
EL BAİS 
Sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştüren! "Her an yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması olarak sürekli yeni bir hâl yaşatan. 

Bakara 56-) Sonra, ölümü (yokluğunuzu-gerçekte yegâne var olanın Vâhid-ül Kahhar olduğu gerçeğini) tatmanızın akabinde, 
yeni bir anlayışla hayata başlatmıştık sizi, belki bunu değerlendirirsiniz diye. 

Bakara 
129-) "Rabbimiz, onların içinde senin âyetlerini (âlemlerinde Esmâ'nın açığa çıkışını) onlara öğretip okutan, onlara 
Bilgiyi ve açığa çıkış sistemini (hikmeti) öğreten, onları arındıran Rasûl bâ's et (insanlara Hakikati bildiren Esmâ'nın 
açığa çıkmış sûretini oluştur)." Kesinlikle sen Azîz Hakîm’sin. 

Bakara 

213-) Bütün insanlar bir zamanlar tek bir topluluk idi. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak Allah, Nebileri bâ's etti (nübüvvet 
kemâlâtını onlarda açığa çıkardı). Onlar yanı sıra, ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükmetmek için, Hak 
olarak Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) inzâl etti. Kendilerine Kitap verilmiş olanlar, apaçık deliller gelmesine 
rağmen, kıskançlık yüzünden onda ihtilafa düştüler. Allah, biiznihi (nefslerindeki Esmâ bileşiminin elvermesiyle) iman 
edenleri, onların ayrılığa düştükleri konuda, hidâyete erdirdi. Allah dilediğini dosdoğru yola erdirir. 

Bakara 

246-) Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerinden bir grubu görmedin mi? Hani onlar Nebilerine: "Bizim için 
bir Melîk bâ's et de Allah yolunda savaşalım" demişlerdi. O Nebi de sordu: "Ya üzerinize savaş hükmolur da 
savaşmazsanız?"... Dediler: "Biz niye savaşmayalım ki? Üstelik yurdumuzdan, çocuklarımızdan olmuşken!" Ne 
zaman ki üzerlerine savaşmak hükmoldu, onlardan pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah zâlimleri (onları 
Esmâ'sından yaratan olması dolayısıyla) Alîm'dir. 

Bakara 
247-) Nebileri onlara dedi ki: "Muhakkak ki Allah, Talut'u sizin için Melîk olarak bâ's etti." Dediler: "Nasıl olur da o 
bizim üzerimize mülk sahibi olur? Biz mülkumüze ondan daha çok hak sahibiyiz. Üstelik servet itibarıyla zengin de 
değildir."  Nebileri dedi ki: "Muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize seçti, ilimde derinlik, bedende genişlik verdi." 
Allah mülkünü (mülkünde tasarrufu) dilediğine verir. Allah Vâsî'dir, Alîm'dir. 



Âl-i İmran 
164-) Andolsun ki Allah iman edenlere bir lütuf olarak, içlerinde nefslerinden bir Rasûl bâ's etti (aralarından kendi 
türlerinden bir Rasûl ortaya çıkardı) O'nun işaretlerini okuyor; onları arındırıyor, onlara hakikat bilgisini ve Hikmeti 
(her şeyin oluş sistem ve düzenini) öğretiyor. (Hâlbuki) onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler! 

Maide 

12-) Andolsun ki Allah, İsrailoğullarının sözünü aldı... Onlardan on iki temsilci bâ'settik... Allah şöyle buyurmuştu: 
"Ben muhakkak sizinleyim... Salâtı ikame ettiğiniz, zekâtı verdiğiniz, Rasûllerime iman edip onlara yardımcı 
olduğunuz; Allah'a karz-ı hasen ile borç verdiğiniz takdirde, kötülüklerinizi sizden silerim; elbette sizi altlarından 
nehirler akan cennetlere koyarım... Bundan sonra sizden kim hakikati inkâr ederse, gerçekten yolun ortasından 
sapmıştır." 

Maide 
31-) Bunun üzerine Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için, toprağı eşeleyen bir karga 
bâ'setti... (Kabil) kendi kendine söylendi: "Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olmaktan âcizim ki kardeşimin 
cesedini toprağa gömmeyi düşünemedim!" Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. 

En'am 36-) Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allah onları (ölümü tattıktan 
sonra) bâ'seder, sonra O'na döndürülürler. 

En'am 
60-) O'dur ki, sizi gecenin içinde vefat ettirir (uyku ölümün kardeşidir: Hadis); gündüzde ne yaptığınızı bilir... Sonra 
takdir edilmiş ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri bâ's eder... Sonra dönüşünüz O'nadır... Sonra 
yaptıklarınızı size haber verir (yaşamınızı işin hakikati yönünden değerlendirtir)! 

En'am 
65-) De ki: "O, fevkinizden (gökten-derûnunuzdan) yahut ayaklarınızın altından (yeraltından-dıştan) size bir azap 
bâ'sedip göndermeye ya da bölünmüş topluluklar hâlinde sizi birbirinize düşürüp, bazınızın şiddetini bazınıza 
tattırmaya Kâdîr'dir." Bak nasıl türlü şekillerle anlatıyoruz işaretleri, derinliğine düşünüp anlasınlar diye. 

A'raf 
167-) Rabbin ilan edip bildirmiştir ki: "Kıyamet sürecine kadar, kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseleri 
mutlaka bâ'sedecektir"... Muhakkak ki Rabbin, elbette Serî ül İkab'dır (işlenen suçun karşılığını anında oluşturan)... 
Muhakkak ki O elbette Gafûr'dur, Rahîm'dir. 

Hicr 36-) (İblis) dedi ki: "Rabbim! (Vefat ederek ölümü tadacakları ve yeni bir bedenle) bâ's olunacakları sürece kadar bana 
mühlet ver!" 

Nahl 21-) Hayy olmayan (yaşayan) ölülerdir... Ne zaman bâ's olunacaklarının da (yeni bir yapıyla yaratılacaklarının) 
şuurunda değildirler. 



Nahl 
36-) Andolsun ki, her ümmet içinde: "Allah'a kulluk edin ve taguttan kaçının!" diye bir Rasûl bâ's ettik... Onlardan 
kimine Allah hidâyet etti... Onlardan kiminin de üzerine dalâlet hak oldu... (Hadi) arzda seyredin (gezinin) de 
yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın? 

Nahl 38-) (Onlar) en ağır yeminleri ile: "Allah, ölen kimseyi bâ'setmez" diye Allah adına yemin ettiler... Hayır, O'nun 
üzerine hak bir vaattir (ki ölen, ölümün hemen sonraki anında bâ'solacaktır)! Fakat insanların çoğunluğu bilmezler. 

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. 

İsra 94-) Kendilerine hakikat geldiğinde, insanların iman etmelerine mâni olan: "Allah, rasûl bir beşer bâ's etti!" 
demeleridir. 

İsra 
98-) İşte bu onların yaptıklarının sonucudur! Çünkü onlar kendilerindeki işaretlerimizi, hakikat bilgisini inkâr 
edenlerdi ve: "Biz kemik yığını ve toz toprak olduğumuzda mı, gerçekten yepyeni bir yaradılış ile 
bâ'solunacaklarız?" dediler. 

Kehf 
12-) Sonra onları bâ'settik, iki grubun hangisinin, kaldıkları süreyi daha iyi tahmin edeceğini bilelim (daha iyi hesap 
edeceği ortaya çıksın) diye. (Burada bilelim demek, açığa çıkaralım, fiilen tahakkuk ettirelim de kendileri de anlasın 
demektir. (Elmalı tefsir; cilt:5 sayfa:3226)) 

Kehf 

19-) İşte böylece, onları bâ's ettik (BÂİS isminin işaret ettiği bir özellik onlarda açığa çıktı) aralarında yaşadıklarını 
sorgulasınlar, diye... Onlardan biri: "Ne kadar kaldınız?" dedi...(Bazıları): "Bir gün veya bir günün bir parçası 
kaldık" dediler... (Diğerleri de) şöyle dediler: "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir... Şimdi içinizden birini şu 
gümüşle (parayla) şehre gönderin de şehrin en temiz yiyeceği hangisiyse bir bakıp, ondan size biraz yaşam gıdası 
getirsin; çok dikkatli davransın ve sizi kimseye fark ettirmesin." 

Meryem 15-) Dünyaya geldiği, ölümü tattığı ve ölümsüz olarak bâ's olduğunda, Selâm üzerindeydi. 



Hac 

5-) Ey insanlar... Eğer bâ'stan (yeni bir yapıyla yaşama devamdan) şüphe içinde iseniz; (düşünün ki önceden) sizi bir 
topraktan, sonra spermden, sonra bir genetik yapı, embriyodan, sonra yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık; 
açık seçik bildirelim! Dilediğimizi muayyen bir süre rahimlerde tutarız, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız, sonra 
kemâle erme çağınıza ulaşmanız için (gerekeni sağlarız)... Sizden kiminiz (erken yaşta) vefat ettirilir, kiminiz de 
bildiklerini unutmuş hâlde ömrün rezil çağına bırakılır... Arzı ölü olarak görürsün; ama biz onun üzerine o suyu 
inzâl ettiğimizde, harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nebat bitirir (ölü arza hayat veren, sana da verir ölümün 
sonrasında)! 

Hac 7-) O Saat (vefat) muhakkak gelecektir, onda hiç şüphe yoktur. Kesinlikle Allah, kabirlerde (bedenleri içinde) olan 
nefsleri (bilinçleri) bâ's edecektir (yeni bir beden oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir)! 

Müminun 16-) Sonra, kesinlikle siz kıyamet sürecinizde (olarak ölümün akabinde) bâ's olunacaksınız (yeni bir beden yapıyla yeni 
bir boyutta yer alacaksınız). 

Müminun 
100-) "Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz 
geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!"... Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği 
yoktur (sistemde yeri yoktur)! Arkalarında yeniden bâ's olunacakları sürece kadar, bir berzah (boyutsal fark) vardır 
(geri dönemezler; reenkarnasyon da {ikinci defa dünya yaşamı} mümkün değildir)! 

Furkan 41-) Seni gördüklerinde, "Allah'ın Rasûl olarak bâ's ettiği bu mudur yani!" diyerek seni alaya almaktan başka bir 
şey edinmezler! 

Furkan 51-) Eğer dileseydik her şehirde bir uyarıcı bâ's ederdik. 
Şuara 87-) "Bâ's sürecinde beni rezil-rüsva etme!" 

Neml 65-) De ki: "Semâlarda ve arzda gaybı Allah'tan başka kimse bilmez... Ne zaman bâ's olunacaklarına da şuurları 
yoktur!" 

Kasas 59-) Rabbin, kendilerine işaretlerimizi bildiren bir Rasûlü, ileri gelenler arasında bâ's etmedikçe, o ülke halkını yok 
etmez! Zaten biz sadece ahalisi zâlim olan şehirleri yok etmişizdir. 



Rum 
56-) Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise dedi ki: "Andolsun ki, Allah'ın Kitabında ("OKU"nası Kitap veya 
Kitab-ı Mubîn olarak tanımlanan yaşam boyutunda) bâ's sürecine (yeni bir bedenle yaşamınıza devam edeceğiniz sürece) 
kadar kaldınız... İşte bu bâ's (yeni bir bedenle yaşamınıza devam edeceğiniz) süreçtir... Fakat siz (hakikati) 
anlamıyordunuz!" 

Lukman 28-) Sizin yaratılmanız da, daha sonra yeni bir bedenle yeni bir boyutta oluşumunuz da (bâ's) bir tek nefsinki 
gibidir... Muhakkak ki Allah, Semî'dir, Basîr'dir. 

Saffat 16-) "Öldüğümüz, toprak ve kemikler olduğumuzda, gerçekten biz bâ's olunacak mıyız?" 

Saffat 144-) Bâ's olunacakları güne kadar (Yunus) balığın karnında kalırdı (ölüm tadılma sürecine kadar dünyasında 
bedensellikte kalırdı). 

Mu'min 
34-) Daha önce Yusuf da size apaçık delilleriyle gelmişti de Onun size getirdiklerinden kuşku duyarak 
yaşamıştınız... Nihayet (Yusuf) vefat ettiğinde de: "Allah, O'ndan sonra bir Rasûl asla bâ's etmez" demiştiniz... 
Allah, israf eden, kuşkulu kimseyi böylece saptırır. 

Cum'a 
2-) O ki, ümmîler içinde kendilerinden Rasûl bâ's etti ki, onlara O'nun işaretlerini okuyan, onları saflaştıran ve 
onlara Kitabı (hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi) ve Hikmeti (oluşum sistemi bilgisi) öğretsin. Oysa onlar daha önce 
apaçık bir inanç sapıklığı içindeydiler. 

Teğabün 
7-) O hakikat bilgisini inkâr edenler, asla bâ's olunmayacaklarını zannettiler! De ki: "Hayır (yanılıyorsunuz)! Rabbime 
kasem ederim ki, elbette bâ's olunacaksınız; sonra yaptıklarınızın anlamının bilgisi sizde açığa çıkacaktır! İşte bu 
Allah üzerine çok kolaydır!" 

Cin 
7-) "Muhakkak ki onlar (insanlar), sizin gibi düşünüp, Allah'ın hiçbir kimseyi asla bâ's etmeyeceğini, zannetmişler!" 
(Bu âyet cinlerin de yaşadıkları beden boyutu itibarıyla 'Ölüm-kıyamet' aşaması sonrasına insanlar gibi vâkıf olmadıklarını 
göstermektedir. A.H.) 

 


