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ÖNSÖZ

Hz.Bahaullah’›n Irak’ta on y›l süren sürgünü, kötü ko-
flullar alt›nda ve Babi Dininin kaderinin en kötü oldu¤u dö-
nemde bafllad›. 1863’te dünyay› saran görevini ilan etmesi
ile son bulacak nüfuzlu ruhani kuvvetlerin, yavafl yavafl bil-
lurlaflmas›na tan›kl›k edildi. Bu y›llar s›ras›nda Ba¤dat ken-
tinden, fievki Efendi’ye göre “Oradan, a¤›r yaral›, üzeri-
ne bulutlar çökmüfl, unutulmak üzere olan, takatsiz
kalm›fl bir dini, fark›na varmadan canland›ran bir
kuvvet, haflmet ve izzet dalga dalga yay›ld›. Oradan,
gece ve gündüz hep artan bir güçle, geniflli¤i, bereke-
ti, itici kuvveti, yaz›lar›n›n hacmi ve çeflitlili¤i bak›-
m›ndan Hz. Bab'›nkinden daha üstün bir vahyin ilk
tecellileri do¤du.”1

Kalemi Âlâ’n›n bu ilk vahiylerinden biri olan Cevahirü’l-
Esrar, kelime anlam›yla s›rlar›n “cevherleri” veya “özleri”
anlam›na gelen, Arapça uzun bir risaledir. De¤indi¤i bir ta-
k›m konular ayn› zamanda de¤iflik vahiy biçimleriyle Fars-
çada Yedi Vadi ve ‹kan Kitab›nda da anlat›lm›flt›r. Bu iki
ölümsüz eser, fievki Efendi taraf›ndan Hz.Bahaullah’›n en
gizemli kompozisyonlar› ve Onun seçkin ö¤retisel çal›flma-
lar› olarak tan›mlanm›flt›r. Kuflkusuz, ‹lahi S›rlar›n Cevher-
leri, sonraki eserde2 sözü geçen “Arap dilinde vahyolmufl
levihler” aras›ndad›r.
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Hz.Bahaullah’›n gösterdi¤i, kitab›n merkezi konular›n-
dan biri de “dönüflüm” konusudur. Buradaki anlam› vaat
edilenin de¤iflik insan k›l›klar›nda geri dönüflüdür. Gerçek-
ten de önsöz niteli¤indeki özgün metnin bafllang›ç sat›rla-
r›n›n üstünde Hz.Bahaullah buyuruyor:

Bu risale, vaat edilen Mehdinin Ali Muhammet’e
(Hz Bab) nas›l dönüfltü¤ünü soran bir aray›c›ya yan›t
olarak yaz›lm›flt›r. Bu sorunun sa¤lad›¤› f›rsat ile bir-
tak›m konulara da de¤inildi. Bütün bunlar hem aray›-
c›n›n hem de bulan›n kullanabilece¤i ve yararlanabi-
lece¤i niteliktedir; ilahi erdem gözü ile görseydiniz.

Yukar›da sözü geçen aray›c› o zamanlar Kerbela’da otu-
ran Seyit Yusufi Sidihi ‹sfahani’dir. Onun sorusu Hz.Baha-
ullah’a bir arabulucu arac›l›¤› ile iletildi ve bu levih ayn›
gün yan›t olarak nazil oldu. 

Bu çal›flmada, baflka önemli konulara da de¤inilir: Geç-
mifl peygamberlere yöneltilen itirazlar›n sebebi; yaz›lar›n
görünürdeki anlamlar›yla okunmas›ndaki tehlike; yeni
mazhar›n gelifline iliflkin Kitab› Mukaddes’teki iflaretlerin ve
belirtilerin anlamlar›; ilahi vahyin süreklili¤i; Hz.Bahaul-
lah’›n yaklaflan ilan›n›n üstü kapal› söylenifli; “k›yamet gü-
nü”, “ dirilifl”, “ilahi huzura kabul” ve “yaflam ve ölüm” gi-
bi simgesel terimlerin anlam›; “Talep bahçesi”, “Aflk ve cez-
be kenti”, “ilahi birlik kenti”, “flaflk›nl›k bahçesi”, “kesin
hiçlik kenti”, “ölümsüzlük kenti” ve “ad› ve tan›m› olmayan
kent” arac›l›¤› ile ruhani aray›fl aflamalar›. 

‹lahi S›rlar›n Cevherleri’nin yay›mlanmas›, Nisan
2001’de duyurulan Befl Y›ll›k Plan›n “Kutsal eserlerden ‹n-
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gilizceye tercümelerin art›r›lmas›” hedefinin yerine getiril-
mesi için giriflilen projelerden biridir. Bu eser bat›l› okuyu-
cunun, gizil-güçler ile afl›lanm›fl ve fievki Efendi taraf›ndan
“Hz. Bahaullah’›n elçili¤inin verimli y›llar›” olarak betimle-
nen bir dönemin takdirini daha da derinlefltirecek ve Onun
zuhurunun göz önüne serilmesi hakk›nda araflt›r›c›lar›n da-
ha derin bir içgörü kazanmalar›na yard›m edecektir.
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Muktedir ve yarl›gay›c› Tanr›ya yak›n gelmeyi arzulayan-
lar için, yükselifl yolculuklar›ndaki tanr›sal s›rlar›n özü
haz›r edildi; ne mutlu billur sulardan içen iyi kimselere!

O YÜCELER YÜCES‹D‹R!

1. Ey adalet yolunda yürüyen ve fazl›n yüzüne bakan;
mektubun bana ulaflt› ve sordu¤un soruyu anlad›m;
ruhunun tatl› ezgisini gönlünün ta derinliklerinden
iflittim. ‹mdi, irade bulutu yükseldi ki hikmet ya¤-
muru üzerine ya¤s›n ve seni önceden elde etti¤in
her fleyden ar›nd›rs›n, çeliflme sahas›ndan seni birli-
¤in bar›na¤›na çeksin ve seni yasas›n›n kutlu ›rma-
¤›na do¤ru yönlendirsin. Belki ondan içersin, orada
istirahat edersin; susuzlu¤unu giderirsin, ruhunu fe-
rahlat›rs›n ve bu günde Allah›n nuru ile hidayete
erenlerin aras›na girersin.  

2. Her ne kadar bu günlerde yeryüzü köpekleri ve tüm
diyarlar›n y›rt›c›lar› Beni sarm›fllarsa da iç varl›¤›m›n
gizlili¤inde kald›m; Allah›n Bana verdi¤i güzel bilgi-
leri, hikmetinin cevherlerini ve kudretinin belirtileri-
ni aç›klamaktan yasakl›ysam da kibriyan›n kutsal
yerine yaklaflan, bengilik yöresine girmek isteyen ve
ilahi emrin flafa¤›nda bu var oluflun enginli¤inde uç-
may› amaç edinenin umutlar›n› bofla ç›karmak iste-
mem. Bundan dolay› sana, Tanr›n›n bana lütfettikle-
rinin aras›ndan baz› gerçeklerin, kötü niyetliler yay-
gara koparmas›n ve münaf›klar bayraklar›n› yükselt-
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mesinler diye, yaln›zca ruhlar›n kald›rabilece¤i ve
ak›llar›n tahammül edebilece¤i kadar›n› nakledece-
¤im. Allahtan dilerim ki bu hususta beni teyit etsin;
zira O merhametlilerin merhametlisi ve niyaz eden-
lerin vericisidir.

3. Bu sorular› yüre¤inde en bafltan düflünmen gerekti-
¤ini bil. Yeryüzündeki çeflitli halklar›, Tanr›n›n onla-
ra Kendi kudretinde gönderdi¤i, emrini yüceltmek
için aya¤a kald›rd›¤› ve Kendi birli¤inin içinde son-
suzlu¤un meflalesi atad›¤› resulleri tan›mamaya ne
sevk etti? Hangi sebeple insanlar onlara s›rt çevirdi-
ler, Onlar hakk›nda münakafla ettiler, onlara karfl›
geldiler ve onlarla çekifltiler? Hangi kan›tla onlar›n
risaletini ve yetkelerini reddettiler; hay›r, onlar›n
do¤ruluklar›n› inkâr ettiler ve onlara sövdüler ve
hatta onlar› katlettiler ve sürdüler. 

4. Ey bilgi çölüne ayak basan ve hikmet gemisinde
oturan! Bu sana anlatt›¤›m›zdaki s›rlara ermeden Al-
lah›n emrinde, emrin mazharlar›nda, hikmetin tan-
yerlerinde, vahyin mahzenlerinde, bilgisinin maden-
lerinde iman ve ikan mertebesine ulaflmay› uma-
mazs›n. Bunda baflar›s›z olursan, Tanr›n›n emri için
u¤raflmayanlardan, ikan gömle¤inden iman burcula-
r›n› solumam›fllardan, ilahi birli¤in yükseklerine ç›k-
mam›fllardan, övgü heykellerindeki ve kutsall›k öz-
lerindeki ilahi tekli¤i tan›mayanlardan say›l›rs›n.

5. Ey kardeflim, bu konuyu anlamak için öyle çabala,
öyle çabala ki kalbinin yüzündeki örtü aç›labilsin ve
bu ölümlü dünyada Tanr›n›n ceberutunun esraren-
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giz gerçekliklerini görecek, Melekutunun s›rlar›n›
kavrayacak, Onun üstün Özünün iflaretlerini idrak
edecek ve Rahman›n yarat›fl›nda bir farkl›l›k görme-
yen3 ve yer ile göklerin yarat›l›fl›nda kusur bulmaya-
n›n bulundu¤u makama erecek keskin görü ba¤›flla-
d›klar›ndan say›las›n.

6. Söz, bu yüce ve çetin konuya gelmifl, bu ulu ve nü-
fuz edilemeyen gizeme dokunmuflken, bil ki H›risti-
yan ve Musevi ümmetleri Tanr›n›n sözündeki kast›
ve Kitab›nda onlara verdi¤i vaatleri kavrayamad›lar
ve bu yüzden Onun Emrini inkâr ettiler, Resullerin-
den yön çevirdiler, kan›tlar›n› reddettiler. Bizzat
Tanr›n›n kan›tlar›na bakm›fl olsalard›, önderlerinin
ve ulemas›n›n aras›nda afla¤›l›k ve ak›ls›z olanlar›n
ad›mlar›n› takip etmeyi reddetselerdi, kuflkusuz, hi-
dayet mahzenine ve erdem hazinesine eriflirlerdi ve
Rahman›n kentinde, Suphan›n bahçesinde ve Onun
cennetinin hakikatinde sonsuz yaflam›n billur sula-
r›ndan içerlerdi; oysa Tanr›n›n onlara ba¤›fllad›¤›
gözlerle görmeyi reddettikleri ve onlar için fazl›yla
istediklerinden baflka fleyler istedikleri gibi, yak›nl›k
bar›na¤›ndan uzaklarda gezindiler, vuslat›n kevse-
rinden ve Onun faz›l bula¤›ndan yoksun kald›lar ve
nefislerinin kefenlerinde ölü olarak yatt›lar.

7. Tanr›n›n gücü ve kuvvetiyle, geçmifl kitaplarda vah-
yolunan baz› bölümleri anlataca¤›m ve Tanr›n›n zu-
hurlar›n›n seçilmifllerinin kutsal kiflilerinde ortaya ç›-
k›fl müjdelerinin belirtilerinin bir k›sm›n› anaca¤›m
ki sen bitmeyecek gündüzün güneflini tan›yas›n ve
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ne do¤uya ne de bat›ya ait olan A¤ac› alevlendiren
odu göresin.4 Belki gözlerin Mevlana ermek üzere
aç›l›r ve yüre¤in bu gizli hazinelerin içinde sakl› ni-
metlerden pay›n› al›r. Bu inayet için seni seçen ve
seni, Rableriyle buluflmas› sa¤lananlardan sayan
Tanr›ya flükürlerini sun. 

8. Matta’ya göre, Kendisinden sonra gelecek olan kifli-
nin zuhurunu müjdelemesinde gerekecek olan be-
lirtilere dayanarak, daha önceden ilk ‹ncil’de nazil
olan yaz›da: “Gebe kal›p çocuk bekleyenler ve em-
zikli olanlar›n vay bafl›na...”,5 gizemli Güvercin son-
suzlu¤un tam ortas›nda ku¤urana, göksel kufl, Sidre-
tü’l-Münteha’n›n üstünde ötene dek, der: “O günle-
rin s›k›nt›s›ndan hemen sonra, günefl kararacak, ay
›fl›¤›n› vermez olacak, y›ld›zlar gökten düflecek ve
göksel güçler sars›lacak; o zaman insan O¤lunun
belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halk-
lar a¤lay›p dövünecek, insan O¤lunun gökteki bu-
lutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldi¤ini gö-
recekler, Kendisi güçlü bir boru sesiyle meleklerini
gönderecek.”6

9. ‹kinci ‹ncil’de, Markos’a göre, kutsall›k güvercini
flöyle söyler: “Çünkü o günlerde, flu kurulu düzenin
Tanr› taraf›ndan kuruluflundan bugüne dek hiçbir
zaman olmam›fl ve bir daha da olmayacak korkunç
ac› gelecektir.”7 ve daha önceden oldu¤u gibi, bir
de¤ifliklik ve farkl›l›k olmadan yine ayn› ezgilerle fla-
k›r. Tanr› gerçekten Benim sözlerimin do¤rulu¤una
tan›kt›r.
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10. Üçüncü ‹ncil’de, Luka’ya göre, flöyle yazar: “Günefl-
te, ayda, y›ld›zlarda belirtiler görülecek. Yeryüzün-
de uluslar, denizin ve yükselen dalgalar›n u¤ultu-
sunda flaflk›na dönecek ve dehflete düflecekler. Dün-
yan›n üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar
korkudan bay›lacak; çünkü göksel güçler sars›lacak.
O zaman insan O¤lunun bulut içinde büyük güç ve
görkemle geldi¤ini görecekler. Bu olaylar gerçeklefl-
meye bafllay›nca Tanr›n›n melekutu yak›n demek-
tir.”8

11. Ve dördüncü ‹ncil’de, Yuhanna’ya göre, flöyle yazar:
“Babadan size gönderece¤im Avutucu geldi¤inde,
yani babadan ç›kan gerçeklik ruhu geldi¤i zaman, O
bana tan›kl›k edecek.”9 ve baflka bir yerde der ki:
“Avutucu, Tanr›n›n benim ad›mda gönderecek oldu-
¤u Kutsal Ruh, size her fleyi ö¤retecek ve ben size
ne söylediysem onlar› size an›msatacak”10 ve “fiim-
diyse beni gönderenin yan›na gidiyorum. Ne var ki
içinizden kimse bana ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sor-
muyor; ama size bunlar› söyledi¤im için...”11 ve yi-
ne “Size gerçe¤i söylüyorum, benim gidiflim sizin
yarar›n›zad›r. Gitmezsem Avutucu size gelmez; ama
gidersem, Onu size gönderirim.”12 ve “O, gerçeklik
ruhu, gelince sizi tüm gerçeklere yönlendirecek,
kendili¤inden konuflmayacak, her ne iflitiyorsa onu
söyleyecek ve size gelecek fleyleri gösterecek.”13

12. Bu, daha önce indirilen ayetler gibidir. Kendisinden
özgesi olmayan Tanr›ya ant olsun. Ben özet olmay›
seçtim; zira Onun azamet ceberutundan ve saltanat
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melekutundan Tanr›n›n Nebileri üzerine gelen bü-
tün sözleri anlatacak olsam, dünyan›n bütün sayfa-
lar› ve levihleri Benim konumu bitiremez. Tavsiye-
ler daha önce, geçmiflin bütün kutsal kitaplar›nda
an›lanlarla benzerdir; hay›r, hatta daha ulu ve yüce-
dir. Geçmiflte indirilen her fleyi aç›klamak istesey-
dim, Tanr›n›n Bana lütfetti¤i bilgisinin ve gücünün
harikalar› ile bunu yapabilirdim; oysa Ben, sen yol-
culu¤undan usanmayas›n veya geri dönmeye mey-
letmifl hissetmeyesin veya mutsuzluk, dert taraf›n-
dan yakalanmayas›n ve umutsuzlu¤a, s›k›nt›ya ve
arg›nl›¤a yenilmeyesin diye an›lanla yetindim.

13. Yarg›lamanda insafl› ol ve bu yüce ibareler üzerin-
de enine boyuna düflün. Tanr›dan herhangi bir ka-
n›t veya Onun tan›kl›¤› olmadan bilgi iddias›nda bu-
lunanlara; uluhiyet ufkundan bilgi ve hikmet güne-
fli, her birine s›ra ve ölçülerine göre alacaklar›n› ve
paylar›n› vererek do¤du¤unda, gafil kalanlara sorufl-
tur; bu iflaretler ile ilgili ne diyebilirler. Gerçekten,
onlar›n anlamlar› insanlar›n zihinlerini sersemletti ve
bunlar Tanr›n›n, en kutsanm›fl ruhlar›n bile örtüsü-
nü kald›rmakta güçsüz kald›¤›, mükemmel bilgeli¤i
ve gizli kalm›fl bilgisidir.

14. fiöyle derlerse: “Bu sözler gerçekten Tanr›dand›r,
anlamlar›n›n d›fl›nda baflka bir yorumlar› yoktur.”,
kitap ehli aras›ndaki inanmayanlara nas›l itiraz ede-
bilirler? Zira daha sonrakiler, önceden and›klar›m›z›
kitaplar›nda görünce ve ulemas›n›n kesin yorumla-
r›n› iflitince Onun birli¤inin mazharlar›nda, tekli¤i-
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nin temsilcilerinde ve kutsall›¤›n›n heykellerinde
Tanr›y› tan›may› reddettiler ve onlara inanmada, yet-
kilerini kabul etmede baflar›s›z oldular. Sebebi, gü-
neflin karard›¤›n› veya gö¤ün y›ld›zlar›n›n yere düfl-
tü¤ünü veya meleklerin görünür biçimde yere in-
diklerini görmemifl olmalar›d›r ve bu yüzden nebi-
lerle ve resullerle çekifltiler. Hay›r, onlar› kendi din
ve imanlar›na ayk›r› görmekle kalmay›p onlar hak-
k›nda yalanc›l›k, alçakl›k, kâfirlik ve dalalet gibi,
söylemeye utand›¤›m suçlamalarda bulundular. Ku-
ran’a baflvur ki bunlar›n tümünü görebilesin ve an-
layanlardan olabilesin. Bu güne dek bu insanlar
âlimlerinden ö¤rendiklerinin ve fakihlerinden
özümsediklerinin ortaya ç›k›fl›n› beklemektedirler.
fiöyle söylerler: “Bu belirtiler ne zaman görünecek
ki inanal›m?” Durum bu ise nas›l olur da fikirlerini
yalanlars›n›z, kan›tlar›n› geçersiz sayars›n›z ve
inançlar›yla, kitaplar›n› anlama biçimleriyle ve ileri
gelenlerinin sözleriyle mücadele edersiniz?

15. fiöyle yan›tlarlarsa: “Bu insanlar›n elinde olup Mer-
yem o¤lu ‹sa’ya atfedilen ve ‹ncil olarak adland›r›lan
kitaplar Tanr› taraf›ndan vahyedilmedi ve Tanr›n›n
mazhar›n›n Kendisinden de¤ildir”, bu bütün feyzin
kayna¤› olan›n bol feyzinin kesilmesini belirtir. Öy-
le olsayd›, Tanr›n›n kullar›na kan›t› eksik kalm›fl ola-
cakt› ve Onun nimeti tam olmayacakt›. Ne Onun
inayeti göz al›c› bir biçimde parlard› ne de rahmeti
herkesi kaplard›; zira ‹sa gö¤e yükseldi¤inde onun
kitab› da onunla yükselmifl olsayd›, dinlerinin imam-
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lar›n›n yazd›¤› ve ünlü uleman›n onaylad›¤›ndaki gi-
bi Tanr› k›yamet gününde onlar› nas›l yarg›layacak
ve onlara nas›l azap çektirecekti?

16. Öyleyse yüre¤inde enine boyuna düflün: Durum, se-
nin de Bizim de tan›kl›k etti¤imiz gibi böyle iken
nereye kaçabilirsin, kime s›¤›nabilirsin? Bak›fl›n› ki-
me yöneltebilirsin? Hangi ülkede yerleflebilirsin ve
hangi döflekte kalabilirsin? Hangi yola basabilirsin
ve ne vakit rahat bulabilirsin? Halin nice olacak?
‹nanc›n›n ipini nerede sa¤lamlaflt›rabilirsin ve itaat
ba¤›n› nereden ba¤layabilirsin? Kendisini tekli¤inde
aç›¤a ç›karan ve Kendi birli¤ine Kendisi tan›kl›k
edene ant olsun! Yüre¤inde Tanr› sevgisinin yanan
koru tutuflmufl olsayd›, ne dinlenme ne de huzur, ne
gülüfl ne de rahat arard›n; ilahi yak›nl›k, kutsall›k ve
güzellik ülkesinde en yüksek doruklara t›rmanmak
için kofluyor olurdun. Özlemle dolmufl bir yürek gi-
bi gözü yafll› ve yoksun b›rak›lm›fl bir ruh gibi nalan
olurdun. Tanr›n›n emri, önünde aç›lmad›¤› sürece
oturdu¤un bölgeye ve evine dönmezdin.

17. Ey hidayet ceberutuna uçan ve erdem melekutuna
a¤an sen! Bu göksel iflaretleri anlamay›, ilahi bilgi-
nin gizemlerine tan›kl›k etmeyi ve Onun kuflat›c› sö-
züne ö¤ür olmay› arzu etmelisin; ard›ndan sana,
kendi kökenin ve Tanr›n›n, bilgisinin tükenmez bu-
la¤›, bilgeli¤inin gö¤ü ve s›rlar›n›n gemisi yapt›¤› en
son hedefi ile ilgili di¤er sorular üzerinde araflt›rma
yapmak düfler; zira, Onun özünün ufkunun üzerin-
de parlayan ›fl›klar olmasayd›, insanlar sa¤›n› solunu
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bilemezlerdi; iç gerçekliklerin yüksekli¤ine ne kadar
t›rmanabilirler veya inceliklerini ne kadar derinle-
mesine araflt›rabilirlerdi! ‹mdi, Tanr›ya, bizi bu kaba-
ran denizlere dald›rmas›, yaflam veren esintilerinin
varl›¤›yla bizi onurland›rmas›, bu ilahi ve yüksek yö-
relerde kalmam›z› sa¤lamas› için yalvar›yoruz. Ba-
kars›n birbirimizden ald›klar›m›z›n hepsinden ar›n›-
r›z ve hemcinslerimizden çald›¤›m›z giysilerden
kendimizi soyar›z ki O bize bunlar›n yerine inayeti-
nin gömle¤ini ve hidayetinin giysisini giydirsin ve
bizi bilgi kentine kabul etsin.

18. Bu kente giren her kimse, onun s›rlar›n› derinleme-
sine araflt›rmadan önce bütün bilimleri kavrar ve ya-
rat›l›fl hazinelerinin içine gömülü ilahi rablik s›rlar›-
n› kuflatan bilgi ve bilgelik a¤açlar›n›n yapraklar›n›
elde edebilir. Yaratan› ve bafllatan› olan Tanr›, aç›¤a
ç›kard›¤› ve kaderini tayin etti¤i her fleyden yücedir!
Müheymin, muktedir ve kayyum olan Tanr›ya ant
olsun! Gözlerindeki perdeyi kald›r›p kudretin ve gü-
cün sa¤ eliyle biçimlendirilen bu kentin kap›lar›n›
gösterecek olsayd›m daha önce kimsenin görmedi¤i
bir fleyi görmüfl olurdun ve daha önce hiçbir ruhun
tan›kl›k etmedi¤i bir fleye tan›kl›k etmifl olurdun. En
karanl›k belirtileri, en anlafl›lmaz iflaretleri anlard›n
ve sonun noktas›nda bafllang›c›n s›rlar›n› net olarak
görürdün. Her fley sana kolay olurdu; od, ›fl›¤a, bil-
giye ve rahmete dönerdi;  kutsall›k avlusunda gü-
vende kal›rd›n.
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19. Bu kutsal yaflmaklar›n ve ruh canland›ran sözlerin
alt›ndan üzerine saçt›¤›m›z, Onun bilgeli¤inin gi-
zemlerinin özünden yoksun olarak, ilahi bilgi okya-
nusunun veya billur nehirlerin bir damlas›n› bile el-
de etmede baflar›s›z olurdun ve ana kitapta, teklik
kalemi ve Tanr› parma¤› ile cahiller aras›nda yaz›l›r-
d›n. Ne kitab›n bir sözü ne de bafllang›ç ve son ile
ilgili s›rlar hakk›nda Allah›n ailesinin14 sözlerini an-
layabilirdin.

20. Ey görünüflte buluflmad›¤›m›z ancak yüre¤imizin
içinde ba¤r›m›za bast›¤›m›z sen! Yarg›lamanda insaf-
l› ol, sen Onu görüp bilmesen de seni gören ve bi-
lenin önünde kendini sun: Kim bu sözleri, ikna edi-
ci tart›flmalarla, aç›k tan›t ve yan›lmaz iflaretlerle
aç›klayabilir ki aray›c›n›n yüre¤ini yat›flt›rs›n ve din-
leyicinin s›k›nt›s›n› gidersin? Ruhumu elinde tutana
ant olsun ki hay›r! Temeli al yakutun da¤lar›nda ku-
rulmufl, surlar› ilahi birli¤in zebercedine benzer k›y-
metli tafltan yontulmufl olan, kap›lar› ölümsüzlü¤ün
elmaslar›ndan yap›lm›fl ve topraklar› ilahi kerem
burcular› saçan bu kente girmeden, içmesi için kim-
seye bir çiy damlas› bile verilmemifltir. 

21. Gizlenmenin say›s›z perdesinin alt›ndan sana baz›
s›rlar bildirilmiflken, flimdi geçmiflin kitaplar›n›n
aç›klamas›na dönüyoruz ki aya¤›n kaymas›n ve Tan-
r›n›n s›fatlar›n›n ve adlar›n›n diyar›nda dalgalar ha-
linde yükselen yaflam okyanuslar›ndan sana verece-
¤imiz pay› tam ikan ile alabilesin.
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22. ‹ncil’in bütün kitaplar›nda yaz›l›d›r ki ruh,15 müritle-
rine saf ›fl›¤›n sözleriyle konuflup dedi: “Yer ve gök
ortadan kalkacak; ama benim sözlerim asla ortadan
kalkmayacakt›r.”16 Senin de anlad›¤›n gibi bu sözler
d›fltan bak›nca ‹ncil’in kitaplar›n›n, insanlar›n elinde
dünyan›n sonuna kadar kalaca¤› anlam›na geliyor ki
onlar›n yasalar› kald›r›lmayacak, kan›tlar› feshedil-
meyecek ve tembih edilen, emredilen veya takdir
edilen fley sonsuza kadar sürecek.

23. Ey Kardeflim! Yüre¤ini ar›t, ruhunu ayd›nlat ve görü-
flünü keskinlefltir ki gök kufllar›n›n tatl› ezgilerini ve
bengilik ka¤anl›¤›nda kanat ç›rpan kutsall›k güver-
cinlerinin na¤melerini idrak edesin; bakars›n bu söz-
lerin iç anlamlar›n› ve s›rlar›n› kavrars›n. Yoksa bu
sözleri yüzeydeki anlamlar›na göre yorumlarsan, ne
‹sa’dan sonra gelenin emrinin do¤rulu¤unu kan›tla-
yabilirsin ne karfl› gelenleri susturabilirsin ne de çeki-
flen müflrikleri yenebilirsin; zira H›ristiyan ulemas› bu
ayeti ‹ncil’in feshedilmeyece¤ini, dahas› kitaplar›nda-
ki o alametlerin tümü gerçekleflirse ve vaat edilen be-
lirirse, mutlaka kullar›n aras›ndaki kurallarla gelece¤i-
ni ve ‹ncil’in hükmüyle hükmedece¤ini kan›tlamak
için kullan›rlar. ‹ddia ederler ki bütün kitaplarda aç›k-
ça belirlenen alametlerin hepsi zuhur ederse ve
‹sa’n›n hükmetti¤i fleylerden baflka bir hüküm getir-
se, ne Onu kabul edecekler ve ne de ona tabi ola-
caklard›; onlara göre bu konu çok aç›k ve nettir.

24. Sen gerçekten de insanlar›n aras›ndan uleman›n ve
cahillerin ayn› itirazlar›n› bugün iflitebilirsin; “Ne gü-
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nefl bat›dan do¤du ne de ça¤›r›c›, yer ile gö¤ün ara-
s›nda hayk›rd›; sular belli yerleri kaplamad›, Deccal17

ortaya ç›kmad›, Sufyani18 zuhur etmedi ve heykel
güneflte görünmedi.” derler. Ulemadan birinin ilan
etti¤i “Bu alametler gelip çatarsa ve uzun süredir
beklenen kaim ortaya ç›karsa, elimizdeki Kuran’da
vahyolunan yasalar›n d›fl›nda ikinci bir fley getirirse,
Onu kesinlikle yalanlar›z, öldürürüz ve Onu tan›ma-
y›z, sonsuza dek reddederiz.” ve bu yalanlayanlar›n
yapt›¤› gibi di¤er demeçleri kendi kulaklar›mla iflit-
tim. Bunlar yerine geldi: K›yamet Günü yerine geti-
rildi, sura üflendi, yerin ve gö¤ün bütün sakinleri bir
araya geldi, denge sa¤land›, s›rat döflendi, ayetler in-
dirildi, günefl parlad›, y›ld›zlar yok edildi, canlar ya-
flama yükseldi, ruh üflendi, melekler s›raya dizildi,
uçmak yak›na getirildi, tamu alevlendi! Bunlar geldi
çatt›; ancak bugüne dek insanlar›n biri dahi onlar› ta-
n›mad›. Tanr›ya inan›p Ona geri dönenler, Onun ra-
z›l›¤›n›n yolunda yürüyenler, bu günde Onun kutsal-
l›k cennetinde sevinçli olanlar d›fl›nda hepsi ölü gibi
kendi kefenlerinde yatarlar!

25. De¤iflmeyerek olduklar› gibi kal›p perdelenen in-
sanlar›n tümü, kutsall›¤›n tatl› ezgisini alg›lamakta,
faz›l burcular›n› solumakta veya Tanr› taraf›ndan
buyuruldu¤u gibi yaz›tlar› koruyanlar›n* k›lavuzlu-
¤unu aramakta baflar›s›z oldular. O flöyle bildirdi ve

* Arapça özgün metinde “zikir ehli” yani “Kitap’› bilenler” anlam›na gelir
(Ç.N.).
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Onun sözü gerçektir: “‹mdi bilmiyorsan›z, zikir eh-
line sorun.”19 Hay›r, Onlardan yön çevirdiler ve
kendi put düflüncelerinin Samirisini20 takip ettiler.
Tanr›n›n rahmetinden ›raklaflt›lar ve Ona kavuflma
gününde Onun güzelli¤ini elde etmede baflar›s›z ol-
dular; oysa onun zuhurunun gerçekleflmesi için, tü-
mü beklemekte idiler ve onun gelifli için geceleri
gündüzlere katarak dua ederlerdi ve onun huzurun-
da bir araya getirilmeyi ve onun u¤runa flehit olma-
y› ve Onun hidayeti ile k›lavuzlanmay› ve onun ›fl›-
¤›yla ayd›nlanmay› beklemekte iken Tanr›dan ayet
ve kan›tla geldi¤inde, küfrettiler ve sövdüler ve ya-
pabildiklerini Ona yapt›lar ve yapt›klar› fleyleri ne
ben sana söyleyebilirim ne de senin bunlar› dinle-
meye gücün yeter; zira o anda bu kalem feryat eder
ve mürekkep de inleyerek göz yafl› döker. Tanr›ya
ant olsun! ‹çsel kula¤›nla dinleseydin, gök sakinle-
rinin iniltilerini iflitirdin ve perdeyi gözlerinden kal-
d›r›rsan hurilerin bayg›n, ruhlar›n feryat edercesine
yüzlerine vuruyor, topra¤a düflüyor olduklar›n› gö-
rürdün. 

26. Ah ne yaz›k, Tanr› nefsinin mazhar›n›n bafl›na neler
geldi; ona ve sevgililerine ac› çektirdiler! ‹nsanlar›n
onlara ettiklerini hiç kimse bir baflkas›na etmedi, hiç
bir kâfir bir inanana yapmad› veya böylesine ac›
çektirmedi. Yaz›klar olsun! Ölümsüzlük heykeli ka-
ra topraklarda kald›, Kutsal Ruh yüce bar›nakta in-
ledi, yüce lahutta taht›n direkleri y›k›ld›, dünyan›n
neflesi k›z›l topraklarda hüzne döndü ve güvercinin
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sesi altuni ceberutta kesildi. Ellerinin edip eyledikle-
rinden ötürü, vay onlar›n haline!

27. Cennet kuflu en tatl› ve harika fliveyle ve en oflaz ve
ulu ezgilerle onlarla ilgili ne eyitiyor bir dinle – flim-
diden itibaren “insanl›¤›n âlemlerin Rabbinin önün-
de duraca¤› gün”e de¤in onlar› vicdan azab›yla dol-
duracak bir beyan: “Her ne kadar daha önce inan-
mayanlar›n üzerinde utku için dua ettiyseler de ilim
edindikleri kifli onlara gelince Ona inanmad›lar.
Tanr›n›n laneti kâfirlerin üzerine olsun!”21 Bu ger-
çekten de onlar›n durumudur; beyhude ve bofl ya-
flamlar›ndaki edinimleridir. Er geç cehennem azab›
çekeler ve onlara yard›m ya da imdat eyleyecek bi-
ri bulamayalar. 

28. Kuran’da indirilenlerin yobazlar taraf›ndan bozul-
mas›yla ilgili veya onlar›n bozucular› taraf›ndan de-
¤ifltirilmesiyle ilgili olarak vahyedilen veya kusur-
suzluk günefllerinin ve azamet aylar›n›n22 eserlerin-
den ö¤rendi¤in hiçbir fley seni perdelemesin. Bu de-
meçler ile yaln›zca belirli bölümler kastedilmifltir.
Benim aczime ve fakirli¤ime karfl›n sana, onlar›n
zikrettiklerini dile getirmek istersem, buna erkim ye-
ter; ancak bu bizi amac›m›zdan sapt›r›r ve genifl yol-
dan uzaklaflt›r›r. Bu bizi s›n›rl› iflaretlere dald›r›r ve
övülenin saray›nda sevilenden flaflt›r›r. 

29. Ey bu aç›l›p yay›lm›fl tomarda an›lan ve flimdi hâkim
olan alaca karanl›¤›n aras›nda ilahi zuhurun Sina’s›n-
daki kutlu da¤›n nuruyla parlayan! Geçmiflte iflitti¤in
tüm kötü iflaretlerden ve imans›z f›s›lt›dan yüre¤ini
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ar›t ki Yusuf’un vefas›ndan beka kokular›n› içine çe-
kebilesin, göksel M›s›r’a kabul edilesin ve göz al›c›
ve parlak levihten ayd›nlanma burcular›n› alg›laya-
s›n; bu levihtir ki kalem onda ulu ve yüceler yücesi
Rabbinin adlar›n›n kadim gizlerini yazd›. Bakars›n
kutsal levihlerde ikan edenler aras›nda yaz›l›rs›n. 

30. Ey taht›m›n önünde duran ve bunu bilmeyen! ‹lahi
gizemlerin dikmenlerine t›rmanmak isteyen her kim
ise var gücüyle dini için çabalamal› ki k›lavuzluk yo-
lu ona apaç›k görünsün. Tanr›dan emir sav›nda bu-
lunan ve elinde mevlas›ndan insanlar›n güçlerinin
ötesinde bir kan›t tutan kimseye rastlarsa O her ne
ilan ederse, emrederse ve takdir ederse, dahas› de-
nizin kara oldu¤unu emretse ya da yere gök dese ya
da yerin, gö¤ün üstünde veya alt›nda oldu¤unu bu-
yursa ya da de¤iflim veya dönüflüm takdir buyursa
bile onu takip etmeli; O gerçekten göksel gizemler-
den, görünmez inceliklerden ve Tanr›n›n hükümle-
rinden haberdard›r.

31. Her ulusun insanlar› an›lan› yerine getiriyor olsayd›,
mesele kolaylafl›rd› ve böyle ibareler ve iflaretler on-
lar› Tanr›n›n adlar ve s›fatlar okyanusundan al›koy-
mazd› ve insanlar bu gerçe¤i bilseydi ne Tanr›n›n
nimetlerini yalanlam›fl ne de Onun nebilerini red-
detmifl, onlar ile çeliflip onlara karfl› gelmifl olurlar-
d›. Benzer pasajlar Kuran’da da var, flayet meseleyi
özenle incelersen. 

32. Ayr›ca bil ki Tanr› kullar›na bu sözler arac›l›¤›yla de-
ner ve onlar› eler, böylece inananlar› kâfirden, ar›n-
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m›fl› dünyeviden, dindar› uçar›dan, iyilik yapan› kö-
tülü¤e çal›flandan ve bunun gibileri birbirinden ay›r-
d›. Kutsall›k güvercini onlara flöyle ilan eder: “‹nsan-
lar ‘inand›k’ deyince, s›nanmadan b›rak›lacaklar›n›
m› san›rlar?”23

33. Tanr› yolunun yolcusuna ve Onun yolunda gezine-
ne, kendini göklerde ve yerde bulunan her fleyden
ar›tmak düfler. Tanr›dan özge her fleyi yads›mal›d›r
ki belki inayet kap›lar›n›n kilidi onun yüzünün önü-
ne aç›l›r ve merhamet esintileri onun çevresinde
eser. Bizim ona lütfetti¤imiz aç›klama ve iç anlam›n
cevherini kendi ruhu üzerine kaydetti¤inde bu ifla-
retlerin gizemlerini kavrayacakt›r; Tanr› onun yüre-
¤ine ilahi sükûneti ba¤›fllayacak ve kendisiyle bar›-
fl›k olanlardan olmas›n› sa¤layacakt›r. Bu zillet mev-
kiinde kalan, ona arkadafl olacak, rahatl›k verecek,
yard›m edecek ve destekleyecek biri olmadan bu
dünyada bir sürgün olarak yürüyen, tüm güvenini
Tanr›ya veren ve bütün zamanlarda “Gerçekten biz
Tanr›dan geldik ve ona dönece¤iz.”24 ilan eden ku-
la sordu¤un soruyla ilgili müteflabih ayetlerin anlam-
lar›n› kavrars›n.

34. Bil ki “müteflabih” dedi¤imiz bölümler yaln›zca k›la-
vuzluk ufkunun göklerinde uçmakta ve inayet bar›-
naklar›nda irfan mertebelerine ulaflmakta baflar›s›z
olanlara o biçimde görünür. Yoksa ilahi Emir Mah-
fazalar›n› tan›m›fl ve ilahi yetkinin gizemlerini Onun
ilham›yla görmüfl olanlar için, Tanr›n›n bütün ayet-
leri muhkem ve Onun bütün iflaretleri aç›kt›r. Böyle
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kifliler, sözler giysisi giydirilmifl iç gizemleri, güneflin
›fl›n› ya da suyun ›slakl›¤›n› idrak etmek kadar aç›k
bir biçimde, hay›r hatta daha belli bir biçimde ay›rt
eder. Tanr›, Onun sevgililerinin övgülerinin ötesin-
dedir.

35. fiimdi bu en mükemmel konuya ulafl›p ulu, yüceler
yücesi Tanr›n›n emsalsiz inayetleri arac›l›¤›yla bu
kalemden akan›n yetkisiyle böyle yüksek doruklara
ermifl iken dile¤imiz, Yaradan›na do¤ru gidenin yol-
culu¤unda kimi makamlar› iffla etmektir. Bakars›n
arzu etti¤in her fley sana aç›klan›r; kan›t tamamlan›r
ve nimet bol olur.

36. Tanr›y› aramaya bafllarken aray›c›, Talep Bahçesine
girmeli. Bu yolculukta yolcuya kendisini O¤andan
özge her fleyden ar›nd›rmak, gözlerini göklerdeki ve
yerdeki her fleye kapamak düfler. Gönlünde muhab-
bet veya nefretin izini bile b›rakmamal›; bunlar
onun göksel güzelli¤in bar›na¤›na eriflmesini engel-
ler. Yüre¤ini görkem perdesinden takdis etmeli ve
dünyevi kendini be¤enmiflliklerden, zahiri ilimler-
den ya da Tanr›n›n ona söz etti¤i di¤er hünerlerden
çekinmelidir. Yetene¤inin ve çabalay›fl›n›n en yük-
sek noktas›yla gerçe¤i aramal› ki Tanr› ona, inayeti-
nin patikas›nda ve kereminin yolunda yol göstersin.
O, gerçekten kullar›na yard›m edenlerin en iyisidir.
O flöyle dedi ve gerçekten de do¤ruyu söyledi: “Her
kim bizim için çaba harcarsa, yolumuzda ona gü-
venle yol gösteririz.”25 buna ek olarak: “Tanr›dan
korkun ve Tanr› size ö¤retir.”26
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37. Bu yolculukta aray›c› say›s›z de¤iflim ve dönüflümle-
re, yak›nlaflmalara ve ayr›l›klara tan›k olur. O, yara-
t›l›fl gizemlerinde Rablik harikalar›n› görür; k›lavuz-
lu¤un ve Rabbinin yollar›n› keflfeder. Tanr›y› ara-
yanlar›n ulaflt›klar› orun ve Ona do¤ru koflanlar›n
erifltikleri doruklar iflte böyledir.

38. Aray›c› bu makama yükseldi¤inde Aflk ve Cezbe
Kentine girer, bunun üzerine muhabbet rüzgârlar›
ve ruhun meltemleri eser. Bu makamda flevk cofl-
kunlu¤u ve özlem burcular› ile aray›c› öyle etkilenir
ki ne sa¤›n› solunu ay›rt edebilir, ne de denizi kara-
dan ya da da¤› çölden ay›rabilir. Her an özlem
oduyla yanar ve bu dünyada ayr›l›¤›n sald›r›s› ile tü-
kenir. Aflk Faran’› sayesinde h›zlan›r ve cezbe Ho-
reb’ini kateder. Kâh güler, kâh keder göz yafl› dö-
ker; kâh sükûn bulur, kâh korkuyla ürperir. Hiçbir
fley onu rahats›z edemez, amac›n› bozamaz ve hiç-
bir hüküm onu geri tutamaz. Mevlas›n›n, kendi bafl-
lang›c›na ve sonuna dair emir buyurdu¤u her ne
varsa, itaat etmek için haz›r durur. Her solukta yafla-
m›n› feda eder ve ruhunu sunar. Gö¤sünü düflman
oklar›n› karfl›lamak için soyar ve bafl›n›, yazg› k›l›c›-
n› selamlamak için kald›r›r; hay›r, hatta müstakbel
katilinin elini öper ve her fleyini teslim eder. Mevla-
s›n›n yolunda ruhunu, can›n› ve bedenini verir, ken-
di iste¤iyle ve arzusuyla de¤il, bunlar› sevgilisinin
müsaadesiyle yapar. Sen onu odda so¤uk ve deniz-
de kuru bulursun; her diyarda kal›r ve her yola ba-
sar bulursun. Her kim ona bu makamda dokunursa
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onun aflk›n›n ›s›s›n› duyumsar. O, ar›nm›fll›k doruk-
lar›na yürür ve vazgeçme vadisinden geçer. Onun
gözleri Tanr› rahmetinin harikalar›n› tan›kl›k etmeye
aday ve Onun güzelli¤inin nurlar›n› görmeye flevk-
lidir. Ne kutludur böyle bir makama eriflenler; zira
bu makam ateflli âfl›klar›n ve vecde gelmifl ruhlar›n
makam›d›r.

39. Yolculu¤un bu safhas› tamamland›¤›nda ve yolcu
bu yüksek makam›n ötesine yükseldi¤inde ‹lahi Bir-
lik Kentine, teklik bahçesine ve ar›nm›fll›k avlusuna
girer. Bu aflamada aray›c› bütün iflaretleri, imalar›,
yaflmaklar› ve sözleri atar ve Tanr›n›n onun üzerine
tecelli ettikleri ile her fleyi görür. Bu yolculukta bü-
tün de¤iflikliklerin tek bir söze geri döndü¤ünü ve
bütün iflaretlerin tek bir noktada sonuçland›¤›n› gö-
rür. Buna od gemisinde yolculuk eden ve ölümsüz-
lük ceberutunda yücelik zirvesine do¤ru gizli yolu
takip eden tan›kl›k eder: “‹lim cahillerin ço¤altt›¤›
tek bir noktad›r.”27 Bu makam hadislerde ima edi-
len bir makamd›r: “Benim ben ve Onun O olmas›
d›fl›nda Ben Oyum ve O Ben.”28

40. Bu makamda sonun heykeli “Hakikaten, Ben bafl-
lang›ç noktas›y›m” dese gerçekten de do¤ruyu söy-
lüyordur. Ve “Ben Ondan baflkas›y›m” dese bu da
eflde¤erde do¤ru olur. Ayn› flekilde, “Gerçekten,
Ben gö¤ün ve yerin Rabbiyim” dese ya da “ka¤an-
lar ka¤an›y›m” ya da “ceberutun sultan›y›m” ya da
Muhammet ya da Ali ya da onlar›n o¤ullar› ya da
benzerini ilan etse gerçekten de Tanr›n›n hakikatini
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ilan ediyordur. O, gerçekten yarat›lan fleylere hük-
meder ve Onun d›fl›ndaki her fleyden çok yücedir.
Önceden “Muhammet bizim ilkimiz, Muhammet bi-
zim sonumuz, Muhammet bizim her fleyimiz” ve
baflka bir yerde “Onlar›n tümü ayn› ›fl›ktan gelir”
dendi¤ini iflitmedin mi?

41. Bu makamda Tanr› birli¤inin ve Onun kutsall›¤›n›n
belirtilerinin gerçe¤i saptand›. Sen gerçekten onlar›n
tümünün Tanr› erkinin koynundan yükseldi¤ini ve
Onun rahmet kollar›yla kucakland›¤›n› görebilecek-
sin; Onun koynu ve Onun kollar› aras›nda hiçbir ay-
r›m olamaz. Bu makam ilahi birlik ›fl›¤›n›n parlad›¤›,
Onun tekli¤inin do¤rulu¤unun ifade edildi¤i ve son-
suz gündüzün nurlar›n›n bu yüksek ve sad›k ayna-
larda yans›d›¤› bir makam oldu¤u için bu düzlemde
de¤iflim ve dönüflümden söz etmek salt ortak kofl-
ma ve küfürdür. Tanr›ya ant olsun! Onun bu makam
için belirlediklerini tam ölçüsüyle vahyetsem, insan-
lar›n ruhlar› bedenlerinden ayr›l›r, her fleyin iç ger-
çekli¤i kendi temellerinden sars›l›r, yarat›l›fl ka¤anl›-
¤›nda oturanlar serseme çevrilir ve ima topraklar›n-
da devinenler tam bir hiçli¤in içine do¤ru kaybolur.

42. Sen “Tanr›n›n yarat›l›fl›nda de¤ifliklik yoktur” dendi-
¤ini iflitmedin mi?29 “Tanr›n›n davran›fl tarz›nda bir
de¤ifliklik bulunamaz”30 yazd›¤›n› okumad›n m›?
“Rahman›n yarat›fl›nda bir farkl›l›k göremezsin”e ta-
n›kl›k etmedin mi?31 Evet, Rabbime ant olsun! Bu
okyanusta yaflayanlar ve bu gemide gidenler Tanr›-
n›n yarat›fl›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›na tan›kt›rlar
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ve Onun dünyas›nda bir farkl›l›k görmüyorlar. E¤er
Tanr›n›n yarat›fl›nda de¤iflime ve baflkalafl›ma e¤ilim
yoksa Onun varl›¤›n›n mazharlar› buna nas›l tabi
olurlar? Tanr›, bizim Emrinin Mazharlar›na dair ta-
sarlayabilece¤imizden daha üstündür ve Onun hak-
k›nda söylenenlerin daha ötesinde çok daha yüce-
dir!

43. Yüce Tanr›! Bu denizde parlak inciler sakl›,
Karaya vursunlar diye, yel bir dalga sald›.
‹mdi koy kenara giysini ve dald›r içeri kendini,
ve hünerle övünme; art›k sana yok yarar›.

44. ‹lahi birlik okyanusundaki bu kentte oturanlardan
olursan bütün nebileri ve resulleri tek bir can ve tek
bir vücut, tek bir ›fl›k ve tek bir ruh olarak görecek-
sin; böyle bir durumda aralar›nda ilk olan son olur
ve son olan ilk olur. Onlar›n tümü Onun emrini ilan
etmek ve ilahi bilgelik yasalar›n› kurmak için aya¤a
kalkt›. Onlar hepsi, Onun nefsinin mazharlar›, Onun
erkinin madenleri, Onun vahyinin mahzenleri, Onun
nurunun tan yerleri ve Onun ›fl›¤›n›n güneflleridir.
Her fleyin gerçekli¤indeki kutsall›¤›n göstergesi ve
tüm varl›klar›n özünlerindeki tekli¤in belirtileri onlar
arac›l›¤›yla göründü. Göksel gerçeklerdeki ululuk
ö¤eleri ve bengi özlerdeki övgü temsilcileri onlar
arac›l›¤›yla aç›¤a ç›kt›. Bütün yarat›l›fl onlardan geldi
ve an›lan her fley onlara dönecektir. ‹çteki varl›kla-
r›nda ayn› lambalar ve bizzat ayn› gizemler oldukla-
r›ndan ötürü sen onlar›n d›fltaki durumlar›n› ayn› ›fl›-
¤›n alt›nda incelemelisin ki onlar›n tümünü tek bir
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varl›k olarak tan›yas›n, hatta onlar› sözlerinde, ko-
nuflmalar›nda ve beyanlar›nda birleflmifl bulas›n.

45. Bu durumda onlar›n sonuncusunun ilk oldu¤unu
düflünüyorsan, ya da tam tersini, gerçekten de do¤-
ruyu söylüyor olursun, uluhiyet bula¤› ve Rablik
kayna¤› olan kimsenin buyurdu¤u gibi: “Söyle: Tan-
r› deyin ya da merhametliler merhametlisi deyin;
hangi ad› isterseniz öyle seslenin; ona yalvar›n, gü-
zel adlar Onundur.”32 Erki ve flan› yüce olan Tanr›,
kendi özünde tüm adlardan yüce ve en yüce nitelik-
lerden bile ulu iken Onlar›n tümü Tanr› ad›n›n maz-
harlar›, Onun niteliklerinin tan yerleri, Onun erkinin
mahfazalar› ve Onun egemenli¤inin odak noktalar›-
d›r. Hem ruhlar›nda hem onlar›n kendi heykellerin-
de ilahi sonsuz gücün delillerini ayn› flekilde göz
önünde bulundur ki yüre¤in emin olsun ve Onun
yak›nl›k ülkesine do¤ru koflanlardan olas›n.

46. Konumu gene belirtmeliyim; belki bu senin Yarada-
n›n› tan›manda yard›mc› olur. Bil ki ulu ve flanl›
Tanr› hiçbir koflulda kendi iç özünü ve gerçekli¤ini
ortaya koymaz. Ezelden beri O, kendi özünün ben-
gili¤inde örtülendi ve kendi varl›¤›n›n sonsuzlu¤un-
da sakland›. Adlar ceberutunda güzelli¤ini göster-
meyi ve flan›n› nitelikler melekutunda aç›¤a ç›kar-
may› amaçlad›¤›nda nebilerini görünmez düzlem-
den görünür duruma getirdi ki “Zahir” ad› “Sakl›”
ad›ndan ayr›ls›n, “Son” ad› “‹lk” ad›ndan ay›rt edil-
sin ve flu sözler yerine gelsin: “O ilk ve son, zahir ve
sakl› ve O her fleyi bilendir!”33 Böylece O, kendi en

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



‹lahi S›rlar›n Cevherleri

29

yüce adlar›n› ve en ulu sözlerini nefsinin mazharla-
r›nda ve varl›¤›n›n gözgülerinde aç›¤a ç›kard›. 

47. Bütün adlar›n ve niteliklerin bu yüce ve kutsanm›fl
lambalara dönüflü tespit edilmifltir. Gerçekten, bü-
tün adlar onlar›n adlar›nda bulunur ve bütün nitelik-
ler onlar›n niteliklerinde görülebilir. Bu ba¤lamda
onlar› Tanr›n›n tüm adlar›yla ça¤›r›rsan bu do¤ru
olur; bütün adlar kendi varl›klar› gibi bir ve ayn›d›r.
Bu sözlerdeki kast› kavra ve onu yüre¤inin ota¤›n-
da koru ki sen sordu¤unun sakl› anlamlar›n› bilesin,
onlar› Tanr›n›n sana takdir etti¤i biçimde yerine ge-
tiresin ve böylece Onun amac›na erenlerden say›la-
s›n. 

48. Hasan o¤lu Muhammet34 –ruhlar okyanusuna dalan
canlar ona feda olsun- hakk›nda duyduklar›n hiç
kuflkusuz do¤rudur ve biz hepimiz Ona ba¤l›l›k ilan
ederiz; ama dinin imamlar› Onun, garip ve ola¤a-
nüstü belirtiler ile resmettikleri Cabulka35 kentinde
oldu¤unu kararlaflt›rd›lar. Bu kenti hadislerin görü-
nürdeki anlam›na göre yorumlamak hem olanaks›z-
d›r, hem de böyle bir kent asla bulunamaz. Dünya-
y›, Tanr›n›n sonsuzlu¤u ve saltanat› devam etti¤i sü-
rece köfle bucak araflt›rsan da onlar›n tarif etti¤i gi-
bi bir kent asla bulamazs›n; tüm bu dünya onu ne
içerebilir ne de kuflatabilir. Beni bu kente k›lavuzlar-
san emin ol Ben de seni Onun, insanlar›n Ona gö-
re de¤il de sahip olduklar›na göre tasarlad›klar› kut-
sal varl›¤›na k›lavuzlar›m! Senin gücün buna yetme-
di¤inden bu parlak ruhlardan bildirilen hadislerin ve
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söylencelerin simgesel olarak anlamlar›n›n aç›klan-
mas›ndan baflka bir çaren yoktur. Ad› geçen kent ile
ilgili olan söylenceler için gereken yorum, bu kutsal
varl›k için de gereklidir. Bu yorumu anlad›¤›nda ar-
t›k “dönüflüm”e ve bunun gibi fleylere gereksinme-
yeceksin. 

49. fiunu da bil ki bütün nebilerin tek oldu¤u ve ayn›
can, ruh, ad ve nitelik oldu¤u gibi onlar›n tümünü
Muhammet’in ad›n› tafl›r gibi ve Hasan’›n o¤luymufl
gibi, Tanr› gücünün Cabulka’s›ndan ve Onun rah-
metinin Cabulsa’s›ndan ortaya ç›km›fllar gibi görme-
lisin. Cabulka, ilahi ülkede görünmez kentlerde ve
en yüksek gökte bengili¤in hazine evlerinden baflka
bir anlama gelmez. Biz tan›l›k ederiz ki Hasan o¤lu
Muhammet gerçekten de Cabulka’dayd› ve oradan
zuhur etti. Tanr›n›n zahir edece¤i kimse de Allah›n
saltanat makam›n›n üzerinde zuhur edene dek bu
kenttedir. ‹flte Biz bu gerçe¤i kabul eder ve tümüne
ba¤l› kal›r›z. Biz burada Cabulka’n›n anlam›n›n iza-
h›n› k›sa tutmay› seçtik; ancak sen gerçekten ina-
nanlardan isen bu levihlerde gömülü gizemlerin
do¤ru anlamlar›n› gerçekten kavrars›n. 

50. Ama altm›fl y›l›nda ortaya ç›kan kimse ne dönüflüm
ne de yorum gereksinimi duyar; zira Onun ad› Mu-
hammet idi ve dinin imamlar›n›n soyundan idi. Öy-
leyse, hakk›nda Onun Hasan’›n o¤lu oldu¤u do¤ru
olarak söylenebilir, bu kuflkusuz sana apaç›kt›r. Ha-
y›r, e¤er siz Allah›n gözüyle bakarsan›z o ismi flekil-
lendirip onu kendi nefsi için yaratan Odur.
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51. Bu noktada bizim dile¤imiz, konumuzdan saparak
Kuran noktas›n›n36 bafl›na geleni anlatmak ve onun
zikrini övmektir, bakars›n sen her fleye dair aziz ve
eflsiz olandan do¤an içgörü kazan›rs›n. 

52. Onun günlerini bil ve düflün; Allah Onu emrini aç›k-
lamas› ve nefsinin makam›n› izhar etmesi için kald›r-
d›¤› zaman, kullar Ona nas›l hücum ettiler, itiraz et-
tiler, karfl› koydular, Onunla mücadele ettiler; onla-
r›n önünde yürüdü¤ü zaman, yollarda ve çarfl›larda,
Onu alaya ald›lar ve bafllar›n› sallayarak Onu kü-
çümsercesine güldüler ve her zaman Onu katletmek
istediler, genifl dünyay› Ona dar ettiler; Melei Âlâ’n›n
sakinleri Onun haline yand›lar, evrenin temelleri
hiçli¤e indirgendi ve melekutunun sevilen sakinleri-
nin gözleri Onun için a¤lad›lar. Kâfirler ve haktan
sapanlar›n Onun üzerine ya¤d›rd›klar› belalar öyle
fliddetliydi ki vefal›lar iflitmeye dahi tahammül ede-
mezdi.

53. E¤er bu fas›klar gerçekten de kendi davran›fllar›
hakk›nda bir an durup düflündüyseler, bu kar beyaz
a¤ac›n dallar› üzerinde ku¤uran gizemli güvercinin
ezgilerini tan›d›ysalar, Tanr›n›n onlara izhar etti¤i ve
verdi¤i fleyleri kucaklad›ysalar ve Çalap a¤ac›n›n
dallar› üzerindeki meyveleri keflfettiyseler ne diye
Ona itiraz edip, Onu inkâr ettiler? Onlar›n tümü
Onun görünüflü için yalvarmak üzere boyunlar›n›
göklere kald›rmad›lar m›? Onun cemaliyle müflerref
olmay› ve Onun likas›yla r›z›klanmay› her an Allah-
tan istemediler mi?
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54. Ancak onlar Tanr›n›n ezgilerini, ilahi gizemler ve
Muhammet’in dilinden akanda sakl› kutsal iflaretleri
tan›makta baflar›s›z oldular ve olay› kendi nefislerin-
de tefekkür etmediler; geçmifl devirlerde Tanr›n›n
kullar›n› hakikatten al›koyan ve gelecek dönemler-
de de insanlar› al›koyacak olan bat›l âlimlerini takip
ettiler; onlar ilahi amaçtan iflte böyle perdelendiler
ve göksel ›rmaktan içmekte böyle baflar›s›z oldular
ve Tanr›n›n huzurundan, Onun özünün mazhar›n-
dan ve ezeliyet matla›ndan kendilerini yoksun b›-
rakt›lar. Aldanma patikalar›nda ve gaflet yollar›nda
gezdiler de kendi nefislerinden harlayan atefle dö-
nüp yerlefltiler. Bunlar gerçekten de kutsall›k kita-
b›nda Tanr›n›n kalemiyle kâfir olarak yaz›ld›lar.
Orada nefislerine herhangi bir arkadafl veya yard›m-
c› bulamad›lar ve bulamazlar. 

55. Muhammet’in bedeninde izhar olmufl Tanr›n›n kul-
puna sabitçe yap›flsalar idi, bütünüyle Tanr›ya dön-
seler idi ve âlimlerinden ö¤rendiklerini bir kenara
b›raksalar idi, O kesinlikle fazl›yla onlar› k›lavuzlar-
d› ve ölümsüz beyanlarda gömülü kutlu do¤rular›
onlara bildirirdi. Tanr›n›n, kap›s›n› çalan aray›c›y›
geri çevirmesi veya umutlar›n› Ona ba¤layan› efli-
¤inden kovmas›, Onun gölgesinde s›¤›nma arayan›
reddetmesi, Onun rahmet ete¤ine yap›flan› yoksun
b›rakmas› veya Onun zenginlik nehrini bulan fakiri
uzakl›¤a mahkûm etmesi, celal ve azametine yarafl-
maz. Ancak bu insanlar bütünüyle Tanr›ya dönmek-
te ve Onun, do¤rulu¤un tan y›ld›z›n›n görünüflünde
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her fleyi kaplayan rahmetinin ete¤ini tutmakta bafla-
r›s›z oldular, k›lavuzluk gölgesinin alt›ndan ç›k›p ya-
n›lg› kentine girdiler. Onlar iflte böyle bozuldular ve
insanlar› ayartt›lar. Onlar iflte böyle yan›ld›lar ve in-
sanlar› da yeddiler. Böylece, gö¤ün kitaplar›nda za-
limler olarak yaz›ld›lar. 

56. ‹mdi bu fani kul, iç gizemlerin izahlar›nda bu ulu
noktaya ulaflt›¤›nda, bu kaba ruhlar›n inkârlar›n›n
gerekçesi k›saca tan›mlanacakt›r ki anlay›fl ve içgö-
rü ile donat›lanlar için bir tan›t olsun ve tüm iman
eden toplulu¤a da ba¤›fl›m›n bir belirtisi olsun.

57. Sonra flunu bil ki Kuran noktas› ve suphan›n ›fl›¤›
Muhammet, bütün var oluflun gücünün ötesinde
simgelerle izhar olan muhkem ayetlerle ve apaç›k
kan›tlarla geldi¤inde, bütün insanlara bu yüksek ve
genifl yolu, Tanr›dan getirdi¤i ilkelerle uyum içinde
izlemelerini emretti. Onu kabul eden, Onun iç var-
l›¤›nda Tanr›n›n belirtilerini tan›yan ve güzelli¤inde
Tanr›n›n de¤iflmez güzelli¤ini gören kimseden “k›-
yam”, “toplan›fl”, “yaflam” ve “cennet” emri geçer; zi-
ra Tanr›ya ve Onun güzelli¤inin mazhar›na inanan-
lar gaflet mezar›nda k›yam etti, yüre¤in kutsal top-
ra¤›nda topland›, iman ve ikan yaflam›na canland›
ve ilahi huzurun cennetine kabul edildi. Hangi cen-
net bundan daha yüksek, hangi toplan›fl bundan da-
ha erkli ve hangi k›yam edifl bundan daha büyük-
tür? Gerçekten, her kim bu gizemlere ö¤ür olur ise
baflka kimsenin kavrayamad›¤›n› kavrar.
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58. fiunu da bil ki Tanr›n›n gününde ortaya ç›kan cennet
di¤er bütün cennetleri aflar ve gö¤ün gerçeklerini ge-
çer. Kutlu ve yüce Tanr›, nebili¤i yaratt›klar› aras›nda
Onun arkadafl›, seçilmifli ve hazinesi olan kimsede
mühürledi¤inde, izzet melekutundan “Oysa Allah›n
resulü ve nebilerin hatemidir”37 vahyoldu¤unda, bü-
tün insanlara k›yamet gününde Onun huzuruna ere-
ceklerine söz verdi. Burada O, gelecek zuhurun bü-
yüklü¤ünü vurgulad›; bu gerçekten de do¤runun gü-
cüyle izhar oldu. Bir kesinlik vard›r ki ne bundan da-
ha büyük bir cennet ne de yüksek bir makam vard›r;
Kuran ayetlerini tefekkür etmelisin. Ne kutludur O
kimse ki Onun güzelli¤inin izhar olaca¤› günde Tan-
r›n›n huzuruna erecek oldu¤unu bilir.

59. Bu ulu konuyla ilgili vahyedilmifl bütün vahiyleri
bafltan sayacak olursam bu, okuyucuyu bezdirir ve
Bizi amac›m›zdan sapt›r›r. Afla¤›daki ayet bize bu
nedenle yeterlidir; gözlerin onunla avunsun ve sen
bunun içinde gömülü ve sakl› olanlara eriflesin:
“Tanr› odur ki gökleri görebilece¤iniz bir direk ol-
madan yükseltti.  Sonra taht›na ç›kt›. Günefli ve ay›
iradesine boyun e¤dirdi. Her biri kararlaflt›r›lan ama-
ca yolculuk etti. ‹fli düzenler, belirtileri aç›klar ki
Rabbinizle karfl›laflt›¤›n›zda kararl› bir iman›n›z ol-
sun.”38

60. Ey arkadafl›m, o halde bu ayette an›lan “kararl›
iman” sözü üzerinde uzun boylu düflün; göklerin ve
yerin, taht›n, güneflin ve ay›n, yarat›lan her fleyin
Onun kullar› oldu¤unu, Onun gününde Onun hu-

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



‹lahi S›rlar›n Cevherleri

35

zurunda de¤iflmez bir imana sahip olsunlar diye ya-
rat›ld›¤›n› söyler. Tanr›n›n do¤rulu¤una ant olsun!
Ey kardeflim, bu makam›n büyüklü¤ünü düflün ve
bu günlerde insanlar›n durumuna bak; Tanr›n›n yü-
zünden ve Onun güzelli¤inden kaç›yorlar “Sanki ya-
bani eflekler ürkmüfller.”39 Senin için vahyetti¤imiz
üzerinde tefekkür edersen kuflkusuz bu beyandaki
amac›m›z› yakalars›n ve bu cennette sana bildirme-
yi arzulad›¤›m›z fleyi keflfedersin. Bakars›n gözlerin
onu görmekten memnun olur, kulaklar›n okunanla-
r› iflitmekle ferah bulur, gönlün onu tan›makla cez-
bolur, yüre¤in onu kavramakla ayd›nlan›r ve ruhun
oradan esen burculu esintilerle mutlu olur. Bakars›n
ilahi feyiz doru¤una eriflir ve üstün kutlulu¤un R›z-
van›nda oturursun.

61. Her kim Tanr›n›n do¤rulu¤unu reddeder, Ona s›rt›-
n› döner ve ayaklan›rsa, Ona inanmaz ve uymayan
hareketlerde bulunursa, “flirk”, “küfür”, “ölüm” ve
“atefl” içinde olanlar›n hükmüne tabi tutulur. Hangi
flirk, fleytan mazharlar›na yönelmekten, nisyan âlim-
lerine ve asilere tabi olmaktan daha azametlidir?
Hangi küfür, aziz, faz›l sahibi Tanr›n›n dini yeniledi-
¤i zamanda Ondan yüz çevirmekten daha keder ve-
ricidir? Hangi ölüm tükenmez yaflam kayna¤›ndan
kaçmaktan daha sefildir? Hangi ateflin harareti, he-
sap gününde ilahi güzelli¤e ve göksel azamete ›rak
olmaktan daha fliddetli olabilir?

62. Bunlar Muhammet’in günlerinde yaflayan putperest
Araplar›n Onu reddetmek ve Ona karfl› yarg›lar› di-
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le getirmekte kulland›klar› sözler ve beyanlard›r.
fiöyle dediler: “Muhammet’e iman eden kimseler, bi-
zimle gece gündüz birlikte idiler; hangi ara öldüler
de geri dirildiler?” Yan›t olarak vahyedileni dinle:
“E¤er flaflacaksan, onlar›n flu sözlerine flaflmak laz›m,
‘Nas›l! Biz toprak ve kemik haline geldi¤imiz zaman
tekrar m› dirilece¤iz?’ dediler.”40 Baflka bir yerde
“Yine sen: Öldükten sonra dirileceksiniz dersen, in-
kâr edenler mutlaka ‘Bu, apaç›k bir büyüden baflka
bir fley de¤ildir’ derler.”41 Onunla iflte böyle alay et-
tiler ve dalga geçtiler; çünkü “yaflam” ve “ölüm” te-
rimlerini kitaplar›nda okudular, âlimlerinden iflittiler
ve onlar› maddesel yaflam ve fiziksel ölüm olarak
anlad›lar; kendi beyhude imgeleyiflleri, yanl›fl ve gü-
nahkâr zihinlerinin tasarlad›klar›n› bulamay›nca ay-
r›l›k bayraklar›n›, fesat sancaklar›n› yükselttiler ve
savafl odu alevlendirdiler. Tanr›, erkiyle bu odu sön-
dürdü. Bu günde de o müflriklerden ve sapk›nlar-
dan ayn› fleyleri görmektesin.

63. Cezbenin tatl› kokular›n›n ölümsüz kentten bana
do¤ru esti¤i bu saatte, arzunun beni sar›fl› Beni Irak
ufkunun üzerindeki dünyalar›n tan y›ld›z›n›n gün
do¤umunda nurlar›n diyar›ndan yakalad›¤› zaman
ve Hicaz’›n tatl› ezgileri kula¤›ma ayr›l›¤›n gizemle-
rini getirdi¤i zaman, sana gizemli güvercinin uçma-
¤›n tam ortas›nda, kalbinde, yaflam›n ve ölümün
do¤ru anlamlar› hakk›ndaki ötüfllerinden, her ne ka-
dar bu manalar›n aç›klanmas› imkâns›z olsa da, bir
parça anlatmay› amaçlad›m. Ben, sana sakl› levihler-
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de yaz›l› olanlar› aç›klayacak olsam, dünyan›n bü-
tün kitaplar› ve sayfalar› s›¤d›ramaz, ruhlar bunlar›n
a¤›rl›¤›n› kald›ramaz. Bu gün ve ça¤a uygun olabi-
lecek denli sana zikredece¤im ki yücelerdeki diya-
r›n izzet bar›na¤›na kabul edilmeyi, ruhun ezgilerini
bu ilahi ve gizemli kufltan dinlemeyi ve Tanr›dan
özge her fleyden kesilmifl olanlardan ve bugün Rab-
lerinin likas›yla müjdelenmifl olanlardan say›lmay›
arzulayanlara k›lavuz olarak hizmet edebilesin. 

64. Bil ki “yaflam”›n iki anlam› vard›r. Birincisi insan›n
nesnesel bedendeki görünüflüyle ilgilidir ve bu da
sana ve di¤erlerine ö¤len günefli gibi aç›kt›r. Bu ya-
flam, Tanr›n›n düzenledi¤i ve kaç›n›lmaz bir gerçek
olan fiziksel ölüm ile son bulur. Bununla birlikte ne-
biler ve seçilmifllerin kitaplar›nda ad› geçen yaflam
ise bilgi yaflam›d›r, yani kulun, tüm nurlar›n kayna-
¤› olan Onun bizzat giydirdi¤i nurlar›n belirtilerini
tan›mas› ve Tanr›n›n huzuruna emrinin mazharlar›
arac›l›¤›yla eriflmedeki ikan›d›r. Bu, mahvolmayacak
kutlu ve son bulmaz bir yaflamd›r; her kim öylece
canlan›rsa asla ölmeyip Rabbi ve Yarat›c›s› var ol-
dukça var olacakt›r. 

65. Özdeksel beden ile ilgili olan birinci yaflam Tanr› ta-
raf›ndan vahyedildi¤i gibi son bulacakt›r: “Bütün
ruhlar ölümü tadacakt›r.”42 Ancak Tanr›n›n bilgisin-
den do¤an ikinci yaflam›n önceden vahyedildi¤i gi-
bi ölümü yoktur: “Ona hofl bir dirilik hayat› yaflat›-
r›z.”43 Ve flehitlerle ilgili olan baflka bir bölümde:
“Onlar diridirler. Rablerinin kat›nda r›z›klanmakta-
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d›rlar.”44 Ve hadislerden: “Mümin, iki dünyada diri-
dir.”45 Ayn› sözlerin say›s›z örnekleri Tanr›n›n kitap-
lar›nda ve adaletinin mücessemlerinde bulunur.
Özet olmak ad›na yukar›daki al›nt›larla yetindik.

66. Ey kardeflim! Kendi arzular›ndan vazgeç; yüzünü
mevlana dön ve ilahlar› bozuk e¤ilimleri olan kim-
selerin ard›ndan yürüme ki var oluflun kalbinde, ad-
lar›n ve niteliklerin e¤itmeni olan kimsenin koruyu-
cu gölgesinin alt›nda bar›nak bulas›n; çünkü bu
günlerde Rablerinden yüz çevirenler, bu yeryüzü
üzerinde yürüseler de ölüdürler, iflitseler de sa¤›rd›r-
lar ve görseler de kördürler. Hesap gününün Rabbi
taraf›ndan aç›kça belirtildi¤i gibi: “Kalpleri var,
onunla anlamazlar; gözleri var, onlarla görmezler.”46

Tehlikeli k›y›n›n kenar›nda yürürler ve ateflten bir
çukurun kenar›na basarlar.47 Bu coflan okyanusun
hazine yüklü dalgalar›ndan alacak nasipleri yoktur
ve bu bofl laflarla oynuyorlar. 

67. Bu ba¤lamda sana eskiden “yaflam” hakk›nda vah-
yolunanlar› anlataca¤›z ki belki seni nefsinden uza-
¤a döndürür, bu alaca karanl›k yerdeki dar zinda-
n›ndan seni kurtar›r ve bu dünyan›n karanl›¤›nda
do¤ru yola k›lavuzlananlardan olmana yard›m eder.

68. fiöyle der ve gerçekten de do¤ruyu söyler: “Ölü
iken kendisini diriltti¤imiz ve kendisine insanlar ara-
s›nda yürüyebilece¤i bir ›fl›k verdi¤imiz kimse, ka-
ranl›k içinde kal›p ondan hiç ç›kamayan kimse gibi
olur mu?”48 Bu ayet Hamza ve Ebu Cehil hakk›nda
inmifltir, beriki iman ederken, öteki inkârc›l›kta kal-
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m›flt›r. Bununla birlikte putperest önderlerin ço¤u
alay ettiler, dalga geçtiler ve yaygara kopard›lar:
“Hamza ne zaman öldü de flimdi dirildi?” dediler.
Tanr›n›n ayetlerini özenle gözden geçirirsen buna
benzer bir çok durumun yaz›ld›¤›n› bulursun.

69. Saf ve temiz yürekler bulunsayd›, Rabbimin bana
ö¤retti¤i bilgi okyanuslar›ndan onlar›n üzerine dam-
lalar serperdim, böylece yerde nas›l yürüyorlarsa
göklerde öyle uçarlard› ve karada nas›l gidiyorlarsa
suyun üzerinde öyle koflarlard›; canlar›n› elleriyle ta-
fl›yarak Yaradan›n yolunda yere sererlerdi. Yine de
bu yüce gizemin aç›klanmas›na izin gelmedi. Ger-
çekten de bu gizem, mümin kullar bengilik ülkesin-
de en büyük makama eriflme umuduyla kendi ya-
flamlar›ndan vazgeçmesinler diye Onun güç hazine-
lerinde gömülmüfl ve Onun erkinin mahfazalar›nda
saklanm›flt›r. Zifiri karanl›kta yürüyenler buna ulafla-
mazlar.

70. Ey kardeflim! Her gerekti¤inde konumuzu yeniden
belirttik ki Tanr›n›n izniyle bu ayetlerde yaz›lan her
fley sana aç›klans›n, nefsin karanl›¤›na saplananlar,
kibir ve gurur vadisinde yürüyenlerden ba¤›ms›z
olabilesin ve bitmeyen yaflam›n uçma¤›nda devi-
nenlerden olas›n.

71. Söyle: Ey insanlar! Yaflam a¤ac› gerçekten de gök-
sel cennetin ortas›nda ekildi ve her yöne yaflam
vermektedir. Nas›l olur da göremez ve tan›yamazs›-
n›z? Gerçekten de O, bu emin ruhun, ilahi gizemle-
rin özlerinden sana aç›¤a vurdu¤unu anlamana yar-
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d›m eder. Kutsall›k Güvercini ölümsüzlük gö¤ünde
ku¤uruyor ve üstüne, seni insanlar›n imalar›nda
saklanm›fl kuflku m›zraklar›ndan koruyacak çelikten
yeni bir giysi geçirmeni sana tembihliyor: “Bir kim-
se sudan ve ruhtan do¤mad›kça, Tanr›n›n meleku-
tuna giremez. Etten do¤an ettir, ruhtan do¤an ruh-
tur. Sana, yeniden do¤mal›s›n›z, dedi¤ime flafl-
ma.”49

72. O halde ilahi a¤aca uç ve onun meyvelerinden pa-
y›n› al. Oradan düflenleri topla ve onu inançl› bir bi-
çimde koru. Nebilerden birinin insanlar›n ruhlar›nda
kendisinden sonra gelecek olan›n müjdesinden, ör-
tülü iflaretlerin ve sakl› simgelerin aras›ndan ima et-
tikleri üzerinde tefekkür et ki onlar›n sözlerinin an-
lay›fll› yürek bahfledilenlerin d›fl›ndakilere anlafl›l-
maz oldu¤undan emin olas›n. fiöyle der: “Onun
gözleri atefl parças› gibidir.” ve “ayaklar› tunç gibi-
dir.” ve “a¤z›ndan iki yal›ml› k›l›ç ç›kar.”50 Bu sözle-
rin görünürdeki anlamlar› nas›l yorumlanabilir? Bu
belirtilerle ortaya ç›kan, insan olmasa gerek. Hangi
ruh ondan arkadafll›k bekleyebilir? Hatta o bir kent-
te ortaya ç›karsa, komflu kentin sakinleri bile ondan
kaçar ve hiçbir ruh ona yaklaflmay› göze alamaz! Bu
demeçler üzerinde tefekkür edersen beyan›n en
yüksek tepelerine ve bilgeli¤in özetine dikkat eder-
ken onlar› eflsiz belagat ve berrakl›kta bulursun. Gö-
rünen o ki belagat güneflleri onlardan göründü ve
berrakl›k y›ld›zlar› onlardan do¤du ve göz al›c› bir
biçimde parlad›. 
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73. Öyleyse geçmifl zamanlar›n ak›ls›zlar›na ve bugün
böyle bir varl›¤›n bafl göstermesini bekleyenlere
bak! Daha önce belirtilen biçimde ortaya ç›kmazsa
ona ba¤l›l›k ilan etmeyecekler. Böyle bir varl›k asla
ortaya ç›kmayaca¤›ndan ötürü onlar da asla inanma-
yacaklar. Sapk›n ve günahkâr ruhlar›n anlay›fllar› ifl-
te ancak bu kadard›r! Aflikâr›n en aflikâr›n›, aç›¤›n en
aç›¤›n› anlayamayanlar nas›l olur da ilahi ilkelerin
çaprafl›k gerçeklerini ve tükenmez bilgeli¤in gizem-
lerinin özlerini anlarlar. 

74. fiimdi ben bu beyan›n do¤ru anlam›n› özetlemeliyim
ki sen onun gizemlerini keflfedesin ve idrak eden-
lerden olas›n. Sana söyleyeceklerimizi gözden geçir
ve insafla yarg›la; bakars›n Tanr›n›n gözünde bu ko-
nularda insafl›lardan say›l›rs›n. 

75. fiunu da bil ki celal ülkelerinde bunlar› eyiten kifli-
nin amac›, sonra hata ehlinin anlay›fllar›n› ortadan
kald›rmak için yaflmakla örtülmüfl ve muammal› an-
lat›mla gelecek kimsenin niteliklerini tarif etmektir.
fiimdi O: “Onun gözleri atefl parças› gibidir” derken
tüm perdeleri ve örtüleri yakan, sebeplere dayanan
dünyan›n bengi gizemlerini bilen, tamunun kiriyle
bar ba¤lam›fl yüzleri cennetin ›fl›¤›yla parlayanlar-
dan51 ay›rt eden vaat edilen kimsenin sa¤görüsünün
keskinli¤inden baflka bir fley ima etmedi. Onun göz-
leri Tanr›n›n parlak ateflinden yap›lm›fl olmasayd›
nas›l tüm perdeleri yak›p insanlar›n sahip olduklar›-
n› kül edebilirdi? ‹simler ceberutunda ve yarad›l›fl
âleminde Tanr›n›n belirtilerini nas›l görürdü? Nas›l
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her fleyi Tanr›n›n en görücü gözüyle görürdü? ‹flte
biz Ona böyle bir nüfuz edici görü verdik. Keflke
Tanr›n›n ayetlerine inansayd›n›z! Gerçekten de han-
gi od, Onun gözlerinin Sina’s›nda parlayan ve dün-
ya insanlar›n›n perdelendi¤i her fleyi tüketen oddan
daha hararetli olabilir? Tanr› hepimizin Ona dönece-
¤i günde ça¤›r›c› hayk›rana dek bafllang›ç ve sonun
gizemleriyle ilgili kesin levihlerinde vahyedilenden
daha üstün kalacakt›r. 

76. “Tunç benzeri ayaklar” sözüyle Tanr›n›n Ona “Sana
emredildi¤i gibi sars›lmaz ol”52 ça¤r›s›n› duymakta-
ki ba¤l›l›¤› anlat›lmak istenmifltir. O, Tanr› emrinde
öyle azimle devam etmeli ve Onun erkinin yolunda
sa¤laml›k ortaya koymal›d›r ki yerin ve gö¤ün tüm
güçleri Onu reddetse dahi ne emrini duyurmakta te-
reddüt etsin ne de Onun yasalar›n›n duyurusundaki
buyru¤undan kaçs›n. Tersine en yüksek da¤lar ve
dikmenler gibi dimdik durur. Tanr›ya itaatinde k›-
m›ldamaz, Onun emrini aç›¤a ç›karmakta ve Sözünü
ilan etmekte sars›lmaz kal›r. Ne bir engel Onu en-
gelleyebilir ne bir inatç›n›n k›nay›fl› Onu cayd›rabilir
ne de kâfirlerin yads›y›fl› Ona karars›zl›k göstertebi-
lir. Tan›k oldu¤u bütün kin, ret, haks›zl›k ve inan-
may›fllar Onun Tanr›ya olan sevgisini güçlendirmek-
ten, yüre¤inin arzusunu art›rmaktan, ruhunun cofl-
kusunu yükseltmekten ve gö¤sünü heyecanl› tap-
mayla doldurmaktan baflka bir fleye hizmet etmez.
Bu dünyada hiç daha sa¤lam tunç, daha keskin bir
b›çak veya daha boyun e¤mez bir da¤ gördün mü?
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Senin de bildi¤in gibi O gerçekten de bütün dünya
sakinleriyle, insanlar›n ifllemeye al›flm›fl olduklar›
fleylere karfl›n kimseden korkmadan, yüzleflmek için
ayaklar›n›n üzerinde durur. Onu yerlefltiren ve gö-
revlendiren Tanr›ya övgüler olsun! Tanr› her istedi-
¤ini yapmaya gücü yetendir. O, do¤rusu, mühey-
mindir, kayyumdur 

77. Ve ayr›ca der ki: “A¤z›ndan iki yal›ml› k›l›ç ç›kar.”
Bil ki k›l›ç bölen ve parçalara ay›ran bir araçt›r; ina-
nan› kâfirden, seveni sevgiliden ay›ran nebilerin ve
seçilmifllerin a¤z›ndan ç›kar; bu terim böyle kullan›l-
m›flt›r ve bu bölme ve ay›r›mdan baflka bir fley kas-
tedilmemifltir. ‹mdi, ilk nokta ve ezeliyet günefli olan
kimse, Tanr›n›n izniyle bütün yarat›l›fl› devflirmeyi,
nefis mezarlar›ndan onlar› kald›rmay› ve birini di¤e-
rinden ay›rmay› arzu ederse Ondan yaln›z bir ayet
söyler ve bu ayet do¤ruyu yanl›fltan bugünden k›ya-
met gününe dek ay›r›r. Hangi k›l›ç bu göksel k›l›ç-
tan daha keskindir, hangi b›çak bu bozulmaz çelik-
ten daha tesirlidir ki tüm ba¤lar› parçalas›n ve bu
suretle inanan› karfl› gelenden, babay› o¤uldan, er-
kek kardefli k›z kardeflten ve seveni sevgiliden ay›r-
s›n?53 Ona vahyolunana inanan, gerçek inanand›r;
yüz çeviren kâfirdir ve aralar›nda öyle de¤ifltirilemez
bir ayr›m meydana gelir ki bu dünyada ilgi ve ala-
kalar›n› keseceklerdir. Dahas›, o¤ul inan›r da baba
inkâr ederse bu durum baba o¤ul aras›nda da böy-
ledir; onlar da ayr›l›rlar ve sonsuza dek birbiriyle ay-
r› kalacaklard›r. Hatta sen baban›n o¤lunu, o¤lun
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babas›n› nas›l öldürdü¤üne tan›ks›n. Sana aç›klad›-
¤›m›z ve anlatt›¤›m›z fleyleri ayn› ›fl›k alt›nda göz
önünde bulundur.

78. Her fleye kavray›fl gözüyle bakarsan bu ilahi k›l›c›n
kuflaklar› nas›l parçalara ay›rd›¤›n› gerçekten de gö-
rürsün. Keflke anlayabilseydin! Bütün bunlar yarg›
ve ayr›l›fl gününde izhar edilen ayr›l›fl sözünün yet-
kisiyledir; insanlar Rablerinin günlerinde özen gös-
tereydiler. Hay›r, sen görüflünü bileyip yüre¤ini ar›-
tabilseydin, her gün ve her ça¤da kâfirleri öldüren
ve inançs›zlara karfl› savafl veren bu maddesel k›l›-
c›n bu ilahi k›l›çtan ç›kt›¤›n› görürdün. Öyleyse,
gözlerini aç ki Bizim sana vahyettiklerimizi göresin
ve baflkalar›n›n eriflemediklerine eriflesin. Biz ger-
çekten de flöyle hayk›r›r›z: “Hesap gününün Rabbi
olan Tanr›ya hamt olsun!”54

79. Evet, bu insanlar do¤ru bilgiyi kayna¤›ndan ve bu-
la¤›ndan, Tanr›n›n izniyle saf ve temiz gönüllerden
akan ferahl›k okyanusundan ve ›¤›l ›¤›l akan sular-
dan elde etmeyi beceremedikleri gibi, onlar Tanr›-
n›n o sözler ve iflaretlerdeki kast›ndan perdelenmifl
ve kendi nefis zindanlar›nda tutsak kalm›fllard›r.

80. Tanr›ya, fazl›yla bizim üzerimize verdikleri için flük-
rederiz. Bize Onun dininde emin olmam›z› sa¤layan
Odur; bu din ki yerin ve gö¤ün birleflmifl güçlerinin
direnmeye gücü yetmez. Sonraki diriliflte Tanr›n›n
izhar edece¤i kimseye flahadet etmemiz ve zuhur
ediflinden önce iman edenlerden olmam›z için zu-
hurunun gününde Onu tan›mam›z› sa¤layan Odur
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ki nimeti Onun yan›ndan üzerimize ve bütün âlem-
lere tam olsun.

81. Lakin ey Kardeflim, Tanr›yla ve Onun bilgisinin maz-
harlar›yla iliflki içerisinde oldu¤unu iddia edip de
bozulmufl e¤ilimlerini takip edenler, komflular›n›n
servetini tüketenler, kendilerini flaraba verenler, öl-
dürenler, doland›ranlar, birbirlerine iftira edenler,
Tanr›ya iftira atanlar ve yanl›fl konuflmay› huy edi-
nenler hakk›ndaki flikayetimi iflit. Suçlu kimseler,
Tanr› karfl›s›nda utanmadan bütün bu amellerle Bizi
isnat ediyorlar. Tanr›n›n onlara emrettiklerini bir ya-
na b›rak›p Onun yasaklad›¤›n› yap›yorlar; oysa do¤-
ruluk insanlar›na yaraflan, alçakgönüllülük belirtileri-
nin yüzlerinde parlamas›, kutsall›k ›fl›klar›n›n çehre-
lerinden yay›lmas›, dünyada sanki Tanr›n›n huzurun-
daym›fl gibi yürümek ve kendilerini edimleriyle dün-
ya sakinlerinden ay›rmakt›r. Durumlar› öyle olmal›-
d›r ki gözleri Onun erkinin delillerini görmeli, dille-
ri ve yürekleri Onun ad›n› anmal›, ayaklar› Onun ya-
k›nl›k topra¤›na basmal› ve elleri Onun ilkelerini sa-
d›kça tutmal›d›r. Dahas›, saf alt›n ve de¤erli gümüfl
madenlerinin vadisinden de geçseler onlar› tümüyle
ilgilenmeye de¤mez olarak görmelidirler.

82. Oysa bu insanlar bütün bunlardan yüz çevirdiler ve
buna karfl›l›k kendi bozulmufl e¤ilimleriyle uyuflan
düflkünlüklerini koydular. Böylece onlar kibir ve
gurur koya¤›nda gezinip dururlar. ‹flbu anda tan›k-
l›k ederim ki Tanr› onlar› tümüyle terk etmifltir; Biz
de öyle. Tanr›ya yalvar›r›z ki bizi ne bu ne de öteki
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yaflamda onlarla görüfltürsün. O, gerçekten de ben-
gi do¤rudur. Ondan özge Tanr› yoktur ve Onun er-
ki her fleyin üstesinden gelir.

83. Öyleyse ey kardeflim, bu sözlerin okyanuslar›nda
akmas›n› sa¤lad›¤›m›z yaflam sular›ndan iç. Derler ki
kibriya denizleri onlar›n içinde kabar›yor ve ilahi er-
dem cevherleri onlar›n içinde ve üzerlerinde parl›-
yor. Kendini bu dipsiz koyu k›z›l denizden al›ko-
yandan ar›t ve “Tanr›n›n ad›yla ve inayetiyle” hayk›-
r›fl›na dald›r. Kimsenin korkusu seni ürkütmesin.
Tanr›n olan Rabbe güven; çünkü O, kendisine gü-
venen herkese yeterlidir. O, gerçekten, seni korur;
Ona güvenle yaslan.

84. Ayr›ca bu en kutsal ve göz al›c› kentte yolcuyu bü-
tün insanlar›n önünde zelil ve her fleyin önünde al-
çakgönüllü bulaca¤›n› da bil. Orada, Tanr›y› idrak
etmekten baflka bir fley görmez. Tanr›n›n yarat›l›fl Si-
na’s›n› kuflatan zuhurunun ›fl›¤›nda Onun parlak
nurlar›n› görür. Bu makamda yolcu herhangi bir
toplant›da baflköfle istememeli veya övünme ve ken-
disini yüceltme arzusuyla baflkalar›n›n önünde yürü-
memelidir. Bunun yerine, kendisini bütün zamanlar-
da Rabbinin huzurundaym›fl gibi görmelidir. Ne
kendisi için dilemedi¤ini baflkas› için dilemeli, ne
baflkalar› söyledi¤inde yüzleflemeyece¤i fleyler söy-
lemeli ne de kendisi için arzu etmedi¤ini baflkas›
için arzu etmeli. Ona, bu dünya üzerinde Onun ye-
ni yarat›l›fl ka¤anl›¤›nda yolundan flaflmaz ad›mlarla
yürümek yak›fl›r.
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85. Ancak bil ki aray›c›, yolculu¤unun bafllang›c›nda da-
ha önce de söz edildi¤i gibi de¤iflim ve dönüflüme
tan›kl›k eder. Bu, kuflkusuz do¤rudur; o günlerle il-
gili vahyedildi¤i gibi: “Yer baflka bir yerle de¤ifltiril-
di¤i gün.”55 Bu günler gerçekten de hiçbir ölümlü
gözün asla görmedi¤i günlerdir. Ona kavuflana ve
onun kadrini bilene ne mutlu. “Ant olsun biz Mu-
sa’y› alametlerimizle gönderdik ve ona dedik: ‘Kav-
mini karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›kar, onlara Allah›n
günlerini hat›rlat.’”56 Bunlar gerçekten de Tanr›n›n
günleridir, bunu bilebilseydiniz.

86. Bu makamda tüm de¤iflen ve çeflitlenen gerçeklikler
senin önünde aç›¤a ç›k›yor. Her kim bu do¤ruyu ya-
lanlarsa gerçekten de Tanr› emrinden yüz çevirmifl,
Onun hükmüne karfl› ayaklanm›fl ve Onun egemen-
li¤ini yads›m›fl olur. Gerçekten de dünyada yaflayan
ve k›m›ldanan herkesi dönüfltürmek, yeri baflka bir
yere de¤ifltiren Tanr›n›n yetkisindedir. Karanl›¤› ›fl›¤a,
›fl›¤› karanl›¤a, cehaleti bilgiye, hatay› k›lavuzlu¤a,
ölümü yaflama ve yaflam› ölüme de¤ifltirdi¤ine flaflma.
Dönüflüm hükmünün etki etmeye bafllad›¤› makam
budur. Öyleyse düflün, bu yola basanlardan olursan
bu zelil olan kimseden her sordu¤un sana aç›k olur
ve bu k›lavuzlu¤un ota¤›nda kal›rs›n. O diledi¤ini ya-
par ve istedi¤i gibi hükmeder. Bütün insanlar tüm
edimlerinden ötürü sorgulanacak olmas›na karfl›n O,
eylemlerinden ötürü sorgulanmamal›d›r.57

87. Ey Kardeflim! Bu yolculu¤un bafl› olarak iflaretlenen
rütbede, çeflitli makamlar ve farkl› belirtiler görür-
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sün, t›pk› Aray›fl Kentine dair an›ld›¤› gibi. Her fley
kendi mevki ve makam›nda do¤rudur. Bu makam-
da, bu yarat›lan her fleyi kendi konumunda görmek
sana düfler; onun do¤ru rütbesini ne alçaltmal› ne
yüceltmeli. Örne¤in, lahutu nasuta* indirgeyecek
olursan bu salt küfür olur ve bunun tersi de bunun
gibi küfür olur. Lahutu ve nasutu kendi makamlar›n-
da tan›mlarsan bu kuflkusuz do¤ru olur. Baflka bir
deyiflle, ilahi teklik ülkesinde herhangi bir dönüflü-
me tan›kl›k edersen bütün yarat›l›flta tasarlanm›fl
bundan daha büyük bir günah olamaz; ancak dönü-
flümü onun kendi konumunda göz önünde tutarsan
ve gere¤ince anlarsan, sana hiçbir zarar gelmez.

88. Rabbime ant olsun! Bizim beyanlar›n gizemlerinden
ve öne serilenlerin seviyelerinden sana tüm vahyet-
tiklerimize karfl›n san›r›m Tanr›n›n sakl› bilgi okya-
nusunun ve Onun anlafl›lmaz bilgeli¤inin özünün
bir harfini bile söylemedim. Tanr› isterse belirlenen
zaman geldi¤inde Tanr›n›n iradesiyle bitirece¤iz. O,
gerçekten her fleyi kendi konumlar›nda anar ve biz,
hakikaten, Onu överiz.

89. Ayr›ca flunu da bil ki ceberut göklerinde uçan kufl,
ne kutsall›k lahutunda uçabilir, ne Tanr›n›n orada
yaratt›¤› meyveleri tadabilir, ne de ortas›nda ak›tt›¤›
›rmaklardan içebilir. Ondan yaln›zca bir damla dahi
içecek olursa derhal mahvolur. Bize ba¤l›l›k taslay›p

* ‹nsanl›k âlemi; lahutun z›dd› (Ç.N.)
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da üstüne böyle edimleri yerine getirenlere, böyle
sözler söyleyenlere, böyle iddialarda bulunanlara
gelince; buna bugünlerde sen de tan›kl›k edersin.
Görünen o ki onlar, kendi perdelerinde ölü olarak
yatarlar. 

90. Bunun gibi, her makam, belirti ve iflareti kavra ki her
fleyi kendi konumunda alg›layas›n ve her konuyu
onlar›n uygun ›fl›¤›nda göz önünde bulunduras›n. Bu
makamda, ‹lahi Birlik Kentinde, ilahi k›lavuzluk ge-
misine girenler ve ilahi teklik yükseltilerinde yolcu-
luk etmifller bulunur. Sen, onlar›n yüzlerinde güzel-
lik ›fl›klar›n› ve insan heykellerinde izzet gizemlerini
görmelisin. Onlar›n sözlerinin mis kokular› alg›lama-
l›, yollar›nda ve yapt›klar›nda Onun egemenli¤inin
belirtilerini görmelisin. Sen, kendilerini do¤ru k›la-
vuzlanm›fl san›p da billur derelerden içmekte, kutsal-
l›k kentine varmakta baflar›s›z olan ve kendi bencil
arzular›n› takip eden ve ülkelerde kar›fl›kl›k yayanla-
r›n edimleriyle perdelenme. Gerçekten de onlar için
flöyle söylendi: “Bunlar, her gürültücü doland›r›c›y›
izleyen ve  de¤iflen her yel ile e¤ilen afla¤›l›k ve ak›l-
s›zlard›r.”58 Bu yolculu¤un, bu makam›n, bu vatan›n
safhalar› aç›kt›r ve sana izhar edilmifltir, daha fazla
aç›klamay› gerektirmemektedir.

91. Sonra flunu da bil ki gerçe¤in tan y›ld›z›, ilk nokta-
n›n, eski zamanlar›n lakaplar›ndan kendisine atfet-
mifl oldu¤u ile ilgili duyup tan›k oldu¤un yaln›zca
yarat›l›fl âleminin düzeninden ve insanlar›n zay›fl›k-
lar›ndan dolay›d›r; oysa bütün adlar ve nitelikler

Bah
ai 

Ese
rle

ri  

Bas
ım

 ve
 D

ağ
ıtım

 A
.Ş

.



Cevahirü’l-Esrar

50

Onun özünün çevresinde döner, Onun kutsal yeri-
nin efli¤ini çevreler. O, tüm adlar› ö¤reten, tüm nite-
likleri aç›¤a ç›karan, tüm varl›klara yaflam veren, ila-
hi ayetleri ilan eden ve göksel belirtileri s›ralayand›r.
Hatta iç gözünle bakarsan, Onun d›fl›nda her fleyi ta-
mamen hiçlikte kaybolur ve Onun kutsal huzurunda
unutulmufl bulacaks›n. “Tanr› yaln›zd› ve Ondan öz-
ge bir fley yoktu; flimdi gene daha önce oldu¤u gi-
bidir.” Ulu ve aziz Tanr›n›n yaln›z oldu¤u ve Ondan
özgesinin olmad›¤› ispat edildi¤ine göre, de¤iflim ve
dönüflüm hükmü nas›l gerçekleflebilirdi? Sana iffla et-
ti¤imizin üzerinde tefekkür edersen, k›lavuzlu¤un
tan y›ld›z› bu son bulmaz tanda senin üzerinde par-
lar ve sen orada müminlerden say›l›rs›n.

92. Ayr›ca bil ki bu yolculuklar ile ilgili söz etti¤imiz her
fley adiller aras›ndan seçilmifl kimseler içindir. Mane-
vi bura¤› mahmuzlarsan ve gö¤ün çay›rlar›n› kate-
dersen, bütün bu yolculuklar› tamamlar ve her gize-
mi göz k›rpmas›ndan daha k›sa sürede keflfedersin.

93. Ey kardeflim! Ancak sen bu meydan›n süvarisiysen
ikan topraklar›nda ›lga ki ruhun bugünde flirkin kö-
leli¤inden kurtulsun ve bu bahçeden esen tatl› ko-
kular›ndan alg›layas›n. Gerçekten de bu kentin bur-
cusunu tafl›yan hofl kokulu esintiler tüm bölgelerde
esmekte. Ondaki hisseni yitirme ve gafil olma. Ne
güzel söylenmifl:

94. Ne zaman ki do¤uda Onun burculu nefesi yay›l›r,

Bat›daki nezleliler dahi bu kokular› al›r.59
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95. Bu ilahi yolculuk ve gizemli yükseliflten sonra yolcu
fiaflk›nl›k Bahçesine girer. Bu makam›n gerçe¤ini sa-
na iffla edecek olsayd›m bu müflriklerin ellerinde
kalm›fl, hayrete düflmüfl ve bu dipsiz okyanusta flafl-
k›nl›k içinde kaybolan bu kulun kötü durumuna fer-
yat edip a¤lard›n. Onlar beni öldürmek için her gün
dolaplar çeviriyorlar ve Beni di¤er topraklardan sür-
dükleri gibi bu topraktan da sürmek için f›rsat kol-
luyorlar. Yine de bu kul onlar›n önünde haz›r duru-
yor, Tanr›n›n Bizim için buyurdu¤u ve emretti¤i her
ne ise bekliyor. Günahkârlar ve kötü niyetli kimse-
ler taraf›ndan verilmifl imtihan ve dert ile kuflat›lm›fl,
bu saatte çok say›da keder ve belalar ile çevrelen-
mifl olsam da hiçbir ruhtan korkum yok. “Nuh tufa-
n› döktü¤üm göz yafllar›n›n ölçüsü, ‹brahim’in atefli
yüre¤imdeki taflk›nl›kt›r; Yakup’un kederi üzüntü-
mün bir yans›mas› ve Eyüp’ün çekti¤i çekti¤imin bir
k›sm›d›r.”60

96. Sana bafl›ma gelen zorluklar› sayacak olursam öyle
kederlenirsin ki her fleyi anmaktan vazgeçersin,
kendini ve Rabbin dünyada yaratt›¤› her fleyi unu-
tursun. Bu bizim dile¤imiz olmad›¤›ndan, ilahi em-
rin zuhurunu Bahan›n gönlünde saklad›m ve yarat›-
l›fl ülkesinde devinenlerin gözlerinden perdeledim
ki Tanr› bunun gizini izhar edene dek görünmeye-
nin çad›r›nda gizli kals›n. “Gökte veya yerdeki hiç-
bir fley onun bilgisinden kaçamaz ve O, gerçekten
her fleyi alg›lar.”61
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97. Konumuzdan uzaklaflt›¤›m›z için bu iflaretleri bir ya-
na b›rakal›m ve bu kent hakk›nda tart›flmam›za geri
dönelim. Gerçekten de her kim oraya girerse koru-
nur ve her kim ondan yüz çevirirse elbette mahvo-
lur.

98. Ey bu levihlerde an›lan kimse! Bil ki bu yolculu¤a
giriflen kimse Tanr›n›n gücünün belirtilerine ve
Onun eserlerinin harikulade delillerine hayret eder.
Melei Âlâ’daki ölümsüzlük özünün tasdik etti¤i gibi
flaflk›nl›k onu her yönden yakalar. “Rabbim, Sana
olan hayranl›¤›m› art›r!”62 Ne güzel denmifl: 

99. Sevgini sebebim yapana de¤in, 

Hayretin ne oldu¤unu bilmedim. 

Olmasayd›m Sana hayran, 

‹flte o zaman hayret ederdim.63

100. Bu vadide yolcular son yurtlar›na varmadan yoldan
sapar ve mahvolurlar. Aman Tanr›m! Çok büyüktür
bu vadi; yarat›l›fl ceberutunda bu kent öyle genifltir
ki ne sonu ne bafl› varm›fl gibi görünür. Yolculu¤u-
nu orada tamamlayana ve Tanr›n›n deste¤i ile bu
göksel kentin kutlu topra¤›n› katedene ne mutlu; bu
kent ki Tanr›n›n en sad›klar› ve kalbi temiz olanlar
hayret ve korkuyla etkilenirler. Biz de deriz ki:
“Âlemlerin Rabbine hamt olsun.”

101. Sonra kul daha yüce yükseltilere a¤ar ise, bu ölüm-
lü toprak dünyas›n› terk eder ve cennet meskenine
yükselifl arar ise bu kentten geçip Kesin Hiçlik Ken-
tine geçer; yani kendinde ölür ve Tanr›da yaflar. Bu
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makamda, bu en yüce vatanda, bu en büyük yok ol-
ma yolculu¤unda yolcu, can›n›, ruhunu, bedenini ve
varl›¤›n› unutur, kendisini hiçlik denizine bat›r›r ve
bu dünyada anmaya de¤mez biri olarak yaflar. Kim-
se onun varl›¤›n›n izini bulamaz; zira o, görünen di-
yardan kaybolmufl ve yol olma makamlar›na erifl-
mifltir. 

102. Bu kentin gizemlerini sayacak olsayd›k, insanlar›n
yüreklerinin hükümdarl›klar› bu erkli makama ulafl-
ma özleminin fliddetiyle helak olurdu. Bu, sevgilinin
parlak ihtiflam›n›n samimi âfl›klara izhar oldu¤u ve
dostun parlak ›fl›klar›n›n Ona adanm›fl kat› gönüllü-
lere saç›ld›¤› makamd›r.

103. Gerçek âfl›k nas›l olur da maflukun parlak ihtiflam›
izhar oldu¤unda var olmay› sürdürebilir? Nas›l olur
da gölge, günefl parlad›¤›nda kalabilir? Sevgilinin ya-
n›nda sevenin varl›¤›ndan söz edilebilir mi? Hay›r,
ruhumu elinde tutana yemin olsun! Bu makamda
yarat›c›s›n›n önünde aray›c›n›n tam teslimi ve tama-
men silinmesi öyle olur ki do¤uyu ve bat›y› arasa,
karay›, denizi, da¤› ve düzlü¤ü gezse kendisinin ve-
ya baflka bir ruhun izini bulamaz. 

104. Suphand›r Tanr›! Zulüm Nemrutunun korkusundan
dolay› ve adalet ‹brahimini korumak amac›yla, nefis
ve arzuyu terk etti¤in takdirde, baflka her fleyden
vazgeçmeni ve bu kente yak›n gelmeni sa¤layacak
olan› sana izhar ederdim. Tanr› emrini ilan etti¤i za-
mana dek sabret; O, gerçekten, sab›rla tahammül
edenleri ölçünün ötesinde ödüllendirir.64 Sakl› an-
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lamlar›n giysisinden, ruhun tatl› kokular›n› solu ve
söyle: “Ey hiçlik okyanusuna dalm›fl olan sizler!
Ölümsüzlük Kentinin yükseklerine ç›kmak istiyorsa-
n›z, o kente girmek için yelin!” ve Biz hayk›r›r›z:
“Gerçekten biz Tanr›dan geldik ve Ona dönece-
¤iz.”65

105. Aray›c› bu büyük ve ulu makamdan, bu en yüce ve
nurlu düzlemden Ölümsüzlük Kentine girer, orada
sonsuza dek kal›r. Bu makamda kendisini ba¤›ms›z-
l›k taht›nda ve yüceltme koltu¤unda kurulmufl gö-
rür. Sonra “Tanr› bol nimetiyle onlar›n her birini
zengin eder”66 günü ile ilgili eskiden vahyedilen
fleylerin anlamlar›n› kavrar. Bu makama eriflene ve
bu k›z›l sütunun önünde kar beyaz kâseden içerek
sarhofl olana ne mutlu. 

106. Bu yolculukta kendisini ölümsüzlük okyanusuna
bat›rm›fl, yüre¤ini Onun özgesinden ar›tm›fl ve son
bulmayan hayat›n en yüksek tepesine eriflmifl olan
aray›c›, kendisi veya baflka biri için yok olufl görme-
yecektir. O, ölümsüzlük kâsesinden içer, onun top-
ra¤›na basar, onun göklerinde uçar, onun müces-
semleriyle arkadafll›k eder, bengilik a¤ac›n›n çürü-
mez meyvelerinden pay›n› al›r ve sonsuza dek,
ölümsüzlü¤ün en yüksek doruklar›nda son bulmaz
ülkenin oturanlar› aras›ndan say›l›r.

107. Bu kentte var olan her fley gerçekten de kalacak ve
asla mahvolmayacakt›r. Tanr›n›n izniyle bu yüce ve
ulu bahçeye girersen onun güneflini asla batmaz, as-
la tutulmaz ö¤len güneflinin azametinde görürsün.
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Ayn› fley onun ay›, gökkubbesi, y›ld›zlar›, a¤açlar›,
okyanuslar› ve ona ait olan ya da onda var olanlar
için de geçerlidir. Kendisinden özgesi bulunmayan
Tanr›ya ant olsun! Efli görülmemifl niteliklerini bu-
günden sonu olmayan sona dek onun harikulade
niteliklerini sayacak olursam, yüre¤imin bu kutsal
ve son bulmaz kente besledi¤i aflk asla tükenmez.
Zaman k›sa, soruflturan kifli sab›rs›z ve aziz, kayyum
Tanr›n›n izni d›fl›nda bu s›rlar serbestçe belirmedi-
¤inden ötürü sözümü bitirmeliyim. 

108. ‹nançl› kimse sonraki dirilifl gününde, Tanr›n›n zahir
edece¤i kimseyi bu kentle birlikte yüce ve seçilmifl
meleklerle, görünmezin gö¤ünden indi¤ini görür.
‹mdi, Onun mülakat›na erenin ve Onun yüzünü gö-
ren kimsenin kutlulu¤u ne büyüktür. Biz hepimiz
gerçekten bu umudu besler ve hayk›r›r›z: “Ona flü-
kürler olsun; O gerçekten bengi do¤rudur ve hepi-
miz ona dönece¤iz.”

109. Ayr›ca bil ki bu makamlara eriflip bu yolculuklara
giriflen kimse kibir ve gurura yem olursa, tam o an-
da hiçe dönüverir ve ay›rd›na varmadan ilk ad›ma
geri döner. Gerçekten, bu yolculuklarda Onu ara-
y›p niyaz edenler,  Tanr›ya ve ayetlerine inananla-
ra alçakgönülle itaat etmeleriyle kendilerini belli
ederler; onlar Ona ve Onun güzelli¤inin mazharla-
r›na yak›n gelenlerin önünde zelildirler ve Tanr›
emrinin ve Onun haflmetinin yüksek doruklar›nda
sa¤lamca kurulmufl olanlara alçakgönülle boyun
e¤erler.
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110. Onlar Tanr›y› araflt›rman›n ve Ona eriflmelerinin en
son amac›na ulafl›rsa, kendi gönüllerinde yükselmifl
yere ulafl›rlar. Nas›l olur da onlar kendilerine mu-
kadder k›l›nmam›fl makamlara yükselmeyi umarlar?
Hay›r, her ne kadar ezelden ebede yolculuk ediyor-
larsa da asla Ona ve var oluflun kalbi ve tüm yarat›-
l›fl›n ekseni olan, sa¤ elinde kibriya denizlerinin ak-
t›¤›, sol elinde erk ›rmaklar›n›n taflt›¤› ve kimsenin
avlusuna eriflmeyi umamayaca¤› kifliye asla erifleme-
yeceklerdir, nerede kald› Onun meskenine! Zira O,
atefl gemisinde oturur, atefl denizi üzerinde atefl kü-
resinde koflar ve atefl gö¤ünde devinir. Karfl›t ö¤e-
lerden yarat›lm›fl olan, bu ateflin içine nas›l girebilir
veya nas›l yaklaflabilir?  Yaklaflacak olursa yan›p
kavruluverir.

111. Ayr›ca bil ki yerin ve gö¤ün sakinlerini bu kudretli
eksene ba¤layan yard›m ipi koparsa, hepsi elbet
mahvolur. Suphanallah! Nas›l olur da zelil toprak,
Rablerin Rabbi olan kimseye eriflebilir? Tanr›, onla-
r›n yüreklerinde tasarlad›klar›ndan üstündür ve Onu
nitelendirdiklerinin ötesinde çok daha azametlidir.

112. Evet, kendisine mukadder k›l›nan makama ulaflan
aray›c› s›n›r tan›maz. Gönlünde aflk odu öyle alevle-
nir ki bu od onun avucundaki k›s›tlama dizginlerini
ele geçirir. Her an Rabbine olan sevgisi artar ve onu
yarat›c›s›na yak›nlaflt›r›r, öyle ki Rabbi yak›nl›¤›n do-
¤usunda ve kendisi uzakl›¤›n bat›s›nda oturuyor ol-
sa, yerin ve gö¤ün kapsad›¤› tüm yakutlar onda ol-
sa, tümünden vazgeçer ve maksudun diyar›na h›zla
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koflar; ama onu baflka flekilde bulursan, bil ki elbet-
te böyle bir kimse sahtekârd›r. Biz gerçekten Tanr›-
n›n sonraki diriliflte izhar edece¤i kimseye aidiz ve
Onun sayesinde dirilece¤iz.

113. Bu günlerde ne Tanr› emrinin yüzünü saklayan
perdeleri kald›rd›¤›m›z ne de tan›mlanmas›n› ya-
saklad›¤›m›z bu makamlar›n meyvelerini insanlara
aç›k etti¤imiz için sen onlar› gafletle sarhofl görür-
sünüz. Aksi halde, bu makam›n azameti insanlara
i¤ne deli¤inden daha ufak ölçüde vahyedilecek
olursa onlar›n ilahi rahmet efli¤inin önünde toplan-
d›¤›na ve ilahi izzet ülkesinde yak›nl›¤›n avlusuna
do¤ru yeldiklerine tan›kl›k edersin. Biz bunu, daha
önce de söyledi¤imiz gibi, saklad›k ki inananlar
yads›yanlardan ayr›ls›n ve Tanr›ya dönenler ay›rt
edilsin. Gerçekten ilan ederim: “Müheymin ve kay-
yum olan Tanr›dan özge ne güç ne de kuvvet var-
d›r.”

114. Yolcu bu makamda ad› ve tan›m› olmayan, ne bir
ses ne bir an›fl›n duyuldu¤u bir kente yükselir. Ora-
da bu kent kendili¤inden bengilik koltu¤unun çev-
resinde dönerken bengilik denizi akar. Orada gö-
rünmeyenin günefli, görünmeyenin ufkundan flaflaa-
l› bir biçimde parlar; bir günefl ki ›fl›¤›ndan pay›n›
alan ve görünmeyenin okyanusundan do¤an ve ba-
tan kendi gökleri ve aylar› vard›r. Yaratan› ve baflla-
tan› olan Tanr› ve Onun mazharlar› d›fl›nda kimseye
tan›t›lmam›flt›r; bundan dolay›, orada emredilenden
bir çiy damlas› bile veremem.
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115. Üstelik bil ki bu sözleri aç›¤a vurmay› üstlendi¤imiz-
de ve baz›lar›n› kaleme almaktaki amac›m›z, daha
önceden nebilerinin sözleri ve resullerin deyifllerin-
den söz ettiklerimizi kutlu ve Tanr› lütfunun tatl›
vurgusuyla seni ayd›nlatmakt›. Zaman azal›yor ve
senin huzurundan gelen gezgin geri dönmek için
acele ve heves ediyordu. ‹mdi söylevimizi bu rütbe-
lerin yak›fl›k al›r ve uygun bir tav›rla tan›mlanmas›-
n› henüz bitirmeden k›sa tutuyor ve bu kadar›yla ye-
tiniyoruz. Gerçekten, Biz daha büyük kentlerin ve
kudretli yolculuklar›n tan›m›n› atlad›k. Ulak öyle
aceleciydi ki ulu olan teslim ve r›za yolculuklar›n-
dan söz etmekten bile vazgeçtik.

116. Bu özet demeçlerin üzerinde tefekkür edersen, el-
bette her bilgiye ulafl›rs›n, tüm ö¤renmenin amac›na
eriflirsin ve “Bu sözler görünen ve görünmeyen tüm
yarat›l›fla yeterlidir!” diye hayk›r›rs›n.

117. Hatta ruhunda aflk odu yanarsa, flöyle sorars›n: “Da-
ha fazlas› var m›?”67 Biz deriz ki “Âlemlerin Rabbine
hamt olsun!”
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Dipnotlar

1 fievki Efendi, Bahai Dinin Birinci Yüzy›l› (1995) s.113.
2 Bahaullah, ‹kan Kitab› (1996) s.20.
3 Krfl. Mülk Suresi 3.
4 Krfl. Nur Suresi 35.
5 Matta 24:19.
6 Krfl. Matta 24:29-31.
7 Markos 13:19.
8 Krfl. Luka 21:25-28.
9 Yuhanna 15:26-27.

10 Yuhanna 14:26
11 Yuhanna 16:5-6.
12 Yuhanna 16:7.
13 Yuhanna 16:13.
14 fiii ‹slam›n ‹mamlar›.
15 Hz. ‹sa.
16 Krfl. Matta 24:35; Markos 13:31; Luka 21:33
17 Vaat Edilen geldi¤inde Deccal’in, O’nunla mücadele

edip büyük bir yenilgiye u¤rayaca¤›na inan›l›r.
18 Vaat Edilen’in belirdi¤inde Mekke ve fiam aras›nda isyan

bayra¤›n› çekece¤ine inan›lan kimse.
19 Kuran 16:43.
20 Hz.Musa döneminde Firavunun saray›nda bir büyücü. 
21 Kuran 83:6, 2:89.
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22 fiii ‹slam imamlar›
23 Kuran 29:2
24 Kuran 2:156
25 Kuran 29:69
26 Kuran 2:282
27 Hadis.
28 Hadis.
29 Kuran 30:30.
30 Kuran 48:23
31 Kuran 67:3.
32 Kuran 17:110.
33 Kuran 57:3.
34 Hasan el-Askerî’nin o¤lu onikinci ‹mam Muhammet el-

Mehdî.
35 fiii söylencelerine göre Cabulka ve Cabulsa ikiz flehirle-

ri, Sakl› ‹mam’›n (Vaat Edilen) Dirilifl Gününde görüne-
ce¤i ikametidir.

36 Hz. Muhammet
37 Kuran 33:40.
38 Kuran 13:2.
39 Kuran 74:50.
40 Krfl. Kuran 13:5.
41 Kuran 11:7.
42 Kuran 3:185.
43 Kuran 16:97.
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44 Kuran 3:169.
45 Hadis.
46 Kuran 7:179.
47 Krfl. Kuran 9:109, 3:103.
48 Kuran 6:122.
49 Yuhanna 3:5-7.
50 Krfl. Esinlenme 1:14-16; 2:18; 19:15.
51 Krfl. Kuran 80:41; 83:24
52 Kuran 11:112.
53 Krfl. Luka 12:53.
54 Krfl. Kuran 1:4.
55 Kuran 14:48.
56 Kuran 14:5.
57 Krfl. Kuran 21:23.
58 ‹mam Ali’nin sözü.
59 ‹bn Far›z’›n divan›ndan.
60 ‹bn Fariz divan›.
61 Krfl. Kuran 10:61, 34:3.
62 Hadis.
63 ‹bn Fariz divan›ndan.
64 Krfl. Kuran 39:10.
65 Kuran 2:156.
66 Kuran 4:130.
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