A’RAF SÛRESİNİN 11. ÂYETİ
[Yaratılışla ilgili iki makalemde geçen bir rakam tashihinden dolayı yazılmıştır. O
makalelerimde delil olarak kullanılan yaratılış ile ilgili âyet 7/7. âyet değil de 7/11 olacak.
Makaleleri okuyanlardan bunun böyle tashih edilmesini rica ederim... Bu münasebetle bu
7/11. âyet ile ilgili bir sır anlaşılmış, fikren ve hissen benimle mutabık olan arkadaşlarıma
yazıyorum. Çünkü işaretler çok latif ve ince olduğu için, herkes anlamayabilir; anlamadığı
için de sû-i zanna girebilir.]
“Kat’i olarak bilin ki, Biz sizi yarattık, sonra size suret verdik... Sonra meleklere “Âdem için
secde edin” dedik... Hepsi secde ettiler, İblis hariç... O, secde edenlerden olmadı...”
Bu ayetin biyolojik, ontolojik (varlıkbilim), sosyolojik ve gaybî (ruhi) olmak üzere dört
boyutlu bir manası var.
Ontolojik Açıdan:
“Andolsun! Biz sizin hakikatinizi dört temel elementten, önce, gaybî (ruhi) ve biyolojik bir
yazı olan genetik olarak yarattık; sonra onu pratiğe geçirerek şekillendirdik. Sonra (yani
sosyal kollektif bir hayat yaşamaya başladığınızda) Âdem diye bir hakikat ortaya çıktı.
Meleklerden bile üstün oldu. Biz o meleklere “Âdem için secde edin” dedik. İblis (yani kötü,
şer olan bütün ruhanî ve maddi mahlukat) hariç, bütün melekler (yan ruhi ve maddî bütün
hayırlı şeyler) insana boyun eğdi, onun şahs-ı ruhanî-i manevîsine secdeye gittiler. Fakat iblis
ve taifesi secde edenlerden olmadı...”
[Küçük Bir Not: Ayet numarasının 11 olması, bu olayların hakikatlerinin çoğunun gayb
âleminde geçtiğine işarettir. Çünkü 11 sayısı, remiz olarak ruhanî âlemi yani tevhidin net
olarak etkin olduğu âlemi gösterir. Kur’anın Evrenselliği adlı kitabımızın İsra sûresi kısmına
ve İhlas sûresine yazdığımız tefsire bakınız.]
Biyolojik Açıdan:
“İnsan hakikati, mana âleminden bir genetik olarak yeryüzünde yaratıldı görüldü); atom,
molekül, aminoasit, protein, virüs, hücre ve bölünebilen (gelişebilen) hücre olarak yedi
dönemde yaratıldınız. Sonra bu hücre ve genetik hakikati geliştirerek yedi paleontolojik (nesil
olarak ona suret ve şekil verdik. Sonra her şeye hakim olacak Şekilde, beyin ve kültür olarak
gelişti. Hayırlı varlıkları emri altına aldı. Yani her şey ona boyun eğdi. Kötü yaratıklar ise,
ona dâima zarar veriyorlar, onu hasta ediyorlar.”
Bir Dipnot: “Halaknaküm” (sizi yarattık), yedi döneme işareten 7 harf olduğu gibi, “sizi
suretlendirdik” cümlesi de yedi harftir, yedi paleontolojik1 döneme bakar. Ki sosyalleşmenin
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“Sevvernaküm” (sizi şekillendirdik) ifadesi 7 harf olup bu yedi paleontolojik şekilleniş dönemine baktığı gibi,
“sümme” harfi ile beraber yani “sümme savvernaküm” ifadesi olarak 9 harftir. İnsanın şekilleniş dönemleri olan
bu yedi dönem ile beraber, başta şekilsiz olan iki dönem ile beraber 9 dönem olur ki, milyonlarla ifade edilen bu
uzun 9’lu dönemler, ana karnında 9 ayda hızlandırılmış olarak gerçekleştirilir. Her gün binlerce Âdem doğmuş
oluyor.
Bu şekilsiz ilk iki dönem; atom, molekül, aminoasit, protein, virüs, hücre ve bölünebilen hücre döneminden yani
yedi dönemden sonra, iki şekilsiz ve “sümme” (sonra) ile ifade edilen iki ara dönemden sonra insanlığın
bugünkü halinde doğmasına doğru bir emir almıştır.
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4 dönemi ile beraber, 11 eder. Yani Âdemiyet, Nuh’luk, Âl-i İbrahim ve Âl-i İmran
medeniyetleri (3/33) ile beraber 11 eder (7+4 = 11). Biyolojik olarak da atom, molekül,
aminoasit, protein, virüs, hücre ve büyüyen hücreden yani bu yedi dönemden sonra yeryüzü
rahminin bir benzeri olan ana karnında 4 dönem (nutfe, alaka, mudğa ve yeni biçim) daha
geçiyor ki bu 7/11. âyet buna kuvvetli bir işarettir, denilebilir. Melekler yani hayatî
fonksiyonlar, bu biyolojik yaratığın hizmetinde seferber oluyorlar.
[Bu âyetin müsbet cümlelerinin harfleri de, üç şeddeler ile beraber 46 harftir. İnsanın yaradılış
programı olan 46 kromozoma bakar, denilebilir.
Cümlenin temelini oluşturan ve kat’iyet ifade eden “welekad” kaseminin dört harfi de
canlılığın dört temel elementi olan azot, karbon, hidrojen ve oksijene bakar, diyebiliriz.]
“Biz her şeyi onların hayatında ilim ile göstereceğiz.., Çünkü Biz yaradılıştan habersiz
değiliz.” (Kur’an; 7/7)
Sosyolojik Açıdan:
“Biz sizin sosyal hayatınızı Âdem, Nuh, Âl-i İbrahim, Â1-i İmran (3/3) olarak dört temel
dönem olarak şekillendirdik. Sonra hayatınıza İslam dönemi ile bir suret verdik. İnsaniyet tam
âdem oldu. İblis hariç, her şey, her millet on dört asır ona hizmetkâr oldu. İnsanlık, birlik ve
tevhidde zirveye ulaştı. Halife-i ruy-i zemin oldu. Melekler bile, gayb âleminde onun
timsaline secde ettiler.”
[Böyle bir mânâ, ilk etapta garip olabilir. Fakat Arapların 700 sene, Türklerin 700 sene
hâkimiyetleri, bunun güçlü bir delilidir —ki Araplar “halaka” fiilini kullanırlar. Türkler
“sûret” kelimesini kullanırlar. İkisi de (geçtiği gibi,) yedi harftir. Toplamı 14 ve 1400 senedir.
Ve bu kadar güzellikleriyle beraber, 15 asırdır, mütekebbir iblisler ona boyun eğmiyorlar; “O,
secde edenlerden olmadı.” cümlesi, 15 harftir. Ebced değeri 400’dür. Yani 1400 yıllık İslâmî
dönemin 400’ü yaklaşık olarak fire olmuştur. “Li Âdeme” kelimesi de beş harftir. Yani
müslümanlar, gerçek ilimde (insanların faydası için önemli olan ilimde) ancak 500 sene etkin
olabilmişler. (Bkz. Muhakemat, 8. Mukaddime)
“Sizi halk ettik, sonra suret verdik.” cümlelerinin değeri de, muhtelif hesaplara göre; 1899,
1923, 1945, 2039 eder ki, İslam âleminin dinî, coğrafî ve siyasî olarak muhtelif
şekillenişlerini hatırlatır. Ki İslâm topraklarının biçimi ve siyasî sureti bu tarihlerde
değişmiştir. Ve inşaallah değişecek. “Meleklere: “Âdem için secde edin” dedik” meâlindeki
cümlenin de değeri 1423’tür.
Âyetin şeddelerle beraber bütün harfleri 76’dır. 19’un 4 katıdır. Şeddesiz olarak “İblis secde
etmedi” cümlesi hariç, harfleri 57’dir. 19’un 3 katıdır. Bir açıdan dört temel döneme, bir
açıdan baştaki üç döneme “halk, sûret, secde” dönemlerine bakar. Çünkü 19 sayısı bir
Ve yeryüzü anası, dokuz dönemde çok güzel, çok büyük “insan” denilen bir çocuk doğurmuştur. “Sizi ondan
yarattık, sonra sizi ona döndüreceğiz.” (Âyet meali) Ve bu suresinin 10. âyetinde ifade edildiği gibi; insan
yeryüzü sofrasında, bol nimetler içinde Allah’ın kemâlatını tanımak üzere yani O’na şükretmek için
yerleştirilmiştir. Dünya için mükemmel bir son olmuştur.
[Ayetin bütün bu oluşumlar, anlatırken “Biz” ifadesini kullanması, Allah’ın bu mucizevî yaratılışlarını, sebepler
perdesi ile yarattığına bir işarettir. Ehl-i ilmin bu sebepleri araştırmasına bir teşviktir...]
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yaratılış formudur. Kur’an ile alakası büyük ve açıktır. Mesela, “li Âdeme” (Âdem için)
kelimesinin değeri de 76’dır. Yani bu harflerin oranlarından seziliyor ki; kâinatta şerrin hayra
oranı 4/1 gibidir. O da Allah’ın izniyledir. Belli bir düzen içindedir. Tevhide aykırı değildir.
19 formatıyla yaratılan dünyanın dört tarafı, dört boyutu Âdem içindir.
Gaybi ve Ruhi Açıdan2
“İnsan önce maddî bir şekildir, sonra tasavvur gibi duyguları kazanır, sonra soyut değerleri
öğrenir, sonra kalben inkişaf eder, gayb âlemiyle temasa geçer, gerçek Âdem olur,3 meleklerle
görüşür. Nefsini ve diğer bütün duygularını ruha hizmetkâr eder, fakat madde iblisi bir türlü
ruha ve maneviyata teslim olmaz. O, kaba ve katı olduğundan, eğilip secde edemiyor. Çünkü
onun tabiatı böyledir.
[Maddî gelişmenin yedi mertebesi ve yedi yaşına kadarki çocukluk dönemi ve insanda yedi
nefis ve yedi duygunun olması ve secdenin çok yüksek mücerred bir kavrayış hali olması ve
dipnotta gösterilen ince münasebetlerin varlığı ve ruhî boyutun Âdemiyet için asıl olması,
böyle bir manayı vermeye manevî bir izin sayılır.]
Manevî kusurlarımızın bağışlanması dileğiyle.
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Ayetin harfleri 76 + âyet numarası 11 = 87 veya 83 seneye (kadir gecesindeki manevî bin aya;) + sûre numarası
(yani 83 + 7 = 90 eder ki) 90 seneye ve “sad” harfine ve dolayısla maneviyata ve ruhaniyata bakar. Evet İslam
âleminde böyle ömürlerle büyük Âdemler (evliyalar) çokça çıkmıştır. İslâm tarihindeki fireli dönemlerin baş
sebebi de böyle büyüklerin olmayışıdır.
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Ulum-u Âdem, Hz. Muhammed’e indi. (Delâilü’n-Nur)
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