi ve tekvini ayetleri (yaratýlýþ ayetleri) okuyan çeþitli dillerin ebedi tercümanýdýr." (25. Söz 1.
Cüz) "Kainatýn büyük mescidinde Kur'an kainatý okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalým." (7. Söz)
Bediüzzaman, Ýþârâtü'l- Ý'câz tefsirinde daha derin bir gerçeði
ifþâ etmektedir: "O Ýslamî kanunlarýn, kaideleri 'nereden gelmiþ ve
nereye kadar devam eder gider?' diye sorulduðu zaman, yine Ýslamî
kanunlar, mucizelik diliyle cevaben diyecektir ki Biz, kelam-ý ezeliden
ayrýldýk, insanlarýn fikri ile beraber ebede kadar devam edip gideceðiz. Fakat insanlar dünyadan alakalarýný kestikten sonra, biz de sure8
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ten, teklif cihetiyle insanlardan ayrýlacaðýz, fakat maneviyatýmýz ve esrarýmýzla insanlýðýn arkadaþlýðýna devam edip, onlarýn ruhlarýný gýdalandýrarak, onlara delil olmaktan ayrýlmayacaðýz." (Ýþârâtü- Ý'câz)
"Kur'an, kainatýn yaratýlýþ planýdýr, (Ýmâm-ý mübîndir)" diyen Süleyman Karagülle, Rahman suresinin baþýndaki ayetleri ele alýrken
diyor ki: "Bu ayetlerin diziliþi ile ilgili olarak sorulacak birçok soru
vardýr. Neden Kur'an'ýn öðretilmesi önce, insanýn yaratýlmasý sonra
zikredilmektedir? Ýnsana beyaný öðretmekle ay ve güneþin hesaplanmasý arasýnda ne iliþki bulunmaktadýr? Aðaçlarla yýldýzlar neden
bir arada secde etmektedirler? Göklere ait genel çekim ve merkezkaç dengesi ile bakkaldaki terazi arasýnda ne gibi bir iliþki vardýr?
Tartýyý yanlýþ tarttýðýmýzda neden genel denge bozulmaktadýr?"
"Görülmektedir ki ilk bakýþta birbirleriyle ilgili olmayan þeyler
bir arada zikredilmekte imiþ gibidir. Ancak bunlar arasýnda derin bir
takým baðlarýn bulunduðu, biraz düþünülünce anlaþýlmaktadýr. Þöyle ki kainat ikili olarak çift çift var edilmiþtir. Kainatta mevcut ve
olan bütün müesseseler birbirinin benzeridir. Benzerlerden birinde
mevcut olan bir þey diðerinde de vardýr. Her þey birbirinin analogudur. Bu sonuç bize ne gibi kolaylýklar ve avantajlar saðlamaktadýr?
Benzer müesseselerden birini öðrendikten sonra onun benzeri olan
diðer müesseseyi öðrenmek elbette daha kolay olacaktýr. Bundan
dolayý Allah, Kur'an'da: "Biz her þeyi sizin kolayca anlamanýz için
ikili yarattýk." (51/49) demektedir.
Ýslamiyet'te kýyas delili bu analoga dayanmaktadýr. Benzer þeylerde madem benzer hükümler olacak öyleyse birinde bulduðumuz
bir þeyi diðerinde de bulabiliriz. Bu benzerlik sebebiyledir ki ayný
düþünme tekniði ve mantýðý ile her þeyi öðrenebiliriz. Biz hukukta
baþka türlü, astronomide baþka türlü týpta baþka türlü, iktisatta baþka türlü mantýk kullanmayýz. Ayný tüme varým ve tümden gelim ilkeleri, ayný çeliþki ve kýyas yollarý bütün müesseselerde geçerlidir.
9
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Bu geçerlilik sadece mantýkta deðil, matematikte de aynen câridir. Bir bakkala ödenecek parayý hesaplayan bir mühendis ile bir direðin taþýyacaðý veya taþýdýðý yükü hesaplayan bir mühendis ve bir
bilgisayarý dizayn eden baþka bir mühendis, temelde hep ayný formülleri kullanýr. Para, fiyat ile miktarýn çarpýmýna eþittir. Mühendisin elinde para yerine gerilme, miktar yerine kesit alaný yer almýþtýr.
Bundan dolayý Kur'an'da, insana beyan yani açýklama öðretildikten sonra, ay ve güneþin hesap ile yaratýldýðý, ifade edilmektedir.
Bu ayetlerdeki bakkal terazisi ile galaksiler, bir yerde içiçe dile getirilmiþtir. Þimdi burada bir soru ile karþýlaþýlabilir. Deðiþik alanlarda
ayný matematiði ve ayný mantýðý kullandýðýmýz halde isimler farklý
farklýdýr. Acaba deðiþik alanlardaki isimleri (birimleri) birleþtirerek
ayný kelimelerle konuþsak daha iyi olmaz mý? Acaba bu durum
mümkün olabilir mi? Böyle olduðu taktirde tek bir ders kitabý olacaktý, ancak o kitaptan herkes, ayný þeyleri okusa da baþka þeyler anlayacaktý... Elektrikçi baþka, iktisatçý baþka, tabib baþka þeyler anlayacaktý. Bununla beraber deðiþik müesseselerdeki benzer þeyleri de
anlamýþ olacaklardý. Bu anlayýþ bize birtakým kolaylýklar saðlayacaktýr. Bir defa, ayný kitabý okuduðumuz için müesseseler arasýnda bir
merkez oluþacak ve bir birlik meydana gelecekti. Sonra birinin keþfinden diðerleri de yararlanmýþ olacaktý. Ayrýca baþka bir müesseseyi bilen diðer müesseseleri çok kolay öðrenebilecekti. Buna göre fakülteler dahi hep ayný kitaplarý okumuþ olacaklardý.
Ýþte Kur'an, böyle herkesin okuyabileceði bir kitaptýr. Bunu
bizzat Kur'an'ýn kendisi bildirmektedir. Er-Rahman suresinde önce
Kur'an'ý öðretti, ifadesinin olmasý buna iþarettir. Önce kainat yaratýlýp sonra Kur`an indirilmiþ deðildir. Kainat insan için yaratýldýðýndan Kur'an'da: "insaný yarattý" denilmektedir. Kur'an kainatýn projesidir. Yaratýlmadan önce irade buyrulmuþtur. Önce proje, sonra
inþaat yapýlmýyor mu?
10
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Bu kadar bir 'Kitaba' bu kadar çok þey nasýl sýðdý denilebilir.
Kur'an bu soruya þöyle cevap vermektedir: "Yaþ-kuru ne varsa,
hepsi onun içindedir." (6/59) Ýçindedir çünkü bir müessese anlatýlmýþ, diðerlerinin adlarý verilmiþ ve kalanlar hep kýyas yoluyla çýkarýlsýn istenmiþtir. Beyaný öðretme budur. Yalnýz Kur'an, sadece bir
müesseseyi anlatmamýþ, iç içe her müessesenin benzer olmayan taraflarýný ifade etmiþtir. Böylece halk okuduðu zaman her müessesenin bir parçasýný görebilmekte, ilim adamlarý ise her müesseseyi kýyas yoluyla öðrenerek anlayabilmekte ve bir bütün olarak uygulama
imkanýný bulabilmektedir."
Bu gayretçik asla, bir tefsir deðildir. Bir þiir de sayýlmaz. Belki
bu esrarlý surenin muhteþem ifadelerine karþý, bazý tefsirlerden nakillerle meâlen, þiirimsi bir tada ulaþma heyecanýdýr…
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Sonsuz Mesajdan Yankýlanan
Eðer bakacak olursak gerçeklere
"Fî-Zýlâl" tarzýnda
Sure-i Rahman
Koca cihanýn
Uçsuz bucaksýz sahnesinde
Ýlâhî bir mesaj halinde
Umumî bir ilân
Ulvî âlemlerden kopup gelen...
Bu ilân-ý umûmînin
Yankýlanmakta
Ses dalgalarý
Cihanýn her tarafýnda
Âlemin bütün varlýklarý da
Canlý-cansýz
Þâhitlik etmekte
Ýþte bu ilânâta
Evet baþlýyor sûre
13
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"Er- Rahman" diye
Bu kelime
Mânasý, çaðrýþýmý ve müzikal âhengiyle
Yayýlýyor en uzak enginlere
Dalga dalga sesiyle
Her yanýnda
Þu kâinatýn
Bir çýðlýk hâlinde...
Evet, âleme Rahman
Talim etti, ezelî kelâm;
Kur'an'ý,
Daha yaratýlmamýþken insan.
Âleme geçerli bütün nizam
Bütün kanun ve prensipler
Bu ilahî mesaj olan
Kelam-ý Ezelî Kur'an'dan
Kur'an, kitabýdýr kainatýn
Bütün zaman ve mekânlarýn...
O, dünyada da âhirette de
Hükümrân insan üzerinde...
14
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Ýlahî prensipleriyle
Saadet-i ebediyede de
Devam edecek gýda vermeye...
Üslûb-u Kur'anî
Öyle selis, öyle fýtrî ki
Bir hâfýz gibi
Okuyor yazýlan ayetleri
Kudret kalemiyle
Kainat sayfalarýnda
Güyâ Kur'an
Kýrâatidir her an
Kâinat kitabýnýn
Ve tilâvetidir, nizâmâtýnýn;
Okuyor Nakkaþ-ý Ezelînin icraatýný
Yaratýldý sonradan
Kainat aðacýnýn
Saðýlmýþ, süzülmüþ çekirdeði
Ýnsan
Ona da talim edildi
Ayný þekilde
Kainatý idare eden
Kanunlarý Kur'an'ýn
Süzülüp saðýlarak kainattan
Ýslamî ince ölçüler hâlinde
15
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Büyük insan kâinatýn
Ýradî olmayan hareketlerini
Düzenleyen fýtrî kanunlarla
Küçük kâinat insanýn da
Ýradî fiillerini tanzim eden
Ayný kanunlar;
Kur'anî ve hikmetdâr...
Bu hükmünü Kur'an'ýn
Kulak kesilmiþ dinliyor kainat:
Perde perde yükselen
Mesafeleri aþan
Varlýk âleminin
Katmanlarýný titreþtiren
Her varlýða
Hitap eden âhengiyle
Her varlýðýn dikkatini çeken
Gökleri ve yeryüzünü dolduran
Her kulaða ve her kalbe ulaþan
Bu müthiþ çýðlýðý
Dinliyor cihan...
Hüzünle nâzil olan Kur'an'ý
Hüzünle okuyan
Her vicdan
Hisseder cihandaki bu ihtizâzý
Titreþen her zerresiyle
16
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Evet, Kur'an,
Ýki âlemin; insan ve cihân
Bütün kanunlarýna
Eksiksiz ve mutenâ
Ebedî bir tercüman...
Göklerin ve yerin sistemi olan
Bu Kitab'a sarýlýnca
Her vicdan
Bað kurar
Kanunî sistemiyle kâinatýn...
Ve deðer hükümlerini
Sosyal prensiplerini de
Varlýk âleminin
Temel esaslarý olan
Bu deðiþmez, fýtrî ve Kur'anî
Dinamikler üzerine
Bir bir oturtur
Onun için Kur'an'ý
Düþüne düþüne okur da okur...
Okuduklarýný da
Motif motif gerçeðe
Yaþayýþ olarak dokur.
17
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Ýdrak ve hissiyatlarýný
Kendisine sarýlanlarýn
Kur'an
Açar cihana
Böylece hüþyâr duygularla
Sanki bu cihaný
Ýlk defa görmüþçesine,
Bulurlar her þeyi taptaze...
Bu anlayýþ, bu ufuk, insana
Çevreyle irtibat kuran
Her þeye sevgi saçan
Yepyeni bir ruh aþýlar
O Zaman
Kur'an talebeleri
Þu dünya üzerindeki
Yolculuklarý boyunca
Nereye gitseler
Nerede dursalar
Bulurlar kendilerini
Güzel dostlar
Cana yakýn ahbaplar arasýnda
18
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Aþýlar beyinlerine
Mensuplarýnýn Kur'an
Hak Teâlanýn yeryüzündeki
Halifeleri; þerefli temsilcileri;
Göklerin ve yerin çekindiði
Yüce emanetin hâmili
Olduklarý gerçeðini...
Böylece insanlar
Varýrlar farkýna
Gerçek deðerlerinin
Ve ahsen-i takvim sýrrýnýn
Bu durumda da
Gayeye ulaþtýran
Tek vasýta iman
Olduðunu anlayacaklar
Bu þuurla da
O derin iman
Hak Teâlanýn
Nefes-i Rahmanýný
Tazeleyecek ruhlarýnda
19
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Bunun için talim nimeti
Yaratma nimetinden önce geldi
Evet; "Rahman...
Talim etti Kur'an'ý
Yarattý insaný
Ve ona öðretti beyaný" (1-4)
Çünkü canlýlar içinde
Âhsen-i takvimde
Yaratýlma sýrrý
Gerçekleþmekte
Ancak Kur'an sayesinde...
Düþünceyi açýklama nimeti olan
Beyan karþýsýnda insan
Gerçekten hayran!..
Öyle ya
Gözler ve kulaklarla
Þâhit olunca bir olaya
Sanki bir iç kamera
Tesbit edip her þeyi
Zenginleþtirir arþivini
Ýhtiyaç olunca da
Beyin arþivinden
Çözülür bütün bilgiler
Tek tek, birer birer...
20
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Mesela bu bir cinayetse
Onu anlatýrken diliyle
Dökebilir gözyaþý bile
Olayýn tesiriyle
Belki titrer ayak ve elleri
Diken diken olur tüyleri...
Bunu dinleyenlerin de
Arþivlenir bilgiler beyinlerinde
Olayý hiç görmedikleri halde
Sadece dinledikleriyle
Baþkalarýna naklederler ayný þekilde!
Ne acip, ne garip
Ne müthiþ bir mesele!
Ne muhteþem bir icraat-ý ilâhî!
Cenab-ý Hakk'ýn bizlere
Beyaný talim etmesi...
Evet sadece dil, dudak
Ve ses telleriyle gýrtlak
Ediyorlar da hareket
Konuþuyoruz sanki böylece
21
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Beyin ve ruh da
Hatta mantýk da
Ýþin içinde...
Çünkü "nutk"
Mantýk kökünden
Evet nutkun ötesinde
Öyle söyleten bir mantýk var elbette
Ayrýca bizim dýþýmýzda
Sesleri aktaran
Her zaman titreþip duran
Muhteþem bir hava
Okyanuslar kadar engin
Çevremizi sarmakta
Hem de eðer kulaklarda
O sesi fark edecek
Alýcý hassas cihazlar olmazsa
Ne iþe yarar o konuþma?
Evet dizi dizi
Bunca nimetler gerdanlýðý...
Hazýrlandýktan sonra
Bu nâzenin insan
Kendi içinden doðan
Duygu ve düþüncelerini
Birer inci dizer gibi
Baþlýyor sýralamaya
Yani o hârika beyana
22
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Evet iþte bu nimet-i beyan
En büyük bir hediye-i Rahman
Bu tesbitten sonra Kur'an
Devam ediyor Hak Teâlanýn
Çeþit çeþit lütuflarýnýn
Cihanþumûl fuarýndaki gösterisine:
"Güneþ ve kamer,
Bir 'hüsbân' ile hareket ederler" (5)
Hüsbân, hesap ve mihver
Mânasý itibâriyle
Gökteki bütün cisimler
Hareket ederler
Bir hesap ile
Bir eksen üzerinde...
Evet dönerler
Birer Mevlevî gibi
Semâ neþvesiyle.
Eðer olmasaydý bu ölçü ve denge
Ve olsaydý Güneþ de
Sirus yýldýzý büyüklüðünde
Hem de onun sýcaklýðý þiddetinde
Yok oluverirdi birden
Buharlaþýp küremiz
23
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Veya Ay olsaydý daha iri
Med- cezirlerle
Su yükselmeleri
Yeryüzü üzerindeki
Bütün her þeyi
Boðardý tufanlarla.
Hatta Ay dünyaya
Yakýn olsaydý
Azýcýk daha
Benzer belâlarla
Mahvederdi dünyayý...
Güneþ ve Ay'ýn dünya üzerinde
Çekim gücü
Gerek Dünyanýn konumu
Gerek fezada dönüþü
Denge açýsýndan
Çok hesaplý ve çok ölçülü
24
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Güneþ sistemi de
Bütün seyyareleriyle
Lyr burcu tarafýnda
Vega Yýldýzýna
Hem de saatte
Yirmi binlik bir hýzla
Ýlerlemekte...
Bu dehþetli hareket
Ýnsana veriyor bir hayret
Bütün bunlar yanýnda
Milyonlarca yýllýk yolculuðu boyunca
Çarpýþmamýþtýr sistemimiz asla
Bu uçsuz bucaksýz fezada
Hiçbir yýldýzla
Hem de iç içe girift
Milyarlarca hareket arasýnda
Bu nasýl muhteþem trafik!..
Ýþte bir baþka sahne:
"Necm ve þecer
O'na secde eder" (6)
Yani yýldýzlar ve bitkiler
Secdedirler;
Onun buyruðuna boyun eðerler...
25
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Demek þu varlýk âlemi bütünüyle
Ýtaat irtibatý ve birliðiyle
Toptan baðlýdýrlar
Rahman-ý Zülcelâle...
Ýfade-i ayet
Eder iþaret
Ýstikamet birliðine...
Kainat sanki
Ruhu olan bir canlý...
Nasýl insan
Yüz trilyon hücreden oluþan
Bir hücre-i kübrâ
Hem nasýl ki
Her zerreden fýþkýran kâinattaki
Küçük küçük câzibeler
Büyük bir câzibe-i umumî
Var edilmiþtir
Ayný sistemle
Cihandaki ruh sahibi
Bütün varlýklarda bulunan
Teker teker hayatlardan
Yaratýlmýþtýr bir hayat-ý umûmî...
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Onun da elbette
Ona göre
Vardýr bir ruhu
Öyle ya
Hayat-ý umumî varsa
Var olacaktýr bir ruh-u umûmî...
Þaþýrýp bazýlarý gerçi
Yanlýþ bir vahdet'ül-vücud fikrini
Sürmüþler de ileriye
Hayât-ý sâriye diye
Hem de
Yaradanýn Kendisi nazariyle
Kendilerini de
Ondan bir canlý parça zanniyle
Dalmýþlardýr yanlýþ hayallere
Benzer mi mahlûk, Hâlýk'a?
Ey ne's-serâ min'es-süreyyâ?
Evet bildiriyor Kur'an bize
Kainat, ruhunun hareketiyle
Her an yönelmekte
Rabb-i Rahîmine
Bu ayetle ve daha niceleriyle
27
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"Yedi kat gök ve yer
Hem buralardaki
Varlýklarýn hepsi
Tesbih ve tenzih eder
Her türlü eksikliklerden...
Kâinattaki varlýklardan her biri
Hamd ile tesbih eder O'nu
Fakat siz anlayamazsýnýz bunu." (Ýsra Suresi, 44)
"Görmez misin
Göklerde ve yerdeki
Bütün mevcudatýn
Hem havada kanat çarpan
Dizi dizi kuþlarýn
Allah'ý tesbih ettiklerini
Bütün noksanlýklardan" (Nur Suresi, 41)
Ýþte uçsuz bucaksýz
Bu engin feza!
Yoktur bilinen hiçbir sýnýrý
Hak Teâla
Onu ihtiþamlý yaratmanýn yanýnda
Denge ve ahengi de
Koydu içine...
"O yükseltti göðü bu âhenkle
Ve mizaný koydu ki
Siz de alýp dersi
Taþmayasýnýz ölçü dýþýna
Öyleyse siz de
Tartýyý adaletle yapýn
Sakýn teraziyi, dengeyi aksatmayýn." (7-8-9)
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Bu engin görkemli semayý
Yüksek yaratmanýn yansýttýðý
Yüceliðin yaný baþýnda
Koydu ölçüyü eþya arasýna
Hak tartýsýný da
Yerleþtirdi sâbit, sarsýlmazca
Oynamaz saðlam durumda
Yanlýþ deðerlendirilmemeli
Tartýlýrken hiçbir þey
Cehâlet ve kötü maksadýn
Ve vahþi arzularýn
Sinsi baskýsý altýnda
Eksik veya fazla
Tartýlmasýn diye
Hak Tealâ
Bu prensibi
Kodladýðý gibi
Ýnsan fýtratýnýn özüne...
Onu, peygamberlerin
Getirip tanýttýðý ilâhî sistemin
Kattý temel kanunlarý arasýna...
Göklerdeki, ölçü, denge ve ahenkten
Mucizane bir tarzda bahsederken
Niçin Kur'an birden
Söz ediverdi
Ýnsanlar arasýndaki
Adalet ve hakkaniyet ölçülerinden?
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Çünkü büyük insan kainata
Konulan ilahî ölçülerle
Küçük kâinat insanýn
Uymasý gereken ölçüler ayný...
Sanki
O ölçü ve kýstaslar
Süzülüp saðýlarak
Kâinat aðacýndan
Ekilip yerleþtirilmiþtir
Çekirdeði olan insanýn fýtratýna,
Aklýna, mantýðýna ve vicdanýna...
Ayrýca
Ýlahî prensipler halinde
Yazýlý olarak verilmiþtir eline
Peygamberler vâsýtasýyla
Konularak gözünün önüne...
Biz bu sýrrý, bir de
Hatip peygamber Hz. Þuayb'ýn
Sâhillerde yaþayan
Aþkýn-taþkýn kavmine:
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"Dikkat edin tartýya, ölçüye
Haksýzlýk yapmayýn
Sakýn...
Hem iktifa edin
Helâlden kazandýklarýnýzla...
Yoksa
Gelir baþýnýza
Semavî bir belâ"
Demesine karþý:
"Bunu senin namazýn mý emrediyor?
Bizim yerde yaptýðýmýz aldatmayla
Gökten gelecek belâ arasýnda
Nasýl bir münasebet ola?"
Diye itiraz eden tâðîlerce
Yapýlan konuþmalara
Dikkat edince
Anlayabiliriz biz de
Evet ince bir sezgiyle...
Nasýl ki aðlayan bir yetimin
Veya bir mazlumun feryâdýyla
Arþ-ý Azam titrerse,
Hem yaðmur ormanlarýnda
Nârin, ipek kanatlarýný çarpan
Bir kelebeðin o küçücük hareketiyle
Oluþan rüzgâr enerjisiyle
Bazen Þikago'daki camlar
Olursa pâre pâre
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Ve binalar bile çökerse;
Bu hassas mizan sebebiyle
Ýnsan elindeki terazinin sapmasýyla
Semânýn âhengi, girer de krize
Yaðar yer yüzüne
Hiç beklenmedik belâlar elbette
Ýþte
Ýnsanla kainat arasýndaki ince denge
Çok baðlýdýr birbiriyle...
"Allah yeryüzünü seriverdi
Canlýlarýn ayaklarý altýna
Orada türlü türlü meyveler
Ve salkýmlý hurma aðaçlarý var
Hem saplý ve yapraklý taneler
Hem de hoþ kokulu bitkiler" (10-11-12)
Önümüze serilen bu rengin
Konforlu ve vasýflý nimetlerin
Olamýyoruz bir türlü farkýnda bile
Ama zaman zaman yanardaðlar
Püskürtünce kül ve lâvlar
Güvenle bastýðýmýzý sandýðýmýz yer
Sarsýlýnca zelzelelerle
Elvedâ deyip gaflete
Biraz olsun gelebiliyoruz kendimize...
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Rahvan bir at gibi omzuna
Bindiðimiz dünya
Hiç sarsmadan taþýrken bizi
Hoþlanmadýðý cürümlerimizi
Çarparcasýna yüzümüze
Bir deprem hareketiyle;
Benzeyen omuz silkmeye
Silkeleyiverse þiddetle
Bin nedamet duyuyoruz gafletimize...
Aslýnda
Üstünde durduðumuz dünya
Farklý deðil, bir dinamit fýçýsýndan
Öyle ya
Bizi koruyan toprak tabaka
Ýçinde bulunan ateþ kitlesine göre
Bir elmaya oranla
Üstündeki kabuðu gibidir kalýnlýkta
Gel de korkma!
Ama
Bizi sevgi ve þefkatle
Sarýp sarmalayan
Ve türlü türlü felâketlerden koruyan
Sadece
Yüce rahmet-i Rahman
Yoksa
Kainatýn karýþýk trafiðinde
Dünyamýzý bekleyip durmakta
Milyarlarca kaza
Üstümüzdeki atmosfer bile
Koruyucu bir tavan
Binlerce zararlý ýþýn ve meteordan
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Bu dünyanýn baðrýný bize
Yaparak bir barýnak
Ayrýca
Salkým salkým hurmalarla
Çimli dânelerle
Hoþ kokulu bitkilerle
Ruha neþat ve canlýlýk saçan
Ýnþirah dolduran
Yani tadý, sûreti ve estetiðiyle
Gözler sürûru, misk kokulu
Nimetlerle dünyayý doldurup döþeyen
Yüce Rahman
Dönüp soruyor vicdanlara:
"Rabbinizin hangi nimet ve lütuflarýný
Sayabilirsiniz, yalan?" (13)
"Allah var etti insaný,
Piþmiþ bir çamura benzeyen
Balçýktan
Cinleri de hâlis bir ateþten" (14-15)
Ey insan
Yarattý seni yüce Yaradan;
Týngýr-týngýr ses veren
Kuru bir çamurdan;
Ýyi ve piþkin saksýdan
Faðfur gibi çýn çýn ses çýkaran
Hayattan çok uzak kuru topraktan
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Cinleri de yarattý
Çok önce insandan
Belki de
Yeryüzü henüz ateþ iken
Hâlis veya zehirli bir ateþten
Ýlim etmiþtir ispat;
Ýnsanda bulunan, her unsur
Aynen toprakta bulunur
Bunlar birbiriyle, yan yana
Mutabýk birer hakikat...
Bütün bunlar ortada iken
"Peki,
Rabbinizin nimetlerinden
Hangisini
Yalanlýyorsunuz þimdi?" (16)
Devamla
"Rabbidir O, iki doðunun da
Ýki batýnýn da." (17)
Hâkimdir O'nun kudreti
Doðularda da Batýlarda da
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Gezegenleri, yýldýzlarý ve sistemleri
Hareket ettiren sadece O'nun kudreti
Böyle bir iman
Verir coþturan bir þuur
Ýnsan beynini ve insan kalbini...
Evet marifetullah, muhabbetullah!
Ve hazz-ý manevî
Zevk-i lâhûtî ve lezzet-i rûhânî
Gark eder insaný manevî güzelliklere
Zaten Onun hâkimiyeti
Ýki doðu ve iki batý üzerindeki
Nimetlerinin sadece bir pâresi
Ama imanla geliþen þuur ise
Benzemez hiçbir nimete
Elbette o bambaþka
Evet marifetullah, muhabbetullah
Onun için
Cevap istenilir ayný soruyla:
"Hangi nimetini yalanlýyorsunuz Rabbinizin?" (18)
Uzak ufuklara çýkýlan
Bu gezintinin akabinde
Dönülüyor yine yeryüzüne
Ve dikkatler çekiliyor
Arzýn kabuðunu saran suya:
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"-Acý ve tatlý suyu bulunanÝki denizi
Salarak birbiri üzerine
Onlarý getirdi yan yana
Ama aralarýnda
Var bir mâni.
Aþamazlar biri birinin haddini" (19-20)
Yoðunluklarýna
Ve tuz oranlarýna
Nispeten birbirinden farklý
Deniz ve nehir sularý
Kavuþurlar ama
Karýþmazlar asla...
Zira
Yüzey gerilimi gibi
Set konulmuþtur aralarýna
Sýrlý engellerle
Dünyanýn dörtte üçünü kaplamakta
Çoðu tuzlu olan sular
Hem bu kadar
Tuzlu su da
Temizleme hizmetinde
Arzý kuþatan atmosferi...
Tutmak için onu daima
Hayata elveriþli durumda...
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Ayrýca
Böyle olmasý da gerekli...
Bu durum çok hayret verici
Bir planýn neticesi.
Bu noktada
Ayette geçen iki kelimeye
Tekrar baktýðýmýzda
Baþka bir okyanus çýkar karþýmýza:
"Salýverdi ki
O iki denizi
Kavuþurlar o denizler birbirine
Aralarýnda ise
Bir engel var;
Karýþmazlar birbirlerine" (19-20)
Burada geçen iki deniz ise
Çok geniþ manalarý ihtivâ etmekte
Bediüzzaman'ýn deðerlendirmesiyle:
Denizlerden birisi
Cenab-ý Hakk'a ait
Vücub dairesine
Öbürü ise
Mahlukata ait
Ýmkân dairesine
Ýþaret ettiði gibi;
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Rubûbiyet deniziyle
Ubudiyet denizine;
Dünya ile ahiret denizlerine;
Âlem-i gayb ile
Âlem-i þehâdet âlemlerine;
Doðu ve batýdaki
Kuzey ve güneydeki
Okyanuslara;
Akdeniz ile Karadeniz'e
Ve onun mercan balýðý çýkan boðazýna;
Akdeniz ile Kýzýldeniz'e
Ve aralarýndaki Süveyþ Kanalý’na;
Tatlý sularýn bulunduðu
Nehirler ile
Tuzlu sulu denizlere;
Toprak tabakasý altýnda
Tatlý ve çeþitli sularla
Üstündeki tuzlu ve bitiþik denizlere;
Nil, Dicle ve Fýrat gibi
Büyük ýrmaklarla
Onlarýn karýþtýðý
Tuzlu büyük denizlere kadar
Küllî, cüzî mâna tabakalar var
Ve onlara eder iþaret...
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Ýþte böyle okyanuslar azametinde
Geniþ, engin ve derin manalara
Ýþaret eden iki deniz
Zihnimize muhteþem bir ufuk açmakta
Okyanuslar azametinde
Çok mühim bir nimet için
Buyrulacaktýr elbette:
"Hangi nimetini yalanlýyorsunuz Rabbinizin" (21)
Bu hatýrlatmanýn peþinde
Ýnsanlarýn gündelik iþinde
Yakýndan bildikleri
Ýki deniz orijinli
Baþka bir nimet çeþidi de
Getiriliyor dile:
"Her iki denizden de
Çýkar, mercan ve inci." (22)
Ýnci cevheri belki
Denizlerin en enteresan nimeti...
Bu canlý, yaþamaktadýr denizlerin
En derin yerinde
Mercan da benzer þekilde
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Toprakta ve havada
Nasýl renk renk çiçekler açarsa
Deniz diplerinde de mücevherler
Çiçekler açar
Renkli yapraklar arasýnda
Pýrýl pýrýl inci-mercanlarla
Bilhassa canlý mercan adalarý
Portakal sarýsý, karanfil kýrmýzýsý
Zümrüt mavisi ve koyu siyah gibi
Olur renk renk ve çeþit çeþit
Hatýrlatýldýktan sonra bu iki nimet
Bu surenin sembolü olan ayet
Yapar deðerlendirmesini:
"Peki,
Hangi nimetini
Yalanlýyorsunuz Rabbinizin?"
Sonra denizlerde yüzüp duran
Büyüklükleri daðlarý andýran
O gemiler koskocaman
Birer nimet olarak hatýrlatýlýyor
Denizlerin ve nehirlerin gerdanlarýna
Birer mücevher gibi takýlan:
"Onundur koca daðlar gibi
Yüzen gemiler, denizlerde" (24)
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Gemiler O'nundur elbette
Çünkü sularý üzerinde
Güç veren yüzmeye...
Engin denizlerin
Ve en derin yerlerin
Dalgalarýnýn pençelerinden yine
Koruyan da O'dur elbette...
Tâ Hz. Nuh Nebi’den bu yana
Gemiler hep nimettir
Allah tarafýndan insana...
Evet O'nun nimetidir iþte
Ýnþâ edilip de denizde
Akýp giden hoþ bir seyirle
Hem inci-mercan misali
Nice faydalý þeyleri
Sýrtýna yüklenmekle
Durmadan koþan hizmete
O daðlar varî gemiler de
Büyük nimetleridir Rabbimizin bize...
Onun için:
"Hangi nimetlerini yalanlarsýnýz Rabbinizin" (25)
Deniliyor
Ve son veriliyor
Bu noktada
Görünen kainat sayfalarýnýn
Bir bir okunmasýna...
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Kapatýlýyor da
Fânî sayfalarý âlemin,
Kayboluyor gözlerden
Karaltýlarý bütün yaratýlmýþ zâillerin...
Bu müthiþ tahliyeden sonra
Müthiþ bir gerçek çýkýyor ortaya
Tek olan beka ve azamette
Eþsiz, ortaksýz bir ilâh
"Lâ ilahe illallah"
Zuhur ediyor bütün ihtiþamýyla...
Ýþte bu gerçeði kalplerde
Yerleþtiriyor eþsiz bir ifadeyle
Yaparak kalýcý bir reâlite:
"Herkes fânî ve zevâlde
Yerin üstünde
Varlýk olarak bulunan
Ama sadece
Rabbin varlýðý bâkî
Kerem ve celâl sahibi olan" (26-27)
Nefesler kesiliyor bir an
Gölgesi altýnda bu ifadenin
Ve kýsýlýyor sesler korkudan
Kalýyor hareketsiz her organ
Kaplýyor bütün hayat sâhiplerini
Fâniliðin gölgesi...
Kuþatýyor her hareketi
Sarýlýyor gökler ve yer
Bütün ufuklarý ile beraber...
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Ve ardýndan
Azamet izârý
Kibriyâ ridasý olan
Hak Tealânýn varlýðý
Bütün vicdanlarý
Zamaný ve mekâný
Alýyor sayesi altýna
Asla unutulmaya
Bu tabloyu edemez tasvir
Hiçbir
Ýnsanýn dili ve kalemi
Ve gücü yetmez eklemeye
Hiçbir þey
Kur'an'ýn bu mucize ifadesine!
Ýþte bekâ reâlitesi
Kalblere böyle girdi
Yani:
Cihandaki her þeyin
Yok oluþ ifadesinin
Peþi sýra
Bâki bir ilâh
Kerem ve celal sahibi
Bir Allah
Vardýr diye edilerek ispat
Gönüllere salýndý bir inþirâh...
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Bu öyle bir nimet ki
Gelemez ifadesi dile...
Onun için ikaz edilerek her birimiz
Buyruldu lâhûti bir edâ ile:
"Hangi nimet ve lütuflarýna
Rabbinizin, (düþünmeden siz)
Yalan dersiniz?" (28)
Evet böyle bâki bir ilâha
Sahip olma nimeti,
Onun marifet ve muhabbetinden
Zevk, lezzet ve hazlara
Gark olma nimeti
Bütün nimetlerin temeli!..
Ýnsan gerçeði fark etmeli
Ve Bediüzzaman gibi
Þöyle demeli:
"Fâniyim, fâni olaný istemem.
Âcizim, âciz olaný istemem.
Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr-ý istemem.
Ýsterim, fakat bir Yâr-ý Bâkî isterim.
Zerreyim, fakat bir Þems-i Sermed isterim.
Hiç-ender hiçim, fakat bu mevcudatý birden isterim."
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Fâni âlemin ötesindeki
Ezeli ve ebedî bir gerçeði
Fark edenler
Varlýklarýnýn devamý
Ve türlü ihtiyaçlarý için
Yönelirler Yüce Hâlýk ve Kayyum'a
Eþi, benzeri, ortaðý ve ihtiyacý olmayan:
"Göklerde ve yerde olan herkes
Ýhtiyaçlarý için O'na yalvarýr;
O da her an yeni tecellilerle
Ýþ baþýndadýr." (29)
Yokluktan varlýða ermek için
Hem de devamlýlýk için
Muhtaçtýr her þey
Hâlýk ve Kayyûm isimlerine
Varlýðýn her lâhza ve merhalesinde
Herkes, her þey Onun dilek kapýsýnda
Demirbaþ bir dilencidir
O kapýyý çalan boþ dönemez asla...
Ama baþkasýna yalvaran
Baþkasýndan istekte bulunan;
Örümcek aðýna takýlan
Periþan mý periþan
Zavallý bir sinek misâli
Tükenir gider
Kötü bir sýðýnak kucaðýnda
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Sonsuz istekler karþýsýnda
Mâni deðildir
Hiçbir iþ, baþka bir iþe
Meþgul edemez, hiçbir mesele
Cevap vermesi için bütün isteklere
Baðlayamaz O'nu, zaman ve mekânlar
O'dur zaten onlarý Yaratan
Bir ismi de O'nun Fa'al'dir
O'dur her þeye Kâdir
Fa'al isminin sýrrýyla
Býrakmamýþtýr hiçbir þeyi âtýl
Faaliyet-i daimededir
Her atom zerresi
Zira vardýr lezzet faaliyette
Bizzat lezzetin kendisidir
Her bir faaliyet,
Her bir hareket
Onun için koca kâinat
Ve içindeki her zerresi
Onun denetimi ve idaresiyle
Sürdürür denge ve âhengi
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Ýzlemektedir, bu cihanþümûl idare
Filizlenen her tomurcuðu
Dalýndan düþen her yapraðý
Yerin derinliklerinde
Gizlenen her tohumu
Yaþ-kuru her þeyi
Bütün balýklarý denizlerdeki
Deliðindeki her kurtçuðu
Kuytu köþesindeki her böceði
Ýnindeki her hayvan-ý vahþiyi
Bütün kuþlarý yuvalarýndaki
Her yumurtacýðý
Her civcivi
Her kanadý
Her tüyü
Her hücresini
Bütün canlý organizmalarýn
Böyle bir durum
Ne büyük nimet
Varlýklar için!
Bu hatýrlatmadan sonra
Soruluyor düþünmemiz için:
"Hangi nimetini yalanlýyorsunuz Rabbinizin?" (30)
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Sonra da
Tehdit ve korkutma muhtevalý
Tüyler ürpertici
Sarsýcý ve dehþet verici
Vasýfta bir hitapla
Buyruluyor ki:
"Hele az bekleyin
Ey cin ve insan topluluðu
Gelecek yakýnda
Sýranýz da sizin" (31)
Bu müthiþ ifadeler karþýsýnda
Deðil insanlar ve cinler, hatta
Dayanamaz sýradaðlar ve yýldýzlar bile
Bu tabloyu hayalinde
Canlandýran herkesi
Titretecektir tepeden týrnaða...
Bu tehdîd-i Ýlâhî...
Evet bütün cihaný
Bir tek "Ol!.." sözüyle
Yaratan elbette
Mahveder her þeyi, "Yok ol!" demekle.
Bu korku ve dehþet tablosunun
Gölgesi altýnda
Soruluyor yine muhataplara:
"Rabbinizin hangi lütuflarýna
Yalan diyorsunuz?" (32)
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Bu sorunun da arkasýndan
Okunuyor meydan
Dozajý artýrýlan
Belið bir üslupla
Cinlere ve insanlara:
"Ey cinler ve insanlar
Gücünüz yeterse
Kuturlarýndan
Göklerin ve yerin
Çýkýp gitmeye
Haydi çýkýp gidin
Fakat çýkamazsýnýz asla
Bir sultan, bir imkân olmadýkça" (33)
Semâvat ve arzýn aktarý
Yani kuturlarý, çaplarý...
Bu ifade, göklerin ve yerin
Eder iþâret yuvarlaklýðýna
Evet Hak Tealâ tarafýndan
Bahþedilecek imkân olmadan
Çýkýlamaz kâinatýn hudutlarýndan
Yer çekiminden kurtulmak için bile
Gereklidir
Binlerce kilometre
Bir kaçma hýzý...
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Bir nebze de
Verilecek bir nimete
Ýmâ edilmekte
Uzayda ilerleme meselesinde
Onun için
Soruluyor bizlere:
"Hangi nimetini yalanlýyorsunuz Rabbinizin?" (34)
Sürüyor buna raðmen
Hücum kampanyasý,
Bu ezici üslupla.
Varýncaya kadar son noktaya:
"Üzerinize salýnýr da
Yalýn bir alev ve bir bakýr
Kurtulamazsýnýz bundan
Her ne yapsanýz da" (35)
Burada bu tabloda
Alýþýlagelenlerin ötesinde
Hayallerdeki imajlarý bile
Aþan bir korkunçlukta
Bir dehþet tablosu!
Rastlanmayan benzerine
Orijinal bir tablo!
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Bunun üzerine
Soruluyor ayný soru:
"Peki
Hangi nimetlerini
Yalan ve inkârâ Rabbinizin
Yeter mecâliniz sizin?" (36)
Dehþetleri artýrýcý
Kýyamet kopma sahneleri
Getiriliyor gözler önüne:
"Gök parçalanýp da
Kýrmýzý gül renginde
Dönüþtüðünde bir yað eriyiðine" (37)
Parçalanmýþ bir gök ki
Kýrmýzý gül renginde
Fakat yað sývýlýðýnda
Ýþte böyle bir manzara!
Hayalen bakabilen bu müthiþ yýkýma
Meydana gelecek bu kaosa
Her insan
Her düþünen beyin
"El veda!" diyecektir gaflete
Bir daha dönmeme niyetiyle.
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Tam bu safhada
Soruluyor yine:
"Rabbinizin hangi nimetini
Kalkýþýrsýnýz yalan saymaya?" (38)
Buyruluyor devamla:
"Artýk o gün, ne insanlara
Ne de cinlere
Sorulmaz günahlarý
Zira herkesin sîmâsý
Hacet býrakmaz soruya." (39)
Bu tablo da
Bol þâhitli tablolardan biri
Kimileri
Savunmaya kalkýþsa da kendini
Kimisi de
Suçu atsa bile
Baþkalarýnýn üzerine
Ýzin verilmeyecektir çekiþmeye
Zira kötülüklerin izleri
Kara lekeler halinde
Ýyiliklerin de izleri
Beyaz parýltýlar þeklinde
Belirecektir yüzlerde
Okunacaktýr yüz çizgilerinde
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Böyle bir durumda
Mümkün olur mu
Yalanlama ve inkâr etme?
"Peki Rabbinizin
Hangi nimetine
Gücünüz yeter yalan demeye
Veya inkâr etmeye?" (40)
Getiriliyor göz önüne
Mücrimlere yapýlan muamele:
"Tanýnýr suçlular simâlarýndan
Tutulup perçem ve ayaklarýndan
Atýlýrlar cehenneme yaka paça" (41)
Hem de sorula sorula:
"Peki,
Rabbinizin hangi nimetini
Cüret etmiþtiniz yalan saymaya?" (42)
Bu sahne
Korkunç olmakla birlikte
Hem de küçük düþürücü
Çünkü
Birleþtiriliyor suçlularýn
Ayaklarý ile yüzü
Zira bu biçimde
Karga-tulumba
Atýlýyorlar cehenneme...
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Sanki soruluyor bir de
Okunurken bu sûre
Ve sesleniliyor þöyle:
"Budur iþte
Yalanladýklarý cehennem mücrimlerin!" (43)
Ýnleten inim inim
Bir cehennemin
Durumu getirilerek göz önüne
Baktýrýlýyor onlarýn hallerine:
"Cehennem ile kaynar su arasýnda
Mekik dokuya dokuya
Gidip gelirler" (44)
Isýsý yüksek, son derece
Kaynar bir su
Sanki bir yemek, piþen bu ateþte
Ve iki azap kaynaðý arasýnda
Gidip gelen günahkârlara
Soruluyor ayný soru
Ama þartlar çetin mi çetin:
"Peki,
Hangi nimetlerini, yalanlýyordunuz Rabbinizin?" (45)
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Bundan sonra
Bir tezat sanatý edasýyla
Belið bir üslup
Hoþ bir edâ
Ve güzel bir tarzla
Acýklý azap sahnelerinden sonra
Onurlandýrýcý saadet sahneleri
Seriliyor dikkat nazarlarýna:
"Ýki cennet var
Rabbinin huzuruna
Çýkmaktan korkanlara" (46)
Bu korku, deðildir sadece
Bir yürek çarpýntýsýndan ibaret;
Ýnkâr ve nankörlükten sakýnarak
Ýman ve þükürle
Ýtaat için
Göstermektir saygý ve hürmet...
Rivayet edilir ki:
Hz. Ömer, halife olduðu günlerde
Devam ederdi
Mescide ve ibadete
Bir delikanlý
Derken bir kýz ile
Âþýk olmuþlardý birbirlerine
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Bir gün tenha bir yerde
Kýz çýkageldi
Oturup konuþunca da
Gönlü çekti...
Bunun üzerine
Hýçkýrdý bir çýðlýkla
Bayýlýverdi ardýndan da
Amcasý onu aldý omzuna
Ve götürdü evine
Genç ayýlýnca
Haber yolladý amcasýyla
"Git (Halife) Ömer'e
Benden selâm söyle
Sor, söylesin bana
Ne vardýr
Rabbinin makamýndan korkana?"
Ve arkasýndan bir çýðlýkla
Hýçkýrýp vefat etti ânýnda...
Hz. Ömer dedi ki
Duruma vâkýf olunca:
"Ýki cennet var sana!
Ýki cennet var sana!"
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Dünyevî ve uhrevi
Bunca nimet için
Bir soru soruluyor vicdanlara:
"Peki,
Hangi nimetlerini
Yalanlarsýnýz Rabbinizin?" (47)
Bu iki cennetin
Güzelliðine gelince:
"Her iki cennet de
Çeþit çeþit ve sýk dallý
Aðaçlarla kaplý." (48)
Ýnce, yumuþak dallarla
Taze fidanlarla,
Türlü bostanlarla,
Serinletici aðaçlarla,
Sulak ve yeþillik dolu bahçeler:
"O halde
Hangi nimetlerini Rabbinizin
Ýnkâr edebilirsiniz?" (49)
"Ýki cennette de var
Akýp giden iki pýnar" (50)
Bu ikisinin ismi
Tesnim ve Selsebîl
Veya pýnarlarýn remzi
Ýki bilgi kaynaðý;
Zâhir ve bâtýn ilimleri...
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Demek cennet köþklerinin
Bol suyu
Kullanýþý kolay ve konforlu
Öyleyse ey cinler ve insanlar
Nimetleri varken, bu kadar:
"Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlýyorsunuz?" (51)
Cennetlerin meyvelerine gelince;
"Ýkisinde de
Vardýr çift çift
Her çeþit meyve" (52)
Meyveler hem türlü türlü
Hem de bol boldur
Yaþý-kurusu
Bilineni-bilinmeyeni
Þeklen benzeyeni
Tadý bambaþka
Güzel olaný
Velhasýl her çeþni ve çeþidi...
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"O halde
Hangi nimetlerini Rabbinizin
Edersiniz inkâr?" (53)
"O cennetlikler yaslanýrlar
Öyle döþeklere ki;
Astarlarý yaldýzlý kalýn atlastan
Devþirilecek meyveleri
Olacaktýr yere yakýnca
Ve hemen ellerinin altýnda" (54)
Mefruþatlarýnýn ve döþeme takýmlarýnýn
Sadece astarlarý bile
Yaldýzlý kalýn ipekten olunca
Yüzlerinin güzelliðini
Artýk Allah bilir sadece
O cennetlerin
Meyvelerinin devþiriliþi de
Her seviyede
Zahmetsizce
Alýverecek derecede...
"Peki þimdi,
Rabbinizin bunca nimetlerinden
Hangisini
Yalanlayabilirsiniz." (55)
"O cennetlerde
Gözleri
Eþlerinden baþka birini
Görmeyen
Tatlý bakýþlý öyle güzeller
Vardýr ki
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Daha önce
Cin ve insanlardan hiç kimse
Dokunmamýþtýr kendilerine
(Evet onlar hep bâkire)" (56)
Bu dilberler,
Bakýþlarýný sadece
Kocalarýna çevirirler
Vefalý, sadakatli sevgililer
Hem de
Bakanýn bakýþlarýný
Kendilerine çekerler,
Gören bir gözü
Bakmak istemeyecek derecede
Baþkasýna
Sadece
Kendilerine baðlarlar
Hiç el deðmemiþ
Hep bekâr kalmýþ
Duygularý ve bakýþlarý
Temiz ve iffetli
Tam mânasýyla lekesiz
Güzel dilberler
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"O halde Rabbinizin
Hangi nimetlerini
Ýnkâr edebilirsiniz?" (57)
"Parlaklýkta o hanýmlar
Sanki yakut ve mercandýrlar." (58)
O cennet eþleri
Göz alýcý ve parlak tenli...
"Bütün bunlardan sonra
Rabbinizin hangi lütuflarýna
Yalan diyebilirsiniz?" (59)
Mükâfâtýdýr iþte bunca nimet
Allah'tan derin bir haþyet
Duygusunu
Ve Allah korkusunu
Gönlünde taþýyan
Takva ve ihsan
Sýrlarý ile yaþayan
Güzel kullarýn
"Ýhsan ve iyiliðin karþýlýðý
Ýhsandan baþka mý olacaktý?" (60)
Karþýsýna alýp sahabeyi
Efendimiz Aleyhisselam
Buyurmuþtur ki:
"Biliyor musunuz Rabbiniz
Ne buyuruyor, bu ayetle?"
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Sahabeler de kemal-i edeble:
"Bilir demiþler, en iyisini
Allah ve Allah'ýn peygamberi."
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.) de:
"Allah, buyuruyor ki:
'Benim kendisine
Tevhidi
Nimet olarak verdiðim kimsenin
Cennettir ancak mükâfâtý.' diye
Karþýlýkta bulunmuþtur."
"Öyleyse
Rabbinizin hangi nimetlerini
Edebilirsiniz inkâr?" (61)
"Bu ikisinden baþka
Vardýr onlara iki cennet daha" (62)
"Peki
Rabbinizin
Nimetlerinden hangisini
Edebilirsiniz inkâr?" (63)
"Bu iki cennet de yemyeþildir" (64)
Koyu yeþildir bunlarýn renkleri
Yeþillikte son derece þiddetli.
"Öyleyse
Hangi nimetlerine
Yalan diyebilirsiniz Rabbinizin?" (65)
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"Bunlarda da
Sürekli fýþkýrýp kaynayan
Ýki pýnar var." (66)
Bunlar
Þadýrvan ve fýskiyeler misali
Fýþkýran, püsküren sürekli
Daha sanatlý pýnarlar...
"Peki þimdi
Rabbinizin hangi nimetlerini
Edebilirsiniz inkâr?" (67)
"Bunlarda da var
Hurmalar ve narlar." (68)
Türlü ve eþsiz meyveler
Görülmedik güzellikte...
Bilhassa
Nar ve hurma
Ýlaç ve yiyecek olmalarý itibariyle
Nâr meyvesinin çekirdeksizi ise
Þayandýr zikre...
"Peki öyleyse
Hangi nimetlerini Rabbinizin
Ýnkâr edebilirsiniz?" (69)
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"O iki cennetin içinde de var
Ýyi huylu güzel hanýmlar." (70)
Dilber mi dilber
Hayýrlý ve faydalý güzeller
"O halde Rabbinizin lütuflarýndan
Hangisini sayarsýnýz yalan?" (71)
"Otaðlarýnda
Eþlerine hasredilmiþ hûriler." (72)
Ýnciden çadýrlar içinde
Eþlerinden baþkalarýna
Bakmayan hûrî dilberler
Onlar þurada burada dolaþan
Sadakat ve iffetine leke dokunduran
Takýmýndan deðil...
Evlerinin iþleriyle meþgul
Namuslu, beyaz tenli, kara gözlü
Seçkin dilberler
Zaten hûrînin mânasý
Þiddetli beyaz, gözünün beyazý
Þiddetli kara olan karasý
Âhû gözlü...
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Cennetin çadýrlarýna gelince
Rivayetlere göre:
"Ýçi boþ, bir tek inciden tekmil
Boyu altmýþ mil
Her köþesinde
Müminin bir ehl-i ikamet etmekte
Diðer eþler, onlarý görmezler
Mümin dolaþarak, olur, onlarla birlikte"
Baþka bir rivayette:
"Çadýr, büyük bir incidir
O da
Ýncilerden yapýlma
Sahiptir yetmiþ kapýya"
Cennette, cennet ehli
Elde etmek için bir þeyi
Hissetmez harekete ihtiyaç
Çünkü eþya
Onun yanýna
Eder hareket...
Yani gelir ayaðýna
Yiyeceði ve içeceði
Hem arzu ettiði her þeyi...
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Evlerde bulunur hûriler
Ýstedikleri vakit de
Çadýrlarla olur intikalleri
Eþleri müminlere
Müminlerin vardýr köþkleri
Hûrileri ise
O çadýrlardan inerler köþklere
Birer ceylan gibi...
Dünyevî eþlerine gelince
Daha güzeldirler hurilerden bile...
Çünkü taþýrlar bütün güzelliklerini
Cennetteki her çeþit letafetin.
"O halde Rabbinizin
Hangi nimetlerini
Ýnkâr edebilirsiniz?" (73)
"Öyle dilberlerdir ki,
Daha önce onlara,
Dokunmadý hiç kimse
Cinlerden ve insanlardan." (74)
"Bu durumda
Rabbinizin hangi lütuflarýna
Diyebilirsiniz yalan?" (75)
"Bu cennetlerde aðýrlananlar
Yeþil yastýklara
Ve güzel iþlemeli
Minderlere yaslanýrlar." (76)
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Ayette geçen yeþil refref;
Yeþil ince nazik kumaþ...
Hem döþeklerin, tahtlarýn
Karyolalarýn, yaygýlarýn
Ve perdelerin sarkan etekleri;
Yere gelen saçaklarý...
Salkým söðüt gibi
Dallarý aþaðý sarkan
Ýnce ve nâzik aðaçlar...
Çadýrlarýn etekleri,
Çayýrlýk ve çimenlik yerleri...
Bütün bunlar
Yeþil refrefin mealleri...
Anlýyoruz ki
Bu güzel kelimeler,
Pek çok güzelliklerini
O cennetlerin
Tasvir etmek için
Seçilmiþ ve girmiþ
Ýlahî mesaj içine
"Güzel abkarîler" ise,
Güzel döþemelerdir; hârikulâde
Ýpek kumaþ, halý-kilim, antika döþeme...
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Özetlenebilir þöyle de:
Ref ref, o yaðýz, yeþil cennetlerin çimeni
Abkarî ise, cennet ehlinin
Þu durumda yani
Görmeden sýrrýnýn izahý
Mümkün olmayan
O çok hoþ, çok güzel elbiseleri...
"Peki,
Rabbinizin hangi nimetlerini
Edebilirsiniz inkâr?" (77)
Ýþte bu ayet-i kerime
Rahman sûresinde
Tam otuz bir kere
Edilmiþtir tekrar...
Bunlardan sekiz ayet
Yaradýlýþ üstünlüklerinin ifadesi
Dünya ve ahirete ait
Hususlarýn sonunda
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Yedi tanesi
Cehennemin ahvaliyle ilgili
Tenbihlerin peþindeki
Bu yedi rakamý
Denk geldi
Cehennem kapýlarýnýn
Sayýsý ile
Zikredildi
Sekizi de
Ýlk iki cennetin
Vasýflarýnýn peþi sýra
Hem de eþit þekilde
Sekiz cennet kapýsýna
Böylece
Ýþaret edilmiþtir ki
Sûrenin baþýnda
Beyan edilen sekiz hususa
Ýmanla
Gereði gibi
Amel eden kimse
Hak edecektir girmeyi
Her iki cennette
Hem de
Korunmuþ olacaktýr Allah'ýn izniyle
Cehennem ateþinden
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Bu mübarek sûrede zikredilen
Cin, insan ve hayvanlara gelince
Bolca verilen
Allah'ýn nimetlerini
Hem ifade
Hem de
Onu her türlü eksiklikten
Takdis ve tenzih etmek için
Buyruluyor neticede:
"Celâl ve ikrâm sâhibi
Rabbinin adý çok yücedir, çok yüce (78)
Ýman ediyoruz biz de
Çok kesin biçimde
Rahman, yücelerden yüce!..
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Ey insanlarýn hidayet derdiyle
Kývrým kývrým kývranan
Ve onlar iman etmiyor diye
Ýntihara gidercesine
Izdýrýplar içinde
Çareler arayan
Ey Muhammed Mustafa!..
"Tâ Hâ" (1)
"Biz sana
Ýndirmedik bu Kur'an'ý
Düþesin diye sýkýntýya" (2)
"Ýndirdik onu
Uyarý olsun diye
Allah'tan korkanlara" (3)
"Ýndirildi o
Allah tarafýndan
Arzý ve ulu semayý yaratan" (4)
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"O rahmeti bol Rahman
Etmiþtir Arþ üzerine istivâ
(Kurulur gibi saltanat tahtýna)" (5)
"Semâlarda ve arzda
Hem her ne varsa
Ýkisi arasýnda
Hepsi de Onundur" (6)
"Söyleyeceðini ister sesli
Ýster içinden söyle
Allah bilir gizliyi
Hatta gizlinin de gizlisini" (7)
"O Allah;
Kendisinden baþka ilâh olmayan ilâh
Onundur bütün Esmâ-i Hüsnâ" (8)
Ýndirdi Hak Tealâ
Kur'an'da 29 yerde
Sure baþlarýnda
Bir tâc-ý zerrin hâlinde
Tâ Hâ gibi
Benzeri harfleri
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Lâm elifle
29 olan harfler
Bunlarýn bulunduðu
29 sureyle
Ediyorlar tevafuk
Bu sýrlý denk geliþle
Asýl olan 28 harften ise
Seçilmiþtir yarýsý sadece
Surelerin evvelinde
Nice nice sýrlar ve hikmetlerle
Huruf-u mukattaa namiyle tanýnan
Tek tek ve kesik kesik okunan
Her biri birer þifre olan
Surelerinin bütün harflerine göre
Motif motif örgülenen
Bu mukaddes iþaretler
Ehilleri için muazzam birer hazine
Ýmam-ý Rabbânî
Ve Muhyiddin-i Arabî gibi
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En baþta
Fetânet-i Kudsî Sahibi
Muhammed Aleyhisselam için elbette
Ýþte böylece
"Tâ Hâ" diye
Baþlayýnca sure
Her okuyan duyar içinde
Gönlü okþayan ýlýk bir meltem
Ruha bir merhem
Bunlardan çýkan müzikal melodiler
Sûrenin bütün duraklarýnýn
O hoþ naðmelerini
Duyuracaktýr içimize
Ayný ses tonuyla
Yansýta yansýta
"Fî Zýlâl" gölgesinde
Çalýþýyoruz hissetmeye
Bütün bunlarý biz de
Bu hitabýn ardýndan
O Muhatab-ý Aziz'e:
"Ýndirmedik, Kur'an-ý bir kere
Sen bedbaht olasýn diye"
Denilerek hitap ediliyor
Hem de
Teselli ediliyor
En güzel teselli ile
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Bu kitap
Zorluk çekilmeden okunan
Rahat anlaþýlan
Açýk ifadeli bir hitap...
Getirdiði mükellefiyetler de
Aþmaz insan gücünü...
Zaten Hak Tealâ
Kaldýrabilecekleri bir yükü
Koyar muhataplar önüne
Ýnsanlar böylece
Güçlerinin sýnýrlarý içinde
Bunlarý getirmekle yerine
Ulaþýrlar ulu bir nimete
Hem de
Âlem-i ulvî ile
Geçebilirler münasebete
Bu ise
Bir sýkýntý deðil
Tam bir lütuftur tersine
Kur'an bir tezkire, bir uyarma
Allah'tan haþyet duyanlara
Zira
Kur'an'ý indiren Allah
Yerin ve yüce göklerin yaratýcýsýdýr yegâne
Ýþte bu sebeple
Göklerdeki kanunlarla
Kur'anî hükümler arasýnda
Sýký bir bað var
Müthiþ bir alâka
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Allah'ýn rahmetinin
Sonsuz ulvî hâkimiyeti
Edilmiþ ifâde
Rahman'ýn Arþa istivâ
Müteþâbihiyle
Kurulur gibi yüce bir tahta
Kinâyeli bir anlatýmla...
Göklerde ve yerde
Hem ikisinin mâbeyninde
Topraðýn altýnda ve içinde
Bulunan her þey O'nun ise
Hem de sesli sessiz
Her söylenen söz
Hatta saklýnýn saklýsý
Ve gizlinin gizlisi de
Onun bilgisinde ise
-Ki, tam mânasýyla öyleHiçbir þey hiçbir kimse
Kalabilir mi hâriçte
Onun denetim ve gözetiminden
78

Tâhâ

Evet ne büyük bir güven
Aþýlar bu belið ayetlerle
Muhammed Aleyhisselamýn kalbine
Ve davâ ýzdýrabîyle
Her içi yanan dertliye
Derin bir sevgi ve haþyet içinde
Kendisinden baþka ilâh olmayan
Ve en güzel isimlere sâhip bulunan
Allah ifadesiyle
Katýlýyor çok güzel bir ritim
Geçen ayetlerin
Duraklarýnda çaðlayan
O muhteþem ses uyumuna
Tâ, Hâ, teþkâ, yahþâ, ulâ, istevâ
Serâ, ahfâ, ve hüsnâ
Kelimeleriyle
Kâfiyeye benzer bir güzellikle
Hem kuruyor çaðrýþým ortaklýðý
Ayetlerdeki umumî muhtevâya
Evet sûrenin havasýna
Neredeyse cümlelerin hepsine
Sinen mânalar ise
Rahmet, Allah'a kurbiyet
Ve ilahî himâye ile inâyet
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Bunlarýn peþinden
Kýssa-i Musa
Verilerek misâl
Peygamberlere bahþedilen
Ýlahî himaye ve inayet
Serildi gözler önüne:
"Sâhi
Sana gelmedi mi?
Musa'nýn haberi?" (9)
"Hâni
O, çölde
Yol alýrken gece
Uzaktan bir âteþ görünce
Þöyle demiþti ailesine:
'Bir ateþ iliþti gözüme
Gideyim oraya doðru
Belki de
Oradan alýrým bir kor
Getiririm size
Bulurum orada belki
Yolu bilen birini" (10)
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Kayýn pederi
Þuayb Alehisselamla
Arasýndaki anlaþma
Süresinin bitmesi üzerine
Hz. Musa Kelimullah
Ailesini almýþ yanýna
Tekrar Mýsýr'a dönmekte
Medyan yolu üzerinde
Tur Daðýnýn yaný baþýnda...
Ama þaþýrmýþtý yolu da
Ailesi yanýnda
Gece zifiri karanlýk
Çöl, uçsuz bucaksýz...
Ýþaret edip ailesine
Yürüdü doðru ateþe
Bilindiði üzere
Geleneklere göre
Yaþayanlar çölde
Geceleri tepeciklerde
Ateþ yakarlardý
Gece yolcularý da böylece
Yollarýný ederlerdi tayin
Onun için
Sevinmiþti Hz. Musa
Görünce yanan ateþi...
Hemen koyuldu gitmeye
Ateþin çevresine...
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Öncelikle
Oradan getireceði kor ile
Ateþ yakýp ýsýtacaktý ailesini
Zira çöl geceleri
Olurdu buz gibi
Ýkinci bir maksadý
Bir kýlavuz bulmaktý
O da olmazsa
Ateþin ýþýðýyla
Tayin edecekti yolunu
Seçip saðýný solunu
Ama karþýlaþtý müthiþ bir sürprizle
Bulmuþtu gerçi
Aradýðý ateþi
Ama bulduðu bu ateþ
Nurlara eþ
Bedenleri deðil
Ruhlarý ýsýtan
Hem ýsýtan bir ateþ
Bu da
Yarýyordu yol bulmaya
Ama
Deðil yolunu yitirenlere karanlýkta
Büyük yolculuðun yolcularýna
Tutuyordu ýþýk:
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"Varýnca ateþin yanýna
Birden edildi, nidâ
Yâ Musa!" (11)
"Senin Rabbin Benim
Çýkar nalinlerini hemen!
Çünkü kutsal vâdidesin sen!
Evet, evet Tuvâ'dasýn sen!" (12)
"Seçtim seni peygamberliðe
Öyleyse
Sana vahyedileni iyi dinle" (13)
"Muhakkak ki,
Benim, gerçek ilâh!
Yoktur benden baþka ilâh
Yalnýz Bana ibadet et
O halde sen de
Beni anmak için
Et namazý edâ" (14)
"Elbette gelecek
Kýyamet saati
Neredeyse açýklayacaðým
Onun vaktini...
Tâ ki her kiþi
Bulsun orada bütün yapýp ettiðini
Karþýlýðýný iþlerinin" (15)
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"Ýman etmeyenler
Bu anýn geleceðine
Ve düþenler peþine
Arzu ve ihtiraslarýnýn...
Ve onlarýn tutsaðý olanlar,
Seni vazgeçirmesin sakýn
Ona imandan
Uzaklaþtýrmasýn onun þuurundan...
Yoksa
Sonra sen de
Gidersin helâke
Mahvolur düþersin
En aþaðý bir raddeye" (16)
Burada öylesine
Görkemli bir sahne
Yer almýþ ki,
Ýnsanýn sadece geçip karþýsýna
Sýrf hayâl etmesi bile
Dondurur kanýný, sarsar benliðini
Tutulmuþçasýna zelzeleye
Evet tahayyül edelim bir kere:
Yapayalnýzdýr Hz. Musa
Çölün ortasýnda
Gecenin dondurucu ayazýnda
Göz gözü görmemektedir karanlýkta
Ürkütücü bir sessizlik
Hâkimdir her tarafa...
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Hz. Musa iþte bu ortamda
Uzaktan Tur Daðý'nda
Yanarken gördüðü ateþin yanýna
Varma arzusuyla
Var gücüyle çalýþmakta
Tam o sýrada
Çevresindeki bütün mevcudat
Þu yüce nidayla
Yankýlanmakta:
"Ey Musa!
Hiç þüphesiz Ben
Rabbinim senin...
Çýkar artýk nalinlerini
Zira ki
Sen
Mukaddes Tuvâ Vâdisi'ndesin.
Hem seni
Peygamber seçtim Ben."
Kâinattaki yeri itibariyle
O küçücük, güçsüz ve sýnýrlý zerre
Gözlerin göremediði azametle
Gölgesi altýnda;
Göklerin ve yerin
Küçüle küçüle
Mikroskobik varlýklara dönüþtükleri
O ululukla karþý karþýya!
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Evet beþerî varlýðýnýn
Sýnýrlý duyarlýðýyla
Anlayabilmektedir Hz. Musa
O ulu nidâyý
Yine Cenab-ý Hakk'ýn yüce lütfuyla
O an
Kelîmullah'ýn þahsiyetinde,
Týrmandýðý bir andýr doruklara
Sanki bütün insanlýðýn...
Bir insan için
Olsa bile bir an için
O muhteþem kaynaktan
Mesaj almaya
Dayanabilmek
Ne ulaþýlmaz bir mazhariyet!
Nasýl olursa olsun, þekli, tarzý
Böyle bir irtibat kurmaya
Elveriþli olmak bütün insanlýk adýna
Evet ne büyük lütfudur Allah'ýn…
Ne büyük bir onurdur;
Biçilemez paha!
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Bizzat Hz.Musa'ya
Ne büyük þereftir bu
Evet Allah seçiyor bir kulu
Sayýlara sýðmayan
Ýnsan yýðýnlarý arasýndan
Hem seçilen bu mümtaz insan
Yaþýyor fezada
Milyarlarca gezegen ve yýldýzdan
Birisi olan
Þu dünyada...
Evet bu lütuf sadece
Ahsen-i takvim üzere
Yaratýlan nüsha-i kainat insana.
Bu yüce iltifat ve itibardan sonra
Ulu bir direktif veriliyor Kelîmullah'a:
"Þimdi sana
Vahyedilecek mesajý dinle
Hiç þüphesiz ki
Ben Allah!
Benden baþka yoktur ilâh.
Tahsis et ibadetini
Sadece Bana
Namazý da
Sýrf beni
Anmak için kýl dosdoðru.
Herkes görsün diye
Karþýlýðýný yaptýklarýnýn
Gelecektir kýyamet aný kesinlikle
Ben o aný gizli tuttum neredeyse
Hemen hemen oluverecek âþikâre...
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Bu ânýn geleceðine
Ýmaný olmayanlar
Ýhtiraslarýnýn da esiri olanlar
Uzaklaþtýrmasýnlar
Seni, sakýn
Onun derin þuurundan
Yoksa
Mahvolur, düþersin aþaðýlara!"
Tevhid inancý ve namaz ibadeti
Vicdanlarý Allah'a
Onunla münasebet kurmaya
Özen ve özlemle hazýrlar
Ve hissî yoðunluk saðlar...
Kýyamet günü ise
Bir randevudur beklenen
Bu büyük buluþmada
Dünyevî davranýþlara
Verilecektir
Âdil ve eksiksiz karþýlýklar
Saklýdýr Kýyamet bilgisi
Bilebiliriz ancak biz
Hak Tealânýn bildirdiði kadar
Bu bilmezlik
Sürükleyici bir lokomotif gibi
Temel unsurudur hayatýmýzýn
Ve psikolojik yapýmýzýn
Meraklarýmýzý kamçýlayan.
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Kalpler ve duygular
Ne zaman geleceði belli olmayan
Böyle bir kýyamet inancýyla
Kurtulabilirler bi iznillah
Zaman zaman
Baþýboþluða sürüklenmekten
Gaflet girdabýna düþmekten
Hem sorumluluk duygusundan sýyrýlmaktan
Hem de
Ýnsanýn içinde
Sürekli bir endiþe
Kesintisiz bir hazýrlýk gayreti
Korur insaný sapmaktan
Eðri- büðrü yollara
Gidererek derin gafleti...
Ama fýtratý bozulanlar,
Ýhtiraslarýnýn esiri olanlar,
Ve içleri inkârla dolanlar
Düþerler dört ayaklýlar seviyesine
Belki de
Daha da derin bir derekeye
Bu muhteþem süpriz karþýsýnda
Hz. Musa
Unuttu da
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Niçin oraya geldiðini
Bütün vücudunu ürperten
Bu ulu nidâya
Kulak kesildi
Bütün varlýðýný da
Bu kudsî mesajý
Anlamaya verdi
Hz. Musa
Bu çarpýcý sürprizden baþka
Hiçbir þeye duymazken alaka
Ansýzýn kendisine
Þöyle sual edildi:
"Sað elindeki
Nedir yâ Musa?" (17)
"Dedi ki
Asâmdýr o benim
Dayanýrým ona
Yaprak silkelerim onunla
Koyunlarýma
Birçok iþime yarar o daha
Bunlarýn dýþýnda." (18)
Hz. Musa'yý çok önemli bir vazifeye
Hazýrlayýp yetiþtirmek gayesiyle:
"Onu yere býrak ya Musa
Buyurdu Allah" (19)
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"Hemen býraktý ama
Bir de ne görsün
Kývrýlýp hýzla
Sürünen koca bir yýlan!
(Âdetâ bir ejderha!)" (20)
"Tut onu, korkma
Çevireceðiz onu eski haline
Buyurdu Hak Tealâ." (21)
Üstün ve sonsuz kudreti Allah'ýn
Elindeki deðneði Musa'nýn
Ýþler gördürüyor her an
Onun aklýnýn ucundan
Geçmesi mümkün olmayan
Hem o asâyý sokuyor
Onun düþünemeyeceði kýlýklara
Ýþte bir mucize
Ýþte bir hârika!.
Aslýnda yaratýlýyor bu mucize her an
Fakat yavaþlatýlmýþ bir film misali
Nice milyonlarca
Deðnek benzeri
Cansýz cisimlerin zerreleri
Dönüþüyor her an
Canlý birer hücreye
91

Öze Ýþleyen Söz

Bu mucizede ise
Hz. Musa'nýn deðneði
Hýzlandýrýlmýþ bir film gibi
Canlýlýðýný gösterdi sanki
Birden bire
Meydana gelince bu mucize
Hz. Musa doldu haþyetle
Kapýldý müthiþ bir korkuya
Ama Cenab-ý Hakk'ýn verdiði
Bir güvence ile
Daðýldý korku ve endiþesi
Hiç de çekinmedi
Tutuverdi o koca ejderi
Tutuvermesiyle
Dönmesi bir oldu gerisin geriye
Eski asâ hâline
Bundan sonra da
Hz. Musa'ya
Hak Tealâ
Bulundu yeni bir buyrukta:
"Bir de elini sok koynuna
Çýksýn bir baþka hârika!
Bir mucize olarak
Hiç pürüzsüz ap-ak
Parlak mý parlak!" (22)
Evet Hz. Musa
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Sokunca elini
Koltuðu altýna
Az sonra
Çýkývermiþti
Bembeyaz bir parýltýyla
Baþka bir ayet idi bu da
Baþka bir hârika!
"Ýþte böylece sana
Göstermek diledik
Bir Ayet-i Kübrâ;
Büyük mucizelerimizden
-O hârika seriden-" (23)
Sanki ulaþmak için hedefe
Eðitile eðitile
Getiriliyordu bir yerlere
Onun için deniliyordu þöyle:
Ey Kelimullah!
Bu mucizelere dolaysýzca
Hiçbir kimse olmadan orada
Doðrudan kendin þâhid olasýn diye
Göstermeyi diledik sana...
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Hem güven duygusu içinde
Büyük görevini sadâkatle
Omuzlamaný planladýk:
"Þimdi git sen
Firavun'a
Çünkü o azýttý gerçekten" (24)
Alýncaya kadar bu emri
Hz. Musa bilmiyordu böylesi bir göreve
Tayin edildiðini
Ama tanýyordu Firavun'u çok iyi
Çünkü
Onun sarayýnda büyümüþtü
Azgýnlýk ve zorbalýðýný görmüþtü
Bizzat gözleriyle
Þu anda ise
Taþýyordu gönlü
Hoþnutluk, onur ve itibar duygularýyla
Onun için hiç çekinmeden
Ýstiyebilirdi Rabbinden
Nübüvvet yolunda
Ýlerlemesini garanti edecek
Her þeyi:
"Yâ Rabbi, dedi
Geniþlet göðsümü, kolay kýl iþimi
Çözüver baðýndan þu dilimi" (25-27)
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"Tâ ki
Anlasýnlar dediklerimi!" (28)
"Bana ailemden birini
Kýl yardýmcý;
Harun kardeþimi" (29-30)
"Onu bana destek eyle" (31)
"Ve onu ortak eyle iþime" (32)
"Tâ ki Seni
Daha çok tesbîh ve tenzih edelim" (33)
"Hem dilimizden düþürmeyelim zikrini
-Çok çok anýp Seni-" (34)
"Çünkü pek iyi görüyorsun
Sen bizleri" (35)
Gördüðümüz gibi
Hz. Musa
Rabbinden istedi
Önce gönül geniþliði
Çünkü gönlün geniþletilmesi
Dönüþtürür mutluluða
Sýrtlarýndaki yükümlülüðün sýkýntýsýný
Acýsýný da hazza...
Ýnsanýn içine inip sekine
Gönüller geniþleyince
Omuzlardaki mükellefiyetler
O zaman olurlar birer birer
Hayatýn itici dinamosu
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Hz. Musa yine istedi
Ýþinin kolaylaþtýrýlmasýný da
Çünkü budur mutlaka
Vazgeçilmez güvencesi
Ýstenen baþarýnýn
Yoksa
Kul ne yapabilir ki?
Evet insanýn
Sýnýrlýdýr kuvveti
Yetersizdir bilgisi
Aþacaðý yola gelince
Uzun ve dikenli
Hem doludur sürprizlerle…
Hz. Musa bir de
Rabbinden istedi
Dilindeki düðümün çözülmesini
Böylece anlamalarýný insanlarýn
Söyleyeceði sözleri...
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Ayrýca Hak'tan diledi
Kardeþi Harun ile desteklenmesini
Çünkü biliyordu ki
Harun kardeþi idi,
Konuþmasý tesirli
Duygularýnýn hâkimi
Aðýr baþlý, soðuk kanlý...
Halbuki kendisi
Heyecanlý ateþli,
Hemen parlayýveren biri...
Bu dileklerin hepsi
Son derece isabetliydi
Hz. Musa'nýn Rabbinden dilediði
Bu uzun istek listesi
Bilhassa zikir ve tesbih dilimi
Hem kolaylaþtýracaktý vazifesini
Hem de
Her þeyi bilen ve gören bir azameti
Yanýnda hissetmesi
Onunla münasebete geçmesi adýna
Yardýmcý âmillerdi...
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Neticede kerem sâhibi
Hak Tealâ Hazretleri
Mahcup etmedi
Sevgili misafirini
Boþ çevirmeyip elini
Þöyle dedi:
"Ey Musâ, sana verildi
Bu istediklerinin hepsi." (36)
Bundan sonra
Hz. Musa'ya
Edilerek hitap
Geçmiþ hatýrlatýla hatýrlatýla
Kendisine karþý ilahi rahmetin
Sürüp geldiði eskiden beri
Hem kendisinin de
Öteden beri
Gözetildiði vurgulandý
Bu,
Hz. Musa'nýn
Pekiþtirdi güvenini
Perçinledi azmini
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"Ey Musa- zâten bulunmuþtuk lütufta
Sana, bir sefer daha" (37)
"Hani annene,
Þu mesajýmýzý vahyetmiþtik ki:" (38)
'Onu býrak nehre
Yerleþtirip bir sandýk içine
Nehir de onu atsýn sâhile...
Sonra alsýn onu birisi
Bana da ona da
Düþman olan'
Ve ey Musa
Nezaretim altýnda
Gözümün önünde
Yetiþtirilesin diye
Sana karþý insanlarýn gönüllerine
Bir muhabbet attým
Tarafýmdan." (39)
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"Kýzkardeþin varýp da yanlarýna
Seni nehirden alanlarýn
'Size buluvereyim mi
Ona iyi bakacak birini?'
Diyordu...
Seni böylece
Kavuþturduk annene
Ki, gözü aydýn olsun
Yüzü gülsün
Hem duymasýn hüzün
Derken
Sen büyüdün
Ve bir adam öldürdün
Biz kurtardýk seni
Onun da gam ve tasasýndan.
Ey Musa
Yetiþtirdik seni
Türlü türlü musibet ve fitnelerle
Sýnaya sýnaya
(Çeþit çeþit imtihanlar içinde yoðura yoðura)
Bu yüzden de
Kaldýn yýllarca
Medyen halký arasýnda
Sonra da takdirimizle
Belirlediðimiz vakit gelince
Geldin buraya" (40)
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"Seni Ben seçip hazýrladým
Peygamberliðime
(Ayýrdým Ben seni Kendime)" (41)
Ýþte gidiyor karþýlaþmaya
Kelimullah olan Hz. Musa
O günlerin en güçlü kralý
En azgýn zorbasý
Firavun'un yanýna...
Hem de
Birçok olay ve problemle boðuþmaya...
Ýþte bu kadar aðýr þartlar altýnda
Dikilirken kördüðümlerin karþýsýna
Hazýrlýklý ve tecrübelidir Hz. Musa
Demek ki
Çilesizler ve denenmemiþler
Hiç giremezler
Aðýr dava yüklerinin altýna
Zaten eðer karýþýk kalmýþsa
Toprak altýnla
Atýlmalýdýr yüksek ateþten fýrýnlara
Hem devam etmelidir yanmaya
Ayrýlýp seçileceði ana kadar
En son miktar
Has altýn, toprak parçalarýndan
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Evet Hz. Musa
Doðumundan itibaren
Süt emme çaðýnda bile
Geçirilmiþtir özel bir eðitimden
Sýkýntý ve zorluklara karþý
Bir an olsun
Mahrum kalmamýþtýr
Allah'ýn ilgisinden
Daha bebekken Hz. Musa
O zorbanýn sarayýnda
Kalýrken dahi
Uzanamamýþtýr kötü eli
Gurur kibir timsali
Fravun'un...
Çünkü onun
Allah'týr hâmisi
Hak'týr velisi
Evet Allah, onunla hep beraberdi
Onu kendisi için yetiþtirmiþ
Kendisine seçmiþti
Evet o bir peygamberdi
Özel bir görev yüklenecek
Hem de ulül-azm bir nebî...
Nasýl söyleyebilir ki
Ýnsan dili,
102

Tâhâ

Allah'ýn nezaretinde
Yetiþip büyüyen bir Nebiyi
Hangi üslubla tanýtabileceðini?
Ýnsan hayali, insan düþüncesi
Sadece þunu diyebilir ki
Bu yüce ilgiye
Bir sâniye bile
Mazhariyet elbet
Muhteþem bir saadet
Muazzam bir þeref ve necâbet...
Bu yüce iltifatlardan sonra
Koþmasý gerekiyordu vazifesinin baþýna
Varlýðýný adadýðý
"Haydi kardeþinle birlikte
Gidin ayet ve mucizelerimle
Ve sakýn
Hiç ihmâliniz olmasýn
Adýmý anma hususunda" (42)
"Gidin Firavun'a
O iyice azdý zirâ" (43)
"Hitap edin ona
Tatlý ve yumuþak bir tarzda
Olur ki aklýný alýr baþýna
Veya
Haþyet duyar hiç olmazsa
Kötü akýbete uðramaktan" (44)
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Böylece Hak Tealâ
Gösteriyor Musa Ve Harun'a
Teknik ve stratejik
Hem de dinamik
Bir uslûb bir usûl
Ve çok saðlam bir yol
Ve sanki þöyle diyor:
"Sen ve kardeþin
Þâhit olduðunuz mucizelerin
Harekete geçirici
O müthiþ enerjisinden
Kuvvet alarak çýkýn yola
Bu arada ama
Ýhmâl etmeyin asla,
Adýmý anmayý Benim!
Çünkü bu sizin
Tek cephane ve silahýnýz
Sýrtýnýzý vereceðiniz
Saðlam tek dayanaðýnýz
Ve düþmez tek kalenizdir kesin,
Ýþte Firavun'a böyle gidiniz...
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Ve ey Musa
Hatýrla ki
Ben seni
Korumuþtum vaktiyle
Onun kötülüðünden
Her doðan erkek çocuðu keserken
O senin kýlýna bile dokunamamýþtý
Sarayýnda avucunun içindeyken
Þimdi ise
Eðitimli, mücehhaz ve tecrübeli
Hem de hazýrsýn vazifeye...
Artýk hiç çekinme
Sadece yumuþak söz söyle
Çünkü kavl-i leyyinle
Yumuþak edâ ve ifade
Umulur ki
Kabartmaz gururlu damarlarý
Azdýrmaz enaniyetli zorbalarý
Tersine belki
Uyarýr da kalbi
Hazýrlar nasihat dinlemeye
Böylece
Duyduðu derin haþyetle
Baþlar tuðyanýn encamýný düþünmeye."
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Þimdi ise
Gireceðiz yeni bir sahneye
Orada iki kardeþ beraberce
Seslenecekler yüce Rablerine
Endiþelerini getirerek dile
Firavun'un binip küplere
Giriþeceði iþkence ihtimaline göre:
"Dediler 'Yâ Rabbi
Doðrusu korkarýz ki
O bize son derece
Taþkýnlýk yapar da
Kötü davranýr
Hatta
Tuðyanýn boyutlarý
Ýleri gidip daha da..." (45)
Buyurdu Hak Tealâ:
"Korkmayýn asla
Beraberim ben sizinle
Ýþitir ve görürüm her þeyi" (46)
"Haydi varýn da ona
Deyin: Gönderilen elçileriz biz sana
Rabbin tarafýndan!
Gönder Ýsrail oðullarýný bizimle
Onlara iþkence etme!
Geldik biz sana
Rabbinden belge ve mucizelerle
Selamet ve kurtuluþ ise
Hastýr hidayete tâbi olanlara" (47)
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"Gerçekten bize
'Azaba uðrayacaktýr mutlaka
Dini tekzip edenler
Ve ona sýrtýný dönenler' diye
Vahyedildi." (48)
Dikkat edildiðinde
Burada öðretilen taktiðin
Ve çarpýcý giriþin
Tekrar edildiði üzere
"Biz, sana gönderilen elçileriz
Rabbin tarafýndan" ifadesinin
Asýl hedef ve gayesi:
Bildirmektir Firavun'a
Ýçine iþler þekilde
Kendisinin ve bütün insanlýðýn Rabbi
Tek ilah olan Rabbül-âlemîni
Kardeþ iki nebi
Varýp Firavun'un yanýna
Yaparak tebliði
Duyurdular ilâhî mesajý ona
Rablerinin emrettiði.
Hem de hiç çekinmeden
Ulvî bir edâ ile
Nebilerden beklenen
Çünkü þuurunda idiler derince
Yanlarýnda bulunduðunun
Her þeyi gören ve iþiten
Rabbül-âlemînin
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Adýna konuþtuklarý
Ve sözcüsü olduklarý
Bu yüce kudret ve otorite
Ne muhteþem ve ezici
Bir sultandýr ki
Firavunlar onun önünde
Küçülürler küçüldükçe
Karþýsýnda bulunduðumuz yeni sahnede
Þimdi Firavun soruyor iki kardeþe:
"Hele dedi, Firavun
Söyleseniz ya
Sizin Rabbiniz de kim yâ Musa?" (49)
"Rabbimiz, dedi
Yaratan her þeyi
Sonra da
Onu yaratýlýþ gayesine
Uygun þekilde
Yola koyan
Yüce Yaradan...
Buna iyice inan." (50)
Rabbimiz her varlýða
Varoluþ vasfýný etti armaðan
Hem de donattý
Çeþitli özelliklerle fýtratýný
Sonra da her varlýðý
Yaratýlýþ gayesini oluþturan
Fonksiyonuna yöneltti
Hem onu bu fonksiyonu ile
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Uyumlu yardýmcý
Ýmkanlarla donattý.
Býrakmadý hiçbirini de
Baþýboþ kendi haline
Bütün varlýk birimleri
Þu koca kainatta
Gerek tek baþýna
Gerek diðerleriyle birlikte
Âhenkli biçimde
Birbiriyle münasebet hâlinde
Göstermekteler birer faaliyet
Yaratýlýþ ve yapýlarýnda var olan
Fýtrî prensipler uyarýnca
Hem görülmez asla bu faaliyetlerde
Bir an bile
Bir çatýþma
Bir tenakuz, bir aksama
Ve gevþekliðe bir emâre...
Her varlýk birimi ayrýca
Bir kainattýr baþlý baþýna...
Ve bir âlemdir kendine has
Binlerce âlem içinde
Atomdan göklere
Bütün sistemler
Yaratýlýþ gayelerini oluþturan
Öz karakterlerine göre
Umumî, fýtrî prensiplerinin
Sýnýrlý olarak çerçevesiyle
Gösterirler âhenkli birer faaliyet
Bütün bunlarýn idare
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-Tabiri câiz iseGözetim ve denetimleri
Sadece Rabbimizin tekelinde...
Bu cevap üzerine
Geçti ikinci suâline:
Firavun: "Peki,
Önceki nesillerin durum ve akibeti
Ne olur?" dedi. (51)
O, kurûn-u ûlâ'nýn, yani
Önceki çað ve kuþaklarýn
Merak ediyordu durumunu
Onun için sordu bu soruyu...
"Onlarýn durumu, dedi
Bir kitapta bulunur
Rabbimin yanýndaki
Ne þaþýrýr ne de unutur
Benim Rabbim!" (51)
Böylece
Tarihin karanlýk dehlizlerinde
Gömülü bulunan
Ve bilgilerimize kapalý olan
Bu meseleyi
Ýlminden hiçbir þey kaçmayan
Rabbine etti, havâle...
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Çünkü hem gayb âlemine
Ait bilgi
Hem de
Ýnsanlarýn durumlarýnýn ne olacaðýna dair
Tasarruf yetkisi
Yine Hak Tealânýn tekelindedir.
Sonra
Hz. Musa
Devam ederek konuþmasýna
Tanýtýyor Firavun'a
Cenab-ý Hakk'ýn kâinatla
Ýlgili takdirinin emarelerini
Hem bahþetmiþ olduðu, insana
Bazý imkân ve nimetlerini...
Bunun yanýnda
Hz. Musa ayrýca
Örnek gösteriyor bilhassa
Firavun'un yakýnýnda bulunan
Topraklarý verimli
Sularý bol ve bereketli
Ziraat alanlarý zengin ve çeþitli
Hayvancýlýðý geliþmiþ Mýsýr'daki
Her an görebildiði
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Ýlâhî nimetleri:
"O Allah ki
Size beþik yaptý yeri
Orada açtý sizin için
Yollar ve geçitleri
Hem yaðmur indirdi
Gökten size
Ýþte o su ile
Çýkardý size
Türleri çeþitli
Çift çift bitkileri" (53)
"Hem siz yeyin
Hem davarlarýnýzý otlatýn diye
Aklý olan sað duyu sahipleri için
Vardýr elbet
Bunda pek çok delil ve ayet
Allah'ýn kudretine..." (54)
Yeryüzünün her ciheti
Ýnsanlarýn istifadesi için
Donatýlmýþ gibi
Þefkatli ellerle
Hazýrdýr her zaman
Týpký bebek beþiði misali.
Bütün insanlar da
Bir bakýma
Yeryüzünün yavrularýdýr aslýnda
Barýndýrýr onlarý baðrýnda
Besler süt gibi erzakýyla
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Dikkat çeken bir husus da
Þudur aslýnda:
Dünyayý beþik yapma
Ve istifadeye sunma
Mýsýr için olduðu oranda
Geçerli deðildir
Hiçbir bölgesi hakkýnda
Þu koca dünyanýn
Çünkü bu ülkenin topraklarý
Verimli ve bereketli
Hem yemyeþil bir vâdî
Mýsýr'da yaþayanlar
En az emekle
Sahiptirler ekip biçme imkanýna
Burasý, bu vasýflarýyla sanki
Ýçinde yatan bebeði
Baðrýna basýp kayýran
Þefkat dolu bir çocuk beþiði!
Ýþte
Bütün bunlarla birlikte
Rotasýný þaþýrmamýþ
Hiçbir akýl yoktur ki
Görüp fark etsin de
Bu hayret verici
Âhenk ve düzeni
Sonra da yanaþmasýn kabule
Onu yaradýlýþ fonksiyonuna yönlendireni!
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Bu noktadan itibaren
Hz. Musa sanki çýkýp devreden
Bizzat Hak Tealâ
Kelâmýyla giriyor iþin içine:
"Ey insanlar
Sizi, Biz yarattýk topraktan
Yine göndereceðiz oraya
Ve tekrar
Biz çýkaracaðýz oradan." (55)
"Biz bütün ayet ve delillerimizi
Gösterdik Firavun'a
Ama
O, bunlarý tekzip etti
Ve kabul etmemekte direndi, gerçeði." (56)
Evet insan
Çocuðudur yeryüzünün
Burasý beþiðidir onun
Burasýdýr günü gelince
Döneceði yer de
Sonra oradan çýkarýlacaktýr yine
Olacaktýr bu ikinci hayatý
Ýlk hayatýnýn uzantýsý...
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Bu baþý dönmüþ diktatör bozuntusu
Sýradan bir insan, bir fânî
Onun da yazýlmýþtýr ecel fermaný
Ama kibri, gururu
Ýnkâra sürükledi, onu
Aslýnda münazarada pes etti
Ama çevirip meseleyi
Siyasete getirdi:
"Ey Musa, dedi
Sen çýkarmaya mý geldin bizi
Sihrin ile" (57)
"Karþý çýkacaðýz biz de
Seninki gibi, bir büyü ile
Bir zaman belirle
Karþýlacaðýmýz seninle
Sen de biz de
Caymayalým bu randevudan
Açýk bir düzlük olsun
Buluþma yerimiz de" (58)
"-Musa daBuluþmamýz dedi sizinle
Olsun süs (bayramý) gününde
Halkýn toplanacaðý kuþluk vaktinde" (59)
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Mucizelerle birlikte
Vahiy ve fýtrat gibi
Ýki dili de
Konuþturan Hz. Musa
Firavun'u mat etti.
Baþvurdu bu sefer de
Suçlama þarlatanlýðýna büyücülükle
Halbuki
Dayanýyordu sihir
Bir aldatma, bir göz boyamaya
Ama mucizeler ise
Deðildi hâþa bir aldatmaca
Onlar eserleriydi sanatýnýn
Yoktan var edici olan Allah'ýn
Firavun'un yaptýðý aslýnda
Ýsrailoðullarýnýn çoðalýp nüfusça
Ele geçirme korkusuyla iktidarý
Onlarý köleleþtirme politikasýydý
Her diktatör gibi o da
Baþ vurmuþtu cinayetlere, entrikalara
En vahþice ve en barbarca
Hiç baðdaþmayan þeref ve vicdanla...
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Bu bir soykýrým siyâsetiydi
Erkekleri ya öldürtüyor
Veya kurban ediyordu yavaþ yavaþ
Aðýr angaryalar altýnda
Ona göre bu bir savaþ
Onlarýn serbest kalmalarý ise
Ýlk adýmýydý ülkesini
Hem de
Ýktidarýný ele geçirmelerinin
Onun için izin veremezdi,
Þöyle dedi:
"Biz de seninki gibi
Karþýna çýkacaðýz büyü ile"
Hz. Musa,
Firavun'un bu meydan okumasýna
Karþýlýk verdi
Yeni bir "Hodri Meydan" la
Hatta daha da cesurca
Karþýlaþma günü olarak da
Mýsýr halkýnýn süslü elbiseler giyerek
Ve takýlar takarak meydanlarda
Açýk yerlerde toplandýklarý
Þenlikli
Bir bayram gününü seçti
Böylece davasýný geniþ kitlelere
Daha açýk þekilde
Teblið ve temsil imkâný
Bulmuþ olacaktý
Hiç olmadan vakit ve enerji israfý...
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"Ayarlamaya giriþti
Firavun, iþlerini
Sonra da randevu yerine geldi
Bütün çare ve hilelerini
En mâhir büyücülerini
Toplayýp hazýrlayarak" (60)
Firavun, Hz. Musa ile
Yarýþacak seçme büyücülerine
Dönüyor ve onlarý
Özendiriyor yüreklendiriyor
Büyük ödüller vadediyor kendilerine
Sonra taktikler veriyor.
Ama Hz. Musa
Uygun görüyor öðüt vermeyi
Firavun'un büyücülerine
Uyarýyor onlarý, yalan konusunda,
Ve Allah'a iftira atma hususunda,
Gelecek acý son hakkýnda...
Neticede,
Zaten yaptýklarý bir aldatmaca
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"Musa onlara:
'Yazýk size, dedi
Yalan uydurmayýn Allah hakkýnda
Yoksa
Öyle bir azap gönderir ki
O size
(Getirip dize)
Keser kökünüzü...
Ýftira eden
Periþan olur gerçekten." (61)
Anlaþýlan bu sözlerin samimiyeti
Çok tesir etti
Sihirbazlar içinde bazýlarýna
Onun için gösteri meselesinde
Kapýldýlar tereddüde
Hararetli taraftarlar ise
Hemen sývayýp paçalarý
Ama fýslýtýlarla
Çalýþtýlar arkadaþlarýný iknaya...
"Bunun üzerine aralarýnda
Baþladýlar tartýþmaya ve fýsýldaþmaya
Kulisler çevirerek" (62)
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Hz. Musa ve Harun hakkýnda
Duyulan korkuyu abarta abarta
Baþladýlar endiþelilere anlatmaya.
"Sonunda dediler ki
'Bunlar herhalde
Sihirleriyle sizi
Yurdunuzdan çýkarmak isteyen
Ve ideal hayat düzeninizi
Ortadan kaldýrmak hedefini güden
Ýki sihirbaz!" (63)
"O halde
Bütün hünerlerinizi
Toplayýp sýra sýra
Merasim düzeninde
Çýkýn meydana!
Bugün ölüm kalým günü!
Kim bugün üstün gelirse
Kavuþacaktýr felâh ve refaha!" (64)
Hz. Musa'nýn samimî
Doðru ve inanç yüklü
Kýsacýk sözleri
Eðrilik yanlýlarýnýn kampý üzerine
Ýnerek bir bomba gibi
Onlarýn saflarýný darmadaðýn etti.
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Halbuki
Onlar iki kiþi
Öbürleri ise
Kalabalýklar
Ve arkalarýnda Firavun var;
Krallýðý, zorbalýðý ve serveti...
Nasýl oldu da
Firavun,
Baskýsý altýnda
Ezdiði ve köleleþtirdiði
Ýsrailoðullarýndan birini
Bir emirle iknâ edemedi?
Onun kendisine
Kafa tutmasýna
Göz yummasýnýn sebebi neydi?
Ýþte biz burada
Hz. Musa ve Harun'la
Beraber olan
Ve her þeyi iþitip gören
Yüce Allah'ýn
Bu iki garip elçisine
Sunduðu bir heybetle
Bir ürkütücü saygýnlýkla
Bulunuyoruz karþý karþýya.
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"Sihirbazlar dediler ki
'Ey Musa,
Ýstersen
Koy hünerini
Önce sen...
Ýstersen biz koyalým ortaya.' (65)
'Hayýr, siz koyun ortaya' dedi.
Bir de ne görsün
Onlarýn sihirleri sayesinde
Sopalarý ve ipleri
Hareket ediyor gibi geldi
Gerçekten kendisine." (66)
"Musa, birden içinde
Duydu bir endiþe" (67)
Görüldüðü üzere
Hz. Musa
Býrakmýþtý ilk hamleyi onlara
Son sözü söyleme hakkýný da
Ayýrmýþtý kendisine
Fakat o da ne?
Adamlar görüldüðü kadarýyla
Sergilediler
Müthiþ bir büyü gösterisi.
Çalkalandý kalabalýk
Sürpriz bir sarsýntý ile
Bu sarsýntýnýn dalgalarý
Ulaþtý tâ Hz. Musa'ya
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"Dedik: 'Korkma!
Sen galip geleceksin zira" (68)
"Elindeki asâyý at ortaya
Yutsun onlarýn yaptýklarýný
Çünkü onlarýn yaptýðý
Bir sihirbaz oyunu
Nereye varýrsa varsýn sihirbaz
Hiçbir yerde asla iflâh olmaz." (69)
Eðrilik taraftarlarýnýn eðrisi
Görülebilir
Kimi zaman için görkemli
Parlak, havalý ve korkunç
Ama mühim olan sonuç
Evet hava atmaz gerçeðin gücü
Ama sonunda eðrinin
Ve bâtýlýn beynine
Ýniverir balyoz gibi
Bir de bakarsýn ki
Çoktan dürülmüþtür defteri.
Bütün sihir neticelerini
Yalayýp yutan, kazýyýp köklerini
Asâ-yý Musa mucizesi karþýsýnda
Büyücülerin vicdanlarýnda
Meydan geldi bir anda
Müthiþ bir sarsýntý
Ve köklü bir duygu deðiþikliði
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Öyle ki
Dökemediler durumlarýný
Sözlere bile
Ama sadece:
"Bunun üzerine
Sihirbazlar kapanarak secdeye
Dediler
Ýman ettik biz
Musa ile Harun'un Rabbine!" (70)
Ýþte bu durum
Rastladýðý için hassas sinirlere
Bütün vücudu sarsan;
Bastýðý için elektrik düðmesine
Iþýðý yakarak karanlýklarý daðýtan
Bir dokunuþtur
Evet bu hal
Ýnsanýn gönlüne akarak imanýn
Ýçindeki inkârý bir anda
Dönüþtürmesidir imana.
Ama sapýklýk bataklýðýnda
Debelenen zorba ve azgýnlar
Bu ince sýrrý nereden anlayacaklar?
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"Firavun dedi: 'Yâa
Benden izin almadan
Ona inandýnýz ha!
Size büyü yaptýran
Ustanýz oymuþ anlaþýlan
Keseceðim farklý taraflardan
Ellerinizi ve ayaklarýnýzý
Ve asacaðým sizi, hurma dallarýna
Anlayacaksýnýz iþte o sýrada
Kimin azabý
Daha þiddetli ve daha devamlý!" (71)
Nasipsiz kimseler bilmezler ki
Kalpleri iman ateþi ile dolu olanlarý
Hiç kimse püskürtemez geri
O nâdanlar bilmezler ki
"Ýnsanýn kalbi
Rahmeti bol olan yüce Rahman'ýn
Arasýnda durmakta
Ýki parmaðýnýn;
Döndürüverir onu
Dilediði tarafa"
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Evet sihirbazlarýn
Teslim oluþ sebebi
Bir kanaldan
Hem de hiç beklemedikleri
Sýzan iman nurunun
Yürümesidir kalplere
Veya Rahman olan Allah'ýn
Kaldýrmýþ olmasýdýr
Gözlerini örten
O dalâlet perdesini
Ýþte bu iman karþýsýnda
Sert tehditler yaðýyor
Her zaman olduðu gibi
Hem gecikmiyor
Ýþkence ve ceza canavarý
Göstermekte o kanlý diþlerini
Zorbalarý ayakta tutan
Ve tek koz olan...
Acýmasýz diktatörlerin hepsi
Kesince umutlarýný
Ruhlarý ve kalpleri
Baský altýnda ezmekten;
Çýkarmaya kalkýþýrlar hýnçlarýný
Bedenlerden, etlerden ve kemiklerden.
Ýnletirler vücutlarýný iþkence altýnda
Boyun eðdiremedikleri kahramanlarýn
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Kezâ Firavun da
Çalým satýyor, hava atýyor
Ve üstünlük taslýyor
O kaba gücüyle
Ormandaki vahþi canavarlarýn da
Kullanageldikleri
O göz kýrpmadan
Karýnlarý deþen
Ve kemikleri kýran...
Ama
Artýk iþ iþten geçmiþti
Ýmanýn temâsý
Baþarmýþtý ulaþtýrmayý
Küçüçük zerreyi
O muhteþem kaynaða
Elbette güçlüdür
Kaynaðý semavî, ilahî olanlar
Bütün arzî kaynaklýlar da
Zayýf ve güçsüzdür
Deðersiz ve ucuzdur
Onun için
Gönül gözlerine
Derin ve engin
Iþýk ve ufuklar açýlanlar
Vermezler metelik fânilere
Hem de
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Umurlarýnda deðildir hiç bir þekilde
Esaret baðý, aldatýcý lüksler:
"Þöyle dedi büyücüler;
'Biz seni
Tercih edemeyiz
Gelen açýk delillere
Ve bizi yaratan Rabbimize
Sen, istediðin hükmü ver
Zaten senin hükmün
Sadece bu dünyada geçer." (72)
"Rabbimize iman ettik biz
Hiç þüphesiz
Ümit ediyoruz
Affedeceðini hatalarýmýzý
Bilhassa senin bizi
Zorladýðýn sihir günahýmýzý
Allah'týr elbette
Daha hayýrlý
O'nun mükafatý
Daha devamlý." (73)
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Bunlarýn kalplerini
Okþamýþ da
Ýman melteminin rüzgârý
O yüzden böyle
Aslan kesilmiþlerdi iþte
Birkaç sâniye önce
Kazandýklarý iman ile
Dikilmiþlerdi Firavun karþýsýna
Güçlü bir protestoyla
Hiçe sayarak
Onun tahtýný, debdebesini
Þöhretini ve otoritesini
Þimdi bitmeden bu sahne
Verilen derslere
Bir bakalým ibretle:
"Doðrusu, her kim
Gelirse Rabbine
Suçlu olarak kýyamette
Cehennem’dir onun yeri
Orada ne ölür de kurtulur
Ne de yaþayýþý, hayat sayýlýr." (74)
"Her kim de
Mümin olarak ve yaparak gelirse
Makbul ve güzel iþler
Vardýr onlara
Güzel mevkiler." (75)
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"Zemininden ýrmaklar akan
Adn cennetleri
Hem onlar oraya girerler
Ebedî kalmak üzere
Kötülüklerden arýnanlarýn
Mükâfâtý budur iþte." (76)
Müminleri
Daha aðýr ve sürekli
Bir ceza ile tehdit edene
Ýþte gerçek azap tehdidi;
Acý, aðýr ve kalýcý...
Ne ölür ki kurtulsun;
Ne de yaþar ki
Huzurlu bir hayat bulsun
Evet hiç bitmez bir azap
Ama
Gönül okþayýcý, serinlik yayan
Altlarýndan ýrmaklar akan
Cennet köþklerine gelince
Ne göz görmüþ
Ne kulak iþitmiþ
Ne de akl u hayalden geçmiþ
Nimet ve güzelliklerle
Dopdolu...
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Tabire ne hacet
Dünyanýn bin sene
Zevkli hayatý
Ancak bir saatý kadar olan
Sýrlý bir ebedî saadet!
Ýþte iman
Ve sâlih amel sahiplerinin
Sonlarý böyle
Zaten: "Hakiki imaný elde eden
Meydan okuyabilir kâinata
Ve imanýn kuvvetine göre
Kurtulabilir tazyikatýndan hâdisâtýn"
Onun için
Mü'min yürekler
Alay ettiler
Acýmasýz zorbanýn tehditleriyle
Haykýrdýlar sözlerini
Dobra dobra yüzüne...
Ve meydan okudular
O küstah zorbaya
Hem de kendi meydanýnda…
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Bu noktada
Ýniyor bir sahnenin perdesi
Az sonra
Bu kýssanýn açýlacak
Baþka bir sahnesi...
Burada zafer kazanacak
Hak, bâtýl karþýsýnda;
Doðru, eðri karþýsýnda;
Hidayet, dalâlet karþýsýnda;
Ýman, kaba kuvvet karþýsýnda
Pratik hayat seviyesinde...
Bu ikinci zafer
Ýrtibatlýdýr, birinci zaferle
Pratik hayattaki zafer zira
Kazanýlabilir ancak
Ýç dünyada gerçekleþecek
Bir zaferden sonra.
Hak taraftarlarý
Savunduklarý Hakk'a
Üstünlük kazandýrmadýkça
Vicdanlarýnda ve iç dünyalarýnda
Çýkaramazlar onu
Üstünlük tahtýna
Dýþ dünyalarýnda da.
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Ýþte buyuruyor ki
Taktik verircesine
"Þöyle vahyettik Musa'ya:
'Çýkar kullarýmý geceleyin yola
Kuru bir yol aç onlara
Vurarak asân ile denize
Korkmayýn, edip endiþe
Ulaþmasýndan Firavun'un size
Ve boðulmanýzdan." (77)
"Firavun da askerleriyle
Düþtü onun peþine
Deniz de onlarý öyle
Korkunç bir saldýrý ile
Bir sardý ki
Birden yutuverdi." (78)
"Böylece
Firavun halkýný
Götürdü, yanlýþ yola
Bir çýkmaza;
Deðil kurtuluþa." (79)
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Kendi iradesinin tecellisi
Fýtrî kanunlara göre
Suyu akýtan yüce Kudretin eli,
Muktedirdir elbette
Kupkuru bir yol geçirmeye aralarýndan
O akar suyun dalgalarýný yararak
Hem de istediði zaman...
Firavun nasýl milletini
Hayatlarý boyunca
Sürüklediyse sapýklýða
Þimdi de
Sürüklüyor bir yol týkanýklýðýna
Ve denizin engin derinliklerine...
Bu sahnenin kalplerde
Meydana getirdiði tesirin
Titreþimlerine
Kulak vermek istersek eðer
Fark ederiz ki
Hak Tealânýn yüce eli
Bizzat üstlenmiþtir idaresini
Ýman ile
Azgýn, kaba güç arasýndaki
O müthiþ savaþýn
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Bu savaþ;
Müminlerin yüreklerinde
Ulaþýnca
Hayatý hiçe sayýp
Ýmaný ortaya koyma merhalesine
Allah'ýn kudret eli
Hak taraftarlarýnýn
En ufak gayretini
Karýþtýrmadan iþe
Dikti
Hak sancaðýný tutup doruða
Serdi
Bâtýlýn bayraðýný ayaklar altýna...
Ama
Ýsrailoðullarý daha önce
Firavun'un baskýlarýna
Onursuzca
Boyun eðdikleri
Bu acýmasýz zorba
Erkek çocuklarýný öldürüp
Kýzlarýný ersiz býrakma eylemine
Sessizce
Katlandýklarý dönemlerde
Hak Tealânýn ayný güçlü eli
Uygun görmemiþti
El koymayý bu savaþa
Çünkü Ýsrailoðullarý
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Sadece ve sadece
Onurlarýný yitirdikleri
Haysiyetlerini çiðnettikleri
Ve korktuklarý için
Ödüyorlardý
Bu aðýr faturayý
Ama sonra iþ deðiþti
Artýk müminlerin baþý dikti
Cenab-ý Hak da
Ruhlardaki zaferi
Bu defa
Pratik dünyada da
Ýlan etmeyi, geciktirmedi.
Artýk þimdi yeni bir sahnede,
Bu zafer havasý içinde
Kurtulan Ýsrailoðullarý’na sesleniyor
Nasihat ve ikaz yöneltiyor
Hem hatýrlatýyor kendilerine;
Unutmamalarýný acý geçmiþlerini,
Þýmarmamalarýný
Yitirmemelerini imanlarýný
-Ki kazandýklarý bu savaþtaki
Tek silahlarýBöylece
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Zaferlerini ve baþarýlarýný
Emniyete almalarý gerektiðini:
"Ey Ýsrail evlatlarý
Kurtardýk sizi düþmanlarýnýzdan
Tur'un sað cihetinde
(Ve Musa ile bir mükâleme)
Vaad ettik size
Size çölde
Kudret helvasý ile
Býldýrcýn hem de." (80)
"Yiyin o halde
Size verdiðimiz rýzýklarýn
Hoþ ve temiz olanlarýndan
Ama bu hususta
Yapmayýn taþkýnlýk
Yoksa
Ýniverir gazabým tepenize
Gazabým çarparsa
Kimi de
Düþmüþtür artýk o uçuruma." (81)
"Þu anda muhakkak ki,
Affederim inkârdan dönüp iman eden
Güzel ve makbul iþler iþleyen
Sonra hidayete eren;
Doðru yola giren kimseyi." (82)
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Ýsrailoðullarý’na
Mýsýr'dan çýkýþtan kýrk gün sonra
Emrolunmuþtu gelmeleri Tur Daðý'na
Bir hazýrlýktan sonra burada
Vahyedilecekti,
Hukuk prensipleri
Mukaddes levhalarda yer alan
Zira
Hak Tealâ
Mühim bir görev belirlemiþti
Arz-ý Mukaddeste
Yerine getirecekleri
Hz. Musa, Tur Daðý'nda
Daha önceki
Buluþmanýn lâhûtî hazzýyla;
Allah'ýn huzurunda bulunmanýn
Heyecan ve arzusuyla
Dolup taþýyordu
Onun için alelacele
Bu aþk ve özlemle
Kavmini býrakýp Tur'un eteklerinde
Gelip durmuþtu
Rabbin dîvânýna
Hak Tealâ eyledi nidâ:
"Yâ Musa
Seni sevkeden sebep ne
Halkýndan çabucak ayrýlýp gelmeye?" (83)
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"Onlar, dedi (Musa)
Takip ediyorlar beni
Benden daha çok râzý olasýn diye
Sana kavuþmaya
Ettim acele
Yâ Rabbi!" (84)
"Buyurdu Hak Tealâ
'Sen öyle biliyorsun, ama
Senin izinde deðil onlar
Zira,
Senin ayrýlmandan sonra
Halkýný sýnadýk da
Onlarý yoldan çýkardý Sâmirî" (85)
Putperest Firavunluk sisteminin
Uzun süre
Tesiri altýndaki
Ýsrailoðullarý’nýn
Zillet ve kölelik hâleti
Sinmiþti ruhlarýna
Bozulmuþtu karakterleri.
Ayrýca
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O Nil Vâdisi'nin çiftçiliði
Mukaddes hâle getirmiþti ineði
Mabud zannediyordu insanlar
Apis Boðasý'nýn heykellerini.
Onun için Sâmirî
Altýndan bir buzaðýyý
Koyunca önlerine
Hemen ona akýverdi kalpleri
O bâtýl inanç sanki
Mýsýr putperestliðiyle
Ýçirilmiþti içlerine.
Hayal kýrýklýðýyla
Kavmine dönen Hz. Musa
Putperestliði hortlatan
Buzaðýya tapmaya çaðýran
Suçlularý arýyor
Öfke saçan hâliyle de
Ýþe baþlýyor:
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"Derhal Musa
Döndü halkýna
Son derece kýzgýn ve üzgün
'Ey milletim! Rabbiniz,
Bulunmadý mý size güzel bir vaadde
Geçti mi çok uzun süre
Verilen sözün üzerinden?
Yoksa
Tepenize inmesini mi
Ýstiyorsunuz ki
Rabbinizin gazabýný?
Bu sebeple mi
Caydýnýz bana olan vadinizden?" (86)
"Biz, dediler
Kendi güç ve irademizle
Dönmedik sana olan vadimizden
Fakat biz o halkýn;
Mýsýrlýlarýn ziynet eþyalarýndan
Birkaç insan yükü süs eþyasý
Yüklenmiþtik; bir takým aðýrlýklar
Onlarý artýk ateþe
Atýverdi kendi mücevherâtýný içlerine
Sâmiri de." (87)
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"Derken o ahâliye
(Tek) Marifeti böðürme
Bir buzaðý heykeli
Döküp çýkardý.
Sâmirî ve arkadaþlarý
Birbirlerine dediler ki:
'Ýþte bu, sizin de
Musa'nýn da tanrýsý...
Bunu ama
Unuttu Musa" (88)
"Onlar görmüyorlar mýydý ki
O heykel,
Söylemiyor bir çift lâf bile
Mukabele ederek kendilerine
Hem kendilerinden
Ne bir zararý önleyebiliyor
Ne de bir fayda saðlayabiliyor." (89)
"Doðrusu, Harun onlara
Bundan önce
'Ey milletim! demiþti
Ýmtihana tâbi tutuldunuz siz
Bu heykel ile
Þu kesindir ki
Rahman'dýr sizin Rabbiniz.
O halde
Ýzleyin beni
Ve itaat edin emrime." (90)
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"Onlar ise
Karþýlýk vermiþlerdi þöylece:
'Dönünceye kadar
Yanýmýza Musa
Tapmaya devam edeceðiz buzaðýya." (91)
Azarlayýcý sorgulamalarýna
Hz. Musa'nýn
Kavminin verdiði cevaplar ise
Çok aptalca ve ahmakça
Göçe çýkarken yanlarýna
Mýsýrlýlar tarafýndan
Emanet edilen
Süs eþyalarýný da almýþlardý
Hem de yýðýnlarca
Böylece o haram mallarý da
Getirmiþlerdi beraberlerinde
Haramdan kurtulmak için güyâ
Ateþe atmýþlar onlarý
Sâmirî de yapmýþ yapacaðýný...
Aðýzlarýnýn çalýmý
Ýfþâ ediyordu
Ýðrenç bir iftirayý
Sanki Allah'ýn ulü'l- azm peygamberi
Bulamamýþtý
Ne doðruyu
Ne de doðru yolu
Rabbi de ona
Haþa, yol göstermemiþ oluyordu!
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Ayrýca bakýnýz ki ahmaklýða
Ýçlerinde bulunan peygamber Harun'a
Kulak vermemiþlerdi asla
Böylece Hz. Musa
Kavminin psikolojik yönden
Ne kadar bir çöküntü
Ve düþünce itibariyle
Ne kadar bir döküntü
Ýçinde olduðunu gördü.
Bu sefer kýzgýnlýkla
Kardeþinin sakalýndan tuttu da:
"Ey Harun, dedi
Onlarýn sapýttýklarýný gördüðünde
Engelleyen neydi seni
Benim izimce gelmene?
Yoksa karþý mý geldin emrime?" (92-93)
"Ey anamýn oðlu
Dedi Harun
Lütfen sakalýmdan, saçýmdan
Beni çekiþtirip durma
Ben, senin bana:
'Ayrýlýk soktun
Ýsrailoðullarýnýn arasýna,
Sözümü dinlemedin,
Demenden endiþe ettim." (94)
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Hz. Musa
Kardeþini de dinledikten sonra
Yöneldi Sâmiri'ye:
"Ey Sâmiri!
Senin kastýn neydi peki?
Dedi." (95)
"Sâmirî:
'Ben onlarýn görmedikleri
Bir þeyi gördüm, dedi.
O Resulün izinden
Bir avuç toprak aldým
Attým potanýn içine
Ýþte böylece
Nefsim böyle yapmayý
Hoþ gösterdi bana." (96)
Sâmiri demek istemiþti ki:
"Ben onlarýn görmedikleri
Sana gelen Cebrail'i
Hayat bineði üzerinde gördüm
Kalbime þöyle bir duygu geldi
Onun izlerinden
Aldým bir avuç toprak
Ve istedim onun bereketinden faydalanmak."
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Sâmirî, mazeret peþindeydi
Kullanmýþtý bütün kurnazlýðýný
Hem de
O topluluðu cezbedecek
Altýn ve buzaðý motifini
Tabiî
Böðürmesi de
Som altýn buzaðýnýn
Katýyordu iþe ayrý bir câzibe...
Hiçbir mazeret ve müdafaa
Mâni deðildi verilecek cezaya:
"Ona dedi ki
Hz. Musa
Defol! Çekil önümden!
Artýk ömür boyunca:
'Dokunmayýn bana
Uzak durun benden'
Diyeceksin
Ve mahkum olacaksýn
Yalnýz yaþamaya
Senin için ayrýca
Asla kurtulamayacaðýn bir ceza
Günü de var
Þimdi de iyi bak
Tapýnýp durduðun tanrýna...
Önce yakacaðýz onu biz
Ufalayýp, denize savuracaðýz sonra" (97)
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Böylece Hz. Musa,
Sâmirî'nin yaptýðý heykelin
Taþýmadýðýný ilâhlýk vasfýný
Hatta
Koruyamadýðýný Sâmirî'yi
Kendisini yapan
Daha da garibi,
Savunamadýðýný kendisini bile...
Böylece
Serivermiþti gerçeði
Milletinin gözleri önüne
Açýk ve net bir þekilde
Sâmirî'ye verilen cezâ-i dünyevî
Toptan toplumun boykotu idi.
Ne o yanaþacak kimseye,
Ne de yaklaþacak ona kimse.
Hz. Musa'nýn öfkesine gelince;
Putperestliðe sert bir tepki
Olmakla birlikte
Allah için olduðundan
Hem çok hoþ ve güzel
Hem de çok yerinde.
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Yakýlan
Ve parçalarý
Toz duman
Suya savrulan
Sahte ilâh sahnesinden sonra
Hz. Musa
Koyuyor ortaya
Gerçek inanç sistemini
Bütün açýklýðýyla:
"Sizin ilâhýnýz yalnýz Allah
Ondan baþka
Yoktur ilah
Her þeyi, O, ilmiyle
Etmiþtir ihâta..." (98)
Bu noktadan sonra
Getiriyor meseleyi
Tekrar ayet ifâdeleri
Kur'an'a
Kur'an'ýn asýl fonksiyonuna
Ondan yüz çevirenlerin
Acýklý sonlarýna
Ve bu kýyamet sahnesinde
Ýbretli haller
Sunuluyor canlý bir þekilde
Bu sergilenen dehþetler
Gelince göz önüne
Basitleþiyor gerçekten
Dünya hayatý birden.
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Hem o koca dünya
Tecrit edilerek
Daðlarýndan, taþlarýndan
Boyun eðiyor Rahman'a
Bütün sesler
Ve yöneliyor bütün yüzler
Hayy olan Allah'a...
Bu sahne ve bu ifadeler
Getiriyor ihtizaza
Ve geçiriyor harekete
Hem de birer birer
Ýnsanýn iç âlemindeki
O derin takva hissini...
"Anlatýyoruz böylece sana
Bir kýsmýný
Geçmiþ olaylardan
Ve sana da
Verdik bir zikir
Tarafýmýzdan." (99)
"Kim çevirirse
Bu kitaptan yüzünü
Taþýr sýrtýnda
Bir günah yükünü
Kýyamet günü." (100)
"Daimi kalacaklardýr
O yükün altýnda
Ne aðýr
Ve ne kötü
Kýyamet günü
Bu yük onlara" (101)
"Üfleneceði gün sûr'a
Haþredip getireceðiz bir araya
Suçlu münkirleri
Olacak onlarýn gözleri
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Gömgök ve mosmor vaziyette." (102)
"Konuþurlar kendi aralarýnda
Sessizce
Derler ki
On gün kadar kaldýnýz sadece
Dünyada." (103)
"Pek iyi biliriz biz konuþtuklarý konuyu aralarýnda...
Onlarýn en makul ve mutedili
Diyecek o zaman:
'Kalmadýnýz siz
Bir günden daha fazla" (104)
Bu mücrimler
Yüklerini taþýyamayan
Yolcular gibi ezilmekte
Aðýr yükler altýnda
Ve inim inim inlemekte
Çirkin günahlarýnýn utancýyla
Ne kötü bir durumdur bu Allah'ým
Mahþer meydanýnda!
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Bu dehþetler altýnda
Artýk gözlerinden silinmekte
Dünya hayatý bütün debdebesiyle
Geçirdikleri bütün günler hayallerinde
Artýk birkaç gün kadar küçülmekte.
"Sana bir de
Sorarlar durumunu daðlarýn
O gün nasýl olacak diye
Sen de de ki:
Onlarý darmadaðýn
Edecek Rabbim.
Savuracak ufalayýp
Býrakacak yerlerini dümdüz
Boþ vaziyette." (105-106)
"Göremeyeceksin artýk orada
Ne bir iniþ
Ne de bir yokuþ." (107)
"O gün insanlar
Sapmadan hiçbir tarafa
Uyarlar Hakk'ýn davetçisine
Azametinden dolayý hem de
Rahman'ýn
Kýsýlmýþtýr bütün ses, seda
Ýþitmezsin artýk bir nidâ
Fýsýltýdan baþka." (108)
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"Hem vermez fayda
O gün
Rahman'ýn þefaat izni verdiði
Ve sözünden râzý olduðu
Kimselerden baþkasýnýn þefaati" (109)
"O, bilir onlarýn
Geleceklerini de geçmiþlerini de
Kullarýn ilmi ise
Kavrayamaz bunu asla" (110)
"Baþ eðmiþtir bütün yüzler
Tam mânasýyla,
Hayatýn ve hâkimiyetin
Sâhibi olan
Hayy u Kayyûm'a...
Gerçekten olmuþtur periþan
Zulüm yüklenerek gelen de" (111)
"Güzel ve makbul iþler
Ýþleyene gelince
Korkmazlar onlar
Ne zulümden
Ne de haklarýnýn çiðnenmesinden" (112)
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Korkunç bir mahþer sahnesi
Konuldu önümüze
Öyle ki
Savrulup atýlmýþ
Göklere yükselen
Yere saðlam biçimde
Oturan daðlar da
Onca yükseklik
Þimdi dönmüþ dümdüz ovaya
Hem dinmiþ
Her þeyi unufak yapan
O müthiþ fýrtýna
Sessizliðe gömülmüþ
O topluluk da
Toplanýp getirilen mahþer alanýna
Rastlanmýyor hiçbir þeye
Canlýlýk ve hareket adýna
Sessiz þekilde
Sürüler gibi
Uyuyorlar sadece
Kendilerinin çaðýran görevlinin
Direktiflerine.
Ürperten bu bekleyiþte
Sorular gizlice
Konuþmalar fýsýltý þeklinde
O gün bütün ihtiþam
Bütün azamet ve kibriyâ
Sadece Ona ait:
Rahman olan Allah'a...
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"Biz bu Kitabý böylece
Ýndirdik bir Kur'an olarak Arapça
Hem anlattýk bu Kitapta
Uyarý ve tehditlerimizi
Farklý farklý üslupta
Tâ ki insanlar
Korunsunlar karþý gelmekten Allah'a
Ve versinler kendilerini
Ýbret ve uyanýþa" (113)
Ceza ve azap tablolarýný
Zengin bir þekilde
Farklý üsluplarla sergilemekle
Kur'an harekete geçirmekte
Ýnsanlarýn alýcý duygularýný
Gafletten ibrete...
"Demek ki
Gerçek Hükümdar olan Allah
Çok yüce...
Öyleyse
Sen acele etme
Kýpýrdatarak dilini
Kur'an'ý okumada
Vahyedilmesi sana
Henüz tamamlanmadan
Unutma endiþesiyle
Ve: 'Ya Rabbi!
Benim ilmimi artýr.' de." (114)
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Kur'an geldiðine göre
Yücelerin Yücesinden
Gerekmez onu tekrarlamak aceleyle
Onu gönderen de
Etmiþtir inzal elbette
Etsin diye hizmet bir gayeye
Kaybolup gitmesine de
Etmeyecektir elbette müsâde.
Kur'an'da geçen kýssalar tek tek
Ýçinde bulunduklarý sure ile
Bulunurlar tam bir âhenk
Ve bütünlük içinde.
Efendimizin unutma korkusunu mesela
Açýklayan bu bölümde
Seçilip getirilmiþtir
Hz. Adem'in unutma meselesi
Ta ki bir örnek olsun diye
Ýblis’in çevireceði hilelere:
"Doðrusu Biz
Vermiþtik daha önce
Vahiy ve emir Âdem'e
Ne var ki
O, unuttu bizim tenbihimizi
Bulamadýk hem onda
Bir azmi." (115)
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Hz. Adem gerçi
Bir zelle sebebiyle
Çýkarýldý, cennetten.
Sýr ve hikmetine gelince:
'Görev verme' idi
Tek kelime ile.
Ýnsanlýðýn bütün fikrî
Ve manevî terakkileri
Her türlü kabiliyetinin geliþmesi
Hem insanýn mâhiyetinin
Bir ayna olmasý
Allah'ýn isimlerine
O görevlendirmenin neticelerindendi
Kalsaydý insan þayet cennette
Makamý sabitlenirdi
Melekler gibi
Onun için gerekirdi
Bir imtihan diyarý
Kabiliyetlerini
Geliþtirmeye elveriþli.
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"Düþünün ki
Biz bir vakit meleklere
'Edin dedik secde
Âdem'in önünde.'
Ettiler hepsi de secde
Yalnýz Ýblis diretti." (116)
"Bunun üzerine
Dedik ki
Biz de:
'Ey Âdem
Ýyi bil ki
Tam bir düþmandýr bu
Sana da eþine de
Çýkarmasýn sizi cennetten sakýn
Sonra piþman olur
Helâke sürüklenirsiniz." (117)
"Sen cennette
Asla açlýk çekmeyecek
Asla çýplak kalmayacaksýn
Susuzluk çekmezsin asla orada
Ve maruz da kalmazsýn
Güneþin kavurucu sýcaðýna." (118-119)
Bu uyarý günah çukuruna batan
Ebedî düþman
Ýblis'e karþý
Sakýndýrma mânasýna geliyordu;
Bitmeyen sinsi oyunlarýndan...
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"Ama ona
Verip vesvese þeytan
Dedi: 'Ey Adem
Ýster misin sana
Göstereyim; ölümsüzlük aðacýný
Ve bir devlet ve saltanatý;
Zaman geçmesiyle zeval bulmayan." (120)
Dokunuyordu þeytan
En hassas noktaya
Çünkü insan
Ýster her zaman
Uzun bir hayat
Ve kayýtsýz bir saltanat
Unuttu onun için
Verdiði sözü
Ve çiðnedi yasaðý.
"Derken Âdem ve Havva
Ýkisi de
Yediler meyvesinden o aðacýn
Bunun üzerine
Fark ettiler açýk olduðunu
Ýffet ve edep yerlerinin
Derhal cennet yapraklarý ile
Baþladýlar üzerlerini örtmeye
Âdem böylece
Karþý gelmiþ oldu Rabbine
Ve þaþtý kaldý." (121)
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Demek saklý tutuluyordu;
Kapalý bir haldeydi
Ýffet ve edep yerleri
Elbette vardý bir hikmeti
Evet onun yasaklýðýnýn sebebi
O yasak meyvenin
Allah'ýn dilediði
Bir zaman sonra
Bedenlerinde bu cinsî
Duygularý uyarmak içindi.
Belki
Onu yemeleri
Kýrmýþtý azimlerini
Koparmýþtý Allah ile iplerini
Ve hâkim olmuþ bedenî arzularý
Uyarmýþtý cinsî duygularýný...
Belki de
Sonsuzluk arzusu;
Bir nesil sahibi
Olma hissi,
Uyarmýþ olabilir o cinsî duygularý.
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Baþka bir ayetteki:
"Fakat þeytan
Ayýp yerlerini
Meydana çýkarmak gayesiyle
Gözlerinden saklý tutulan..."
Ýfadesine göre
Þeytanýn soyduðu elbise
Bildiðimiz bir þey olmayýp
Ayýp yerlerini örten
Olabilir bir his bir duyu
Belki de
Bu duygu
Masumiyet, sâfiyet
Ve Allah ile irtibat
Sürdürme hissi olabilir.
Bütün bunlara raðmen
Yine de
Hak Tealânýn rahmeti
Hz. Âdem ve Havva'ya yetiþti.
"Sonra Rabbi
Onu seçti
Kabul etti tevbesini
Mazhar etti onu hidayetine" (122)
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Hata ettikten sonra
Özür dileyip, istiðfarda
Bulunmasý,
Onu hem baðýþlattý
Hem safiyyullah yaptý
Hem de mazhar etti hidayete...
Bu ilk karþýlama
Ve tecrübeden sonra
Ýndiriliyor her iki düþman:
Âdem ve þeytan
Sürekli bir savaþ meydanýna, yeryüzüne
"Buyurdu Hak Tealâ
Hitap ederek onlara
Düþman olarak
Kiminiz kiminize
Ýniniz, cennetten yere.
Sonra
Ne zaman
Benden bir rehber
Bir peygamber
Gelir de
Kim tâbi olursa ona
Artýk ne yolunu þaþýrýr
Ne de bedbaht olur." (123)
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Hz. Âdem ile Havva'nýn
Kabul edildikten sonra tevbeleri
Dünyaya gönderilmeleri
Bir taltiftir
Bir cezadan ziyade
Hak Tealâ beþeri
Gönderiyor yeryüzüne
Onu yaparak kendi halifesi
Ve donatýyor
Dünyayý imar yetkisiyle
Bunun için de
Var elbette
Mühim bir gerekçe:
Hani
Emaneti alma görevini
Gökler, yer ve daðlar
Kabul etmemiþti de
Sadece insan yüklenmiþti
Ýþte buydu gerekçe ve hikmeti
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Geçen ayetle
Açýklanmýþ oldu beþeriyete
Aralarýndaki düþmanlýk
Mel'un þeytan ile
Artýk Âdemoðullarý’na
Hiçbir þey kalmýyordu
Mazeret adýna
Diyemezler bundan sonra
"Gâfil avlandým!"
"Bilmedim aldandým!"
Titreten yerleri ve gökleri
Þâhit gösteren bütün melekleri
"Düþmansýnýz siz
Birbirinizin" beyanýnýn yanýnda
Bildirilmiþtir yine
Yüce bir merhametle
Yol göstericileri geleceði
"Ama kim yüz çevirirse
Benim zikrimden;
Yani Kitabýmý dinlemezse
Ve gaflet ederse anmaktan Ben'i,
Ona zor ve dar
Bir geçim var.
Biz onu kýyamet günü
Kör olarak diriltir
Duruþmaya getiririz" (124)
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"Der ki:
'Ya Rabbi
Ben gözleri gören biri
Olduðum halde
Beni niçin
Kör olarak haþrettin?" (125)
"Hak Tealâ buyurur ki
'Bu böyledir.
Ayetlerimiz sana geldiðinde
Nasýl sen onlarý unuttuysan,
Bugün de
Sen öyle
Unutulur, atýlýrsýn bir köþeye." (126)
"Ýþte böyle
Cezalandýrýrýz
Günahta hadlerini aþanlarý
Ýnanmayanlarý
Rablerinin ayetlerine.
Âhiret azabý ise
Daha þiddetli
Ve daha devamlý
Olacaktýr elbette." (127)
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Kýssadan sonra yer alan
Bu sahne
Sunuluyor onun devamý gibi
Bu prensip,
Kýssanýn sonu itibariyle
Açýklanmýþtý yüceler âleminde
Kadîm bir hüküm þeklinde
Geri dönüþ olmaz bunda
Ve olmaz deðiþtirme asla:
"Sýrt çevirirse her kim
Zikrimden benim
Vardýr ona zor ve dar
Bir geçim" (124)
Ýlahî mesajdan
Yüzünü ayýran,
Ýsterse dünyanýn
Sahip olsun bütün imkânlarýna
Mutsuzdur hem dünyada
Hem de ukbâda
Haram olan nimet ve zevkleri
Her sefer
Ýzler bir keder
Gizli gizli içini
Bir üzüntü, bir ýzdýrap yer
Zaten doðru yoldan sapýnca
Þaþkýnlýða, bunalýma girer
Ve sürüklenir oradan oraya.
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Sonra kayýyor mesele
Geçmiþ milletlerin âkýbetine:
"Onlarý yola getirmedi mi
Bugün meskenlerinde dolaþtýklarý
Daha önce yaþamýþ bunca nesilleri
Helâk ediþimiz?
Bunda elbette
Alýnacak ders ve ibretler vardýr.
Akýl sâhibi kimselere." (128)
"Gelmiþ olurdu çoktan
Azap onlara,
Eðer Rabbin tarafýndan
Olmasaydý daha önce
Verilmiþ bir söz
Ve tayin edilmiþ bir vâde." (129)
Ýnsan geçmiþ nesillerin
Âkýbetini düþündüðünde
Önce gözleriyle
Erine erine
Toprak haline gelmiþ
Evlerini, tarihî mimarîlerini
Seyrettiðinde
Sonra dalýp hayâline
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Þahsiyetlerini, ümit ve arzularýný
Heyecan ve duygularýný
Düþündüðünde tablo tablo
Sonra da
Açýp gözlerini
Hiçbir þey görmediðinde
Boþluk ve ýssýzlýktan baþka
Ýþte o zaman varýr farkýna
Önceki milletleri yutan
Bir gücün kendisini de
Yutmak üzere olduðunu
Anlar aklý baþýnda
Her insan
Nasýl bir ibrete vesile
Olduðunu bunun.
"O halde sabret
Onlarýn söylediklerine.
Yüceliðini ilân et
Rabbinin
Ve O'na hamdet
Doðmasýndan ve batmasýndan önce
Güneþin.
Ve gecenin bazý zamanlarýnda
Et ibadet O'na
Tâ ki eresin rýzasýna
(En yüce makam
Rýza makamýna)" (130)
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Beþ vakit namaza
Bir iþaret vardýr burada.
"Onlardan bazý zümrelere
Sýrf denemek için
Verdiðimiz dünya hayatýnýn süslerine
Gözünü dikme!
Rabbinin
Sana verdiði nimet
Hem daha deðerli ve hayýrlý
Hem de
Daha devamlý." (131)
"Ailene ve ümmetine
Namaz kýlmalarýný emret
Namaza kendin de
Devam et
Rýzýk istemiyoruz Biz senden
Bilakis senin rýzkýn
Bize ait
(Bizim uhdemizde elbet)
Takvâdadýr güzel âkýbet." (132)
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Allah'ýn yoktur ihtiyacý kullara
Ýbadet de yine
Onlarýn faydalarýna
Geçim derdiyle
Terkedilemez ibadet asla.
Hem sakýn dikme gözünü
Bazý inkârcý nankörlere
Dünya hayatýyla ilgili
Verdiðimiz cazip nimetlere.
Dünya hayatýnýn süs, eþya
Mal, evlat, þöhret ve iktidar gibi
Benzer güzellikleri
Cezbetmesin seni
Parlak ve çekici
Tomurcuðunu yeni açmýþ
Güzel bir çiçeðin tazeliði gibi
Zira o, hemen söner ve pörsür
Sonra da çürür.
Çünkü fânî ve dünyevî
Bunlarýn hepsi
Hem bir imtihan vesilesi
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Ama Rabbinin katýndaki
Ebedî saadet nimetleri
Daha deðerli
Hem istenmiyor kimseden
Rýzýk peþinde koþmasý sadece
Rýzýklarýn hepsi
Âittir Rabbülâlemîne
Kulluk yapan kimse
Ulaþýr kazanca
Hem dünyada
Hem de âhirette
Sûrenin sonunda
Bazý kodaman
Zenginlere getiriliyor söz
Büyüklük taslayan
Ýlahî mesajý yalanlayan
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"Onlar þöyle dediler:
'Getirse ya bir mucize
O Resûl Rabbinden
Olduðuna dair gerçek peygamberi.'
Gelmedi mi onlara deliller
Önceki semâvî kitaplarda." (133)
Yeterliyken Kur'anî mucize
Direttiler iþte
Büyüklük taslama
Yanlýþta ýsrar arzusuyla
Böyle nâhoþ þeylere
Zaten Hak Tealâ
Gönderdi Muhammed'ini
Ýnkârcý nankörlerin bahanelerini
Ortadan kaldýrma kasdýyla
En son nebî olarak
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"Þayet Biz
Peygamber gelmeden önce
Azap ile
Helâk etseydik kendilerini
Onlar derlerdi:
'Ey Ulu Rabbimiz
Ne olurdu bize
Bir elçi gönderseydin de
Rezîl ve hakir olmadan önce
Biz böyle
Uymuþ olsaydýk
Senin ayetlerine." (134)
Ýþte size peygamber
En güzel rehber
Hem de nebilerin hâtemi
Allah'ýn Habîbi!
Artýk sýðýnamazlar asla
Hiçbir mazarete
Kalmamýþtýr artýk
Tutunacak dallarý da
Merhamet edilmez elbette
Zarara kendi râzý olana
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"De ki: 'Herkes beklemede
Gözleyin bakalým siz de
Anlayacaksýnýz yakýnda
Kim olduðunu
Doðru yolu tutanlarýn
Ve hidayete erenlerin!" (135)
Baþý ile sonu arasýnda
Tam bir âhenkle
Nihayete eriyor Sûre.
Son bir dokunuþla da
Yapýlýyor son bir hatýrlatma
Netice ise Allah'ýn elinde.
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