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LOKMAN SÛRESİ

Lokman'ın peygamber olduğunda ihtilaf var. Fakat yüksek de
recede veliyullah olduğunda ittifak var. Lukman Hakim, İbrahim
Aleyhisselam'ın neslindendir. Dâvût Aleyhisselam'ın muâsırı idi.
Cenâb-ı Hak'tan bir nidâ işitmiş. Cenâb-ı Hak demiş ki; "Yâ Luk
man, seni peygamber olarak göndereyim ister misin? Lukman
Hakim demiş. "Yâ Rabbi emir ise başım üzerine, emrine itaatına
hazırım. Fakat eğer ihtiyar ise ben senin zikr-i fikrin ile meşgûl ol
mak istiyorum. Mahlûkat ile meşgûl olmak istemiyorum." Bundan
sonra Dâvût Aleyhisselam'a nübüvvet geldi, Lukman Hakim geri
kaldı. Dâvût Aleyhisselam ile epey bir zaman beraber bulunmuş.
Dâvût Aleyhisselam hem peygamber, hem de hükümdar idi. Bir
gün bir koyun kesmişti. Lukman Hakim'e, "en iyi tarafını getir"
dedi. Lukman Hakim, dili ile kalbini getirmiş. Ondan sonra yine
koyun kesmiş, bu def'a da "en fena tarafını getir" demiş. Bu def'a
da yine dili ile kâlbini getirmiş. "Her iki def'a da aynısını getirdin"
deyince, cevaben; "Bunlar iyi olursa her tarafı iyi olur, bunlar iyi
olmazsa her tarafı fena olur" buyurmuş.
Lukman Hakim; zayıf idi, siyah renkli, köle şekline benziyor
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du. Adamın birisi, onu kölemdir diyerek aldı. Sonra anladı ki Lukman Hakim çok iyi, farklı bir hal üzerinde ondan memnun oldu.
Bu def'a ona sahip olan, köle olmak istiyordu. Fakat Lukman Hem
kim'in arzusu bu değildi. Lukman Hekim'e o kadar bağlı idi ki onun
artığını yerdi içerdi. Lukman Hekim yemeden yemek yemezdi.
Mevlâna Celâleddin-i Rumi Kaddesâllâhû Sırrahülaziz buyu
ruyor ki; Lukman'ın hocası, Lukman Hekim'i tanıdıktan sonra,
Lukman'a bende oldu. Lukman'ın yanında, onun hocası denilir
di. Turfanda iken kendisine bir karpuz getirmişler. Lukman Hekim
gelinceye kadar bekledi karpuzu yemedi. Lukman Hekim gelince
karpuzu parçaladı. Bir parçası, dilimini evvelâ ona verdi. Baktı ki
iştihası fazla, bir daha bir daha... Böylece karpuzu on yedi parça
yapmış, on altı parçasını Lukman Hekim'e vermiş. Her defasında
aynı iştah ile yemiş. En son on yedinci parçasını, "Bunu da ben
yiyeyim de bakalım bu karpuz nasılmış?" Karpuzu ağzına almış ki
zehir gibi bir karpuz. Eyvah demiş, bu zehir gibi karpuzu neden
yedin, niçin bana söylemedin? Lukman Hekim de cevaben, "Şim
diye kadar senin elinden birçok def'a tatlı nefis taamlar yedim. Bir
acıyı yiyince, sana söylemeye yüzüm tutmadı" demiş.
Bizler ise Hâlik'ımızın birçok nimetlerini görüyoruz. Ufak bir
acı gelince, neden sabretmeyip de "aman başımıza neler geldi"
diyoruz.
Muhabbet gözüyle bakılırsa, tortu bile olsa saf görünür. Mu
habbet gözüyle bakılırsa dert, sahibine şifâ olur. Muhabbet olunca
Şah, bende olur. Muhabbet olursa acı, tatlı olur. Muhabbet olunca
bakır, altın olur. Bu muhabbet bilgi, malûmatın neticesinde olu
şur. Malûmat olmazsa muhabbet nasıl olur? Hele, Rasûl-û Ekrem
Sallâllâhû Aleyhivesellem'e muhabbet bağlanmak sûretiyle bizi,
Arş-ı İlliyyin'e çıkarır. Fakat onun muhabbetine nasıl sahip olaca
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ğız? Onun şemâilini, mucizelerini okumak, ahvâlini tetkik etmek
sûretiyle onun muhabbeti yavaş yavaş kâlbe yerleşir.

1 - -_!l Müteşebihat-ı Kur'âniyedendir. Muhib ile mahbûbun
arasında bir şifre gibidir. Biz buna reyimizi karıştırmıyoruz. " ÂH
lâhü e'lemü bi-murâdihi bizelike." Âllâh CeNeCelâlûhû murâdına

âlemdir. Ne murâd edilmiş ise odur. Müteehhirin olan müfessirler,
bazı mânâlar vermişler. En doğrusu, mütekaddimin olan müfessirlerinin verdiği mânâlardır. (Mekke'de nâzil olmuştur. 27-28 ve
29. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. Sûre
34 âyettir. Lukman Hekim'in kıssasını anlattığı için bu adı almıştır.)

2

AıS^l o l i l lİİİj
X

°

J!

'

Bu sûre-i celiledeki âyetler, ı_Aj;£Jl o l i l Kur'ân-ı Azimüşşân'ın
âyetleridir. Bu Kur'ân ki hakimdir, hikmetle doludur. Yahut hakim
dir, muhkemdir. Nesih üzerine gelmez, muhkem, kavî. Nesih ol
maz Tevrat-ı İncil gibi. Yahut da hakimdir, yerli yerinde helâl ve
haramı hükmeden âyetlerdir.
3-

^J a
l-a

Bu âyetler, dalâletten hidayete sebeptir.

1J

Muhsin olanlara, güzel işler işleyenlere hidayet ve rahmettir.
4-

—
-A s

—
_Aj

ojJLyâJl (Jj -o-jAj j j jjJl
S

j_>jJl ("Muhsin" vasfını alan kimseler,) onlardır ki;
Sj Iws^Jl Namazını ikâme ediyor. (Cenâb-ı Âllâh, "yef'alûssalâta"
demiyor. Namazı kılan demiyor.) Namazı âdâb-ı erkânı ile kılar.
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Namazı ikâme etmek başkadır, namazı kılmak başkadır. Nama
zı âdâb-ı erkân ile kılmak, secdeyi rükû'a karıştırmamak, rükû'u
secdeye karıştırmamak, âyetleri birbirine karıştırmamak. Nama
za durduğu zamanda Huzur-u İlâhi'de olduğunu bilmek, gafletten
arınmak hususunda gayret göstermek. Âllâh dilerse bizim gibi gaf
letle ikâme edilen namazlarımızı kabul eder, namaz borcu ödenir.
’ S,,'' -*°j,^
Fakat ona terettüp eden nimetler geri kalır. öj_SjJl üj-% j Zekâtı
nı, müstehakına verir.

p—*

Ve onlar âhirete

de kesin olarak imân ederler.
5■

p* cLbJjij

5ja

d*

İ u J jl İşte onlar, L_£j J_a ^Jl_a , L p Rableri tarafından hidayet
üzerine halk olmuşlardır.

üj-ALLPJI

dirler ve felah bulanlar da onlardır.

[j—fA _ _İJ

p

j-*

o

s

İnsanlardan öyleleri vardır ki
S

ü ?'-_^1 ö - £

p f *i l zJjjl ijıj *

.

j a U ü I j_Aj
^

d L jJjlj Doğru yol üzere
V

Cj-* J -fs * Ç h J ^ 1j-4*

6- j y u ^>l

J5

'

p Lp

o

Jj-A satın alı'l

yor Ç._jJAJI j_f] yalan hadisler, havadisler. (Lehiv;) faydası ol
mayan şeyler. İnsanı geri bırakan, faydası olmayan bir şeyi satın
alıyor. Lehvel hadis; hadis-haber sözler. Lehiv; yalan. Yani hakikatı bırakır, yalan sözlerle meşkûl olur. Awl J~_A> j - p J f ! ] İnsanları,
Âllâh'ın yolundan çevirip idlâl etmek isterler. p_Jlp j L
olmadığı halde bilmeyerek. ljj_*

üj

Malûmâtı

Âyât-ı beyyinâtı

_*

alay ederek. j _ f o i_IJl _p P f* t±JL_i]^l İşte bunlara mühin olan,
>
'
V
rüsvay, zelil edici bir azap vardır.
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(Bu âyet-i kerime, Nadr İbni Hâris hakkında nâzil olmuştur.
Nadr, İran'ın masal kitaplarını satın alır. "Muhammed SaNâNâhû
Aleyhivesellem, size Âd ve Semûd hikâyelerini anlatıyor. Gelin
ben de size, Rüstem ve İsfendiyar'ın hikâyelerini anlatayım" der.
Bu sûretle müşrikleri eğlendirir ve insanları, Kur'ân'ı dinlemekten
alıkoymaya çalışırdı.
4__JİI

7

ülS

^ ! ülS Ij\^

(J,j l_İjLI 4_Jp ^__u IîJj
ı_->IJ_*j

(l-î)'
S?

1

' s

l İ7L7I 4_H p

I

oS

r

Iîij Böyle olanların üzerine âyât-ı beyyinat
s

,

okunduğu zaman, j j çevirir arkayı I^ie:_JLa kibr-i azamet ile. ülS
lg U —JLj ^__J Güyâ kulakları sağırdır da işitmez. Ij_ij 4__ljSI ^_i ülS
Sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, hastalık varmış kulakların
da, Kur'ân-ı Azimüşşân'ın âyetlerini dinlemiyor. (Fakat İran'dan
gelen lehvel hadisi, yalan sözleri dinliyor.)

i_ jIJ_*j

Ey

Habibim Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesellem, sen de onlara,
elim olan acıklı bir azâbın müjdesini ver.
Şimdi de imân edenler hakkında;

Kur'ân-ı Azimüşşân,

cehennemden bahsetti mi arkasından cennetten bahsediyor.
Cennetten bahsedince, ondan sonra cehennemden bahsediyor.
İyilikten

8-

bahsedilince, fenalıktan
^gi

bahsediliyor.

I I j . ı ^ I j J J I <üI

j_>JJI üI, O kimseler ki Ij _j ^I imân etmişler, Âllâh-û Rasûlûllah'a ve Kur'ân'a. oL^ JUklI Ij _ L p j İmânını da sâlih amellerle
tezyin ve takviye etmişler. Ijjc JI ol_L>-1 gi Onlara da şüphe yok
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ki içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol Nâim cennetler var
dır. Hem de;
9-

J jJ.*J| y* j liL>- «d)l J p j l^ji

l 4j -î J__>jJU- Orada ebedi kalacaklardır. L_ib- *İ)l JL-pj Bu va'd,
Âllâh-û Teâlâ'nın hak va'dıdır. Haktır, Cenâb-ı Hak va'detmiştir.
Jî

O

j_Aj O Âllâh'tırj-tjJül her şeye galip, galibin galibidir. Va'd-vaidini
i

0

ifâ etmeye galip,
10-

j|

her şeyi yerli yerinde halk eden O'dur.

-^j j j f j ^ 1lA ^ -^ i

l

jy y

j_o l_£JÎ İ-Ujli «l-a «l* u JI j_o IjJjjlj 4_)|i JıS" j_o l-£JÎ d*_Jj f_SsJ
(Sri/ Ç jj J
<

o

ı vy

s''

^

»ly*_.Ul jA>- Âllâh-û
L / İ j j f j ^ 1lA
Teâlâ, gökleri gördüğünüz şekilde direk olmaksızın yarattı. Jl* j l

4_jta JS' j - o l_gJ <JL_Sj

Sizi sarsmasın diye yere, tâ ki sizinle

meyil hareket etmemesi için yüksek dağlar koydu tesbit etmek
için ve yeryüzüne çeşit çeşit canlıları (hayvanları yaydı.)J_o U jp lj
/

S

(Ty3

2

y

J-ol

yi

İS"'

Ş

«LO «U_UJl Biz Azimüşşân, gökyüzünü

den yağmur yağdırarak her çeşidinden güzel, menfaatlı nebatlar
bitirdik.
(Göklerin görülür bir direği olmaksızın yaratılmasında, gök
leri tutup onları birbirine çarpmasını önleyen, görünmez manevi
bir direğin "Çekim Kanunu" olduğu belirtilmektedir. Âyetin aynı
kısmına; "O, gökleri gördüğünüz üzere direksiz yarattı" ve "O,
görüp durduğunuz gökleri direksiz yarattı" mânâları da verilmiştir.
Âyetin son kısmında ise bitkilerin erkekli dişili yaratıldığı gerçeğine
işaret edilmektedir.)

Lokman Sûresi • 45

11 - ^-î jj_ç J l^Jl J_> 4_jj,i j_* j_ jj Jl Jj_Jj>- lî L * ^ J jjlî l l

lJ—&

l
Crj*
5#**) ^

İ l J_l>- Ü_A İşte bunlar, (bu zikrolunanlar) Âllâh-û Teâlâ'nın
yarattıklarıdır.

j_* j_>jJl <j—!>- bL* ^-Şjjli Ondan başkası,

(şerik tuttuğunuz putlarınız) gösterin bana ne yaratmış? (Hiç) hau
yır. Âllâh'ın gayrı olarak mabût ittihaz ettikleriniz, neyi halketmiş1
's
s *
tir? Hiçbir şey gösteremezsiniz. C-t* <S^—^
üj—tJlkJl J_> Zira
zalimler açık bir sapıklık, dalâlet içine girmişler.
j l 4—a.5s:>tJl
■5$

x

S

LlJl J—ü!j
\

S

S S

Jl^—^_p alil j l i J-âS’ j_*j
<

^ 0

^ ^

ö

°

y

j l 4—i.£>Jl j —iÜ l i j l

^

y"

jl _âJj

Biz Azimüşşân Lukman'a

hikmet; (akıl, ilim, dirayet, isabet-i fikir) verdik. Rasûl-û Ekrem
Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. Lukman az söyler, tefekkürü
çok idi. Rabbine dâima hüsn-ü zan bağlar. Âllâh'ı severdi, Âllâh da
onu severdi."
"Fakat sevmenin alâmetleri var. Kim Rasûl-û Ekrem'i severse,
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem de onu sever. Rasûl-û
Ekrem'i çok seven, ona salât-û selâmı çokça getirir, sünnetlerini
ifâ eder. Âllâh'ı seven de O'nun emirlerine itaat eder."
Lukman Hekim, Dâvût Aleyhisselam'dan evvel fetvalar verirdi.
Dâvût Aleyhisselam peygamber olduktan sonra, Cenâb-ı Hak'kın
zikr-i fikri ile iktifa etti.
Dâvût Aleyhisselam sormuş. "Ey Lukman nasıl sabahladın?"
Cevaben; "Umûrum O'nun elinde. Elimde bir şey yok. Vücudu
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mun bir kılını beyaz veya siyah etmeye gücüm yetmez, her şey
O'nun gücü kudretinde."
Lukman Hekim'in bin yıl yaşadığı, bin peygambere talebelik,
bin peygambere de hocalık yaptığı rivayetler arasındadır.
Rasûl-û Ekrem SaMâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "Sabah,
şafak rüzgârını ganimet bilin. Çünkü ağaçlara bitkilere ne yaparü
sa, vücudunuza da onu yapar. Sonbaharın rüzgârından da kena
dinizi koruyun." Ey nefs-i emmarenin esiri olan miskin-i biçâre.
Tefekkür et, ölümün günü belli değil. Malûm olan odur ki ölümden
kurtuluş yoktur. Böyle olduğuna göre, dâimâ ölümü düşünmek
lâzım gelir.
Lukman Hekim, bu dereceye kavuştuğunun üç sebebini bildi
riyor. 1- Ömrümde hiç yalan söylemedim. 2- Hiçbir zaman hıyanet
etmek hatırıma gelmedi. 3- Mâlâyâ'ni olan, din ve dünyaya fayda
sı olmayan hiçbir şeyi yapmadım ve söylemedim.
Üç şey var ki ancak üç şeyde biliniyor;
1- Halim olan kimse gadap zamanı belli olur. Öfkelendiğinde
yoldan çıkmadı ise o kimse halimdir.
2- Bir kimse şeci cesurdur, o kimsenin cesareti ancak muha
rebede belli olur.
3- Hakiki dostluk da ihtiyaç zamanında belli olur.
Cenâb-ı Hak, Lukman Hekim'e hikmet verdik buyuruyor. Hik1

metin birisi,

ji

^

j l Âllâh'a daima şükür üzerine olurdu. Şüku
O

redenin nimeti ziyadeleşir.
kendisi için şükretmiş olur. Jl- ^

$

O

^ s

LXJU Şükreden ancak
&l j L i

Her kim ki

küfrederse, Nimet-i İlâhiye'yi inkâr ederse ancak kendine yapmış
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olur. Âllâh-û Teâlâ, (halkın şükründen) Gani'dir, (ihtiyacı yoktur.)
Ve Hamid'dir (Hamd olunmazsa da her hamde O lâyıktır.)
v

#

13- fJ ü J üj-İJl j M L

i - û i j J u J dîl-i îlj

14

i

J -U J J l i î j j

Ey Habibim SaNâNâhû Aleyhivesellem, üm

metine bildir. Lukman Hekim, oğluna öğüt verirken şöyle demişti.
4_ k*A j —Aj

Va'ız, nasihat ettiği zaman
LA "Yavrucuğum! (Mu
)
0 oJ> ^ A •*
habbetle söylüyor.) ^ L- t Ü j —â J i Âllâh-û Teâlâ'ya şerik koşma.
Of

f

S

S

yj

0>

''

S

J âp f _ lkJ Üj—LJl j} Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür" demişti.

Şirk iki türlüdür. Biri şirk-i zahiri olan; imân etmeyenler. Diğeri
şirk-i hâfi olan ki riyâkârlık yapmaktır.
14- j_alp

j_ î 4_JL^Îj j_Aj

L- Aj

4_al

4_ejJlJ J j L^Jİ l l-Lj^jj

; ^ d l J l İ^ JJljJj J JSLİl j l
C,

x

o o

y

s

4_JjJljj j l_^Ji/l L lL ^ jj Biz Azimüşşân, insana vasiyet ettik,
nasihat ettik. Ana ve babasına itaat ve ihsan etmeyi. 4-jjJlJt İhsanen L İ aj 4_*l 4_d>- çünkü anası, onu nice sıkıntılarla taşımışa
0x \ s
tır. j - A j J_p Sıkıntı üzerine sıkıntıya düşerek karnında taşıdı.
j . _alp j _ i i_îl^kij Doğumdan sonra iki seneye kadar bir hanım,
çocuğuna süt vermekle meşgul olur. Ne kadar çok müşkülât. Eğer
Cenâb-ı Hak, ananın kalbinde merhamet halk etmezse, bu kadar
ağır meşakkatlere katlanması imkânı olmaz.
A?
x

f

s

d LA JJlJj J j S L İ l j l (İşte bunun için) önce bana, sonra da
**>
®^
ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. ;^_vaLJl J l
Dönüş ancak banadır.
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^ İp 4_ı t l İ

15-

J l ^ j J l t_»l 5l j

'

S

'

aJ

S

S

l_a

i j _jc>ol ^j—
p i l J—

ol j

^ ^_—
J j l 9jJ*.a L-ğJ-Il ^ —
îI

j

®

^_> İ j-C J Ol J_—
p İIJ l_a U- Olj Eğer onlar, ana baban bilmediğin
bir şeyi bana şerik koşman için cehdeder zorlarlarsa, t —
I

l—«

o

i_—
İp 4_) hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne bana or
tak koşman için zorlarlarsa, bu hususta onlara itaat edilmez. Her
şeyde muvafakat var, yalnız şirkte muvafakat yok. L L J İa J

i

l_îjJ âI LJJJl ^—
—
î l—
_L^ L-lL j Onlarla dünyada hoş geçin, (ma'rûf
vechile şer'in râzı olacağı, kerem ve mürüvvetin iktiza eylediği
/S

S'*

&

şekilde sahib ol.) J l L L J l j_a

^-Jlj Bana tâbi olan, dönen

lerin. (Dinde tevhid ve ihlâsta Bana itaat edenlerin) yoluna ittiba
et. 1 _ J l
Hepinizin sonunda dönüşünüz ancak Banadır.
-- )
>^9 “ '
0-0''-*''
Oj-İL*J î _—
££ l_ L i_5s£jliO zaman size imânınızdandolayı mü
kafat, anana ve babana da küfürlerinden dolayımücâzatederim.
16- ^—
î jl

^—
Sj_SOi J i j _— j_a 4_j>- j |l_JÜa t l_J Oj l—g-ij J —>L
^—
J- L

lj

J i l Ol i l 14 , o b ^ j V l

jl c^l^—Hl

l—
> (Lukman Hekim öğütlerine devamla şöyle demişti.)
Yavrucuğum! <J^J — j - a J_!>- Jl_âia t l —
J Oj. l
*

j işlediğin kötülük

'

s

veya iyilik bir hardal tanesi kadar bile olsa

jl

o

^

^—
i

Hl l_$j oL_> j^ jV l ^—
—
i j l olj-L_.Ul ve o, bir kaya içinde veya gök
lerde yahut yeraltında gizlenip kalsa da Âllâh-û Teâlâ, kıyamet
S

&

'

\

$

/v

günü senin karşına getirir. %_*- l _JaI Hl Oj Âllâh CelleCelâlûhû
** *
'
^
lütuf sahibidir, gizli şeyleri bilir, her şeyden haberdardır.
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17- La ^_P

lj j-SlaJl j-P 4_jlj cLjJ_*.aJL> J—alj Oj-LâJl ^.-îl

l_>

jj-aJl ^j_p j_» i L L j l d L U l
Lj Ey oğlum, öjLLkJl ^Jl namazı adâb-ı erkânı ile kıl. j_ iîj
cJjj_JLJlj İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. ^j p 5 ;l_5
^

o

^

S
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j- S lU l Münkirlerden nehyeyle. lİJl-^L-L^I L J J_p J _ J l j (Bilhassa
bu emir ve nehiyler yüzünden) başına gelen musibetlere sabret.
x_

/ o

o ^ c

^

^

j j —JJl ^3_p j - a i i - L j} Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işler
dendir.
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İİJ--^- j _ J j J V j Kibirlenip kü

çümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlene
rek yürüme.

j

j

_ _ >

J J l ü J " L _£ V ü l jl. Zira Âllâh-û Teâlâ, ken
,_

disini beğenmiş övünen kimseleri asla sevmez yani azaplandırır.
Jl
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19- o j v J o lj-^ V l ^J_Sljl (jl,

Jl
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s'

0

0

j_a ^..g.j p lj iL _ L a ^_î J_^slj
l

i
il-rjv s j_a jL> J-plj L L - lL

J(_^ilj Yürürken (acele etme.)

İtidalle, sekinet ve vâkarla yürü ve (konuşurken bağırma) sesini
alçalt. (Merkebin sesi birdenbire anırır, sonun da yavaşlar. Merkeb
aç olsa öldürsen bile anırmaz fakat aniden anırmağa başlar. Ani
den bağırarak çıkış yapan insanlar, merkebi taklit etmiş gibi olur.)
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. Horozun
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ötmesinde Kelimeyi Şehadeti getirin. Merkep anırdığında şeytan
dan geliyor ve seslerin en çirkinidir.
I

o\j_v?'y\ j_&\ j\ Unutma ki seslerin en çirkini,

(avaz avaz bağıran) merkeplerin sesidir.

20-

«\j (J^j VI

l—oj
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\j-<j—**J\ ^-5 l-o

^ Lpjj_*j Aü\ ^ç-S jliL.Ş»-' fj —o crul_U\

«Ül)\ j\

^_J\

■S-ÎJöLjj öj-Alt 4—

t^ı_ıs" sy^j ^ j _a sy^j
^__î l—«j

o\j-o—“^\

i_ş-S

l—o

j»—Sİ! j>c—^ iw\

Görmüyor musunuz? Âllâh-û Teâlâ, göklerde ve yerde ne varsa,
hepsini (Güneş, Ay, yıldızlar, nebatat, hayvanât, denizler ve nev
hirleri) sizin için müsehhar kıldı, emrinize verdi. Yeryüzünde büü
tün mahlûkât ve nebatat hepsi insan için halk olmuştur. İnsanlar
da Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem için halk olmuştur.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem de Mir'ât-ı İlâhi'dir. Âls
lâh-û Teâlâ'nın zuhuru için halk olmuş. Mir'ât-ı Muhammed'den,
x

j.

ÂJlâh görünür dâim. £_l.\j İkmâl etmiş, tamam etmiş.

x

jUSCÎp

4_lUUj öj_Alt Nimetlerini açık ve gizli olarak, size bolca ihsan
ettiğini görmediniz mi? (Zâhir ve bâtın, diyorlar ki zâhir nimet,
dünyada olanlar. Bâtın nimetler ise ahiretteki nimetlerdir. Bazıları
da zahiri olan güzel sûret, azaların güzelliği. Bâtınî olan ise kâlpteki Mir'ât-ı İlâhiye'dir. Bazıları da görünür ve görünmeyen nimet
lerdir. Bu nimetleri düşünenler için, elbette Âllâh-û Teâlâ'ya imân
ve itaat etmek lâzım gelir. Fakat insanların bazıları kefûr, nankör
olur, Hâlik-i Kâinat hakkında.)

İnsanlardan bazıları var

j\

\jj-_> j»—î\
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ki J il_ L

mücadele ediyor, karşı geliyor. Ml

Fillâhi'den,

Müfessirin-i Kirâm birçok mânâlar vermişler. FiMâhi; Allah'ın mev
cudiyeti. Şimdikilerin dediği gibi, "Nerede Allah! göster görelim"
dedikleri gibi. Böyle söyleyenler, Âllâh-û Teâlâ'nın âsar-ı sıfatlarını
görüyor. Gördükleri halde yine de "Allah nerede gösterin" diyorlar.
Görülen bu kudret-i azamet, Allah'ın birliğine delâlet ettiği halde,
İsâ ve Üzeyir Aleyhisselam'ı isnat ediyor. Ayrıca melekleri de isnat
edip şirk koşuyorlar. Yine insanlardan bazıları var ki Âllâh ile mür
câdele eder. Yâni Allah'ın sevdiği kimselere dil uzatıyor. Cenâb-ı
Hak'kın makbulü olduktan sonra, ne hakkın var ki dil uzatıyor
sun? Bir peygambere, bir veliye nasıl olur da dil uzatılır. Bu dil
o

uzatmak da bir ilme müstenit olmadan

^

j L_L

bir malûmata müstenit değil, bilerek söylemiyor.
dâ'dan murâd; Rasûl-û Ekrem'in sözleridir. ^__L>

bilmiyerek,
V?•HüV j Kitâb-ı

Münir'den murâd; Kur'ân'dır. Onların bu itiraz ve inkârları, Kitâb,
Hadis veyahut diğer bir ilme müstenit değildir.

21- l_j£l>l 4_j! p

LiJi:>-j La

J l->
. lJ_H* MI Jj_âl La Ij—*-~Jİ jt gI J l-j5 l^jj

^_*_.Ml t_-»İJ_p J l
Ml JjJ l La lj-^ l

o l- _j-|?l

J i L lj Bu inkâr edenlere münâfıklara ge

rek Allah'a, Tevhid-i İlâhiye'ye, Kur'ân-ı Azimüşşân'a gerekse Âlk
j!

lah-û Teâlâ'nın sevdiklerine itiraz edenlere denildiği zaman; lj_*Jl
Ml Jj_j( l_a "Gelin Cenâb-ı Hak'kın inzal etmiş olduğu âyetlere."
j» x

Kur'ân'a yüzünü çevir de oradan haber ver denildiğinde; J_. lj J li
^y
o'' s' ''t s
» L L L l 4_1İp l_iJL5^j l _a L _^ "Hayır, biz babalarımızı üzerinde buldu
ğumuz yola, dine ittibâ ederiz" derler.

jlM L ^ l j -

j-Jjl
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^j<_İJl _ Ü l_p Şeytan, onları cehennem azabına da'vet ederse
de (yine ittibâ edecekler mi?)
Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem, bir gün Aliyy ibni
Ebû Talip Kerramellâhû Vechehû görünce demiş; "Yâ Ali, senin
meşrebin İsâ Aleyhisselam'ın meşrebine benzer. İsâ Aleyhissey
lam meşrebi bu idi. Âllâh-û Teâlâ, bir kavmi cehenneme gönder
di. Hıristiyanlardır. İsâ Aleyhisselam'a muhabbet ederek ifrâta
gittiler, "Âllâh'ın oğludur"

demek sûretiyle. Diğer bir kısım da

İsâ Aleyhisselam'ın aleyhinde ileri giderek, yahudilerdir. Hâşâ!
"Veled-i zinadır" demek sûretiyle. Cenâb-ı Âllâh, her iki fırkayı da
cehenneme gönderdi.
Yâ Ali, senin de meşrebin budur. Benim ümmetimden zuhur
edecek iki fırkanın biri, sana ifrat olarak bağlılığını gösterecek olan
lar ki Râfizilerdir. Diğeri de senin aleyhinde açık davâ edecekler ki
Haricilerdir. Her iki fırka da cehennemliktir.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, bunu bize haber
vermiştir. Hâriciler bu zamanda hemen hemen kalmadı. Rafiziler
ise hele son zamanlarda, hele şimdi daha ziyade tekemmül etmiş.
Çünkü ehlisünnet ulamâları çok azaldı, yavaş yavaş ortadan kal
kıyor. Hatta Bağdat civarlarında çok galebe etmiş, tesirini bizim
memleketimizde de gösteriyor.
Eğer biz aklımızı başımıza getirmezsek, bizim için çok büyük
tehlikedir.
Âshab-ı Kiram öyle bir cemaattir ki mâlını, canını, ruhunu, her
şeyini Âllâh-û Rasûlûllah için fedâ etmiş ve bütün muharebelere
iştirak etmişler. Bugünkü Din-i İslâm'ın kuvvetine sebep olmuş
lar. Kıyamete kadar her Müslümanın boynunda onların hakkı var.

Lokman Sûresi • 53

Çünkü onlardır bu dini ihya etmişler. İşte böyle olan bir Âshab-ı
Kiram'a, can-ı gönülden muhabbet etmemiz lâzım gelir.
Sonra, Âshab-ı Kiram öyle bir cemaattır ki Âllâh-û Teâlâ bütün
mahlûkâtın içinde onları, Habibine mûsahib, âshab diye intihab
etmiş. Âllâh, kendi habibine sevdiklerini veriyor.
Onun için İmâm-ı Mâlik diyor; Âshabı sebbetmek, onlara dil
uzatmak küfre kadar götürüyor.
Buraya kadar olanlar akli delillerdir.
Ayrıca âyet-i kerime ve hadis-i şerifler mevcuttur. Cenâb-ı
Hak, Ashâb-ı Kirâma şehadet ediyor. Âllâh-û Azimüşşân'ın şes
hadeti, hiçbir şeyle muâdil tutulamayacağına göre. Cenâb-ı Hak
j!

S s

s

^

* t

birkaç âyette, Sûreyi Feth'in sonunda 4_*^> j ^ jJ lj^ l

^*

Jl

^

jj

^

Muhammed Sallâllâhû Aleyhivesellem, Cenâb-ı Hak'kın hak peyr—
'

gamberidir.

j _ J J lj Onunla beraber olanlar ki Âshab-ı Kir

ram'dır. Ne değerli bir cemaat ki Cenâb-ı Hak, onların sıfatlarını
Kur'ân-ı Azimüşşân'da bize bildiriyor. jLASol J_p ilJ ^ l Küfre karşı
gayet şiddetlidirler. ^

£L^j Kendi aralarında ise mübâlağâ ile

merhametlidirler.
Yine Cenâb-ı Hak, onların ahvalini beyan ediyor bize. ^
LİS'j Onları daimâ rükûda ve secdede görüyorsun. Bu ibaO
j

det içinde de gayeleri nedir?

JÎ

\

dlıl

^

S

/

J ^

n

Âllâh'ın

rızasını fazlını talep ediyorlar. Âshab-ı Muhammed'in Sallâllâhû
Aleyhivesellem sabah ve akşam rükûda, secdede bulunduğunu
bildiriyor, Cenâb-ı Âllâh. Onların bu ibadetlerinden gayeleri ancak
Âllâh'ın rızasıdır, başka bir şey değildi.
Cenâb-ı Âllâh, böyle meth-û sena edip buyurduktan sonra,
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böyle şehadet ettiğine göre, bu Rafizi, "filan Rafizi böyle" demiş
şeklindeki sözler, bir Müslümanın kulağına kesinlikle girmez.
Başka bir âyet-i kerimede de Cenâb-ı Hak, onların hakkında
emrediyor, şehadetle bildiriyor.

&I Jl_p j }İSj Ve küllen;

Bütün Âshab. İstisnâ olmamak şartı ile bütün Ashabı, Muhammed
Sallâllâhû Aleyhivesellem'e, Cenâb-ı Âllâh hüsnâyı va'detmiş.
Hüsne; cennettir. Cennet olduktan sonra demek ki bu âyet-i kerie
meye nazaran, bütün Âshab-ı Kiram ehli cennettir.
Yine Cenâb-ı Hak emrediyor. Âshab-ı Kiram'ın meziyeti hakk
/V

^

^

^

kında, Cenâb-ı Âllâh şehadet ediyor. Ijl ^-Jİ 4Ü)l_>^.İSj buyuruyor.
Âllâh'ın şehâdeti kâfi değil midir?
4_al
UU
Küntüm; sizler. Âshab-ı Kiram,
üf
Rasûl-û Ekrem'in zamanında olanlardır. Âshab-ı Kiram, 4_«I
j L İ lJ

insanlar içinde Âllâh-û Teâlâ'nın çıkarmış ol

duğu en hayırlı bir cemaattir. Cenâb-ı Âllâh, bir cemaat ki Âs-ğ
hab-ı Kiram'a hiçbir ferdini istisnâ etmeden, "hayırlı bir cemaat"
buyuruyor.
>S *
Yine başka bir âyette; £İJig_^ IjJ^Sod lU
7

}

>

S* >
4_«|
*

s*

S 's
dUÂS'j

j L İ J I J__p Ve kezâlike Böylece lU .'IJ 4_«I l^LİJc>- Biz Azimüşşân, sizi âdil bir ümmet halkettik. jl_ ü I J__p

^ IjJi^&J

Tâ ki kıyamette siz, diğer ümmetlere de şahit olasınız.
Demekki bütün ümmetlerin en hayırlısı, Âshab-ı Kiram'dır. Bir
de Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, nûr-u nübüvvetle bi
liyor ki son zamanda zuhur edecek bir takım insanlar, Âshab-ı Kio
ram'a dil uzatırlar. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, 1400
sene evvel Âshab-ı Kiram'a dil uzatacaklarını görmüş. Bu fenaa
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lıklara mâni olmak için, Müslümanlar dalâlet yolunda gitmesinler
diye bazı emirler vermiş.
Rasûl-û

Ekrem

Sallâllâhû

Aleyhivesellem

buyuruyor ki;

"Ûsikûm bi-eshâbi hayran" Ey ümmetim, size vasiyetim budur.

Ashabıma dâima hayrı söyleyiniz. Âshabım hakkında şer kelimeleri
söylemeyiniz.
Yine Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor.
"Le-aneMâhü men sebbe ashâbi" "Benim âshabımı sebbedene,

Âllâh lânet etsin" buyuruyor.
Yine bu mevzuda Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem
buyuruyor. "İnne şirâra ümmeti yevmel kıyameti ecraehüm alâ
eshâbi" İnne şirâra ümmeti. "Benim ümmetimin en şerlileri, ec
raehüm alâ eshâbi âshabıma karşı cür'et edenlerdir."

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem emrediyor. "Hafizâllâhü men hafizani fi eshâbi" "Âllâh hıfzetsin bir insanı ki benim

hukukumu düşünsün de âshabıma dil uzatmasın. Beni seven
âshabımı sever. Âshabımı seven beni sever."
Rasûl-û Ekrem Aleyhisselam buyuruyor. "Lâ tesubbü eshâbi."
Benim âshabıma dil uzatmayınız. "men sebbe eshâbi" Her kim ki
âshabıma dil uzatırsa, "fe aleyhi lâ'netuNâhi vel melâiketi vennesi ecmeîn" Âllâh'ın, meleklerin lâneti, insanların lâneti üzerinde

olsun.
Yine Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor.
"Şefâatün mübahatün ille limen sebbe ashâbi" Benim şefaatım

ümmetime mübahtır. Ancak âshabıma sebbeden, dil uzatanlara
şefâatım yoktur.
Yine Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "İze
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zûkira ashâbi fe-emsikû" Benim âshabımın ismi zikredildiği zad

man dilinizi tutun.
Rasûl-û Ekrem SaMâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "Âllâha fi
eshâbi" Âshabım, Âllâh'a mütevecihtirler. "Lâ yettehızîhûm ara
dan be'di" Benden sonra onları hedef yapmayınız. "Femen ehabbehüm feli hubbi ehabbehüm" Âshabımı seven, ben onları sevdi
ğim için onlar da onları seviyor. "Ve men ebgadahüm febi zulmi
ebgadahüm" Eshabıma buğzeden, bana buğz ettiğinden dolayı
buğzediyor.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "Ni'mel
kavmi ashâbi" Ne güzel kavimdir benim eshabım. "Cezâhûmullahi hayra" Âllâh mükâfatları ihsan eder, hayırla inşâellâh.
Rasûl-û Ekrem SaMâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "İze erâdâNâhû bi-abdin hayran" Âllâh CelleCelâlûhû, bir kuluna hayrı
irade ederse zâhiri alâmetler yapar. "Evkâ hubbe eshâbi fi kalbihî" Âllâh CelleCelâlûhû, âshabımın muhabbetini o kimsenin kals
bine ilkâ eder. Âshaba karşı kalbinde bir muhabbet hâsıl olur.
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "İze eradellâhû bi-abdin hayran alkahû bi âshabı fi kalbi. Fevellezi nefsî
biyedihi" Kasem ederim O Âllâh'a ki benim nefsim, O'nun yed-i

kudretindedir. "Lev enne ehadeküm enfeka misle uhudin zeheben" Eğer birinizin, Uhud dağı kadar altını olursa ve o altını da
Âllâh için sarf ederseniz. Âshab-ı Kiram'ın, bir gün Rasûl-û Eks
rem'in sohbetinde bulunduğu şerefe nâil olamazsınız. "Fevellezi
nefsi biyedihi" Kasem ederim O Âllâh'a ki benim nefsim, O'nun
yed-i kudretindedir. "Lev enne ehadeküm enfaka misle uhudin
zeheben" Uhut dağı kadar altınınız olur da infak ederseniz Âllâh
için, "me edrake misle amele vahidin minhüm yevmel vehiden"
Onların bir günde kazandıkları kadar kazanca sahip olamazsınız.
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Rasûl-û Ekrem SaNâNâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "Esbetikûm alessırâtı eşeddûkûm hübben li-ashâbi ve ehli beyti" Sırat

köprüsü, cehennemin üzerine kuruluyor. Orada sabit olanlar kim
lerdir? Âshabıma ve ehl-i beytime muhabbeti olanlardır. Âshaba
ve ehl-i beyte buğz etmek, İmân'ın selbine sebep olur eğer tevbe
etmezse. Âshab-ı Kiram'ın hepsi de müçtehid idi. Başkasının içtie
hadına uymaya lüzum olmuyordu.
Yine Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem buyuruyor. "Ashâbî kennûcumu" Benim âshabım gökteki yıldızlar gibidir. "Bigayri himmektedeytüm ikdeteytüm ihdedeytüm" Âshabımın

hangisine iktida ederseniz hidayete varırsınız.
İmâm-ı Rabbani bu mevzuu, Mektubât'ının bir yerinde işaret
ettiğine göre; "Bu münafıklar ki âshaba dil uzatırlar. Zannetmeyin
ki bunların maksatları âshabdır. Bunlar mülhiddirler. Dinden, kim
taptan halkın itimadını izale etmek istiyorlar da bu yolu takip
ediyorlar. Maksat âyeti, hadisi gözden düşürmek için. Âshaba dil
uzatacak ki menfur niyetine ulaşabilsin. Bu mülhidlerin maksat
ları; âyetten, hadisten, sohbet-i peygamberiden halkın itimadını
azaltmak ve netice selbetmektir ve ilhaddan başka bir şey değil
dir" diyor.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Kaddesâllâhû Sırrahülaziz buyu
ruyor; Eğer Âllâh bir kimseyi rüsvay etmek isterse, rezil etmek
isterse onun kalbine bir meyil verir, temiz insanlara dil uzatmaya
başlar. Bir adamı gördük ise temiz insanların aleyhinde söylemeye
başladı mı, bilin ki Cenâb-ı Hak onu rüsvay rezil edecek."
Eğer Âllâh bir kuluna yardım etmek isterse ne yapıyor, âlâmeti
nedir? Onun kalbine, temiz insanların aleyhine konuşmayı yasak
eder.
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Cenâb-ı Âllâh bir kuluna vermek, lütf-û keremde bulunmak
istiyorsa duâ ve iltica ettirir. Duâ da Âllâh'tan, icabet de Âllâh'tany
dır. İcabeti irade ediyor ki duâya sevk ediyor, kabule sebep olsun.
Eğer Cenâb-ı Âllâh birisinin ayıbını setretmek isterse, insanların
ayıplarına nefesini sarf etmez.

22-

öjJ_*Jl> il_ .ija .ii J_âs j _

j _aj aUİ

4_£>-j JJL_ j j —«j
JJ.İVI İ i l P i l J l j

j^-oj Her kim ki

J J - İ j yüzünü, yüzden murâd halis

kendini. Âllâh'a çevirir de hâlis kâlbini Âllâh'a çevirirse, j_*j İ l Jl,
j i s - imân sahibi olduğu halde. Bir de kâlbini oraya çeviriyor ihlâs
ile tevhid ile mümkün olduğu kadar ibadet ile. İbadeti, Cenâb-ı
O

^,s

Hak imkânımız gücümüz nisbetinde istiyor. öjj_AJl> i L i Ü l
^_2jJJI Böyle kimseler temessûk etmiş yapışmışlar

jl _İü

öjj__*Jl>

kuvvetli bir ipe. Kuvvetli bir vasıtaya ki yolda bırakmaz bir vae

jt

s

\

A

s

sıtadır. jj_J>Vl 5_Iilp İ l j l j Bütün emirlerin, işlerin sonu Âllâh-û
Teâlâ'nın huzuruna varıp dönecektir.
23- İ l j| lj _
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lİ J l aj_is i_>j>- j u j_as jj-«j
jj

J ji

J - iP

oj_jk i L j j P *:^_S j _ is j P j Ey Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesellem kim küfrederse, onun küfrü seni mahzun etmesin.
L ı İ Onların dönüşü ancak Bize'dir. Ij _Ju P l _ i J g^r.s
O zaman (kıyamet günü, dünyada) işledikleri küfür ve masiy
j!

yetleri onlara haber vereceğiz.

Jl

j j Jl-İJI

^

^

^

/V

oli_> J _ İ p İ l jl, Âllâh

CelleCelâlûhû kâlbe geleni bilir. Gizli söyleneni, hâfi söyleneni
işitir. Kâlbe gelenleri bilir, kullarının sinelerindekini hakkıyla bilir.
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24- Jg.İP t—JİÂp

1,

j

**

.Aİ pj *^Jl3 p-û**-*-*

^_JlS X g«.*i Az bir zaman dünyanın mâl-ı servetiyle metay
^
x
's '
>>' * ' s >
landırırız. )â ,1p
J | p _ a ^ -İİ jİ—J Ondan sonra galiz, elim
olan bir azaba giriftar ederiz onları.
u0 j

25-^ i - U İ l J J &l j j y İ J * # lj oljJ^ÜJl

V î_AjXsf J l)
ül j J j iJ

Vlj olj-LÜ Jl j Jİ>-

U-Jj Hâlik-i Kâinat'ın

mevcûdiyeti, azamet-i kudreti, vahdâniyeti o kadar mâlumdur ki
kâbili inkâr değildir. Celâlim hakkı için! Onlara, "Gökleri ve yeri
jj

kim yarattı?" diye sorsan. "Elbette Âllâh-û Teâlâ" diyeceklerdir. J
^

jl_Xj İJI

Ey Habibim Ekmelerrusûl Sallâllâhû Aleyhivesellem, Âly

lâh-û Teâlâ'ya hamdet, senâ et ki sana muhalif olanların kendi dild
X

^

X

leri ile itirafı, hüccet olsun onların üzerinde. j j —U-*> V

j! ^ o ^

a^SI

J^_J

Belki çoğu kimseler bunu bilmiyorlar. Halik-i Kâinat Rahim'dir,
zuhur eden kabahatların cezasını derhal vermiyor. Tevbe istiğfar
eder vazgeçer diye bir süre mühlet veriyor.
26^

£^*Jl j -a ctA)l j|
'o

J f J VlJ

x

_Ul

t^-,lj-*—Jl ^3 L djo.
^

L_X 4jü, Göklerde ve yerde ne varsa hepsi,

Âllâh-û Teâlâ'nın halk ve mülküdür. Jl ^jXJI ^l X!I

ü l j| Âllâh Celâ

leCelâlûhû, bütün kâinatın ibadetinden ganidir. Bütün insanların
hepsi mü'min-i sâlih abid olsa, Cenâb-ı Hak'kın azamet-i kudrek
tinde artış olmaz. Övülmeye ve hamde lâyık olandır, müstehaktır.
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aJ_*j

27-

^ _ îl

ö^t_Ju (j_^

^-9 l_« ül j_Jj

j_.jp alıl j ^ l o U A s ' o l i J U
Düşünmesinler, Allah'ın kelâmı yakında tükenip kesilecek.
Çünkü kelâm, mütekellimin sıfatıdır. Mütekellim Âllâh'tır, ebedidir.
Ebedi olduğu için kelâmı da ebedidir. j_Jj Eğer j^ jV l ^_i U ül
yeryüzünde olan bütün £ ^ _ i
oJl _İj

ağaçlar VüLil kalem olursa,

j_j>4 Jlj bütün denizler de mürekkep olsa (da Allah'ın sözlen

rini yazsalar. Bu kalemler ve mürekkep tükenir de) yine Âllâh-û
Teâlâ'nın sözleri tükenmez. Sonra jJ A l Ü LA . aJL-*^
X

ve hatta
o

^

^

buna yedi deniz daha eklense sözleri yine tükenmez. o J L İ j L J
^

j!

^

5<

^ l oL-US" Hiçbir zaman namütenâhi, mütenâhi ile ölçülmez.
aİ)\ Âllâh

ü\

CelleCelâlûhû Aziz'dir, galiptir, galibin galibig

dir. Hiçbir şey onu mağlup edemez. Hakîm'dir, her şeyi yerli yerine
halk etmiştir.
Rivâyete göre bu âyetin inmesine sebeb; Müşriklerin, "Mue
hammed'in getirdiği Kur'ân vesaire yakında tükenip kesilecektir"
demeleri olmuştur.
Bir başka rivayette denilmiştir ki; Peygamberimiz Sallâllâhû
Aleyhivesellem Medine'ye hicret edince, yahûdilerin ulaması ge
lip şunu söylemişler. "Haber aldık. Sen, (size ilim nâmına pek az
bir şey verilmiştir) dermişsin. Bu sözle bizi mi, yoksa kavmini mi
kasdettin?" Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivesellem; "Hepinizi, sizi
de onları da" cevabını vermiş. Bu sefer,
"Bilmiyor musun, bize Tevrat'ta her şeyin ilmi verilmiştir" de
mişler. Buna cevaben;
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"Tevrat'taki ilimler, Allah'ın ilmine izafetle azdır. Size amel edip
faydalanacağınız kadar ilim verilmiştir" buyurulmuş.
"Kime hikmet verildi ise ona çok hayır verilmiş demektir, söK
züne ne buyurursun? Şu halde, az amel ile çok hayrın arası nasıl
bulunur?" demişler.
Bu suâle cevâben, bu âyet-i kerime nâzil olmuş.
28 ■
^u,âLi

^C** dJÖİ j j aJj>-lj

Vj

V j L ^ L L i Lj

l _ £ İ l i l_Ja Sizin yok iken var olmanız, 1 __n1 *j V j tekrar kabir
'
^ ^
den kalkarak diriltilmeniz, ö J^ lj L r -U.S Vj bir tek kişiyi yaratmak
S ''

y

ve diriltmek gibidir. Cenâb-ı Hak için "kün feyekûn" iledir. Ol dedi
ğinde oluverir. Cenâb-ı Âllâh için bir işin olması, diğer işlere mâni
I ^
olmuyor. Bir işin, diğer işlere mâni olması mahlûkat içindir. &>l j j
^__j.c*’ Allah CelleCelâlûhû Semi'dir işitiyor, sizin sözlerinizi
kalplerinize de gelenleri bilir. Basir'dir. Allah yaptığınızı görüyor.
Halinizden gafil değil. Meşrû şekilde hareket ediniz ki Huzur-u İlâ
hiye gittiğinizde mahçup olmayasınız.
2

9

s

'

*

—j->-j j —lç-*j
J l-IJI

j U g^ 1 LS-İ J - ^1

J-Iİ' LS_i j ı- f l\

s

h

'

AÜİ

jL^Jl Ç-Jyj jLgİJl

S*

^

^ j j Jh

^ ^ T

—<^«J —:>■'(_jj^j—^ JSj —
J l-IJI Ç-Jy ^l j l J J L-J' Gözlerimiz

önünde cereyan eden, senelerce devam eden kış yaz, dâimâ dakie
ka dakika devam ederek kışın geceleri, yazın ise gündüzleri uza
tıyor. Zaman gelir gündüz on altı saat, gece ise sekiz saat olur.
Onun aksi de kışın gündüz olur sekiz saat, geceler olur on altı
saat. Bilmez misiniz, görmüyor musunuz ki Âllâh geceyi gündüze
ve gündüzü geceye katmakta? j_JUJlj

j> ^ -j Güneş'i ve
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0

Ay'ı da (insanların faydalanması için) müsahhar kılmıştır. ^ j_£( S
^X—Lo

J \ Her biri muayyen bir vakte (devrelerine veya kıya

met gününe) kadar devir ve seyredecektir. ^_l>-

L*j û\ j l j

Âllâh-û Zülcelâl bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
jt

30- j

)

$ s

0

^

j,

&«d)l j l j J J ^L Jl

s

jt

0

**''■&

0

}

\

s

s

j —a üj—f'Jj l-^ j l j j_^J\ j &<d)\ j L->
^

^

!o

ı j p

j2 0 j i ^s / ^
j - ^ l J-& ü l jl_j dLJo Bu haber verdiklerimiz zahir gerçeklerle
Âllâh-û Teâlâ, hakkın tâ kendisidir. J^_U3l 4_Jj:> j,_^
j,

LX j l j
0

j!

1
İt* S

O'ndan başka taptıklarınız ise hiç şüphesiz bâtıldır. j^JJl j_A*İ)\ j l j
t s0
n
*V
^_l£J\ Gerçekten Âllâh-û Teâlâ çok yüce ve çok büyüktür.
^4>\

31- u_? j i ,?-:İ1İ\ ı>?

* j_ ^ \

^

dLUJl ü l j i f J

jjİ L d jl!^ J İ U
^ \

f - ^ J i>\

c

~ U :j j - J J l

.İLJİ

dJLüJl ü\ j i f_J\

Vahdaniyetinin bazı delillerini göstermek için, Âllâh-û Teâlâ'nın
rahmet ve ihsanıyla denizde gemilerin seyretmekte olduğunu
>

görmedin mi?

^

^

's

s

s

^jl—L^ J iL J o ld V ^_Jo

*>

j\ Şüphesiz bunu

da, çok sabırlı ve şükreden herkes için âyetler ibretler vardır.
Sabır, Kur'ân-ı Azimüşşan'ın birçok yerlerinde geçiyor fakat
tasrih edilmediği için sabıra üç mânâ vermişler. Üçü de muraddır.
1)

Musibet ve belâya sabreder. Âllâh'ın emri ile gelmiştir, Eld

hamdülillâh der.
2)

Nefsi güçlü, parası çok olur. Nefs-i şeytan masiyete galabe

eder, sabreder bu fenalıkların önüne geçiyor. Âllâh'ın emrine nasıl
karşı gelirim diye sabr-ı metanet gösteriyor.
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3)

Taatın meşakkat ve ibadetine sabreder. Aşkı ve muhabbet

galebe edince, ondan sonra ibadet ve taattan lezzet almaya baş
lıyor.
x

J!

j L l^ J l£ü Musibet ve belâya sabreden, ibadetin zahmetine
t

s

)

^

sabreden, nefsin masiyeti arzularına sabreden, jj5 L.

Nimet-i

İlâhiye'ye karşı da şükredenlerdir.
Bir hadis-i şerifte buyurulduğuna göre; "El-îmânü nısfâni nisfıhû sabrun ve nısfihü şükrun"

32- i l l i

^ J j ı 4_j û - f İ
J S V jl—‘j Ij Ij J

jj
S *

/

J^-lkJlS' £-J_J

j;

s

i ı ıj-OS j J k j ı S
J

ı^ij
îl

*

b lj Ne zaman ki ihata etti. Gaşiye; ihata

demektir. İhata etti. (TJ-* Akidesi bozuk olan kâfir veya münafık
olan, sıkıntıya düştüğü zaman "Allah" der fakat sıkıntı geçtiğinde
unutur gider. Ne sabreder ne de şükrederler, isyanda devam eder
ler.
s **

bjj Denizin dalgaları onları ihata ettiği zaman,
s

J^-lMS" Zil; gölge demektir. Dağlar gibi gelen dalgaların gölgeleri
gelince, dağlar gibi gölgeler. *İ)l ij os Başlarlar Allah'a yalvarmaA
ya. 5-dJJl 4- î û - f l ^ Halis oluyor, dindar oluyor. Bu felâketten
halâs olduğum takdirde bir daha Allah'a isyan etmem diyorlar.
^Ul

^ l 1U Ne zamanki salih-i selâmete kurtulduğu vakit,
^ -4^ içlerinden bazıları orta yolu tutar. (Adl ve Tevhid'de

sabit kalır.) Sağlam imân değil de mütereddit kalıyor. J-^ j>: l—«j
İnkâr etmez UJlILt bu âyetleri delilleri (deniz vasıtaları ve uçakla
rı.) J S Vj Ancak jU-ı— gaddarın, nakzi ahdeden, Allah ile ahdini

64 •Tefsir Sohbetleri

nakzeden,

jj _İS

Nimet-i İlâhiye'ye kâfir olanlardır. Ancak nankör

olanlar, gaddarlar bilerek inkâr eder.
33- V j (3^ î_j j-P J_JIj ^J_£ V L-oJj Ij—>^>"Ij p—S
J»

)

oj —

j

0

p İI p

>

>s

s

y

s

S j Aj ^— 9

^

o

^

j

IJ—^I ^L-ÜI L-£jI L-d
X

S

J — Pj jI L --t-• ojJIj j P jW"
-

j

A “* j -°

^j-Aİl İ>L> fJdj£d V j LPİİİI
J-LıİI L_gd( L_J Ey İnsanlar! (Mekki olan âyetler "nâs" ile baş
lamış. Medine'de nâzil olan âyetler ise "ye eyyûheMezine emenû"
} ş

tâ

ile başlamıştır.) p _ S j lj_^l Rabbinize karşı gelmekten sakının.
Kendinizi muhafaza ediniz Azab-ı İlâhi'den. Emrine itaat edin,
nehyinden vazgeçiniz. L-Pjd IJ_i>-Ij Korkunuz, öyle bir gün geli
yor. O gün öyle bir gündür ki "aJJj j_ P JÜIj

V ne babanın

evlâda, ne evlâdın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çe
kinin. (Biri diğerinin azabını yüklenemez. Hiçbir şeyle birbirlerine
faydalı olamazlar.)L_Li ajL-JIj j - p jU -j—a

V j Hiçbir evlât da

babasına mukabil ceza görmez. Herkes amelinin cezasını çeker.
Hiçbir baba, evlâdının cezasını çekmez şefkâtı olduğu halde. j
dl)I JLpj Ey insanlar! Biliniz ki Âllâh'ın vâ'dı; hesabı ile cezâ ile
j

haşir ve neşir ile bu va'dler, hepsi de hak ve hakikattır. i_STjA
»i -» , •
'
LPÛİI oj_lPJI Bunu hak ve hakikat bildikten sonra, dünyanın mu
vakkat olan hayatı mâl-u serveti, evlâtları, Âllâh'ın ibadetinden
x 0

\

s *

y

sizi mağrur etmesin. j j j —AJI ^L_> p—SojAd V j Sizi mağrur etmesin
garur. Garur, şeytanın lâkabıdır. Şeytan, Âllâh ile sizi mağrur eder.
/

'

/v

p-Soyu V j Sizi mâğrur etmesin, yoldan çıkarmasın PİiL j Âllâh'ın
lütf-û keremiyle rahmetiyle gufrâniyle j j —AİI ki şeytandır. Şeytan
musallat olur. Neresi zayıf ise o taraftan tutar. Ne diyor şeytan;
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"Bu günahı işle. Âllâh CelleCelâlûhû tevbeyi kabul eder. Sen de
tevbe edersin" telkin ediyor.
(L o
34- L aj ^U-j^/l ^_î l_0f i*JJ L —l*Jl
j| i j —»J j.^sjl

y

y

İp U

j

s

o

I)

L
x
)J İpl—~J l f_ip aJ_lP İ İ j|

U ıjy'-Jİ->S j J-? l—°j İJ-p

lîl-a

S j J-?

^

fJ P İl

^

I f İp oJi_ip 2İİl j| Saat; kıyametin ismidir. Saat; kıyamet

ne zaman kopacağını Âllâh bilir, kimse bilmez olur ki bir dostuna
bildirir. (Saat-ı vahidedir ömr-ü cihan, saatı taata sarfeyle hemân.)
Yağmurun ne zaman geleceği ve yağacağını. Ana rahmindeki ço
cuğun; kız mı, oğlan mı olacağını, sait midir, şâki midir, sağlam
mıd^r, değil midir, ölü ve diri olarak dünyaya geleceğini Âllâh biy

y ®

^ o

$•t #s

s

lir. L - l^ l <J>->j Yağmuru, O yağdırır. ^-JVI
olanı, O bilir. Ij l p —
ne kazanacağını bilmez.

U i_ U !j Rahim'de

S j J ^ L J j Hiç kimse yarın
jiJ
^

s
^ ^

L->
"" ^

^
ı

s
ti

A-? l—«j Yine hiç
>

A

kimse nerede öleceğini bilmez. p_;>- f_.Jp İ l j| Şüphesiz Âllâh-û
Azimüşşân her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.
Derler ki; Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam, Süleyman Aleyhise
selam'ın yanına uğramış. Bir ara oradakilerden bir adama uzun zaz
man bakmış. Adam bunun kim olduğunu Süleyman Aleyhisselam'a
sormuş. "Ölüm meleğidir" cevabını alınca, "O galiba benim canımı
almak istiyor. Rüzgâr'a emret de beni Hindistan'a götürüp bırak
sın" demiş. Süleyman Aleyhisselam da onun dediğini yapmış.
Bilâhare Azrail Aleyhisselam'a, o adamın akıbetini sorduğunda şu
cevabı almış. "Ona uzun zaman bakmam, haline şaştığım içindi.
Zira o vakitte onun canını Hindistan'da almam emir olunmuştu. O
ise senin yanında idi. Sonra mukadder zamanda onu Hindistan'da
bulup rûhunu kabz ettim."

