EŞ ŞEHİYD
Varlığıyla varlığının şahidi olan. Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerinden varlığını seyredip açığa çıkanlara şehâdet eden! Şehâdet edilenin
kendisinden gayrı olmadığını yaşatan.

Bakara

84-) Hani sizden, birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yaşadığı yerden uzaklaştırmayın diye söz almıştık. Siz de
buna şahitlik etmiştiniz.

Bakara

140-) Yoksa siz, "Şüphesiz ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğulları Yahudi veya Nasara idi" mi diyorsunuz?.. De
ki: "Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?"... İndînde, Allah'ın şahitliğini gizleyenden daha zâlim kim olabilir?
Allah varlığınızın hakikati olarak, yaptıklarınızdan gâfil değildir.

Bakara

143-) Böylece, sizi insanlar üzere şahit, Rasûlü de sizin üzerinize Şehîd kıldık. Siz ümmeti Vasat'sınız (adalet ve
Hakkaniyet üzere olan). Kendisine yöneldiğin kıbleyi, Rasûle tâbi olanlarla, ondan yüz çevirip geri dönenleri ayırt
etmek için değiştirdik. Allah'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere bu olay çok ağır gelecektir. Allah imanınızı boşa
çıkarmaz. Allah insanlara hakikatlerinden açığa çıkan Raûf ve Rahîm'dir.

Bakara

204-) İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı da
şahit tutar... Oysa o, düşmanlarının en yamanıdır.

Bakara

282-) Ey iman edenler, belli bir süre ile borç verdiğinizde onu yazın. Aranızdan âdil biri yazsın. Yazmayı bilen de
Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazsın ve bundan kaçınmasın. Ayrıca hak üzerinde olan (borçlu) da yazdırsın. Rabbi
olan Allah'tan ittika edip, borcundan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer borçlu anlayışı sınırlı veya çocuk ise, onun velisi
yazdırsın. Erkeklerden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek yoksa o zaman şahitler bir erkek ve iki kadın olsun.
Onlardan biri unutur veya şaşırırsa diğeri hatırlatır diye. Davet edildiklerinde şahitlikten de kaçınmasınlar. Küçük
veya büyük borcu vâdesine kadar yazmaktan geri kalmayın. Bu Allah indînde en uygun ve sağlam tarz olduğu gibi
ileride şüpheye düşmemeniz için de en sağlam yoldur. Meğer ki aranızdaki alışveriş peşin paraya dayanan bir
işlem olsun. O zaman bunu yazmamanızda bir beis yoktur. Alım satım yaptığınızda dahi şahit tutun. Bir de ne
yazan ne de şahit bu işten zarar görmesin. Eğer onlara zarar verecek bir durum oluşursa bu kendinize verdiğiniz
bir zarar olur. Allah'tan korunun. Allah size öğretiyor. Allah Bi-küllî şey'in Alîm'dir.

Bakara

283-) Eğer yolculuk hâlinde olur da kâtip bulamazsanız, alınmış olan rehinler sözler ile de yetinilebilir. Eğer
birbirinize güvendiyseniz, güvenilen o güveni boşa çıkarmasın ve Rabbinden korksun. Şahit olduğunuz şeyi
gizlemeyin. Kim şehâdetini gizlerse, muhakkak onun kalbi suçludur (kalbi hakikatini yansıtmamaktadır, hakikatinden
perdelenmiştir). Allah yapmakta olduklarınızı B işareti kapsamında bilmektedir.

Âl-i İmran

18-) Allah şehâdet eder, kendisidir "HÛ"; tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Esmâ'sının kuvveleri olanlar (melâike) ve Ulül
İlm de (ilim açığa çıkardığı mahaller) bu hakikatin Hak oluşuna şehâdet eder, Adl'i kaîm kılarlar. Tanrı yoktur, sadece
"HÛ"; Azîz, Hakîm'dir.

Âl-i İmran

53-) "Rabbimiz iman ettik (İsa'nın) hakikatinden inzâl ettiğine ve Rasûlüne tâbi olduk, bizi (hakikate) şahitlik
edenlerle bir araya yaz."

Âl-i İmran

70-) Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, siz hakikate şahit olduğunuz hâlde, niçin Allah'ın işaretlerindeki
varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr ediyorsunuz?

Âl-i İmran

81-) Hani Allah Nebilerden (ve ümmetlerinden şu konuda) söz almıştı: "Size hakikat bilgisinden ve Hikmet verdim,
bundan sonra beraberinizde olanı tasdik eden bir Rasûl geldiğinde, Ona bütününüzle iman edecek ve yardım
edeceksiniz. Kabul edecek misiniz?", "Kabul ettik" dediler! "Şahit olun, ben de şahidim hakikatiniz olarak."

Âl-i İmran

86-) Kendilerine açık deliller geldikten, Rasûlün Hak olduğuna şahitlik edip iman ettikten sonra hakikati inkâr eden
bir topluluğa, Allah nasıl hidâyet eder! Allah zulmedenler topluluğuna hidâyet etmez.

Âl-i İmran

98-) De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar... Allah tüm amellerinize şahit iken, niçin Allah'ın
işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkâr edersiniz (veya örtersiniz)?"

Âl-i İmran

99-) De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar... Sizler (hakikate) şahit olduğunuz hâlde niçin onu yanlış
göstererek, iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz? Allah amellerinizden gâfil değildir."

Âl-i İmran

140-) Eğer size bir yara (-nın ızdırabı) dokunuyorsa, o topluluğa da bir benzeri dokunmuştur. Böyle günler,
devridaim olurlar insanlar arasında. İman edenlerin Allah'ça bilinmesi (varlığındaki Esmâ mertebesince açığa
çıkarılanın sonucunun meydana getirilmesi) ve hakikate hayatları pahasına şehâdet edenlerin oluşması içindir. Allah
zulmedenleri (nefslerinin veya başkalarının hakkını vermeyenleri) sevmez.

Âl-i İmran

144-) Muhammed, Rasûlden başka bir şey değildir. Ondan önce de Rasûller gelip geçti. Şimdi o ölse veya
öldürülse, siz (inancınızdan-davanızdan) geri mi döneceksiniz? Her kim geri dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez!
Allah şükredenleri cezalandıracaktır (değerlendirenlere bunun getirisini yaşatacaktır).

Âl-i İmran

145-) Varlığındaki Allah Esmâ'sının oluşturduğu ("B"iiznillah) değişmez programı (kitaben müeccela) elvermedikçe
hiç kimse ölmez! Kim dünyanın nimetlerini isterse, ona dünyada veririz. Kim de sonsuz gelecek sürecinin
nimetlerini arzu ederse, ona da ondan veririz. Biz şükredenlerin cezasını veririz (değerlendirenlerin
değerlendirmelerinin sonucunu yaşatırız).

Nisa

15-) Fuhuş yapan kadınları suçlamak için dört şahit getirin. Şayet (dört kişi) şahitlik ederlerse, ölene kadar ya da
Allah onlara başka bir kapı açana (tövbe edene) kadar evlerinde hapsedin.

Nisa

33-) Ana-baba ve akrabanın geride bıraktıklarına mirasçılar tayin ettik. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de
hisselerini verin. Allah her şeye şahittir.

Nisa

41-) Her topluluktan içlerinden bir şahit getirip, seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman, nicedir hâlleri?

Nisa

79-) Sana iyilikten ne isâbet ederse, Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir (nefsinin arzusuna
uymandan). Biz seni insanlara Rasûl olarak irsâl ettik. Şahit olarak Esmâ'sıyla hakikatin olan Allah yeter.

Nisa

159-) Nitekim (geçmişteki) hakikat bilgisine uyanlardan hiçbiri yoktur ki, ölümü anında Ona (bildirdiğine) iman etmiş
olmasın! Kıyamet sürecinde aleyhlerinde şahitlik yapacaktır.

Nisa

166-) Ne var ki, Allah sana inzâl ettiği ile şahitliğini gösterir ki, HÛ'nun ilmi olarak onu sana inzâl etmiştir. Melekler
(bu inzâl ile ilgili kuvveler-Cibrîl) de olayın şahididir. Şahit olarak Allah yeterlidir.

Maide

8-) Ey iman edenler... Allah için dosdoğru durun, âdil şahitler olun... Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsizliğe
sevketmesin! Âdil olun, bu anlayış korunmaya daha yakındır... Allah'tan korunun! Muhakkak ki Allah tüm fiillerinizi
(onların yaratanı olarak) Habîr'dir.

Maide

44-) Gerçek ki, içinde nûr ve hakikat bilgisi olan Tevrat'ı biz inzâl ettik... Teslim olmuş Nebiler, onunla Yahudilere
hükmederdi; Rabbanîler (Tevrat'a göre Yahudilerin terbiyesiyle ilgilenenler) ve Ahbar (ilim ve hikmet sahipleri) da onun
üzerine şahitler olarak hakikat bilgisini korumakla görevliydiler... O hâlde insanlardan korkmayın, Ben'den korkun!
Benim bildirdiğim gerçekleri az bir menfaate satmayın... Kim Allah'ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, işte
onlar hakikati inkâr edenlerin ta kendisidir!

Maide

83-) Er-Rasûl'e (Hz.Rasûlullah'a) inzâl olunanı işittiklerinde, tanıyıp-bildikleri Hak'tan nâzil olmuş bir kısım bilgiden
dolayı, gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün... Derler ki: "Rabbimiz, iman ettik... Artık bizi şahitlerle beraber
yaz."

Maide

106-) Ey iman edenler... Sizden birine ölüm (alâmetleri) geldiğinde vasiyet anında, adalet sahibi iki şahit bulunsun...
Ya da seyahatteyseniz ve ölüm de size isâbet etmişse, size iki şahit gereklidir... (Şehâdetleri konusunda)
kuşkulanırsanız, namazı edâ etmelerinden sonra onların ikisini alıkoyarsınız, "Yeminimizi, akraba da olsa hiçbir
bedele satmayacağiz; Allah şahitliğini saklamayacağız; aksi takdirde suçlu oluruz" diye Allah'a yemin ederler.

Maide

111-) Hani Havarilere, "Bana ve Rasûlüme ("B"nin işareti kapsamıyla) iman edin" diye vahyetmiştim... "İman ettik...
Sen şahit ol, biz gerçekten müslimleriz" dediler.

Maide

113-) Dediler ki: "İsteriz ki o sofradan yiyelim (o ilimleri uygulayalım), kalplerimiz mutmain olsun (açıkladıklarına yakîn
oluşsun); senin bize (mutlak) hakikati açıkladığını bilelim ve ona şahitlerden olalım."

Maide

117-) "Onlara: 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk bilincine erin' diye senin bana emrettiğinden başka bir
şey söylemedim... Ben aralarında bulunduğum sürece üzerlerine şahit idim... Beni vefat ettirdin! Onlar üzerine
Rakîb sen oldun!.. Sensin her şey üzerine şahit!"

En'am

19-) De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?"... De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir... Bana
vahyolan şu Kur'ân ile sizi ve ulaştığı (her) kişiyi uyarırım... Siz gerçekten Allah yanı sıra başka ilâhlar bulunduğuna
şahit misiniz?"... De ki: "Ben (buna) şahitlik edemem"... De ki: "O Ulûhiyet, TEK'tir ve doğrusu ben, sizin ortak
koştuğunuz şeylerden berîyim."

En'am

73-) "HÛ" ki, semâlar ve arzı Hak olarak yaratmıştır... Ne zaman "Ol" dese hemen oluverir... Hak, O'nun sözüdür!
Sur'a üflendiği (bedene veya sisteme-olay içten dışadır) süreçte, mülk O'nundur! Gaybı ve şehâdeti bilendir...
"HÛ"dur; Hakîm, Habîr.

En'am

130-) "Ey cinn ve ins topluluğu, hakikate işaret eden mesajlarımı anlatan ve şu güne ulaşacağınız hakkında sizi
uyaran, sizden Rasûller gelmedi mi?"... "Kendi aleyhimize şahidiz" dediler... Dünya hayatı onları aldattı ve (sonuçta)
kendilerinin, hakikat bilgisini inkâr edenlerden olduklarına şahitlik ettiler!

En'am

144-) Deveden iki, sığırdan iki (çift)... De ki: "İki erkeği mi (Allah) haram kıldı, iki dişiyi mi yoksa iki dişinin
rahimlerinin iştimal ettiğini mi (içine aldığını)? Yoksa Allah size bunu vasiyet ettiğinde, şahitler mi idiniz?"...
İnsanları saptırmak için, bilgisizce Allah üzerine yalan uydurandan daha zâlim kimdir?.. Muhakkak ki Allah zâlim
halka hidâyet etmez.

En'am

150-) De ki: "Hadi, Allah şunu haram etmiştir diye şahitlik eden şahitlerinizi getirin!"... Eğer şahitlik ettiler ise, sen
onlar ile beraber şahitlik etme... (Esmâ'nın açığa çıkışı olan) işaretlerimizi yalanlayanların ve geleceklerindeki sonsuz
yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin boş hayallerine tâbi olma! Onlar (putlarını) Rablerine denk tutarlar.

A'raf

37-) Allah üzerine yalan uydurandan yahut O'nun işaretlerindeki varlığını yalanlayandan daha zâlim kimdir? İşte
onlara Kitaptan (nâzil olan bilgideki) nasipleri ulaşır... Nihayet onları vefat ettirmek için Rasûllerimiz kendilerine
geldiği vakit: "Allah'ın dûnunda yönelip var sandıklarınız nerede?" derler... "Bizden kaybolup gittiler" derler ve
hakikat bilgisini inkâr hâlinde olduklarına kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

A'raf

172-) Hani Rabbin Ademoğullarından, onların bellerinden (menilerinden, genlerinden) kendi zürriyetlerini alıp; onları
kendi nefslerine şahitlendirerek sordu: "Elestu BiRabbiküm = Rabbiniz değil miyim?", (onlar da) "KALU= dediler,
BELA = evet, Şehidna = bilfiil şahidiz"... Kıyamet sürecinde, "Biz bundan kozalıydık (gafildik)" demeyesiniz! (İslam
fıtratı üzerine yaratılır tüm insanlar konusunu anlatmakta... A.H.)

Yunus

61-) Hangi şe'nde (hâl) olursan ol; o hâlin ister Kur'ân okumak, ister bir şeyler yapmak olsun, onunla meşgulken,
hep sizin üzerinize şahitlerdik... Arzda veya semâda olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz! (Hatta)
ondan daha küçüğü veya daha büyüğü bile, Kitab-ı Mubîn'dedir (İlim mertebesi olan Esmâ âlemindeki mânânın yazılısı
olan âlemler kitabı)!

Nahl

84-) O süreçte, her ümmetten bir şahit çıkartırız... Hakikat bilgisini inkâr edenlere, izin de verilmez ve onlardan
mazeret de istenilmez.

Nahl

89-) O süreçte, her ümmet içinde, kendi nefslerinden aleyhlerine bir şahit bâ'sederiz... Seni de bunların üzerine bir
şahit getirdik! Sana bu Bilgiyi (Kitabı); her şeyi açıklayan, bir (yaşam) kılavuzu, bir rahmet ve teslimiyetlerinin
farkındalığına ermişler için bir müjde olmak üzere, kısım kısım indirdik.

Kehf

51-) Ben onları (cinleri) Semâlar ve arzın yaratılmasına da, kendi yaratılmalarına da şahit tutmadım! İnsanları
saptıranlar hiçbir zaman bana hizmet vermez!

Enbiya

56-) (İbrahim) dedi ki: "Hayır (oyun değil bu)! Rabbiniz, semâların ve arzın Rabbidir ki, onları belli bir işlev ve
sistemle yaratmıştır! Ben buna şahitlerdenim."

Enbiya

78-) Davud ile Süleyman'ı da (an)... Hani o ikisi, o ekin hakkında hüküm veriyorlardı... Hani bir topluluğun koyunları
(geceleyin) ekinin içinde (onları yemek için) yayılmıştı... Biz onların hükümlerinin şahitleriydik.

Hac

17-) Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler (Allah'a inanmayıp yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınanlar),
Hristiyanlar, Mecusiler (ateşe tapanlar) ve şirk koşanlara gelince; muhakkak ki Allah, kıyamet sürecinde onların
arasını (hak ettiklerine göre) ayıracaktır... Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.

Ankebut

52-) De ki: "Benimle aranızda şahitlik itibarıyla Esmâ'sıyla hakikatim olan Allah yeterlidir! Semâlarda ve arzda olanı
bilir! Bâtıla inanıp (kendilerini toprak olacak beden kabul edip); Esmâ'sıyla nefslerinin hakikati olan Allah'ı inkâr
edenlere gelince, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir!"

Ahzab

55-) Onlara; babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer iman
eden kadınlar ve köleleri hakkında, hicapsız görünme hususunda bir vebal yoktur... Allah'tan korunun... Muhakkak
ki Allah her şey üzerine şahittir!

Sebe

47-) De ki: "Sizden bir karşılık istemişsem, o sizin olsun... Benim ecrim ancak Allah üzerinedir... "HÛ" her şeye
Şehîd'dir."

Fussılet

20-) (Allah'ın düşmanları) oraya geldiklerinde, onların sem'leri (işitme hassaları), basarları (görme hassaları) ve derileri
(altındaki tüm bedenleri), tüm yaptıklarıyla onların aleyhine olarak şahitlik etti.

Fussılet

21-) Bedenlerine dediler ki: "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?"... Dediler ki: "Her şeyi konuşturan Allah bizleri
konuşturdu... Sizi başlangıçta O yarattı... Şimdi de O'na rücu ettiriliyorsunuz."

Fussılet

22-) Sem'inizin (işitme azanızın), basarlarınızın (görme azalarınızın) ve bedenlerinizin aleyhinize şahitlik yapmasını
ummadığınızdan (keyfinize göre yaşadınız)... Yaptıklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz!

Fussılet

47-) O Saat'in (ölüm) ilmi O'na aittir! O'nun bilgisi dışında ne meyveler tomurcuklardan meydana gelir, ne bir dişi
hamile kalır ve ne de taşıdığını doğurur! "Nerede benim ortaklarım?" diye onlara (Allah'ın) nida ettiği gün, dediler ki:
"Senin bir ortağın olduğuna kimse şahit olmamıştır; bunu itiraf ederiz!"

Fussılet

53-) Âfakta (ufuklar-dışta) ve enfüslerinde (bilinçlerinde) işaretlerimizi onlara göstereceğiz, tâ ki O'nun Hak olduğu
kendilerine açıkça belli olsun! Rabbinin her şeye şahit oluşu yetmez mi?

Zuhruf

86-) O'nun dûnunda olarak yöneldikleri şefaate sahip olamazlar; Hak olarak şahit olanlar müstesna!

Fetih

28-) O, Rasûlünü, hakikatin dillenişi olarak (bil-HÜDA) ve Hak Din (Esmâ'nın açığa çıkışı sistemi ve düzeni olan
Sünnetullah realitesi anlayışı) ile irsâl etti ki, O'nu tüm din anlayışlarına üstün kılsın! (Varlıklarında) Şehîd olarak Allah
yeter.

Kaf

21-) Her nefs (bilinç), birlikte olduğu sevk edici (doğal bedensellikle oluşmuş kişiliği) ve bir şahit (içindeki Hakk'ın sesi
olan vicdanının seslenişi) ile gelmiştir!

Mücadele

6-) Gün gelir, Allah onların hepsini bâ's eder (yeni bir özellikle yeni bir boyutta diriltir) de yaptıklarını onlarda haber
verir... Allah, onu (kendilerinden açığa çıkanları) kayda almış, onlar ise onu unutmuşlardır... Allah her şey üzerine
Şehîd'dir.

Talâk

2-) İddetlerinin sonuna ulaştıklarında, ya onları örfe uygun nikâha devam ettirin veya örfe göre onlardan ayrılın...
Sizden iki adalet sahibini şahit tutun... Allah için şehâdeti ikame edin... İşte bu, Esmâ'sıyla hakikati olan Allah'a ve
sonsuz yaşam sürecine iman eden kimsenin kendisi ile öğütlendiğidir... Kim Allah'tan korunursa, ona bir çıkış yeri
oluşturur.

Müzemmil

15-) Muhakkak ki biz, Firavun'a bir Rasûl (hakikatine yönlendirici, arındırıcı) irsâl ettiğimiz gibi size de, şahit olarak bir
Rasûl irsâl ettik.

Bürûc
Âdiyât

9-) O ki, semâlar ve arzın mülkü O'na aittir! Allah her şeye şahittir!
7-) Kesinlikle kendisi de buna şahittir!

