ORDULAR RABBİNİN ÇAĞRISI
TANITIM
İnsanlığı ruhanileştirmek ve olgunlaştırmak, sürekli ilerleyen medeniyeti daha da ileri götürmek hedefiyle
yola çıkan Tanrı Mazharlarının, sadece siyasi değil ayrıca dini bir gücü de ellerinde bulunduran kişileri
doğrudan muhatap almaları tarihi ve doğal bir olgudur.
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Nitekim tüm ilahi kaynaklı dinlerin Peygamberlerinin yolu, değişik şekil ve ölçülerde de olsa, kendi
çağlarında yaşayan hükümdarlar ve dini liderlerle mutlaka kesişmiştir. Bu kaçınılmaz olay, insanlığın
kaderine yön veren en önemli faktörler arasındadır.

Bu mukaddes Tanrı Elçileri arasında, örneğin Hz. Musa Firavuna uyarılarda bulunmuş, Hz. Muhammed,
Habeşistan kralına, Bizans imparatoruna, Sasani kralına gönderdiği özel mektuplarla, onları İlahi Gerçeği
kabul etmeye davet etmiştir.
1844 yılından itibaren Hz. Bab tarafından Mekke Şerifi’ne, Sultan Abdülmecid’e ve İran hükümdarı
Muhammed Şah’a hitap edilen mektuplarla yeniden başlayan bu süreç, Hz. Bahaullah’ın döneminde ise
daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlı bir boyut kazanır.

Ordular Rabbinin Çağrısı adlı bu kitap, Hz. Bahaullah’ın dünya liderlerine hitaben kaleme aldığı ve İlahi
misyonunu ilan ettiği eşsiz Levihlerin günümüz Türkçesine yapılmış çevirilerini içermektedir. Bahai Dini’nin
Velisi Hz. Şevki Efendi, Vaat Edilen Gün Geldi adlı eserinde bu Levihleri şöyle tasvir eder:

“… Avrupa ve Asya’nın taç sahiplerinin büyük bir kısmını kapsayan bu İlahi çağrılar, onları Allah’ın
Zuhurunun Kaynağı ile doğrudan muhatap tutan Mesajların konusu ve dili, böylesine muazzam bir
etkiye karşı gösterdikleri tepkinin doğası ve bunun ardından gelen ve bugün bile görülebilecek
sonuçlar… konunun çarpıcı özellikleridir… Hz. Bahaullah’ın, Mesajını gönderme işini, saltanatlarının
gücü ve yönettikleri ülkelerin büyüklüğüne göre yalnızca birkaç hükümdarla sınırlandırmamış olduğu
da iyi anlaşılmalıdır. O’nun Kalemi, Zuhurunun yıldızının zirveye doğru yükseldiği ve Kendisinin
düşmanı olan hükümdarın ellerinde ve onun sarayının civarında bir mahkûm olduğu günlerde tüm
krallara hitap etmiş ve uyarılarda bulunmuştur.”*

Levihlerin Türkçeye tercümesinde Bahai Dünya Merkezi tarafından yayınlanan resmi İngilizce çeviriler temel
alınmış, bunun yanı sıra orijinal Arapça ve Farsça metinlerden ve Hz. Bahaullah’ın eserlerinin daha önceki
yıllarda yapılmış Türkçe çevirilerinden de yararlanılmıştır. Kitabın İngilizce basımı için Yüce Adalet Evi
tarafından yazılan Önsöz de çeviride yer almaktadır.

Okuyucuların 19. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan ve günümüzde de devam eden büyük siyasi, ekonomik ve
sosyal çalkantıları, Hz. Bab’ın “…inanmış olsalardı, halklarının büyük çoğunluğu da onları takip edecekti…”†
sözleriyle sorumluluklarını ilan ettiği dünya liderlerinin bu çağrılara verdikleri yanıtın ışığında farklı bir
anlayışla değerlendireceklerinden eminiz.
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Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş.

*
†

Vaat Edilen Gün Geldi: İstanbul, Kurtiş Matbaası, 2010, s. 29–30
Aynı eser, s. 28
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Hz. Bahaullah’ın Edirne’ye varışını takip eden yıllar, mesajının dünya krallarına ve yöneticilerine ilan edilmesi
ile birlikte, Vahyinin de, Hz. Şevki Efendi’nin deyimi ile “en yüce zirvesine” ulaşmasına tanık olmuştur. Emrin
tarihindeki bu göreceli olarak kısa ama çalkantılı dönem süresince ve 1868’de hapishane şehri Akka’ya
sürgününün ilk yıllarında, Hz. Bahaullah Doğunun ve Batının hükümdarlarına topluca ve aralarından
bazılarına da bireysel olarak seslenmiş ve onları Allah’ın Günü’nü tanımaya ve inandıklarını iddia ettikleri
dinlerin kitaplarında vaat edilmiş Kişi’yi kabul etmeye çağırmıştır. Hz. Bahaullah’ın sözleri ile “Mesaj,
dünyanın başlangıcından beri hiçbir zaman böylesine açıkça ilan edilmemiştir.”
Elinizdeki bu kitap, bu önemli yazıların tam ve onaylı ilk İngilizce çevirisini bir araya getirmektedir. Bu
yazıların arasında Hz. Bahaullah’ın en önemli eserlerinden biri olan Heykel Suresi’nin (Sure-i Heykel) tamamı
bulunmaktadır. Bu eser aslen Edirne’deki sürgün döneminde nazil olmuş, Hz. Bahaullah’ın Akka’ya
varışından sonra gözden geçirilmiş ve Papa Pius IX, Napolyon III, Çar Alexander II, Kraliçe Victoria ve
Nasıruddin Şah’a ayrı ayrı hitap ettiği mesajlarının da O’nun tarafından eklenmesiyle bu son halini almıştır.
Hz. Bahaullah, tamamlanmasından kısa bir süre sonra bu Sure’nin insan vücudunu sembolize eden beş
köşeli bir yıldız şeklinde yazılmasını emretmiştir. Daha sonra da Sure’nin sonuna, Hz. Şevki Efendi’nin ifade
ettiği gibi “O’nun bu Mesajlara atfettiği önemi gözler önüne seren ve Eski Ahit’teki kehanetle doğrudan
ilişkisini gösteren sözler” eklemiştir:

Heykeli güç ve erk elleriyle işte böyle yarattık, n’olaydı bileydiniz. Bu, kitapta size vaat edilen
Heykeldir. Ona yaklaşın. Size yarayacak olan budur; anlayabilseydiniz. İnsaflı olun, ey yeryüzü halkı!
Hangi heykel daha makbuldür; bu mu, yoksa kilden yapılan mı? Yüzlerinizi ona çevirin. Tehlikede
Yardım Eden, Kendi Kendine Var Olan Tanrı size böyle buyurdu.

Hz. Bahaullah yaşamının son yıllarında, belli başlı eserlerinden bazılarının resmi nüshalarının ilk kez
bastırılması işini bizzat üstlenmiş ve bu eserler arasında Heykel Suresi’ne özel önem vermiştir.

Heykel Suresi’ni oluşturan bölümlerin bir tanesinden özellikle söz etmek gerekir. Nasıruddin Şah için nazil
olan ve bir hükümdara hitap ettiği en uzun risale olan Sultan Levhi, Hz. Bahaullah’ın Akka’ya sürgün
edilmesinden birkaç hafta önce nazil olmuştur. Levih daha sonra, kendisine bir hizmet sunma onuru
bağışlaması için Hz. Bahaullah’a yalvarmış olan Bedi isimli on yedi yaşındaki bir genç tarafından Şah’a teslim
edilmiştir. Bedi’nin bu çabaları kendisine şehitlik tacını kazandırmış ve ismini ölümsüzleştirmiştir. Levih’te
ilahi mesajın Hz. Bahaullah’a iletilişini ve yarattığı etkiyi anlatan o meşhur bölüm de yer almaktadır. Burada,
Hz. Bahaullah’ın, Şah’ın huzurunda Müslüman din adamları ile buluşma ve bu yeni Vahyi geçerli saymaları
için istedikleri bütün kanıtları kendilerine sunma teklifiyle de karşılaşırız. Kur’an-ı Kerim’in mesajının yetkili
vekilleri olduklarını iddia eden bu kişiler, bu ruhani sınavda ciddi bir şekilde başarısız olmuşlardır.
Bu kitapta ayrıca, Hz. Şevki Efendi’nin “Hz. Bahaullah tarafından nazil edilen ve ilk defa, Doğu ve Batının tüm
hükümdarlarına sözlerini topluca yönelttiği en önemli Levih” olarak tanımladığı Sure-i Mülûk, ya da Krallar
Suresi’nin tam çevirisi de yer almaktadır. Bu Levih hem Hz. Bahaullah’ın görevinin özelliğini hem de
Tanrı’nın bu Gününde onların yönetimlerine hâkim olması gereken adaletin ölçütünü açıklar:

Ba

Ey dünyanın padişahları! Tanrı’dan korkunuz, Tanrı’nın koyduğu sınırları aşmaktan sakınınız.
Kitabında verdiği emirlere uyunuz; o emirlerin çizgisinden dışarı çıkmayınız. Uyanık olunuz, kimseye
bir hardal tanesi kadar olsun haksızlık etmeyiniz. Adalet yolunda gidiniz, adalet yolu doğru yoldur.

Bu Levih, takip eden yirmi beş yıl boyunca Hz. Bahaullah’ın Yazılarında önemli bir rol oynayacak olan bazı
konuları tanıtmaktadır: Tanrı’nın resmi yetkiyi ellerine teslim ettiği liderlerin adil bir düzen oluşturma
konusundaki sorumlulukları, silahların azaltılmasının ve ulusların aralarındaki anlaşmazlıkların
çözümlenmesinin gerekliliği ve bu hükümdarların tebaalarının yoksullaşmasına neden olan aşırı harcamalara
son verilmesi.
2

Hz. Şevki Efendi, Hz. Bahaullah’ın dünya krallarına ve yöneticilerine yaptığı heybetli çağrının belli başlı
unsurlarını incelerken şöyle yazmıştır:
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İşlenen ana fikrin büyüklüğü ve çok yönlülüğü; dile getirilen iddianın ikna ediciliği, kullanılan dilin
yüceliği ve cüreti hem dikkatlerimizi esir alıyor hem de zihinlerimizi hayretlere düşürüyor.
İmparatorlar, krallar, prensler, başbakanlar, bakanlar, Papa’nın kendisi, rahipler, keşişler,
düşünürler, bilimin savunucuları, parlamenterler, vekiller, dünyadaki zenginler, tüm dinlerin
inananları ve Baha ehli, hepsi de bu Mesajların Yazarı’nın konusu kapsamına alınmıştır ve her biri,
kendi ölçülerince hak ettikleri nasihat ve uyarıları alırlar. Bu Levihlerde değinilen konuların çeşitliliği
de aynı derecede hayranlık vericidir. Bilinemez ve yaklaşılamaz bir Tanrı’nın idraklerin ötesindeki
haşmeti ve tekliği övülürken, Elçilerinin birliği ilan edilip vurgulanır. Bahai Dini’nin benzersizliği,
evrenselliği ve gizilgüçleri üzerinde durulur; Babi Zuhuru’nun amacı ve karakteri gözler önüne serilir.

Şu özlü anlatım da Hz. Bahaullah’ın insanlığın içinde bulunduğu durumdan en başta liderlerin sorumlu
tutulduğu yolundaki kesin yargısına dikkat çekmektedir:

Kendi yönetim süresinin çeşitli aşamalarında yaşanan hem dokunaklı hem fevkalade olan olaylar
yeniden nakledilir ve dünyevi gösterişin, şöhretin, zenginliklerin ve iktidarın faniliği tekrar tekrar ve
kesin bir dille teyit edilir. En yüce prensiplerin hem kişisel hem uluslararası ilişkilerde uygulanması
şiddetle ve ısrarla önerilirken, insanı küçülten ve insan ırkının mutluluğuna, gelişmesine, refahına ve
birliğine zarar veren uygulama ve geleneklerin terk edilmesi emredilir. Krallar kınanır, ileri gelen din
liderleri suçlanır, bakanlar ve yetkililer ayıplanır ve Kendi gelişinin bizzat Baba’nın gelişiyle bir olduğu
açıkça beyan edilerek tekrar tekrar ilan edilir. Bu kral ve imparatorlardan bazılarının başlarına
gelecek şiddetli olaylar önceden haber verilir, ikisine açık açık meydan okunur; büyük çoğunluğu
uyarılırken hepsine çağrıda bulunularak nasihatler verilir.

Hz. Bahaullah daha önce, aslı kaybolmuş olan bir Levihte, Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in kötü yönetimini en
sert ifadelerle kınamıştır. Ancak elinizdeki bu kitapta, Sultan’ın, bencil ve ikiyüzlü yönetimleriyle Hz.
Bahaullah’ın birbiri ardına gönderildiği sürgünlerde önemli bir rol oynayan iki vezirine hitaben nazil olan
diğer üç Levih yer almaktadır. Osmanlı Sadrazamı Âli Paşa’ya hitap eden Reis Suresi, Ağustos 1868’de,
sürgünler Edirne’den Gelibolu’ya gönderilirken nazil olmuştur ve Sadrazamın yetkisini kötüye kullanışını
sözünü esirgemeksizin açığa vurur. İçinde doğrudan Âli Paşa’ya seslenen bölümlerin de olduğu Reis Levhi,
Hz. Bahaullah’ın Akka kalesinde hapsedilmesinden kısa bir süre sonra nazil olmuştur ve Sadrazamın
karakterinin ürpertici bir eleştirisini içermektedir. Fuad Paşa’nın ölümünden kısa bir süre sonra 1869 yılında
nazil olan ve Osmanlı vezirinin entrikalarına değinen Fuad Levhi ise, gücün kötüye kullanılmasının ruhani
sonuçlarını anlatırken, Âli Paşa’nın yaklaşan düşüşünü ve Sultan’ın da tahtını kaybedeceğini haber verir. Bu
kehanetler halk arasında geniş ölçüde yayılmış ve son derece çarpıcı bir şekilde gerçekleşmeleri, Levihlerin
Yazarının saygınlığına büyük katkıda bulunmuştur.

Ba

Hz. Bahaullah’ın etkisi dünya üzerindeki toplumların yaşamına giderek daha çok nüfuz ederken, bu önemli
Levihlerin tam metinlerinin daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılması özellikle uygundur. Bu çevirileri
üstlenen ve kontrol eden heyetlere, bu görevi yerine getirirken sergiledikleri özen ve hassasiyet için derin
şükran duyuyoruz. Bahailer bu Levihlerden bazılarındaki önemli kısımların Hz. Şevki Efendi tarafından Batıya
tanıtılmış olduğunu fark edeceklerdir. Kendisinin Bahai Kutsal Eserlerinden İngilizce’ye yaptığı çeviriler,
Emrin bu hazinelerinin uygun bir şekilde İngilizce’ye kazandırılması işine kalkanların çabaları için kalıcı bir
ölçüt sunmaktadır.

Yüce Adalet Evi
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HEYKEL SURESİ
(SURE-İ HEYKEL)

Bu, Allah’ın gökler ve yer arasında İsimlerinin Aynası ve
insanlar arasında O’nun Zikrinin Simgesi kıldığı
Heykel Suresi’dir.
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O Eşsizdir, En Görkemlidir!

Ayetlerini anlayanlar için indiren Kimseye övgüler olsun. Ayetlerini kavrayanlar için Gönderene övgüler
olsun. İstediğini Kendi yoluna Kılavuzlayana övgüler olsun. Söyle: Ben gerçekten de göklerde ve yerde
olan herkes için Tanrı’nın Yoluyum, ne mutlu ona doğru koşana!

1

Ayetlerini algılayanlar için indiren Kimseye övgüler olsun. Emri’nin Ceberûtundan konuşan ve saygın
kulları hariç herkes için bilinmez Olana övgüler olsun. “Ol ve olur!” sözüyle kimi isterse Diriltene övgüler
olsun! İstediklerini bağış göğüne yükselten ve belirlediği ölçüde, o gökten istediğini İndirene övgüler
olsun.

2

Tek bir kelimesiyle istediğini yapan Kimseye övgüler olsun. O gerçekten de Hak’tır, görünmez şeyleri
bilendir. Karşı konulmaz ve anlaşılmaz emriyle, istediği kimseye dilediğini ilham eden Tanrı mübarektir.
Görünmez ordularla istediğine yardım eden Tanrı mübarektir. O gerçekten de istediğini yapabilendir ve O
gerçekten Azizdir, Kendi Kendine Var Olan’dır. İstediği kimseyi bağımsız gücüyle yücelten ve Kendi
iradesine göre seçtiği kimseyi teyit eden Kimse kutludur; ne mutlu anlayanlara!

3

Korunmuş bir Levihte her şey için bir ölçü belirleyen Kimse kutludur. Kuluna insanların kalplerini ve
akıllarını aydınlatacak olan şeyi indiren Kimse kutludur. Kuluna sonsuzluk Çadırında oturanların
yüreklerini ve Rablerine yakın olanların kalplerini eriten sıkıntılar gönderen Kimse kutludur. Kulunun
üzerine hüküm bulutlarından bela okları yağdıran ve Benim bunlara büyük bir sabırla dayandığımı gören
Kimse kutludur. Kulu için başka hiçbir ruhun alnına yazılmamış olan şeyi belirleyen Kimse kutludur. O
gerçekten de Tek’tir, Eşsiz’dir, Kendi Kendine Var Olan’dır.

4

Kulunun üzerine düşmanlık bulutlarından ve inkâr ehlinin ellerinden bela ve sıkıntı mızrakları yağdıran,
yine de yüreğimizin şükranla dolu olduğunu gören Zata övgüler olsun. Kulunun omuzlarına yerin ve
göklerin yükünü yükleyen Kimse kutludur—ariflerden başka kimse kavrayamasa da Biz bu yük için O’na
şükürler sunuyoruz. Cemalini kıskançların ve kötülerin ellerine bırakan Kimse kutludur—iç gözle
donatılmışlardan başka kimse idrak edemese de Biz buna rıza gösterdik. Hüseyin’i düşman ordularının
ortasında terk eden ve her nefeste vücudunu kahır ve kötülük mızraklarına maruz bırakan Kimse’ye
övgüler olsun. Biz yine de ıstırap ve keder anlarında Kendisine yönelen Kuluna mukadder kıldığı her şey
için O’na şükürler sunuyoruz.

6

Üzüntülerle çevrili bulunurken, başımın üzerinden fevkalade ve son derece tatlı bir sesin çağrısını
duydum. Yüzümü çevirince bir Huri gördüm ki Rabbimin isminin zikri onda vücut bulmuştu ve önümde,
havada duruyordu. Ruhu öyle bir sevinçle doluydu ki siması Tanrı hoşnutluğunun süsü ile ışıyor, yanakları
Rahman’ın parlaklığı ile parlıyordu. Yer ile gök arasında, insanların yüreklerini ve akıllarını büyüleyen bir
nida ile sesleniyordu. İç ve dış varlığıma Benim ruhumu ve Tanrı’nın şerefli kullarının ruhlarını sevindiren
haberler veriyordu.

Ba

5

7

Parmağı ile Başımı işaret ederek gökte ve yerde bulunan herkese şöyle hitap etti: Tanrı’ya yemin olsun!
Bu, Âlemlerin Sevgilisidir; ama siz anlamıyorsunuz. Bu Tanrı’nın aranızdaki Cemali ve Tanrı saltanatının
içinizdeki kudretidir, eğer bilseydiniz. Bu, Tanrı’nın Sırrı ve O’nun Hazinesi, Tanrı’nın Emri ve Zuhur ve
varlık âlemlerinde bulunanlara izzetidir, eğer idrak edenlerden olsaydınız. Bu, Huzuru ebediyet âleminin
sakinlerinin ve izzet çadırında oturanların derin arzusu olan Kimse’dir, ama siz bu Cemal’den yüz
4

çeviriyorsunuz.
8

Ey Beyan ehli! Sedirlerinizde aylakça keyif sürerken, bizzat Huzuruna varmak için yaratılmış olduğunuz
Kimse’yi inkâr mı edeceksiniz? Saçının tek bir teli bile Tanrı’nın gözünde yerde ve göklerde olan her
şeyden üstün olan Kimse’yi küçümseyecek ve O’nunla mücadele mi edeceksiniz? Ey Beyan ehli! Öyleyse
sahip olduğunuz şeyi gösterin ki geçmişte O’nun Emrinin Mazharlarına hangi kanıtla inandığınızı ve şimdi
hangi nedenle böyle küçümsediğinizi bileyim!

9
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Ey Beyan ehli! Eğer O’na yardım etmezseniz, Tanrı hiç şüphesiz ki yerin ve göğün güçleriyle O’na yardım
edecek ve “Ol ve olur!” emri sayesinde görünmez ordularıyla O’na destek olacaktır! Tanrı’nın, Kendi
iradesiyle yeni bir insan türü yaratacağı gün yaklaşmaktadır, bu ırkın özelliğini güçlü ve kendi kendine var
olan Tanrı’dan başka kimse bilemez. Tanrı onları boş hayallerin ve yozlaşmış tutkuların kirinden
temizleyecek, onları kutsallığın yüceliklerine yükseltecek ve dünya üzerinde O’nun izzetli gücünün
eserlerini göstermelerini sağlayacaktır. Aziz ve Sevecen Tanrı işte böyle emretmiştir.

Beni Kendi Güzelliğinin nurundan Yaratana ant olsun! Sizden daha gafil, sizden daha cahil kimse 10
görmedim. Tanrı’ya inancınızı elinizdeki kutsal Levihlerle kanıtlamaya çalışıyorsunuz ama Tanrı ayetleri
nazil olduğunda ve O’nun lambası yakıldığında, kalemiyle Korunmuş Levih’te her şeyin yazgısını belirleyen
Kimse’ye inanmadınız. Bir yandan kutsal ayetleri zikrediyor ancak bunların Kaynağı ve İndiricisi olan
Kimse’yi inkâr ediyorsunuz. Nitekim Tanrı bu amellerinizin cezası olarak gözlerinizi kör etmiştir, keşke
anlayabilseniz. Gece gündüz Tanrı ayetlerini yazıp duruyorsunuz; ama o ayetleri nazil eden Kimse’den
perdelenmiş haldesiniz.
Bu Gün’de Mele-i Âlâ kötü amellerinizi görüyor ve sizden uzak duruyor ama siz anlamıyorsunuz. 11
Birbirlerine soruyorlar: “Bu cahiller neler söylüyor, bunlar hangi vadide otluyor? Kendi ruhlarının tanıklık
ettiğini inkâr mı ediyorlar, açıkça gördükleri şeye gözlerini mi kapatıyorlar?” Tanrı’ya yemin olsun, ey
insanlar! Siz amaçsız ve bilinçsiz bir şekilde kurak ve çorak topraklarda gezerken, Tanrı’nın İsimlerinin
Şehirleri’nde oturanlar sizin amellerinizden ötürü hayretler içinde.
12 Ey Kalem-i Âlâ! Rabbinin kutsal ve nurlu Noktadaki Sidretü’l-Münteha’dan yükselen Çağrısına kulak ver ki
Rahman olan Rabbinin tatlı ezgileri ruhunu sevinç ve şevk ile doldursun ve Bağışlayıcı ismimden esen
meltemler dertlerini ve üzüntülerini dağıtsın. Öyleyse, bu Heykel’den Tanrı birliği heykellerini yarat ki
yaratık âleminde En Yüce ve En Görkemli Rablerinin müjdelerini ilan etsinler ve O’nun ışığıyla
aydınlananlardan olsunlar.

13 Biz bu Heykel’i, gerçekten de, yeni yaratılıştaki her şeyin kaynağı olarak belirledik ki herkes Benim “Ol ve
olur!” emrimle istediğimi yapmaya gücümün yettiğini kesin olarak bilsin! Bu Heykel’in her bir harfinin
gölgesinin altında, sayısını Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Tanrı’dan başka hiç kimsenin
bilemeyeceği bir halk yaratacağız. Tanrı çok geçmeden Bu Heykel’den, isyankârların imalarından
etkilenmeyecek ve her zaman hayat kadehinden içecek olan ruhlar yaratacaktır. Onlar, gerçekten de,
mutluluğa ermişlerdendir.

Ba

14 Onlar, Rablerinin rahmet gölgesinde oturan ve engelleyicilerin engel olamadığı kullardır. Onların
yüzlerinde Rahman’ın ışığının parıltısı görülebilir ve kalplerinden Benim Aziz ve Saklı İsmimin zikri
duyulabilir. Onlar Rablerini övmek için ağızlarını açacak olsalar, yerin ve göğün sakinleri övgü ilahileriyle
onlara katılırlar, ama işitebilenler ne kadar az! Onlar Rablerini yüceltecek olduklarında, bütün yaratık
âlemi izzet ilahileriyle onlara eşlik eder. Tanrı onları yaratık âleminin geri kalanından işte böyle yüceltti,
ama insanlar bunun farkında değiller.

Onlar Tanrı Emri’nin etrafında, gölgenin güneşin çevresinde dönmesi gibi dönerler. Ey Beyan ehli, 15
gözlerinizi açın ki onları görebilesiniz! Onların hareketi sayesinde her şey harekete geçer, onlar durunca
her şey durur; keşke bundan emin olabilseniz! Tanrı birliğine inananlar bütün yaratık âleminin gayesi olan
Kimse’ye onların sayesinde yönelmiş, doğruların kalpleri onlar sayesinde rahatlamış ve huzura ermiştir;
keşke bilebilseniz! Onların sayesinde dünya kurulmuş, bulutlar bağışlarını yağdırmış, bilgi ekmeği bağış
5

göğünden inmiştir; keşke kavrayabilseniz!
Bu ruhlar Tanrı Emri’nin yeryüzündeki koruyucularıdır ve onun güzelliğini boş hayallerin ve kuruntuların 16
tozundan korurlar. Onlar Rablerinin yolunda can korkusu duymazlar, aksine, bu Muktedir, Güçlü, Aziz ve
En Kutsal ismiyle belirdiğinde, Sevgililerinin yüzünü görebilmek arzusuyla her şeyi feda etmeye
hazırdırlar.
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Ey Yaşayan Heykel! Kendi gücünle ayağa öyle bir kalk ki bütün yaratık âlemi de Seninle birlikte ayağa 17
kalksın. Sonra Sana ihsan ettiğimiz kudret ve iktidarla Rabbine yardım et. Dikkat et de tüm yaratık
âleminin korku içinde olduğu bu Gün’de duraksamayasın; aksine, Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine
Var Olan İsmimin mazharı olasın. Var gücünle Rabbine yardım et ve dünya insanlarına aldırma; çünkü
onların ağızlarından çıkanlar bir sivrisineğin uçsuz bucaksız bir vadideki vızıltısına benzer. Rahman olan
İsmimle hayat suyundan kana kana iç ve bu yüce makamın sakinleri arasında yakın olanlara, bütün
isimlerden kesilmelerini ve bu kutlu ve her şeyi kaplayan gölgenin altına girmelerini sağlayacak şeyler sun.
Ey Yaşayan Heykel! Senin sayende yerde veya göklerde olan tüm yaratıkları bir araya topladık ve 18
dünyanın yaratılmasından önce onlarla ahitleştiğimiz şey için onlardan hesap sorduk. Heyhat! Birkaç
aydın yüz ve belagat sahibi dil hariç, insanların çoğunu şaşkınlık ve korku içinde bakar bulduk.
Öncekilerden, olmuş ve olacak her şeyi yarattık. Bunlar, Tanrı’nın Kendi keremiyle lütfedip yüzlerini
müşriklerden çevirttiği ve Kendi varlığının Ağacının gölgesi altında koruduğu, kalplerine sükûnet
bağışladığı ve görünen ve görünmeyen ordularla güçlendirip yardım ettiği kimselerdir.
19 Ey bu Heykel’in Gözleri! Ne göklere ve orada olanlara bakın, ne de yeryüzüne ve orada yaşayanlara;
çünkü Biz sizi Güzelliğimizi göresiniz diye yarattık: Bakın, işte önünüzdedir! Bakışlarınızı ondan ayırmayın
ve kendinizi Aziz ve Sevgili Rabbinizin Güzelliğinden mahrum etmeyin. Biz çok geçmeden sizin sayenizde,
Yaratıcının sayısız belirtilerini görecek ve dünya insanlarının kavradığı her şeyden yüz çevirecek olan
keskin ve delici gözler yaratacağız. Sizin aracılığınızla, istediğimize görüş gücü bağışlayacak ve kendilerini
bu fazıldan mahrum bırakanları yakalayacağız. Gerçekten de onlar, kuruntu kâsesinden içmişlerdir,
farkında olmasalar da.

20 Ey bu Heykel’in Kulakları! Kendinizi boş yaygaralardan arıtın ve Rabbinizin sesini dinleyin. O size
gerçekten de görkemli Tahtından Aziz, Güçlü, Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Ben’den
başka bir Tanrı olmadığını vahyediyor. Biz çok geçmeden sizin sayenizde, Tanrı Sözü’ne ve Rahman olan
Rabbinizin Beyan Tanyeri’nden çıkanlara dikkat edecek olan arınmış kulaklar yaratacağız. Kuşkusuz onlar,
bu en kutlu ve kutsal civarlardan gelen İlahi Vahyin tatlı ezgilerini anlayacaklardır.

Ba

21 Ey bu Heykel’in Dili! Biz seni gerçekten de Rahman olan İsmimizle yarattık, sana Beyan’da gizli kalmış olan
bütün şeyleri öğrettik ve yaratıklarım arasında Benim Yüce Zatımı anman için sana ifade gücü bağışladık.
Öyleyse, bu eşsiz ve güçlü Zikri ilan et ve Şeytan’ın belirişlerinden korkma. Sen, Benim her şeyi aşan ve
karşı konulamaz emrimle, işte bu amaçla yaratıldın. Biz senin sayende, olmuş olan her şeyi açıklaması için
Beyan Dilini çözmüştük ve olacak olanları anlatması için, Benim yüce kudretimle onu yeniden çözeceğiz.
Biz çok geçmeden senin ile Mele-i Âlâ ve insanlar arasında Beni övecek ve yüceltecek, belagat sahibi diller
yaratacağız. Tanrı ayetleri işte böyle nazil oldu ve bütün isim ve sıfatların Rabbi işte böyle buyurdu. Senin
Rabbin, gerçekten de Hak’tır, görünmeyenleri Bilen’dir. Hiçbir şey bu dillerin Yaratıcılarını övmelerine
engel olmayacaktır. Onlar sayesinde bütün yaratık âlemi, isimler Rabbini yüceltmek ve Güçlü, Aziz ve
Sevgili olan Ben’den başka Tanrı olmadığına tanıklık etmek için ayağa kalkacaktır. Beni ananlar, bu yüce
makamdaki Dil onlara ilham etmediği sürece hiçbir şey söylemezler; ama anlayanlar çok az! Rabbini
övmeyen ve O’nun İsmini anmayan dil yoktur. Ancak insanlar arasında bir anlayan ve övgüler sunanlar
vardır, bir de övgüler sunan ama anlamayanlar.

Ey iç manaların Hurisi! Göklerin ve yerin Rabbi olan Tanrı’nın izniyle çık sözlerin odasından. Sonra bürün 22
giysisine semavi Lahût’un, göster kendini. Sun Ceberût şarabını yakut parmaklarınla, sun ki beka Güneşi
baha ufkundan doğduğunda, görebilsin dünyanın sakinleri Tanrı Melekûtundan yayılan ışığı. Belki
böylece, cennetin tam ortasında O’nun Her Şeye Yeterli Yardımcı isminin tahtında oturan bu Genci övmek
6

ve yüceltmek için yerin ve göğün sakinleri önünde ayağa kalkabilirler. O ki, yüzünde Rahman’ın ışıltısı
parlamakta, gözlerinden Övülen’in bakışları yayılmakta ve yaptıklarında yüce Koruyucu, Aziz ve Sevgili
Tanrı’nın belirtileri ve kanıtları açığa çıkmaktadır.
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Kar beyazı elinle sunduğun kızıl şarabı kabul edecek ve En Yüce ismiyle yeniden ortaya çıkan En Görkemli 23
Rabbinin adıyla kavrayacak kimse bulamazsan, üzülme. O insanları kendi hallerine bırak ve azamet ve
yücelik Çadırına çekil. Orada yüzleri öğlen güneşinin parıltısı gibi aydınlık olan ve Rablerini, egemenlik
tahtını ele geçirmek üzere tüm izzet ve celaliyle ayağa kalkan bu İsimle öven ve yücelten bir kavim
göreceksin. Onların dudaklarından sadece Beni anıp övdüklerini duyacaksın, Rabbin buna Bana tanıklık
eder. Ancak bu kavmin varlığı, ezelden beri Tanrı’nın Sözüyle yaratılmış olan herkesten gizli kalmıştır.
Sözlerimizi işte sana böyle açıkladık ve ayetlerimizi böyle ortaya koyduk ki belki insanlar Rablerinin
belirtileri ve eserleri üzerinde tefekkür ederler.
24 Gerçekten de onlara, Âdem’in önünde secdeye varmaları emredilmemiştir.1 Onlar Rabbinin yüzünden
asla yüz çevirmemişlerdir ve her an kutsallığın nimetlerinden pay alırlar. Rahman’ın Kalemi, geçmiş ve
gelecek her şeyin sırlarını işte böyle açıkladı. Keşke dünya bunu anlayabilse! Çok geçmeden Tanrı,
gerçeğini yadsıyanlara, egemenliğini inkâr edenlere ve belirtilerine karşı gelenlere rağmen bu kavmi
dünya üzerinde ortaya çıkaracak ve onlar aracılığıyla İsmini yüceltecek, Eserlerini yayacak, Sözlerini tasdik
edecek ve Ayetlerini ilan edecektir.
25 Ey En Görkemli’nin Güzelliği! Bu kavimle bir araya gelecek olursan, bu Gencin Kendisiyle ilgili olarak Sana
anlattıklarını ve O’nun başına gelenleri naklet ki Korunmuş Levih’te neler yazılmış olduğunu
öğrenebilsinler. Onlara bu Gençle ilgili haberleri ve çektiği sınavları ve sıkıntıları anlat ki Benim
ıstıraplarımın farkına varsınlar ve anlayanlardan olsunlar. Sonra onlara kardeşlerimizden birini* nasıl da
diğerlerinden üstün tuttuğumuzu, kendisine uçsuz bucaksız ilim denizinden bir damla bağışladığımızı,
isimlerimizden birinin kaftanıyla giydirdiğimizi, herkesin övdüğü yüksek bir makama getirdiğimizi ve onu
aralarındaki en güçlüsünü bile alt edebileceği derecede hainlerin saldırılarından nasıl koruduğumuzu
anlat.

26 Herkesin bizi katletmeye kararlı olduğu bir zamanda yerde ve gökte bulunan herkesin önünde ayağa
kalktık. Aralarında iken, sürekli Rabbi andık, O’nu övdük ve O’nun Emri’nde sağlam kaldık; ta ki Tanrı Sözü
O’nun yaratıkları arasında kanıtlandı, eserleri dünyaya yayıldı, gücü yüceltildi ve saltanatı tüm görkemiyle
açığa çıktı. O’nun tüm saygın kulları buna tanıklık eder. Ancak kardeşim Emrin artan şöhretini gördükçe
yüreği kibir ve gururla doldu. Bunun üzerine, gizlilik peçesinin arkasından çıkarak Bana karşı ayaklandı,
ayetlerime karşı mücadele etti, kanıtımı yalanladı ve eserlerimi reddetti. Etimi yiyip bitirseydi ve kanımı
içseydi, açlığını ancak öyle bastırabilirdi. Sürgününde O’na eşlik eden Tanrı kulları ve O’na yakın olanlar
buna tanıklık eder.

Bu amaçla, kullarımdan birine2 danıştı ve planlarına dâhil etmek için onu kendi tarafına çekmeye çalıştı. 27
Bunun üzerine Rab görünen ve görünmeyen ordularını Benim yardımıma gönderdi, gerçeğin gücüyle Beni
korudu ve üzerime onun amacını engelleyecek şeyi indirdi. Rahman’ın ayetlerini inkâr edenlerin oyunları
işte böyle bozuldu. Onlar, gerçekten, reddedilmiş bir kavimdir. Kardeşimin nefsinin kışkırtmasıyla
kalkıştığı bu teşebbüsün haberi yayılıp sürgündeki yoldaşlarımız onun bu haince planını öğrendiklerinde,
öfke ve kederlerinin sesi yükseldi ve neredeyse tüm şehre yayıldı. Ancak, Biz bu tür şikâyetleri yasakladık
ve onlara sebat edenlerden olmaları için sabır emrettik.

Ba

Kendisinden başka ilah olmayan Tanrı’ya yemin olsun! Biz bütün bu sıkıntılara tahammül ettik ve Tanrı 28
kullarına da sabır ve dayanıklılık emrettik. Belki kardeşimizin bağrında yanan kıskançlık ateşi söner ve
doğru yola kılavuzlanır diye Kendimizi onlardan ayırıp başka bir eve yerleştik. Ne ona karşı çıktık, ne de bu
olaydan sonra kendisini gördük; umutlarımızı Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Allah’ın
fazlına bağlayarak evimizde kaldık. Ancak o, amelinin ortaya çıktığını fark edince yalan kalemine sarıldı ve
Tanrı’nın kullarına hitaben, kendi yaptıklarını Benim eşsiz ve mazlum Güzelliğime mal eden yazılar yazdı.

*

Mirza Yahya
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Bunu yaparken amacı Tanrı kulları arasında fitne çıkarmak ve Aziz ve Sevgili Tanrı’ya inananların
kalplerine nefret aşılamaktı.
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Ruhumu elinde tutana yemin olsun! Onun bu aldatmacası Bizi çok üzdü ve hayrete düşürdü — hayır, 29
hatta görünen ve görünmeyen her şey buna şaşakaldı. Yüreğinde barındırdığı kötülük de dinmedi ve
sonunda hiçbir kalemin anlatmaya cesaret edemeyeceği şeyi yaptı; bu ameliyle hem Benim makamımın
saygınlığını zedeledi, hem de Muktedir, Aziz ve Övülen Tanrı’nın kutsallığını lekeledi. Tanrı dünyanın
bütün denizlerini mürekkebe, bütün yaratılmış şeyleri de kalemlere dönüştürse, onun günahlarını anlatıp
bitirmem için yine de yetmez. Anlayanlardan olasınız diye, başımıza gelenleri işte böyle anlattık.
30 Ey Ölümsüzlük Kalemi! Başına gelenler için üzülme; çünkü Tanrı kendi gözleriyle görecek ve Senin
sıkıntılarını hatırlayacak bir kavmi çok geçmeden ortaya çıkaracaktır. Kalemini düşmanlarını anmaktan
alıkoy ve onu Kadim Sultan’ı övmek için hareket geçir. Yaratılmış her şeyi bir kenara bırak ve zikrimin
mühürlü şarabından kana kana iç. Dikkat et de kendilerinden düşmanlığın kötü kokularından başka bir
şey yayılmayan, şöhret sahibi olmak ve isimlerini ölümsüzleştirmek arzusuyla kendilerini yok etmekte
tereddüt etmeyecek kadar önderlik sevgisinin esiri olmuş kimselerden söz etmekle vakit kaybetme. Tanrı
bu tür ruhları Korunmuş Levih’te sadece isimlere tapanlar olarak kaydetmiştir. Öyleyse, bu Heykel için
amaçladığın şeyleri anlat ki onun eserleri dünya üzerinde görünsün, bu Işığın parıltısı dünyanın ufuklarını
aydınlatsın ve dünyayı Tanrı’ya küfredenlerin kirinden temizlesin. Tanrı ayetlerini işte böyle indirdik ve
anlayanlar için meseleyi böyle açıkladık.
31 Ey Yaşayan Heykel! Elini gökte ve yerde olan her şeyin üzerine uzat ve emir dizginlerini İrade avucunla ele
geçir. Biz, her şeyin egemenliğini gerçekten de Senin sağ eline koyduk. İstediğini yap ve cahillerden
korkma. Rabbinin kaleminin ufkundan doğan Levhe uzan ve onu öyle bir kuvvetle tut ki sayende dünyanın
bütün sakinlerinin elleri de ona yapışabilsin. Gerçekten de, Sana yaraşan budur, anlayanlardan olsaydın.
Senin elinin Benim bağış göğüme kalkmasıyla, bütün yaratıkların elleri Güçlü, Aziz ve Sevecen Rablerine
doğru kalkacaktır. Yakında, Senin elinin de yardımıyla, kuvvet, kudret ve iktidarla donanmış başka eller
ortaya çıkaracak ve onlar sayesinde Gücümüzü emir ve yaratık âlemlerinde yaşayan her şeyin üzerinde
kuracağız. Tanrı’nın kulları böylece Benden başka Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan bir Tanrı
olmadığını kavrasınlar. Dahası, bu ellerle hem verecek, hem de alacağız; ama ruh gözüyle görenlerden
başkası bunu anlayamaz.

Söyle: Ey kavim! Rabbinizin kudretinden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Allah’a yemin olsun! Bu günde 32
sığınacak bir yer ve Tanrı’nın rahmet bağışladığı kimselerden başka sizi koruyacak kimse
bulamayacaksınız. O, gerçekten, Rahim’dir, Affedici’dir. Söyle: Ey kavim! Sahip olduğunuz her şeyden
vazgeçin ve Rahman olan Rabbinizin gölgesine sığının. Bu sizin için geçmiş ve gelecekteki bütün
işlerinizden daha iyidir. Tanrı’dan korkun ve kendinizi bütün isimlerin ve sıfatların Rabbinin günlerinin tatlı
kokularından mahrum etmeyin. Sakın Tanrı Sözü’nü değiştirmeyin ve onun özünü tahrif etmeyin. Tanrı
korkusuyla yürüyün ve doğrulukla davrananlardan olun.

Ba

Söyle: Ey kavim! Bu, Tanrı’nın her zaman sizin ellerinizin üzerinde olmuş olan Eli’dir, keşke anlayabilseniz. 33
Göklerde ve yerde olan bütün iyi şeylerin onun avucunda olmasını takdir ettik, öyle ki ondan gelmedikçe
hiçbir iyilik açığa çıkmaz. Biz onu geçmişte ve gelecekte bütün iyiliğin kaynağı ve hazinesi olarak işte böyle
tayin ettik. Söyle: Tanrı Levihleri aracılığı ile akan ilahi mana ve beyan ırmakları bu En Büyük Deniz’e
dökülmüştür, keşke kavrayabilseniz. Onun Kitaplarında zikredilen her ne varsa da, görünen ve
görünmeyen her şeyi sevindiren bu Zuhur’da En Görkemli’nin irade ufkundan parlayan bu en yüce Söz ile
en son halini almıştır.
Tanrı yakında kuvvet ve üstünlük ellerini kudret bağrından çıkaracak ve bu Genç adına zaferler kazanacak 34
bir kavim izhar edecektir. O insanlığı müşriklerin ve reddedilmişlerin kirinden temizleyecektir. Bu eller
Tanrı Emri’ni savunmak için hazırlanacak ve Benim Kendi Kendine Var Olan ve Kudretli İsmimle dünyanın
insanlarını dize getirecektir. Şehirlere girecek ve sakinlerinin yüreklerine korku salacaklardır. Tanrı’nın
gücünün kanıtları işte böyledir; O’nun gücü ne kadar korkutucu, ne kadar şiddetlidir! O bu kudreti ne
kadar da adilce kullanır! O, gerçekten de göklerde ve yerde olan her şeyi yönetir ve belirlediği ölçüde
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istediğini nazil eder.
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35 Onlardan birisi yaratık âleminin bütün ordularının karşısına çıkacak olsa, Benim irademin üstünlüğü
sayesinde mutlaka galip gelir. Bu gerçekten, yaratıklarım bunu anlamasa da, kudretimin bir kanıtıdır. Bu
gerçekten, halkım kavramasa da, egemenliğimin bir göstergesidir. Bu gerçekten, kullarım bilmese de,
emrimin bir işaretidir. Bu, gerçekten de, üstünlüğümün bir delilidir; her ne kadar, Tanrı’nın Kendi irfanının
ışığıyla gözlerini aydınlattığı, kalplerini Vahyinin hazinesi kıldığı ve omuzlarına Kendi Emri’nin ağırlığını
yüklediği kişilerden başka kimse şükretmese de. Bu kimseler, Rahman’ın hoş kokularını O’nun İsminin
gömleğinden koklayacak ve her zaman Rablerinin belirtilerine ve ayetlerine sevineceklerdir. Tanrı’ya
küfreden ve O’na ortak koşanlara gelince, bunlar gerçekten de O’nun gazabına uğrayacaklar, Ateşe
atılacaklar ve korku ve dehşet içinde onun derinliklerinde oturmaya zorlanacaklardır. Ayetlerimizi işte
böyle izah ediyor ve gerçeği açık kanıtlarla gösteriyoruz ki, belki insanlar Rablerinin belirtileri üzerinde
derin düşünürler.
36 Ey Yaşayan Heykel! Biz, gerçekten de Seni, olmuş ve olacak her şeyin ortasında İzzetimin belirtisi ve “Ol
ve olur!” sözümün gücüyle, göklerin ve yerin arasında Emrimin simgesi kıldık!

37 Ey bu Heykelin Tanrılığın Özünü simgeleyen ilk Harfi!3 Seni emir ve yaratık âlemlerindeki her şey için
İsteğimin ve İrademin hazinesi kıldık. Bu, Kendi Kendine Var Olan ve Tehlikeden Koruyan Tanrı’nın bir
fazlıdır.

38 Ey bu Heykelin Benim Kadir İsmimi simgeleyen ikinci Harfi! Seni saltanatımızın mazharı ve İsimlerimizin
kaynağı yaptık. Ben Dilimin söylediğini yapmaya muktedirim.
39 Ey bu Heykelin Benim Kerim İsmimi simgeleyen üçüncü Harfi! Seni yaratıklarımız arasında Keremimizin
doğuş yeri ve kavmimiz arasında Cömertliğimizin kaynağı yaptık! Saltanatımda güç Benimdir. Göklerde ve
yerde yaratılmış olan hiç bir şey Benim bilgimden kaçamaz ve Ben görünmeyen şeyleri Bilen Tek
Gerçeğim.

Ey Kalem! Kerem bulutlarından bütün yaratıkları zengin edecek şeyleri gönder ve fazlını varlık âleminden 40
esirgeme. Sen, gerçekten de, Kendi beka ceberûtunda Kerimsin ve isimler melekûtunun sakinleri için
sonsuz fazıl Sahibisin. İnsanlara ve sahip oldukları şeylere bakma; Kendi ihsan ve bağışlarının eşsizliğine
bak. Sonra Kullarını tüm insanlığı kapsayan gölgenin altında topla. Cömertlik elini tüm yaratık âleminin ve
kerem parmaklarını tüm varlık âleminin üzerine doğru uzat. Sana yakışan gerçekten budur, insanlar
anlamasa da. Her kim yüzünü Sana doğru çevirirse bu Senin fazlındandır; Senden yüz çevirenlere gelince,
Rabbin gerçekten tüm yaratıklardan bağımsızdır. O’nun gerçek ve sadık kulları buna tanıklık eder.
Tanrı çok geçmeden Senin sayende, ellerinde yenilmez bir güç ve kollarında sarsılmaz bir kudret olanları 41
ortaya çıkaracaktır; bunlar perdelerin arkasından çıkarak dünya insanları arasında Rahman’ı muzaffer
kılacaklar ve bütün kalpleri korku ile titretecek bir çağrı yükselteceklerdir. Yazılı bir Levihte işte böyle
buyrulmuştur. Bu ruhlar öylesine bir üstünlük sergileyeceklerdir ki korku ve ıstırap dünyanın bütün
sakinlerini saracaktır.

Ba

Kan dökmekten sakınınız. Dil kılıcını beyan kınından çıkarınız; çünkü gönül kalelerini ancak onunla 42
fethedebilirsiniz. Birbirinizle savaşma hükmünü aranızdan kaldırdık. Biliniz ki Tanrı’nın rahmeti bütün
varlıkları sarmıştır, bunu anlayabilseydiniz. Rahman olan Rabbinize anlayış kılıcıyla yardım edin. Anlayış
kılıcı beyan kılıcından gerçekten de daha keskin ve daha serttir, eğer Rabbinizin sözleri üzerinde
düşünecek olursanız. Vahiy Orduları Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Tanrı tarafından işte
böyle gönderildi ve ilham orduları emir Kaynağından Aziz ve Sevgili Tanrı tarafından emredildiği gibi işte
böyle izhar edildi.

43 Söyle: Bütün yaratılanların ölçüsü, göklerin ve yerin, geçmiş ve gelecek her şeyin bilgisini içinde
barındıran bu gizli ve açık Heykel’de belirlenmiştir. Tanrı’nın yaratıcı parmağı bu Levhe en arif ve bilgili
insanların bile anlamaktan aciz kalacağı şeyi kaydetmiş ve onun içinde Kendisinden başka hiç kimsenin
9

anlayamadığı heykeller yaratmıştır, keşke bu gerçeği kavrayabilseniz. Ne mutlu onu okuyana, içindekiler
üzerinde tefekkür edene ve anlayanlardan sayılana!
44 Söyle: Heykelimde Tanrı’nın heykelinden, güzelliğimde O’nun Güzelliği’nden, varlığımda O’nun
varlığından, zatımda O’nun Zatı’ndan, hareketimde O’nun hareketinden, sükûnumda O’nun sükûnundan
ve kalemimde O’nun Aziz ve Övülen Kaleminden başka bir şey görülmez. Ruhumda Gerçek’ten başka bir
şey olmamıştır ve Zatımda Tanrı’dan başka bir şey görülemez.

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

45 Benim Zatımla ilgili olarak ikilikten söz etmekten sakının, çünkü dünyanın bütün zerreleri Tek, Bir, Aziz ve
Sevecen olan O’ndan başka Tanrı olmadığını ilan ediyorlar. Başlangıcı olmayan başlangıçtan beri,
sonsuzluk ceberûtundan, Tanrı olduğumu, Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Ben’den başka
Tanrı olmadığını ilan ettim; sonu olmayan sona kadar da, isimler melekûtundan, Tanrı olduğumu, Aziz ve
Sevilen olan Ben’den başka Tanrı olmadığını ilan edeceğim. Söyle: Rablık Benim İsmimdir, varlık
âlemindeki mazharları onunla yarattım; ama Biz Kendimiz bunlardan münezzehiz, keşke bu gerçek
üzerinde düşünseniz. Ve Tanrılık Benim İsmimdir, onunla dünya insanlarını güçleriyle saracak ve onları
Allah’a gerçekten tapanlar kılacak doğuş yerleri yarattık, keşke anlayabilseniz. Eğer içgörü sahibiyseniz,
bütün İsimlerimizi işte böyle bilmelisiniz.
46 Ey bu Heykelin, Fazıl özelliğini simgeleyen dördüncü Harfi! Seni yer ile gök arasında fazlın mazharı kıldık.
Varlık dünyasındaki bütün fazlı senden yarattık ve hepsinin sana dönmesini sağlayacağız. Ve Emrimizin bir
kelimesiyle onu yine senden göstereceğiz. Ben “Ol ve olur!” sözümle her istediğimi yapmaya muktedirim.
Varlık âleminde görünen her fazıl senden çıkmış ve yine sana dönecektir. Bu, gerçekten de, azamet
çadırının arkasında koruduğumuz ve fani gözlerden sakladığımız bir Levihte belirlenmiş olandır. Ne mutlu
kendilerini bu açık ve yanılmaz fazıldan mahrum etmeyenlere.

Söyle: Bu günde, Tanrı bağışının canlandırıcı yelleri her şeyin üzerine esti. Her yaratık taşıyabileceği tüm 47
güçlerle donatıldı. Ama insanların çoğu bu bağışı yadsıyorlar! Her ağaç en seçkin meyvelerle yüklendi, her
deniz en parlak incilerle süslendi. İnsana ise, anlayış ve derin bilgi bağışlandı. Bütün yaratık âlemi
Rahman’ın tecellisinin alıcıları, dünya ise görünmeyen şeyleri bilen gerçek Tanrı’dan başka hiç kimsenin
bilmediği şeylerin hazinesi kılınmıştır. Her yaratılmış şeyin yükünü atacağı gün yaklaşmaktadır. Görünen
veya görünmeyen her şeyi kaplayan fazlını bağışlayan Tanrı’ya övgüler olsun! Bu günde dünyayı işte böyle
yeniden yarattık, ama insanların çoğu bunu anlamaktan aciz. Söyle: Tanrı’nın fazlı hiçbir zaman tam
olarak anlaşılamaz, nerede kaldı ki Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Zatı!
Ey Emrin Heykeli! Bağışlarını kabul etmeye hazır bir kimse bulamazsan üzülme. Sen Benim hatırım için 48
yaratıldın; onun için Kullarım arasında Beni anmakla meşgul ol. Korunmuş Levih’te Senin için takdir edilen
şey budur. Yeryüzündeki elleri kirli bulduğumuz için, Senin giysinin eteğini bunların kirletici
dokunuşundan koruduk ve müşriklerin ulaşamayacağı bir yere yükselttik. Rabbinin Emri’nde sabırlı ol,
çünkü Allah çok geçmeden her köşeden Senin her şeyi kaplayan sınırsız fazlına doğru koşacak, arınmış
yüreklere ve aydınlık gözlere sahip ruhlar ortaya çıkaracaktır.

Ba

Ey Tanrı’nın Heykeli! İlahi Vahiy orduları bütün isim ve sıfatların Sahibi tarafından ellerinde O’nun 49
belirtilerinin sancaklarıyla gönderilir gönderilmez, zan ve vehim temsilcileri kaçmaya başladılar.
Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Tanrı’nın açık kanıtlarına küfrettiler ve O’na karşı
bozgunculukla ayaklandılar. Aralarında “Bunlar Tanrı’dan olan açık ayetler değildir, doğuştan gelen ve
öğretilmemiş bir tabiattan da değiller.” diye iddia edenler oldu. Müşrikler kendi yüreklerindeki hastalığı
işte böyle iyileştirmeye çalışıyorlar; hiç farkında değiller ki gökte ve yerde olan herkes onlara lanet ediyor.

50 Söyle: Kutsal Ruh, bu En Yüce Ruh tarafından nazil edilen tek bir harf sayesinde meydana gelmiştir, eğer
anlayanlardansanız. O doğuştan gelen ve öğretilmemiş olan tabiat da özünde Tehlikeden Koruyan, Aziz ve
Sevgili’nin ayetleri ile yaratılmıştır. Söyle: Bu tabiat Bizim her şeyi aşan Gerçeğimizle olan ilişkisinden
ötürü övünç duyar, Biz ise ne ondan ne de başka bir şeyden ötürü övünürüz; çünkü Benden başka her şey
Benim kelimemin gücü ile yaratılmıştır, keşke anlayabilseniz.
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51 Söyle: Biz ayetlerimizi dokuz değişik biçimde nazil ettik. Bunların her biri Tehlikeden Koruyan ve Kendi
Kendine Var Olan Allah’ın saltanatının göstergesidir. Bunların teki bile göklerde ve yerde olan her şey için
yeterli kanıttır; ama insanların çoğu gafletlerinde ısrarlıdırlar. Biz istesek, onları sayısız başka biçimlerde
nazil edebiliriz.
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52 Söyle: Ey kavim! Tanrı’dan korkun ve dillerinizin yalancılık yaparak Allah’ın sevmediği şeyler söylemesine
izin vermeyin. Sizi, bildiğiniz gibi, tek bir su damlasından yaratan Kimse’nin huzurunda utanın.4 Söyle: Biz
gökte ve yerde olan her şeyi Tanrı’nın verdiği bir tabiatta yarattık. Her kim bu kutlu Yüz’e yönelirse bu
Allah vergisi tabiatın özelliklerini gösterir ve her kim kendini O’ndan perdelerse bu görünmez ve her şeyi
kapsayan fazıldan mahrum kalır. Gerçekten de fazlımızdan mahrum bıraktığımız hiçbir şey yoktur; çünkü
Biz her şeyi yaratırken adil davrandık ve Ağzımızdan dökülen tek bir kelime ile onlara Sevgimizi emanet
ettik. Onu kabul edenler kurtulup güvende olur ve bu Gün’ün korkutucu dehşetinden korunanlardan
sayılırlar. Karşı gelenler ise, Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan Tanrı’ya küfredenlerdir. Biz
insanları birbirinden işte böyle ayırır ve haklarında böyle hüküm veririz. Gerçekten de Biz, ayırt etme
gücüne sahibiz.

Söyle: Tanrı Sözü O’nun yaratıklarının sözlerine hiç benzemez. Gerçekten de o, bütün sözlerin Şahıdır, 53
tıpkı O’nun herkesin egemen Sultanı olması gibi. O’nun Emri ise olmuş ve olacak her şeyin üstündedir. Ey
kavim, Rahman olan Rabbinizin tahtının kurulmuş olduğu İkan Şehri’ne girin. Övülen’in Kalemi fazlının bir
göstergesi olarak size işte böyle emrediyor. Belki o zaman O’nun Emrini aranızda anlaşmazlık vesilesi
yapmazsınız.
Müşrikler arasında, O’nun Zatı’na küfredenler ve Emrine karşı ayaklananlar ve bu ilahi ayetlerin uydurma 54
olduğunu iddia edenler var. Şimdi Ateşten kurtulmak için yalvaran eski münkirlerin itirazları da aynıydı.
Söyle: Ağızlarınızdan dökülen boş sözler için vay olsun size! Eğer bu ayetler gerçekten de uydurma ise o
zaman Allah’a hangi delil ile inandınız? Gösterin o delili, eğer anlayış sahibiyseniz! Biz açık ayetlerimizi
böyle insanlara ne zaman nazil ettiysek itiraz ettiler ve her ne zaman dünyanın bütün birleşmiş güçlerinin
göstermekten aciz olduğu şeyi gördülerse ona büyücülük dediler.
Bu insanlara ne oluyor ki anlamadıkları şeyleri söylüyorlar? Rableri Kendi Emriyle geldiği zaman Kur’an 55
ümmetinin yaptığı aynı itirazları tekrarlıyorlar. Onlar, gerçekten de reddedilmiş bir kavimdir. Onlar
başkalarının Kıdem Cemali’nin huzuruna çıkmasını ve O’nun sevgili kullarının ekmeğini paylaşmalarını
engellediler. Hatta birisinin “Onlara yaklaşmayın, çünkü insanları büyülüyorlar ve Kendi Kendine Var Olan,
Tehlikeden Koruyan Tanrı’nın yolundan saptırıyorlar.” dediği bile duyuldu. Biricik gerçek Tanrı’ya yemin
olsun! Bizim huzurumuzda konuşmaktan aciz olan kişi, geçmiş kuşakların bile söylemediği sözler söyledi
ve geçmiş çağlardaki kâfirlerin asla işlemediği amelleri işledi.
Bu insanların söz ve eylemleri Benim sözlerimin doğruluğuna tanıklık eder, eğer insaflı olsaydınız. Her kim 56
Tanrı’nın ayetlerine büyücülük derse, O’nun hiçbir Elçisine inanmamış ve boş yere yaşamıştır; o
bilmedikleri konularda konuşanlardan sayılır. Söyle: Ey kul! Seni Yapan ve Yaratan Tanrı’dan kork, O’na
karşı gelme, insafla yargıla ve adil davran. Tanrı’nın bilgi bağışladığı kimseler, bu imansızların itirazlarında
o imansızların kendi iddialarını çürütecek kesin kanıtlar bulacaklar ve bu apaçık Işığın gerçekliğini
doğrulayacaklardır. Söyle: Rablerinden bir Haber geldiğinde imansızların söyledikleri sözleri mi
tekrarlayacaksınız? Yazıklar olsun size ve boşa gitsin bütün amelleriniz, ey cahiller topluluğu!

Ba

57 Ey Kadim Güzellik! Müşrikleri ve onların sahip olduklarını at bir yana ve bütün yaratılmışların üzerine Yüce
ve Ulu Sevgilinin zikrinin tatlı burcularını saç. O’nu anmak varlık âlemini canlandırır ve bütün
yaratılmışların heykellerini yeniler. Söyle: Gerçekten de O, azamet ve celal Tahtına oturmuştur. Her kim
O’nun güzelliğine bakmak isterse, bakın, işte O karşınızdadır! Kendisini bu parlak ve aydınlık Güzellik ile
gösteren Allah’a şükürler olsun! Her kim O’nun ezgilerini dinlemek isterse, işte, o ezgilerin O’nun göz alıcı
ve eşsiz dudaklarından döküldüğünü işitsin! Ve her kim O’nun ışığının parlaklığıyla aydınlanmak isterse,
ona söyle: O’nun huzurunun sahasına çıkmayı arayınız, çünkü Tanrı gerçekten de tüm insanlığa bir fazıl
olarak oraya yaklaşmanıza izin verdi.
11

58 Söyle: Ey kavim! Tanrı’yı sizinle Bizim aramızda tanık göstererek, bütün doğruluğumuzla size bir soru
soracağız. O, gerçekten de iyilik edenlerin Savunucusu’dur. Öyleyse, O’nun izzet Tahtının önünde durun,
insafla ve tarafsız şekilde cevap verin. Kendi amacına ulaşma gücüne sahip olan Tanrı mıdır, yoksa siz mi?
O’nun istediğini yaptığını ve eylediklerinden sorulmaz olduğunu söylediğiniz gibi, gerçekten de yaptığında
özgür olan O mudur? Yoksa böyle bir güce sahip olan, geçmiş bütün Tanrı Elçilerinin karşısında
atalarınızın yaptığı gibi böyle iddiaları körü körüne tekrarlayan siz misiniz?

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

59 Eğer O gerçekten yaptığında özgür olan ise, Kendi Emri’nin Mazharı’nı göklerde ve yerdeki hiçbir şeyin
karşı koyamayacağı ayetlerle birlikte nasıl gönderdiğine bakın! Onların zuhurları öyleydi ki, dünyanın
Güneşi Irak ufkunda apaçık bir saltanatla doğduğu zaman sizin de gördüğünüz ve duyduğunuz gibi,
onların varlık âleminde ne eşi vardır ne de bir benzerleri. Bütün şeyler ilahi ayetlerle tamamına erer ve
bunlar gerçekten de Egemen, Tehlikeden Koruyan, Aziz ve Kadir Tanrı’nın ayetleridir. Bunun ötesinde,
gücünü bütün yaratıkların kabul ettiği o Kimse, Emrin Taşıyıcısı olarak izhar edilmiştir; müşriklerden ve
günahkârlardan başka kimse bunu inkâr edemez.

Söyle: Ey kavim! Güneşin güzelliğini kendi nefsinizin perdeleri arkasına gizlemek ya da Ruh’u kendi 60
ezgilerini bu kutsal ve aydınlık göğüsten yükseltmekten alıkoymak mı istiyorsunuz? Tanrı’dan korkun ve
Tanrılığı temsil eden Kimse ile mücadele etmeyin. Tek bir emriyle “O” harfini yaratan ve onu kendi güçlü
temeline oturtan Kimse’ye karşı gelmeyin.5 Tanrı’nın Elçilerine ve O’nun egemen kudretine, Tanrı’nın
Zatı’na ve O’nun ululuğuna inanın. Bir zamanlar inandıkları şeye sonradan küfredenlerin ve kendileri için
makam hayaline kapılanların peşinden gitmeyin; çünkü bunlar gerçekten müşriklerden sayılır. Tanrı’nın
tanıklık ettiğine siz de edin ki dudaklarınızdan dökülen sözler O’nun sevgili kullarının topluluğunu
aydınlatabilsin. Söyleyin: Biz, gerçekten, eski zamanların Elçilerine vahyedilmiş olana, gerçeğin gücüyle
Ali’ye* vahyedilmiş olana ve şimdi de O’nun azamet tahtından nazil olana inanırız. Rabbin, bağışının ve
bütün dünyaları kaplayan fazlının bir belirtisi olarak size işte böyle öğretiyor.
Ey bu Heykelin Ayağı! Biz seni gerçekten de demirden yarattık. Rabbinin Emri’nde öyle sabit dur ki, her 61
şeyden kesilmiş olan bütün kulların ayaklarının Aziz ve Hikmetli Tanrı’nın yolunda güçlenmesine neden
olasın. Sakın, düşmanlık fırtınaları ve kötülük için çalışanların şiddetli rüzgârları seni tökezletmesin.
Tanrı’nın Dini’nde dağ gibi sabit ol ve sendeleme. Biz seni, gerçekten de, sarsılmazlığın kaynağı olan o
İsmin yüzü hürmetine ve Bizim gökte ve yerde olan herkese izhar edilen en mükemmel İsimlerimizin her
biri ile yarattık. Çok geçmeden senden, geçmiş ve gelecek kuşakların birleşmiş güçleri kadar dehşetli
orduların saldırısına uğrasalar da Bizim yolumuzda sağlam ve sabit bir şekilde kararlılıkla yürümeye
devam edecek olan başka ayaklar yaratacağız. Gerçekten de, Biz bütün fazlı avucumuzun içinde tutar ve
seçkin kullarımıza dilediğimiz gibi dağıtırız. Sana birçok kereler Rabbine şükürler sunasın diye bağışlarımızı
verdik; öyle ki, bu şükür edişin bütün yaratılmışların dillerinin Rahman ve Rahim olan Benim övgümden
söz açmasına sebep olsun.

Ba

62 Ey Yaşayan Heykel! Ayağa kalk ve Bizden gelen bir kudret ve güçle bu Emre hizmet et. Sonra Tanrı’nın
kullarına, Egemen, Eşsiz, Aziz ve Her Şeyi Bilen Tanrı’nın Ruhu’nun Sana bildirdiklerini açıkla. Söyle: Ey
kavim! Hak’tan yüz çevirip de onun yerine bir parça çamurdan yarattığımızı mı seçeceksiniz? Böyle
yapmak kendinize yaptığınız büyük bir zulümdür, eğer Rabbinizin ayetleri üzerinde derin
düşünenlerdenseniz. Söyle: Ey kavim! Kalplerinizi ve gözlerinizi arıtın ki Yaratıcınızı bu kutsal ve ışık saçan
giyside tanıyabilesiniz. Söyle: Semavi Genç celal Tahtına çıktı, her şeyden bağımsız olan saltanatını izhar
etti ve şimdi de yer ile gök arasında, en tatlı ve en güzel bir sesle şu çağrıyı yapıyor: “Ey dünya insanları!
Neden Rahman olan Rabbinize küfrettiniz ve Övülen’in Güzelliği olan Kimse’den yüz çevirdiniz? Tanrı’nın
doğruluğuna yemin olsun! Bu O’nun yaratılış kaynağından yükselen Gizli Sırrı ve bu yüce Makam’ın
ufkundan, Tehlikeden Koruyan, Aziz, Galip ve Kudretli Tanrı’nın saltanatı ile donanmış bir şekilde doğan
sevgili Cemalidir.”
63 Ey Kutsallık Heykeli! Gerçekten de, Biz Senin göğsünü insanların fısıltılarından temizledik ve dünyevi
imalardan arıttık ki, Güzelliğimin ışığı orada görünsün ve bütün dünyaların aynalarında yansısın. Seni
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göklerdeki ve yerdeki bütün yaratıklardan ve emir ve yaratılış âlemlerinde emredilen her şeyden işte
böyle üstün kıldık ve Kendimiz için seçtik. Bu, Tanrı’nın Sana bağışladığı fazlın bir kanıtıdır; bu öyle bir
fazıldır ki bu maddi dünyada sonu gelmeyen Güne kadar devam edecektir. Bu fazıl, Yüce Sultan,
Tehlikeden Koruyan, Aziz ve Her Şeyi Bilen Tanrı var olduğu müddetçe sürecektir. Çünkü Tanrı’nın Günü,
O’nun gerçeğin gücüyle ortaya çıkmış olan kendi Nefsinden başka bir şey değildir. Bu arkasından gece
gelmeyecek ve hiçbir övgü ile sınırlandırılmayacak o Gün’dür, keşke anlayabilseniz!
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Ey bu Heykelin Göğsü! Biz, gerçekten, her şeyin senin gerçeğini yansıtmasını sağladık ve seni Kendi 64
Zatımızın bir aynası yaptık. Öyleyse, bütün yaratıkların göğüslerine Rabbinin ışığının parıltılarını saç ki
bütün imalardan ve sınırlamalardan kurtulabilsinler. Hikmet Güneşi, Kıdem Sultanı’nın Kalemi’nin
ufkunda işte böyle parladı. Ne mutlu onu idrak edenlere! Senin sayende başka kutsal göğüsler de yarattık
ve Sana ve sevgili kullarımıza rahmetimizin bir göstergesi olarak onların da sana dönmelerini sağlayacağız.
Çok geçmeden, sadece Benim güzelliğime tanıklık eden ve sadece Benim yüzümün parlak ışığını yansıtan,
kutsal ve aydınlık göğüslere sahip insanlar yaratacağız. Bunlar, gerçekten de, bütün yaratıklar arasında
Benim isimlerimin aynaları olacaklardır.
Ey Kutsallık Heykeli! Biz, gerçekten, Senin yüreğini geçmiş ve gelecek bütün çağların ilminin hazinesi, 65
yerin ve göğün sakinleri için de belirlediğimiz İlmimizin doğuş yeri kıldık; ola ki, tüm yaratılanlar Senin
cömert bağışlarından payını alır ve ilminin mucizeleri sayesinde Güçlü, Yüce ve Ulu Allah’ı tanırlar.
Gerçekten de, Benim kendi Özüme ait olan o ilim, hiçbir kimsenin kavrayamayacağı ve hiçbir ruhun
yükünü kaldıramayacağı bir ilimdir. Bu ilmin sadece tek bir kelimesini açıklayacak olsak bütün insanların
kalpleri korkuyla dolar, her şeyin temeli yerle bir olur ve ermişlerin bile ayakları kayar.

Hikmet hazinemizde öyle bir bilgi saklı ki, onun tek bir kelimesini insanlığa açıklayacak olsak tüm insanlar 66
Tanrı Zuhuru’nu tanır ve O’nun her şeyi bildiğini kabul eder; herkes bütün bilimlerin sırlarını keşfeder ve
geçmiş ve gelecek bütün bilimlerden bağımsız, çok yüksek bir makama ulaşır. Biz başka bilgilere de
sahibiz, ama bunların tek bir harfini açığa vuramayız, insanlığı da bunların en basit anlamlarını bile
duymaya hazır görmüyoruz. Her Şeyi Bilen Hikmetli Tanrı’nın ilmini sana işte böyle duyurduk. Buna lâyık
kaplar bulabilseydik, onları saklı manaların hazineleriyle doldurur ve tek bir kelimesi bile bütün yaratıkları
çevreleyecek bir bilgi bağışlardık.
67 Ey bu Heykelin Yüreği! Seni gökteki ve yerdeki herkes için bilgimizin doğuş yeri ve hikmetimizin kaynağı
kıldık. Bütün bilimlerin senden çıkmasını sağladık ve hepsinin sana dönmesini sağlayacağız. Ve sonra
onları bir kez daha senden çıkaracağız. Vaadimiz işte böyledir ve Biz amacımızı gerçekleştirecek güce
sahibiz. Çok geçmeden, senin sayende yeni ve eşsiz bilimlerin, önemli ve etkili sanatların temsilcilerini
yaratacak ve onların sayesinde hiçbir kulumuzun kalbinin henüz kavrayamadığı şeyler ortaya çıkaracağız.
Biz işte böyle istediğimiz şeyi dilediğimiz kişiye veririz, daha önce bağışladığımızı da istediğimiz kişiden
geri alırız. Böylece Kendi irademizle istediğimizi emrederiz.

Ba

68 Söyle: Biz bir zaman sevgi dolu inayetimizin aydınlığını bütün şeylerin aynaları üzerine saçmaya bir başka
zaman da Nurumuzun parıltısını onlardan çekmeye karar versek, gerçekten buna gücümüz yeter. Hiç
kimsenin de “neden” veya “niçin” diye sormaya hakkı yoktur. Çünkü Biz dilediğimizi yapmaya muktediriz
ve yaptıklarımız için hesap vermeyiz. Tanrı’ya ortak koşanlardan ve O’nun gerçekliğinden şüphe
edenlerden başka hiç kimse buna itiraz edemez. Söyle: Hiçbir şey Kudretimize karşı koyamaz veya
Emrimizin işleyişini engelleyemez. Biz dilediğimiz kişiyi izzet ve iktidar ceberûtuna yüceltir ve sonra
istersek aynı kişiyi aşağıların aşağısına indiririz.
69 Ey dünya sakinleri! Bir ruhu Sidretü’l-Münteha’ya6 yükselttiğimiz takdirde, onun artık Bizim kudretimizin
ve saltanatımızın gücüne tabi olmaktan muaf olacağını mı iddia ediyorsunuz? Nefsime yemin olsun ki,
hayır! Eğer istersek, göz açıp kapayıncaya kadar onu yeniden toprağa geri döndürürüz. Bir ağacı düşünün:
Onu bir bahçeye nasıl ekip inayet sularıyla suladığımıza, sonra büyüyüp olgunlaştığında ve taze yapraklar
ve güzel meyveler vermeye başladığında Hükmümüzün şiddetli fırtınalarını gönderince nasıl da
köklerinden sökülüp boylu boyunca yere serildiğine bakın. Bizim her şey için yol ve yöntemimiz bu olmuş
ve bugün de böyle olacaktır. Gerçekten de, Bizim değişmez yöntemimizin eşsiz mucizeleri işte böyledir.
13

Bu yöntem her zaman her şeye hükmetmiş ve hükmetmeye de devam edecektir, eğer idrak
edenlerdenseniz. Ancak, bunun hikmetini Güçlü, Aziz ve Hikmetli Tanrı’dan başka kimse bilemez.
Ey kavim, gözünüzle gördüğünüzü inkâr mı ediyorsunuz? Yazıklar olsun size, ey münkirler topluluğu! 70
Değişimden muaf olan tek şey O’nun Rahman ve Rahim olan kendi Zatıdır, geri kalan her şey ise O’nun
iradesiyle değiştirilebilir; eğer irfan gözü ile bakabilirseniz. O gerçekten Güçlü, Aziz ve Her Şeyi Bilen’dir.
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Ey kavim! Emrim hakkında münakaşa etmeyin, çünkü Rabbinizin sayısız hikmetlerini asla kavrayamaz ve 71
Aziz ve Her Şeyi Kapsayan Tanrı’nın bilgisini asla ölçemezsiniz. Her kim O’nun Özünü anladığını iddia
ederse hiç şüphesiz insanların en cahilidir. Evrendeki her zerre böyle bir adamı yalancılıkla suçlar;
gerçekten başka hiçbir şey söylemeyen Dilim de buna tanıklık eder. Emrimi yüceltin ve öğretilerimi ve
buyruklarımı yayın, çünkü bundan başka bir davranış size yakışmaz ve başka bir yol O’na ulaştırmaz.
Keşke öğüdümüze kulak verseniz!
Ey Yaşayan Heykel! Seni yerin ve göğün sakinleri için, en güzel isimlerimizden her birinin Kaynağı, en yüce 72
sıfatlarımızdan her birinin Mazharı ve sayısız faziletlerimizden her birinin Pınarı kıldık. Ondan sonra Seni
Kendi suretimizde gök ile yer arasında yükselttik ve Seni emir ve yaratılış âlemlerindeki herkes için
İzzetimizin bir simgesi kıldık; ola ki, kullarım Senin adımlarını izlerler ve doğru yola kılavuzlananlardan
olurlar. Seni, göklerde ve yerde yaşayanlara bağış Ağacımız olarak belirledik. Ne mutlu Senin gölgene
sığınana ve dünyaların kudretli Koruyucusu olan Zatına yaklaşana.
73 Söyle: İsimlerimizden her birini, sayısını Mukaddes, Güçlü, Her Şeyi Bilen ve Hikmetli Rabbinden başka
kimsenin bilemeyeceği ilahi hikmet ve anlayış ırmaklarının fışkırdığı ve Emrimizin bahçesinde aktığı bir
kaynak kıldık. Söyle: Biz bütün Harfleri Nokta’dan yarattık ve yine O’na döndürdük ve O’nu yeniden bir
insan heykelinde gönderdik. Bu eşi benzeri olmayan eserin Yaratıcısına senalar olsun! Yakında O’nu Ebha
İsmimizle tekrar açacak ve açıklayacağız. Bu gerçekten Bizim fazlımızın bir göstergesidir ve Ben gerçekten
fazıl Sahibi’yim, Kadim’im.
74 Biz bütün Işıkları, Hak olan İsmimizin Güneşi’nden yarattık, O’na döndürdük ve onları yeniden bir insan
heykelinde izhar ettik. Güç, kudret ve kuvvetin Rabbine övgüler olsun! Hiç kimse Benim emrimin
işleyişine veya gücümün hüküm sürmesine karşı koyamaz. Ben bütün yaratıkları Ağzımdan çıkan tek bir
kelime ile yarattım ve Benim gücüm gerçekten dilediğimi yapmama yeter.

75 Söyle: Biz eğer istesek yaratılmış her şeyi bir anda yok edecek, hemen sonra da yeniden canlandıracak
güce sahibiz. Ancak, bunun bilgisi sadece Her Şeyi Bilen ve Her Şeyden Haberdar Olan Tanrı’nın
katındadır. Biz eğer istesek, tek bir toz zerresinden göz açıp kapayıncaya kadar hayal bile edilemeyecek
parlaklıkta sonsuz güneşler yaratır, tek bir su damlasını engin ve sayısız denizlere dönüştürür ve her bir
harfi geçmiş ve gelecek çağların bütün bilgisini ortaya serecek bir güçle donatırız. Bu gerçekten kolay bir
iştir. Kudretimin kanıtları başlangıcı olmayan bir başlangıçtan beri ve sonu olmayan bir sona kadar işte
hep böyledir. Ancak, Yaratıklarım Kudretimden habersiz kaldılar, Saltanatımı inkâr ettiler ve Benim Her
Şeyi Bilen ve Hikmetli Zatımla mücadele ettiler.

Ba

Söyle: Gök ile yer arasında bulunanlardan hiçbiri Benim iznim olmadan hareket edemez ve hiç kimse 76
iznim olmadan Benim Melekûtuma yükselemez. Ancak, yaratıklarım Kudretimden ve Saltanatımdan
perdelenmiş kaldılar ki, onlar gafillerdendir. Söyle: Benim zuhurumda Tanrı’nın Zuhuru’ndan başka ve
Benim kudretimde O’nun Kudretinden başka hiçbir şey görülemez, keşke anlayabilseniz. Söyle:
Yaratıklarım bir ağacın yaprakları gibidirler. Ağaçtan çıkarlar ve varlıkları onun varlığına bağlıdır; ama
kendi kaynaklarından ve köklerinden habersizdirler. Bu benzetmeleri anlayış sahibi kullarımızın hatırı için
yapıyoruz ki, belki sıradan bir ot gibi yaşamaktan kurtulur ve bu karşı konulamaz sağlam Emrimizde
gerçek olgunluğa erişirler. Söyle: Yaratıklarım denizin derinliklerindeki balıklar gibidirler. Hayatları suya
bağlıdır ama her şeyi bilen ve güçlü Rabbin bağışladığı ve varlıklarını borçlu oldukları o şeyden
habersizdirler. Aslında gafletleri o derecedir ki kendilerine su ve suyun özellikleri sorulsa tamamen cahil
oldukları görülür. Bu benzetmeleri yapıyoruz ki belki insanlar bütün yaratık âleminin kıblesi olan Kimse’ye
dönerler.
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Ey kavim! Tanrı’dan korkun, rahmeti her şeyi sarmış, fazlı varlık dünyasına nüfuz etmiş ve Emrinin gücü, 77
sizin başlangıcınızı ve sonunuzu, iç ve dış varlıklarınızı çevrelemiş olan Zat’a küfretmeyin. Rabbinizin
karşısında saygı ve korku içinde durun ve doğru davrananlardan olun. Dikkat edin ki Rablerinin ayetlerinin
duyulmadan ve kabul edilmeden geçip gitmesine izin verenlerden olmayasınız; onlar gerçekten
gafillerden sayılır.
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Söyle: Ne görebilen, ne duyabilen ve Tanrı’nın kulları arasında en sefil ve acınası durumda olan kimseye 78
mi tapmayı yeğliyorsunuz? İlahi Emir Kaynağı’ndan Yüceler Yücesi Tanrı’nın müjdeleriyle size gelen
Kimse’ye neden inanmadınız? Ey kavim! Tahtımızın önüne kadar gelip de idrak etmekte ya da
kavramakta başarısız olanlar gibi olmayın; zira onlar gerçekten rezil insanlardır. Biz onlara Ceberût’un ve
Melekût’un sakinlerini mest edecek ayetler söyledik, ama onlar bu ayetlerden perdelenmiş bir şekilde
çekip gittiler ve bir kuldan başka bir şey olmayan ve Allah’ın iradesinin yarattığı kimsenin sesine kulak
verdiler. Sizi Tanrı’nın sevgili kullarının yoluna kılavuzlayacak şeyi size işte böyle anlatıyoruz.
79 Nice kimseler var ki Tanrı’nın tahtının kurulduğu Cennete girerek Yüceler Yücesi Rablerinin önünde
durdular ve dört Kapı veya İslam’ın İmamlarından biri hakkında soru sormakla yetindiler.7 Bu ruhların
durumu işte böyleydi, eğer anlayanlardansanız. Durum bugün de şahit olduğunuz gibidir: Tanrı’ya
küfredenler ve O’na ortak koşanlar Bizim isimlerimizden sadece bir tanesine sarılıyor ve bütün İsimlerin
Yaratıcısı olan Kimse’yi tanımaktan mahrum kalıyorlar. Tanıklık ederiz ki, bunlar gerçekten de Ateş
ehlindendirler. Güneşten gölgenin sözlerini ve Hak’tan Kendi yaratıklarının beyanlarını açıklamasını
istiyorlar, keşke anlayabilseniz! Söyle: Ey kavim! Güneş kendi ışığından ve kendi varlığından başkasını
yaymaz; ondan başka herkes onun ışınlarıyla aydınlanmaya çalışır. Tanrı’dan korkun ve cahillerden
olmayın! Onların arasında karanlığa ışığı soranlar da vardı. Söyle: Gözlerinizi açın ki bütün dünyayı sarmış
olan aydınlığı görebilesiniz! Bu, gerçekten de, ilahi bilgi Kaynağı’nın ufkundan apaçık bir görkemle doğup
parlayan bir ışıktır. Yahudilere İsa’nın Tanrı’dan gelen Tek Gerçek mi olduğunu ya da putlara
Muhammed’in Allah’ın Resulü olup olmadığını ya da Kur’an ehline yüceler yücesi Allah’ın Zikrini mi
soruyorsunuz?
80 Söyle: Ey kavim! Bu Zuhur’un tecellisi karşısında sahip olduğunuz şeyleri bir yana atın ve Tanrı’nın size
emrettiği şeye tutunun. O’nun size emri işte böyledir ve O, gerçekten emredicilerin en iyisidir.
Güzelliğime yemin olsun! Bu sözleri açıklamaktaki amacım bütün insanların Aziz ve Övülen Tanrı’ya
yaklaşmasını sağlamaktır. Dikkat edin de Bana da Müjdecime davrandığınız gibi davranmayasınız.
Fazlımın Yönünden size Tanrı ayetleri gönderildiğinde itiraz edip “bunlar Allah vergisi ve öğretilmemiş bir
tabiattan gelmiyor” demeyin; çünkü tabiatın kendisi Benim kelimemle yaratılmış olup Benim çevremi
tavaf eder, eğer bu gerçeği görebilenlerdenseniz. Rahman olan Rabbinizin beyanından, bütün yaratık
âlemine nüfuz etmiş ve rayihasını tüm yaratıkların üzerine saçmış olan mana gömleğinin hoş kokusunu
içinize çekin. Ne mutlu bunu idrak edenlere ve aydın yüreklerle Tanrı’ya yönelenlere.
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Ey Yaşayan Heykel! Gerçekten, Seni isimler melekûtunun bir aynası kıldık ki, insanlar arasında 81
Saltanatımın simgesi, Huzurumun müjdecisi, Güzelliğime çağıran bir çağırıcı ve doğru ve apaçık Yolumun
kılavuzu olasın. Bir fazlımız olarak İsmini kullarımız arasında yücelttik. Ben gerçekten de, Fazıl Sahibiyim,
Kadim’im. Seni Kendi Zatımızın süsüyle de süsledik ve Sana Kelimemizi açıkladık ki bu maddi dünyada ne
istersen emredebilesin ve ne dilersen yapabilesin. Göklerde ve yerde olan bütün iyilikleri Senin için
belirledik ve Her Şeyi Bilen ve Her Şeyden Haberdar Rabbinin buyurduğu gibi, Senin gölgen altına
girmedikçe kimsenin bu iyiliklerden pay alamamasını emrettik. Sana emir Asası’nı ve hüküm Kitabı’nı
bahşettik ki her emrin hikmetini ölçebilesin. Rahman olan Rabbinin zikriyle iç anlam ve beyan denizlerini
yüreğinde dalgalandırdık ki, O’na şükürler ve övgüler sunasın ve gerçekten şükredenlerden olasın. Bütün
yaratıklarımız arasından Seni seçtik ve Seni, göklerde ve yerde olan herkes için Kendi Nefsimizin Mazharı
tayin ettik.
Öyleyse, Bizim iznimizle, saltanatına ve kudretine, iktidarına ve azametine tanıklık edecek ve insanlar 82
arasında Senin İsimlerinin mazharları olacak olan parlak aynalar ve yüce harfler yarat. Daha önce Senden
aynalar yarattığımız gibi, tekrar Seni bütün aynaların Kaynağı ve Yaratıcısı yaptık. Ve Seni başlangıçta
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ortaya çıkardığımız gibi, Zatıma döndüreceğiz. Senin Rabbin gerçekten, Galip’tir, Güçlü’dür, Her Şeye
Gücü Yeten’dir. Öyleyse, ortaya çıktıkları zaman bu aynaları uyar ki onları Yaratan ve onlara can veren
Kimse aralarında gözüktüğü zaman O’nun huzurunda gururla dolmasınlar ve önderliğin tuzakları onları
Aziz ve Güzel Tanrı’nın önünde secde etmekten alıkoymasın.
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Söyle: Ey aynalar topluluğu! Siz Benim irademin bir eserisiniz ve Benim emrimle var oldunuz. Dikkat edin 83
ki Rabbimin ayetlerine küfretmeyesiniz ve zulüm ederek hüsrana uğrayanlardan sayılmayasınız. Dikkat
edin ki sahip olduğunuz şeylere yapışmayasınız veya ününüzle gurur duymayasınız. Size yakışan, göklerde
ve yerde olan her şeyden kesilmek ve uzaklaşmaktır. Güçlü ve Kudretli Tanrı size işte böyle buyuruyor.
84 Ey Emrimin Heykeli! Söyle: Ben her şeyi bir anda İsimlerimin aynalarına dönüştürmek istesem hiç
şüphesiz ki gücüm buna yeter; her şeye gücü yeten ve anlaşılmaz emriyle Beni yaratan Rabbimin
kudretini artık siz düşünün. Bütün varlık âlemini göz açıp kapayıncaya kadar kökünden değiştirmek
istesem, bu Benim için elbette mümkündür; Benim ve bütün âlemlerin Rabbi olan Tanrı’nın İradesinde
saklı olan o mutlak İsteği artık siz düşünün.

85 Söyle: Ey İsimlerimin mazharları! İsterseniz sahip olduğunuz her şeyi hatta hayatınızı Tanrı’nın yolunda
feda edin ve kum tanelerinin, yağmur damlalarının ve denizin dalgalarının sayısı kadar O’na yalvarın; eğer
Emri’nin Mazharı geldiğinde O’na karşı çıkarsanız, yaptıklarınız Tanrı’nın huzurunda hiçbir şekilde
anılmayacaktır. Ancak bütün iyi amelleri ihmal edip de bu günlerde O’na iman ederseniz, Tanrı belki
günahlarınızı affeder. O, gerçekten, Aziz’dir, Kerim’dir. Allah size Amacını işte böyle bildiriyor ki, ezelden
beri açıklanan her şeyi teyit eden Kimse’nin önünde kibirlenmeyesiniz. Ne mutlu bu En Yüce Manzara’ya
yaklaşana ve vay olsun ondan yüz çevirene!

86 Nice kimseler bütün servetlerini Tanrı yolunda harcadılar, ama görüyoruz ki O’nun Zuhur saatinde asilere
ve inatçılara katıldılar! Çok kişi var ki gündüzleri oruç tuttular ama oruç hükmünü ilk emreden Kimse’ye
karşı ayaklandılar! Bu gibiler, gerçekten cahillerden sayılır. Ve yine niceleri var ki, sırf insanların gözünde
üstünlük sağlamak için katı ekmekle yetindiler, otların üzerinde yatıp kalktılar ve her türlü zorluğa
katlandılar! Biz onların amellerini diğer insanlara uyarı olarak açıklıyoruz. Bunlar isimlerini yaşatmak
ümidiyle, diğer insanların gözü önünde her tür zorluğa tahammül edip azla yetiniyorlar, ama aslında
onlardan geriye, yerin ve göğün sakinlerinin beddualarından ve lanetlerinden başka bir şey kalmayacak.

Söyle: İsimleriniz sizden sonra devam etse, bunun size bir yararı olacağını mı sanıyorsunuz? Âlemlerin 87
Rabbine yemin olsun ki, hayır! İsmi isimlere tapanlar arasında yaşamaya devam etti diye Uzza8 putu daha
mı yüceldi? Aziz ve Kadir Tanrı’ya yemin olsun ki, hayır! İsimleriniz bütün fani akıllardan silinse ve Tanrı
yine de sizden razı olursa, O’nun En Gizli İsminin hazineleri arasında sayılırsınız. Ayetlerimizi size işte
böyle gönderdik, ola ki onlar sayesinde bütün Işıkların Kaynağına cezbolur ve Her Şeyi Bilen, Hikmetli
Rabbinizin amacını öğrenesiniz. Öyleyse, Kitapta size yasaklanan her şeyden uzak durun ve Tanrı’nın helal
kıldığı şeyleri yiyin. Kendinizi O’nun nimetlerinden mahrum etmeyin çünkü O, gerçekten de, Kerim’dir ve
sonsuz fazıl Sahibi’dir. Kendinize aşırı zorluklar yüklemeyin; size apaçık kanıtlarımız ve parlak ayetlerimizle
açıkladığımız yolu takip edin ve gafillerden olmayın.

Ba

Ey ulema topluluğu! Şaraptan veya Kitapta size yasaklanmış olan benzeri günahlardan uzak durmakla 88
övünmeyin. Çünkü bu tür ameller işlerseniz, insanların gözünde makamınızın saygınlığı lekelenir, işleriniz
aksar ve isminiz gözden düşüp küçülür. Hayır, sizin gerçek ve kalıcı övüncünüz, Ebedi Gerçek Olan
Kimse’nin Sözüne itaat etmekte ve Her Şeye Gücü Yeten Kudretli Tanrı’dan başka her şeyden el etek
çekmekte yatar. Bilginin, kendisiyle tüm bilgilerin Amacı arasında bir perde olmasına izin vermeyen ve
Kendi Kendine Var Olan göründüğünde aydınlık bir yüzle O’na yönelen din bilgini ne mübarektir. O
gerçekten de hakiki âlimlerden sayılır. Cennet sakinleri onun nefesinin inayetini arar, onun ışığı aydınlığını
tüm gökte ve yerde olanlara saçar. O gerçekten de Nebilerin varislerinden sayılır. Onu gören, gerçekten
de Hakkı görmüş; ona yönelen, gerçekten de Aziz ve Hikmetli Allah’a yönelmiş olur.

89 Ey bilginin doğuş yerleri! Uyanık olun ki değişmeyesiniz; çünkü sizler değiştikçe insanlığın çoğunluğu da
aynı şekilde değişecektir. Bu gerçekten hem size, hem de diğerlerine haksızlık olur. İç görüş sahibi herkes
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buna tanıklık eder. Sizler bir pınara benzersiniz. Eğer pınar değişirse ondan çıkan nehirler de değişir.
Tanrı’dan korkun ve dindar sayılanlardan olun. Aynı şekilde, eğer insanın kalbi hastalanırsa diğer organları
da hastalanır. Benzer şekilde eğer bir ağacın kökü çürürse dalları, sürgünleri, yaprakları ve meyveleri de
çürür. Öğrenin diye size bu benzetmeleri yaptık ki, bu sayede sahip olduğunuz şeylerin sizi Aziz ve Kerim
Tanrı’nın sizin için belirlediğine ulaşmaktan alıkoymasına belki de izin vermezsiniz.

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

90 Biz, gerçekten, bir avuç tozu İsimlerimizin giysisiyle süslemeye muktediriz. Ancak bu, tozun doğasından
gelen değerin bir belirtisi değil, bizim fazlımızın bir işareti olur. Her Şeyi Bilen ve Ayetleri İndiren Kimse
tarafından işte böyle indirilmiştir. Tanrı’nın herkesin ibadeti için bir nokta yaptığı Hacerü’l-Esved’i9
düşünün. Bu fazıl ona doğasından gelen üstünlükten dolayı mı verilmiştir? Nefsime yemin olsun ki, hayır!
Veya bu izzet, onun özünde var olan değerden mi kaynaklanıyor? Özünü insanların en hikmetlisinin ve
zekisinin bile kavramaktan aciz kaldığı Zatıma yemin olsun ki hayır!
91 Ve yine Mescid-i Aksa’yı ve her ülke ve bölgedeki insanlar için ibadethane kıldığımız diğer yerleri
düşünün. Bu mekânların saygınlıkları hiçbir şekilde kendi değerlerinden dolayı değil, insanlar arasında
Vahyimizin Kaynakları olarak tayin ettiğimiz Mazharlarımızla olan ilişkilerinden dolayıdır, eğer
anlayanlardansanız. Bunda Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği bir hikmet gizlidir. Araştırın ki, belki
Tanrı lütfedip size irade ettiği şeyi gösterir. Onun bilgisi, gerçekten, her şeyi kaplar. Ey kavim, kendinizi
dünyadan ve onun değersiz şeylerinden arıtın; Allah’a inanmayan ve O’na eş koşanların çağrılarına
uymayın. Beyan ufkundan çıkıp Rahman olan Rabbinize övgüler sunun. Tanrı’nın sizin için tayin ettiği işte
budur; ne mutlu bunu anlayabilenlere.

Söyle: Ey kavim! Levihlerimizde sizlere, vaat edilen Zuhur’un zamanı geldiğinde ruhlarınızı bütün 92
isimlerden arıtmaya ve yerde ve gökte yaratılmış olan her şeyden temizlemeye çalışmanızı emrettik ki,
onlarda Kudretli ve En Yüce Rabbinizin irade ufkundan parlayan Gerçeklik Güneşi’nin ışıkları belirsin. Size
ayrıca, dünyadaki insanlara karşı sevgi veya nefretin bütün izlerini kalplerinizden silmenizi emrettik ki,
hiçbir şey sizi bir yoldan alıkoyup bir başka yola doğru itmesin. Bu, gerçekten de, bu apaçık Kitapta size
verdiğim öğütlerin en önemlisidir; çünkü her kim bu iki duygudan herhangi birisine bağlanırsa Emrimizi
gereği gibi anlayamaz. Buna, her adil ve anlayışlı ruh tanıklık eder.
Ancak siz Tanrı’nın Ahdini bozdunuz, O’nun Misakını unuttunuz ve en sonunda da, zuhuru ile Tanrı 93
birliğine inananların gözlerini aydınlatan Kimse’den yüz çevirdiniz. Görüşünüzü engelleyen perdeleri ve
örtüleri kaldırın ve Nebilerin ve Resullerin beyanlarını hatırlayın ki, belki Vaat Edilen Kimse’nin güçlü bir
saltanatla donanmış bir halde geldiği bu günlerde Tanrı Emri’ni tanıyabilirsiniz. Allah’tan korkun ve
kendinizi O’nun belirtilerinin Kaynağı olan Kimse’den mahrum etmeyin. Size yarayacak olan şey,
gerçekten de budur; Rabbinize gelince, O’nun gerçekten de hiçbir yaratığına ihtiyacı yoktur. O ezelden
beri yalnızdı ve O’ndan başka hiç kimse yoktu. İsmi uğruna, görünen ve görünmeyen dünyaların Sina’sına,
Kendinden başka Tek, Aziz ve Eşsiz bir Tanrı olmadığını ilan eden İlahi Birlik sancağının dikildiği Kimse
O’dur.

Ba

Ancak, O’nun iradesi ve emriyle yaratılmış olan bazılarının nasıl O’ndan yüz çevirdiklerine ve kendilerine 94
Tanrı’dan başka bir ilah seçtiklerine bakın; onlar, gerçekten, yoldan sapmışlardandır. Rahman’ın adı
ağızlarından hiç eksik olmadı, ne var ki O gerçeğin gücü ile ortaya çıktığında O’na savaş açtılar. Dünyanın
Işığı Mukaddes, Her Şeyi Bilen ve Hikmetli Tanrı’nın irade ufkundan parladığında, Rablerinin Misakını
bozanların hali gerçekten kötü olacaktır! Düşmanlık kılıçlarını Tanrı’ya çektiler ama bunun farkında
değiller. Tanrı’nın meltemi bütün diyarlara esmekte, ama onlar galiba kendi bencil arzularının
mezarlarında ölü ve gömülü kalacaklar. Gerçekten de, onlar kalın ve ağır bir perdeyle örtülüdürler. Tanrı
ayetleri sık sık onlara söylense de gurur ve alaycılıkta ısrar ederler; sanki hiçbir şey anlamıyorlar ya da
Yüceler Yücesi ve Her Şeyi Bilen Tanrı’nın çağrısını sanki hiç duymamışlar.

95 Söyle: Yazıklar olsun size! Aziz ve Hikmetli Tanrı’nın ayetlerine küfrederken, mümin olduğunuzu nasıl
iddia edebilirsiniz? Söyle: Ey kavim! Yüzlerinizi Rahman olan Rabbinize doğru çevirin. Dikkat edin de
Beyan’da nazil olan hiçbir şey size perde olmasın: Çünkü o, gerçekten, sadece Aziz ve Yüceler Yücesi olan
Ben’i anmak için nazil edilmişti ve Benim Güzelliğimden başka bir hedefi de yoktu. Bütün dünya Benim
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kanıtlarımla dolmuştur, eğer insaflı olsaydınız.
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96 İddia ettiğiniz gibi İlk Nokta Ben’den başka birisi olsaydı ve Benim huzuruma çıksaydı, bir daha asla
Ben’den ayrılmazdı; aksine, Günlerimde birbirimizin dostluğundan mutluluk duyardık. Gerçekte O,
Ben’den uzak olduğu için ağlamıştır. O, insanları Benim Melekûtuma çağırmak için Ben’den önce geldi;
işte Levihlerde böyle nazil oldu, keşke anlayabilseniz! Onun bu gafillerin elinden Başıma gelen felaketlere
ağladığı, Ben'den ayrı oluşuna hayıflandığı ve aziz ve eşsiz olan Bana kavuşma arzusunu dile getirdiği
Beyan’daki feryadının sesini işitebilenler nerede! Gerçekten de, O şu anda, O’nun Gününe kavuşmak ve
O’nun önünde secde etmek için yaratılmış olmalarına karşın O’na, kalemin tarif etmekten aciz kaldığı
acılar veren zalimlerin ortasındaki Biricik Sevgilisine bakıyor.

97 Söyle: Ey kavim! Biz, gerçekten, bir önceki Zuhurumuzda sizleri bu yüce Manzara’ya, bu kutsallık
Makamına çağırdık ve Tanrı Günlerinin gelip çattığını ilan ettik. Ama en büyük perde yırtıldığında ve
Kadim Güzellik size İlahi takdir bulutlarıyla geldiğinde, siz daha önce inanmış olduğunuz Kimse’ye
küfrettiniz. Yazıklar olsun size, ey müşrikler topluluğu! Allah’tan korkun ve sahip olduğunuz şeylerle
gerçeği hükümsüz saymayın. İlahi ayetlerin güneşi bütün isim ve sıfatların Sahibi’nin Kaleminin ufkundan
doğduğunda, Âlemlerin Rabbi olan Tanrı’nın önünde secdeye varın. Çünkü O’nun kapısının eşiği önünde
secde etmek sizin için iki dünyanın ibadetinden daha hayırlı ve O’nun Zuhuruna itaat etmek sizin için
yerde ve göklerde yaratılmış olan her şeyden daha yararlıdır.

Söyle: Ey kavim! Size sadece Allah’ın yüzü hürmetine öğüt veriyorum ve sizden hiçbir ödül beklemiyorum. 98
Çünkü benim ödülümü, Beni yaratan, gerçeğin gücüyle ayağa kaldıran ve Beni yaratıklarının arasında
Kendi zikrinin Kaynağı kılan Allah verecektir. Bu ilahi ve görkemli Manzara’yı, Allah’ın Kendi Tahtını
kurduğu Nokta’yı görmek için acele edin. Şeytanın kulaklarınıza fısıldadığı şeylere aldırmayın, çünkü o
gerçekten hırs ve ihtiraslarınızın peşinden gitmenize neden olur ve bu her şeyi kaplayan ve karşı
konulamaz Emrin açtığı doğru Yolu izlemenizi engeller.
Söyle: Şeytan yaratık âleminin daha önce hiç görmediği bir şekilde ortaya çıktı. Rahman’ın Güzelliği olan 99
Kimse de aynı şekilde, geçmişte hiç kimsenin benzerine tanık olmadığı bir süsle göründü. Rahman’ın
Çağrısı yükseldi, onun arkasından da Şeytanın çağrısı. Ne mutlu Allah’ın Sesine kulak verenlere ve bu en
mukaddes ve mübarek Manzara’yı görmek için yüzlerini O’nun tahtına çevirenlere. Çünkü her kim
kalbinde, bir hardal tanesi kadar küçük de olsa, Ben’den başka birinin sevgisini taşırsa, Benim
Melekûtuma girmeyi başaramaz. Varlık Kitabı’nın başlangıcını süsleyen şey buna tanıklık eder, keşke
anlayabilseniz. Söyle: Bu gün, Allah’ın en büyük bağışının ortaya çıktığı Gün’dür. Göklerde ve yerde olan
bütün sesler Benim ismimi ilan ediyor ve Benim övgümün şarkısını söylüyor, keşke duyabilseniz!

Ey İlahi Zuhurun Heykeli! Benim ismimle Sûr’a üfle! Ey ilahi sırların Heykeli! İstediğini yapan Rabbinin 100
çağrısının borusunu çal! Ey Cennet Hûrisi! Cennetin odalarından çık ve dünya insanlarına bildir: Allah’a
yemin olsun! Bütün âlemlerin Sevgilisi, anlayış sahibi her kalbin Arzusu, gökte ve yerde olan herkesin
taptığı, geçmiş ve gelecek kuşakların önünde secdeye kapandığı Kimse artık geldi!

Ba

101 Sakın Kendi kudretli saltanatı ve kuvveti ile ortaya çıktığında bu görkemli Güzelliği tanımakta tereddüt
etmeyin. O, gerçekten de, Tek Gerçek’tir ve O’ndan başka her şey O’nun kullarından birisinin önünde bile
bir hiçtir. O’nun nurlarının zuhuruyla karşı karşıya geldiğinde silinir gider. Öyleyse, O’nun fazlının pınarına
ulaşmak için acele edin ve duraksayanlardan olmayın. Bir an için de olsa duraksayana gelince, Tanrı böyle
bir kimsenin amellerini boşa çıkarır ve onu kahır mekânına geri gönderir; oyalananların yurdu ne yaman
yurt!

Papa Pius IX

102 Ey Papa! Yırt at perdeleri. Rabler Rabbi bulutların gölgesinde geldi; hüküm, Aziz ve istediği gibi davranan
Tanrı tarafından yerine getirildi. Rabbinin gücüyle sisleri dağıt ve O’nun adlarının ve sıfatlarının
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melekûtuna yüksel. Kalem-i Âlâ güçlü ve her şeyi kaplayan Rabbinin izniyle sana işte böyle buyurdu. O,
gerçekten, ilkinde olduğu gibi yine Gökten indi. Dikkat et de Ferisilerin açık bir kanıt ve tanıt olmaksızın
O’nunla mücadele ettikleri gibi sen de O’nunla mücadele etme. Sağ elinde bağışın bengisuyu, sol elinde
adaletin seçkin şarabı akmakta; önünde işaretlerinin bayraklarını taşıyan Cennet melekleri yürümekte.
Hiçbir adın seni yerin ve göğün yaratıcısı olan Tanrı’dan alıkoymaması için aç gözünü. Dünyayı ardında
bırak ve yönel tüm yeryüzünü aydınlatan Rabbine.
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103 Melekûtu Ebha adımızın süsüyle bezedik. Her şeyin Yaratıcısı Tanrı böyle buyurmuştur. Dikkat et de İkan
Güneşi, Kudretli ve İyiliksever Rabbinin beyan ufkundan parladığında kuruntuların seni alıkoymasın.
Zuhurun sultanı evlerin en harap olanında yaşarken sen saraylarda mı kalıyorsun? Onları isteyenlere
bırak; sevinç ve coşkuyla Melekûta bak.

Söyle: Ey yeryüzü halkları! Gaflet meskenlerini güç ve güven elleriyle yıkın ve gerçek bilgi konaklarını 104
kurun yüreğinizde, kurun ki Rahman ışığını onların üzerine saçsın. Bu sizin için güneşin altındaki her
şeyden yeğdir ve nihai hükmü elinde bulunduran Kimse de buna tanıktır. Âlemlerin Sevgilisi kendi büyük
görkemiyle tecelli edince Tanrı’nın Meltemi dünyayı kapladı ve bunun üzerine her bir taş ve toprak
parçası haykırdı: “Vaat Edilen Kimse geldi! Krallık, güçlü, aziz ve bağışlayıcı Tanrı’nındır.”
Sakın beşeri bilgi seni, tüm bilginin En Büyük Amacı olan Kimse’den yoksun bırakmasın veya dünya seni 105
kendisini yaratan ve yönetenden vazgeçirmesin. Rahman olan Rabbinin adıyla dünya halkları arasında
kalk ve güven elleriyle Dirim Kadehini al; önce kendin iç, sonra tüm inanç sahiplerinden ona yönelenlere
sun. Beyan Ay’ı hikmet ve anlayış ufkundan işte böyle yükseldi.
Beşeri bilginin perdesini yırt ki Kendi Kendine Var Olan adımı görmene engel olmasın. Ruh’u hatırla; zuhur 106
ettiği zamanda yaşayan en âlim kişiler O’nun aleyhine hüküm verirken, basit bir balıkçı O’na iman etti. O
halde, siz ey anlayış sahipleri, ibret alınız! Sen, gerçekten de, O’nun isimler göğünün güneşlerinden
birisin. Karanlığın üzerini örtmemesi ve seni perdeleyip O’nun ışığından mahrum etmemesi için kendini
koru. Sonra, Aziz ve Bol Verici Rabbinin kitapta gönderdiklerini düşün.
Söyle: Durdurun kalemlerinizi ey din adamları topluluğu; çünkü işte, İzzet Kalemi’nin cızırtısı yer ile gök 107
arasında yükseldi. Elinizdekilerin hepsini bir yana atın ve güç ve yetke ile size nazil ettiklerimize sıkı sıkıya
sarılın. Tanrı bilgisinde saklı Saat gelip çattı; bunun üzerine yerin tüm zerreleri haykırdı: “Kadim büyük
görkemiyle geldi! Ey dünya halkları, alçakgönüllü ve tövbekâr kalplerinizle O’na koşun.” Söyle: Biz
kendimizi, gerçekten de, sizin yaşamlarınız için feda ettik. Yazık ki ne zaman tekrar size geldiysek sizi
Biz’den kaçar bulduk; bunun üzerine şefkatli gözlerim halkım için gözyaşı döktü. Tanrı’dan korkun, ey
anlayanlar.
108 Güç ve saltanat ile onlara geldiğinde Oğul’a karşı çıkanları hatırla. Kendisini bekleyen ve ayrılığından ötürü
yas tutan Ferisilerin sayısı niceydi! Ne var ki O’nun gelişinin burcusu üzerlerine esip güzelliği görününce
O’ndan yön çevirdiler ve Kendisine karşı çıktılar. Kitaplarda ve Mukaddes Yazıtlarda bulunanları size işte
böyle aktarıyoruz. İnsanlar arasında hiçbir önemi olmayan bir avuç yoksuldan başka O’na yönelen olmadı.
Oysa bugün kendisine güç ve egemenlik verilen herkes O’nun Adını taşımakla övünüyor! Aynı şekilde, bu
günlerde, Benim Adıma kiliselerine kapanan ve kararlaştırılan zaman gelip de güzelliğimizin örtüsünü
açtığımızda, sabah akşam durmaksızın çağırdıkları Beni tanımayan keşişlerin sayısının ne çok olduğunu
gör. Onları Adıma sarılmış ama Özümden perdelenmiş görüyoruz. Bu, gerçekten de şaşılacak bir şeydir.

Ba

109 Söyle: Dikkat edin ki zikriniz sizi Zikredilen’den alıkoymasın ya da tapınmanız sizi Tapılan’dan yoksun
bırakmasın. Kuruntu perdelerinizi yırtın! Bu sizin, dünyayı diriltmek ve dünyada yaşayanları birleştirmek
için gelmiş olan, Güçlü ve Her Şeyi Bilen Rabbinizdir. Ey insanlar, Vahyin Doğuş Yerine yönelin ve göz açıp
kapamak kadar sürse bile oyalanmayın. İncil’i okuyorsunuz da Görkemli Rabbi tanımayı yine de red mi
ediyorsunuz? Bu size gerçekten yakışmıyor, ey irfan sahipleri!

110 Söyle: Bu Emri inkâr ederseniz, bundan önce Allah’a hangi delil ile iman ettiniz? Gösterin o delili öyleyse.
Tanrı’nın emri, Ebha Rabbinin izniyle, ufkundan O’nun ışığının saçıldığı bu Levihte Kalem-i Âlâ vasıtası ile
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işte böyle indirildi. Nice kullarım var ki, yaptıkları onlarla kendileri arasında perde oldu ve bu yüzden tüm
yelleri estiren Tanrı’ya yaklaşmaktan alıkonuldular.
Ey keşişler topluluğu! Rahman’ın güzel kokuları tüm varlıkların üzerine esti. Ne mutlu gelip geçici 111
isteklerini terk ederek doğruluğa sımsıkı bağlanan kimseye. Böyle bir kimse, gerçekten de korku ve telaşın
dünya sakinlerini ele geçirdiği ve insanların boyunlarını eğdiren Tanrı’nın ayrıcalıklı kıldıkları dışında
herkesin umutsuzluğa kapıldığı böylesi bir Gün’de Tanrı’nın huzuruna erenlerdendir.
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Tanrı’nın gömleği inkâr ehlinin ellerinde düşmanlık kanına bulanmışken siz süslenip püsleniyor musunuz? 112
Evlerinizden çıkın ve insanları Kıyamet Günü’nün Rabbi olan Tanrı’nın Melekûtuna çağırın. Oğul’un
gizlediği Kelime ortaya çıktı. O, bugünde insan heykelinde indirildi. Baba olan Rab kutlu olsun! O, uluslara
gerçekten de en büyük görkemiyle gelmiştir. O’na dönün, ey iman sahipleri!
Ey tüm dinlerin takipçileri! Sizi hüsran çölünde sersemce gezer görüyoruz. Siz bu Deniz’in balıklarısınız; 113
hayat kaynağınızdan kendinizi niçin alıkoyuyorsunuz? İşte, o karşınızda dalgalanıyor. Her diyardan ona
koşun. Bugün Kaya* en büyük haykırışla haykırdı ve Her Şeyin Sahibi olan Ulu Rabbine övgüler sunarak
şöyle dedi: “İşte! Baba burada ve Melekûtun vaadi gerçekleşti!” Bu, azamet perdelerinin ardında
korunmuş olan ve Vaat yerine gelince ışığını Tanrısal İrade ufkundan açık belirtilerle saçan Söz’dür.
Ruhlarınız esaretten kurtulsun diye bedenim tutsaklığa katlandı ve yücelebilesiniz diye aşağılanmaya razı 114
olduk. Hiçbir zalim müşrikin değil, güç ve egemenliğin Rabbinin ardından gidin. Dünya günahlarından
arınsın diye, Rahman’ın yolunda bedenim çarmıhı gözler, başım mızrağı bekler. Hüküm güneşi, tüm
adların ve sıfatların sahibinin Emir Ufkundan işte böyle parladı.
Kur’an ümmeti bize karşı ayaklandı ve Bize öyle eziyet etti ki, Kutsal Ruh acıyla inledi ve gök gürledi; 115
bulutlar üzerimize gözyaşları yağdırdı. Sıkıntıların Baha’yı her şeyin yaratıcısı olan Tanrı’nın dilediğini
yerine getirmekten alıkoyacağını sananlar müşriklerdendir. Söyle: Yağmuru yağdırana ant olsun ki hayır!
Hiçbir şey O’nu Rabbini anmaktan alıkoyamaz.
116 Hakka yemin olsun! O’nu karada yakılmış ateşe atsalar, denizin ortasından başını kaldırıp haykırır: “O,
yerde ve gökte bulunanların hepsinin Rabbi’dir.” O’nu kör bir kuyuya atsalar, dünyanın en yüce
dağlarından insanlığa şöyle seslenirken bulurlar: “İşte, Dünyanın Arzusu, azametiyle, saltanatıyla, üstün
egemenliğiyle geldi!” O’nu yerin dibine gömseler, göğün doruğuna çıkan Ruhu şöyle çınlar: “Baha’nın
gelişine bakın; mukaddes, aziz ve istediğini yapan Tanrı’nın Melekûtunu görün!” Ve kanını dökseler, o
kanın her bir damlası haykırır ve Tanrı’ya, gömleğinin hoş kokusunu dört bir yöne saçan bu Ad ile yakarır.

117 Düşmanlarımızın kılıçlarıyla tehdit edilsek de tüm insanlığı yerin ve göğün Yaratıcısı olan Tanrı’ya çağırırız
ve O’na, ne zulüm ordularının ne de insafsızların egemenliğinin engel olabileceği bir yardım sunarız.
Söyle: Ey dünya halkları! Kuruntularınızın putlarını başınızdan Aziz ve her şeyi bilen Rabbinizin adıyla savın
ve Tanrı’nın günlerin Şahı yaptığı bu günde o Kişi’ye yönelin.

Ba

118 Ey Başrahip! Çürüyen kemikleri Yaratanın, O’nun İsm-i Âzam’ı olan Kimse’nin ağzından verdiği öğütlere
kulak ver. Sahip olduğun süsleri sat ve onları geceyi gündüze ve gündüzü geceye çeviren Tanrı’nın yoluna
harca. Tahtını krallara bırak ve yüzünü Tanrı’nın Krallığına çevirerek yaşadığın yerden çık; dünya
bağlarından arınmış olarak yer ve gök arasında Rabbine övgüler sun. İşte İsimlerin Maliki, Aziz ve Her Şeyi
Bilen Rabbin katından sana böyle buyurdu. Krallara öğüt ver ve şöyle söyle: “İnsanlara eşit muamele edin.
Kitapta belirlenmiş sınırları aşmamaya dikkat edin.” Sana yaraşan, gerçekten de budur. Kendini dünyadaki
nesnelere ve zenginliklere kaptırma sakın. Bırak bunları isteyenlere; sarıl yaratılışın Rabbi tarafından sana
verilen öğütlere. Biri sana dünyanın tüm zenginliklerini de teklif etse, bakmaya bile tenezzül etme. Rabbin
gibi ol. Tanrı’nın kendisini yaratılış kitabının süsü kıldığı Zuhur Dili işte böyle buyurdu.

Doğası gereği parlak olan bir inciyi düşünün. İpekle kaplanırsa parıltısı ve güzelliği saklı kalır. Bunun gibi 119

*

Petrus
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insanın üstünlüğü çocukça oyunlarda ve eğlencelerde değil, davranışlarının olgunluğunda ve makamına
yaraşan uğraşılardadır. Bil ki senin gerçek süsün sahip olduğun ziynetler değil, Tanrı sevgisi ve O’nun
özgesinden kesilmendedir. Onları isteyenlere bırak ve tüm ırmakları akıtan Tanrı’ya yönel.
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Oğul’un ağzından her ne çıktıysa mesellerle çıkmıştır; ne var ki bu Gün gerçeği konuşan Kimse onlarsız 120
konuşuyor. Kuruntu ipine tutunmamak ve Güçlü ve Kerim olan Tanrı’nın Melekûtunda takdir buyrulandan
kendini yoksun bırakmamak için dikkatli ol. Eğer ayetlerimin sarhoşluğu seni kaplarsa ve yerin ve göğün
Yaratıcısı olan Rabbinin arşı huzuruna gelmeyi istersen, giysin sevgim, zırhın zikrim ve azığın her gücün
göstericisi olan Allah’a tevekkül olsun.
Ey Oğul’un takipçileri! Yahya’yı size bir kez daha gönderdik ve O, gerçekten de, Beyan çölünde haykırdı: 121
Ey dünya halkları! Gözlerinizi arındırın! Vaat Edileni görebileceğiniz ve O’na kavuşabileceğiniz Gün
yakındır! Ey İncil ehli! Yolu hazırlayın! Ulu Rabbin görkemli Günü yaklaştı! Melekûta girmeye hazırlanın.
Tanı ağartan Tanrı, işte böyle buyurmuştur.
Sonsuzluk Güvercini’nin İlahi Sidre’nin dallarındaki ezgisine kulak ver: Ey dünya halkları! Bedenleriniz 122
Mesih’in zuhuru için arınsın diye sizi suyla vaftiz etmek üzere Yahya’yı gönderdik. O, Rahman’ın sizleri
fazıl ellerindeki yaşam suyuyla arındırmaya niyetlendiği bu Günlerin beklentisiyle sizi sırasıyla önce sevgi
ateşiyle ve sonra ruh suyuyla arındırdı. Bu, Yeşaya’nın önceden bildirdiği Baba ve Ruh’un size söz verdiği
Teselli Edici’dir. Ey piskoposlar, açın gözlerinizi ki kudret ve izzet tahtında oturan Rabbinizi görebilesiniz.
123 Ey tüm dinlerin insanları! Ferisilere uyan ve böylece kendilerini Ruh’tan perdeleyenlerin ardından
gitmeyin. Onlar gerçekten de yoldan çıkmış ve yanılmışlardır. Kadim Güzellik En Büyük Adı ile geldi ve tüm
insanları en kutsal Melekûtuna kabul etmek istiyor. Kalbi temiz olanlar Tanrı’nın Melekûtunu O’nun
yüzünün önünde görürler. Oraya koşun ve müşriklerin ve kâfirlerin peşinden gitmeyin. Gözünüz buna
karşı çıkarsa, çıkarıp atın.10 Kıdem Kalemi, tüm varlığın Rabbi’nin emriyle işte böyle buyurdu. O, gerçekten
de siz kurtulasınız diye tekrar geldi, ey dünya halkları. Size sonsuz yaşam bağışlamak isteyeni mi
öldüreceksiniz? Allah’tan korkun, ey iç görüş sahipleri.
124 Ey insanlar! En görkemli Rabbiniz tarafından vahyedilmiş olanı işitin ve yüzünüzü bu ve öbür dünyanın
Rabbi olan Tanrı’ya çevirin. İlham Güneşi’nin doğuş yeri olan Kimse, tüm insanlığın Yaratıcısı’nın
buyruğuyla size işte böyle emrediyor. Biz sizi, gerçekten de, ışık için yarattık ve ateşe atmak istemeyiz. Ey
insanlar, ilahi inayet ufkundan yükselen bu Güneş’in yardımıyla karanlıktan çıkın ve kutsanmış gönüller ve
güven dolu ruhlarla, gören gözler ve parlayan yüzlerle oraya yönelin. Yüce Buyurucu ulu manzaradan,
belki çağrıları sizi O’nun isimler Melekûtuna yakınlaştırır diye size işte böyle buyuruyor.

125 Ne mutlu Tanrı’nın Misakı’na bağlı kalana; vay onu bozanın ve sırları Bilen’e inanmayanın haline. Söyle:
Bu gün Bağış Günü’dür! Kımıldayın ki sizi Melekûtumun diyarlarında hükümdarlar yapayım. Beni takip
ederseniz size vaat edileni görürsünüz ve sizi sonsuza dek azamet ceberûtumda yoldaşlarım ve gücümün
göğünde güzelliğime yakın olanlardan kılarım. Bana karşı gelirseniz, belki uyanır ve aymazlık döşeğinden
kalkarsınız diye merhametim ile sabrederim. Rahmetim sizi işte böyle sarmıştır. Tanrı’dan korkun ve gece
gündüz O’nun adını çağırıp da O’nun yüzünden yüz çevirenlerin ardından gitmeyin.

Ba

Gerçekten de, hasat günü geldi ve her şey birbirinden ayıklandı. Tanrı seçtiğini adalet kaplarında sakladı 126
ve ateşe yaraşır olanları ateşe attı. Aziz ve Sevecen Rabbinizin bu vaat edilen gündeki hükmü budur. O
gerçekten de Kendi dilediği gibi hükmeder. Muktedir ve her şeye gücü yeten O’ndan başka İlah yoktur.
İlahi Eleyicinin isteği her güzel şeyi Nefsim için saklamak olmuştur. O size Emrimi bildirmek ve zikri tüm
kutsal kitapları süslemiş olan Kişi’nin yoluna kılavuzlamaktan başka bir amaçla konuşmamıştır.
Söyle: Ey Hıristiyan topluluğu! Daha önce Kendimizi size gösterdik, fakat Beni tanımadınız. İşte size bir 127
fırsat daha. Bu, Tanrı’nın Günüdür; O’na yönelin. Gerçekten de O, ilk seferde de olduğu gibi gökten geldi
ve sizi rahmetinin gölgesinde barındırmak ister. O, gerçekten de, yücedir, kudretlidir, en büyük
yardımcıdır. Sevgili, arzularınızın ateşinde yanıp kül olmanızı istemez. O’ndan perdelenirseniz bunun tek
nedeni kendi aymazlığınız ve bilgisizliğiniz olacaktır. Beni anıyorsunuz, ama tanımıyorsunuz. Bana
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yalvarıyorsunuz, ama Zuhurumdan habersizsiniz; oysa size kıdem göğünden eşsiz bir görkemle geldim.
Perdeleri ismim ve saltanatım ile yırtıp atın ki Rabbinize giden bir yol bulabilesiniz.
Görkemli Rab azamet ve yücelik otağından bildiriyor: Ey İncil ümmeti! Krallıkta olmayanlar şimdi içeri 128
girdiler; oysa sizi bugün kapıda oyalanır görüyoruz. Perdeleri, Aziz ve Bol Verici Rabbin yardımıyla yırtın ve
sonra Benim Adımla Melekûtuma girin. Sizler için ebedi yaşamı isteyen Kimse işte böyle buyuruyor. O,
gerçekten de, gücü her şeye yetendir. Ne mutlu Işığı tanıyanlara ve ona koşanlara. Onlar, gerçekten de,
Melekûtta otururlar ve Tanrı seçkinlerinin yiyecek ve içeceklerinden pay alırlar.

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

Ey Melekûtun çocukları, sizleri karanlık içinde görüyoruz. Bu gerçekten de size yakışmaz. Işığın 129
karşısındayken, kendi amelleriniz yüzünden korku içinde misiniz? Kendinizi Ona yöneltin. Görkemli
Rabbiniz topraklarını O’nun adımlarıyla kutsadı. Ruh’un önceden haberini verdiği Kimse’nin yolunu size
böyle açık ediyoruz. O’nun Bana tanıklık etmiş olduğu gibi aynen Ben de O’na tanıklık ederim. O
gerçekten de şöyle söylemişti: “Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.” Bugün ise Biz
şöyle söylüyoruz: “Ardımdan gelin ki, sizi insanlığa can verenler haline getirelim.” Buyruk bu Levhe Emir
Kalemi’yle işte böyle yazıldı.
130 Ey Kalem-i Âlâ! Bu mübarek ve nurlu Kitapta öbür kralları da anarak kımılda ki belki aymazlık döşeğinden
kalkarlar, Sidretü’l-Münteha’nın dalları üzerinde öten Bülbül’ün şakıyışlarına kulak verirler ve bu eşsiz ve
yüce Zuhur’da Tanrı’ya koşarlar.

Napolyon III

131 Ey Paris kralı!11 Keşişe söyle çan çalmasın. Hakk’a yemin olsun! En Ulu Çan, İsm-i Âzam olan kişinin
heykelinde ortaya çıktı ve yüceler yücesi Rabbin irade parmakları onu ölümsüzlük ceberûtunda kendi
Ebha adıyla çalmaktadır. İşte senin Rabbinin ulu ayetleri bir kez daha senin için indi ki bütün ulusların
inleyip ağladığı, şehirlerin temelinin sarsıldığı, tüm gözlerin, bilici ve hikmetli Tanrı’nın diledikleri hariç,
dinsizlik tozları ile perdelendiği şu günlerde yerin ve göğün yaratıcısı olan Tanrı’nın zikrine kalkasın. Söyle:
İstediği Gibi Davranan, Rahman olan isminin güzel kokulu esişleri ile varlıkları diriltmek, dünyaya birlik
getirmek ve herkesi gökten inen bu Sofranın çevresinde toplamak için ışık bulutlarıyla geldi. Tanrı’nın
nimetini, size indikten sonra sakın inkâr etmeyiniz. Bu sizin için sizde olan her şeyden daha hayırlıdır;
çünkü sizde olan fani, Tanrı’da olan ise bakidir. O, gerçekten, dilediğine hükmeder. Bağış yelleri Rahman
olan Rabbinizin yönünden esti. Bu yeller kendisine dönenleri günahlarından, her türlü ağrı ve sızılarından
kurtarıp temizler. Ne mutlu yüzünü onlara çevirenlere ve vay yüzlerini onlardan döndürenlere!
132 İç kulağın ile varlıkları dinleyecek olursan onlardan, “Kadim, büyük görkemiyle geldi!” sesini işitirsin. Her
şey kendi Rabbini ulular. Bazıları Tanrı’yı tanır ve O’nu anar, bazıları ise O’nu anar O’nu tanımaz. Apaçık
bir Levihte buyruğumuzu işte böyle açıkladık.

Ba

Ey kral! Ölmezlik Şehrinin ötesindeki mukaddes ve beyaz noktanın üstünde yükselen bu Sina’da Yeşil 133
Ağaç’tan alev alev görünen Ateşin “Benden başka günahları bağışlayıcı ve acıyıcı bir Tanrı yoktur!”
çağrısına kulak ver. Biz, Kutsal Ruh ile güçlendirdiğimiz Kimse’yi, yüceler yücesi ve nurlular nurlusu
Rabbinizin irade ufkunda parlayan ve eserleri Batı’da görünen bu Nuru haber vermek üzere size
göndermiştik. Bugün O’na, o Işığa yöneliniz; öyle bir gün ki Tanrı onu bütün günlerden üstün tutmuştur;
öyle bir gün ki Rahman, göklerde ve yerlerde bulunanların cümlesi üzerinde belirmiştir. Tanrı’nın
hizmetine ve Emrinin zaferine kalk; O gerçekten sana görünen ve görünmeyen ordular ile yardım eder,
seni güneşin doğduğu yerlere sultan yapar. Senin Rabbin gerçekten güçlüler güçlüsüdür.
Rahman’ın meltemleri bütün yaratıklar üzerine esti. Ne mutlu onları koklayıp iyi bir yürekle onlara 134
yönelene! Sen heykelini İsmimin süsüyle, dilini zikrimle ve kalbini aziz ve yüce olan Sevgim ile süsle. Biz
senden, sendekinden ve bütün yeryüzündeki hazinelerden daha değerli olan şeyi istedik. Senin Rabbin
gerçekten her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Kullar arasında Benim ismimle kalk ve şöyle de:
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“Ey yeryüzü sakinleri! Size Yönelene yöneliniz. O, gerçekten sizin aranızda Tanrı’nın Yüzü, O’nun size
Kanıtı ve Rehberidir. O size kimsenin gösteremeyeceği alametlerle gelmiştir.” Yanar Çalı dünyanın
göbeğinde sesini yükseltiyor ve Kutsal Ruh ümmetler arasında haykırıyor: “Âlemlerin Sevgilisi apaçık bir
saltanat ile geldi!”
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Ey kral! Bilgi göğünün yıldızları yere düştü, onlar ki kendilerinde olan şeyler ile Emrimin doğruluğunu 135
kanıtlamaya çalışıyor ve Tanrı’yı Benim adımla anıyorlar. Fakat bakınız, Ben onlara kendi ululuğum ile
gelince, Bana arkalarını çeviriverdiler. Onlar cidden düşmüşlerdendir. İşte Ruh’un hak üzere geldiği vakit
size haber verdiği şey budur. Yahudi uleması O’na itirazlarda bulundular ve sonunda Kutsal Ruhu
inletecek ve Tanrı’ya yakın olanlara gözyaşı döktürecek işi işlediler. Tanrı’ya yetmiş yıl boyunca tapmış bir
Ferisi’nin, Oğul gelince O’na nasıl karşı çıktığını; zina suçunu işleyenin ise nasıl Melekûta kabul edildiğini
düşün. Ebedi Padişah’ın buyruğuyla Kalem seni işte böyle uyarıyor ki önceden olup biteni bilesin ve bu
günde gerçek inananlardan olasın.
136 Söyle: Ey keşişler! Kendinizi kiliselerinize ve manastırlarınıza kapatmayınız. Benim iznimle ortaya çıkınız ve
kendinize ve başkalarına faydası olacak şeylerle uğraşınız. Hesap Gününün Sahibi işte size böyle
emrediyor. Benim sevgimin kalesine çekiliniz. Gerçek inziva budur; keşke bunu anlayabilseniz! Kendisini
bir eve hapseden kimse gerçekten bir ölü gibidir. İnsana yaraşan, yaratılmış tüm varlıklara faydası olacak
şeyleri ortaya koymaktır; meyve vermeyen bir kimse ateşe atılmaya layıktır. İşte Rabbiniz size böyle öğüt
veriyor, O gerçekten de Aziz’dir, Bol Vericidir. Evleniniz ki sizden sonra birisi yerinizi alsın. Biz size sadakati
değil, sadakatsizce davranışları yasaklamıştık. Kendi belirlediğiniz ölçülere sarılıp Allah’ın ölçülerini
arkanıza mı attınız? Allah’tan korkun ve akılsızlardan olmayın. İnsan var olmasa dünyamda Beni kim anar,
Sıfatlarım ve İsimlerim nasıl görünür? Düşününüz ve perdelenip derin uykuya dalmışlardan olmayınız.
Evlenmemiş olan o Kimse, hainlerin ellerinden çektikleri yüzünden yaşayacak veya başını sokacak bir yer
bulamamıştı. O’nun kutsallığı sizin inandığınız ve hayal ettiğiniz şeylerden değil, Bizim sahip
olduklarımızdan ileri gelir. Sorunuz ki, O’nun dünyada yaşayanların tümünün hayallerinin ötesinde
yüceltilmiş makamını kavrayabilesiniz. Ne mutlu anlayanlara!

137 Ey Kral! Savaş12 ilanının nedenini soran Rus Çarı’na cevap olarak söylediğin bir söz kulağıma geldi. Senin
Rabbin her şeyi bilen ve her şeyden haberi olandır. “Yatağımda uyuyordum, zulüm gören ve Karadeniz’de
boğulan insanların feryadı beni uyandırdı.” demişsin. Böyle dediğini işittik ve senin Rabbin dediğime
tanıktır. Seni uyandıran şeyin o feryat olmayıp senin kendi ihtirasların olduğuna tanıklık ederiz. Biz seni
tarttık ve eksik bulduk. Bu sözlerimizle ne demek istediğimizi anla ve sezicilerden ol. Sana şu ölümlü
hayatta bağışladığımız makama saygıdan dolayı kötü bir söz söylemeyi sevmeyiz. Biz, edep ve terbiyeyi
seçtik ve onu Tanrı’ya yakın duranların gerçek huyu yaptık. Edep ve terbiye, büyük küçük herkese yaraşan
bir giyecektir. Ne mutlu onu kendi vücuduna süs yapana ve vay bu büyük fazıldan mahrum kalana. Sen
sözünde samimi olsaydın, Aziz ve Bilge’nin katından sana gönderilen Tanrı Kitabı’nı tutup arkana
atmazdın. Biz seni onunla denedik ve seni iddianda samimi bulmadık. Kalk ve elinden kaçanı telafiye bak.
Dünya ve sende olan her şey yok olacak, padişahlık senin ve atalarının Rabbi olan Tanrı’ya mahsus
kalacaktır. İşleri kendi ihtiraslarına göre sınırlandırmak sana yaraşmaz. Bu Mazlum’un ahından sakın, O’nu
zalimlerin oklarından koru.

Ba

Yaptıkların yüzünden ülkende karışıklık çıkacak, yaptıklarının cezası olmak üzere imparatorluğun elinden 138
gidecektir.13 O zaman kendini açık bir hüsran içinde bulacaksın. Oradaki bütün halk şiddetli bir sarsıntıya
uğrayacaktır; meğerki bu Emrin zaferi için ayağa kalkasın ve bu doğru Yol’da Ruh’a tabi olasın. İzzetin seni
mağrur mu etti? Hayatıma yemin olsun, bu büyüklüğün devam etmez ve yakında sona erer; meğerki bu
sağlam İpe yapışasın. Biz zilletin seni kovalamakta olduğunu görüyoruz, sen ise bunun farkında değilsin.
Sana yaraşan, O’nun görkemli makamından çağıran sesini işitince, sende olanı bırakıp “Buradayım, ey
gökteki ve yerdeki her şeyin Rabbi!” demektir.
Ey kral! Ayrılık saati geldiğinde Irak’taydık. İslam Padişahı’nın* fermanı üzerine onun bulunduğu yere 139
doğru yola çıktık. Oraya varınca, nifak erbabının ellerinden dünyanın kitaplarının anlatmaya yetmeyeceği
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şeyler çektik. Bu durum karşısında Firdevs’in sakinleri ve kutsallık sığınaklarında oturanlar inlediler.
Bununla beraber insanlar kalın bir örtü ile örtülü kalmaya devam etti! Söyle: Tanrı’dan açık kanıt ve
delille, O’nun şahadeti ve işaretleriyle gelmiş olan Kimseye mi karşı geliyorsunuz? Bunlar O’nun
kendisinden değildir; hayır, O’nu ayağa kaldıran, O’nu gerçeğin gücüyle gönderen ve tüm insanlığa bir
lamba kılan Kimse’dendir.
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140 Durumumuz gün geçtikçe ve hatta saatten saate daha da kötüleşti; ta ki onlar Bizi hapishanemizden
çıkarıp apaçık bir haksızlıkla En Büyük Hapishane’ye gönderene kadar. “Bunlar hangi suçtan ötürü
hapsedildiler?” diye soranlara “Bunlar Dini yenilemeye kalktılar” cevabı veriliyordu. Eskisini yeğliyorsanız
niçin Tevrat’ta ve İncil’de gönderilmiş olanı terk ettiniz? Cevap veriniz, ey kavim! Hayatıma yemin olsun!
Bugün sizin için kaçacak hiçbir yer yoktur. Eğer Benim suçum bu ise, o zaman bu suçu Benden önce Tanrı
Elçisi Muhammed, O’ndan önce İsa ve O’ndan önce Musa işlemiştir. Yok, eğer günahım Tanrı Sözü’nü
yükseltmek ve Emrini açıklamaksa, o zaman baş günahkâr Benim! Böyle bir günahı göklerin ve yerlerin
padişahlığına değişmem.

141 Bu Hapishaneye varışımızda krallara Kudretli ve Övülen Rablerinin haberini iletmek istedik. Bize
emredileni birkaç Levihte onlara bildirmiş olsak da, Tanrı’nın bir bağışı olarak bunu bir kez daha
yapıyoruz. Olur ki, gökten bulutlar içinde apaçık bir saltanat ile inmiş olan Rabbi tanırlar.
142 Sıkıntılarım arttıkça Tanrı’ya ve Emrine olan sevgim de arttı; şöyle ki gafiller ordusunun Bana yaptıkları
Beni amacımdan hiçbir şekilde alıkoyamadı. Beni yerin dibine gömseler bulutlara binmiş olarak, güçlüler
güçlüsü Tanrı’ya çağırırken bulurlar. Ben Kendimi Tanrı yoluna feda ettim ve Tanrı sevgim ve O’nun rızası
için belaya seve seve göğüs gererim. Bunun böyle olduğuna kimsenin katlanmadığı belalara katlanmakta
olmam tanıklık eder. Saçımın her bir teli Yanar Çalı’nın Sina’da söylediğini söylüyor ve damarlarımın her
biri Tanrı’ya seslenerek şöyle diyor: “N’olaydı yolunda kesilseydim de dünya dirilseydi ve dünyada
bulunanların tümü birleşseydi!” Hüküm, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanın katından işte böyle
verildi.

Bil ki halkınız Tanrı’nın aranızdaki emanetidir. Bu yüzden onları kendinizi korur gibi koruyun. Kurtları 143
kuzulara çoban yapmaktan ya da gururun ve kibirin sizi yoksul ve kimsesizlere bakmaktan alıkoymasından
sakının. Rahman olan Rabbinin sözlerinin kadehinden ebedi yaşamın gizemli Şarabını kana kana içseydin,
varını yoğunu bırakabilir ve Adımı tüm insanlığın önünde duyurabilirdin. Öyleyse ruhunu arınmışlık
sularıyla arındır. Bu gerçekten de varlık ufkundan parlayan ve ruhunu dünyanın değersiz şeylerinden
arındıracak olan Zikirdir. Saraylarını mezardakilere ve imparatorluğunu isteyene bırak; sonra Melekûta
yönel. Ona yönelenlerdensen, gerçekten de bu, Tanrı’nın senin için istediğidir. Bu Zuhur’da Tanrı’nın
Yüzüne yönelmeyenler yaşamdan yoksundur. Onlar kendi bencil isteklerinin buyruğuyla adım atarlar ve
gerçekten de ölülerden sayılırlar. Yok, eğer saltanatın yükünü taşımak istersen, o zaman Rabbinin Emri’ne
yardım etmek için taşı. Övgüler olsun bu makama; her kim ona erişirse, Bilici ve Bilge Olan’dan gelen tüm
iyiliklere ermiş olur.
Benim Adımla arınmışlık ufkundan yüksel ve sonra güçlüler güçlüsü olan Rabbinin emriyle yüzünü 144
Melekûta çevir. Saltanatımın gücüyle dünyada oturanların karşısına dikil ve şöyle söyle: “Ey kavim! Gün
geldi ve Tanrı’nın hoş kokuları bütün varlığın üzerinde esti. O’nun Yüzünden yüz çevirenler, kendi yoz
eğilimlerinin umarsız kurbanıdırlar. Onlar, gerçekten de, yoldan sapmışlardandır.”

Ba

Krallığının bedenini Adımın giysisi ile süsle ve sonra Emrimi duyurmak için ayağa kalk. Bu senin için sahip 145
olduklarından yeğdir. Böyle yapınca, Tanrı senin adını diğer tüm hükümdarlar arasında yükseltir. O
gerçekten her şeye gücü yetendir. İnsanlar arasında Tanrı’nın adıyla ve O’nun saltanatı ile dolaş ki O’nun
eserlerini herkese gösterebilesin. Rahman’ın, varlığın tam ortasında yaktığı bu sönmeyen ateşin
alevleriyle tutuş ki O’nun sevgisinin sıcaklığı O’nun seçkinlerinin gönüllerinde senin vasıtanla tutuşsun.
Yolumu takip et ve insanların gönüllerini, aziz ve en yüce olan Zikrimle cezbet.

146 Söyle: Bugün kendisinden Rahman olan Rabbinin zikir burcuları yayılmayan kişi, gerçekten de, insan
24
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makamına layık değildir. Böyle bir kişi, gerçekten de, kendi tutkularının peşinden gitmiş ve eninde
sonunda kendini büyük hüsran içinde bulacak olanlardandır. Kendinizi Rahman’dan imiş gibi gösterip
Şeytanın işlediği işleri işlemek sizlere yaraşır mı? Övülenin güzelliğine ant olsun ki hayır! N’olaydı bunu
bileydiniz! Gönüllerinizi dünya sevgisinden, dillerinizi iftiradan, uzuvlarınızı sizi Kudretli ve Övülen Tanrı’ya
yaklaşmaktan men eden her şeyden arıtın. Söyle: Dünya ile kastedilen, sizi Vahyin Tanyeri olan Kimse’ye
arka çevirip sizi size faydasız olana meylettirendir. Bu gün sizi Tanrı’dan uzaklaştıran şey esasında
dünyaya bağlılıktır. Ondan sakının ve En Yüce Manzara’ya, yani bu ışık saçan parlak Makama yaklaşın. Ne
mutlu kendisiyle Rabbi’nin arasına bir şeyin girmesine izin vermeyene. Dünyanın nimetlerinden payını
adaletle alana elbette bir zarar gelmeyecektir; çünkü her şeyi, Tanrı’ya gerçekten inanan kullarımız için
yarattık.
147 Ey kavim! Sözleriniz yaptıklarınıza uymaz ise, Rableri Allah’a inanmışlık taslayıp bulutların gölgesinde
yanlarına gelince O’nu reddedenlerden ve eşsiz ve her şeyi bilen Tanrı’nın önünde böbürlenenlerden sizi
ne ayırt edecek? Kimsenin kanını dökmeyin, ey insanlar, kimse hakkında haksız hüküm de vermeyin. Bilen
ve her şeyden haberdar olan, size işte böyle emretti. Düzen kurulduktan sonra fesat çıkaranlar, işte
bunlar kitapta tayin olunan sınırları aşmışlardır. Sınırı aşanların yurdu ne yaman yurt!
148 Tanrı Kendi Emrini yaymayı herkese emretmiştir. Bu görevi yerine getirecek olan kimse, Tanrı’nın
Mesajını ilan etmeden önce dürüst ve övgüye değer bir karakterle bezenmelidir ki sözleri alıcı olanların
kalplerini cezbedebilsin. Bu olmaksızın dinleyenleri etkilemeyi hiçbir şekilde umut edemez. Tanrı size işte
böyle yol gösteriyor. O, gerçekten de Bağışlayan’dır, Esirgeyen’dir.

Başkalarına adalet emredip kendileri zulüm işleyenler, dillerinin söylediklerinden ötürü Melekûtun 149
sakinleri ve aziz, iyiliksever Rablerinin tahtını tavaf edenler tarafından yalancılıkla suçlanırlar. Ey insanlar!
İnsanlar arasında adınızı ve Tanrı Emri’nin şanını kirletecek işler yapmayın. Sakının ki aklınızın reddettiği
şeylere yaklaşmayasınız. Tanrı’dan korkun ve sapmışların ayak izinden gitmeyin. Komşunuzun malına
hıyanet etmeyin. Dünyada güvenilir olun ve yoksulları Tanrı’nın bağışıyla size vermiş olduğu şeylerden
yoksun bırakmayın. O, gerçekten de, size sizde olanın iki katını verir. O, gerçekten bol verici ve kerimdir.
Söyle: Emrimizin beyan gücüyle tebliğini emrettik. Sakın kimseyle gereksiz çekişmelere girmeyin. Her kim 150
Rabbinin rızası için O’nun Emrini tebliğ etmek üzere ayağa kalkarsa Kutsal Ruh onu güçlendirecek ve
dünyanın kalbini aydınlatacak şeyi ona ilham edecektir; O’nu arayanların kalplerinin nasıl aydınlanacağını
artık siz düşünün. Ey Baha ehli! İnsan kalplerinin kentlerini hikmet ve beyan kılıçlarıyla fethedin.
Tutkularına yenik düşerek mücadeleye girişenler, gözle görülür bir perde ile perdelidirler. Söyle: Hikmet
kılıcı yaz sıcağından daha kızgın ve çelik kılıçtan daha keskindir, eğer bunu anlayabilirseniz. Onu kınından
Benim adıma ve Benim gücümle çekin ve sonra kendilerini yoz tutkularının kalesine kapatmış olanların
gönül kentlerini onunla fethedin. Ebha’nın Kalemi, müşriklerin kılıcı altında otururken, size işte böyle
buyuruyor.
Bir kişinin bir günahını görürseniz, üstünü örtün ki Tanrı da sizin günahlarınızın üstünü örtsün. O 151
gerçekten örtücüdür, büyük fazıl sahibidir. Ey dünyanın zenginleri! Bir yoksulla karşılaşınca onu hor
görmeyin. Neden yaratılmış olduğunuzu düşünün. Her biriniz hor ve hakir bir sudan yaratılmışsınızdır.14
Size yakışan doğru sözlülüktür; bedenleriniz bununla süslenir, adlarınız bununla yücelir, insanlar arasında
mertebeniz bununla yükselir ve sizin için Tanrı katında bunun büyük bir karşılığı vardır.

Ba

Ey dünya halkları, Tüm ulusların Rabbinin Kalemi’nin size buyurduklarına kulak verin! Şunu iyi bilin ki 152
geçmiş Yasalar en büyük ve nihai amacına En Büyük Deniz’den çıkan bu Yasa ile ulaşmışlardır. Kendi
iyiliğiniz için Bizim buyruğumuzla oraya koşun. Biz, gerçekten de dilediğimiz gibi hükmederiz. Dünyayı
türlü rahatsızlıklara yakalanmış ve iyileşmesi onu oluşturan tüm parçaların uyumuna bağlı olan bir insan
vücudu olarak görün. Sizin için emrettiklerimizin etrafında toplanın ve ayrılık yaratanların yolundan
gitmeyin.

153 Bütün bayramlar, En Büyük iki Bayramla ve ikiz günlere gelen diğer iki Bayramla tamamlanmıştır. En
25

Büyük Bayramlardan birincisi Allah’ın en mükemmel İsimlerinin nurunu yerdekilerin ve göktekilerin
üzerine saçtığı günlerdir. İkincisi ise, insanlara bu Büyük Haber’in müjdesini veren Kişi’yi ayağa
kaldırdığımız gündür.15 Güçlü ve Kudretli Olan tarafından Kitapta işte böyle emredilmiştir. Bu dört
mükemmel günün dışında günlük işlerinizle meşgul olun ve kendinizi ticaret ve zanaattan geri tutmayın.
Her şeyi Bilen ve Hikmetli Rabbiniz tarafından buyruk işte böyle bildirildi ve yasa böyle konuldu.
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154 Söyle: Ey rahipler ve keşişler topluluğu! Tanrı’nın size helal kıldığını yiyin ve etten sakınmayın. Tanrı,
fazlının bir göstergesi olarak, kısa bir süre dışında yemenize izin vermiştir. O, gerçekten de Aziz’dir,
Kerim’dir. Elinizdekilerin tümünü bırakın ve Tanrı’nın istediğine sarılın. Anlayanlardansanız, sizin için
yararlı olan da budur. Mevsimlerin en ılımanında on dokuz gün oruç emrettik ve bu göz kamaştırıcı, bu
aydınlık Zuhur’da sizi daha fazlasından affettik. Gözetmeniz gerekeni işte böyle düzenledik ve size de
böyle açıkladık ki Tanrı’nın buyruklarına uyasınız ve Aziz ve Hikmetli’nin sizin için seçtiklerinde
birleşesiniz. Rahman olan Rabbiniz canı gönülden ister ki insanlık tek bir ruh ve tek bir vücut gibi olsun.
Başka bütün günleri gölgede bırakan bu Gün’de, Tanrı’nın rahmet ve bağışından payınızı almak için acele
edin. Ne mutlu Tanrı katındakine ermek ümidiyle kendi katında olan şeyleri bırakan kimseye! Tanıklık
ederiz ki böyle bir kimse Tanrı’nın kutsadıkları arasındadır.

Ey Kral! Tanrı’nın, yerin ve göğün yaratılışından önce Kendisi için tanıklık ettiğine, Benden başka Tek, Bir, 155
Yüce, Eşsiz, Ulaşılamayan başka bir İlah olmadığına tanıklık et. En Görkemli Rabbi’nin Emri’nde büyük bir
kararlılıkla ayağa kalk. Bu eşsiz Levihte sana işte böyle emredildi. Senin için dünyadaki her şeyden daha iyi
olan dışında bir şeyi gerçekten de istemedik. Yaratılmış her şey ve onların ötesinde bu açık Kitap buna
tanıklık eder.
Dünyayı ve onda yaşayan insanların halini göz önüne getirip düşün. Bir Kimse ki dünya O’nun hatırı için 156
yaratılmıştır; O, bugün gafillerin kötü amelleri yüzünden kentlerin en harabında* mahpus bulunuyor.
Bununla beraber, O, bugün dışına çıkması yasak bulunduğu bu kasabanın ufkundan insanları yüce ve ulu
Tanrı’nın sabahına çağırıyor. Yok olacağını bildiğin hazinelerine mi güveniyorsun? Yoksa hepsi Baha
ehlinin gözünde ölü bir karıncanın gözbebeği kadar bile değer taşımayan bu dünyanın bir karış toprağına
hükmettiğin için mi seviniyorsun? Onu ona rağbeti olanlara bırak ve sen kendin Âlemlerin Gayesi’ne
yönel. Nerede mağrurlar ve sarayları? Gözünü onların mezarlarına bir çevir de herkes için elle tutulan bir
ibret yaptığımız o mezarlardan ders al. Vahyin hoş kokulu cazibesine tutulacak olursan, yönünü Melekûta
çevirerek saltanatı bırakır ve bu yüce Manzara’ya yaklaşmak için varını yoğunu yoksullara bağışlarsın.
İnsanlığın çoğunu isimlere tapar ve senin de tanık olduğun gibi, adlarını ölümsüz kılmak umuduyla 157
kendilerini korkunç tehlikelere atar görüyoruz; oysa sezgi sahibi herkes tanıklık eder ki ölümden sonra
güçlü ve övülen Tanrı ile ilişkisi olan dışında hiçbir adın kişiye yararı olmaz. Ellerinin işlediklerinin
karşılığında, kuruntuları onları işte böyle ele geçirdi. İnsanlardaki akıl kıtlığına bir bak. Kendilerine yararı
olmayacak işlerin ardından nasıl da gayretle koşuyorlar! Onlara “İstediklerinizin size bir yararı var mı?”
diye sorsan, şaşırıp kalırlar. Olur da sağduyulu biri çıkarsa “Âlemlerin Rabbine yemin olsun ki yoktur!” der.
İnsanların ve sahip olduklarının hali işte böyledir. Onları ahmaklıklarıyla baş başa bırak ve yüzünü Tanrı’ya
yönelt. Sana yakışan gerçekten de budur. Öyleyse Rabbinin öğüdünü dinle ve söyle: Yücesin Sen, ey
yerdekilerin ve göktekilerin Tanrısı!

Ba

Çar Alexander II

158 Ey Rus Çarı! Kutsal olan Padişahlar Padişahı Tanrı’nın sesine kulak ver. Mele-i Âlâ arasında en güzel
isimlerle ve yaratık âleminde Tanrı’nın Nurlular Nurlusu adı ile adlandırılmış olan Kimse’nin oturmakta
bulunduğu uçmağa yönel. Sakın arzuların seni, Rahman ve Rahim olan Rabbinin yüzüne yönelmekten
alıkoymasın. Biz Rabbine gizlice yakarırken O’ndan ne dilediğini işittik. Bundan ötürü inayetimin meltemi
esti ve rahmetimin denizi dalgalandı. Dilediğini kabul ettik, hak üzere sana yanıt verdik. Senin Rabbin,
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gerçekten Her Şeyi Bilendir, Hikmetlidir. Zindanda zincirler ve prangalar içinde mahpus bulunduğumuz
sırada senin sefirlerinden biri Bana yardım elini uzattı. Bundan dolayı Tanrı sana Kendi bilgisinden başka
kimsenin bilgisine sığmayan bir makam takdir buyurmuştur. Sakın bu makamı başka herhangi bir şeye
değişmeyesin. Rabbin, gerçekten de dilediğini yapar. Tanrı istediğini kaldırır, istediğini koyar ve Saklı bir
Levihteki her şeyin bilgisi O’ndadır.
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159 Sakın ki saltanatın seni o Yüce Sultan’dan alıkoymasın. O gerçekten Kendi melekûtuyla geldi ve tüm
zerreler şöyle haykırıyor: “İşte! Rab tüm azametiyle geldi.” Baba geldi ve Oğul kutsal vadide “Lebbeyk, ey
İlahım Allah, lebbeyk” diyor; Sina Beyt’in çevresini dönüyor, Yanar Çalı ise yüksek sesle: “Bol Verici,
bulutlara binmiş olarak geldi! Ne mutlu O’nun yakınına gelene ve vay O’ndan uzak durana!” diyor.

160 İnsanlar arasında bu zorlayıcı Emrin ismiyle ayaklan ve sonra ulusları Yüce ve Büyük Tanrı’ya çağır. Sen
Tanrı’yı isimlerden bir isimle çağıragelen, ancak tüm isimlerin Amacı gelince O’nu inkâr edip O’na arka
çeviren ve nihayet O’nun hakkında açık bir haksızlıkla fetva veren kimselerden olma. Tanrı Ruhu’nun
geldiği ve O’nun hakkında Herodes’in hüküm vermiş olduğu günleri hatırla. Ancak Tanrı, O’na göze
görünmez askerlerle yardım etti, O’nu gerçekle korudu ve katından verilen bir vaat üzerine başka bir
memlekete gönderdi. O, gerçekten dilediği gibi hükmeder. İster denizin ortasında, ister yılan ağzında veya
zalimlerin kılıçları altında olsun, Rabbin, dilediği kimseyi gerçekten de esirger.

Ne mutlu o krala ki celal örtüleri onu güzelliğin Tanyerine dönmekten alıkoymamış ve varını yoğunu 161
Tanrı’nınkileri edinmek uğruna bir yana atmıştır. O, gerçekten de Tanrı’nın gözünde insanların en
seçkinlerindendir ve cennet sakinleri ve gökteki Tahtı gece gündüz tavaf edenlerce yüceltilir.
Tekrar söylüyorum: Zindanımın yönünden gelen sesime kulak ver; kulak ver ki ululuğumun 162
mazharlarından Cemalime gelen belaları, kudretime rağmen sabrımı, iktidarıma rağmen tahammülümü
oradan öğrenesin. Hayatıma yemin olsun, Kalemimden inen şeyleri bilsen, Emrimin hazinelerini,
isimlerimin denizlerinde yatan sır incilerini görsen, kelimelerimin zarfları içinde saklı mana mücevherlerini
sezsen, o zaman Benim ismime duyduğun sevgi ve yüce ve ulu Krallığıma duyduğun özlem uğruna
hayatını Benim yoluma feda ederdin. Varsın cismim düşmanlarımın kılıçları altında olsun, varsın üyelerim
bin bir türlü belaya tutulsun; yine de ruhumun, âlemin mutluluğuna değişilmeyecek denli şen olduğu
aklında bulunsun.
Kalbini dünyanın kıblesi olan Kimse’ye yönelt ve şöyle söyle: “Ey dünya insanları! Yüce ve Ulu Rabbinizin 163
haberini taşıyarak size gerçeği getiren ve O’nun yolunda şehit olan Kişi’yi inkâr mı ettiniz?” Söyle: Bu,
Nebilerin ve Resullerin yüreklerini sevinçle dolduran bir Haberdir. Dünyanın yüreğinde anılan ve Kudretli
ve Hikmetli Tanrı’nın Kitaplarında vaat olunan Kişi budur. Elçilerin elleri, Benimle buluşma arzusu ile
Kudretli ve Övülmüş Tanrı’ya doğru kalktı. Erk ve gücün Efendisi tarafından Kutsal Yazılarda indirilenler,
buna tanıklık eder.

Ba

164 Bazıları Benden ayrı kaldıkları için gözyaşı döktüler, diğerleri Benim yolumda zorluklara katlandılar ve
başkaları da Benim güzelliğim uğruna canlarını verdiler, eğer bunu bileydiniz. Söyle: İnsafla muhakeme
edecek olursanız ben Kendimi değil, Tanrı’yı övüyorum. Bende Allah’tan ve O’nun Emrinden başkası
görülmez, eğer iç gözünüz varsa. Yeşaya’nın dilinin ululadığı Kimse Benim; adıyla Tevrat ve İncil’in
süslendiği Kimseyim. Rahman olan Rabbinizin Levihlerinde işte böyle buyruldu. O, gerçekten de Bana
tanıktır, Ben de O’na tanığım. Ve Tanrı sözlerimin doğruluğuna tanıktır.
165 Söyle: Kitaplar Benim zikrimden başka bir şey için indirilmemiştir. Her kim onların çağrısına yönelirse
adımın ve övgümün güzel kokularını alır; her kim gönlünün kulağını açmışsa, her sözden şunu işitir: “Hak
olan geldi! O gerçekten de âlemlerin sevgilisidir!”
166 Dilim, yalnızca Tanrı’nın hatırına size öğüt verir ve kalemim sizi anmak için kımıldar; çünkü ne dünyada
yaşayanların kötülüğü ve karşı gelmesi Beni incitir ne de bütün varlığın bağlılığı Bana yarar sağlar. Biz, sizi
gerçekten de Bize emredilene çağırıyoruz ve sizden sadece bu ve öteki dünyada size yarayacak olana
27

yaklaşmanızı istiyoruz. Söyle: Sizi sonsuz yaşama çağıranı öldürecek misiniz? Tanrı’dan korkun ve hiçbir
inatçı zorbanın peşinden gitmeyin.
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167 Ey gurur ehli! Zuhur Sultanı meskenlerin evlerin en harabında yaşarken sizler sarayda kaldığınızı mı
düşünüyorsunuz? Hayatıma yemin olsun ki, hayır! Mezarlarda oturuyorsunuz, n’olaydı anlasaydınız.
Gerçekten de bu günlerde Tanrı’nın meltemiyle kımıldamayanlar, bütün adların ve sıfatların Rabbinin
gözünde ölüdürler. Öyleyse kalkın benlik ve boş heveslerin mezarlarından ve yönelin gökteki ve yerdeki
Tahtın Sahibi olan Tanrı’nın Melekûtuna; yönelin ki Her Şeyi Bilen Rabbinizin size daha önce söz verdiği
şeyi görebilesiniz.
Elinizdekilerin size bir yararı olacağını mı sanıyorsunuz? Yakında onlar başkasına kalacak ve siz yardımcı ve 168
destek bulamadan toprağa döneceksiniz. Ölümün bitirebileceği bir yaşamdan veya yok olmaya mahkûm
bir varlıktan ya da değişmesi mukadder bir zenginlikten ne hayır gelir? Elinizdekileri bir yana atın ve
yüzünüzü Tanrı’nın bu eşsiz İsim’de indirilen nimetlerine doğru çevirin.
Kalem-i Âlâ, En Görkemli Rabbinin izniyle ezgilerini sana işte böyle şakıyor. Onları işitirsen ve okursan 169
şöyle söyle: “Övgüler olsun Sana, ey tüm âlemlerin Rabbi ki, beni Nefsinin Mazharı’nın diliyle andın, hem
de tüm dünya gerçek özgürlüğe kavuşsun diye En Büyük Hapishane’de hapsedilmiş olduğu bir zamanda.”
Ne kutludur o hükümdar ki, saltanatı onu kendi Sultanından uzak tutmaz ve tüm kalbiyle Allah’a yönelir. 170
Böyle bir hükümdar gerçekten de Güçlü ve Bilge Tanrı’nın istediğine erenlerden sayılır. Böyle bir kimse
çok geçmeden kendisini Melekût ülkelerinin padişahlarından biri olarak bulacaktır. Senin Rabbin,
gerçekten de her şeyin üzerinde güç sahibidir. İstediğini istediğine verir, istediğini dilediğinden esirger. O,
gerçekten de Güçlüdür, Azizdir.

Kraliçe Victoria

Ey Londra’daki Kraliçe! Bütün insanların Rabbi olan Tanrı’nın İlahi Sidre’den gelen şu sesine kulak ver: 171
“Benden başka izzet ve hikmet Sahibi Tanrı yoktur!” Dünyadaki her şeyi bırak, imparatorluk başını Ulu
Rabbinin zikrinin tacı ile süsle. O gerçekten büyük bir ululuk içerisinde bu dünyaya gelmiştir. O, İncil’de
yazılanı yerine getirmiştir. Şam diyarı bütün insanların padişahı olan Rabbinin adımları ile şereflendi,
kuzey ve güney vuslat şarabı ile sarhoş oldu. Ne mutlu Rahman’ın güzel kokularını koklayıp bu nurlu
Tanda, O’nun Cemalinin Gündoğumuna yönelene! Mescid-i Aksa Ebha olan Rabbinin meltemleriyle
titriyor ve Batha* yüceler yücesi Tanrı’nın nidası ile çınlıyor. Onun her bir taşı Rabbi bu Ulu Ad ile
ululamaktadır.
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172 Kendi arzularını bir yana bırak ve gönlünü Kadim olan Rabbine çevir. Biz seni Tanrı hatırı için anıyoruz ve
adının, yerin ve göğün Yaradanı olan Tanrı’yı anışınla yücelmesini istiyoruz. O gerçekten dediğime tanıktır.
Bize bildirildiğine göre, kadın erkek köle ticaretini yasak etmişsin. Tanrı’nın bu yeni Zuhurdaki hükmü de
böyledir. Bundan dolayı Tanrı sana bir ödül yazmıştır. O gerçekten iyilik yapan her erkek ve kadının
ödülünü verir. Bununla beraber, senin de her şeyi Bilen ve her şeyden Haberdar olan Tanrı katından sana
gönderileni gözetmen şarttır. Kendisine Ayet İndirici’nin katından delil geldikten sonra arka çevirip
kibirlenen adama gelince: Tanrı onun davranışını muhakkak batıl kılar. O, gerçekten de her şeye gücü
yetendir. İnsanın edimleri, [Mazharı] tanıdıktan sonra makbuldür. Hakka arka çeviren kimse, yaratıkların
en perdelenmişidir. İzzet ve Kudret sahibi olan Tanrı’nın katından işte böyle takdir buyrulmuştur.
173 Ve yine işittik ki, meşveret dizginlerini halkın temsilcilerinin eline vermişsin. Güzel yapmışsın; çünkü bu
sayede devlet işlerinin temelleri sağlamlaşır ve senin gölgende yaşayan büyük küçük herkesin yüreği
ferahlar. Fakat onların da insanlar arasında güvenilir kişiler olmaları ve kendilerini bütün yeryüzünde
oturanların temsilcileri bilmeleri gerekir. Tedbir ve Hikmet Sahibi Olanın katından sadır olan bu Levihte
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işte böyle öğüt verilmiştir. İçlerinden biri Meclise gidecek olursa, gözlerini Yüce Ufka çevirip şöyle
söylesin: “Tanrım! Senin en yüce İsmin yüzü hürmetine Senden dilerim ki kullarının işlerinin başarısını
sağlayacak ve Senin kentlerine bayındırlık getirecek çabalarımda bana yardım edesin. Sen, gerçekten de
her şeye güç yetirirsin!” Ne mutlu Meclise Tanrı’nın hatırı için girip insanlar arasında saf bir adaletle
hüküm verene. Böyleleri gerçekten de mutlulardandır.
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Ey her memleketin seçilmiş milletvekilleri! Meşveret ediniz; bütün ilginiz yalnız ve yalnız insanlığı 174
faydalandırıp durumunu iyileştirmek olsun, dikkatle düşünenlerdenseniz. Dünyaya, yaradılışta sağ salim
olduğu halde, türlü nedenlerden dolayı ağır hastalıklara tutulmuş bir insan vücudu olarak bakınız. Dünya
vücudu bir an rahat yüzü görmemiş, tam tersine hastalığı, kişisel arzularının dizginini koyverip yanlış
yollara sapan birtakım cahil doktorların eli altında günden güne daha kötüye gitmiştir. Ara sıra usta bir
doktorun bakımı sayesinde bu vücudun bir organı sağlığına kavuşsa da bedenin geri kalanı yine eski hasta
halini devam ettirmiştir. İşte Bilici ve Hikmetli size böyle bildiriyor.
Bugün Biz dünyayı, bu Zuhur gibi hayretler verici büyük bir zuhuru tanımak şöyle dursun, hatta kendi 175
çıkarlarının nerede olduğunu bile bilemeyecek derecede gurur sarhoşu birtakım hükümdarların
merhametine kalmış görüyoruz. Aralarından biri ne zaman dünyanın durumunu düzeltmeye çalıştıysa da,
bunların asıl niyeti gizli ya da açık kendi çıkarı olmuştur. Böyle yaraşmaz bir niyet de onun tedavi ve çare
bulma gücünü kısıtlı kalmaya mahkûm etmiştir.
Hasta dünyayı iyileştirmek için Hakk'ın takdir buyurduğu en etkili ilaç ve en kuvvetli araç, bütün 176
milletlerin tek bir Dava’da ve tek bir ortak İnanç’ta birleşmesidir. Bu ise ancak güçlü ve usta bir ilahi
Doktor’un başarabileceği bir iştir. Gerçek budur ve ötesi yanlıştır. Her ne zaman bu En Büyük Araç
görünmüş ve o Işık, Kadim Tanyerinden parlamış ise, yalancı doktorlar hemen O’na engel olmuşlar ve
Onunla insanların arasına bir bulut gibi girmişlerdir. Bu nedenle onun hastalığı bitmemiş ve bu zamana
kadar süregelmiştir. Onlar onu korumayı ve sağlığına kavuşturmayı başaramamışlardır. Öte yandan,
insanlar arasında bu kudrete sahip olan Kimse bu yalancı doktorların kötü davranışları sebebiyle dilediğini
yapmaktan geri kalmıştır.
Dünyaya hayat vermek ve insanları birleştirmek için Kadim Güzelliğin Ulu Adıyla geldiği bu günlere 177
bakınız. Bunlar ise keskin kılıçlarla O’nun karşısına dikildiler ve Ruhu’l-Emin’i feryat ettiren işler yaptılar ve
nihayet O’nu kentlerin en harabında tutsak ettiler; öyle ki O’na yapışanların elleri artık O’nun eteğini
tutamaz oldu. Onlara “Dünyanın Yenileyicisi geldi” dendiğinde “O’nun bir fesatçı olduğu ortaya çıkmıştır”
yanıtını verirler. Ne var ki bu kimseler hiçbir zaman Kendisiyle görüşmemişler ve O’nun bir an bile
Kendisini korumaya çalışmadığını görmemişlerdir. O, her zaman zulüm ehlinin ellerindeydi. O’nu kâh
hapsettiler, kâh sürdüler ve kimi vakit de kentten kente dolaştırdılar. İşte hakkımızda böyle hüküm
verdiler ve Tanrı, gerçekten de, bu dediğimi bilir. Tanrı, böyle kişileri yaratıklarının en cahilleri arasında
sayar. Kendi uzuvlarını parçalarlar da farkında olmazlar; kendilerini kendileri için en iyi olandan yoksun
bırakırlar da bunu bilmezler. Fesatçıyı yenileyiciden, kötülüğü iyilikten ayıramayan küçük bir çocuk
gibidirler. Bu Gün’de onları gözle görülür bir perdeyle perdelenmiş görüyoruz.
178 Ey dünya hükümdarları! Niçin Güneşe perde çekip ışığına engel oluyorsunuz? Kalem-i Âlâ’nın öğütlerini
dinleyiniz ki hem siz hem de fakirler rahat ve huzur yüzü göresiniz. Dünya barışını kurmak işinde
hükümdarlara yardımda bulunmasını Tanrı’dan dileriz. O, dilediğini yapandır.
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179 Ey cihanın taçlıları! Biz sizin her yıl masraflarınızı arttırıp bu masrafların yükünü uyruklarınıza yüklediğinizi
görüyoruz. Bu cidden büyük bir haksızlıktır. Bu Mazlum’un ahlarından ve gözyaşlarından korkunuz,
halklarınıza ağır yük yüklemeyiniz. Kendinize saraylar yaptırmak için onları soymayınız. Kendiniz için
seçtiğinizi onlar için de seçiniz. Anlayabilirseniz, bu öğüdümüz sizin kendi yararınızadır. Halklarınız
hazinelerinizdir. Yönetiminizde Tanrı buyruklarını çiğnemekten ve onları uğrulara teslim etmekten
sakınınız. Saltanatınız, kalıcılığınız, zaferleriniz hep onlar sayesindedir. Bununla beraber onlara ne kadar
da hor bakmaktasınız! Ne şaşılacak şey, ne şaşılacak şey!
29

Mademki En Büyük Barışı reddettiniz, hiç olmazsa Küçük Barışa sarılınız; sarılınız ki bir dereceye kadar 180
kendi halinizi ve size bağlı bulunanların halini ıslah edebilesiniz.
Ey yerin yöneticileri! Uzlaşınız, uzlaşınız ki ülkelerinizin güvenliğini sağlamaya yetecek kadar bir silahlı 181
kuvvetten fazlasına ihtiyaç duymayasınız. Sakınınız, Alîm ve Emin Olan’ın öğütlerini tutmazlık etmeyiniz.
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Ey hükümdarlar! Birleşiniz, birleşiniz ki aranızda esen nifak kasırgası dinsin ve milletleriniz rahat yüzü 182
görsün. Anlamak isteyen anlasın. İçinizden biri bir başkasına silah çekerse hep birlikte ona karşı
ayaklanınız, çünkü bu adaletin kendisidir. Daha önce nazil olmuş bir Levihte* size böyle öğüt verdik ve Aziz
ve Hikmetli’nin indirdiklerine uymanız için sizi bir kez daha uyarıyoruz. Bir kimse size sığınırsa onu
korumanız altına alınız ve ona ihanet etmeyiniz. Kalem-i Âlâ, Her Şeyi Bilen ve Her Şeyden Haberdar
Olan’ın buyruğuyla size böyle öğütlüyor.
İslam padişahının† kendi buyruğuyla huzuruna gittiğimizde davrandığı gibi davranmamaya dikkat edin. 183
Onun vezirleri hakkımızda, tüm varlığı inleten ve Tanrı’ya yakın duranların ciğerlerini yakıp kül eden bir
haksızlıkla hüküm verdiler. Benlik ve arzu yelleri onları istedikleri gibi kımıldatıyor; Biz onları kararlılıktan
yoksun bulduk. Gerçekten de onlar, yoldan sapanlardandır.
Ey Kıdem Kalemi, Kendini dizginle ve onları kendi hallerine bırak; çünkü onlar kendi kuruntularına 184
gömülmüşlerdir. Kraliçeyi an ki arınmış bir gönülle yüce ufkun manzarasına yönelebilsin; gözlerini
Emredici Yüce Rabbinden ayırmasın ve tüm insanlığın Yaratıcısı tarafından Kitaplarda ve Levihlerde
gönderilmiş olandan haberdar olsun. O Yaratıcı vasıtasıyladır ki güneş kararmış ve ay tutulmuş, Çağrı yer
ile gök arasında yükselmiştir.
185 Tanrı’ya yönel ve şöyle söyle: Ey Efendim! Ben Senin kulunum ve Sen gerçekten de krallar Kralısın!
Yalvaran ellerimi Senin fazıl ve bağışlarının göğüne kaldırdım. Beni özgenden arıtacak ve Sana
yakınlaştıracak olanı, kerem bulutlarından üzerime gönder. Ey Rabbim! Ayetlerinin Şafağını ve Vahyinin
Kaynağını tanımak ile benim arama giren tüm perdeleri yırtmanı, tüm isimlerin padişahı ve gökte ve
yerde bulunanlara Kendi mazharın kıldığın Adın yüzü hürmetine Senden dilerim. Sen gerçekten,
Güçlüsün, Azizsin, Bol Vericisin. Ey Efendim, Senin günlerinde Senin rahmet gömleğinin güzel
kokularından beni yoksun bırakma; Sana ve ayetlerine inanan, Seni tanıyan ve kalplerini Senin Emrinin
ufkuna çeviren kadın kulların için yazdığını benim için de yaz. Sen gerçekten de âlemlerin Rabbisin ve
merhametlilerin En Merhametlisisin. Ey Efendim! Sonra, kadın kulların arasında Seni anabilmem ve
Emrine Senin ülkelerinde destek olabilmem için bana yardım et. Ve sonra, Senin Yüzünün nuru
parıldadığında kaçırdığım şeyleri kabul buyur. Sen, gerçekten, her şeye gücü yetensin. Şan ve şeref
Senindir, ey göklerin ve yerin krallığını avucunda tutan.

Nasıruddin Şah
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186 Ey yerin Sultanı! Bu Kulun sesine kulak ver: Gerçekten de Ben, Tanrı’ya ve O’nun ayetlerine inanmış ve
Kendimi O’nun yolunda feda etmişimdir. Buna, Beni çepeçevre sarmış ve daha önce kimsenin tahammül
edemediği belalar tanıktır. Her şeyi bilen Rabbim sözlerimin doğruluğuna tanıklık eder. İnsanları, senin
Rabbin ve âlemlerin Rabbi olan Tanrı’dan başkasına çağırmadım ve varlık gözünün daha önce görmediği
bu belalara, O’nun sevgisinin hatırına katlandım. Buna, beşeri kuruntu perdelerinin En Yüce Manzara’ya
dönmekten alıkoyamadığı kimseler ve onların ötesinde, saklı Levih’teki tüm bilginin Sahibi tanıklık eder.

187 Her ne zaman felaket bulutları, isimlerin Rabbi olan Tanrı’nın yolunda bela okları yağdırdıysa, o oklara
göğüs gerdim; buna işin gerçeğini bilen her insaflı ve bilinçli kimse tanıklık eder. Nice geceler var ki yaban
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hayvanları kendi inlerinde ve kuşlar kendi yuvalarında dinlenirken bu Genç, yardımcısız ve yordamsız,
üzgün halde zincirler ve prangalar içinde kalmıştır.
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Birtakım insanlarla birlikte zindandayken Tanrı’nın Sana göstermiş olduğu fazlı hatırla; Seni zindandan 188
çıkardı ve görünen ve görünmeyen askerlerle Sana yardım etti, ta ki Sultan kendisine Senin
arabozuculardan olmadığını açıklamamızın ardından Seni Irak’a gönderene kadar. Kendi yozlaşmış
tutkularına uyarak Tanrı’dan korkmayanlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Biz, yeryüzünde arabozuculuk
yapıp kan döken ve halkın malını haksız yere yiyen kimselerden gerçekten de arınmışız. Tanrı’dan dileriz
ki, Bizleri onlarla ne bu dünyada ne öteki dünyada bir araya getirsin; ta ki onlar tövbe edip O’na döneler.
O, gerçekten, merhamet edenlerin en merhametlisidir.
Tanrı’ya yönelmiş bir kimsenin her bir ameliyle başkalarından ayırt edilmesi ve Kitapta kendisine buyrulan 189
şeylere tabi olması şarttır. Apaçık bir Levihte işte böyle emredilmiştir. Tanrı’nın buyruklarını arkalarına
atanlar ve kendi nefsani arzularına uyanlar, gerçekten de, büyük bir hata içindedirler.
Ey Sultan! Rahman olan Rabbinin adına senden kullarına merhamet gözüyle bakmanı ve onlara adaletle 190
davranmanı istiyorum, öyle ki O da sana merhamet göstersin. Senin Rabbin dilediğine hâkimdir. Dünya ve
ondaki bütün zillet ve izzet gün gelir geçer ve saltanat en yüce ve her şeyi bilen Tanrı’ya kalır.
Söyle: O beyan lambasını yaktı ve onu anlam ve anlayış yağıyla besledi. Senin merhametli Rabbin, 191
kâinattaki hiç kimsenin O’nun Emrine direnemeyeceği kadar yücedir. O, Kendi saltanatı ile istediğini
ortaya çıkarır ve onu seçkin meleklerinden bir bölükle korur. O kullarının üstünde ezici bir kudrete
sahiptir ve yaratıkları üzerinde tartışılmaz hakimiyeti vardır. O, gerçekten, her şeyi bilendir, hikmetlidir.
192 Ey Sultan! Ben kullardan biri gibiydim ve yatağımda uyuyordum. Sübhanın meltemleri üzerime esti ve
Bana bütün olmuş şeylerin ilmini öğretti. Bu Benim katımdan değil, her şeye gücü yeten Bilici’nin
katındandır. Ve Bana yer ile gök arasında nida eylememi emir buyurdu; bu yüzden Benim başıma arifleri
ağlatacak işler geldi. Ben halk arasında geçerli ilimleri okumadım, onların gittikleri okullara da gitmedim.
Gerçeği söyleyip söylemediğimi içinde yetip büyüdüğüm şehirden sorar anlarsınız. Bu, Aziz ve Övülen
Rabbinin irade rüzgârlarıyla harekete gelen bir yapraktır. Şiddetli rüzgârlar esedururken onun
kımıldamamasına imkân var mı? Hayır, İsimlerin ve Sıfatların Padişahı Olana yemin olsun ki, yok! O
şiddetli rüzgârlar onu dilediği gibi hareket ettirir. Ölümlünün, Kalımlının yanında varlığı mı olur? O’nun
her şeye gücü yeten fermanı geldi ve Beni bütün insanlar arasında Kendi zikriyle söyletti. Ben O’nun
fermanı karşısında bir ölüden başka bir şey değildim; Rahman ve Rahim olan Rabbinin irade eli Beni başka
bir hale koydu. Herhangi bir kimse, büyük küçük herkesin itirazına uğrayacak bir sözü kendiliğinden
söyleyebilir mi? Kaleme kıdem sırlarını öğretene yemin olsun ki hayır! Meğerki bu kimse Güçlüler
Güçlüsünün teyidine mazhar ola.
193 Kalem-i Âlâ Bana hitap ediyor ve diyor ki: Korkma, Şah Hazretlerine başına gelenleri anlat. Onun kalbi
gerçekten de Rahman olan Rabbinin parmakları arasındadır; bakarsın adalet ve bağış güneşi onun
kalbinin ufkunda parlar. Hüküm, Hikmetlinin katından kesin olarak böyle sadır oldu.
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194 Ey Sultan! Bu Gence adalet gözü ile bak ve sonra Onun başına gelenler hakkında hak üzere bir hüküm ver.
Tanrı seni kulları arasında gölgesi ve bütün yeryüzü sakinleri için kudretinin alameti yapmıştır. Bizim ile
Bize hiçbir kanıt ve aydınlatıcı Kitap olmadan zulmetmiş olanlar arasında sen bir hüküm ver. Senin
çevrende olanlar seni kendileri için severler; bu Genç ise seni senin için sever. Onun senin için isteği,
sadece seni fazıl yerine yaklaştırmak ve adalet yönüne yöneltmektir. Senin Rabbin söylediklerime şahadet
eder.

Ey Sultan! En Yüce Kalemin cızırtısını ve Sidretü’l-Münteha dalları üzerinde tüm isimlerin Türeteni ve yer 195
ile göğün Yaratıcısı olan Allah’a övgüler okuyan Ölümsüzlük Kumrusunun ötüşünü dinleyecek olsan öyle
bir makama erişirsin ki, orada Tapılanın tecellisinden başka bir şey görmez ve kendi saltanatını
elindekilerin en değersizi bulursun; o zaman o padişahlığı dileyene bırakıp O’nun Yüzünün nuruyla
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aydınlanan Ufka yönelirsin. O zaman saltanat yükünü ancak ve ancak yüceler yücesi Rabbine yardım için
taşımak istersin. Bu takdirde göklerdeki Mele-i Âlâ seni esenler. Ne güzel makamdır bu yüceler yücesi
makam! N’olaydı Tanrı’nın İsminden gelen bir saltanat aracılığıyla bu makama yükselebilsen!
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İnsanlar arasında bu Gencin ismini ölümsüzleştirmekten başka bir isteği olmadığını ileri sürenler var; 196
kimileri ise O’nun isteğinin dünyalık olduğunu iddia ediyorlar. Ben ise bütün ömrüm boyunca ayağımı
basabileceğim kadar güvenli bir yer bile bulmadım. Her an, derinliğini Tanrı’dan başka kimsenin
ölçemeyeceği başka bir bela denizine batmış bir haldeydim. O, gerçekten de, ne dediğimi bilendir. Nice
günler olmuştur ki dostlarım Bana erişen zararlardan ötürü sarsıldılar ve nice geceler olmuştur ki hayatım
için kaygılanan ailemin ağlayış ve inleyişleri göklere yükseldi! Bunu ancak doğru sözlülükten yoksun
olanlar inkâr edebilir. Hayatını her an kaybedebileceğini düşünen Kimse dünyalık peşinde koşar mı?
Nefsanî arzularına göre konuşup benlik ve hırs çöllerinde seğirtenlerin zanları ne kadar garip! Onlar pek
yakında sözlerinin hesabını vermeye çağrılacaklar ve o gün ne bir arkadaş bulabilecekler ne de bir
yardımcı.
Yine bazı kişiler “O Tanrı’ya küfretti” diyorlar. Oysaki bedenimin tüm parçaları O’nun Tanrı olup O’ndan 197
başka bir ilah bulunmadığına; O’nun hak üzere ayağa kaldırıp kılavuzluğuyla gönderdiklerinin O’nun en
güzel adlarının Mazharları, en yüce sıfatlarının Doğuş Yerleri ve yaratık âleminde O’nun Vahyinin
Hazineleri olduklarına; Tanrı’nın Kanıtının onların aracılığıyla O’ndan başka herkese tamamlanmış
olduğuna; Tanrı birliği sancağının onların aracılığıyla dikildiğine ve kutsallık simgesinin onlar aracılığıyla
ortaya çıkarıldığına ve her bir kimsenin, Arşın Rabbine onlar aracılığıyla yol bulmuş olduğuna tanıklık
eder. Biz O’ndan başka Tanrı olmadığına tanıklık ederiz. O ezelden beri bir başına var idi ve ebediyete
kadar da o haliyle kalacaktır. Rahman öyle ulu, öyle yücedir ki O’nu tanıyanların gönülleri O’nun gerçek
özünü anlayamaz ve insanların akılları O’nun zatını kavrayamaz. O, gerçekten de, Kendinden başkasının
anlayışının üstündedir ve başkasının idrakinden yücedir. O varlık âleminden ebediyen bağımsızdır.
198 Batha Güneşi’nin* yüce ve ulu Rabbinin İrade ufkundan doğduğu günleri, çağın ulemasının O’na nasıl sırt
çevirdiklerini ve bilginlerin Onunla nasıl mücadeleye tutuştuklarını hatırla. Belki bugün celal perdelerinin
arkasında gizli bulunan şeyleri kavrayabilirsin. Hali her açıdan öyle kötüydü ki çevresinde bulunanlar
O’nun buyruğu ile dağıldılar. İzzet semasından emir işte böyle görünmüştü. Bu kişilerden birisinin
Etiyopya Kralı’nın karşısında nasıl Kur’an’dan bir Sure okuduğunu da hatırla. Kral çevresindekilere şöyle
demişti: “Bu, gerçekten de, Her Şeyi Bilen ve Hikmetli’nin katından inmiştir. Gerçeği tanıyan ve İsa’nın
öğretilerine inanan kimse, bu okunanı hiçbir surette inkâr edemez. Biz, tehlikeden koruyan ve kendi
kendine var olan Tanrı’nın Kitaplarından elimizde bulunanların hak olduğuna tanık ettiğimiz gibi bunun da
hak olduğuna tanıklık ederiz.”
199 Ey Sultan! Tanrı’ya ant olsun ki Bülbülün manevi dallar üzerinde Rahman olan Rabbinin emriyle türlü
şekilde şakıdığı ezgileri işitecek olsan, saltanatını fırlatıp atar, ufkundan Fecir Kitabı’nın16 göründüğü ulu
Manzara’ya yönelir ve Tanrı’dan geleni elde etmek için varını yoğunu dağıtırsın. O zaman kendini
büyüklük ve yücelik doruğunda ululuk ve bağımsızlık zirvesinde bulursun. Buyruk, Rahman’ın kalemiyle
Ana Kitapta işte böyle yazıldı. Bugün senin, yarın başkasının olacak şeylerden ne hayır gelir? Kendin için
Tanrı’nın kendi seçkinleri için seçmiş olduğunu seç. O, Kendi Melekûtunda sana büyük bir padişahlık verir.
Tanrı’dan ışığı tüm dünyayı kapsamış olan Sözü işitmesi için Zat-ı Şahane’ne yardım etmesini ve Kendi
huzurundan uzak kalmış kimselerden seni korumasını dileriz.

Ba

Yücesin Sen, ey İlahım Allah! Nice başlar Senin yolunda kargılara geçirildi, nice göğüsler Senin rızan 200
uğruna oklara hedef oldu! Nice yürekler Senin Sözünün yüceltilmesi ve Emrinin yayılması için delik deşik
oldu ve nice gözler aşkın uğruna yağmur gibi yaşlar döktü! En mükemmel adlarının Tanyeri ve en yüce
sıfatlarının Mazharı kıldığın İsm-i Âzam’ının yüzü hürmetine Sana yalvarırım ey sultanlar Sultanı ve
ezilenlere merhamet Eyleyen ki, Seninle yaratıkların arasına gerilmiş olan ve onları Senin vahiy ufkuna
yönelmekten alıkoyan perdeleri kaldırasın. Sonra, ey Tanrım, onları en yüce Sözün aracılığıyla unutmuşluk
ve kuruntu solundan, bilgi ve ikan sağına çek; çek ki Kendi cömertliğinle ve fazlınla onlar için neyi irade
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buyurmuş olduğunu bileler, Emrinin Mazharı ve Ayetlerinin Doğuş Yerine yöneleler.
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Ey Tanrım! Sen fazlı sınırsız olan Kerimsin. Kullarını, Kendi bilgi ve hikmet incilerinin hazinesi kıldığın en 201
muazzam Derya’dan mahrum bırakma ve onları Senin yerinde ve göğünde bulunanların hepsine açtığın
kapından çevirme. Ey Rab! Onları kendi hallerine bırakma, çünkü onlar anlamıyorlar ve kendileri için
Senin dünyanda yarattığın her şeyden daha iyi olandan kaçıyorlar. Tanrım, onlara Kendi lütuf ve iyilik
bakışlarınla bak ve onları benlik ve arzudan kurtar; kurtar ki Senin en yüce Ufkuna yaklaşsınlar, Senin
zikrindeki tatlılığı ve irade göğünden ve fazıl semandan indirmiş olduğun ekmeğin lezzetini tatsınlar. Senin
cömertliğin ezelden beri bütün varlığı kuşatmış ve merhametin her şeyi kapsamıştır. Senden başka
affedici ve rahim Tanrı yoktur.
202 Süphansın Sen, ey Tanrım! Sen bilirsin ki gönlüm Senin Emrinde eridi ve kanım her bir damarımda Senin
sevginin ateşiyle kaynıyor; kanımın her bir damlası gönül diliyle şöyle haykırıyor: “Bana Senin hatırına
toprağa düşmeyi nasip et, ey Ulu Rabbim; et ki ondan, Levihlerinde dilediğin ve bilgi ırmağını Senin fazıl
ellerinden ve usul usul akan anlayış sularını Senin bağış kâsenden kana kana içmiş olanlar hariç, tüm
insanların gözlerinden saklı tuttuğun şey filizlensin.”
203 Tanrım! Sen bilirsin ki Ben hiçbir işte Senin buyruğundan başka bir şey istemedim, hiçbir sözümde Seni
övmekten başka bir maksat gütmedim ve Kalemim Senin razılığını kazanıp saltanatınla Bana emir
buyurduğunu açığa çıkarmaktan başka bir amaçla kımıldamadı.

204 Ey Tanrım, Beni Senin yurdunda hayret içinde görüyorsun. Ne zaman Bana emir buyurduğunu dile
getirecek olsam yaratıkların Bana itiraza kalkışıyor; ama katından emrolunduğum şeyi terk etseydim
Senin öfke kırbacına müstahak olur ve yakınlık bahçelerinden uzaklaştırılırdım. Hayır, izzetine ant olsun!
Senin rızana yöneldim ve kullarının meylettiği şeylerden yüz çevirdim. Sende olanı kabul ettim ve Beni
Senin yakınlık sığınaklarından ve ululuk doruklarından uzaklaştıracak her şeyi bıraktım. Kudretine yemin
olsun! Sevgin kalbimdeyken Beni hiçbir şey korkutamaz ve Senin razılığın yolunda dünyanın bütün
belaları Beni yıldıramaz. Ancak bütün bunlar Benim hak etmemden dolayı değil, Senin güç ve
kudretinden, Senin cömertlik ve lütfundandır.
205 Bu Benim Sultan’a göndermek istediğim Mektuptur, ey Tanrım. Bilirsin ki ondan tek isteğim Senin
kullarına adil davranması ve Senin krallığında yaşayanlara bağışlarını sunmasıdır. Ben kendim için Senin
istediğinden başka bir şey istemedim ve şimdi de verdiğin güçle istediğinden başka bir şey istemiyorum.
Yok olsun Senden Senin özgeni isteyen! İzzetine yemin olsun! Rızan en büyük dileğim ve isteğin en büyük
ümidimdir. Tanrım! Senin zenginlik eteğine sarılmış olan bu yoksula ve Seni “Sen, gerçekten de, izzet ve
azamet sahibisin!” diye çağıran bu zelile merhamet göster. Tanrım! Şah hazretlerine kulların arasında
Senin yasalarını gözetmesi ve yaratıkların arasında Senin adaletini izhar etmesi için yardım et ki, bu
topluluğa da başkalarına davrandığı gibi davransın. Sen gerçekten muktedir, izzetli ve bilgesin.

Ba

Zamanın şahı tarafından verilen izin ve onay üzerine ben Kul, Saltanat Merkezi’nden* Irak’a giderek orada 206
on iki yıl kaldım. Irak’ta kaldığım tüm bu süre içinde durumumuza dair senin huzuruna herhangi bir
başvuruda bulunulmadığı gibi yabancı devletlere de bir şey bildirilmedi. O topraklarda Tanrı’ya tevekkül
ederek yaşıyorduk, derken Irak’a bir devlet görevlisi17 geldi ve gelir gelmez bu sürgün zümresine eziyete
başladı. Her gün, bazı sözde ulemanın ve başka bireylerin kışkırtması sonucu bu kullara sataşıyordu;
oysaki bu kulların davranışlarında ne devlete ve millete karşı, ne de yöre halkının töre ve göreneklerine
aykırı görülecek bir hal vardı.
Bu Kul, bu saldırganların senin dünyayı süsleyen görüşlerine aykırı şeyler gerçekleştirmesinden korkarak 207
durumu Hariciye Nazırlığı’ndaki Mirza Said Han’a18 kısaca bildirdi ki, durumu saltanat huzuruna arz etsin
ve senin kararına göre muamele yapılsın. Aradan uzun bir süre geçtiği halde herhangi bir buyruk sadır
olmadı. Sonunda iş öyle bir raddeye geldi ki ansızın bir fesadın çıkması ve kan dökülmesi tehlikesi belirdi.
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Bunun üzerine birkaç kişi, Tanrı kullarını korumak için, Irak Valisi’ne19 başvurmak zorunda kaldılar.
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Bu olaylara tarafsız bir gözle bakarsan, olanların koşullar gereği olduğu ve başka bir seçenek bulunmadığı, 208
yüreğinin parlak aynasında açık seçik belirir. Zat-ı Şahaneleri bizzat tanıktır ki hangi şehirde bu
topluluktan birkaç kişi yerleştiyse, bazı görevlilerin düşmanlıkları anlaşmazlık ve çekişme ateşini
alevlendirdi. Oysa bu Fani Irak’a geldiğinden beri, çekişme ve mücadeleyi herkese yasak etti. Ben Kulun
şahidi bizzat davranışlarıdır, çünkü herkesin bildiği ve tanıklık edeceği üzere, bu topluma mensup olup
Irak’ta ikamet edenlerin sayısı diğer yerlerdekinden fazla olduğu halde hiç kimse haddini aşmamış ya da
komşusuna sataşmamıştır. Neredeyse on beş yıldır herkes gözünü Tanrı’ya dikerek ve O’na tevekkül
ederek sükûn içinde oturmaktadır ve başlarına gelenlere sabırla katlanarak kendilerini Tanrı’ya havale
etmişlerdir.
209 Bu Kul’un bu kente, Edirne’ye gelişinden sonra kimi Iraklılar ve başkaları, Kutsal Kitaplarda bulunan
“Tanrı’ya yardım etmek” sözünün anlamını sordular. Bu konuda türlü yanıtlar yazılıp gönderildi.
Bunlardan biri, bu Kulun dünyanın ıslah edilip iyileştirilmesinden başka bir amacı bulunmadığı
huzurunuzda açıkça anlaşılsın diye bu sayfalara alınmıştır. Ve Tanrı’nın, Ben hak etmemiş de olsam, Bana
inayet buyurmuş olduğu bazı lütuflar açık ve görülür olmasa bile, en azından şu kadarı bellidir ki O, kendi
üstün merhameti ve sınırsız lütfuyla yüreğimi akıl süsünden yoksun bırakmamıştır. “Tanrı’ya yardım
etmek” deyişinin anlamıyla ilgili bahsedilen bölüm şudur:
O Tanrı’dır, şanı yüce olsun!

210

211

Şurası bellidir ki, tek gerçek Tanrı, zikri yüce olsun, dünyadan ve ondaki her şeyden kutsaldır. O
zaman, “Tanrı’ya yardım etmek”ten kasıt, kişinin kişi ile kavga etmesi ve çekişmesi değildir.
İstediğini yapan o Hâkim Rab, varlık âlemini, karayı ve denizi, hükümdarların ellerine emanet
etmiştir; çünkü onların her biri, kendi ölçülerinde Tanrı’nın ilahi kudretinin mazharlarıdır. Onlar
Hakkın gölgesi altına girerlerse Tanrı’ya mensup sayılırlar; yoksa senin Rabbin, gerçekten de, her
şeyi bilicidir ve görücüdür.
Zikri yüce Tanrı’nın Kendisi için istemiş olduğu şey, kullarının, O’nun sevgisinin ve anılmasının
hazinesi ve O’nun bilgi ve hikmetinin mahzeni olan gönülleridir. Kadim Sultan’ın ezelden beri dileği,
ad ve sıfatların Sultanı’nın parıltılarına layık alıcılar olabilsinler diye kullarının gönüllerini
dünyadakilerden ve ona ait her şeyden arıtmak olmuştur. İmdi, gönül kentine yabancı sokulmasın ki
biricik Dost yurduna girebilsin. Bundan kasıt O’nun yüce Zatı değil, adlarının ve sıfatlarının ışığıdır;
çünkü o eşsiz Sultan, çıkmaktan ve inmekten daima arı olmuş ve ebediyen de arı olacaktır.

Bu nedenle, bu gün Tanrı’ya yardım, asla bir kimseyle çekişmek veya mücadele etmek olmamıştır 212
ve olmaz. Tersine, Tanrı katında tercih edilen şey, benlik ve tutku ordularının egemenliğinde
bulunan gönül kentlerinin, söz, hikmet ve anlayış kılıcı ile fethedilmesidir. Bu nedenle Tanrı’ya
yardım etmek isteyen kimsenin derin mana ve beyan kılıçlarıyla her şeyden önce kendi gönül
kentini fethetmesi ve onu Tanrı’dan başka bir şeyi anmaktan koruması şarttır; başka gönül
kentlerini fethetmeye ancak bundan sonra kalkışmalıdır.

Ba

Tanrı’ya yardımın gerçek anlamı işte budur. Tanrı arabozuculuğu asla sevmemiştir; geçmişte kimi 213
cahillerin edip eyledikleri de O’nun nazarında kabul görmemiştir. Bilin ki, sizin için O’nun rızası
yolunda öldürülmeniz öldürmekten yeğdir. Bugün Tanrı sevgilileri O’nun kulları arasında öyle
davranmalıdırlar ki tüm iş ve davranışlarıyla herkesi Celal Sahibi’nin cennetine kılavuzlasınlar.
Kutsallık Ufkundan parlayana yemin olsun! Tanrı dostlarının gözü, hiçbir vakit dünyada ve dünyanın 214
fani mallarında olmamıştır ve olmayacaktır. Biricik gerçek Tanrı, kullarının gönüllerini her zaman
Kendi mülkü olarak görmüştür ve bu da O’nun büyük inayetinin ifadesidir; çünkü belki bu sayede
ölümlü ruhlar toprak dünyasına ilişkin her şeyden arınmış ve kutsanmış olarak ölümsüzlük
âlemlerine girebilirler. Yoksa o gerçek Sultan aslında Kendi Kendisine yeter ve her şeyden
34

bağımsızdır. Ne O’nun yaratıklarının sevgisinin O’na bir yararı vardır, ne de kötülüklerinin O’na bir
zararı. Ne var ne yoksa topraktandır ve toprağa dönecektir; biricik gerçek Tanrı ise, yalnız ve tek
başına, zamanın ve mekânın ötesinde, her türlü söz ve ifadeden, imadan, nitelemeden ve
tanımlanmadan kutsanmış ve her türlü inişten ve çıkıştan yüce olan Tahtına kurulmuştur. Bunu
ancak Kendisi ve Kitabın bilgisine sahip olanlar bilir. O’ndan başka aziz ve bağışı bol Tanrı yoktur.
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215 Bununla birlikte Zat-ı Şahane’nin yardımseverliğine yaraşan şey, her şeye adalet ve merhamet gözüyle
bakmak ve kimilerinin temelsiz savlarıyla yetinmemektir. Tanrı’dan, Kendi isteğini yerine getirebilmesi
için Sultan’a yardım etmesini dileriz ve O’nun dilediği, gerçekten de, âlemlerin dileği olsa gerek.
216 Sonra bu Kulu İstanbul’a çağırdılar. Bir zavallı sürgünler topluluğu eşliğinde oraya vardık. Kimseyle
görüşmedik, çünkü ne bir arzumuz vardı, ne de bir istediğimiz. Bizim biricik dileğimiz, bu Kulun hiçbir
fesatlık düşünmediği ve fitne tohumları ekenlerle hiçbir ilgisi olmadığının anlaşılmasıydı. Tüm varlıkların
dillerine övgüsünü Söyletene ant olsun! Kimi kaygılar bir merciye başvurmayı güçleştirse de, bazı
kimseleri korumak için mecburen bu gibi adımlar atıldı. Rabbim içimde olanı gerçekten bilir ve
söylediklerimin doğruluğunun tanığıdır.

217 Adil bir hükümdar yeryüzünde Allah’ın gölgesidir. Herkes onun adaletinin ve iyiliğinin gölgesi altına
sığınarak huzur bulmaya çalışmalıdır. Bu ne belirli ne de kısıtlı bir meseledir ki herhangi bir kişiyle sınırlı
kalsın, çünkü gölge kendini meydana getiren Kimseyi anlatır. Zikri yüce olan Allah Kendini âlemlerin Rabbi
olarak tanımlıyor; zira O herkesi beslemiş ve hâlâ beslemektedir. O halde her şeyden önce var olan fazlına
ve âlemleri kaplayan rahmetine övgüler olsun.
218 Açık seçik ortadadır ki, bu Emir halk tarafından doğru ya da yanlış görülse de adını taşıyanlar onu doğru
olarak kabul edip kucakladılar ve Tanrı’ya ait olanlardan paylarını almak için, kendilerinde olandan
vazgeçtiler. Rahman’ın sevgisi uğrunda göstermek durumunda kaldıkları böylesine bir özverinin kendisi,
savlarının doğruluğunun sadık ve etkili bir tanığıdır. Aklı başında birinin durup dururken canından
vazgeçmesi hiç görülmüş şey midir? Bu toplumun aklını kaybetmiş olduğunu söylemek de fazlasıyla
gerçekdışı olurdu. Nitekim söz konusu olan bir iki kişi değil, hayır, her sınıftan oluşan büyük bir kalabalık,
ilahi bilginin yaşam sularından içerek kendilerinden geçmiş ve Sevgili’nin yolunda şehitlik meydanına canı
gönülden koşmuştur.

Tanrı uğruna O’ndan başka her şeyden arınmış ve O’nun yolunda kendi canlarını ve mallarını saçmış olan 219
bu kimseler hatalı sayılırsa, o zaman başkalarının savlarının doğruluğu senin katında hangi kanıt ve delil
ile ortaya koyulabilir? Merhum Hacı Seyyid Muhammed20 (Tanrı onun makamını yükseltsin ve onu Kendi
bağışlama ve merhamet denizine daldırsın) çağının çok büyük âlimlerinden, adanmış ve dindar
kişilerinden biriydi. Öyle ulu sayılırdı ki her dil onu över ve doğruluğu ve takvası herkesçe kabul edilirdi.
Gel gör ki Rusya ile savaş21 başlayınca, cihat fetvasını kendisi verdiği, sancağı çekip dinin yardımına
kalktığı ve yurdunu bırakıp cepheye gittiği halde, bir parça sıkışınca, amaçlamış olduğu çıkarları terk
ederek geldiği yere dönmüştür. N’olaydı örtü açılsaydı da şimdiye dek insanların gözlerinden saklı kalmış
olan ortaya çıksaydı!

Ba

Bu topluluk, yirmi yılı aşkın bir süredir gece gündüz Hakanın öfkesinin gazabına maruz kalmış ve onun 220
hiddet rüzgârlarıyla her biri bambaşka diyarlara savrulmuştur. Nice çocuklar babasız, nice babalar evlatsız
kaldı! Nice analar korkudan, öldürülen çocuklarının yasını bile tutamadı! Nice kimseler akşam büyük bir
zenginlik ve servet içindeyken, sabah olunca kendilerini büyük bir yoksulluk ve sıkıntı içinde buldular!
Onların kanlarıyla boyanmadık toprak ve ahlarının yükselmediği gök kalmadı. Bela okları Tanrı’nın hüküm
bulutlarından yıllarca ve aralıksız bir şekilde yağdı. Ancak tüm bu felaketlere ve sıkıntılara rağmen ilahi
aşk ateşi yüreklerinde öylesine alevlenmişti ki, bin parçaya da doğransalar âlemlerin Sevgilisi’ne
duydukları sevgiden vazgeçmezler, tersine, Tanrı yolunda başlarına gelenleri canı gönülden hoş
karşılarlardı.

221 Ey Sultan! Rahman’ın rahmet meltemleri bu kulları tamamen değiştirmiş ve Kendi kutsal avlusuna
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çekmiştir. “Gerçek âşık her an meydandadır.” Ancak bir kısım sözde ulema, Rahman’ın Çadırını tavaf eden
ve doğru bilgi Tapınağına ulaşmak isteyen bu ruhlar hakkında Zamanın Sultanı’nın aydın yüreğini
bulandırmıştır. Sultan Hazretlerinin dünyayı süsleyen iradesi karar buyursa da bu Kul zamanın uleması ile
yüz yüze gelip Şah Hazretlerinin huzurunda kanıt ve tanıtlarını ortaya koyabilse! Bu Kul hazırdır ve
Tanrı’dan bir umutla, Şah Hazretlerinin huzurunda işin gerçeğinin ayan beyan açıklanabileceği bir meclisin
toplanmasını arzu etmektedir. Hüküm vermek sana kalmıştır; Ben senin saltanat tahtının önünde hazır
durmaktayım. O halde ister lehime, ister aleyhime karar ver.

B
sı ah
m a
ve i E
s
Da er
ğı ler
tım i
A.
Ş.

222 Rahman, tüm dünya insanlarına kalıcı şahadeti olan Kur’an’da “Eğer doğru sözlü iseniz, hadi isteyin
ölümü.”22 buyuruyor. Bak, ölüm dileğini nasıl da içtenliğin mihenk taşı olarak belirtiyor! Yaşamlarını
Âlemlerin Sevgilisi’nin yoluna adamayı seçenlerin bu günde kimler olduğu senin vicdanının lekesiz
aynasında da açık seçik bellidir. Gerçekten de, eğer bu topluluğun inançlarını destekleyen kitaplar şanı
yüce Tanrı’nın yolunda dökülen kanlarla yazılacak olsaydı, herkes görsün diye insanlar arasında sayısız
kitap ciltleri ortaya çıkardı.
223 Şimdi mecburen soruyoruz, nasıl olur da sözleri eylemlerine uygun olan bu topluluk yalanlanır da istediği
gibi Davranan’ın yolunda kendi dünyevi güçlerinin tek bir zerresinden vazgeçmemiş olanlara
güvenilebilir? Bu Kul’un kâfirliğine fetva veren din bilginlerinin bazıları Benim ile hiçbir zaman
tanışmamışlar, Beni görmemişler veya amacımı öğrenmemişler, bununla birlikte istedikleri gibi konuşup
dilediklerini yapmışlardır. Oysa her iddianın bir kanıtı olmalıdır; kuru söz ve görünüşte dindarlık değil.

Burada Fâtıma’nın (Tanrı’nın lütufları üzerine olsun) Saklı Kitabı’ndan bu konuyla ilgili birkaç bölüm Farsça 224
olarak aktarılacaktır ki, şimdiye dek kapalı kalmış şeylerden kimileri huzurunuzda açığa çıksın. Bugün Saklı
Sözler adıyla bilinen kitaptaki bu parçaların muhatabı, görünürde bilim ve takva sahibi olarak tanınsalar
da özünde benlik ve tutkunun köleleri olan kimselerdir.
Buyuruyor: Ey bilir geçinir bilmezler! Niçin dışta çobanlık davasında bulunuyor ve içte koyunlarıma kurt 225
oluyorsunuz? Siz parlaklığıyla şehir ve diyarımın kervanlarını yoldan saptırıp ölüme sürükleyen yalancı tan
yıldızına benzersiniz.
Ve benzer şekilde buyuruyor: Ey dışı mâmure ve içi virane! Siz, son derece temiz ve güzel göründüğü 226
halde gerçek bilirkişi eline düşünce bir damlası bile kabul olunmayan acı ve tuzlu suya benzersiniz. Evet,
güneş hem toprağa hem aynaya vurur, fakat ikisinin arasında dağlar kadar ve belki de dünyalar kadar fark
var.
Ve ayrıca buyuruyor: Ey heves özü! Nice seherler Yersizin maşrıkından senin yerine geldim. Seni 227
yatağında Benden başkasıyla meşgul buldum. Ruhani bir şimşek gibi izzetimin ihtişamlı bulutuna dönerek
gizli yerlerde bulunan mukaddes askerlerime bir şey açmadım.
Ve yine buyuruyor: Ey dünya kulu! Seherleri inayetimin tatlı rüzgârı sana uğradı. Seni gaflet döşeğinde 228
uyur buldu. Haline ağlayarak geri döndü.23

Ba

Bu nedenle, Şahın adaleti gereği sadece davacının söyledikleriyle yetinmek yeterli değildir. Tanrı, doğruyu 229
yalandan ayırt eden Kur’an’da “Özü sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde, hemen araştırıp
inceleyin! Yoksa bilgisizlikle bir topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hale gelirsiniz.”24
demiştir. Dahası kutsal hadislerde de tembih edilir ki “Dedikoducunun sözüne inanmayın.” Bizi hiç
görmemiş ulemadan kimileri Emrimize kuşkuyla baktılar. Bizimle görüşmüş olan kimselerse, bu Kul’un
Tanrı’nın Kitaptaki buyruğuna aykırı bir söz söylememiş olduğuna ve daima O’nun şu ayetini anmakta
bulunduğuna tanıklık edecektir, sözü yüce olsun: “Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene
inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz?”25

230 Ey zamanın Padişahı! Bu sürgünlerin gözleri Rahman’ın rahmetine yönelmiş, ona dikilmiştir. Şüphesiz ki
tüm bu zulümleri büyük bir rahmetin seli ve bu uğursuz sıkıntıları bol bol rahatlık takip edecek. Bununla
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birlikte gönül ister ki Şah Hazretleri tüm işleri bizzat ele alsın ve gönüllerde umut ışığı yaksın. Haşmetli
Makamına bu sunduklarımız, gerçekten senin hayrına olandır. Allah Bana yeter bir şahittir.
231 Övgüler olsun Sana, ey Tanrım! Tanıklık ederim ki Sultan’ın yüreği Senin kudret parmaklarının arasındadır.
Ey Tanrım, istersen, onu rahmet ve ihsan yönüne döndürürsün. Sen gerçekten Güçlü, Yüce ve Cömertsin.
Senden başka aziz ve herkesin yardım dilediği başka bir Tanrı yoktur.
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232 Ulemanın koşulları konusunda şöyle buyuruyor: “Halkın, fakihlerin içinde, kendisini koruyan, dinini
savunan, isteklerine karşı koyan ve Rabbinin buyruğuna itaat edene tabi olması gerekir.”26 Zamanın
Padişahı, Rahman’ın Vahiy Mazharı olan Kimse’nin dilinden çıkan bu sözler üzerinde düşünecek olursa, bu
mübarek Hadis’te belirtilen bu niteliklerle donanmış kimselerin, kibrit-i ahmerden daha az bulunduğunu
görür. Onun için, bilgi sahibi olduğunu iddia eden herkesin sözüne itibar edilemez.

233 Yine, Ahir Zamanın din bilginleri hakkında şöyle buyuruyor: “O zamanın din bilginleri gök kubbenin altında
bulunan din bilginlerinin en kötüsüdür. Fitne onlardan çıkar ve onlara döner.” Yine buyuruyor: “Hakk’ın
Sancağı görününce, hem Doğunun hem Batının halkları onu lanetler.”27 Bir kimse bu Hadislere itiraz
ederse bu Kul bunların gerçekliğini kanıtlar, sözü kısa kesmek için nasıl rivayet edildiklerini belirtmedik.

Arınmışlık kâsesinden gerçekten içmiş olan din bilginleri bu Kul ile asla çatışmamışlardır. Sözgelimi Şeyh 234
Murtaza28 (Tanrı makamını yükseltsin ve onu Kendi inayetinin kubbesi altında oturtsun) Irak’ta kaldığımız
sürede Bize çok muhabbet göstermiş ve bu Emir hakkında Tanrı’nın izin vermediği herhangi bir söz
söylememiştir. Tanrı’dan dileriz ki Kendisinin sevdiği ve hoşlandığı şeyi yapmaları için herkesi muvaffak
etsin.
Buna rağmen şimdilerde herkes işin aslını unutmuş, bu insanlara nasıl eziyet edeceğini düşünmekle 235
meşgul. Senin merhamet gölgene gelip orada barınan ve sonsuz nimetler içinde yaşayan bazılarına
Rabbin fazlıyla, “Sultan’ın bu iyiliklerine karşılık siz hangi hizmeti verdiniz? Bilgece yollar bulup da
memlekete memleket mi kattınız? Yoksa halkın refahının, memleketin bayındırlığının ve ülkenin kalıcı
görkeminin teminatı olacak bir işe mi el attınız?” diye sorulacak olsa, birtakım kimseleri senin huzurunda,
doğru veya yanlış, Babi olarak tanımlayıp sonra katliam ve yağmayla meşgul olacaklar. Örneğin, Tebriz’de
ve Mısır’ın Mansuriye kentinde bu insanlardan kimileri için fidye ödenmiş ve yüklü bedeller elde edilmiş,
ama senin huzurunda bu olaylar asla arz edilmemiştir.
Bütün bu şeylerin nedeni, bu zavallı topluluğu savunmasız gören zalimlerin daha önemli konuları 236
bırakarak bu zavallılara eziyetle meşgul olmalarıdır. Sayısız düşünce ve çeşitli mezhepten insanlar senin
hükmünün gölgesinde rahatça yaşıyorlar. İzin ver ki bu topluluk da onlardan biri olsun. Dahası, Sultan’a
hizmet edenler yüce amaçlar ve yüksek hedefler ile harekete geçmeli, tüm dinleri onun koruyuculuğu
altına almak için çaba göstermeli ve onları kusursuz adalet ile yönetmelidirler.
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237 Tanrı’nın yasalarını uygulamak adaletin kendisidir ve genel mutluluğun kaynağıdır. Dahası, ilahi emirler,
her zaman insanların korunmasının nedeni ve aracı olmuş ve her zaman da öyle olacaktır. Buna O’nun ulu
sözleri de tanıklık eder: “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır.”29 Bununla birlikte tek bir kişinin
yanlışı yüzünden bir topluluğun tamamının öfke kırbaçlarıyla kırbaçlanması Sultan hazretlerinin
adaletinden uzak olsa gerek. Adı yüce gerçek Tanrı buyuruyor: “Hiçbir suçlu, başkasının suçunu
yüklenmez.”30 Apaçıktır ki, her toplum içinde âlim de bulunur cahil de; akıllı da bulunur gafil de; günahkâr
da bulunur, dindar da. Akıllı kişinin çirkin bir iş işlemesi en olmayacak şeydir; çünkü böyle bir kimse ya bu
dünyanın peşindedir ya da dünyadan geçmiş biridir. Eğer ikincisiyse Tanrı’dan başkasını önemsemez,
dahası Tanrı korkusu onu yasak ve ayıp işlerden uzak tutar. Eğer ilkiyse de bütün insanları
yabancılaştıracak ve bütün ahaliyi ürkütecek işleri işlemekten yine sakınır ve halkın güvenini kazanacak
şekilde davranır. Demek ki yanlış hareketler her zaman cahillerden çıkmıştır ve her zaman da böyle
olacaktır. Tanrı’dan, kullarını Kendisinden başkasına yönelmekten korumasını ve onları Huzuruna
yaklaştırmasını dileriz. O’nun gücü, gerçekten de, her şeye yeter.
37
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238 Övgüler olsun Sana, ey Tanrım, ey Efendim! İniltimi duyuyorsun; halimi, üzüntümü ve sıkıntımı
görüyorsun! İçimde olanı bilirsin. Haykırışım tümüyle Senin hatırın için ise, yaratıklarının yüreklerini onun
aracılığıyla Kendi bilgi göğüne ve Hükümdar’ın yüreğini Rahman adının tahtının sağına çek. Sonra, ey
Tanrım, Kendi kerem göğünden ve rahmet bulutundan indirdiğin ekmekten ona da bir pay ver ki her
şeyini bırakarak Senin lütuf yönüne yönelsin. Ey Tanrım, Senin Emri’ne yardım etmesi ve yaratıkların
arasında Senin Sözünü yüceltmesi için ona yardım et. Sonra görünen ve görünmeyen askerlerinle onu
güçlendir ki, Senin adınla tüm kentlere boyun eğdirsin ve Senin güç ve kudretinle, yeryüzünde yaşayan
herkese hâkim olsun, ey tüm varlık âlemini elinde tutan! Gerçekten de, başlangıçta ve sonda Hâkim
Sensin. Senden başka güçlü, yüce ve hikmetli Tanrı yoktur.
Emrimiz sana öyle yanlış anlatılmıştır ki, bu topluluktan bir kişi bile çirkin bir iş işleyecek olsa bu derhal 239
onların inançlarına mal ediliyor. Kendisinden başka bir Tanrı bulunmayan Kimse’ye ant olsun! Bu Kul,
Tanrı’nın Kitabında açıkça yasak edilmiş şeyler şöyle dursun, hoş karşılanmayabilecek davranışlara bile
izin vermemiştir.
Allah insanlara şarap içmeyi yasaklamış ve bu yasak O’nun Kitabında yazılmıştır. Buna rağmen, çağın 240
uleması da - Tanrı benzerlerini çoğaltsın - insanlara hep bir ağızdan bu kötü işi yasak etmiş olmalarına
rağmen, bunu içenler hâlâ mevcuttur. Bununla birlikte, bu davranışın gerektirdiği ceza yalnızca bu suçu
işleyen aymazlara uygulanırken, yüce kutsallığın o soylu mazharları her tür suçtan yüce ve arınmışlardır.
Onların kutsallığına, görünen ve görünmeyen bütün varlıklar tanıklık eder.
Evet, bu kullar Allah’ı “dilediğini yapar”31 ve “dilediği gibi hükmeder”32 bilir. Bu nedenle O’nun Tekliğinin 241
Mazharlarının varlık dünyasında devamlı görünmelerini olanaksız görmezler. Bir kimse bunun tersini
düşünürse, Allah’ın “eli bağlıdır”33 diye inanan toplum ile arasında ne farkı kalır? Anısı yüce olan Tanrı
sınırlanmamışsa, o zaman Kadim Sultan buyruk kaynağından her ne çıkarırsa herkesçe kabul edilmesi
şarttır. Hiçbir kimse için Tanrı’dan başka kaçacak ve sığınacak yer, O’ndan başka bir koruyucu ve sığınak
yoktur.
Her kim bir iddiada bulunursa, bunu açık kanıt ve tanıklıklarla desteklemesi şarttır. Bunun haricinde, ister 242
âlim olsunlar ister cahil, insanların reddi hiçbir zaman ölçüt sayılmamıştır, sayılamaz. İlahi Birlik denizinin
İncileri ve Tanrı Vahyi’nin Mahzenleri olan Tanrı Elçileri ezelden beri halkın ret ve inkârına maruz kaldılar.
Nasıl ki buyuruyor: “Her ümmet kendi peygamberlerini yakalamaya kalkıştı. Onlar, hakkı batıl ile yok
etmek için boşuna mücadele ettiler.”34 Ve yine buyuruyor ki: “Kendilerine gelen her Resulle mutlaka alay
ederlerdi.”35
243 Tüm insanlığın ruhu O’na feda olsun, Nebilerin Hatemi ve Seçilmişlerin Sultanı’nın zuhurunu göz önüne
getirin! Gerçeklik Güneşi’nin Hicaz ufkundan doğmasının ardından sapkınlarca Görkem Sahibi’nin o
Mazharı’na ne zulümler yapıldı! İnsanlar öylesine aymaz idiler ki o kutsal Varlığa her türlü eziyeti en
makbul davranış sayıp Ulu Tanrı’ya ermenin aracı olarak görüyorlardı. Devrin Yahudi ve Hıristiyan uleması
O’nun görevinin ilk yıllarında, ululuk göğünün bu Güneşi’ne arka çevirdikleri için, halkın tüm kesimleri
mana ufkunun o Işığı’nı söndürmeye azmetmişlerdi. Bütün bu âlimlerin adları geçmiş kitaplarda yazılıdır;
Vehb ibn-i Rahib, Ka’b ibn-i Eşref, Abdullah Ubeyy ve ötekiler bunlar arasındadır.
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244 Sonunda iş öyle bir raddeye geldi ki, bu kişiler bir araya gelip o Hazret’in tertemiz kanını dökmek için
meşveret ettiler; hatta zikri yüce olan Tanrı şöyle söyler: “Hani bir zaman da o kâfirler, seni tutup
bağlamaları veya öldürmeleri ya da sürüp çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı; onlar tuzak kurarlarken
Allah da karşılığını kuruyordu. Öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar.”36 Ve yine buyuruyor: “Eğer yüz
çevirip gitmeleri sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin içinde bir delik yahut gökte bir merdiven
ara da onlara bir mucize getir. Allah dileseydi onları doğru ve güzelde birleştirirdi. Artık cahillerden
olma.”37 Tanrı’ya ant olsun! Bu iki kutlu ayetin anlattığı durumdan dolayı O’nun seçkinlerinin yürekleri
yanıyor. Yaşanmış olan bu olaylar unutulmuş ve kimse, Tanrı ışığının Tanyerleri zuhur ettiğinde insanların
onlara neden arka çevirdiği konusunda, ne geçmişte ne de bu gün bir an durup düşünmemiştir.
38

245 Nebilerin Hatemi’nin zuhurundan önceki Meryem oğlu İsa’yı da göz önüne getirin. Rahman’ın o Mazharı
kendisini gösterince tüm ulema O inanç Özü’nü Tanrı’ya küfür ve asilikle suçladı. Sonunda, O devrin en
bilgili din adamı olan Hanna ile Başkâhin Kayafa’nın fetvasıyla O mukaddes insana kalemin değinmekten
utanacağı ve anlatmaktan aciz kalacağı acılar çektirildi. Dünya, bütün genişliğine karşın O’na öylesine dar
gelmeye başladı ki Tanrı O’nu göğe kaldırdı.
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Bütün Peygamberlerin serüvenleri burada yazılacak olursa, korkarız ki okuyanlar usanır. Özellikle Tevrat 246
bilginleri, Musa’dan sonra yeni yasa sahibi bağımsız bir Peygamberin gelmeyeceğini söylerler. Onlara göre
Davut’un soyundan bir Kimse gelmeli ve Tevrat’ın Şeriatını yayarak bu şeriatın hükümlerini Doğudan
Batıya her yerde yürürlüğe koymalıdır.
İncil’in inananları da aynı şekilde Meryem Oğlu İsa’dan (esenlik üzerine olsun!) sonra yeni bir Emir 247
sahibinin Tanrı’nın irade şafağından tekrar görünmesini olanaksız görürler. Buna kanıt olarak gösterdikleri
İncil ayeti şudur: “Yer ve gök ortadan kalkacak, ama İnsan Oğlu’nun sözleri asla ortadan
kalkmayacaktır.”38 Ve böylece Meryem oğlu İsa’nın (üzerine selam olsun!) ne öğretilerinin ne de
buyruklarının değişeceğine inanırlar.
İncil’in bir yerinde “Gidiyorum ama döneceğim”39 demiş olduğu gibi Yuhanna İncili’nde de Kendisi’nden 248
sonra bir Teselli Edicinin geleceğini önceden bildirmiştir.40 Dahası, Luka İncili’nde de kimi belirtilerden söz
edilmiştir. Ne var ki o Din’in kimi bilginleri, bu ifadeleri kendi isteklerine göre yorumladıkları için gerçeği
anlayamadılar.
Ey Şah! Keşke gözleri aydınlatacak, ruhlara huzur verecek ve insaf sahibi olan herkesi Kitabın bilgisinin 249
O’nun katında olduğuna ikna edecek şeyi sana göndermeme izin verseydin. Bazı kimseler karşı tarafın
itirazlarına cevap veremeyince Tevrat’ın ve İncil’in bozulduğunu öne sürerler, ne var ki bu gibi
bozulmalarla ilgili söylenenler yalnızca belli özel durumlarla ilgilidir.41 Akılsızların yadsıyışı ve ulemanın
göz yumuşu olmasaydı, kalpleri ferahlandıracak ve rüzgârından “O’ndan başka Tanrı yoktur!”
uğultusunun işitildiği âleme uçuracak sözler söylerdim. Ancak mevsimi gelmediğinden hâlihazırda beyan
dilim suskun ve Tanrı kendi gücünün kuvvetiyle sökene değin de beyan şarabı mühürlüdür. O, gerçekten
de, güçlüdür, kuvvetlidir.
250 Süphansın Sen ey Tanrım, ey Efendim! Onun vasıtasıyla göklerde ve yerde bulunan herkesi hükmün altına
aldığın Adın yüzü hürmetine Senden dilerim ki, Emrinin lambasını Kendi kudret ve lütuf şişenle koru; koru
ki Senin Muhtar adının gizemlerinden gafil kalmış kimselerin estirdiği inkâr yellerine maruz kalmasın. Ve
sonra, onun ışığının parlaklığını hikmetinin yağıyla arttır. Sen, gerçekten de, yerinin ve göğünün
sakinlerine gücü yetensin.

251 Senin Sağlam Kulpuna sıkı sıkıya yapışanlar dışında yerde, gökte bulunanların tümünü ürküten yüceler
yücesi Kelimenin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki ey Tanrım, Beni yaratıklarının arasında yalnız
bırakma. Beni katına yükselt, rahmetinin gölgesine girmeme sebep ol ve inayetinin saf şarabını içir, ta ki
Senin otağında ve lütuf gölgende oturayım. Senin gücün dilediğini yapmaya yeter. Sen, gerçekten de,
Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olansın.
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252 Ey Sultan! İnsaf kandilleri söndü ve zorbalık ateşi dört bir yandan öylesine alevlendi ki sonunda ailemi
tutsak edip Zevra’dan* Hadba olarak bilinen Musul’a götürdüler. Bu, Tanrı yolunda karşılaşılan ilk zulüm
değildir. Herkesin durup vaktiyle Peygamber’in ailesinin başına gelenleri hatırlaması gerekir. O zaman
insanlar onları tutsak edip Feyha olarak bilinen Şam’a götürdüler. Aralarında (başka herkesin canı ona
feda) Tanrı’ya tapanların efendisi, O’na yakın gelenlerin dayanağı ve O’nu özleyenlerin kâbesi de vardı.42
253 Kendilerine sorulmuştu: “Sizler Haricilerden misiniz?”43 Cevap verdi: “Yüce Tanrı’ya ant olsun ki değiliz.
Bizler Tanrı’ya ve O’nun ayetlerine inanmış olan kullarız. İmanın yüzü bizimle güldü; Rahman’ın işareti
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bizimle parladı. Adlarımızın anılmasıyla Batha* çölü sellerle sulandı ve yer ile gök arasında gerilen karanlık
dağıldı.”
“Sizler,” diye soruldu “Tanrı’nın helal kıldığını haram ya da haram kıldığını helal mi kıldınız?” Cevap verdi: 254
“Bizler, Tanrı’nın buyruklarına ilk uyanlarız, Bizler O’nun Emri’nin kökü ve kaynağı, her iyiliğin başı ve
sonuyuz. Bizler Kadim Tanrı’nın işareti ve milletler arasında O’nun hatırlanmasının kaynağıyız.”
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Kendilerine soruldu ki, “Kur’an’ı bıraktınız mı?” Yanıtladı: “Rahman onu bizim Evimizde nazil etti. Bizler 255
yüce Tanrı’nın yaratıkları arasındaki meltemleriyiz. Bizler En Büyük Deniz’den ayrılan sularız; o Deniz ki
Tanrı dünyayı onunla diriltti ve ölmesinden sonra onu yine diriltecektir. Tanrı’nın belirtileri bizimle yayıldı,
kanıtları bizimle ortaya çıktı, eserleri bizimle göründü. O’nun saklı anlamları ve söylenmemiş gizemleri
bizim yanımızdadır.”
“Öyleyse suçunuz nedir?” diye soruldu. “Tanrı’yı sevmek” diye cevapladı “ve O’nun özgesinden gönül 256
kaldırmış olmaktır.”
Üzerine selam olsun, onun sözlerini olduğu gibi aktarmadık. Bizim yaptığımız, onun sözlerinde yatan 257
sonsuz yaşam denizinin bir damlasını bildirmektir. Umarız ki işitenler canlanır ve kaybolmuş olan bir
kavmin ellerinden Tanrı’nın eminlerinin başına gelmiş olanları öğrenir. Bugün insanların geçmişin
zalimlerini eleştirdiklerini görüyoruz; ne var ki kendileri daha kötüsünü yaptıkları halde bunun farkında
değiller!
Tanrı şahidimdir ki amacım fesat çıkarmak değildir; isteğim O’nun kullarını Hesap Günü’nün Rabbine 258
yaklaşmaktan alıkoyan her şeyden temizlemektir. Yatağımda uyuyordum ki Rahman olan Rabbimin
meltemleri üzerime esti ve Beni uykumdan uyandırdı ve Bana yer ile gök arasında nida eylememi emir
buyurdu. Bu Benden değil, Tanrı’nın katındandır. Buna O’nun Ceberûtunun ve Melekûtunun sakinleri ve
O’nun solmaz izzet kentlerinin ahalisi tanıklık eder. Hakk’a yemin olsun! Ne O’nun yolundaki bir beladan
ne de O’na sevgim uğruna çektiğim ve O’nun rızasını kazanmak için katlandığım bir sıkıntıdan korkarım.
Gerçekte Tanrı sıkıntıyı Kendi yeşil çayırı için sabah şebnemi ve yeri ve göğü aydınlatan kandili için fitil
yapmıştır.
259 Bir kimsenin serveti kalıcı mıdır ya da onu yarın perçemlerinden yakalayacak olandan korur mu? Mezar
taşlarının gölgesinde yatıp kara toprağa karışmışlara bakan biri, sultanın un ufak olmuş kafatasını kölenin
çürüyüp gitmiş kemiklerinden ayırt edebilir mi? Sultanların Sultanı’na ant olsun ki hayır! Hangisi bey
hangisi hizmetkâr ya da hangisi varlık ve zenginlik içinde, hangisi yalınayak ve çıplaktı, bir kimse ayırt
edebilir mi? Tanrı’ya ant olsun! Doğruyu yapıp adil hüküm verenlerinki dışında, aradaki tüm fark
kalkmıştır.

Ba

260 Nerede âlimler, din bilginleri ve eski hükümdarlar? Nerede keskin fikirleri, zekice görüşleri,
düşüncelerindeki incelik ve sözlerindeki bilgelik? Nerede gizli hazineleri, gösterişli süsleri, yaldızlı tahtları,
serili döşekleri? Hepsi yok oldu! Tümü darmadağın oldu ve Tanrı’nın emriyle, artlarında yalnızca uçuşan
tozlar kaldı. Doldurdukları boşaldı, biriktirdikleri dağıldı, gizledikleri hazineler çarçur edildi. Şimdi bomboş
yerlerinden, damsız evlerinden, sökülmüş ağaçlarından ve sönmüş ışıklarından başka bir şey görülmez. İç
görüş sahibi olan kimse, mal mülkün gözünü asıl amacından başka tarafa çevirmesine ve anlayış sahibi
olan kimse, zenginliğin kendisini her şeyin sahibi ve ulu Tanrı’dan geri tutmasına izin vermez.

261 Nerede güneşin doğduğu yerlere egemen olup israfta bulunan, dünyadaki bolluğu ve üzerinde yaratılan
her şeyi elde etmeye çalışan kimse? Nerede kara ordunun komutanı ve altın sancağın bayraktarı? Nerede
Zevra’nın hâkimi ve Feyha’nın zalimi?44 Nerede cömertlikleri karşısında dünya hazinelerinin utandığı, eli
açıklıkları ve himmetleriyle denizin yüzünü kızartan o kimseler? Nerede kolunu isyanla uzatan ve
Rahman’a karşı el kaldıran?

40

Nerede o dünyevi zevk ve şehvet meyvelerini arayanlar? Hani güzel ve alımlı kadınları? Hani eğilen dalları, 262
yayılan budakları, yüce konakları ve çardaklı bahçeleri? Hani bu bahçelerdeki güzel topraklar ve hafif
meltemler, çağıldayan ırmaklar, uğuldayan yeller, ötüşen güvercinler ve hışırdayan yapraklar? Şimdi
nerede göz alıcı gündüzleri ve gülücüklerle aydınlanan parlak yüzleri? Yazık onlara! Hepsi çürüdü, gitti,
toprak oldu. Hiç birinin ismi ve bahsi geçmiyor, kimse ne olduklarını bilmiyor, hiçbir iz kalmadı
arkalarında.
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İnsanlar kendi gözleriyle gördüklerinden kuşku mu duyacaklar? Gerçek olduğunu bildikleri halde inkâr mı 263
edecekler? Bilmem ki hangi çölde gezinirler! Geri dönüşü olmayan bir yola çıktıklarını görmezler mi? Daha
ne vakte kadar dağ taş, dere tepe dolanıp duracaklar? “İnananlar için hâlâ vakti gelmedi mi ki kalpleri
Allah'ın zikri için ürpersin?”45 Ne mutlu o kimseye ki “Evet, Tanrı’ya ant olsun! Vakit geldi ve saat çaldı!”
demiştir veya şimdi der; ardından da var olan her şeyden gönül kaldırıp kendini tümüyle evrenin Hâkimi
ve varlığın Efendisi’ne teslim eder.
Heyhat! Tanrı’nın bağışı ve cömertliği olmaksızın kimse koymadığını almaz, ekmediğini biçmez.46 Acaba 264
dünya, celal örtülerinin Aziz ve Ulu Rabbinin Melekûtuna yükselmekten alıkoyamadığı bir kimseye gebe
kaldı mı? Sıkıntımızı dağıtıp bizi nedenlerin Kaynağına yaklaştıracak amellerimiz var mı? Tanrı’dan bize
Kendi adaletiyle değil fazlı ile muamele etmesini ve yüzlerini Rablerine döndürüp özgesinden
kesilmişlerden kılmasını dileriz.
Ey Şah! Allah’ın yolunda görülmedik ve işitilmedik şeyler yaşadım. Tanıdıklarım Beni tanımazdan geldi, 265
yollar Bana daraldı. Esenlik pınarı kurudu, huzur çardağı soldu. Nice belalar yağdı üzerime ve daha niceleri
yağacak! Yılan arkamda sürünürken Ben, yüzüm Aziz ve Bol Verici Tanrı’ya çevrilmiş yürüyorum.
Gözlerimden yastığım ıslanıncaya kadar yaşlar döküldü.
266 Ancak Kendim için üzülmüyorum. Allah’a yemin olsun! Başım, Rabbine sevgisinden ötürü mızrağı arzular.
Tek bir ağaç bile yok ki Yüreğim ona şöyle hitap etmeden yanından geçeyim: “Ah keşke Benim adıma
kesilseydin de bedenim Rabbimin yolunda senin üzerinde çarmıha gerilseydi”; çünkü insanları şaşkın
şaşkın dolaşır ve sarhoşlar gibi uyuşuk, yatar görüyorum. Tutkularına sarılmış ve Tanrılarını bırakmışlar.
Sanki Tanrı’nın Emri’ni maskaralık, eğlence ve oyuncak sanıyorlar. Onlar iyi yaptıklarına ve güvenlik
kalesinde emin şekilde yaşadıklarına inanıyorlar. Fakat iş onların sandığı gibi değil; bugün inkâr etmeyi
alışkanlık haline getirdikleri şeyi yarın görecekler.
267 Güç ve servet sahipleri Bizi yakında Edirne diyarından çıkarıp Akka kentine gönderecekler. Söylediklerine
göre orası dünyanın en harap kenti, görünüşü en çirkin, iklimi berbat ve suyu çok pis bir yer. Sanki
baykuşun başkenti de içinde onun ötüşünden başka bir ses işitilmez. İstiyorlar ki bu Genci işte orada
hapsetsinler, rahatlık kapılarını yüzümüze kapatsınlar ve kalan günlerimiz boyunca dünya nimetlerini
Bizden esirgesinler.

Ba

268 Allah’a yemin olsun! Yorgunluktan bitkin düşsem, açlık Beni tüketse, çıplak kayalar yatağım ve vahşi
hayvanlar dostlarım olsa da şikâyet etmem; tıpkı istikrar, sebat ve azim sahiplerinin sabrettikleri gibi
Kıdem Sultanı ve ulusların Yaratıcısı olan Tanrı’nın gücü ile Ben de sabreder, her koşulda Allah’a
şükrederim. Şanı yüce Tanrı’nın kereminden umarız ki bu mahpusluğun yüzü suyu hürmetine insanların
boyunlarını zincirlerden ve prangalardan kurtarsın ve onları, samimi bir yüzle Güçlü ve Bol Verici
Cemaline yöneltsin. O, Kendisini her çağırana cevap verendir, Kendisi ile her konuşana yakındır. Yine
Ondan dileriz ki bu karanlık belayı Emri’nin Heykeli için bir kalkan kılsın ve onu keskin kılıçlardan ve sivri
hançerlerden korusun. O’nun Emri ve İsminin görkemi öteden beri bela ile yücelmiştir. Bu Tanrı’nın
geçmiş çağlar ve yüzyıllarda geçerli olan yöntemidir. İnsanlar şimdi anlamadıklarını pek yakında, atları
tökezleyince, süsleri bozulunca, kılıçları körlenince ve ayakları sürçünce anlayacaklardır.

Bilmem ki ne zamana kadar benlik ve tutku atını sürüp aymazlık ve sapkınlık çöllerinde dolanıp 269
duracaklar! Güçlünün debdebesi ve ezilenin sefaleti baki midir? En şerefli makamına yerleşip güç ve
41

kudretin zirvesine ulaşmış kimse sonsuza dek orada mı kalır? Rahman olan Rabbime yemin olsun ki,
hayır! Yeryüzünde bulunan her şey fani, yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü baki.47
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Hangi zırh var ki yıkım oku onu delmesin? Hangi soylu baş var ki Kaderin sillesiyle tacını düşürmesin? 270
Hangi kale var ki Ölüm Elçisi geldiğinde ona direnebilsin? Var mı kırılmayan bir taht, yıkılmayan bir saray?
İnsanlar, güçlü ve bilici Rablerinin öte âlemde onlar için saklanan seçkin Şarabını tadabilselerdi, ithamı
bırakıp bu Gencin rızasını kazanmaya çalışırlardı. Ancak onlar şimdi Beni sanı ve kuruntu elleriyle
dokudukları karanlık örtüsü ile örtmüş bulunuyorlar. Tanrı’nın kar beyaz eli yakında gecenin bu karanlığını
yırtacak ve Kendi kentine geniş bir kapı açacaktır. O Gün insanlar oraya toplu olarak girecek ve
dedikoducuların eskiden dediklerini diyecekler48 ve başlangıçta ortaya çıkan sonunda zuhur edecek.
Bir ayakları üzengide olduğu halde burada mı kalmak istiyorlar? Bir kere gittikten sonra dönmeyi mi 271
umuyorlar? Rabler Rabbine yemin olsun ki hayır! İnsanların mezarlardan kalkacağı ve mirasları hakkında
sorguya çekildikleri Diriliş Günü dışında. Ne mutlu o kimseye ki dağların göçüp gittiği ve herkesin yüce
Tanrı’nın önünde sorguya çekilmek için toplandığı o Gün’de yüklerinin altında ezilmez. O’nun
cezalandırması, gerçekten de yamandır!
Tanrı’dan birtakım ulemanın gönüllerini kin ve düşmanlıktan arındırmasını dileriz ki, olaylara küçümseme 272
duygusuyla bulutlanmamış gözlerle baksınlar. Tanrı onları dünyanın çekiciliğinin ve yetkinin cazibesinin En
Yüce Ufka bakmaktan geri tutmayacağı kadar yüce bir makama yükseltsin ve ne geçim, ne şehvet tutkusu
onları dağların toza dönüşeceği o Gün’e kavuşmaktan alıkoysun. Onlar bu gün Bize gelen belalardan
ötürü seviniyorlar ise de inleyip ağlayacakları gün pek yakındır. Rabbime ant olsun! Onlardaki varlık,
bolluk, ferahlık ve rahatlık ile Bendeki sıkıntı ve belalar arasında bir seçim yapacak olsaydım, bir an bile
düşünmeden mevcut halimi yeğler ve bu belaların tek bir zerresini bile varlık âleminde yaratılmış
olanların tümüne değişmezdim.
273 Tanrı yolunda başıma gelen belalar olmasa Benim için yaşamın bir tadı ve varlığımın Bana bir yararı
olmazdı. Kendilerine anlayış bahşedilmiş ve gözleri Yüce Manzara’ya bakanlar için, günlerimin çoğunda
pamuk ipliğine bağlı bir kılıcın altında oturan ve o kılıcın şimdi mi yoksa biraz sonra mı düşeceğini
bilmeyen biri olduğum sır değildir. Ve yine de, tüm bunlara rağmen âlemlerin Rabbi olan Tanrı’ya
şükreder ve her bir halde O’na övgüler sunarız. O, gerçekten de, her şeye tanıktır.
274 Tanrı’dan dileriz ki Kendi gölgesini genişletsin; genişletsin ki gerçek inananlar oraya doğru koşsunlar ve
O’nu içtenlikle sevenler orada barınsınlar. Kendi inayetinin çardağındaki çiçeklerden ve Kendi sağgörü
ufkundaki yıldızlarından kullarına bir pay versin. Tanrı’nın sevip hoşlandığı şeyleri yapması için Sultan’a
yardım etmesi ve Tanrı’nın en güzel adlarının tanyerine yakınlaştıracak olanı başarması için de Tanrı’ya
dua ediyoruz ki, gördüğü haksızlığa göz yummasın, kullarına bağış gözüyle baksın ve onları zulümden
korusun. Şanı yüce Tanrı’ya tüm insanlığı En Büyük Deniz’in körfezinde toplaması için de yakarırız. O
Deniz ki her bir damlası O’nun yeryüzünde mutluluğun Habercisi ve orada yaşayanların tümünün Dirilticisi
olduğunu haykırmaktadır. Hesap Günü’nün Rabbi olan Tanrı’ya övgüler olsun!

Ba

275 Ve son olarak yüce Tanrı’dan dileriz ki, seni Kendi Dini’ne yardımcı ve Kendi adaletine bakar kılsın; ta ki
yakınların arasında nasıl hüküm veriyorsan kullar arasında da yine öyle hükmedesin ve kendin için
seçtiğini onlar için de seçesin. O, gerçekten de, güçlü, yüce, tehlikeden koruyan, kendi kendisine var
olandır.

Heykeli güç ve erk elleriyle işte böyle yarattık, n’olaydı bileydiniz. Bu, kitapta size vaat edilen Heykeldir. 276
Ona yaklaşın. Size yarayacak olan budur; anlayabilseydiniz. İnsaflı olun, ey yeryüzü halkı! Hangi heykel
daha makbuldür; bu mu, yoksa kilden yapılan mı? Yüzlerinizi ona çevirin. Tehlikede Yardım Eden, Kendi
Kendine Var Olan Tanrı size böyle buyurdu. O’nun buyruğuna uyun ve size verdiklerinden ötürü Rabbiniz
Tanrı’yı övün. O’dur Gerçek. Ondan başka Tanrı yoktur. ‘Ol ve olur’ sözleriyle istediğini açığa çıkarır.
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REİS SURESİ
(SURE-İ REİS)

O’nun en görkemli Adıyla!
1

Ey Reis! Sen Tanrı Elçisi Muhammed’i En Yüce Cennet’te inleten işi işledin. Dünya seni, Mele-i Âlâ’yı
aydınlatan Yüz’den yüz çevirecek derecede mağrur eyledi. Sen kendini yakında apaçık bir hüsran içinde
göreceksin. Ben size azamet ve büyüklüğün doğuş yerinden Tanrı’ya yakın olanların gözlerini aydınlatacak
bir dava ile gelmiş olduğum halde, sen Bana zarar vermek için İran büyükelçisi ile birlik oldun.

2

Tanrı’ya ant olsun! Bu Gün, bütün şeylerin içinde yanan ölümsüz Ateşin “Âlemlerin Sevgilisi gerçekten
geldi!” diye dile geldiği gündür. Her şeyin önünde, her şeyi bilen aziz Rabbinin sözünü işitmek için kulak
veren bir Musa duruyor. Sizin zaafınızı göz önünde tutarak giymiş olduğumuz şu fanilik gömleğini
çıkaracak olursak göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendilerini Bizim için feda ederler; senin Rabbin
bizzat buna tanıklık eder. Bunu, ancak izzetli ve kudretli Tanrı’nın sevgisi uğrunda bütün varlıktan kesilmiş
bulunanlar işitir.

3
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Ey Reis!49 Tehlikede yardım eden ve Kendi başına var olan egemen Tanrı’nın sesine kulak ver. O, yer ile
gök arasında sesini yükseltiyor ve tüm halkı en görkemli Manzara’ya çağırıyor. O’nu ne senin
homurdanman, ne çevrendekilerin havlaması, ne de dünyanın orduları engelleyebilir. Dünya, senin Ebha
Rabbinin Kelimesiyle alevlendi. Bu Kelime, seher yelinden daha hoştur. Bu Kelime, insan şeklinde
göründü ve Tanrı onunla Kendisine yönelen kullarını diriltti. Özünde bu Kelime, Tanrı’nın Kendisine
yönelip O’ndan başkasını unutan kimselerin kalplerini temizlediği ve kullarını Kendi ulu Adı’nın makamına
yaklaştırdığı bengisudur. Biz bu sudan mezarlardaki insanların üzerine serptik ve işte onlar silkinip
kalkarak Tanrı’nın ışıklar saçan Güzelliğine bakaduruyorlar.

Sen, Tanrı’nın evrenin ortasında yaktığı ateşi söndürebilir misin sandın? O’nun Hak olan Nefsine ant olsun
ki, hayır! N’olaydı bunu bilseydin! Bilakis, işlediğin iş neticesinde, o ateşin alevi ve şiddeti arttı ve yakında
bütün yerküreyi ve onun üzerindekileri kuşatacaktır. Hüküm işte böyle verildi; yerin ve göğün güçleri
O’nun amacına engel olamazlar.

5

Yakında Sır İli* ve civarı değişikliğe uğrayacak, Padişahın elinden çıkacak, sarsıntılar vukua gelecek,
feryatlar kopacak, bölgelerde fesat ortaya çıkacak ve durum başkalaşacaktır; bütün bunlar zulüm askerlerinin bu esirlere edip eyledikleri sebebiyledir. İktidar başka bir şekil alacak ve durum tehlikeli hale
gelecektir; şöyle ki tepeler üzerindeki kum yığınları inleyecek, dağlardaki ağaçlar ağlayacak, her şeyden
kan akacak ve insanları büyük bir ıstırap içerisinde kıvranır göreceksin.50

6

Ey Reis! Biz sana bir defa Tîna Dağı’nda, başka bir defa Zeyta Dağı’nda51 ve şimdi de bu kutlu Nokta’da
tecelli ettik; ama sen kendi havana uymuş olduğundan dolayı umursamadın ve gafillere karıştın. Bir parça
durup düşün: Muhammed, her şeyi bilen İzzetli ve Bilicinin katından açık delillerle geldiğinde, halk O’nu
saklandıkları yerlerden ve pazarlarda taşa tutuyor, senin Rabbin ve atalarının Rabbi olan Allah’ın
ayetlerine küfür ediyorlardı. Eski zaman hikâyelerinde işitmiş olacağın gibi, zamanın uleması, onlara uyan
muhtelif kabileler ve onlarla beraber yeryüzü hükümdarları O’nu inkâr ettiler. Kisra52 bu hükümdarlar
arasındaydı. Muhammed kutlu bir mektup yazarak kendisini Tanrı’ya davet etmiş ve onu Tanrı’ya ortak
koşmaktan men eylemişti. Senin Rabbin her şeyi bilendir. Kisra Tanrı önünde ululandı ve kendi nefis ve
havasına uyduğundan ötürü Levhi yırtıp parçaladı. Biliniz ki, o cehennemde yananlardan biridir.

Ba

4

Firavun, memleket içerisinde baskı kurup azgınlık vadisine saparken Tanrı’yı Kendi saltanatını icra
etmekten men edebildi mi? Biz Musa’yı ona rağmen kendi sarayında ortaya çıkardık. Biz, gerçekten,
kudretliyiz. Nemrut’u hatırla. Tanrı Dostu İbrahim’i yakmak maksadıyla Tanrı’ya ortak koşma ateşini yaktı.
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7

Biz O’nu hak üzere kurtardık ve Nemrut’u açık bir kahırla kahrettik. Söyle: Zalim,* Âlemlerin Sevgilisi’ni
öldürdü; maksadı Tanrı’nın insanlar arasındaki ışığını söndürmek ve onları aziz ve kerim Rabbinin
günlerinde ebedi hayat kaynağından uzak tutmaktı.
8

Ey Kalem, bırak Reis’i ve an Enis’i; o kimse ki Tanrı sevgisine çok yakın oldu ve bu suretle müşrikler ve
hüsrana uğrayan kimseler ile alakasını kesti. O, perdeleri Firdevs sakinlerinin işiteceği bir yırtış ile yırttı.
Her şeyi bilen, güçlü, hikmetli padişah Tanrı yüce olsun!

9
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Biz de Tanrı Emrini O’nun kentlerinde izhar ettik ve O’nun zikrini Tanrı birliğine inananlar arasında
yükselttik. Söyle: Bu Genç, dünyayı canlandırmak ve bütün yeryüzü sakinlerini birleştirmek için gelmiştir.
Tanrı’nın isteği galip gelecek ve sen dünyayı Ebha’nın cenneti olmuş göreceksin. Emir kalemiyle bu yüklü
Levhin üzerine işte böyle yazıldı.

Ey bülbül! Ebha’nın çağrısını bu gecede işit. Bu gecededir ki askerler etrafımızı sararken Biz büyük bir 10
sevinç duyduk. N’olaydı kanımız Tanrı yolunda toprağa dökülse ve vücudumuz yerlere serilse! Budur
Benim ve Beni sevip Benim güzeller güzeli Melekûtuma yükselmiş olanların isteği.
Bil ki, ey kul, bir sabah uyandığımızda Tanrı dostlarının düşmanlarımızın elinde olduğunu gördük. Bütün 11
kapıları nöbetçiler tutmuştu ve kimsenin girip çıkmasına izin vermiyorlardı. Onlar gerçekten de
zalimlerdendi, çünkü Tanrı dostlarını ve ailelerini ilk gece yiyeceksiz bıraktılar. Dünya ve dünyada olan her
şey kendilerinin hatırı için yaratılmış olanların yazgısı işte böyleydi. Vah bunu işleyenlere ve onlara bu
kötülüğü emredenlere! Tanrı onların ciğerlerini ateşte yakacaktır. O, gerçekten, intikam alanların en
şiddetlisidir.
12 Halk evin etrafına koşmuştu; Müslüman ve Hıristiyan Bizim için ağladı ve zalimlerin bu davranışı
yüzünden yer ile gök arasında ağıt sesi yükseldi. Biz Oğul’un cemaatini başka milletlerden daha çok ağlar
bulduk. Bunda düşünenler için işaretler vardır.
13 Dostlardan birisi kendi kendini feda etti ve kendi eliyle boğazını kesti. Bu hareketi Tanrı’ya beslediği
aşktan ileri geliyordu. Geçmiş asırlarda böyle bir şeyin olduğunu işitmedik.53 Tanrı bunu Kendi kudretini
göstermek için bu Zuhur’a özgü kılmıştır. Irak’ta kendi kendini boğazlamış olan kimse54 ise, Şehitlerin
Sevgilisi ve Sultanı’dır. Onun bu hareketi, Tanrı’nın bütün insanlara bir deliliydi. Bunlar Tanrı Sözünün
etkisi altında kalan, O’nun zikrinin tatlılığını tadan ve kavuşma kokularıyla kendilerinden geçen
kimselerdir; şöyle ki onlar bütün dünya ile alakayı kesip aydın yüzler ile Tanrı’nın Yüzü’ne yönelmişlerdir.
Gerçi onlar Tanrı’nın izin vermediği bir hareket yapmışlardır, ama Tanrı onları fazlının bir eseri olarak
affetmiştir. O, gerçekten bağışlayıcı ve acıyıcıdır. Bu kullar her şeye hükmeden Allah’a öyle
cezbolmuşlardı ki, iradelerini kaybettiler ve en sonunda her şeyi bilen izzetli Tanrı’nın huzuruna girip
Görünmeyen’in makamına yükseldiler.
14 Söyle: bu Genç bu diyardan çıktı ve her ağacın ve taşın altına bir emanet koydu. Allah bu emanetleri hak
üzere meydana çıkaracaktır. İşte Gerçek böyle geldi ve en hikmetli ve hâkim olan Tanrı’nın hükmü yerine
geldi. Göklerin ve yerlerin orduları O’nun emrine engel olamaz. Bütün hakanlar ve sultanlar bir araya
gelseler O’nu irade buyurduğundan geri tutamazlar. Söyle: Bela bu Kandil için bir yağdır, onunladır ki ışığı
artar, n’olaydı bu gerçeği bileydiniz! Söyle: her arka çeviricinin arka çevirmesi sadece bu Emrin
duyurulmasına ve Tanrı Emri ve Zuhuru’nun tüm insanlar arasında yayılmasına hizmet eder.

Ba

Ne mutlu size ki izzetli ve kadim Mevlanızın sevgisi uğruna memleketinizden çıkıp şehir şehir dolaştınız ve 15
nihayet zulüm ateşinin alevlenip geçimsizlik kargasının öttüğü bir sırada Sır İli’ne girdiniz. Sizler Benim
musibet ortaklarımsınız; çünkü Tanrı birliğine inananların yüreklerini burkan bir gecede Bizimle
beraberdiniz. Siz bu memlekete sevgimizle girdiniz ve buyruğumuzla çıktınız. Tanrı’ya yemin olsun! Yer
sizin varlığınızla göğe iftihar etse gerek. Ne güzeldir bu en yüce, aziz ve ulu fazıl! Ey ölümsüzlük
kuşları! Sizler Rabbinizin yolunda yuvanızdan oldunuz. Ama sizin gerçek meskeniniz rahman olan
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Rabbinizin fazıl kanatları altındadır. Ne mutlu anlayanlara.
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Ey Zebihim! Ruhun nefesi senin, senin dostluğunu arayanların, senden Huzurumun tatlı kokusunu 16
alanların ve senden gerçek arayıcıların kalplerini arıtan şeyi işitenlerin üzerine essin. En Ulu Denizin
kıyısına ulaştığın için Allah’a şükret ve dünyadaki her zerreden gelen “Bu, âlemin Sevgilisi’dir!” çağrısını
işit. Dünya sakinleri O’na karşı geliyor ve adını durmaksızın çağırmakta oldukları Kimseyi tanımıyorlar.
O’ndan gafil kalıp O’nun dostlarının uğurlarında canlarını feda etmeleri gereken Kimseden yüz çevirenler
ziyana uğramışlardır. O’nun parlayan ve göz alıcı Güzelliğinden yüz çevirenlerin ne kadar ziyana
uğrayacaklarını artık düşün!
Kalbin Tanrı ayrılığı yüzünden erise de, sen yine de sabır göster. Senin için O’nun huzurunda büyük bir 17
makam mukadderdir; sen hatta şimdi O’nun gözü önünde duruyorsun ve Biz sana, kudret ve kuvvet
diliyle, samimi olanların kulaklarının işitmekten mahrum bırakıldıkları sözler söylüyoruz. Söyle: O bir söz
söyleyecek olursa, o söz âlemlerin sözlerinden daha tatlı olur.
Tanrı Elçisi Muhammed bu güne yetişseydi: “Ey Tanrı Elçilerinin İsteği! Seni tanıdık” diye haykırırdı. 18
Bugün İbrahim sağ olsaydı, senin Rabbinin önünde tam bir alçakgönüllülük ile boyun eğip toprağa yüz
sürerek: “Kalbime kesin güven geldi, ey göklerde ve yerlerde olanların İlahı! Bana Gücünün görkemini ve
Yasanın yüceliğini gösterdiğine tanıklık ederim. Ve yine tanıklık ederim ki, Senin Zuhurun ile Sana yakın
olanların kalpleri güvenle doldu.” diye haykırırdı. Eğer Musa bu güne erişseydi, O da aynı şekilde sesini
yükseltir ve: “Hamdolsun Sana ki bana kendi Güzelliğini gösterdin ve beni Senin Yüzünü görebilenler
arasına kattın!” derdi.
19 İnsanları, onların durumlarını, ağızlarından çıkanı ve şu hayranlık verici kutlu günde işledikleri işleri
düşün. Emre zarar verip Şeytana yönelenlere bütün her şey lanet etmiştir; onlar gerçekten cehennem
ehlidir. Benim çağrımı işiten kimseye âlemlerin çağrısı etki etmez; Ben’den başkasının sözünden etkilenen
bir kimse, Benim sesimi işitmemiş demektir. Böyle bir kimse, Tanrı’ya ant olsun, Benim Melekûtumdan ve
azamet ve iktidar memleketlerimden mahrumdur ve büyük hüsrana uğramışlardandır.
20 Başına gelenlerden dolayı üzülme. Sen Benim sevgim uğruna çoğu insanların çekmediğini çektin; Rabbin
her şeyi bilir ve her şeyden haberlidir. O, meclislerde ve toplantılarda seninle beraberdi ve rahman olan
Rabbinin zikrinde senin kaleminin pınarından akanı işitti. Bu, cidden, açık bir fazıldır.

21 Allah, çok geçmeden Kendi dostlarına yardım elini uzatacak bir hükümdarı gönderecektir. O, her şeyi
kapsayandır. O, Tanrı dostlarının sevgisini gönüllere koyacaktır. Bu, gerçekten, aziz ve iyiliksever Tanrı’nın
değişmez emridir.

22 Tanrı’dan dileriz ki, senin çağrın ile kullarının yüreklerini sevindirsin, seni Kendi memleketlerinde
kılavuzluk sancağı yapsın ve ezilmekte olanları senin vasıtanla desteklesin. Karga gibi öten kimsenin
ötüşüne bakma; onu senin affedici ve keremli Rabbine havale et. Bu Gencin yaşadıklarını bildiğin ve
gördüğün şekilde dostlarına anlat; sonra sana bildirdiklerimizi onlara bildir. Rabbin seni her bir halde
destekler. O, gerçekten, seninle birlikte gözetleyicidir. Mele-i Âlâ sana övgüler okuyor, semavi Ağacın
çevresinde dönen kutsal ailenin akrabaları ve yaprakları seni en güzel övgüyle anıp yüceltiyor.

Ba

Ey Vahiy Kalemi! Bu karanlık gecede mektubunu aldığımız kimseyi hatırlat.* O, memleket memleket 23
gezerek Şehre† gitmiş ve aziz ve yüce Rabbinin civarına sığınmıştı. O, akşamleyin, Rabbinin fazlını
bekleyerek orada yatmış ve gün doğarken Tanrı’nın buyruğu ile çıkıp gitmişti. Bu hal, bu Genci çok
kederlendirmişti. Bu dediğime Tanrı şahittir.
Ne mutlu sana ki beyan şarabını Rahman’ın elinden aldın. Ne mutlu sana ki Sevgili’nin güzel kokusu seni 24
sardı; öyle ki kendi rahatını bırakarak aziz ve eşsiz Rabbinin ayetlerinin doğuş yeri olan cennetinin yönüne
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koştun. Neşeler olsun o kimseye ki manevi şarabı Rabbinin simasından içer ve bu şarabın lezzetiyle
sarhoş olur! Tanrı’ya yemin olsun, onunladır ki Tanrı birliğine inananlar azamet ve büyüklük göğüne uçar
ve her kuşku kesin bilgiye dönüşür.
Başına gelen beladan ötürü üzülme; her şeyi bilen kudretli ve hikmetli Tanrı’ya tevekkül et. Evini ilahi 25
sözlerin temeli üzerine kur ve sonra Rabbini an. O sana yeterlidir, O sana tüm yaratıkların ötesinde
yeterlidir.
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Tanrı sizin zikrinizi, bütün olmuşların sırlarının yazılı olduğu bir Levihte yazmıştır. Tanrı birliğine inananlar 26
yakında sizin hicretinizi, gelişinizi ve Tanrı yolunda gidişinizi anacaklardır. O, gerçekten, Kendisini seveni
sever; O’dur samimi dostların koruyucusu. Tanrı’ya yemin olsun, Mele-i Âlâ size bakıyor, parmaklarıyla
sizi gösteriyor. Rabbinizin fazlı işte sizi böyle sardı. N’olaydı halk aziz ve övülen Tanrı’nın günlerinde gafil
kaldıkları şeyi tanısaydı!
27 Şükret ki Tanrı Kendisini tanıman için sana yardım etti ve O’na ortak koşanların O’nun ailesini ve
dostlarını kuşatıp onları açık bir zulüm ile evlerinden çıkardıkları bir günde seni Kendi civarına getirdi.
Tanrı’ya ortak koşanlar deniz kıyısında bizleri birbirimizden ayırmak istediler. Rabbin onların içinden neler
geçtiğini bilir. Söyle: Vücutlarımızı paramparça etseniz de, Tanrı sevgisi gönüllerimizden çıkmaz. Bizler
kurban olmak için yaratılmışızdır ve biz bununla tüm âlemlere övünürüz.
28 Ey Tanrı sevgisiyle yanıp tutuşan kimse! Bil ki, mektubun ulaştı ve içeriği Bize bildirildi. Tanrı’dan, seni
sevgisinde ve rızasında muvaffak eylemesini, sana Emri’nin tebliğinde yardım etmesini ve seni Emri’ni
yüceltenlerden saymasını diliyoruz.

29 Nefis hakkındaki soruna gelince: Bil ki, insanlar arasında onun makamları üzerine değişik tezler ve
görüşler mevcuttur. Bunların arasında; nefs-i melekutiye, nefs-i ceberutiye, nefs-i lahutiye, nefs-i ilahiye,
nefs-i kudsiye, nefs-i mutmaine, nefs-i razıye, nefs-i marziye, nefs-i mülheme, nefs-i levvame ve nefs-i
emmare var.* Her topluluğun nefis hakkında açıklamaları var; geçmişte söylenenler üzerinde durmak
istemiyoruz. Gerçekten de, geçmişin ve geleceğin bilgisi Rabbindedir.
30 Keşke tahtımızın önünde hazır olup dilediğini Azamet Dili’nden işitseydin ve Her Şeyi Bilen ve
Hikmetli’nin sayesinde ilmin doruğuna yükselseydin! Lâkin müşrikler aramıza girdiler. Sakın bundan ötürü
üzülme. Kaçınılmaz hükme razı ol ve sabret.

31 Bil ki tüm insanlarda ortak olan nefis, hücrede gördüğün gibi, nesnelerin karışımından ve onların
olgunlaşmasından sonra oluşur: önceden belirlenmiş evreye geldiğinde Tanrı, içinde gizli olan nefsi açığa
çıkarır. Rabbin, gerçekten, dilediğini yapar ve istediği gibi buyurur.

Kastedilen nefse gelince, o gerçekten de Tanrı Sözü ile ortaya çıkmıştır ve öyle ki, Rabbinin sevgisiyle 32
yakılıp tutuşursa onun alevini ne itiraz suları ne de dünyanın denizleri söndürebilir. Bu nefis, insan
ağacında yanıp alevlenen ve “O’ndan başka Tanrı yoktur!” diye seslenen bir ateştir. Her kim onun
seslenişini işitirse, O’na kavuşanlardandır. Ve cesetten çıktığında Tanrı onu en güzel biçimde yükseltir ve
en yüce cennete alır. Kuşkusuz, Rabbinin gücü her şeye yeter.

Ba

Ayrıca bil ki insan hayatı ruhtan ileri gelir ve ruh, nefis onu nereye yöneltirse oraya yönelir. Apaçık bir güç 33
ile fazlın doğuş yerinden yükselen Tanrı Nefsi’ni tanıyabilmen için, sana vahiy ettiğimiz üzerinde düşün.
Yine bil ki nefsin iki kanadı vardır: sevgi ve rıza havasında uçarsa Rahman’a bağlı olur. Gelip geçici 34
arzuların havasında uçarsa o zaman Şeytan’a bağlı olur. Allah bizi ve sizi ondan korusun, ey anlayışlılar!
Nefis, Tanrı sevgisiyle yanıp tutuşursa, ona nefs-i mutmaine ve marziye derler; ancak boş heves ateşiyle
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yanıp tutuşursa o zaman ona nefs-i emmare derler. Açıkça anlayasın diye sana bu konuyu böylece
açıkladık.
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Ey Kalem-i Âlâ! En görkemli Rabbine yönelen kimseye, onu insanların söylediklerinden vazgeçirecek 35
şeylerden söz et. Söyle: Ruh, akıl ve nefis, işitme ve görme, değişik vasıtaları olmasından dolayı çok
sayıda ifadeleri olan tek bir gerçekliktir. Gördüğün üzere insanın kavrayış, hareket, konuşma ve duyma
kabiliyeti, hepsi Rabbinin onun içine koyduğu bu işaretten ileri gelir. Özünde tektir, ancak değişik
vasıtalardan dolayı çok yönlüdür. Bu, bilinen bir gerçektir. Örneğin, duymanın vasıtalarına yönelirse,
duyma ve onun vasıfları kendini gösterir. Bunun gibi, görmeye yönelirse, başka bir etki ve vasıf açığa
vurur. Bunun üzerine düşün ki asıl kastedileni anlayasın; kendini insanların söylediklerinden bağımsız
bulasın ve sağlam inananlardan olasın. Aynı şekilde Tanrı’nın bu işareti beyne, başa ve bunun gibi
vasıtalara yönelirse, aklın ve nefsin güçleri görünür. Gerçekten de Rabbin dilediğine muktedirdir.
36 Burada söz ettiğimiz her şeyi, Kur’an’daki kesik harflere ilişkin sorulara cevaben nazil ettiğimiz Levihlerde
açıkladık. Onlara bak ki izzet ve övgü sahibi Allah’ın ceberûtundan inenleri anlayasın. Böylece bu Levihte
az ve öz olmayı yeğledik. Tanrı’dan, sana bu özet aracılığıyla kelimelerin anlatamadığını bildirmesini ve bu
kâseyle sınırsız denizlerden içirmesini dileriz. Rabbin gerçekten fazıl ve sağlam kuvvet sahibidir.

37 Ey Kıdem Kalemi! Dünyanın Güneşi Irak’tan çıkana kadar Seninle orada beraber olan Ali’yi hatırla.* Biz
Rahman’ın tatlı kokularından mahrum olanların elinde esirken, o Huzurumuza erişmek için evini terk etti.
Tanrı’nın yolunda başımıza ve senin başına gelenlerden ötürü üzülme. Güven içinde ve doğru yolda ol.
Gerçekten de O Kendisini sevenleri zafere ulaştırır; O her şeye kadirdir. Her kim O’na yönelirse Mele-i
Âlâ’nın yüzlerini aydınlatır; söylediğime Tanrı Kendisi tanıktır.
38 Söyle: Ey kavim, dünyadaki dinleri ortaya çıkaran Kimse’ye arka çevirdiğiniz halde Allah’ın dinine hâlâ
iman ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Tanrı’ya ant olsun, siz Ateş ehlindensiniz! Hüküm Levihlerde Tanrı’nın
Kalemi tarafından işte böyle yazıldı. Söyle: Köpeklerin havlaması hiçbir zaman Bülbül’ü ötüşünden
alıkoymaz. Biraz derin düşünün ki Hakk’a giden bir yol bulabilesiniz.
39 Süphansın Sen, ey ilahım Allah! Seni özleyen âşıkların gözyaşları, Senden ayrı kalanların haykırışları ve
düşmanlarının eline düşen Sevgilinin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, Senin cömertlik ve lütuf
kanatlarının altına sığınanlara ve kendilerine Senden başka bir Rab edinmeyenlere yardım et.

Ey Rab! Seni görme şevkiyle ve Seninle birleşme isteğiyle yurtlarımızı terk ettik. Huzuruna varmak ve 40
ayetlerine kulak vermek için karayı ve denizi aştık. Ancak kıyıya vardığımızda Senden alıkonulduk, zira
müşrikler bizimle Yüzünün ışığının arasına girdiler.

Ba

Ey Rab! Büyük bir susuzluk bizi yakaladı; Sendedir bekâ kevseri. Sen dilediğine muktedirsin. Bizi 41
istediğimizden mahrum bırakma. Bize, sana yakın olan ve kendilerini İradene adamış kulların için takdir
ettiğini yaz. Bizi sevginde öyle sabit kıl ki, hiçbir şey bizi Senden ve Sana tapmaktan alıkoymasın. Sen
istediğini yapmaya muktedirsin. Sen gerçekten aziz ve kerimsin.
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REİS LEVHİ
(LEVH-İ REİS)
O hak ettiği üzere Yüce Hükümdar’dır!
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Kalem-i Âlâ buyuruyor: Ey kendisini insanların en büyüğü sayıp55 Mele-i Âlâ’nın gözünü sevinç ışıklarıyla 1
dolduran bu ilahi Genci kulların en alçağı sayan kimse! Bu Gencin senden ve senin gibilerden herhangi bir
beklentisi yoktur ve olamaz da; çünkü her ne zaman Rahman’ın bir Mazharı ve O’nun ölümsüz izzetinin
Açıklayıcıları ölüleri diriltmek üzere ölümsüzlük âleminden bu ölümlü âleme ayak bastı ve tecelli ettiyse,
senin gibiler insanların ıslahının bağlı olduğu böyle kutsal Kimseleri ve Tanrı birliği Heykelleri’ni fesatçı
bilerek suçlu saymışlardır. Onlar öldü gitti; sen de yakında öleceksin ve kendini büyük bir hüsran içinde
göreceksin.
Tutalım ki, senin kendi batıl kanaatince dünyanın bu Dirilticisi ve Yenileyicisi fesatçı ve suçludur; ya bu 2
kadınların, masum çocukların ve süt veren anaların suçu neydi ki kahır ve gazap kılıçlarına layık görüldüler?
Hiçbir din ve millette çocuklar suçlu sayılmaz. Tanrı hükmünün kalemi onlar üzerinde durmamış, geçmiştir;
bununla beraber senin zulüm ve gaddarlık kıvılcımın herkesi sarıyor. Eğer herhangi bir din veya mezhebe
inanır bir kimse isen, hiçbir Tanrı Kitabında ve semavi ilhamlı önemli Yazıda çocukların sorumlu
tutulmadığını bilmen gerekir. Tanrı’ya inanmayanlar bile böyle uygunsuz işleri işlemekten geri
durmuşlardır; çünkü her şeyin bir sonucu vardır ve hiç kimse bu gerçeği inkâr edemez, meğerki büsbütün
akıl ve anlayıştan mahrum ola. Onun için, bu çocukların inlemelerinin ve bu mazlumların gözyaşlarının da
bir sonucu olacağı kesindir.
Memleketinizde hiçbir zaman muhalefette bulunmamış, hükümetinize karşı asilik yapmamış ve gece 3
gündüz bir köşede oturup Tanrı zikriyle meşgul olmuş kimseleri haksızca yağmaladınız. Daha sonra, bu
Gencin sürgün emri geldiğinde, bu kullar kederle doldular. Ben Genci sürgüne göndermeye memur olanlar
ise: “Diğerleri herhangi bir şeyle suçlanmadılar ve devlet onları sürgüne göndermiyor. Kendileri sizinle
gitmek isterlerse buna kimse mani olmayacak.” dediler. Bu fakirler masraflarını kendileri üstlendiler ve
bütün mallarından vazgeçerek Ben Gencin yanında bulunmaya kanaat ettiler. Onlar Tanrı’ya tevekkül
ederek, tekrar Hak ile beraber hicret ettiler, Baha’nın hapis yeri Akka kalesi oluncaya kadar O’ndan
ayrılmadılar.
Vardığımızda, askeri memurlar hepimizi ortalarına alarak kadın, erkek, büyük, küçük demeden herkesi
askeri kışlaya yerleştirdiler. İlk gece herkes aç ve susuz bırakıldı; çünkü askerler kışlanın kapısını tutmuş,
kimsenin girip çıkmasına izin vermiyorlardı. Bu fakirleri düşünen yoktu, hatta su istedikleri halde su veren
bile bulunmadı.

5

Bir süredir hepimiz kışlada mahpus bulunuyoruz. Hâlbuki Edirne’de kaldığımız beş yıl süresince bütün
şehirliler, âlim, cahil, zengin, fakir, bu kulların temiz davranışlarına ve yaşayışına şahit olmuşlardır. Ben
Gencin Edirne’den çıkacağı sırada, bu Mazlumu zalimlerin elinde görmeye dayanamayan bir Tanrı dostu
kendi kendini feda etti. Yolda üç defa gemi değiştirdiler. Bu aktarmaların küçük çocuklar için ne derece
zahmetli bir iş olduğu malumdur. Gemiden çıktıktan sonra, dostlardan dördünü ayırdılar ve beraberimizde
gitmekten menedildiler. Ben Genç ayrıldıktan sonra, bu dört kişiden Abdulgaffar adlı birisi kendini denize
attı; sonunun ne olduğu belli değil.56

6

Bu yazdıklarım Bizi kaplayan zulüm denizinin ancak bir serpintisidir. Bununla beraber bunlarla
yetinmiyorsunuz! Memurlar her gün yeni bir baskı aracına başvuruyorlar. Bunun sonu gelmeyeceğe
benziyor. Onlar gece gündüz yeni planlar düşünüyorlar. Devlet hazinesinden esirlere verilen günde üç
somun ekmek yenilir gibi değil. Dünya kuruldu kurulalı böyle bir zulüm ne görülmüş ne de işitilmiştir.

Ba

4

Baha’yı yer ile gök arasında söyletene ant olsun! Sizin, güçlü, kudretli ve ulu Tanrı’nın sevgisi uğruna 7
ruhlarını, cisimlerini ve mallarını feda etmiş bulunanların yanında ne bir değeriniz var ne de bir zikriniz.
Tanrı yanında bir avuç çamur sizin ülkenizden, saltanatınızdan, izzet ve mutluluğunuzdan daha büyüktür. O,
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dilerse, sizi dağılmış toza çevirir. O Sizi yakında Kendi katından gelen büyük bir kahırla kahredecek, aranızda
fesat çıkacak ve memleketiniz parçalanacaktır. O zaman feryat edip yalvaracaksınız ama kendiniz için bir
yardımcı bulamayacaksınız.
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Ben bunu aklınızı başınıza toplamanız için söylemiyorum, çünkü biliyorum ki Tanrı’nın gazabı sizleri 8
sarmıştır ve hiçbir vakit uslanmayacaksınız. Maksat mübarek kimselere reva görülen zulümleri anlatmak da
değil; çünkü bu insanlar Rahman’ın şarabıyla heyecana gelmişlerdir. Tanrı inayetinin hayat sularıyla
öylesine sarhoş olmuşlardır ki Hak yolunda dünyanın bütün zulmüne de uğrasalar bundan memnun olurlar
ve hatta bundan dolayı şükrederler, hiçbir şikâyette bulunmazlar. Hayır, bilakis onların damarlarındaki kan
Tanrı yolunda dökülmek için her an âlemlerin Rabbine yalvarmaktadır. Onların başları da yüreklerin ve
ruhların Sevgilisi yolunda mızraklara geçirilmeyi ummaktadır.
Üzerinize bir kaç defa bela indi, ama siz umursamadınız. Bunlardan birisi bir yangın idi. Bunun neticesinde 9
Şehrin büyük kısmı adalet ateşi ile yandı.57 Şairler buna dair kasideler söylemişler, o ana kadar böylesine bir
yangın görülmemiş olduğunu yazmışlardır. Buna rağmen, gafletiniz azalacak yerde arttı. Derken kolera
geldi, yine uslanmadınız. Fakat bekleyiniz ki Tanrı gazabı hazır oldu; çok geçmeden emir Kaleminden sadır
olan şeyi görürsünüz.
Acaba izzetinizi kalıcı mı zannettiniz veya mülkünüzü ebedi mi sandınız? Rahman’ın nefsine yemin olsun ki,
hayır. Ne sizin izzetiniz bakidir ve ne de Bizim zilletimiz. Bu zillet izzetlerin onurudur, fakat bunu ancak insan
olan takdir eder.

10

11 Bir zamanlar Ben daha çocukken ve ergenlik çağıma gelmeden önce, babam ağabeylerimden birini
Tahran’da evlendirmek istedi. O şehirde adet olduğu üzere yedi gün yedi gece düğün bayram yapıldı. Son
günde, “Bugün Şah Sultan Selim oyunu olacak” dediler. Şehzadelerden, devlet büyüklerinden ve şehrin ileri
gelenlerinden oluşan büyük bir kalabalık birikti. Ben evin bir odasında oturmuş seyrediyordum. Derken
binanın avlusuna bir çadır kuruldu. Baktım ki, insan şeklinde ve bir karış boyunda birtakım suretler çadırdan
dışarı çıkarak “Sultan geliyor, kürsüleri koyunuz” diye bağrışıyorlar. Sonra çadırdan çıkarak kimisi ortalığı
süpürmeye, kimisi ortalığı sulamaya başladılar. Sonra başka bir adam seslendi. Bu adam baş tellalmış.
Sultanın huzurunda selam için hazır bulunmalarını herkese hatırlatıyordu. Daha sonra, çeşitli kuklalar
topluluklar halinde sahnedeki yerlerini aldılar. Bunların ilki İran’da adet olduğu üzere külah ve şal takmıştı.
İkinci grubun savaş baltaları vardı, üçüncü grup ise falaka taşıyan cellâtlar ve hademelerden oluşuyordu.
Sonra bir şahıs, başında hakanlara mahsus bir taç olduğu halde, şahane bir şevket ile büyük bir ihtişam
içerisinde salına salına, dura dura yürüyegelerek büyük bir vakar, sükûn ve ağırbaşlılıkla tahta geçip oturdu.
12 Şah tahta oturunca, top ve boru sesi ortalığı kapladı. Duman, çadırı ve sultanı bürüdü. Duman dağılınca,
baktım ki sultan yerinde oturuyor, vezirler, şehzadeler ve ileri gelenler onun huzurunda ayakta. O sırada bir
hırsız yakaladılar, getirdiler. Sultan boynunun vurulması emrini verdi. Baş cellât derhal hırsızın boynunu
vurdu ve kana benzer kırmızı bir su çıkıp aktı. Bunun ardından Sultan huzurundakiler ile konuşmaya başladı.
O esnada falan sınırda bir isyan çıktığına dair başka bir haber geldi. Sultan askeri teftiş ederek birkaç alay
askeri toplarıyla birlikte görevlendirdi. Birkaç dakika sonra çadırın arkasından top sesleri işitildi. Savaşın
başlamış olduğu bildirildi.

Bu manzaralar karşısında Ben hayretler içerisinde düşünüp duruyordum. Selam töreni bitti, çadırın perdesi 13
indirildi. Yirmi dakika kadar sonra, bir adam, koltuğunun altında bir kutu ile çadırdan çıktı.

Ba

“Nedir bu kutu ve ne idi bu gördüklerim?” diye sordum ona.

14

“Bütün bu serili aletler, görülen nesneler, sultan, şehzadeler, vezirler, görkem, kudret ve iktidar, şimdi hepsi 15
şu kutunun içerisinde” dedi.
Her şeyi Ağzından çıkan tek bir kelimeyle yaratan Rabbime yemin olsun! O günden itibaren dünyanın bütün 16
ihtişamı ve süsleri bu Gencin gözünde o gösteri gibidir; hiçbir zaman bir hardal tanesi kadar bile önemli
değildir ve olmayacaktır. İnsanların bu gibi şeylerle övünmesine şaşarım; öte yandan iç gözleri açık olan
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kimseler, her debdebe sahibinin debdebesini görmezden önce, onun bir gün yok olacağını kesin olarak
görürler. “Her neye baktıysam, önce onun yok oluşunu gördüm; Allah bu dediğime şahittir!”
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Şu birkaç günlük ömrü doğruluk ve insafla geçirmek herkes için gereklidir. Bir kimse Hakk’ı tanımayı 17
başaramazsa bile, hiç olmazsa akıl ve adalet ayağıyla yürüsün. Çok geçmez, bütün bu görünen nesneler,
görülebilen hazineler, dünyevi mallar, sıra sıra dizilmiş askerler, süslü elbiseler, kibirli adamlar, mezar
kutusuna teşrif edecekler. Tam şu anlattığım oyundaki kutu gibi. Bütün bu boğuşmalar, didişmeler ve
iftiharlar sağgörülülerce çocuk oyuncağı değerinde olmuş ve olacaktır. İbret al da görüp inkâr eyleyenlerden
olma.
Bütün bunların bu Gence ve Hak dostlarına bir etkisi yoktur; çünkü onlar zaten esirdir ve belaya 18
uğramışlardır. Esasen senin gibilerden bir bekledikleri de yok. Maksat, senin gaflet döşeğinden başını
kaldırıp kendine gelmen ve sebepsiz yere Tanrı kullarına sataşmamandır. Çalış ki, kuvvetin ve kudretin
yerinde iken bir mazlumun bir derdine derman olasın. Sen insafa gelir de bu geçici dünyanın işlerine ve
ihtilaflarına keskin bir gözle bakacak olur isen bütün bu şeylerin anlattığımız oyundaki gibi olduğunu itiraf
edersin.
19 Hakk’ın sözünü dinle, dünyadaki şeylerle övünme. Nerede o sana benzer olanlar ki yeryüzünde haksız yere
rablik iddia ettiler; Tanrı’nın Kendi memleketindeki nurunu söndürmeye kalkıştılar; Tanrı’nın diyarında
O’nun Evinin direklerini yıkmak istediler? Onları görüyor musun? İnsafa gel de Tanrı’ya dön; ola ki O, şu boş
hayatta işlediğin kötü işi sana günah yazmasın. Lakin Biz biliyoruz ki, sen Tanrı’ya dönmeye asla muvaffak
olamayacaksın; çünkü senin zulmün yüzünden cehennemin ateşi alevlendi, Ruh inledi, Arş’ın direkleri
sallandı ve Tanrı’ya yakın olanların yürekleri titredi.
20 Ey dünyanın sakinleri! Bu Mazlum’un sesini can kulağıyla dinleyiniz. Şu anlattığımız öykü hakkında iyice
düşününüz; ola ki bu sayede emel ve arzu ateşinde yanmaz ve bu alçak dünyanın yaldızına kapılarak Gerçek
Tanrı’dan uzak kalmazsınız. İzzet, zillet, fakirlik, zenginlik, zahmet ve rahatlık hepsi geçer. Ardından bütün
yeryüzünde olanlar mezara döneceklerdir. Onun için her görür göz sahibinin Ölümsüz Manzara’ya bakması
gerekir. Belki bu sayede zevalsiz Sultan’ın inayetleriyle ölümsüzlük Melekûtuna gelir ve Emir Sidresi’nin
gölgesinde barınır.
21 Her ne kadar bu dünya hile ve aldatmayla dolu olsa da, yine de her an bütün insanları yakında yok
olacakları konusunda uyarır. Babanın gitmesi oğul için bir uyarıdır ve onun da gideceğini bildirir. Keşke
dünya malı biriktirip Hak’tan mahrum kalan dünya sakinleri biriktirdikleri hazinenin kime kalacağını bilseler!
Hayır, Baha’nın nefsine ant olsun ki şanı yüce olan Tanrı’dan başka bir kimse bunu bilmez.

22 Şair Senai (üzerine rahmet olsun) ne güzel buyurmuş: “Öğüt alınız, ey kalpleri öğüt ile dolacak yerde
siyahlıkla dolmuş olanlar! Ey yanaklarında beyazlık bitmiş olanlar, öğüt alınız!” Fakat insanların çoğu
uykuda. Bu gibi insanlar, sarhoşken bir köpeğe ilgi duyup onu kucağına alıp onunla oynaşan, sonra anlayış
sabahı gelip güneş ışıkları ufku kapladığında, sevgilisinin aslında bir köpek olduğunu anlayan adama
benzerler ki, adam sonra utanç ve pişmanlık içinde, evine geri döner.

Ba

Bu Genci zillete uğrattığını veya O’na galip geldiğini sanma. Yaratıkların en alçağı sana hükmediyor, ama sen 23
bunun farkında değilsin. En aşağı ve zelil şey seni avucunda oynatıyor. Bu en alçak ve zelil yaratık, öteden
beri reddedilmiş olan nefis ve arzudur. Tanrı’nın sonsuz hikmeti olmasaydı, kendi çaresizliğini ve dünyadaki
herkesin çaresizliğini açıkça görebilirdin. Bizim zilletimiz, bilirsen, gerçekten bu Emrin izzetidir.
Bu Genç edebe aykırı bir sözü hiçbir zaman sevmemiştir ve sevmez de. Edep, bize yakın kullarımızı 24
süslediğimiz Gömleğimizdir. Yoksa gizli olduğunu sandığın bazı amelleri bu Levihte açıklardık.
Ey şevketli! Miralay ve askerlerin bu küçük çocuklara ve yoksullara eşlik etmelerine gerek yoktu. Gelibolu’ya 25
geldikten sonra, Ömer adlı bir binbaşı huzurumuza geldi. Onun söylediklerini Allah çok iyi biliyor. Kendi
suçsuzluğunu ve sizin hatalı hareketinizi anlattıktan sonra, bu Genç ona şöyle dedi: “Doğrusu o idi ki ilkin bir
meclis kurulsun, bu Genç, zamanın uleması ile bir araya gelsin ve bu kulların suçunun ne olduğu belli olsun.
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Fakat şimdi artık iş işten geçti. Sen, kendi sözüne göre, Bizi kentlerin en harabında hapsetmekle
görevlendirilmişsin. Sizden bir isteğim var: Senin için mümkün ise, bu isteğimi Sultan Hazretlerine arz eyle.
Ben Genç kendileriyle on dakika görüşmek istiyorum. Bu görüşme esnasında her neyi kanıt biliyor ve
Hakk’ın sözünün doğruluğuna delil sayıyorlar ise, söylesinler; istedikleri Tanrı katından getirilir ise bu
mazlumları salıverip kendi hallerine bıraksın.”
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26 Bu mesajımı ulaştıracağını ve alacağı cevabı bildireceğini vaad etti. Ondan bir haber çıkmadı. Gerçi herhangi
bir kimsenin huzuruna çıkmak Hakkın şanından değil; çünkü herkes O’na itaat etmek için yaratılmıştır; fakat
kendi yar ve diyarlarından uzak düşmüş olan bu küçük çocukları ve kadınları göz önünde tutarak böyle bir
şeye rıza gösterdik. Ömer hazır ve mevcut; sorunuz kendisine ki söylediğimin doğruluğunu anlayasınız.”

27 Şimdi çevremdekilerin çoğu hasta hasta hapiste yatmakta. Her şeyi bilen aziz Allah’tan başka bir kimse
Bizim başımıza gelenleri bilmez. Bu kullardan ikisi buraya gelişimizin ilk günlerinde öteki âleme koşmuşlardı.
Kefenleme ve gömme parası verilmedikçe bu ölülerin kaldırılmayacağı söylenerek ilk gün bu kutlu naaşların
gömülmesine engel olundu; hâlbuki onlardan bir şey isteyen olmamıştı. Tesadüfen o sırada para namına bir
şey yoktu. Her ne kadar işi bize bırakmalarını ve cenazelerin mevcut kimseler tarafından taşınmasını teklif
ettik ise de bunu da kabul etmediler. Nihayet bir seccade götürüp çarşıda açık artırma ile sattılar ve tutarını
teslim ettiler. Sonradan anlaşıldı ki toprağı bir parça kazarak o iki mübarek cesedi aynı çukura gömmüşler.
Hâlbuki kefenleme ve defin masrafını iki kat almış bulunuyorlardı.
28 Çektiğimiz çileleri gereği gibi anlatmaktan kalem ve dil aciz. Fakat bütün bu bela zehirleri bu Gencin
damağında baldan daha tatlı. Keşke dünyadaki bütün acılar, Tanrı yolunda ve Rahman’ın sevgisi uğrunda,
mâna denizine dalmış olan bu Faninin başına gelse!

29 Tanrı’dan sabır ve dayanıklılık diliyoruz; çünkü zayıfsın ve bilmiyorsun. Çünkü bilseydin ve kıdem yönünden
gelen rayihadan küçük bir miktar içine çekseydin, o zaman elinde olan ve seni sevindiren her şeyi bırakır ve
gelip bu Ulu Zindan’ın yıkık bir odasında otururdun. Allah’tan seni olgunluğa erdirmesini dile; dile ki amelin
iyisini kötüsünden ayırt edesin. Doğru yoldan gidene selam olsun!

FUAD LEVHİ
(LEVH-İ FUAD)

En Kutsal ve En Görkemli O’dur!

1

Bil ki, Allah aleyhimizde hüküm vermiş olanların en önde gelenini Kendi kudret ve saltanatının gücüyle
yakaladı. O, azabı görünce Paris’e kaçtı ve hekimlere sığındı.

2

“Bana yardım edecek kimse yok mu?” diye sordu.

3

Ağzının üstüne vuruldu ve dendi: “Kurtuluş yok!”59

4

Ba

Kâf Zâ.58 Yücelik denizinin ötesinden, kızıl diyardaki bela ufkundan sana sesleniyoruz. Gerçekten, O’ndan
başka aziz ve bol verici Tanrı yoktur. Emrimde dimdik dur, arzuladıkları şeye kavuşunca Rabler Rabbi’ni
inkâr edenlerden olma. Çok geçmeden Tanrı onları Kendi katından bir kahırla kahredecektir. O gerçekten
kudretlidir, kahredicidir.

O, kahır meleklerine döndüğünde korkudan neredeyse ölecekti. “Zenginliklerle dolu bir evim, Boğaz’da,
altından nehirler akan bir yalım var.” dedi.

5

Bir ses cevap verdi: “Bugün senden hiçbir fidye kabul olunmaz, görünür görünmez her ne versen de.
Herhangi bir kanıt ve yazılı dayanak olmadan hapse attığın Tanrı akrabalarının iniltisini işitmiyor musun?
Senin bu yaptığın yüzünden Cennet sakinleri ve sabah akşam Arş’ın çevresini dönenler feryat etmekte.
İşte şimdi Rabbin kahrı sana geldi. O, azabı pek şiddetli olandır!”60

6

51

9

O dedi: “Benim emrimde insanlar vardı, işte yetki fermanım.”

7

Bir ses cevap verdi: “Tut dilini, sen ey Çağrışma Gününü inkâr eden kimse!”61

8

O dedi: “Bana bir süre verilmez mi ki ailemi çağırayım?”

10 “Heyhat, ey Tanrı ayetlerinin inkârcısı!”
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11 O zaman dipsiz cehennemin bekçileri ona seslendiler: “Cehennemin kapıları senin için açıldı, ey
sınırlanamaz Rabbine arka çeviren kimse! Dön ona. O seni sabırsızlıkla bekliyor. Ey reddedilmiş olan
kimse! Bir dönem, çağın Nemrut’u olduğun zamanı unuttun mu? Senin zulmün kazıklar sahibi62 Firavun’un
zulmünün izlerini sildi. Tanrı’ya yemin olsun! Senin zulmün yüzünden kutsallık perdesi yırtıldı, cennetin
direkleri sarsıldı. Şimdi saklanacak yerin var mı? Nerede seni dilediğini yapan Rabbinin korkunç cezasından
koruyacak kimse? Bugün senin için sığınacak yer yok, ey Allah’a ortak koşan kuşkucu!” Bunun üzerine can
çekişmeye başladı ve gözleri karardı. Onu katımızdan bir kahır ile işte böyle ele geçirdik. Senin Rabbin
şiddetle cezalandırıcı bir Rabdir.
12 Ona Arşın sağından bir melek seslendi: “Gazap meleğine bak. Yüreğin63 kaynadığı Cehennemden başka
kaçacak bir yerin var mı?” Azap melekleri onun ruhunu karşıladılar ve bir ses yükseldi: “Kitapta vaat
olunan, ama varlığını gece gündüz inkâr ettiğin dipsiz çukura gir!”

13 Biz yakında onun gibi olanı da* azledecek ve memleketi idare eden Reislerini† ele geçireceğiz. Ben
gerçekten Güçlü ve Zorlayıcıyım. Sen Tanrı Emrinde sabit ol ve sabah akşam Rabbine övgüler sun.
İhsanlarımız sonucunda mağrur olan ve bütün isimlerin Rabbi olan Tanrı’dan yüz çevirecek kadar ileri
giden kimsenin iftiraları ruhunun ışığını söndürmesin. Şeytan kendi taraftarlarını nasıl kışkırtıyorsa, o da
kendi taraftarlarına öyle ilham veriyor. Çok geçmeden, onu hem bu dünyada hem öbür dünyada hüsrana
uğramış göreceksin. Gerçekten o, kendilerini büyük azap bekleyen kimselerdendir. O, o memlekette olan
birisine uzun bir yazı göndermiş, bu yazı kötülük işleyenlerin yazısıdır. Bu mektupta Allah ile alay etmiş ve
bütün varlıkları kedere düşürecek şeyler yazmış. Söyle: Muktedir ve sınırlanamaz Tanrı’nın gazabı seni
bulduğunda seni koruyacak bir kimse bulabilir misin?

Yüreklerde gizli olanları sana işte böyle haber verdik. Senin Rabbin Azizdir, her şeyi bilendir. Emrin zaferi 14
için ayağa kalk ve dostlarımı bir araya getir. Birçok insanın ayağının sürçtüğü bu Gün’de onları öğütle.
Söyle: Bugün, her gerçek inananın görevi Rabbine yardım etmektir. O, gerçekten, sizin yardımcınızdır;
oysa insanların bu Gün’de başka yönelecekleri kimse yok.
Sonra, Kitaplarımızda ve Levihlerimizde kendisine azap vaat ettiğimiz Mehdi’yi64 yakaladık. Ezici 15
kudretimiz onu çevreleyince, yalvardı: “Yaptıklarımdan geri dönebilir miyim?”
Bir ses şöyle dedi: “Vay haline senin, ey Kıyamet Gününü inkâr eden! İşte cehennem; alevleri senin için 16
hazırlandı. Boş ve anlamsız hayatında bütün iyi amelleri terk ettin. Bugün seni Tanrı’dan koruyacak bir
kimse yok. Sen öyle bir kimsesin ki senin yüzünden Kutsal Ruh inledi ve bütün ciğerler eridi.”
17

Ona dendi: “Rabbime yemin olsun ki, hayır! Hangi yolu denersen dene!”

18

Ba

O dedi: “Benim için bir sığınak yok mu?”

Bunun üzerine bir çığlık kopardı; mezarlarında yatanları titretecek bir çığlık. Yenilmez kudret Eli onu 19
kavradı ve ona dendi: “Cehennem ateşindeki azap yerine geri dön! Orası ne yaman bir yurt!”
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Biz onu, ondan önce gelenleri yakaladığımız gibi yakaladık. İşte onların örümceklere bıraktığımız evleri. Ey 20
akıl sahipleri, ibret alınız. Tanrı’ya karşı çıkan ve hakkında Kitapta kahır ayetleri inmiş olan kimse işte
budur. Ne mutlu onu okuyup üzerinde düşünene, çünkü böyle bir kimseyi iyi bir son bekler.

Ba
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21 İşte günahkârların öyküsünü sana böyle anlattık. Ta ki gözlerin sevinç ile parlaya. Sana gelince, seni çok
güzel bir son bekliyor.
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KRALLAR SURESİ
(SURE-İ MÜLÛK)
O İzzetlidir!
1
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Bu, isimler melekûtunda adı Hüseyin olan Kul’dan yeryüzü hükümdarlarının tümüne bir Levih’tir. Ola ki
onu açık fikirle karşılarlar, ilahi takdirin sırlarını onda bulur ve anlamını kavrayanlardan olurlar. Belki de
tüm sahip olduklarını bir yana bırakıp kutsallık yurtlarına döner ve Aziz ve Eşsiz Tanrı’ya yaklaşırlar.
Ey dünya kralları! Kutsal Ova’daki Kızıl Tepe’den yeşermiş, bu yüce ve meyve yüklü ağaçtan “O’ndan başka
İzzetli, Güçlü ve Bilge bir ilah yoktur” diye seslenen Tanrı Sesine kulak verin. Bu, yaklaşanlar için Allah’ın
kutsal kıldığı bir Nokta’dır ve ondadır ki O’nun sesi, göksel Kutsallık Ağacından işitilir. Ey hakanlar
topluluğu, Tanrı’dan korkun ve bu en yüce fazıldan kendinizi mahrum etmeyin. Neyiniz varsa fırlatıp atın;
Yüce ve Ulu Tanrı’nın Kulpuna sımsıkı sarılın. Kalplerinizi Tanrı’nın Yüzüne çevirin; arzularınızın size
buyurduklarını terk edin ve mahvolanlardan olmayın.

2

Ey kul, onlara Ali’nin* hikâyesini anlat; O ki izzetli ve önemli Kitabını taşırken, ellerinde Tanrı’dan kanıt ve
tanıtlarla, kutsal ve bol delillerle onlara gerçeği getirmişti. Oysa siz ey krallar, O’nun günlerinde Tanrı’nın
Zikrine kulak vermediniz ve nurlu Göğün ufkundan doğup parlayan ışıkların rehberliğinden yoksun
kaldınız. O’nun Emrini araştırmadınız; hâlbuki bu sizin için güneşin aydınlattığı her şeyden daha hayırlıydı;
n’olaydı bunu bilseydiniz. İran’ın o zalim din adamları O’nun aleyhinde hüküm verip O’nu insafsızca
katledinceye kadar gaflet içinde kaldınız. O’nun ruhu Tanrı’ya yükseldi ve uçmak sakinleri ile O’na yakın
gelen melekler bu zulüm karşısında iki gözleri iki çeşme ağladılar. Dikkat edin ki, bundan sonra da önceki
gibi kayıtsız kalmayasınız. Sizi yaratan Tanrı’ya dönün ve gafillerden olmayın.

3

Söyle: velayet Güneşi doğdu, bilgi ve hikmet Noktası belirdi ve Aziz ve Hikmetli Tanrı’nın Kanıtı zuhur etti.
Söyle: ölümsüzlük Ayı göğün ortasına yükseldi ve ışığı yüce âlemlerin sakinlerini aydınlattı. Yüzüm peçenin
arkasından göründü ve yerde ve gökteki her şeyi aydınlattı. Oysa siz O’nun için yaratılmış olmanıza
rağmen O’na dönmediniz, ey sultanlar topluluğu! İmdi size söylediklerime uyun ve onları gönül kulağıyla
dinleyin; arka çevirenlerden olmayın. Çünkü övüncünüz saltanatınızda değil Tanrı’ya yakınlığınızda ve
O’nun kutlu ve saklı Levihlerinde gönderilen buyruğuna itaatinizdedir. İçinizden biri tüm dünyaya, içinde
ve üzerindeki her şeye, denizlere, karalara, dağlara ve ovalara bile hükmetse, Tanrı’nın yanında adı
anılmadıkça bütün bunların ona hiçbir yararı olmaz, n’olaydı bunu bileydiniz.

5

Bil ki kulun izzeti Tanrı’ya yakınlığındadır ve O’na yaklaşmadığı sürece, tüm yaratıklar üzerinde hâkimiyet
kursa da hiçbir şeyin ona hayrı dokunmaz. Söyle: Tanrı meltemi Cennetin yönünden üzerinize esti; oysa siz
onu umursamadınız ve gafil kaldınız. Size Tanrı’dan kılavuzluk geldi; oysa siz onunla kılavuzlanmadınız ve
gerçekliğini reddettiniz. Tanrı’nın Lambası Emrin kandilinde yandı; ama siz onun ışığıyla aydınlanmadınız
ve ona yaklaşmadınız. Üstüne bir de hâlâ gaflet döşeğinde yatar durursunuz!

6

Öyleyse kararlı adımlarla kalkın ve kaçırdığınızı telafi edin. Sonra O’nun güçlü Denizinin kıyısındaki kutsal
Avlusuna yönelin. Yönelin ki, O’nun parlayan yüreğinin sedefinde saklı bilgi ve bilgelik incileri size
görünsün. İşte bu sizin için en hayırlı öğüttür. Kulağınıza küpe olsun ki doğru yola yönelenlerden olasınız.
Sakın ola ki O’na yönelenlerin kalplerini canlandıran Tanrı meltemini gönüllerinize esmekten
alıkoymayasınız. Bu levihte sizin için indirilen açık seçik uyarılara kulak verin ki, Tanrı da size kulak versin
ve fazlının kapılarını yüzlerinize açsın. Gerçekten O, Rahman’dır, Rahim’dir.

Ba

4

Ey dünyanın padişahları! Tanrı’dan korkunuz, Tanrı’nın koyduğu sınırları aşmaktan sakınınız. Kitabında
verdiği emirlere uyunuz; o emirlerin çizgisinden dışarı çıkmayınız. Uyanık olunuz, kimseye bir hardal tanesi
kadar olsun haksızlık etmeyiniz. Adalet yolunda gidiniz, adalet yolu doğru yoldur.
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7

8

Her sene masraflarınızı bir kat daha arttırmakta ve bunun yükünü uyruklarınıza yüklemekte olduğunuzu
öğrendik. Cidden söylüyorum; bu onların götüremeyeceği kadar ağır bir yük ve büyük bir zulümdür.
İnsanlar arasında adaletle hüküm veriniz, aralarında adalet timsali olunuz. İnsaf ile düşünürseniz, size ve
makamınıza yaraşanın bu olduğunu görürsünüz.

9
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Aranızdaki anlaşmazlıkları giderip silahlarınızı azaltınız ki masraflarınızın yükü hafiflesin ve içiniz rahat
etsin. Sizi birbirinizden ayıran ihtilafları ortadan kaldırınız; o zaman, şehirlerinizin ve ülkelerinizin
güvenliğini sağlayacak küçük bir kuvvet müstesna olmak üzere, artık büyük bir silahlı kuvvet bulundurmak
ihtiyacında olmadığınızı göreceksiniz. Tanrı’dan korkunuz, ılımlılık sınırını aşıp aşırıya kaçanlardan
olmayınız.

Size başvurup gölgenize sığınan herhangi bir kimseye haksızlık yapmaktan çekininiz. Tanrı korkusu ile 10
yürüyünüz; takva üzere yaşayınız. Kudretinize, ordularınıza, hazinelerinize dayanmayınız. Sizi yaratmış
olan Tanrı’ya tevekkül edip O’na güveniniz; bütün işlerinizde O’nun yardımını dileyiniz. O dilediğine yerin
ve göklerin askerleriyle yardım eder.
Biliniz ki, yoksullar aranızda Tanrı emanetidir. Emanete hıyanet etmeyiniz, onlara zulmetmeyiniz, hainlerin 11
yolunda yürümemeye dikkat ediniz. Adalet terazisinin kurulup herkese hakkının verildiği ve varsıl olsun
yoksul olsun bütün insanların eylemlerinin tartıldığı günde emanetinin hesabı sizden muhakkak
sorulacaktır.
12 Bu levihte açık ve eşsiz bir ifadeyle size verdiğimiz öğütlere kulak asmayacak olursanız Tanrı’nın ceza
kılıçları her yönden üzerinize çekilecek ve hakkınızda O’nun adaletli hükmü verilecektir. O gün O’na karşı
durmaya kudret bulamayacaksınız, kendi aczinizi göreceksiniz. Kendinize ve elinizin altındakilere acıyınız;
onlar arasında hükmünüzü Tanrı’nın en mukaddes ve yüce levhinde buyurduklarına göre veriniz.
Müminlere bir uyarı niteliğindeki bu Levihtedir ki Tanrı her şeyin belirlenmiş ölçüsünü tayin etmiş, her
şeyi onda açıklamıştır.

13 Emrimizi inceleyiniz, başımıza gelenleri araştırınız, Bizimle düşmanlarımız arasında adaletle hüküm veriniz,
komşularına karşı adilâne hareket edenlerden olunuz. Zalimin zulmünü durdurmaz ve mazlumun hakkını
korumazsanız insanlar arasında övünmeye ne hakkınız olur? Haklı olarak övünebileceğiniz ne var? Yiyip
içtiğiniz mi? Hazinelerinize doldurduğunuz servet mi? Yoksa bezendiğiniz ziynetlerin türlülüğü ve
değerliliği mi? Gerçek övünç bu gibi gelip geçici şeylerde olsaydı üzerinde yürüdüğünüz şu toprağın size
karşı övünmesi gerekirdi; çünkü bu şeyleri Hakk’ın izniyle size veren odur. Sahip olduğunuz her şey,
Tanrı’nın takdirine göre hep onun bağrındadır. Siz bu serveti Tanrı’nın bir inayeti eseri olarak onun
sinesinden çıkarıyorsunuz. İmdi halinizi bir düşününüz, övündüğünüz şeye bakınız. N’olaydı görüp
anlayaydınız!
14 Hayır! Bütün yaradılışı avucunda tutana yemin olsun ki, sizin hakiki ve ebedi övüncünüz ancak Tanrı
emirlerine sımsıkı yapışmakta, yasalarını can ve gönülden tutmakta, o yasaların uygulanmadan
kalmamasına dikkat etmekte ve şaşmadan doğru yolda gidedurmaktadır.

Ba

15 Ey Hıristiyanlık âlemi hükümdarları! Tanrı Ruhu İsa’nın “Ben gidiyorum ve yine geleceğim.”65 dediğini
işitmediniz mi? Öyle ise, O size bulutlar içinde tekrar gelince Yüzüne bakmak ve Huzuruna kavuşmak için
neden O’na yaklaşmadınız? Başka bir yerde de “Gerçeklik Ruhu gelince sizi tüm gerçeklere
yönlendirecek”66 buyurmuştur. Bununla beraber, O hakikati getirince O’na yönelmekten kaçınarak
kuruntu ve eğlencelerinize devam ettiniz. O’nu karşılamaya gelmediğiniz gibi, Tanrı ayetlerini ağzından
işitip Güçlü, Nurlu ve Hikmetli Olan’ın türlü hikmetlerinden yararlanmak için O’nun mülakatına da rağbet
göstermediniz. Bu kusurunuz sebebiyle Tanrı nefesinin üzerinize esmesine mani oldunuz, canlarınızı
O’nun hoş kokularından mahrum bıraktınız. Şehvetlerinizin vadisinde dolaşaduruyorsunuz. Siz ve sahip
olduğunuz her şey gelip geçecektir. Elbette Tanrı’ya dönecek ve bütün yaratıkları bir araya toplayacak
Olan’ın huzurunda bütün ettiklerinizin hesabını vereceksiniz.

İncil’de “Onlar ne kandan, ne etin iradesinden, ne de insan iradesinden değil, Allah'tan doğdular.”67 16
55

şeklinde bahsedilen, yani Tanrı’nın gücüyle izhar edilen kimseleri işitmediniz mi? Bununladır ki, gerçekten
Aziz, Her Şeyi Bilen ve Hikmetli Tanrı’dan olan birinin yaratılış âleminde görünebileceği kanıtlanmış olur.
Öyleyse Emrimizin haberi size eriştiğinde ne oldu da Bizden sorup soruşturmadınız? Böyle yapsaydınız
doğruyu yanlıştan ayırır, niyetimizi ve amacımızı keşfeder, kötü ve dik başlı bir kavmin ellerinden
çektiğimiz belaları öğrenirdiniz.
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Ey Paris Kralı’nın büyükelçisi!68 Yuhanna İncili’nde Söz ve Sözün Mazharları hakkında yazılanları unuttun 17
mu? Yoksa Ruh’un,* Sözün Mazharları hakkındaki öğütlerini göz ardı edip aymazlardan mı oldun? Değilse,
anlayışlıların ciğerlerini eriten, ölümsüzlük Âlemi sakinlerinin gözyaşlarının sel olup akmasına neden olan
ve Tanrı’ya yakın olanları mateme boğan şeyleri bize çektirmek için neden İran Büyükelçisi ile69 birlik
oldun? Tüm bunları Emrimizi incelemeksizin ve onun gerçekliğini kavramaya çalışmaksızın böyle yaptın.
Çünkü bu Emri araştırmak, Bizim başımıza gelenleri öğrenmek, adaletle hüküm vermek ve adillerden
olmak görevin değil midir?
18 Günlerin sona erecek, büyükelçiliğin bitecek ve bütün elindekiler yitip gidecek. Sonra yüce Sultan’ın
huzurunda ellerinin işlediklerinden dolayı hesap vermeye çağrılacaksın. Senden önce de nice büyükelçiler
geldi geçti; senden daha güçlü, makamları senden üstün ve senden daha zengindiler. Gel gör ki hepsi
toprak oldu; yeryüzünde ne adları kaldı, ne bir izleri ve onlar şimdi büyük bir pişmanlık içindeler.
Aralarında Tanrı’ya olan görevini yerine getirmeyen, kendi arzularının peşinden giden, şehvet ve rezalet
yolunda yürüyenler vardı. Ve aralarından Tanrı ayetlerinde emredilenlere uyanlar, kendilerini gölgeleyen
ilahi kılavuzluk doğrultusunda adil davranan ve Rablerinin rahmet sığınağına girenler de vardı.
19 Sana ve senin gibilere öğüdüm şudur ki, kimseye bize davrandığınız gibi davranmayın. Sakın Şeytan’ın
ayak izlerini takip etmeyin ve zalimin yolundan yürümeyin. Bu dünyadan yalnızca gerekeni alın ve artanını
bırakın. Tüm kararlarınızda insaflı olun, ne adaletin sınırlarını aşın, ne de onun yolundan ayrılın.

20 Ey hükümdarlar! Yirmi yıl oluyor ki her gün yeni bir belanın acı şerbetini tatmaktayız. Bizden önce
gelenlerin hiçbiri Bizim katlandığımıza katlanmamıştır. N’olaydı görüp anlayaydınız! Aleyhimize kalkanlar
bizi öldürdüler, kanımızı döktüler, malımızı yağma ettiler, adımızı lekelediler. Siz başımıza gelen belaların
çoğunu bildiğiniz halde ses çıkarmadınız, zalimin elini durdurmadınız. Adalet fikrinizin bütün insanlık
gözünde tamamıyla sabit olması için zalimin zulmüne engel olmak ve uyruklarınıza adaletle davranmak
göreviniz değil midir?
21 Allah halkın idare dizginini elinize, adaletle hüküm sürüp biçarelerin haklarını korumak ve haksızlık
yapanları cezalandırmak şartıyla teslim etmiştir. Tanrı’nın kendi Kitabında size tayin ettiği ödevi ihmal
ederseniz, isimleriniz O’nun katında haksızlar arasında anılır. Hatanız cidden fahiş olacaktır. Kendi
kuruntularınıza uyup yüceler yücesi, güçlüler güçlüsü, yanaşılmaz ve mücbir olan Tanrı’nın emirlerini
arkanıza mı atıyorsunuz? Sizdekileri atınız ve Tanrı’nın size emrettiğine sarılınız. O’nun fazlını isteyiniz;
O’nun fazlını isteyen O’nun doğru yolunda yürür.

Bulunduğumuz hali göz önüne getiriniz, müptela olduğumuz bela ve sıkıntıları seyrediniz. Bir an bile Bizi 22
ihmal etmeyiniz; Bizimle düşmanlarımız arasında adaletle hüküm veriniz. Bu sizin açık menfaatinize bir
hareket olur. Halimizi ve başımıza gelenleri size işte böyle anlatıyoruz ki bu belaları bizden uzaklaştırıp
yükümüzü hafifletesiniz. İsteyen Bizi bu belalardan kurtarmaya çalışsın; istemeyene gelince, Rabbim
şüphesiz yardımcıların en iyisidir.

Ba

Ey kul! Sana indirdiklerimizi halka bildir ve onları sakındır. Kimseden korkup çekinme, sarsılma. Tanrı’nın, 23
yerde gökte bulunanların gözünde Kendi kanıtını yükseltip Emrini yücelteceği gün yaklaşmaktadır. Daima
Rabbine güven, gözlerini O’na dik, O’nun doğruluğunu inkâr edenlerden yüz çevir. Efendin Tanrı senin için
yeter bir yardımcı olsun. Sana yönelecek hiçbir hükümdar bulunmasa da Biz dünyada Senin zaferini
sağlayıp Emrimizi yükseltmeye ant içmişizdir.
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Şehre varınca Sultan’ın Vekillerinin Seni yasa ve kuralları konusunda bilgisiz sanıp cahil yerine koyduklarını 24
hatırla. Söyle: Evet, Rabbim hakkı için! Ben Tanrı’nın kendi bağışı ile Bana öğrettiği şeylerden başka hiçbir
şeyi bilmiyorum. Buna tanıklık eder ve tereddüt etmeden itiraf ederiz.
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Söyle: Elinizdeki yasa ve kurallar kendi eseriniz ise, Biz hiçbir şekilde onlara uymayız. Hikmetli ve Her 25
Şeyden Haberdar Olan Tanrı’nın Bana emri budur. Allah ve O’nun kudreti sayesinde şimdiye dek tuttuğum
ve bundan sonra da tutacağım yol budur. Bu, doğru yolun kendisidir. Yok, eğer elinizdeki yasa ve kurallar
Hak tarafından konulmuş ise o halde kanıt getiriniz, eğer sözünüzde doğru iseniz. Söyle: Her insanın küçük
büyük bütün amellerini yazdığımız bir Kitapta, Sana yönelttikleri tüm suçlamaları ve Sana bütün
yaptıklarını yazdık.
26 Söyle: Ey Vekiller! Size yaraşan şey, kendi yasa ve kurallarınızı bırakmak ve Tanrı’nın buyruklarına sarılmak
ve böylece doğru yola kılavuzlanmaktır. Bilirseniz, bu sizin için sahip olduğunuz her şeyden hayırlıdır.
Tanrı’nın buyruğuna aykırı hareket ederseniz O’nun gözünde amellerinizin tek bir zerresi bile kabul
görmez. Bu boş yaşamda edip eylediklerinizin sonuçlarını yakında görecek ve cezasını çekeceksiniz.
Gerçek, şüphesiz gerçek, budur.
27 Geçmişte niceleri sizin işlediğinizi işlemiş, rütbe ve makamca sizden çok üstün oldukları halde sonunda
toprağa dönmüş ve bozulmaz hükmü giymişlerdir! N’olaydı Allah’ın Emri üzerinde derin düşünüp
vicdanınızın sesine uyaydınız! Siz de onların arkasından gidecek ve dostluk veya yardım eli uzatacak hiç
kimseyi bulamayacağınız bir meskene gireceksiniz. Gerçek söylüyorum; orada, yaptıklarınızdan ötürü
sorguya çekileceksiniz, Tanrı Emri’ne karşı görevinizde kusur etmiş olmanızın ve açık bir yürekle size
gelmiş olan Tanrı sevgililerini kibirle geri çevirmiş olmanızın hesabını vereceksiniz.
28 Nefsanî arzularınızın öğütlerine uyup zayıfların yardımcısı olan Tanrı’nın emrini yüzüstü bırakmayı
yeğleyen ve bu Tanrı sevgilileri hakkında birbiriniz ile meşveret edip karar veren sizlersiniz.
29 Söyle: Ne! Kendi kurallarınıza yapışıp Tanrı’nın kurallarını bir yana mı atıyorsunuz? Böyle yapmakla
kendinize ve başkalarına zulmetmiş oluyorsunuz. N’olaydı bunu anlayabileydiniz! Söyle: Eğer yasa ve
kurallarınız adalete dayanıyorsa, o halde niçin bozuk heveslerinize uygun gelenlere sarılıp arzularınıza
uygun düşmeyenleri reddediyorsunuz? Durum bu iken, hangi hakla insanlar arasında adaleti uygulamak
iddiasında bulunuyorsunuz? Kurallarınız, emrinizle yanınıza gelmiş bir Kimseyi reddedip O’na her gün acı
çektirmeyi mi emrediyor? O size, bir an bile olsa karşı geldi mi? Bütün Irak ahalisi ve her sağgörü sahibi şu
sözlerimin doğruluğuna tanıklık eder.

Ey Vekiller! Yargınızda insaflı olunuz. Ne suç işledik ki bu sürgünü hak ettik? Suçumuz nedir ki 30
bulunduğumuz yerden çıkarıldık? Sizi arayan ve isteyen Biziz; bununla beraber bakınız, Bizi kabulden nasıl
sakındınız! Allah’a yemin olsun ki, bu işlediğiniz büyük, hiçbir dünyevi haksızlıkla ölçülemeyecek bir
haksızlıktır. Buna Allah Kendisi şahittir.
Hiç yasalarınızı çiğnedim mi ya da Irak’taki vezirlerinize karşı geldim mi? Sorun onlara, sorun ki Bize 31
sağgörüyle davranasınız ve bilenlerden olasınız. Şimdiye kadar bir kimse Bizi onlara şikâyet etmiş mi?
Aralarından biri Bizden, Tanrı’nın kendi Kitabında indirdiklerine aykırı bir söz işitmiş mi? Öyleyse gösterin
delilinizi ki yaptıklarınızı doğrulayıp iddialarınızı kabul edelim.

Ba

Bize kendi yasa ve kurallarınıza göre muamele etmiş olsaydınız, emirlerinize uyup hükümlerinize itaat 32
ettiğimiz için Bize saygı ve hürmet göstermeniz gerekirdi. Aynı şekilde, Irak’ta sürgündeyken
buyruklarınızın uygulanması yolunda yüklendiğimiz borçları ödemek de size yaraşırdı. O zaman Bizi ve
dertlerimizi dinler ve sanki kendinizi yargılıyormuşsunuz gibi, adil hüküm verirdiniz. Kendiniz için
dilemediğinizi Bizim için dilemez, tam tersine cömert olurdunuz. Tanrı’ya ant olsun! Bizimle uğraşırken ne
kendi yasa ve kurallarınıza, ne de başka birininkilere uygun davrandınız; aksine, kendi kötü ve dik başlı
tutkularınızın emrettiklerine uydunuz, ey karşı gelenler ve kibirliler zümresi!
Ey Kutsallık Kuşu! Benim arkadaşlığımın göğünde uç ve izzet dağının ötesinde kabaran ölümsüzlük 33
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denizlerinde Sana açıkladıklarımızı insanlara bildir. Kimse Seni yıldıramasın, güçlü ve keremli Tanrı’na
güven. Biz Seni, gerçekten de, aydınlatıcı bir kitap veya Tanrı’dan kanıtlar olmadan Sana zulmedenlerden
koruyacağız.
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Söyle: Allah şahidimdir, ey gafiller topluluğu! Ülkenizde düzensizliğe sebep olmak veya halkınız arasına 34
nifak tohumları ekmek için gelmedik. Bilakis, sultanın emrine itaatimizden, yetkinizi yüceltmeye,
hikmetimizi size öğretmeye, unuttuklarınızı size hatırlatmaya geldik. Doğruluk üzere buyurduğu gibi:
“Bununla beraber öğüt vermeye devam et; çünkü öğüt müminlere fayda verir.”70. Ancak siz Ruh’un tatlı
ezgilerini dinlemediniz ve düşmanlarımıza kulak verdiniz. Onlar ki bozuk eğilimlerinin telkinlerine uyarlar,
amelleri Şeytan tarafından doğruymuş gibi süslenmiştir ve dilleri Bize iftiralar atar. O’nun izzetli ve
yanılmaz Kitabında ne söylediğini işitmediniz mi? “Özü sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde,
hemen araştırıp inceleyin”71 Öyleyse niçin Tanrı’nın buyruğunu arkanıza attınız da fesatçıların ardından
gittiniz?
35 İşittiğimize göre, bir iftiracı, bu Kul’un Irak’ta tefecilik yaptığını ve Kendisi için servet biriktirdiğini iddia
etmiş. Söyle: Hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda nasıl hüküm verebilirsiniz? Tanrı kullarına nasıl iftira
atar ve böyle şeytani işkiller yaratırsınız? Bu iş Allah’ın Resulü ve Nebilerin Mührü Muhammed’e indirilen
ve O’nun tüm insanlığa delili, kılavuzluğu ve uyarısı kıldığı o en kutsal ve korunmuş Kitapta
yasaklanmışken bu suçlama nasıl doğru olabilir? Bu Bizim İran’ın din adamlarına karşı çıktığımız
konulardan yalnızca biridir; ayrıca Kitabın metnine göre, tefeciliği tüm insanlara yasak kıldık. Tanrı,
sözlerimin doğruluğuna Kendisi tanıktır. “… nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde
kötülüğü emreder.”72 Tek isteğimiz size gerçeği bildirmektir ki haberdar olasınız ve takva üzere
yaşayasınız. Sakın kin ve nifak kokusu yayılan kişilere kulak asmayın; onlara itibar etmeyin ve doğruluk
üzere yaşayın.
36 Biliniz ki dünya ve dünyanın nimet ve ziyneti fanidir. Egemen Rab, Tehlikede Yardım Eden, Aziz ve Güçlü
Tanrı’nın Melekûtundan başka hiçbir şey kalıcı değildir. Ömrünüzün sımsıkı yapıştığınız günleri sona
erecek, meşgul olduğunuz ve övündüğünüz her şey son bulacak, meleklerden bir zümre, sizi bütün
yaratıkların yüreğini hoplatacak ve her zalimin tüylerini ürpertecek bir noktaya çağıracaktır. Bu boş
hayatınızda işlediğiniz şeylerden dolayı sorguya çekileceksiniz, amellerinizin cezasını göreceksiniz. O gün
size muhakkak gelecek, o saati kimse geciktiremeyecektir. Doğruyu söyleyenin ve her şeyi bilenin dili
buna tanıklık etmiştir.

Ey Şehrin halkı! Allah’tan korkunuz, insanlar arasında fesatçılık yapmayınız. İblis’in yollarında yürümeyiniz. 37
Hayatınızın şu kalan birkaç gününde biricik gerçek Tanrı’nın yollarında yürüyünüz. Sizden öncekilerin
günleri gibi sizin de günleriniz geçecektir. Atalarınız toprağa döndüğü gibi siz de toprağa döneceksiniz.
Benim Tanrı’dan başka kimseden korkmadığımı biliniz. Ben yalnız O’na güvenir, yalnız O’na sarılırım. 38
Benim için istediğinden başka bir şey istemem. Bilirseniz, bu gerçekten Benim gönlümün isteğidir. Ben
ruhumu ve cismimi âlemlerin Rabbi olan Tanrı’nın yoluna koydum. Tanrı’yı tanımış olan Tanrı’dan
başkasını tanımaz ve Tanrı’dan korkan, bütün dünyanın orduları bir araya da gelse, Tanrı’dan başka hiçbir
kimseden korkmaz. O’nun fermanı olmadıkça ağız açmam ve her gücün üstünde olan gücüne bel
bağlayarak O’nun doğru yolundan başka bir yola gitmem. O, doğruların ödülünü muhakkak verecektir.

Ba

Ey Kul! Şehre varınca gördüklerini anlat; anlat ki, tanıklığın insanlar arasında ebediyen kalsın ve inananlara 39
bir uyarı olsun. Şehre varınca, oranın idarecilerini ve büyüklerini bir araya toplanıp çamurla oynayan
çocuklar gibi gördük. Tanrı’nın Bize öğrettiği gerçeklerden feyiz alacak olgunluğa sahip ve şaşılacak
derecede güzel ve hikmetli sözlerimize rağbet göstermeye hazır bir kimseye rastlamadık. İç gözümüz onlar
için, aşırılıkları için ve yaratılmalarındaki maksat ve gayeye karşı gösterdikleri derin gaflet için acı acı ağladı
durdu. İşte o şehirde tanık olduğumuz şey budur. Bunu, onlara ve tüm diğer insanlara ibret olmak üzere
Kitabımıza geçirdik.
Söyle: Bütün özleyip peşinden koştuğunuz şey dünya ve yaldızları ise, bunu daha ana karnında iken 40
yapmalıydınız, çünkü o zaman her an bunlara yaklaşıyordunuz. N’olaydı anlayaydınız! Doğup olgunluk
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çağına geldiğiniz günden beri ise dünyadan her an uzaklaşmakta ve toprağa yaklaşmaktasınız. Öyleyse,
günleriniz sayılı ve fırsatınız elden gitmek üzere iken dünya hazineleri biriktirmek için bu kadar hırs
neden? Gaflet uykusundan uyanmayacak mısınız, ey gafiller?
41 Bu Kulun Tanrı’nın yüzü hürmetine verdiği öğütlere kulak veriniz. O sizden bir şey beklemiyor. O Allah’ın
yargı ve iradesine razıdır.
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42 Ey kavim! Günlerinizin çoğu gitti, azı kaldı. Sonunuz hızla yaklaşıyor. Kendi aklınızla düşünüp sımsıkı
sarıldığınız şeyleri bir yana atınız da artık Allah’ın hükümlerine yapışınız. Böyle yaparsınız belki Tanrı’nın
sizin için istediği şeye erer, doğru yolun yolcularından olursunuz. Dünyaya ve yalancı süslerine
sevinmeyiniz, onlara ümit bağlamayınız. Güveniniz yüceler yücesi ve büyükler büyüğü Tanrı’yı anmaya
olsun. Tanrı, elinizdeki her şeyi çok geçmeden hiçe çevirecektir. Korkunuz Tanrı’dan olsun, O’nun sizinle
olan misakını unutmayınız, O’ndan perdelenmişlerden olmayınız.
43 Tanrı’nın huzurunda böbürlenip O’nun sevgililerini hor görmeyiniz, onları reddetmeyiniz. Tanrı’ya ve
ayetlerine inanıp yürekleriyle Tanrı’nın birliğine tanıklık eden, dilleriyle O’nun tekliğini ilan edip O’ndan
izinsiz ağız açmayan müminlere karşı alçakgönüllü olunuz. Daldığınız uykudan belki uyanırsınız diye size
adalet ile bu öğütleri veriyor ve sizi sakındırıyoruz.
44 Yüklenmek istemediğiniz yükü başkasına yüklemeyiniz, kendiniz için istemediğiniz şeyi başkaları için
istemeyiniz. Tutmak isterseniz, işte, Benim size en iyi öğüdüm.

45 Davranışları sözlerine uyan, Tanrı’nın koyduğu sınırları aşmayan, yargıları Tanrı Kitabında yazılı buyruklarla
uyuşan din ve dünya bilginlerinize saygı gösteriniz. Biliniz ki, onlar yerde ve gökte bulunanlara kılavuzluk
meşalesidirler. Aralarındaki din ve dünya bilginlerini saymayıp ihmal edenler, Tanrı nimetlerinin kadrini
bilmemiş ve onu değiştirmiş olurlar.

Söyle: Tanrı size olan nimetini değiştirinceye kadar bekleyiniz. Hiçbir şey O’ndan kaçmaz. Yerde gökte ne 46
sır varsa hepsini bilir. Bilgisi her şeyi sarar. Yaptığınızdan veya yapacağınızdan dolayı sevinmeyiniz,
başımıza açtığınız belalara da sevinmeyiniz; çünkü amellerinizi vicdanınızda değerlendirecek olursanız siz
de göreceksiniz ki, bu gibi vasıtalarla ne kendi makamınızı yükseltebilir ne de Bizim yüce şanımıza gölge
düşürebilirsiniz. Bilakis, Allah şu çektiğimiz belalara sabırla katlandığımızdan dolayı ödülümüzü
artıracaktır. O, gerçekten, belalara sabırla katlananların karşılığını fazlasıyla verecektir.
Biliniz ki, bela ve sınavlar öteden beri Tanrı seçkin ve sevgililerinin, Tanrı’dan başka her şeyden kesilmiş 47
olan kulların nasibidir; o kullar ki, hiçbir mal ve ticaret onları Güçlüler Güçlüsü’nü anmaktan alıkoymaz. O
ağız açmadıkça ağız açmaz ve O’nun buyruğuna ayak uydururlar. Tanrı’nın yol yordamı böyle olagelmiş ve
böyle olagidecektir. Ne mutlu sabırlılara, onlar ki her darlık ve zorluk karşısında sabır gösterirler, başlarına
gelen belalardan ötürü sızlanmazlar ve feragat yolunda yürürler.

Ba

Başımıza gelenler daha önce de görülmüştür. Bizimki ne İslam diyarında yere fırlatılan ilk kadeh, ne de 48
böyle hilekârların Tanrı sevgililerine kurdukları ilk tuzaktır. Başımıza gelenler daha önce İmam Hüseyin’in
başına gelenlere benzer. Çünkü kalpleri kötülük ve düşmanlık dolu aldatıcıların elçileri ona gelerek onu
kentten çıkmaya çağırdı; ancak o akrabalarıyla birlikte davete icabet edince, ona karşı ayaklanıp var
güçleriyle saldırdılar. Sonunda onu öldürdüler, oğullarını ve kardeşlerini katlettiler ve ailesinden geriye
kalanları da tutsak aldılar. İşte önceki devirde olup bitenler bunlardı ve Tanrı gerçekten de sözlerime
tanıktır. O’nun soyundan, Zeynelabidin olarak bilinen oğlu Ali el-Evsat’tan başka ne genç kaldı ne yaşlı.

49 O halde, ey aymazlar, geçmişte Hüseyin’in gönlündeki Tanrı sevgisi ateşinin nasıl da alevlendiğine bakın,
eğer düşünenlerdenseniz! Bu ateş öyle kuvvetlendi ki, en sonunda şevk ve özlem, onun elinden sabır
dizginlerini aldı ve Her Şeye Gücü Yeten’in aşkı yüreğini öyle bir vecde getirdi ki, ruhunu, nefsini ve her
şeyini âlemlerin Rabbi olan Tanrı’nın yolunda teslim etti. Tanrı’ya ant olsun! Bu, onun gözünde, yerin ve
göğün saltanatından daha tatlıydı. Çünkü gerçek âşıkın maşukuna, arayıcının aranılana ve sevenin sevilene
kavuşmaktan başka isteği yoktur. Gönülleri, sanki bedenin ruhu özlemesi gibi kavuşmaya hasrettir; hayır,
59

hasretleri bundan da büyüktür, keşke anlayabilseydiniz!
50 Söyle: Aynı ateş şimdi Benim bağrımda yanar. Dileğim bu Hüseyin’in de yaşamını, büyük ve ulu bir
makama erişme umuduyla, aynı şekilde feda etmesidir. Bu makamdadır ki kul kendine ölür ve Güçlü,
Yüce, Ulu Tanrı’da yaşar. Tanrı’nın bu makamda gizlediği sırları size açıklasaydım, bu yüce ve aydınlık
makama varabilmek için gerçekten de canınızı O’nun yoluna adar, mallarınızı bırakır ve sahip olduğunuz
her şeyden vazgeçerdiniz. Ama Tanrı, O’nun sırlarını bilmeyesiniz ve anlamını kavramayasınız diye
kalplerinizi perdelemiş ve gözlerinizi buğulandırmıştır.
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51 Söyle: gerçek ruh Tanrı’nın yakınlığını özler, tıpkı süt bebeğinin annesinin memesini istemesi gibi; hatta
onun özlemi bundan da şiddetlidir, eğer bunu bilseydiniz! Ve yine, onun bu hasreti, susuzluktan yanmış
kavrulmuş birinin inayet Fırat’ına veya günahkârın af ve merhamete duyduğu özlem gibidir. İşte Emrin
gizemlerini size böyle anlatıyor ve şimdiye kadar sizi meşgul eden her şeyden özgürleştirecek olanı böyle
bildiriyoruz ki, belki bu yüce cennetteki Kutsallık Avlusuna girersiniz. Tanrı’ya yemin olsun! Her kim oraya
girerse onun civarını asla terk etmez ve her kim oraya bakarsa gözünü oradan çevirmez, hatta inkârcı ve
müşriklerin kılıçları başına yağsa bile. İşte, Hüseyin’in başına gelenleri size böyle aktardık ve Tanrı’dan
onun için takdir buyrulanı Bize de yazmasını dileriz. O, gerçekten de, Cömert’tir, Kerim’dir.

Tanrı’ya ant olsun! Onun ameli sayesinde kutsallık burcuları her şeyin üzerine esti; Tanrı’nın kanıtı 52
tamamlandı ve tanıklığı tüm insanlığa açıkça gösterildi. Onun ardından Tanrı, onun kanını yerde
bırakmayan, düşmanlarını öldüren ve sabah akşam onun için ağlayan bir kavim ortaya çıkardı. Söyle: Tanrı
zalimin zulmünü yanına bırakmamaya ve fesatçıların kökünü kazımaya Kitabında yemin etmiştir. Biliniz ki
böyle kutsal amellerin varlık âlemi üzerinde derin etkisi vardır. Ancak bu etkiyi, gözleri Tanrı tarafından
açılmış, gönülleri perdelerden kurtarılmış ve ruhları doğru yola kılavuzlanmış olanlardan başka kimse
anlayamaz.
Günlerimizi hatırlayıp belalarımızın hikâyesini anlatacak, hiçbir delil ve kanıta dayanmaksızın Bize karşı 53
haksızca davranmış olanlardan hakkımızın teslimini isteyecek bir milleti Tanrı’nın ayaklandıracağı gün
yaklaşmaktadır. Allah Bize zulmetmiş olanların hayatlarına hâkimdir, işlediklerine pekâlâ vakıftır. Onları
günahlarından ötürü muhakkak yakalayacaktır. O, gerçekten, intikam alanların en sert davranışlısıdır.
Allah’a tövbe eder, O’na döner, kötü amellerinizin farkına varır, uykunuzdan silkinir, aklınızı başınıza 54
toplar, elden gideni telafiye çalışır ve iyilik yapanlar sırasına girersiniz diye işte size biricik gerçek Tanrı’nın
hikâyelerini böyle anlattık ve O’nun daha önce buyurmuş olduğu şeyleri size indirdik. İsteyen sözlerimin
doğruluğunu kabul etsin, istemeyen yüzünü çevirsin gitsin. Bana düşen, size Tanrı Emri’ne karşı işlediğiniz
kusuru hatırlatmaktır; ola ki bu uyarıma kulak asarsınız. Öyleyse sözümü dinleyip Tanrı’ya dönünüz ve
tövbe ediniz ki, O kendi rahmet ve fazlıyla size acısın, sizi günahlarınızdan arıtsın ve hatalarınızı bağışlasın.
O’nun merhametinin büyüklüğü, gazabından üstündür. Fazlı, geçmiş ve gelecekte varlık alanına çıkarılıp
hayat kisvesine büründürülen herkesi kapsar.

Ba

55 Ey vekiller! Sizi elinizdekilerden, dünyadan ve yalancı süslerinden yoksun bırakmaya geldiğimizi mi
sanıyorsunuz? Ruhumu elinde tutana yemin olsun ki hayır! Niyetimiz Sultan’ın buyruklarına karşı
gelmediğimizi açıkça göstermektir; asilerden de değiliz. Kesinlikle bilin ki Tanrı’nın, O’nun seçkinleri ve
sevgililerinin gözünde bu dünyanın hazineleri, altın, gümüş, nadir ve değerli mücevherler bir avuç çamur
kadar değersizdir. Çünkü yeryüzünde bulunanlar pek yakında yok olacak ve iktidar, güçlü ve eşsiz Tanrı’ya
kalacaktır. Yok olacak bir şeyin Bize de, size de yararı olmaz; eğer düşünecek olursanız.
56 Tanrı’ya ant olsun! Ne yanlış konuşurum, ne de Tanrı’nın bana buyurduklarından başka bir şey söylerim.
Bu Levhin her kelimesi buna tanıktır, onun içindekiler üzerinde düşünecek olursanız. Kuruntularınızın
öğütlerine ve nefsinizdeki Şeytan’ın fısıldadıklarına kapılmayın. Bunun yerine, hem iç hem dış yaşantınızda
Tanrı Emri’ni takip edin ve aymazlardan olmayın. Bu, sizin için evlerinizde biriktirdiğiniz ve gece gündüz
peşinde koştuğunuz her şeyden daha hayırlıdır.
57 Dünya da, içinizden sevindiğiniz şeyler de, insanlara karşı böbürlendiğiniz şeyler de gelip geçecektir.
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Yüreklerinizin aynalarını dünya pasından ve onda olan her şeyden arındırın ki Tanrı’nın parlak ışığını
yansıtabilsinler. Bu sayede Tanrı’dan başka her şeyden vazgeçebilir ve Kerim, Her Şeyi Bilen ve Hikmetli
Rabbinizin rızasını kazanabilirsiniz. Biz, bu dünyada ve din âleminde size fayda sağlayacak ve sizi kurtuluş
yoluna eriştirecek olanı gerçekten de gözlerinizin önüne serdik; keşke oraya yönelseniz!
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58 Dinle ey Sultan!* Daima doğruyu söyleyenin sözünü dinle. Tanrı’nın sana Kendi keremiyle verdiği
nimetlerin en küçük bir kısmında bile gözü bulunmayan ve şaşmadan doğru Yolda giden Kimsenin sözüne
kulak ver. Seni, belki iyiler zümresine katılırsın diye Rabbin Tanrı’ya çağıran ve hakiki mutluluğa
kılavuzlayan O’dur.
Ey Sultan! Boş heveslerinin esiri olup ellerine teslim edileni arkalarına atan ve emanete açıkça hıyanette 59
bulunan vekilleri sakın çevrene toplama. Tanrı’nın sana karşı iyi davranmış olduğu gibi sen de başkalarına
karşı iyi davran; halkın çıkarlarını bu gibi vezirlerin eline bırakma. Tanrı korkusunu yabana atma, takva
üzere yaşayanlardan ol. Çevrene ancak kendilerinden iman ve adalet kokusu aldığın vekilleri topla.
Bunlarla meşveret edip ileri sürülen fikir ve görüşlerden sence en iyi olanı seç ve iyi davrananlardan ol.
Şunu iyi bilesin ki, Tanrı’ya inanmayanın özü ve sözü doğru olmaz. Gerçek, şüphe götürmez gerçek budur. 60
Tanrı’ya hıyanet eden sultana da hıyanet eder. Böyle bir kimseyi hiçbir şey kötülükten alıkoyamaz, hiçbir
şey onu komşusuna hıyanet etmekten geri tutamaz, hiçbir şey onu doğrulukla yürümeye yöneltmez.
Sakın devlet işlerinin dizginini başka ellere bırakma, güvenine layık olmayan vezirlere güvenme, gaflet 61
içerisinde yaşayanlardan olma. Yürekleri sana uzak olanlardan çekin, onlara güvenme, işlerini ve
dindaşlarının işlerini onlara emanet etme. Sakın kurtların Tanrı sürüsüne çoban olmalarına meydan
verme, Tanrı sevgililerinin kaderini kötü niyetlilerin eline teslim etme. Tanrı buyruklarını bozanlardan
samimi iman ve vefa bekleme. Kötülük ve bozgunculuklarından güvende olmak istersen bu gibileri
yanından uzaklaştırıp kendini sıkı korumaya bak. Onları bırak, Aziz ve Kerim Rabbin Tanrı’ya bak. Her kim
kendini tamamıyla Tanrı’ya verirse Tanrı daima onunla birlikte olur. Her kim Tanrı’ya tam tevekkül ederse,
Tanrı onu her zarardan korur ve her fesadın kötülüğünden muhafaza eder.
Sözümü dinleyip öğütlerimi tutacak olursan Tanrı seni öyle yüksek bir makama çıkarır ki, orada yerdeki 62
insanların hiçbirinin eli sana dokunamaz ve seni incitemez. Ey Sultan! Tanrı buyruklarına candan sarıl,
zalimlerin gittikleri yola gitme. İdare dizginini eline al ve sımsıkı tut. Kamu işlerini bizzat kendin incele.
Hiçbir şey gözünden kaçmasın, bütün iyilik bundadır.
63 Bütün insanlar arasından seni seçip dindaşlarına padişah yapan Tanrı’ya teşekkür et. Sana yaraşan,
Tanrı’nın sana gösterdiği özel lütufların kadrini bilmek ve Ulu Adını daima ululamaktır. Tanrı sevgililerini
sever ve kullarını hainlerin hıyanetinden, onlara kimsenin zulmetmesine meydan vermeyecek şekilde
korur isen, O’na en iyi şekilde şükretmiş olursun. İnsanlar arasında Tanrı’nın yasasını uygulamak için ayağa
kalkmalısın ki O’nun yasasında sabit ve sağlam kalabilesin.
64 Ülkeni adalet ırmakları ile sularsan, Tanrı Kendi görünür ve görünmez orduları ile sana muhakkak yardım
eder, seni işlerinde destekler. O’ndan başka Tanrı yoktur. Bütün yaratık ve emir âlemi O’nundur. İçtenlikle
inananların eylemleri hep O’na döner.

Ba

65 Güvencen hazinelerin olmasın. Bütün güvenin Rabbin Allah’ın fazlına olsun. Her işinde O’na tevekkül et,
O’nun iradesine boyun eğenlerden ol. Yardımcın O olsun. Kendini O’nun hazineleriyle zenginleştirmeye
çalış, çünkü yerin ve göklerin bütün hazineleri O’ndadır. Dilediğine verir, dilediğinden alır. O’ndan başka
Malik ve Övülen Tanrı yoktur. Herkes O’nun merhamet kapısında fakir, herkes O’nun saltanatının belirtisi
karşısında âciz, herkes O’nun lütuf ve keremini diler.
66 Ilımlılık sınırını aşma, hizmetinde bulunanlara adaletle davran. Onlara ihtiyaçları oranında ver; servet
biriktirip süslenmelerine, evlerini donatıp faydasız şeyler elde etmelerine ve bu suretle müsriflerden

61

olmalarına yol açacak kadar değil. Onlara şaşmaz bir adalet dairesinde öyle davran ki, ne bir kimse ihtiyaç
içerisinde kıvransın, ne de lüks denecek bir hayat yaşasın. Adaletin kendisi budur.
Alçakların saygınları idare edip hükmetmelerine meydan verme, yüce gönüllülerin değersizlerin elinde 67
kalmasına izin verme; çünkü Biz Şehre geldiğimizde gözümüze çarpan bu idi ve Biz buna şahidiz. Şehirliler
arasında debdebeli bir hayat süren birtakım aşırı zenginler ve bunların yanı başında sefalet ve yokluk
içerisinde sürünen bir halk kitlesi gördük. Bu senin saltanatına yakışmaz, şanına yaraşmaz.
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Öğüdümü kabul ederek insanlar arasında adaletle hüküm sür ki, Allah adını yüceltsin ve adaletinin ününü 68
bütün dünyaya yaysın. Sakın vekillerini, tebaanın zararı pahasına yüceltme. Fakirlerin ve her seher kendi
hallerine inleyenlerin âhından sakın ve onlara karşı şefkatli bir padişah ol. Onlar, gerçekten, yeryüzünde
senin hazinelerindir. Sana yaraşan da hazinelerini seni soymak isteyenlerin saldırılarından korumaktır.
İşlerini yokla, her yıl ve hatta her ay durumlarını sor soruştur, görevlerini yüzüstü bırakanlardan olma.
Tanrı’nın şaşmaz Terazisini gözlerinin önüne koy ve O’nun huzurunda duruyormuşsun gibi amellerini her 69
gün ve her an o terazide tart. Tanrı korkusundan kimsenin ayakta duracak gücü bulamayacağı ve gafillerin
titreşeceği Gün’de sorguya çekilmeden önce sen kendi kendini sorguya çek.
Her hükümdara güneş gibi cömert olmak yaraşır. Güneş, aslında kendi özünde bulunmayıp ancak Güçlü ve 70
kudretli Tanrı’nın takdir buyurduğu lütufları saçarak bütün varlıkları büyütür ve her şeye hakkı olanı verir.
Hükümdar, merhametinde, Takdir Buyurucu ve Bilici Yüce Varlığın emri ile kendi rahmetini her toprağa
yağdıran bulutlar gibi cömert ve özgür olmalıdır.
Devlet işlerini bütünüyle bir başkasının ellerine emanet etmemeye dikkat et. Kendi görevlerini kendinden 71
daha iyi görecek kimse yoktur. İşte hikmet dolu sözlerimizi sana böyle açık açık bildiriyor ve seni zulüm
solundan adalet sağına geçirerek Tanrı inayetinin parıldayan okyanusuna yaklaştıracak şeyi sana böylece
belirtiyoruz. Senden önce gelip uyruklarına adilce davranan ve adaletin şaşmaz yolunda yürüyen
hükümdarların yürüdükleri yol budur.
72 Sen yeryüzünde Tanrı’nın gölgesisin. Böyle yüce ve ihtişamlı bir makama yaraşır şekilde hareket etmeğe
çalış. Sana indirdiğimiz ve öğrettiğimiz şeylere uymazsan, o büyük ve değer biçilmez şerefe kusur etmiş
olursun. O halde dönüp Tanrı’ya candan yapış; gönlünü dünyadan ve dünyanın boş şeylerinden arıt,
herhangi yabancı bir sevginin orada yer almasına izin verme. Kalbini böyle yabancı bir sevgiden tamamıyla
temizlemedikçe Tanrı nuru onun üzerine parlamaz; çünkü Allah insana iki kalp bağışlamamıştır. Bu O’nun
kadim Kitabında yazılı bir hükümdür. Tanrı’nın yarattığı gönül bir ve bölünmez olduğundan gönüldeki
sevginin de bir ve bölünemez olmasına dikkat et. Buna göre can ve gönülden O’nun sevgisine sarıl ve
O’ndan başkasının sevgisinden çekin ki Tanrı seni Kendi birliğinin okyanusuna daldırarak tekliğinin gerçek
destekleyicilerinden biri kılsın. Tanrı tanıktır ki, bu sözleri sana açıklamaktaki amacım seni dünyanın fani
şeylerinden arıtmak ve ölümsüzlük ceberûtuna girmene yardım etmektir. Ola ki, Tanrı’nın izniyle, orada
oturup saltanat sürenlerden biri olasın.

Ba

73 Ey Sultan, vekillerinin ellerinden neler çektiğimiz ve nasıl muamele gördüğümüz kulağına mı gelmedi,
yoksa gafillerden misin? Şayet işittin ve öğrendiysen, onların böyle davranmalarına niye razı oldun? Hiçbir
hükümdarın halkı için istemeyeceği bir şeyi nasıl olur da emirlerine uymuş ve buyruklarına itaat etmiş
olan Kimse’ye uygun gördün? Eğer ki bilmiyorsan, bu daha da vahim bir hatadır; Tanrı korkun varsa. Bu
zalimlerin elinden çektiklerimizi sana bu nedenle anlatıyorum.

74 Bil ki, şehrine senin buyruğunla geldik ve oraya apaçık bir izzetle girdik. Bununla birlikte Bizi senin
şehrinden dünyada hiçbir zillet ile kıyaslanamayacak bir zilletle sürdüler, haberdar olanlardan isen. Bizi,
hükümdarın iradesine karşı gelenlerden ve asilerden başka bir kimsenin girmediği yere* gitmek zorunda
bıraktılar. Oysa Biz sana asla ve bir an için bile karşı gelmemiş, buyruğunu işitince gereğini yapmış ve
iradene uymuştuk. Bununla birlikte vekillerin ne Tanrı’nın ölçülerine ve emirlerine uydular, ne de Nebilere
*

Edirne
62

ve Elçilerine inmiş olanları dikkate aldılar. Bize acımadılar ve öyle muamele ettiler ki, bunu ne bir
Müslüman bir başka dindaşına yapmıştır, ne de bir mümin bir kâfire. Sözlerimin doğruluğunu Tanrı bilir ve
buna tanıktır.
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Bizi senin şehrinden sürdüklerinde insanların yük ve eşya taşıdığı arabalara yerleştirdiler. Gerçeği bilmek 75
istersen, onların elinden gördüğümüz muamele böyleydi. İşte böyle uzaklaştırıldık ve asiler diyarı olarak
görülen şehre işte böyle getirildik. Oraya vardığımızda kalacak yer bulamadık ve garibanlar dışında
kimsenin kalmayacağı bir yere zorunlu olarak yerleştik. Orada bir süre barındık. Giderek artan yer
darlığından dolayı da eski sahiplerinin aşırı soğuk yüzünden terk ettiği evler bulup kiraladık. İşte bu
şekilde, kışın ortasında, yaz sıcağının dışında kimsenin kalmayacağı evlerde tutulduk. Ne ailemin, ne Bana
eşlik edenlerin kendilerini o zemherinin soğuğundan koruyacak giysileri vardı.
Keşke vekillerin, Bize de kendi aralarındaki usullere göre davransalardı! Tanrı’ya ant olsun ki Bize ne Tanrı 76
emirlerine, ne kendi savundukları usullere ve ne insanlar arasındaki kaidelere uygun, ne de yoksulların bir
yolcuyu kabul edişine benzer şekilde muamele ettiler. Onların ellerinden çektiklerimiz ve sana doğru
sözlülük ve içtenlik diliyle söyleyeceklerimiz bunlardır.
Onların emriyle kendilerine gelmiş ve bizzat senden aldıkları yetkilerine karşı çıkmamış olduğum halde 77
başıma bunlar geldi. Onların buyruklarına işte böyle uyduk ve itaat ettik. Bununla birlikte onlar, Tanrı’nın
emrini unutmuş görünüyorlar. O şöyle buyurur ve söylediği doğrudur: “Müminlere alçakgönüllü ol.” 73
Galiba tek düşündükleri kendi rahat ve huzurlarıydı; kulakları yoksulların inleyişlerine ve mazlumların
ağlayışlarına tıkalıydı. Sanki kendilerinin saf nurdan, başkalarının ise topraktan yaratıldığını sanıyor
gibiydiler. Ne sefildir onların kuruntuları! Hepimiz hakir, dayanıksız bir sudan yaratılmışızdır.74
78 Tanrı’ya yemin olsun, ey Sultan! Bana cefa edenlerden sana şikâyette bulunmuyorum. Ben kendi hüzün ve
kederimi ancak Beni ve onları yaratmış olup halimizi iyi bilen ve her şeyi gözeten Tanrı’ya açarım. Niyetim,
belki Bana yaptıklarını başkalarına yapmaktan geri dururlar ve uyarıma kulak verirler ümidiyle, onları
işledikleri işlerin sonuçlarından sakındırmaktır.

79 Bizi vuran felaket, çektiğimiz zorluk, Bizi saran üzüntü ve dert onların gönendiği servet ve rahatları gibi
geçip gidecektir. Bu yeryüzündeki hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir. Toz toprak içinde
geçirmeye mecbur tutulduğumuz günler, onların izzet sandalyelerinde oturdukları günler gibi sona
erecektir. Şüphesiz ki Tanrı Bizim ile onların arasında adaletle hükmünü verecektir. O, gerçekten de,
hâkimlerin en iyisidir.
80 Başımıza gelenlerden dolayı Tanrı’ya şükürler sunar, geçmişte alnımıza yazdığı veya gelecekte yazacağı
şeylere sabırla katlanırız. Tevekkülüm O’nadır; Emrimi O’nun ellerine teslim etmişimdir. O, sabır gösterip
Kendine güvenenleri muhakkak ödüllendirir. Yaratık ve emir alemi O’nundur. Dilediğini yüceltir, dilediğini
alçaltır. Yaptığından sorulmaz. O, Aziz ve Güçlüdür.

Ba

81 Ey Padişah! Sana yönelttiğimiz sözleri dikkatle dinle. Zalimi zulmünden menet, dindaşların arasındaki
haksızlık yapanları bertaraf eyle. Hakk’a yemin olsun! Çektiğimiz belalar onları anlatan kalemi inletecek
mahiyettedir. Hiçbir hakiki mümin ve Tanrı birliği inanlısı, gözleri dolmadan bu belaların hikâyesini
dinleyemez. Hatta çektiklerimiz düşmanlarımızı ve onların ötesinde her görür göz sahibini ağlatacak
derecede büyüktür. Müminlere bir kale ve Tanrı birliğine inananlara bir koruyucu olasın diye sana
yaklaşmak istememize ve halkı senin gölgene girmeye davet etmemize rağmen bütün bu sıkıntılara
uğratıldık.

Ey Sultan, Ben sana hiç itaatsizlikte bulundum mu? Kanunlarından herhangi birine hiç muhalefet 82
gösterdim mi? Irak’ta seni temsil eden memurların arasında, Benim sana karşı sadakatsizliğimi ispat
edecek kimse var mı? Âlemlerin Rabbine yemin olsun ki hayır! Ne sana ne de senin memurlarına hiçbir
vakit karşı gelmedik. İnşallah, geçmişte çektiğimiz belaların daha şiddetlisine de uğrasak bundan böyle de
sana karşı gelmeyiz.
63

Seni Kendine boyun eğip buyruklarını tutmaya muvaffak buyurması ve şer askerlerinin hücumundan 83
koruması için, senin adına gece gündüz ve sabah akşam Tanrı’ya yalvarıyoruz. İmdi hoşuna gideni yap ve
Bize makamına yaraşır ve saltanatına uygun düşer şekilde davran. Şimdi veya bundan sonra her yapmak
istediğin işte Tanrı’nın kanununu unutma. Söyle: Hamdolsun âlemlerin Rabbine!
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Ey Şah’ın Şehir’de bulunan Büyükelçisi! Tanrı Emri’nin kaderi Benim elimde mi sanıyorsun? Benim 84
mahpusluğum, zilletim, ölümüm ve hatta yokluğum onun gidişini değiştirir mi zannediyorsun? Ne boş
sanı, ne saçma hayal! Sen, yüreklerindeki boş kuruntuların peşinden gidenlerdensin. O’ndan başka Tanrı
yoktur. O Kendi Emrini açıklayıp Kanıtını yükseltmeye, irade buyurduğunu gerçekleştirip ne senin ellerinin,
ne de Hak’tan yüz çevirenlerin ellerinin yetişemeyeceği bir yüksekliğe çıkarmaya muktedirdir.
Tanrı’yı Kendi iradesini yerine getirmekten alıkoyacağını, hükmünü icradan meneyleyeceğini, saltanatını 85
sürmesine engel olacağını mı sanıyorsun? Yerde veya gökte bulunan herhangi bir şeyin O’nun Emrine
karşı durabileceğine mi inanıyorsun? Hakk’a yemin olsun ki, hayır! Yaratık âleminde hiçbir şey yoktur ki
O’nu maksadına ermekten alıkoyabilsin. Öyleyse, kuruntuyu bırak; çünkü kuruntu hiçbir zaman gerçeğin
yerini tutmaz. Ettiğinden cidden pişmanlık duyup seni yaratan, seni büyüten, seni dindaşların arasından
seçip elçi yapan Tanrı’ya dön.
86 Şunu da bil ki: Kendi emriyle yerde gökte olan her şeyi yaratan O’dur. O halde, O’nun hükmü ile yaratılan
O’nu nasıl yenebilir? Tanrı sizin sanılarınızın çok, hem de pek çok üstündedir, ey kötülük kavmi! Eğer bu
Emir Tanrı katından ise, hiçbir kimsenin ona karşı durmasına imkân yoktur; değil ise, aranızdaki ulema,
boş heveslerinin peşinden gidenler ve Tanrı’ya baş kaldırmış olanlar onu baltalamaya muhakkak yeter.
87 Tanrı’nın bütün insanların arasından seçip Mesajını tebliğle görevli ve âlemlere rahmet kıldığı Elçisine
anlattığı üzere, Firavun ailesinden bir müminin vaktiyle söylemiş olduğu bir sözü de mi duymadın? Dedi ve
O’nun dediği doğrudur: “Rabbim Tanrı’dır deyip elçiliğinin kanıtları ile gelen bir kimseyi öldürmek mi
istiyorsunuz? O yalancı ise vebali boynuna; yok eğer doğru söylüyorsa, tehditlerinin hiç olmazsa bazısı
başınıza gelecektir.”75 İşte Tanrı, Kendi Dostuna şaşmaz Kitabında böyle vahiy buyurmuştur.

88 Ancak siz O’nun buyruğuna kulak asmadınız, hükmüne itibar etmediniz, Kitabında yazılı öğüdünü
dinlemediniz, O’nun doğru yolundan sapıp uzaklaşanlardan oldunuz. Her yıl, her ay, sizin yüzünüzden nice
kimseler öldürüldü! Yaratık âleminin gözlerinin tanık olmadığı ve hiçbir tarihçinin kaydetmediği nice
haksızlıklar yaptınız! Siz ey zulüm işleyenler! Zulmünüz yüzünden nice masum çocuklar öksüz ve nice
babalar evlatsız kaldı! Nice kız kardeş erkek kardeşinin yasını tuttu! Nice kadınlar hayatta biricik destekleri
olan kocaları için inleyip ağladı!
89 Zulmünüzü, gözünü Yüceler Yücesi ve Ulular Ulusu olan Tanrı’nın yüzünden bir an bile ayırmamış olan
Kimse’yi* öldürecek derecede ileri götürdünüz. N’olaydı O’nu insanlar arasında alışılmış olan tarzda
öldüreydiniz! O’nu göz görmedik bir şekilde öldürdünüz. Gökler O’na acı acı ağladı; Tanrı’ya yakın olanlar
O’nun başına gelen felakete inim inim inledi. O, Peygamberinizin soyundan değil miydi? O aranızda O’nun
evladı olarak tanınmamış mıydı? Daha öncekilerden hiç kimsenin yapmadığını siz O’na nasıl yaptınız?
Tanrı’ya ant içerim ki, yaratık dünyası sizin eşinizi görmemiştir. Peygamber evladından birini öldürüyor ve
sonra da başköşede kurulmuş seviniyorsunuz! Sizden önce sizin yaptıklarınızın aynısını yapanlara lanet
okuduğunuz halde kendi işlediğiniz çirkinliklerin farkında değilsiniz!

Ba

Hükmünde insaflı ol. Lanet okuduğunuz, Allah’ın kahrına havale eylediğiniz kimseler sizden başka türlü 90
mü davrandılar? Siz kendi Peygamberinizin evladını öldürdüğünüz gibi onlar da kendi Peygamberlerinin
evladını† öldürmediler mi? Sizin hareketiniz onların hareketine benzemez mi? O halde sizin onlardan
farkınız nedir, ey fesatçılar?
O’nun canına kıydığınız zaman, taraftarlarından biri öç almaya kalkıştı. Bu adam tanınan biri değildi; böyle 91

64

bir planı olduğundan kimsenin de haberi yoktu. Nihayet mukadder olan işi işledi. Hükmünüzde insaflı
davranırsanız görürsünüz ki, işlediğiniz şeylerin bütün günahı kimsenin değil sizin kendinizin boynunadır.
Bütün dünyada sizin yaptığınızı yapmış olan var mı? Âlemlerin Rabbine yemin olsun ki, yok!
Sizde görür göz olsa görürsünüz ki, tüm hükümdarlar ve sultanlar kendi Peygamberlerinin soyundan olan 92
kimselere ve kutsal kişilere büyük saygı ve hürmet gösterirler. Siz ise, hiçbir kimsenin hiçbir devirde
işlememiş olduğu şeylerin sorumlususunuz. Kötü davranışlarınız her anlayışlı yüreği sızlatmıştır. Bununla
beraber, hâlâ derin bir gaflet içindesiniz; hâlâ amellerinizin ne derece kötü olduğunu kavrayamıyorsunuz.
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İnatçılığınızda devam ede ede sonunda Bize karşı da ayaklandınız; Biz ki sizin düşmanlığınızı hak edecek 93
hiçbir harekette bulunmamıştık. Sizi yaratıp şekillendiren ve kuvvetlendirip O’na teslim olanlar* arasına
katan Tanrı’dan korkunuz yok mu? Daha ne zamana kadar sapkınlığınızda inat edeceksiniz? Hiç durup
düşünmeyecek misiniz? Ne vakit uyanacaksınız? Ne zaman ayacaksınız? Gerçek karşısındaki bu gafletiniz
ne kadar sürecek?
94 Kendi kendine bir düşün. Yaptıklarınıza ve ellerinizle işlediklerinize karşın Tanrı’nın ateşini söndürebildiniz
mi? Emrinin nurunu, ölümsüzlük denizlerine dalanları aydınlatan ve Tanrı birliğine samimiyetle
inananların yüreklerini cezbeden Işığını yok edebildiniz mi? Tanrı’nın Eli’nin ellerinizin üstünde; değişmez
Takdirinin tedbirlerinizin ötesinde olduğunu; O’nun kullarından çok yüce, iradesini gerçekleştirmeye
muktedir, dilediğini yapan, irade ettiğinden sorulmaz, istediğini takdir buyuran, muktedir ve kadir
olduğunu bilmiyor musunuz? Bunun doğruluğuna inanıyorsanız, neden endişelerinize son verip rahata
kavuşmuyorsunuz?

95 Her gün yeni bir zulüm işliyorsunuz; şimdi de Bana, işlerinize hiçbir müdahalede bulunmadığım halde,
eskiden yapmış olduğunuz muamelenin aynısını yapıyorsunuz. Size hiçbir zaman karşı gelmedim;
kanunlarınıza da baş kaldırmadım. Buna rağmen, işte nihayet Beni bu uzak yerde hapsettiniz! Fakat şunu
kesin bil ki, sizin ellerinizin veya müşriklerin ellerinin işlediği işler Tanrı’nın Emri’ni veya O’nun yöntemini
hiçbir suretle değiştirmemiştir ve değiştirmeyecektir.

96 Ey İran halkı! Uyarıma kulak veriniz! Beni öldürürseniz, Tanrı ölümümle açık kalacak yeri doldurmak için
mutlaka başka birini ayağa kaldıracaktır; çünkü O’nun yöntemi öteden beri böyledir ve siz O’nun
yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsınız. Hakk’ın yeryüzünde parlayan ışığını söndürmeye mi
uğraşıyorsunuz? Tanrı sizin arzuladığınızdan hoşlanmaz. O, sizin hoşunuza gitmese de, Kendi nurunu
tamamlayacaktır.

Ey Büyükelçi! Bir parça durup düşün, hükmünde insaflı ol! Ne yaptık ki Bizi Şah’ın Vekilleri yanında 97
kötüledin, kötü arzularına uydun, gerçeği saptırdın ve aleyhimizde bunca iftiralarda bulundun? Biz seninle
bir defa, o da İmam Hüseyin’in şahadetinin yıldönümü töreni sırasında babanın evinde görüştük. Bu gibi
törenlerde hiç kimse kendi fikir ve kanaatlerini başkalarına açıp konuşmak fırsatını bulamazdı. Doğru
sözlülerden isen, bu Sözlerimin doğruluğuna tanıklık edersin. Fikrimi ne senin ve ne de başkalarının
öğrenebileceği diğer toplantılara da devam etmedim. İddiamı kendi ağzımdan işitmemiş olduğun halde
nasıl olur da aleyhimize bir hüküm verebilirsin? Şanı yüce Tanrı’nın “Size selam verene, ‘Sen mümin
değilsin’ demeyin.”76 “Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na yalvaranları kovma!”77 buyurduğunu
duymadın mı? Sen Tanrı Kitabı’nın hükmünü terk ettin, hâlbuki kendini mümin sanıyorsun!

Ba

Bütün bu yaptıklarına rağmen, Hak şahittir ki, gerek senden ve gerek başkalarından Tanrı birliğine inanmış 98
hiçbir kimsenin görmediği zararı gördüğümüz halde, ne sana ve ne başkalarına karşı hiçbir kötü niyet
beslemiyoruz. Emrim Tanrı’dan başkasının elinde değildir. Güvenim ancak O’nadır. Şimdi büyük bir gurur
ile komşularına böbürlenenlerin devri geçeceği gibi sizin de günleriniz geçip gidecektir. Çok geçmeden
Tanrı’nın huzuruna çıkarılarak yaptıklarınızın hesabını verecek ve ellerinizin işlediği çirkin işlerden dolayı
layık olduğunuz cezayı çekeceksiniz. Zalimlerin yurdu ne yaman yurt!
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Tanrı’ya ant olsun ki, yaptığının bilincinde olsan kendin için acı acı gözyaşları döker, koşup Tanrı’ya sığınır 99
ve O seni affedinceye kadar bütün ömrünce ağlayıp inlerdin; çünkü O gerçekten Cömertler Cömerdi ve
İyiler İyisidir. Fakat sana şimdiden söyleyeyim ki, sen bütün kalbinle, bütün ruhunla, bütün iç varlığınla bu
dünyanın boş ve geçici süslerine sarıldığın için, ölünceye kadar gafletinde devam edeceksin. Bu dünyadan
göçtükten sonra, sana bildirdiğimizi göreceksin ve bütün yeryüzünde yaşayanların küçük büyük tüm
amellerinin kaydedildiği Kitap’ta senin de bu hayatta işlemiş olduğun amelleri yazılı bulacaksın. Öyleyse
öğüdümü dinle, can kulağıyla sözüme kulak ver, sözlerime önem vermezlik etme, gerçekliğimi
reddedenlerden olma. Sana bağışlanan şeylerden dolayı iftihar etme. Tehlikeden Koruyan ve Aziz
Tanrı’nın Kitabı’nda yazılı şu sözü göz önüne getir: “Kendilerine yapılan uyarıları unutunca bütün fani
şeylerin kapılarını onlara açtık.” Nasıl ki Biz de bu dünyanın ve onun süslerinin kapılarını sana ve
benzerlerine açtık. Bunun için bu kutlu ayetin78 son kısmında vaat olunan şeyi bekle; çünkü bu vaat,
Güçlüler Güçlüsü ve Hikmetliler Hikmetlisi Tanrı’nın bir vaadidir, mutlaka yerine gelecek bir vaattir.
100 Ey Benim kötülüğümü isteyenler! Kendiniz için hangi yolu seçip yürüdüğünüzü bilmiyorum. Biz sizleri
Tanrı’ya çağırdığımız, O’nun Gününü hatırlattığımız, sizlere O’na kavuşmayı müjdelediğimiz, sizleri O’nun
katına çektiğimiz ve sizlere O’nun şaşılacak derecede güzel hikmetlerini indirdiğimiz halde; bakınız sizler
Bizi nasıl reddediyor, imansızlar gibi yalancı dillerinizin söyledikleriyle Bizi nasıl mahkûm ediyor, Bize karşı
nasıl fesatlar kuruyorsunuz! Tanrı’nın Bize Kendi fazıl ve inayeti ile bağışladığı şeyi size belirtince: “Bu
ancak apaçık bir büyü.” diyorsunuz. Sizde anlayış olsa bu sözü sizden önce gelenlerin de söylemiş
olduklarını ve onların da tıpkı size benzer olduğunu anlarsınız. Bu suretle kendinizi Tanrı’nın feyiz ve
fazlından mahrum kıldınız, Tanrı’nın Bizim ile sizin aranızda hükmünü vereceği güne kadar da mahrum
kalacaksınız. O, gerçekten de yargıçlar yargıcıdır.
101 Aranızdan bazıları: “O Tanrılık iddiasında bulunuyor.” demişler. Tanrı’ya ant olsun ki bu kaba bir iftiradır.
Ben Tanrı’ya ve ayetlerine, Peygamberlerine ve meleklerine inanan bir kuldan başka bir şey değilim. Dilim,
yüreğim, iç ve dış varlığım O’ndan başka Tanrı bulunmadığına, O’ndan başka her şeyin O’nun emriyle
yaratılıp iradesinin işleyişiyle şekillendirilmiş olduğuna tanıklık ediyor. O’ndan başka Yaratıcı, ölüleri
Dirilten, Can Verici, Can Alıcı Tanrı yoktur. Ben Tanrı’nın Kendi nimeti ile Bana bağışladığı şeyleri ilan eden
bir Kimseyim. Günahım bu ise, Ben günahkârların birincisiyim. Ben ve akrabalarım elinizdeyiz. Dilediğinizi
yapınız. Bir an tereddüt etmeyiniz ki Tanrıma dönebileyim ve yüzünüzü artık göremeyeceğim bir yere
varabileyim. Benim gönlümün isteği, Benim en büyük arzum budur. Tanrı halime yeter bir şahittir.

Ey Büyükelçi! Kendini Tanrı’nın gözü önünde say. Sen O’nu görmüyorsan O seni muhakkak görüyor. 102
Dikkatli bak, Emrimiz hakkında insaflıca hüküm ver. Sende azıcık adalet fikri var ise söyle: Biz ne yaptık da
seni aleyhimize kışkırttık ve Bizi halka kötülemeye mecbur ettik? Biz Tahran’dan Şah’ın* emriyle ayrıldık,
onun izniyle Irak’a yerleştik. Ona karşı bir suç işlediysem niçin Beni serbest bıraktı? Suçum yok idiyse, niçin
dindaşlarınızdan kimsenin çekmediği belaları Bize çektirdiniz? Irak’a geldikten sonra devletin emrine karşı
gelecek hangi harekette bulunduk? Bizim davranışımızda kınanacak bir şey bulunduğunu kim söyleyebilir?
Oranın ahalisine kendin sorup soruştur ki gerçeği anlayabilesin.

Ba

On bir yıl o ilde kaldıktan sonra hükümetinizi temsilen oraya, adını Kalemimizin anmak istemediği bir elçi 103
geldi.79 İçkiye düşkün, şehvetperest, kötü bir adam. Bu arabozucu Irak’ı karıştırdı. Hakikat sever bir
kimseysen konuyu soruşturur, Bağdat ahalisinin çoğunun buna tanıklık ettiğini görürsün. Hemcinslerinin
malını gasp ve Tanrı’nın bütün emirlerini terk edip yasakladıklarını yapan bu şahıstır. Sonunda nefsinin
havasına uyarak aleyhimize kalktı ve zalimlerin gittiği yola gitti. Sana yazdığı bir raporda Bize birçok
ithamlarda bulundu ve sen de hiçbir delil ve ispat sormaya lüzum görmeksizin ona uyuverdin. Ne ondan
bir açıklama istedin ve ne gözünde doğruyu yanlıştan ayırt edebilmeni sağlayabilecek ve sana kanaat
verecek bir araştırmaya giriştin. Gerçeğin sana açıkça görünmesi ve işin içyüzünden haberdar olabilmen
için, gerek o tarihte Irak’ta bulunan Konsoloslardan ve gerek Şehrin† Valisi ve Müşiri’nden‡ bu adamın
nasıl biri olduğunu sor.

*

Nasıruddin Şah
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104 Tanrı tanıktır ki, Biz hiçbir suretle ne ona ve ne başkalarına karşı koyduk. Her koşulda Tanrı’nın emirlerini
tuttuk ve arabozuculardan olmadık. Buna kendisi de tanıklık eder. Onun niyeti Bizi tutup İran’a geri
göndermekti. Böyle yaparak göze girmek, kendisi için şöhret sağlamak istiyordu. Sen de aynı suçu aynı
maksatla işledin. Her şeyi bilen egemen Rabbin katında her ikinizin ayarı birdir.
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105 Bu sözlere seni muhatap tutmaktan amacımız, içimizi dökerek derdimizi hafifletmek veya herhangi bir
kimse nezdinde aracılık yapmanı istemek değildir. Âlemlerin Rabbine yemin olsun ki, hayır! Konuyu bütün
açıklığı ile gözlerinin önüne koyduk ki belki yaptıklarını idrak eder, Bize verdiğin zararı başkalarına da
vermekten geri durur, tövbe edip seni ve her şeyi yaratmış olan Tanrı’ya döner ve ileride basiretle hareket
edersin. Bu, senin için sahip olduğun her şeyden ve günleri sayılı büyükelçiliğinden daha iyidir.
106 Sakın insafsızlığa göz kapama. Tüm kalbinle adalete sarıl; Tanrı’nın Emri’ni değiştirme; gözlerini Tanrı’nın
Kitabı’nda indirilenlere dikenlerden ol. Hiçbir durumda, kötü arzularına uyma. Cömert ve Kadim Rabbin
olan Tanrı’nın hükmüne yapış. Muhakkak ki toprağa döneceksin; şimdi zevk aldığın bütün şeyler gibi sen
de hiç olacaksın. Bunu söyleyen, gerçeklik ve görkem Dilidir.
107 Tanrı’nın geçmişte yaptığı bir uyarıyı hatırlıyor musun? Hatırla ki ders alabilesin. Daima doğruyu söyleyen
Yüce Varlık bak ne buyuruyor: “Sizi topraktan yarattık, toprağa döndüreceğiz ve tekrar topraktan
çıkaracağız.”80 Tanrı’nın yeryüzünde yaşayan büyük küçük herkes için takdiri budur. Bu nedenle topraktan
yaratılmış, toprağa dönecek ve tekrar topraktan çıkarılacak olan bir kimseye Tanrı ve O’nun dostları
önünde kibirlenmek, onları hor görmek ve onlara karşı böbürlenmek yakışmaz. Bilakis, sana ve senin
gibilere yakışan şey, Tanrı birliği Mazharlarına boyun eğmek, insanları meşgul edip Aziz ve Övülen
Tanrı’nın yolundan saptırıcı ne var ise hepsini bırakan inançlılara saygı göstermektir. Sana ve bütün
güvenleriyle Rablerine güvenenlere yarayacak şeyi sana işte böyle bildiriyoruz.

Ey Şehrin uleması! Size gerçekle geldik; ama siz gaflet içindeydiniz. Görünen o ki benliğinizin örtülerine 108
sarınmış ölüler gibisiniz. Huzurumuza çıkmayı istemediniz; oysaki bu bütün edimlerinizden daha hayırlı idi.
Bilin ki velayet Güneşi tüm gerçekliğiyle doğdu ve siz ondan yüz çevirdiniz. Kılavuzluk Ayı göğün ortasında
yükseldi ve siz ondan perdelenmişsiniz. İlahi inayet Yıldızı kutsal ebediyet ufkunda parladı ve siz ondan
uzak kaldınız.
Şunu bilin ki bağlı olduğunuz, kıvanç duyduğunuz, gece gündüz andığınız ve ardı sıra gittiğiniz önderleriniz 109
bugün yaşasalardı, çevremi tavaf eder ve gece gündüz benden ayrılmazlardı. Oysa siz yüzünüzü bir an için
bile Benim yüzüme çevirmediniz; böbürlendiniz ve Kendisine canlarının istediği gibi davrananların elinde
cefa çekmiş olan bu Mazlumu umursamadınız. Ne durumumu araştırdınız ne de Başıma gelenleri
öğrendiniz. Böylece kendinizi bu parlak ve apaçık Noktadan esen kutsallık yellerinden ve cömertlik
esintilerinden mahrum bıraktınız.
Görünen o ki dıştakine sarılmışsınız da içtekini unutmuşsunuz ve yapmadığınız şeyleri söylemektesiniz. Siz 110
isimlere âşık olmuşsunuz ve kendinizi onlara adamış görünmedesiniz. Önderlerinizin isimlerini de bu
sebepten anıyorsunuz. Ola ki onlara benzeyen, hatta onlardan daha üstün biri gelse kendisinden
kaçarsınız. Onların isimleri sayesinde Kendinizi yücelttiniz, makamlarınızı emniyet altına aldınız ve hayatı
ve zenginliği yaşamaktasınız. Önderleriniz tekrar gelecek olsa, ne iktidarınızdan feragat eder, ne onlara
yönelir ne de yüzlerinizi onlara çevirirdiniz.

Ba

111 Biz sizi de insanların çoğu gibi, yaşamları boyunca anıp durdukları ve onlarla meşgul oldukları isimlere
tapar bulduk. Ne zaman ki bu isimlerin Malikleri görünür, her ne hal ise onları tanımaz ve topukları
üzerinde gerisin geriye dönerler. Sizi işte bu halde bulduk ve hareketlerinizi böyle saydık ve bu gün
yaptığınız her şeye tanıklık ettik. Şunu bilin ki bu Kul’un nazarında yeniden yaratılmadıkça, Allah bu günde
sizin ne düşüncelerinizi, ne O’nu anışınızı, ne O’na yönelişinizi, ne bağlılığınızı, ne de uyanıklığınızı kabul
edecektir; keşke bunu görebilseydiniz.
112 Tanrı’ya yemin olsun! Velayet Ağacı dikildi, bilgi Noktası göründü ve Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine
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Var Olan Tanrı’nın egemenliği kuruldu. Rabbinizden korkun. Nefsinizin havasına uymayın; ömrünüz
boyunca Tanrı yasasını gözetin. İzlediğiniz usulleri yenileyin ki kılavuzluk ışığı size yol göstersin ve Hakk’ın
yolunda koşabilesiniz.
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113 Ey Şehrin bilgeleri ve dünyanın filozofları! İnsani bilgi ve hikmetin Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine
Var Olan Tanrı’nın karşısında böbürlenmenize sebep olmaması için dikkat edin. Bilin ki gerçek hikmet
Tanrı’dan korkmak, O’nu bilmek ve O’nun Mazharlarını tanımaktır. Böylesi bir hikmet sadece kendini
dünyadan koparan ve Rablerinin rızası yollarında yürüyenlerce kazanılabilir. Sizin hikmetiniz bir kuyudan
bir ay çıkartıp öbüründen batıran ve ışığı üç fersah öteden görünen kimseninkinden daha mı büyüktür?81
Duymuş olduğunuz ve şimdi öğrendiğiniz gibi Tanrı, gerçekten de onun yaptıklarından geriye bir eser
bırakmadı ve onu toprak etti.

114 Anlayış ve hikmette ona denk veya onu aşan nice bilginler ve filozoflar oldu! Size denk olan ve sizi aşan
niceleri de vardır! Kimi Tanrı’ya inandı, kimi inanmadı ve ona eş koştu. Bunlar sonunda yurt edinecekleri
Ateşe atılırken, diğerleri Rablerinin rahmetine dönüp orayı yurt edindiler. Zira Tanrı size sizdeki bilimleri
değil, inanç ve davranışlarınızın hesabını sorar. Hikmette, sizi var eden ve gökleri ve onlardaki her şeyi,
dünyayı ve üzerindeki her şeyi yaratandan daha mı üstünsünüz? Hâşâ! Gerçek hikmet O’nundur. Bütün
yaratık âlemi O’nundur. Hikmetini insanların arasından seçtiklerine verir ve dilediğinden esirger. O
gerçekten Verici ve Kısıtlayıcı’dır ve O gerçekten Kerim’dir, Hikmetli’dir.

Siz ey dünyanın bilginleri! Ruh’un tatlı ezgilerini işitmek ve Tanrı’nın fazlıyla Bana bağışladıklarını 115
anlayabilmek için huzurumuza çıkmadınız. Gerçekten, bu rahmet artık sizden geçti, eğer bilseydiniz.
Likamızı arasaydınız, size, sizi başka her şeyden özgür kılacak olan bir bilgi verecektik. Ancak başarısız
oldunuz ve Tanrı’nın buyruğu böyle yerine geldi. Büyücülükle suçlandığımız için, şimdi bunu açıklamam
yasak, eğer ne demek istediğimi anlarsanız. Aynı sözler geçmişteki inkârcılarca da söylenmişti. Onlar ki
ecelleri geleli uzun yıllar oldu ve şimdi ateşte yanıp hallerine ağlarlar. Bugünün münkirlerini de aynı yazgı
bekler. Güçlü ve Her Şeye Yeten’in karşı konulmaz buyruğu işte böyledir.
Ve son olarak, size Tanrı’nın koyduğu sınırları aşmamanızı, insanların kaidelerine ve adetlerine kulak 116
vermemenizi öğütlerim; zira bunlar sizi “ne semirtir, ne de açlığı yatıştırır.” Bunun yerine gözlerinizi
Tanrı’nın buyruklarına dikin. İsteyen bu öğüdü Rabbine giden bir yol kabul etsin, isteyen kendi boş
hayallerine geri dönsün. Benim Rabbim, gerçekten de göklerdeki ve yerdeki her şeyden münezzehtir;
onların dediği ve yaptığı her şeyin ötesindedir.
İzzeti yüce Tanrı’nın buyurduğu şu sözlerle bitiriyorum: “Size selam verene, ‘Sen mümin değilsin’ 117
demeyin.”82

Ba

Selam olsun üzerinize ey inananlar topluluğu ve övgüler olsun âlemlerin Rabbine!
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