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TÂ,HÂ Sûresi ; 135 âyet.

TÂ - HÂ = Arapça’nın harfleri..
SÛRE bu harflerle başladığı için - SÛRE’ye bu isim verilmiş.
SÛRE’de; Hz.MÛSÂ’a.s. olaylarına, geniş bir şekilde yer verilmiş...
Hz.MÛSÂ’nın lâkabı -> KELÎMULLÂH = ALLAH İLE KONUŞAN – anlamında..
Bu hususlar 11.âyetten itibaren – mucizevi şekilde anlatılıyor.!
Kardeşi Hz.HÂRUN’a da PEYGAMBER Yarcılığı görevi verilmiş..
O’devirde ŞEYTAN’nın yandaşı olan SÂMİRÎ’denen bir adamın yaptığı
BÖĞÜREN BİR BUZAĞI HEYKELİ–BİR PUT olayı 20/85.âyetlerde anlatılıyor.!
Hz.ÖMER’in Müslümanlığı kabûl etmesine sebep olan Sûre olduğu sanılıyor.

16.CÜZ

BismillâhirRahmânirRahîm.
Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla.
20/1. (GİZEMLİ bu harfler için kitabın başında bilgi verildi.)
TÂ, HÂ...
20/2.->4.
Ey MUHAMMED.! BİZ KUR’AN-ı SENİN sıkıntıya uğraman için değil
ancak – ALLAH’tan korkanlara, BİR ÖĞÜT olsun diye indirdik..
KUR’AN, yeri ve yüce gökleri yaratanın katından,
Kısım - kısım indirilmiş bir KİTAP’tır...
NOT ; KUR’AN-ı KERİM için, âyetlerde ÖĞÜT kelimesi kullanılıyor.. Aslında
KUR’AN okumak ve uygulamak FARZ’dır. FARZ = EMİRLER ve YASAKLAR dan ibaret
olan = İLÂHİ HÜKÜMLER-KANUNLARDIR... ÖĞÜT = İNSANLARIN DERDE - SIKINTIYA
DÜŞMEMESİ ve İYİ-GÜZEL ŞEYLERE KAVUŞMASI İÇİN bazı hususlardaki ikazlardır.
Bu sebeple, KUR’AN-da bu kelimenin kullanıldığı muhakkaktır. Çünkü,
Bak-> 0/57. 17/82. 41/44.âyetlerde, KUR’AN-ın ŞİFÂ olduğu belirtilmiş.
ÖĞÜT-> ŞİFÂ’dır ve Kullanılır - uygulanırsa ancak bu şekilde fayda verir.
RAFLARDA DURAN veya ANLAMADAN OKUNAN KUR’AN, nasıl ŞİFÂ olabilir.?
NOT ; KUR’AN-ı KERİM’in indirilmesi ile ilgili olarak,
Bak-> KİTABIN BAŞINDA – 11.Sayfada BİLGİ verildi..

20/5.6.
RAHMÂN, ARŞ’a hükmetmektedir. Göklerde ve yerde ve
ikisi arasında ve toprağın altında ne varsa – hepsi ONUN’dur.
20/7.
SEN, sesini yükseltsen de - gizlesen de fark etmez..
Çünkü ALLAH, gizliyi de gizlinin - gizlisini de bilir...
20/8.
ALLAH’tan başka Tanrı-İLÂH YOK’tur...
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20/9.10.
Ey MUHAMMED.! MÛSÂ hakkındaki haber, SANA ulaştı mı.?
Hani O, uzaktan bir ATEŞ görmüş ve âilesine : “SİZ burada,
BENİ bekleyin, BEN bir ATEŞ gördüm. Belki oradan bir parça
ATEŞ getiririm veya orada bir yol gösteren bulurum.” demişti.
NOT ; Hz.MÛSÂ’a.s, âilesi ile birlikte Kayınpederi olan Hz.ŞUÂYB’ın ülkesi
MEDYEN’den-> annesinin yanına MISIR’a dönüyorlardı. Soğuk bir gecede yolda
bir çocukları doğmuş ve ısınmaya ihtiyaçları vardı. Dağda görünen ATEŞ
gibi şey -> İLÂHÎ BİR NÛR’muş ve ALLAH TEALÂ’nın bir çağrı işaretiymiş.!
ALLAH TEALÂ’nın Hz.MÛSÂ ile konuşması Hk. âyetlere ve
Bak-> 19/52.53. 28/29.->35.âyetlere ve belge için 28.Sûrenin sonuna.!

20/11.12.
MÛSÂ ateşin yanına gelince, kendisine : “EY MÛSÂ.!
Muhakkak ki, BEN SENİN RABBİNİM...... AYAKKABI’larını çıkar.
Çünkü SEN, KUTSAL BİR YER olan TÛVÂ’dasın.! diye seslenildi.
NOT ; DİNİN temeli VERA’dır -> EDEP’tir. Bu âyette, EDEBİN maddi görünümü
Olan -> KUTSAL yerlere AYAKKABI ile girmenin -> EDEPSİZLİK olduğuna işaret
Edildiği için CÂMİ ve MESCİT’lere de AYAKKABI ile girilemeyeceği anlaşılır.
HİKÂYE ;
KÖYE tayin edilen yeni İMÂM – KÖY CÂMİSİNE gelince, CEMÂAT’tin Câmiye
AYAKKABI’larıyla girmiş oğlunu görünce ŞAŞKIN’lığa uğrar ve durumu,
Eski İMÂMA sorunca şu cevabı alır * BEN bunları ancak bu şekilde Câmiye
sokabildim. SEN de AYAKKABI’larını çıkarmayı başarmak için uğraşmalısın.!

20/13.->16.
“EY MÛSÂ.! BEN SENİ SEÇTİM. VAHY’edilecek şeyleri dinle.”
“Muhakkak ki BEN, BİR-TEK ALLAH’ım – İLÂH’ım ve
BENDEN BAŞKA BİR ALLAH - İLÂH YOK’tur. Yalnız BANA KUL OL,
ve BENİ anmak için NAMAZ kıl.” Herkes’in – yaptıklarının
karşılığını görmesi için, zamanını gizli tuttuğum KÎYÂMET
mutlaka gelecektir. BANA inanmayan ve hevesine - nefsinin
arzularına uyan kimseler, Sakın SENİ de inancından
uzaklaştırmasın yoksa SEN de helâk olursun.!” dedik.
NOT; KIYÂMET’in vakti-saati gizli tutulmuş. Ancak ALÂMETLERİ AÇIKLANMIŞ ve
akıllı kimseler bu âlâmetlerinden, Kıyâmetin çok yakın olduğunu, elbette
anlayabilirler. Hattâ bugün, KÜÇÜK ALÂMETLERİN tamamı ortaya çıkmıştır ve
Dünyanın her yerinde BİNALAR-ZİNÂLAR ÇOĞALMIŞ ve HADDİ AŞMIŞTIR ve artık
BÜYÜK ALÂMETLER bekleniyor ki bunların başında Hz.MEHDÎ’nin gelmesi var ve
bu olayın yakın olduğu sanılıyor. Ortadoğu denilen İRAN-> MISIR arasında
Tarihte bir çok DİNİ ÜZÜCÜ olaylar geçmiş ve bu devirde de geçmektedir ve
bütün bunlar, işin sonunun çok yakın olduğunun apaçık alâmetleridir...
Bak-> SÛRENİN SONUNDA – Hz.MÛSÂ’a.s. ile ilgili belgeler var.!

20/17.18.
Ve ONA : “Ey MÛSÂ.! SAĞ ELİNDEKİ NE’dir.?” diye sorunca,
MÛSÂ da : “BENİM SOPAM’dır. Ona dayanırım. Onunla hayvanlarıma
yaprak silkerim, ondan daha birçok işlerde faydalanırım.!” dedi.
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20/19.20.
ALLAH : “Ey MÛSÂ.! ONU YERE AT.” diye emretti.
MÛSÂ hemen sopayı atınca, bir YILAN olarak sürünmeye başladı.
20/21.->24.
ALLAH buyurdu ki : “SOPANI al ve korkma.! BİZ ONU tekrar eski
haline döndüreceğiz. Bir başka mûcizemizi daha,
SANA göstermemiz için ELİNİ de koltuğunun altına sok ki EL,
kusursuz ve lekesiz olarak bembeyaz olarak çıksın.! ve
Mûcizelerimizle Firavun’a git, çünkü O’azmış – haddi aşmıştır.!”
20/25.->35.
MÛSÂ : “RABBİM.! Göğsümü-Gönlümü genişlet ve İŞİMİ kolaylaştır.
DİLİMİN düğümünü de çöz ki, sözlerimi anlasınlar. BANA, kendi
âilemden bir VEZİR ver veya kardeşim HÂRUN’la BENİ kuvvetlendir
ve işimde BANA ortak yap ki – SENİ çokça tespih edelim ve
çokça analım. Muhakkak ki, SEN bizi görmektesin..” dedi.
20/36.->39.
ALLAH : “Ey MÛSÂ.! istediğin sana verildi ve evvelce de SANA
iyilikte bulunmuş ve ANNENE gerekenleri VAHY’ederek * MÛSÂ’YI,
BİR SANDIĞA KOY ve ONU NİL nehrine BIRAK. SU ONU KIYIYA GETİRİR.
BANA da ONA da DÜŞMAN OLAN FİRAVUN ONU ALIR * demiştik...
Ey MÛSÂ.! Gözümün önünde büyümen için SANA sevgi verdim.” dedi.
20/40.
“Ey MÛSÂ.! Hani – kız kardeşin, Firavunun sarayına giderek :
* MÛSÂ’ya iyi bakacak birini size göstereyim mi.? * demişti ve
böylece ANNANİN sevinmesi için, SENİ annene geri verdirmiştik.!
Ey MÛSÂ.! Hani – SEN birini ÖLDÜRMÜŞ’tün BİZ de SENİ üzüntüden
kurtarmıştık ve SENİ birçok dert ve musibetlerle denemiştik ve
bu sebeple MEDYEN Milleti arasında yıllarca kalmıştın..
Sonra da, hakkındaki kararımız dahilinde buraya tekrar geldin.”
20/41->44.
“Ey MÛSÂ.! SENİ, kendime elçi - PEYGAMBER seçtim...
SEN ve KARDEŞİN, âyetlerimle - mûcizelerimle gidin ve
BENİ anmayı – hatırlamayı - zikretmeyi İHMÂL etmeyin...”
“Ey MÛSÂ.! FİRAVUNA gidin. Çünkü O haddi çok aştı-azgınlaştı.
ONA yumuşak söz söyleyin belki korkar ÖĞÜT dinler.” demişti.
NOT ; Rivâyete göre – MISIR’da FİRAVUN idaresi zamanında – İnsanlar dinden
sapınca, FİRAVUN’u TANRI edinmişler ve ALLAH TEALÂ da onlara Hz.MÛSÂ’yı
Peygamber olarak göndermiş. O’devirde, ileride olacak olayları yorumlayan
BÜYÜCÜLÜK yaygınmış ve Firavun ile irtibatlı olan büyücüler Zâlim FİRAVUNA
saltanatını yıkacak bir erkeğin doğacağını – TAHMİNİ tarih vererek, haber
vermişler.! Buna inanan ve çok korkan FİRAVUN ; O’tarihlerde doğan bütün
ERKEK çocuklarının öldürülmesini emretmiş. Fakat İlâhi koruma altında olan
Hz.MÛSÂ, bebekliğinden itibaren – mûcizevi bir şekilde korunmuş - büyümüş.
Bu korunuşlar bu âyetlerde anlatılıyor. Annesi MÛSÂ’yı bir sandığa koyarak
NİL nehrine bırakınca -> Firavunun sarayından geçen NİL nehrinde yüzen bir
sandığının içinde bulunarak alınan MÛSÂ bebeği – çocuğu olmayan FİRAVUN,
EVLÂT edinerek sarayda büyütmüş. ALLAH TEALÂ Firavunu helâk ile yok etmiş.
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20/45.
MÛSÂ ve Kardeşi : “Ey RABBİMİZ.! Firavunun BİZE bir kötülük
yapmasından ve azgınlığının artmasından korkuyoruz.” dediler.
20/46.->48.
ALLAH da : “Onlardan korkmayın.! Çünkü BEN sizinle beraberim,
her şeyi işitir ve görürüm. Artık gidin ve şöyle söyleyin :
* BİZ, RABBİNİN SANA GÖNDERDİĞİ ELÇİ’leriz. İSRÂİL’oğullarına
EZİYET ETME ve ONLARI BİZİMLE BERABER GÖNDER. SANA, RABBİNDEN
MÛCİZELER GETİRDİK. DİNİN DOĞRU YOLUNDA GİDENLERE SELÂM OLSUN.
İşte, BİZE BUNLAR VAHYEDİ ve PEYGAMBERLERE YÜZ ÇEVİRENLERE ve
ÂYETLERİ YALANLAYAN kimselere MUTLAKA AZAP DİLECEK’tir.* dedi.
20/49.
Bu sözleri duyan FİRAVUN : “Ey MÛSÂ.! RABBİNİZ KİM’dir.?” dedi.
20/50.
MÛSÂ da : “RABBİMİZ, her şeyi yaratan - yaşatan ve
sonra da, doğru yolu gösterendir..” deyince,
20/51.
FİRAVUN : “Öyleyse.! Önceki milletlerin durumu nedir.?” dedi..
20/52.53.
MÛSÂ da : “Onların bilgisi RABBİMİN katında yazılıdır. RABBİMİZ
asla yanılmaz-şaşmaz ve UNUTMAZ. Sizin için, yeryüzünü döşeyen,
burada YOL’lar açan ve gökten SU’yu indiren de O’dur.” dedi...
20/53.54.
Ve BİZ, sularla her çeşit bitkilerden çift-çift yetiştiririz...
Bunlardan ister YİYİN isterseniz hayvanlarınızı otlatın muhakkak
ki bunlarda, AKIL sahipleri için nice İBRET ve alâmetler vardır.
20/55.
SİZİ, topraktan yarattık ve SİZİ tekrar torağa döndüreceğiz ve
SİZİ, oradan tekrar yaratıp - çıkaracağız..
20/56.
Andolsun ki BİZ, FİRAVUNA bütün delillerimizi ve mûcizelerimizi
gösterdiğimiz halde, O’yalanladı ve hiçbirini kabul etmedi.!
20/57.58.
FİRAVUN dedi ki : “Ey MÛSÂ.! Sihirbazlığınla, BİZİ yurdumuzdan
çıkarmaya mı geldin.? Biz de SANA, seninkilere benzer büyülerle
karşılık vereceğiz. Şimdi, aramızda uygun göreceğimiz bir yer ve
zaman belirle ki – SEN de biz de sözümüzden dönmeyelim.!”
20/59.
MÛSÂ da : “Buluşma zamanımız, BAYRAM gününde,
insanların toplandığı kuşluk vaktinde olsun.” dedi.
20/60.
Bunun üzerine FİRAVUN dönüp gitti ve bütün HİLE ve DÜZEN’iyle
Sihirbazlarını toplayıp – O’gün hepsi beraber geldiler.!
20/61.
MÛSÂ Büyücülere : “SİZE yazıklar olsun.! ALLAH hakkında yalan
uydurmaktan sakının sonra SİZİ AZAPLA yok eder ve ALLAH’a karşı
YALAN söyleyip İFTİRA edenler muhakkak ki perişan olur.” dedi.

* HEDİYE edilebilir – SATILAMAZ *

20 – TÂ HÂ Sûresi - 20

369

20/62.->64.
SİHİRBAZLAR kendi aralarında tartıştılar ve işi GİZLİ tuttular.
Sonra, MÛSÂ ile HÂRUN’u işâret ederek : “Bu 2-BÜYÜCÜ, büyüleri
ile SİZİ yurdunuzdan çıkarmak ve SİZİ doğru yolunuzdan döndürmek
istiyor. Bunlara karşı toplanın düzenlerinizi kurun ve sıra ile
HÜCUM edin ve bu gün ÜSTÜN olan, başarıya erecektir.” dediler.
20/65.
Ve MÛSÂ’ya da dediler ki :
“Ey MÛSÂ.! Mârifetini ya SEN ortaya koy veya biz koyalım mı.?”
20/66.
MÛSÂ da: “Önce siz başlayın.!” deyince hemen ; Sihirbazların
ipleri ve sopaları, MÛSÂ’ya doğru koşuyorlarmış gibi göründü.!”
20/67.
Bu sebeple MÛSÂ, gönlünde bir KORKU hissetti..
20/68.69.
BİZ de MÛSÂ’ya : “Sakın KORKMA.! mutlaka SEN üstün geleceksin..
Ey MÛSÂ.! SAĞ elindeki ÂSÂYI AT da, onların yaptığı şeyleri
YUTSUN. Çünkü ONLARIN yaptığı şeyler ancak sihirbaz HİLESİ’dir.
SİHİRBAZLAR, nerede olursa olsun başarı kazanamazlar.” dedik..
20/70. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır.)
Nihâyet, MÛSÂ’nın ÂSÂ’sı kocaman bir YILAN olarak yapılan
bütün sihirleri de birer birer YUTUP yok ettiğini gözleriyle
gören sihirbazlar, KORKARAK derhâl SECDE’ye kapandılar ve :
“BİZLER, MÛSÂ ve HÂRUN’un RABBİNE İNANDIK...” dediler...
NOT ; Âyetlere göre – Hz.MÛSÂ olaylarında, inananlar için pek-çok ibretli
mûcizeler var. Hz.MÛSÂ’nın doğumundan–> Firavunun ve DİNSİZ saltanatının
yıkılmasına kadar ve daha sonra gerçekleşen mûcizeler – İSRAİL’oğullarının
Hz.MÛSÂ’ya İMÂN etmesi içindir. Bütün bu mûcizelere rağmen ALLAH TEALÂ’ya
karşı gelenler, Hz.MÛSÂ’ya ve ondan sonra gelen bütün Peygamberlere de çok
eziyetler vermişler ki bunlara İSRAİL’oğulları-> MÛSEVÎ-> YAHÛDİ deniyor.

20/71.
Bunun üzerine FİRAVUN : “BEN SİZE İZİN vermediğim halde MÛSÂ’ya
İNANDINIZ MI.? Belki O, SİZE SİHRİ öğreten ustanızdır. Şimdi
SİZİN ellerinizi-ayaklarınızı çaprazlama KESTİRECEĞİM ve SİZİ
hurma kütüklerine de ASTIRACAĞIM ve hangimizin azabının daha
şiddetli ve daha sürekli olduğunu şimdi göreceksiniz.!” dedi..
20/72.73.
SİHİRBAZLAR da : “BİZE GELEN apaçık mûcizelerden sonra, bizleri
yaratan ALLAH’a karşı gelmeyeceğiz ve BİZE ne yapacaksan yap,
artık SENİ dinlemeyeceğiz ve SEN, ancak bu dünyada yapabilirsin
ve BİZLER, suçlarımızı ve BİZE ZORLA yaptırdığın sihirlerimizi
bağışlaması için RABBİMİZE gerçekten inandık... Andolsun ki
ALLAH’ın mükâfatı güzeldir, azabı ise süreklidir.” dediler...
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20/74.
Şu muhakkak ki, RABBİNE günâhkâr olarak gelenler için
CEHENNEM var ve ONLAR orada ne ölürler – ne de yaşarlar.!
NOT ; Günahkârların, mutlaka CEHENNEME gireceği, bu âyette bir kere daha
vurgulanıyor. Cehennemde ceza görenlerin asla ÖLMEYECEĞİ ve ancak ÜZÜNTÜLÜ
IZDIRAPLI bir şekildeki yaşamda CEZA çekecekleri için dünyadaki gibi bir
yaşamları da olmayacak ve cezalarını tamamlayanlar, belki kurtulacakmış.
Bak-> 7/179. 8/37. 10/7.8. 11/106.107.118.119. 14/17.28.29. 15/43.44.âyete

20/75.76.
Ve İMÂNLI olarak İYİ-Hayırlı işlerle RABLERİNE dönenler,
işte BUNLAR için üstün DERECELER ve içinde sonsuza kadar
kalacakları altlarından ırmaklar akan ADEN cennetleri vardır.
günahlardan temizlenip arınanların mükâfatı işte böyledir...
20/77.
Andolsun ki BİZ MÛSÂ’ya : “Kullarımla birlikte geceleyin yola
çık ve denizden geçmek için kuru bir yol aç. Boğulmaktan ve
SİZE yetişeceklerinden de endişe etme-korkma” diye VAHY’ettik.
20/78.
Ve FİRAVUN da askerleriyle beraber, bunların peşine düşmüştü
ve DENİZ, MÛSÂ’yı takip edenleri içine alıp yok ediverdi.!
20/79.
Çünkü FİRAVUN, milletini saptırmış ve doğru yoldan çıkarmıştı.
20/80.
Ey İSRAİL’oğulları.! Böylece sizleri, can düşmanlarınızdan
kurtarmıştık ve sonra TÛR dağının sağ tarafında SİZE bir SÜRE
verdik ve SİZE gökten KUDRET HELVASI ile BILDIRCIN indirdik.!
NOT ; Hz.MÛSÂ’ya,a.s, 9-Mûcize verilmiş ve bu mûcizelere bile inanmamışlar
ve âyetlere göre 9-MÛCİZE şunlar ; 1.YILAN OLABİLEN ASÂ.. 2.IŞIK VEREN EL
3.ÇEKİRGE ve 4.EKİN BÖCEĞİ ve 5.KURBAĞA ve
6.KAN gibi FELÂKET’ler.!
7.TAŞTAN SU FIŞKIRMASI ve GÖKTEN KUDRET HELVASI ile BILDIRCIN İNMESİ,
8.KIZIL DENİZİN YARILMASI. 9.TÛR DAĞININ YÜKSELİP HALKA GÖLGE YAPMASI gibi
CEZA veya LÜTUF olan olaylardır ve bu mûcizevi olayların sebebi ve şekli
İlgili Sûrelerde ilgili âyetlerin altında, belgesel olarak açıklandı...
Burada sayılanlar KUR’AN-da var, bunları Ashâbdan Hz.İbni ABBAS sıralamış.
En büyük mûcize ise TEVRAT’tır ve bu KİTAP, levhalara yazılı olarak inmiş.
Hz.MÛSÂ’ya verilen mûcizeler için Bak-> 2/93. 7/103. 10/75. 17/101.âyete.
Hz.MÛSÂ KIZIL denizi geçtikten sonra TÛR dağının eteklerine yerleşmişler.
AÇ-SUSUZ oldukları için ALLAH TEALÂ onlara YERDEN SU FIŞKIRMIŞ, GÖKTEN de
KUDRET HELVASI ile BILDIRCIN İNDİREREK onları lütfundan rızıklandırmış.!

20/81.
SİZE verdiğimiz rızıkların HELÂL-Temiz olanlarından YİYİN ve
taşkınlık yapmayın haddi aşmayın ve NANKÖR’lük etmeyin.. Sonra
azabımı hak edersiniz ve azabıma uğrayanlar mutlaka mahvolurlar.
20/82.
Şüphe yok ki BEN, TÖVBE EDENİ ve İNANIP da HAYIRLI İŞLER YAPANI
ve böylece DOĞRU YOLDA GİDENİ affeder - bağışlarım...
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20/83.
“Ey MÛSÂ.! SENİ, kavminden daha evvel aceleyle getiren nedir.?”
20/84.
MÛSÂ da : “RABBİM.! (seçtiği 70-Kişi) arkamdan geliyor,
SENİ MEMNUN etmek için acele ettim önce BEN geldim.” dedi..
20/85.
ALLAH : “Ey MÛSÂ.! Senden sonra BİZ geride bıraktığın
milletini SINADIK-Denedik ve SÂMİRÎ de onları saptırdı” dedi.
NOT ; İSRAİL’oğulları TÛR dağı eteklerine yerleştikten sonra ALLAH’ın
emriyle Hz.MÛSÂ, İlâhi görevleri ve TEVRAT’ı almak için TÛR DAĞINA çıkmış
ve SÂMİRÎ isimli sapık, HALK’tan topladığı ALTIN’lardan BÖGÜREN BİR BUZAĞI
Heykeli yaparak “İŞTE ALLAH BU.!” diye onları saptırmış ve İSRAİL’oğulları
İLÂHİ sınavı da kaybetmiş ve bu olaylar, aşağıdaki âyetlerde anlatılıyor.

20/86.
Bunun üzerine MÛSÂ, öfkeli ve üzgün olarak milletine döndü ve
“Ey MİLLETİM.! RABBİNİZ SİZE çok güzel sözler vermedi mi.?
Uzun bir zaman mı geçti veya RABBİNİZİN gazabına uğramak mı
istediniz ve BANA verdiğiniz sözden niçin döndünüz.?” deyince,
20/87.
Dediler ki : “SANA verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik,
Mısırlı-KIPTİ’ler den kaçarken onların ziynet eşyalarından BİZE
yükler dolusu taşıtılmıştı bunları ateşe attık, SÂMİRÎ de attı.”
20/88.
Böylece SÂMİRÎ onlara BÖĞÜREN BİR BUZAĞI HEYKELİ.! yaptı ve
Sâmirînin taraftarları da diğerlerine :
“İşte, SİZİN de MÛSÂ’nın da TANRISI budur. Fakat MÛSÂ,
kendi Tanrısının unuttu ve ONU aramaya gitti.!” dediler.
20/89.
Görmüyorlar mı, O’HEYKEL-PUT, onlara ne bir söz söyleyebilir
ve ne bir zararı giderebilir ve ne de bir fayda sağlayabilir.!
20/90.
Andolsun ki HÂRUN da onlara : “Ey MİLLETİM.! SİZ, bu buzağı
heykeli ile SINANIYOR’sunuz, BU PUTA tapmayın ve sizin RABBİNİZ
muhakkak ki çok merhametli RAHMÂN’dır. BANA itaat edin” demişti.
20/91.
ONLAR da: “MÛSÂ geri dönünceye kadar buna tapacağız.” dediler..
20/92.93.
MÛSÂ geri döndüğü zaman kardeşine : “Ey HÂRUN.! Onların
saptığını gördüğün halde SANA ne oldu da BENİM yolumdan ayrıldın
ve BENİM SANA verdiğim emirlerime niçin karşı geldin.?” deyince,
20/94.
Kardeşi HÂRUN da : “Ey ANNEM’oğlu.! BENİM saçımdan - sakalımdan
tutma bırak BENİ. BEN SENİN * İSRÂİL’oğullarının arasına, niçin
ayrılık düşürdün ve sözümü tutmadın.? * demenden korktum.” dedi.
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20/95.96.
MÛSÂ : “Ey SÂMİRÎ.! Ya senin yaptığın nedir.?” diye sorunca,
SÂMİRÎ dedi ki : “BEN onların göremedikleri bir şey gördüm ve
O’Elçinin bastığı yerden bir avuç TOPRAK alıp erimiş ziynet
eşyaları madeninin potasına toprağı attım CANIM böyle istedi”
20/97.
MÛSÂ da : “DEFOL GİT.! Artık bundan sonra * BANA DOKUNMAYIN *
demenden başka bir nasibin yoktur. Sonra, asla kaçamayacağın
ÂHİRET’te SANA bir CEZA daha var. Taptığın O’PUT’u da şimdi
YAKACAĞIZ ve O’PUT’u parçalayıp denize de dökeceğiz.” dedi..
NOT ; Rivâyete göre ; MISIR’a hükmeden, aslı KIPTİ-> Çingene olan FİRAVUN
kavmi ile FAKİR KAVİM olan İSRAİL’oğulları önceleri dost olarak beraber
yaşamışlar ve O’zamanki âdete göre, BAYRAM-Düğün günlerinde süslenmek için
Zengin Çingenelerden EMÂNET olarak ALTIN-GÜMÜŞ TAKILAR alınıp-verilirmiş..
Hz.MÛSÂ’ MISIR’dan kaçma emrini alınca, gittikleri yerde parasız kalmamak
için, İSRAİL’oğulları BAHÂNE uydurup birçok değerli eşyayı EMÂNET olarak
alıp kaçırmışlar ve bu ZİYNET eşyaları, SÂMİRÎ denen ŞEYTAN’laşmış insan
tarafından – bir potada eritilerek BÖĞÜREN BİR BUZAĞI HEYKELİ YAPILMIŞ.!
Hz.MÛSÂ’ TÛR dağından döndükten sonra, SÂMİRÎ’yi kovup LÂNET’lediği için
SÂMİRÎ bulaşıcı pis hastalığa yakalanmış ve tek başına kalmış - gebermiş..

20/98.
SİZİN TANRI ve İLÂH’ınız ancak kendisinden başka bir TANRI-İLÂH
olmayan BİR-TEK ALLAH’tır ve ONUN İLMİ, her şeyi kuşatmıştır...
20/99.100.
Ey MUHAMMED.! BİZ, geçmişteki olayları SANA böylece anlatıyoruz.
Katımızdan SANA da bir Kitap-KUR’AN verdik. KİM, KUR’AN-dan yüz
çevirirse, KIYÂMET gününde ağır bir GÜNAH yükü yüklenecektir...
20/101.
Bu kimseler, bu günahın AZABI altında devamlı kalacaklardır ve
onların taşıdıkları yük – ne KÖTÜ BİR YÜK’tür.!
NOT ; Bu âyet her insanın KUR’AN-dan sorumlu olduğunu ve âyetlerden yüz
çevirenlerin âhirette, KİTAPLARI YÜKLENMİŞ EŞEK olacağı Bak-> 62/5.âyette
açıklanmış ve bu yükün, hem maddi hem de mânevi yük olacağı anlaşılıyor.

20/102.
SÛR’a üflendiği O’gün, korkudan gözleri morarmış - körelmiş
bir halde olan günahkârları, elbette MAHŞER’de toplayacağız...
20/103.
ONLAR O’gün : “DÜNYADA, ANCAK 10-GÜN KADAR KALDIK.!” diye,
kendi aralarında birbirleriyle gizlice konuşurlar...
20/104.
ONLARIN bu konuşmalarını, BİZ çok iyi biliriz. İçlerindeki,
en AKILLI’ları da der ki : “DÜNYADA, ANCAK 1-GÜN KALDINIZ.!”
20/105.106.107.
Ey MUHAMMED.! SANA, DAĞLAR’ı da sorarlar. ONLARA de ki :
“RABBİM, Dağları darmadağın edecek ve ufalayıp savuracaktır
ve böylece onların yerlerini boş ve dümdüz bırakacaktır
ve orada, bir iniş ve bir yokuş da görülmeyecek.!”
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20/108.
O’GÜN insanlar dâvetçi-İSRÂFİL’in emrine uyacak ve başka yöne
sapamayacaklar ve O’gün, esirgeyen ALLAH’ın heybetine hürmet
edilerek bütün SESLER susacak ancak bir fısıltı duyulacaktır.
20/109.
O’GÜN RAHMÂN’ın İZİN verdiği ve sözünden hoşlandığı,
kimse’lerden başkalarının ŞEFÂAT’i asla fayda sağlamaz..
NOT ; CEHENNEME gireceğini anlayan günahkârların, korkuları O’kadar büyük
olacakmış ki ; Gözlerinin rengi bile değişecekmiş ve yandaşları ile ancak
FISILTI olarak konuşabilecekler ve DÜNYADA ÇOK KISA KALDIKLARINI sanarak
birbirlerini suçlayacaklarmış. Bak-> 7/47.48. 14/21. 33/67.68. 37/26->32.
Kıyâmetten sonra, DÜNYA’nın düm-düz olacağı da, 107.âyette açıklanmış...
* ŞEFÂAT-> Bazı günahkârlara KEFİL olmak ve bunları Cehennemden kurtarmak,
Muhakkak ki ALLAH TEALÂ’nın İZNİ ile mümkün olacağına da işaret edilmiş...

20/110.
ALLAH, insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir.
İNSANLAR ise, ilimleriyle bunları asla kavrayamaz...
20/111.112.
DİRİ-ÖLÜMSÜZ ve HER ŞEYE HÂKİM olan ALLAH’a karşı bütün
insanlar boyun eğmiştir ve ZULÜM yüklenenler pişman olacaktır
İNANÇLI-İmânlı olarak, İYİ-Hayırlı işler işleyen kimseler ;
haksızlıktan-zulümden ve hakkının çiğnenmesinden korkmazlar.
NOT ; ALLAH TEALÂ’nın insanların geçmişlerini de geleceklerini de BİLMESİ,
* KADER’in önceden yazılması sebebiyle değil – Bak-> 19/64.âyette ;
“RABBİN UNUTKAN DEĞİL’dir.” Bu sebeple İnsanların GEÇMİŞİNİ unutmuyor..
Bak-> 20/122.->124.âyetlerde açıkça ve özet olarak belirtildiği gibi.!
BİR İNSANIN DUYGU ve YAPTIĞI İŞLER sebebiyle, bunların karşılığı DÜNYADA
İLÂHİ KANUNLAR’da tespit edilen şekle göre VERİLECEĞİ için ALLAH TEALÂ
İnsanların geleceğini de bu sebeple biliyor ve bunları İNSANIN BİLMESİ’nin
mümkün olamayacağı vurgulanmış.. Bu sebeple -> BÜYÜCÜ - KÂHİN – CİNCİ HOCA
gibi insanların – GAYBİ-> Gizlilikleri ve GELECEĞİ bilmesi mümkün değil..
İNSAN’oğlu ancak TAHMİN edebilir ve İLME dayalı tahminlerde İSABET olabilir
* Âmenû ve âmilûs’sâlihâti = İMÂN+İHLÂS + VERA+TAKVÂ + İTAAT+TÂAT ehli
anlamında olup – işte bu kimseler, hiçbir şeye zarar vermeyecekleri için ;
DÜNYADA BİR HAKSIZLIĞA UĞRAMAYACAKLARI, ÂHİRETTE de MÜKÂFATLARINI EKSİKSİZ
OLARAK ALACAKLARI kesin olarak belirtilmiş. Ancak Dünyada, ÂHİRET DERECESİ
yükselmesi için, İLÂHİ SINAV gereği başa gelecek şeyler, bunun haricinde.!

20/113.114.
KUR’AN-ı ARAPÇA İNDİRDİK ve KUR’AN-daki TEHDİT’lerimizi de,
İBRET almaları ve sakınmaları için birçok örnekle açıkladık.
Gerçek HÜKÜMDAR olan ALLAH, çok yücedir. Ey MUHAMMED.!
KUR’AN SANA VAHY’edilirken, ONU okumak için acele etme,
bekle ve sadece : “RABBİM.! BENİM İLMİMİ ARTIR.” de...
NOT ; * KUR’AN-ı KERİM, ARAPÇA olarak inmiş ve İLÂHİ İKAZ ve TEHDİT’ler,
bütün İLÂHİ KİTAPLARDA insanlara hatırlatılmış.
* Kul Rabbi zidniy ilmâ = EY RABBİM.! BENİM İLMİMİ ARTIR diye dua etmek.
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20/115.
Andolsun ki BİZ, önce ÂDEM’den bir söz almıştık...
Fakat O, verdiği sözü unutmuştu ve BİZ ONU AZİMLİ bulmadık..
NOT ; Rivâyete göre – ALLAH TEALÂ, Hz.ÂDEM’i sınamak için ONA bir MEYVE’yi
veya BUĞDAY’ı yemeyi yasaklamış ve bunun için de kendisinden söz almış..
fakat ŞEYTAN ONU kandırarak, meyveyi yedirmiş ve emre karşı geldiği için,
her ikisi de CENNETTEN KOVULMUŞ.. Bunu her Müslüman bilir.
Bu âyette Hz.ÂDEM’in sözüne sadakatte azimli olmadığına işaret edilmiş.!

20/116. (SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır)
MELEKLERE: “ÂDEM’e SECDE EDİN.” demiştik de onlar hemen SECDE
etmiş – yalnız İBLİS-ŞEYTAN çekinmiş ve SECDE ETMEMİŞ’ti.!
20/117.->119.
BİZ ONA : “Ey ÂDEM.! İBLİS hem SANA - hem de EŞİNE DÜŞMAN’dır.
Sakın SİZİ cennetten çıkarmasın.! Sonra bedbaht olur, Dünyada
sıkıntı çeker üzülürsün. Fakat CENNETTE susamaz - acıkmaz ve
ÇIPLAK da olmazsın ve sıcaktan da BUNALMAZSIN...” demiştik..
20/120.
İBLİS, ÂDEM’in aklını karıştırmak için ONA :
“Ey ÂDEM.! SANA sonsuz bir hayat veren ölümsüzlük ağacını ve
çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi.?” demişti ve
20/121.
Bunun üzerine, ÂDEM de HAVVÂ da yasaklanan O’AĞACIN meyvesinden
yediler ve hemen onlara AYIP YERLERİ GÖRÜNÜVERDİ.! de ONLAR
ayıp yerlerini, CENNET YAPRAKLARIYLA örtünmeye koyuldular ve
böylece ÂDEM, RABBİNE baş kaldırıp ASİ oldu ve yolunu şaşırdı..
20/122.->124.
Sonra, RABBİ ÂDEM’i seçti ve TÖVBE’sini kabûl etti ve
bunları doğru yola getirdi ve BUNLARA dedi ki :
“HAYDİ.! BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK, HEPİNİZ CENNETTEN ÇIKIN..
Elbette, SİZE DOĞRU YOLU GÖSTEREN BİR REHBER GÖNDERECEĞİM.
İşte O’ZAMAN, KİM BENİM YOLUMA UYARSA, Artık SAPITMAZ
ve BEDBAHT da OLMAZ ve KİM ki, BENİ ANMAKTAN ve KİTABIMDAN
ve PEYGAMBERİMDEN YÜZ ÇEVİRİRSE bilsin ki ; O’KİMSELERİN,
DÜNYADA DAR BİR GEÇİMİ ve SIKINTILI BİR YAŞAMI OLUR
ve KIYÂMET GÜNÜNDE de, ONLARI KÖR OLARAK HAŞR’EDERİZ...”
NOT ; Bu âyetlerde Hz.ÂDEM ile Hz.HAVVÂ’nın Cennetten kovulması özetlenmiş.
İnsanlık neslinin ilk BABASI-ANASI olan bu EVLİ çift – BİRBİRLERİNE DÜŞMAN
olarak Dünyaya indirilmiş ve bu durum Elbette İLÂHİ BİR SINAV. Çünkü ;
İLÂHİ EMİRLERİN TAMAMI, İNSANLARIN DOSTLUĞU ve YARDIMLAŞMASI ve İYİLİKLER
ÜZERİNE TESİS EDİLDİĞİ için – Kötülükler olmadan, sınav-imtihan da elbette
olamaz ve NEFSE-ŞEYTANA uyan insanların veya kendi AKLI-İRADESİ ile İYİ ve
KÖTÜYE yönelenlerin tespit edilmesi ancak bu sebeple sağlanmış oluyor.
PİS ve TEMİZ insanlar dünyada bu sınavlarla belirlenecek Bak->8/37.âyet.!
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20/125.126.
O’zaman ONLAR : “RABBİM.! dünyada iken BEN gören bir insandım
şimdi BENİ niçin KÖR olarak HAŞR’ediyorsun.?” diyecekler ve
ALLAH da ONLARA : “Çünkü ; Dünyada SANA âyetlerimiz gelmişti
ve SEN de âyetlerimizi görmek bile istememiş – UNUTMUŞ’tun...
Böylece, bu gün de SEN aynı şekilde unutuluyorsun.!” diyecek.
NOT ; ALLAH TEALÂ’nın kanunu olan KISÂS -> AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERMEK,
burada görülüyor ve âyetlere karşı KÖR davrananlar, Âhirette KÖR olacak.
Âyetlere ÖNEM VERMEYENLER ve unutanlar da – ÂHİRET hayatında unutulacak.

20/127.
DOĞRU YOLDAN sapanları yüz çevirenleri ve RABBİNİN âyetlerine
inanmayanları işte böyle cezalandıracağız. ÂHİRET AZABI ise,
elbette bu DÜNYA AZABI’ndan daha şiddetli ve daha süreklidir.
20/128.
BİZİM, onlardan önceki milletleri HELÂK ile yok etmiş olmamız,
ONLARI doğru yola sevk etmiyor mu.? Hâlbuki ONLAR, Helâk edilen
insanların yurtlarında gezip - dolaşıyorlar ve bütün BUNLARDA ;
AKIL sahipleri için, elbette nice büyük İBRET’ler vardır.!
20/129.
Eğer, RABBİNİN daha önce verdiği bir SÖZ, bir SÜRE olmasaydı,
onların da CEZALARI HEMEN verilir ve azaba uğrarlardı.!
NOT ; Yukarıdaki âyet bazı sûrelerde tekrar ediliyor. Burada anlaşılan şey
ALLAH TEALÂ Hazretleri’nin, CEZA VERMEDE ACELECİ OLMADIĞI hususudur ;
Rahmetinin->Gazabından üstün olduğuna işarettir ve insanların da bu yolda
yürümeleri öğütleniyor – yâni ALLAH’ın AHLÂKI ile AHLÂKLANMA – emredilmiş.
VERİLEN SÖZLERİ TUTMAK ve ne bahasına olursa olsun, sözü yerine getirmek
gerekirken insanlar, bütün Dini emirlere ZIT hareket etmekte yarışıyorlar.
KIYÂMETE kadar da yarışacakları – HADİS’i Şeriflerden anlaşılmaktadır...
Bu sebeple aşağıdaki âyetlerde ; EHL’i SÜNNET’e -> PEYGAMBERE sıkı sıkıya
Sarılanlara-> SABRETMELERİ ve BEKLEMELERİ – tavsiye şeklinde EMREDİLMİŞ..

20/130.
Ey MUHAMMED.! Onların söylediklerine – SABRET...
Güneşin doğmasından ve batmasından önce, Rabbini HAMD-Övgü ile
TESBİH ET-AN ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün içinde de
RABBİNİ TESBİH ET ki, BU SURETLE RABBİNİN RIZASI’na ERİŞİRSİN.
20/131.
ONLARI SINAMAK-DENEMEK için, dünya hayatında REFAH ve SERVET
olarak bol-bol verdiğimiz bazı kimselerin ZEVK’ü SAFÂ içinde
yaşamasına göz dikme, kıskanma, hayret etme, İMRENME sakın.!
RABBİNİN LÜTUF olarak verdiği NİMETİ, RIZKI - SİZİN için,
elbette daha İYİ - daha Hayırlı ve daha süreklidir.
NOT ; ALLAH TEALÂ’nın insanlara DÜNYADA verdiği şeyler 2-Şekilde oluyor ;
1.MÜKÂFAT olarak verilenler -> LÜTUF ve İHSAN olarak veriliyor..
2.MÜCAZÂT olarak verilenler -> KAHRI olarak verilen şeyler CEZA oluyor ve
Bu husus için Bak-> 3/176.196.197. 6/44.
14/28->30.
15/88. 20/131.
23/64. 28/58. 43/33->35. 74/11->17. 77/46.47.âyete.!
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20/132.
Ve AİLE’ne ve ÜMMET’ine de NAMAZ kılmalarını emret.
KENDİN de NAMAZ’da devamlı ol. BİZ SENDEN rızık istemiyoruz,
SANA rızık veren BİZİZ ve güzel sonuç,
muhakkak ki karşı gelmekten sakınan TAKVÂ sahiplerinindir..
20/133. (Bak-> 13/7.âyete.!)
ONLAR : “MUHAMMED BİZE -> BİR MÛCİZE GETİRMELİYDİ.!” dediler.
Önceki Kitaplarda yazılanlar, KUR’AN-la gönderilmedi mi.?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

MÜŞRİK’lerin YALAN-İFTİRA SÖZLERİ şunlar ; Bak-> Tafsilât 33/57.âyette
---------------------------------------Bak->10/68. 19/88. 21/26. ALLAH, ÇOCUK EDİNDİ.! dediler.
Bak->16/57. 17/40. 43/19. MELEKLER ALLAH’ın KIZ EVLÂDI.. dediler.
Bak->53/27.28. . MELEK’ler -> DİŞİ’dir. . . . . . . . .. dediler.
PUT’larımız ALLAH’ın ORTAKLARI’dır. gibi sözler.
Bak-> 2/118..... ALLAH BİZİMLE KONUŞMALI - niçin BİZE de âyet gelmiyor.?
Bak->10/15......“BİZE başka bir KUR’AN getir veya bunu değiştir.” dedi..
Bak->10/38......“KUR’AN-ı MUHAMMED UYDURDU.!” diyorlar.
Bak->13/7.20/133.MUHAMMED’e Rabbinden bir MÛCİZE indirilmeliydi. dedi.
Bak->15/6.7.....”Ey KUR’AN indirilen kişi.! SEN mutlaka DELİ’sin...
Eğer doğru söylüyorsan BİZE MELEK’lerle gelmeliydin.!”
Bak->16/62...... Hoşlanmadıkları şeyleri ALLAH'a mâl’ederler ve
Güzel-HAYIRLI işlerin KENDİLERİNE AİT olduğunu söyler.!
Bak->17/90->93.. Kâfirler MUHAMMED’e : BİZE de, YAZILI BİR KİTABI
GÖKTEN indirmedikçe SANA İNANMAYACAĞIZ.” dedi.

20/134.
Eğer ONLARI, KUR’AN GÖNDERİLMEDEN ÖNCE, Helâk ile YOK etseydik,
O’zaman ONLAR : “Ey RABBİMİZ.! BİZE bir ELÇİ gönderseydin eğer,
şu alçak ve aşağılık hâle düşmeden evvel O’ELÇİYE uyardık ve
senin âyetlerine de inanırdık.!?” derlerdi...
20/135.
ONLARA deyin ki : “Artık HERKES BEKLEMEKTE ve GÖZLEMEKTE’dir.
Öyleyse SİZ de bekleyin.! Şüphesiz ki yakında, doğru-düzgün
YOLUN yolcularının kimler olduğunu bilip - öğreneceksiniz..”
NOT ; Son âyetlerde bir kere daha vurgulanmış olan ÖNCE TEBLİĞ ETMEK yâni
İLÂHİ EMİRLERİ BİLDİRMEK ve bilgilendirmeden hiçbir millet helâk ile yok
edilmemiş. İnsanlara en son bildirinin de KUR’AN ile olduğu belirtilmiş ve
bundan sonra artık, âhirette hiçbir ÖZÜRÜN geçerli olmayacağı ve KABUL
edilmeyeceği Bak-> 9/66. 16/84. 28/47. 40/52. 75/13->15. 77/34->36.âyete.!

16.CÜZ SONU
----------*****----------

Sadakallâhül'azîm.
Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH’a HAMD’olsun.
----------*****----------
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Hz.MEVLÂNA’nın, r.a. – Hz.MÛSÂ’a.s ile ilgili,
Belgelerinden bazı örnekler - Mesnevi 4/2921.-> Beyitler ;
-------------------------------------------------------TANRI, MÛSÂ’nın gönlüne VAHY’etti ;
* Ey SEÇİLMİŞ KİŞİ.! BEN SENİ SEVİYORUM.. deyince MÛSÂ’da :
* Ey KEREM SAHİBİ..! Sebebini söyle de neyse ONU artırayım.?”
Dedi ve TANRI dedi ki :
* Hani bir ÇOCUK, ANASI kendisine KIZSA bile yine ONA sarılır
ONDAN başka birisinin varlığını bile bilmez ve
ONDAN Mahmur’dur – ONDAN sarhoş’tur ya.! ANASI ONA,
Bir SİLLE indirse de, yine ANASINA gelir, ONA sokulur ve
ONDAN başka kimseden YARDIM istemez ve
Bütün ŞERRİ de O’dur, bütün HAYRI da O’dur.. İşte,
SENİN HATIRINDA da HAYIR ve ŞERDE, BİZDEN BAŞKA KİMSE YOK..
BAŞKA YERLERE DÖNÜP BAKMIYORSUN BİLE.!
BENDEN BAŞKA ne varsa SENCE, TAŞ veya KERPİÇ’ten ibaret..
İster ÇOCUK olsun, ister GENÇ, isterse İHTİYAR olsun,
Hiç kimseye aldırış ettiğin yok.!
Hani NAMAZDA ;
* İYYÂKE NÂBÜDÜ -> Yalnız SANA TAPARIZ ve
BELÂ zamanında da -> SENDEN BAŞKASINDAN YARDIM İSTEMEYİZ..
Demek de, işte buna benzer ve bu çok özel cümle ;
* İYYÂKE NÂBÜDÜ -> anlamı ancak -> ZARARI GİDERMEK İÇİN’dir.!
* İYYÂKE NESTAÎN-> Yalnız SENDEN YARDIM İSTERİZ de Özel’dir..
Mesnevi 4/2900.-> Beyitler ;
-------------------------ÖNCE’den TANRI’ya GÜVENİP – DAYANMAZ’san,
SAVAŞ zamanında TANRI’ya DAYANMAK’tan ne fayda çıkar ki.?
DONUP kalmamış olan KESKİN bakışlıların BAKIŞI,
İleriyi delip geçer ve Perdeleri yırtıp GÖRÜR.!
Bu BAKIŞA SAHİP olanlar,
10-Yıl sonra OLACAK ŞEYİ, şimdiden hem de GÖZLER ile görürler.
HERKES, gönlünün aydınlığı ve CİLÂ’sı nispetinde GAYBI GÖRÜR.!
Mesnevi 4/2988.-> Beyitler ;
-------------------------KİM, işin sonunu daha fazla görürse, daha KUTLU’dur..
Daha CİDDİ olarak işe sarılır ve
EKİN eker de daha fazla MEYVE TOPLAR.!
Çünkü bilir ki ; BU EKİM DÜNYASI -> MAHŞERE HAZIRLANMAK ve
burada EKTİĞİNİ de ÂHİRET’te TOPLAMAK için YARATILMIŞ’tır..
Mesnevi 4/2892.-> Beyitler ;
-------------------------MERDİVEN basamaklarını çıkmak için bilirsin ki,
Önce 1.sine – sonra 2.sine basmak gerekir.!
KISA görüşlü kişiler de, AŞAĞILIK kişiler gibi SÜRÜNÜP gider.
Ve KÖR’ler gibi TANRI’ya dayanıp adım atar.! (BOŞ’a ADIM.!)
----------*****----------
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Mesnevi 4/3001.Beyitler - Hz.MÛSÂ’a.s TANRI’ya sordu ;
------------------------- Bak -> 22. ve 28.Sûre sonuna..!
* HALKI NİÇİN YARATTIN, Sonra da ONLARI HELÂK EDİYORSUN.?
Ey.. Soru Hesap gününün SAHİBİ TANRI.!
Önce yapıp – düzüyor, sonra niçin bozar yıkarsın.?
Cana canlar katan ERLER, DİŞİLER yaratırsın,
Sonra da bunları yıkar – mahvedersin NİÇİN.? Diye sorunca,
TANRI dedi ki :
* Bu suali İNKÂR sebebiyle veya GAFLETLE ve NEFSİNE uyarak
Sormuyorsun. Yoksa HOŞ görmez GAZAP eder ve seni İNCİTİRDİM.!
SEN, BİZİM işlerimizi – hikmetlerimizi araştırıyorsun ve
BUNU BİLİP, HALKA da bildirmek ve
Her HAM kişiyi de bu suretle OLGUNLAŞTIRMAK istiyorsun..
SEN bu cevabı biliyorsun. Çünkü,
SURU da bilgiden doğar, CEVAP ta..
Nitekim DİKEN de toprak ve sudan biter, GÜL de..
* Ey MÛSÂ.!
YERE BİR TOHUM EK’de, BUNUN SIRRINI ANLA..
Niçin EKİYOR besliyorsun da KEMALE gelince kesip biçiyorsun.?
MÛSÂ cevap verdi ;
* Ya RABBİ.! Burada TANE de var, SAMAN da var,
Bunun için kesip – biçiyorum.. SAMAN’ın TANE ambarından,
TANE’nin de SAMAN ambarından ayrı konması gerekiyor..
TANRI sordu :
* Bu BİLGİYİ SEN, kimden öğrendin.?
MÛSÂ cevap verdi ; (TEMYİZ -> İyiyi – Kötüden ayırt etmek)
* TANRIM.! Bana bu temyizi SEN verdin..
TANRI dedi ki :
* Öyleyse, BENDE nasıl olur da TEMYİZ olmaz..
HALK arasında temiz RÛH’lar da var, kara RÛH’lar da var..
Bu SEDEF’lerin hepsi bir değil.
Birisinde İNCİ var, diğerinde BONCUK.! BUĞDAY’ları SAMAN’dan
Ayıkmak nasıl gerekliyse, bu İYİYİ de KÖTÜDEN ayırmak VACİP..
* BU ÂLEMİN HALKI, HİKMET hazineleri GİZLİ kalmasın,
Açığa çıksın – diye yaratılmıştır..
* BEN BİR HAZİNEYDİM, HEM de GİZLİ.
Bunu duy da CEVHERİNİ KAYBETME – MEYDANA ÇIKAR.!
Mesnevi 4/3030.Beyitler ;
----------------------AYRAN içinde YAĞ nasıl gizliyse,
DOĞRULUK cevherinde YALAN da gizlidir.!
O’yalan -> şu fâni TEN’dir..
Doğru da-> TANRI’ya mensup olan CAN..
Mesnevi 4/3143.Beyitler ;
----------------------TANRI, BU BİLGİLERİ PEYGAMBERLERE VERMİŞ’tir ve
GAYB’ı görebilmek için, O’ÂLEMİ GÖREBİLEN BİR GÖZ GEREK..
----------*****----------
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