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GGEERRÇÇEEKK  MMAANNEEVV‹‹YYAATT
Maneviyat; içten hükümlü olmay›, hiç bir etki ve d›fl tesir alt›n-

da kalmadan, vicdan emirlerine göre, özgürce yaflamay› temin eden
iç dünya kuvvetidir.

Maneviyat, kesin karar, müspet inanç ve gerçek sevgi gibi iç
dünya besinlerinden al›n›r.

Gerçek manevi güç imandan, imanda takdirden do¤ar.
Bugün ise, maneviyat tamamen yanl›fl anlafl›l›yor.
Maneviyat denince akla; önce ölmüfllük, kayg›s›zl›k, tembellik,

gayesizlik, at›ll›k, sersemlik, uyuflukluk, aldanm›fll›k, acizlik, ve mis-
kinlik geliyor.

Maneviyat› hiç bilmeyenler ve ezberinde olanlar maneviyat dâ-
hisiyim diye ortaya ç›karak; insanlar› hayale, zanna ve meçhule yö-
neltmifller, zihinleri açacak yerde daha çok köreltip kapatm›fllar,
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hür düflünceyi öldürerek, zihin hassasiyetini yok etmifl, tefekkür
kap›s›n› kapatarak gerçeklerin üstünü örtmüfllerdir.

Bugün maalesef maneviyat› afyonkeflli¤e benzetiyorlar.
Hâlbuki Gerçek maneviyat insanlar› cin gibi uyan›k, atik, bulufl-

çu, gece gündüz çal›flan, enerji küpü, dirençli zekâ sahibi yapar.
Tüm aldanmalardan kurtar›r.

Gerçek maneviyat: ‹nsanlar› aktif enerjik, güçlü hükümlü, azim-
li, kararl› iddial›, mücadeleci, y›lmayan karfl›s›na ç›kan her engeli afl-
mak için hayat›n her türlü flart›yla mücadele edecek ve bunlardan
zevk duyacak hale getirir.

Gerçek maneviyat: ‹nsanlar› genifl görüfllü, ferah yürekli, esir-
geyici, ba¤›fllay›c›, kalbi sevgi ile dolu hale getirir.                 

Gerçek maneviyat: Düflüncelerin vicdana göre biçimlenmesi, fi-
kirlerin insan yarat›l›fl›n›n gerçek kanunlar›na göre tashihi, inançla-
r›n bu yönde müspetleflmesi ve kesinleflmesi çal›flmas›d›r.

Gerçek maneviyatç› inan›rl›¤›n›, güvenirli¤ini, flerefini, haysiyeti-
ni, namusunu ve sayg›nl›¤›n› büyük bir önem ve ciddiyetle her an
koruyan ve vicdan özgürlü¤ünü her fleyin üstünde tutarak yaflayan
insand›r. Uyan›k olal›m. Elimize gerçek ölçüleri alal›m.

GGEERRÇÇEEKK  ‹‹MMAANN  YYOOLLUU
((  EENN  BBÜÜYYÜÜKK  BBAAfifiAARRII  ‹‹NNAANNMMAASSIINNII  BBAAfifiAARRMMAAKKTTIIRR  ))
Hayat›n her yan› insan›n inanc›na ba¤l›d›r. Allah (c.c) her varl›-

¤›n› insana hizmet için var etmifltir. Her fley insan içindir. Varl›klar
insana gerçekten inand›¤› gibi hizmet eder.

‹nsan kalbinden kesin olarak neye inan›rsa o öyle olur. ‹nanç ke-
sinli¤i sonsuzlu¤a etki yapar. Her insan kendi derinliklerindeki giz-
lenmifl yeteneklerini ve de¤erlerini ancak Allah (c.c) inanc›n› müs-
petlefltirmek ve kesinlefltirmekle ortaya ç›kar›r.
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‹nsan Allah'›n› (c.c) tan›y›p dayana¤›n› teklefltirmezse iman ger-
çekli¤ine ulaflamaz. Bu yüzden de kendi kendisini hiç hükmüne sokar,
güçsüz kal›r. ‹nsan yetkisini tak›namaz. Her fleyin etkisinde kal›r.

En büyük baflar› inanmas›n› baflarmakt›r. Özünde kendini var
edip yaflatan Allah'la (c.c) birli¤ini duyarak yaflamayan insan hür ve
gür olamaz, özgürce yaflayamaz.

YYaaflflaayy››flfl››nn  TTeemmeellii
‹nsan kutsall›¤›ndan yaflar. Bunun için yaflay›fl›n›n temelini bil-

meyen, bulup dayanamayan ömrünü tam anlam›yla tatminkâr geçi-
remez ve gerçek anlam›yla insan gücünü bulamaz. Biz bunun için
insanl›¤a kutsall›¤› tan›tman›n zorunlulu¤unu duyuyoruz. Aç›kça
müspetin müspetini flöyle anla ve dene, diyoruz.

Bak bakal›m, soluk al›p vermeden ne kadar dayanabiliyorsun?
Nas›l yafl›yorsun? Hele bir bak! Hayal olmaz bu gerçek. Ha cidden
bir kendimize gelelim. Hemen izle kendini, ac›kt›¤›n› ona söyleyen
kim? susad›n diyeni tan›.

Bak ki söz var m› orda? Harfi, hecesi, sesi, olmadan “ac›kt›n,
ekme¤ine kat›k flunu ye“ diyen kim? Ç›plak oldu¤un zaman tenha-
da bile “ay›p olur çabuk kapat”  diyen kim? “Evin olsun orada ba-
r›n, insans›n eflya edin, sahip ol onlar› kullan” diyen kim? “Sev” di-
yen, “Say” diyen, “Sus” diyen, “Söyle” diyen, “ Bu iyidir, be¤en “ di-
yen, “Zarar gelir sak›n diyen kim?

Hadi diyelim ki çok fleyleri gördün, iflittin, ö¤reten oldu da ö¤-
rendin. Düflün bir kez! Dünyaya gelen bebeye anas›n›n memesini
emmeyi ö¤reten kim?  “O memede süt var a¤z›na böyle alacaks›n,
böyle yap›p çekeceksin, yudum yudum süt emeceksin, böyle yap›p
doyacaks›n...” diyen kim? O'na bunlar› kim ö¤retti?  Görüp, iflitip
de mi ö¤rendi? Öyleyse ona ö¤reten kim? Belki onu bilmezsin ola-
bilir. Sende öyle dünyaya geldin, hiç bir fley anlay›p bilmezken anan-
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dan doymay› sana ö¤reten kim? Diyeceksin ki içgüdüm, peki içgü-
düye emre veren kim?

Biz uyurken kalbimiz midemiz, ci¤erlerimiz, damarlar›m›z, bir
ahenk içinde yafl›yor, çal›fl›yor. Uyand›¤›m›z zaman vücudumuzu ay-
n› ahenk içinde buluyoruz. Bu yap›y›, bu güzellik ve ahenk içinde ya-
pan ve böylece yaflatan kim?

Gövdenden bunca haber sorduk yeter. Daha derinlere de bakal›m.
Düflünmek, hat›rlay›p unutmak var. Tercih, tespit var. Anlamak

daha iyi inanmak istiyorsun. Bildiklerinizi ve çok fleyleri bilmek isti-
yorsun... Muhakkak güven bulmak istiyorsun.

Yemek içmekten çok inanmak ihtiyac› duyuyorsun. Tutkudan
hofllanm›yorsun. Özgür olmak iste¤in var, mutlaka herkesin seni
be¤enmesini istiyorsun. Bu ihtiyaçlar› sana verip, seninle senden is-
teyen kim?

Nefesinin öbür ucunun nerede kalaca¤›n› bilmiyorsun. Ölmek
mutlaka ama ne? Onunda üzerinde durmak yok. Ahirete sözle inan
olsa bile, söz yer tutmuyor. Ancak Allah (c.c) yard›m ede, Allah (c.c)
imandan ay›rmaya derken, kendi kalbinin içindekinin ne oldu¤unu
bilmeden o anda neye inanm›fls›n ki o imandan ayr›lmamak için dua
ediyorsun. ‹yi kontrol etsen, onu da bilmeden, habersizlik olumun-
dan söyleyip, bofluna âmin diyorsun.

Ahirete, cennete, cehenneme, inanm›fl olsan gailesine düflmezsin?
Ekmek yiyece¤ine inand›¤›n için kâr'a gidiyorsun. En ufak bir

engel olsa, ejderha kesiliyorsun. Aman aç kalmayay›m diye, derde
dalaba düflüyorsun. Yani inanmak fiilini gösterir.

Gelelim flimdi, bir yere iki yirmi befllik düflürsen, aramaktan ken-
dini al›p da, yoluna gidemiyorsun. Üstelik ay›plamas›nlar diye, he-
men aktörce bir söz icat edersin. “Efendim bir fley de¤il, de¤il ama
merak ettim do¤rusu, nereye gitti? Bulamazsam rahat edemem.”
Vay can›na, kardeflim o yirmi befllikler bir fleydir sen kazan›yorsun
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ama bu kaybetti¤in SENS‹N K‹fi‹L‹⁄‹N'dir. ‹man›m var diyorsun ama
elli kurufl kadar da merak etmiyorsun. O' da kay›pta neden arama
lüzumu duymuyorsun diye sorsalar, ezberik birkaç ölü söz bile bu-
lamazs›n ki söyleyesin. Bilmem ki bu sözler do¤ru mu?

Peki, do¤ru demende samimi isen, neden çare aram›yorsun?
‹fline ufak bir aksakl›k duysan böyle mi durursun?  Hemen rengin
bile kaçard› de¤il mi? 

Allah'tan (c.c) korkar›m dersin, karanl›k kadar bile korku duy-
mazs›n.

Cehennemden kurtulmak istersin, duman kadar sak›nmak cihe-
tine geçmezsin.

Cennette yetmifl huri var dersin, burufluk kar›y› bile ona tercih
eder, cenneti elli kurufl kadar aramazs›n.

Nedir bu samimiyetsizlik kardefl? ‹man... ‹man ama nerede bu
iman?  Hiç kontrol bile etmek istemiyor da, sözüyle olacakm›fl gibi
say›klay›p duruyorsun.

Azrail de, melek de Allah'ta (c.c) sormasa bile kendin kendine
sorar söylersin. ‹ç dünyanda sen'de seni yaflat›yor. Sen sana hiç
bakmadan yaflarken ömrünü bofl yere tükettin. Sen ki kâinat kar-
fl›l›¤› koskoca yetkili bir insan, sen ki Hz. insanl›¤›n› yaflayacakken
kendine e¤ilmedin. S›rr›na gafil oldun. Sana senden yak›n olan Al-
lah'›n›  (c.c) tan›y›p bilemedin onun içinde etkisiz, katk›s›z, sade, sa-
lim bir hayatla yaflayamad›n.

‹‹nnssaann››nn  tteekk  ddaayyaannaa¤¤››  yyaaflflaattaanndd››rr..
Bunun için insanlar vücut ak›llar›n›n mimar›n› tan›mak, bilmek

ve özlerinden ona dayanmak mecburiyetindedirler. ‹nsan kendi vü-
cut akl›n›n var edicisine yani Allah'a (c.c) dayanmazsa baflka geçici
ve gücü az olan fleylere dayanmak zorunda kal›r. Allah'tan  (c.c)
baflka da neye dayansa, dayanmay› de¤mez. Çünkü neye dayanabi-
lir insan?
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Neye dayansa kendinden afla¤›, kendisinden basittir. ‹nsan her
yarat›lm›fl›n üstündedir. Her varl›k insan için ve insan›n emrindedir.

Peki, kifli kendisi için olan ve kendisinin emrinde bulunana da-
yan›r m›? O halde insan›n tek dayana¤› Yaratan'd›r.  Yaflatan, ben-
zerlerin d›fl›nda orta¤› ve göreni olmayan her fleyi var eden (yara-
tan) sevk ve idare edendir.

Her gören ile ( bütün görenlerin ve görmelerin üstünde görür )
iflitenler ile ifliten  ( iflitenlerin üstünde iflitir ), yapanlarla yapan (
tüm yapanlar›n üstünde yapan ), bilenlerle bilen ( tüm bilenlerin üs-
tünde bilen )'dir.

Yaflayanlar, onun hayat›ndan yaflar. Tüm yaflayanlar› yaflatan,
yaflanlarla yaflayan, tüm yaflayanlar›n üstünde yaflayan, bunca var-
l›klar› hem tedrici, hem bir anda yok etmeye var etmeye muktedir
olan yaflatan, ne dilerse öyle eder, kimse kar›flamaz. Asla güç yet-
mez. Tüm güçlerin hâkimidir. 

Her fleyin asl›d›r. Her fley ondan gelmifl, ona döner ve netice yine
ona dönecektir. Mekânlar ondan, zamanlar ondan ve her fley onun
kudreti yedinde, yani onun tasarrufundad›r. Dilerse bir adet koyar,
adetlerince eder. Dilerse yine kendi âdetinin d›fl›nda tecelli eder.

Bir anda yerin, göklerin alt›n› üstüne, üstünü alt›na getirir. Hiç
kimse hiç bir teknik, hiçbir kuvvet onu durduramaz.

Bütün kâinatlar yedindedir, diledi¤i gibi sevk ve idare eder. Çe-
flitli tecellileri, çeflitli iflleri, onun arzu etti¤i gibi tecelli eder. 

‹‹nnssaann  yyaapp››ss››nn››nn  mmiimmaarr››  
‹yi usta elinden ç›km›fl yap› görünce “Ne güzel, bunu kim yap-

m›fl” diye merak eder, o güzel yap›y› da, yapan ustay› da ö¤renmek,
anlamak isteriz, de¤il mi? 

Peki, bu kadar güzel insan›z. Akl›m›z, fikrimiz, koku alan, tat
alan, lezzet seçen, renkleri birbirinden ay›ran bunca uzuvlar›m›z var.
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Kendimizi yapan ustay›, ya konuflma nat›kam›z›, seçkilerimizi
var edip yapan, yak›flt›ran ve bir düzen üzere yaflatan, ustalar›n us-
tas› olan Allah'› (c.c) ne kadar hat›ra getirebiliyoruz. Hayalen hiç
unutmuyoruz ama gerçekten hangi uzvumuzun ahengiyle ustas›na
birlikte, ciddiyetle, merakla bakt›k.

‹yi dikkat edersek; kalbimiz gerçek bir dille “Allah”, “Allah”, “Al-
lah” diyerek çal›fl›yor. Ayn› ismi Celali damarlar›m›zda an›yor, bir
saniye bofl olmadan. Anmas›yla at›fl›, at›fl hareketi ayn› ve hiç yan›l-
m›yor. Tutal›m nabz›m›z›, boyun damarlar›m›za iyi bakal›m.

Ona göre de midemiz ayn› ismi Celali an›yor ve yavafl olmakla
beraber kalbe uygun çal›fl›yor. Bu kadar intizam bafl›bofl olmaz her
halde. Bu düzenli vücudumuzun bir bak›m› bir sevk-i idaresini ya-
pan var. “Yok, böyle fley” diyebiliriz miyiz?

Demek ki, baflta kalbimiz olmak flart›yla uyudu¤umuz zaman
dahi bak›ml›, ahenkli çal›flan evzalar›m›z bafl›bofl de¤ildir. O büyük
mimar devaml› yap›yor. Düzene giren makineler birbirine uygun
çal›fl›yor, bunlar›n bak›m›n› yapan var. 

‹flin garip taraf› tatlar› seçen, alan, beyine haber veren Allah'›n
(c.c) melekleri dilimizin bak›m›n› hiç ihmal etmiyor da, biz diflleri-
mizin kaba bak›m›n› zaman zaman ihmal ediyoruz. 

Peki, ald›¤›m›z tatlar›, yani dilimizin (tatl›, ac›, ekfli, mayhofl gi-
bi) seçkilerini yazan bir kitab› yok mu vücudumuzun?  Dil ya da bu-
run yahut göz, yani duyu organlar›m›z›n dünya ile al›flveriflini oku-
madan m› biliyoruz? Vücudumuzun kendi kitab›ndan okumasak, d›-
flardan bize ekfliyi, tatl›y› kim nas›l duyurup anlatacakt›. Hemen “iç-
güdü” deyip eski ezbercili¤imize gitmeyelim. Ciddiyet laz›m. ‹çgüdü
ise, içgüdünün ne oldu¤unu anlamak istemeyenle hayvan›n ne fark›
olabilir.

Peki, dahas› var. Gerek gizli, gerekse aflikâr. Yapt›¤›m›z ve yap-
mak istedi¤imiz ifller için “ Bu iyi, bu kötü “ diyen bir his yok mu?
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En gizli bir yerde kötü bir ifl yapsak  “Bu kötü ifli yapma “ diye
duyuyoruz. Dinlemeyip yapsak, kalbimiz ayn› tempoyu daha belir-
ginlefltiriyor. Yani kalbimiz h›zl› çarp›yor, yüzümüz k›zar›yor, yani
bir utanma duyuyoruz.” Yapma “ deyifl adeta aç›ktan aç›¤a bir en-
gel olufl meydana geliyor. Biz dinlemeyip yine yap›yoruz o baflka. 

‹nsafl› ve dikkatlice iyi düflünüp, iyi izleyelim. “Yapma” diye zor-
layan kimdir, nedir? Ya da iyi bir ifl olursa, içimizden “iyi yap›yor-
sun, aferin” diyen var. Ferah ve iftihar edici hislerle dolup tafl›yo-
ruz. D›flardan bir kimse bir fley demiyor, evet...

Evet, özümüzden duydu¤umuz iyi ile kötüyü, insana yak›flan ya-
k›flmayan durum ve hareketleri bize haber veren risaleti saymay›p
tabiiymifl gibi üstünden geçersek, yine hayvanla fark›m›z› belirtme-
mifl oluruz. 

Birde gelece¤imiz için kendimize haz›rlad›¤›m›z takdir ve tenkit
konumuz vard›r, mutlaka yar›nlar›m›z var. De¤il mi? Yar›nlar›m›z›n
kaderinin çizmekteyiz. ‹çimizde çok çeflitli isteklerimiz ve arzular›-
m›z vard›r. ‹çimizin tebli¤ine ald›rmadan yaparsak, rasgele bir çiz-
gi çizmifl oluruz hayat›m›za.

Bir dakikada yapt›¤›m›z iflle idama mahkûm olmak var, körü
körüne hayat kaybetmek de var, her türlüsü var de¤il mi?

O halde, irade-i cüzziyemizde olan kaderimizi, yine mimar›m›z
olan Allah (c.c) onun melekleri, kitab› ve risaleti ile birlikte agâh,
yani hassasiyetle uyan›k olarak tayin edece¤iz. ‹rademizin ve befle-
ri gücümüzün üstünde olan durumlar baflka.

Demek ki befleri gücümüzün ve befleri irademizin dâhilinde ge-
lecek günlerimizin kaderini çizmek mecburiyetimiz de vard›r. ‹yi ve-
ya kötü, nas›l bir kader çizersek, gelecek günlerimizde ona göre ha-
yat tanzim etmifl oluruz. Bu kaç›n›lmazd›r. 

‹yi ve kötü her hal ve içimizde Allah(c.c)'dan uzak de¤iliz. Yine
beraberiz. Hayat›yla yafl›yoruz. Yine melekleri evzalar›m›z›n bak›-
m›n› yap›yor. Yine kitab›m›za yaz›lan› okuyoruz. Sadece kötü ya-
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parsak Resulünden ayr›lm›fl oluyoruz ki iflte o zaman mimar›n kur-
du¤u ahenkten habersiz ve uzaklaflm›fl oluyoruz. Gelece¤imiz için-
de, yan›lg›l› ve yanl›fl çizgiler çizmifl ahenkli vücudumuz ile ahenk-
siz, çeliflkili bir hayata düflmüfl oluyoruz.

O halde tabii düzene ciddiyetle uymam›z flartt›r. Bu flart bizim
içindir. Allah(c.c) Resulüne, (Elçisine)  yani bizim saadetimizi ve fle-
refimizi bize duyurucu olana uygu mecburiyetimiz, yine kendi sa-
adetimiz için flartt›r.

‹yice kendi derinliklerimizi seçkin olarak hissetmek ve uymak için,
kafam›z›n; sa¤a sola, uzaklara gitmesi yerinde yerine a¤r›yan yerimizi
izler gibi derinliklerimize dalaca¤›z. Yani kendimize gelece¤iz.

Kendimiz kendimizden yalan söylememek dosdo¤ru söylemek
istiyoruz. Bu iste¤imizi yap›yor muyuz? Ara s›ra olmaz. Bir bütün-
lük içinde her zaman...

Hakka, hukuka, adaletli yaflamaya içimizden özeniyoruz. Yani
fliddetle istiyoruz. Bunu sürekli yap›yor muyuz? Her tuttu¤umuz
hal› ve meflru iflleri mutlaka baflarmak istiyoruz. ‹çimiz bunlarla do-
lu. Yap›yor muyuz? Toplumsal hedef tutmadan içimiz rahats›z olu-
yor, mutlaka toplumsal hedef tutup, ona ulaflmak istiyoruz. Bilme-
sek de istiyoruz. Bunu yap›yor muyuz?

Sapasa¤lam gerçekçi ve ciddi bir iman sahibi olmak, o sa¤lam
imandan güç kazanmak istiyoruz. Yap›yor muyuz? 

‹çimiz insanl›¤›n her gereklisini istiyor. ‹stediklerimizi yapabil-
mek mecburiyetindeyiz. Buna bizi kimse d›flardan mecbur etmiyor,
kendi kendimizi mecbur ediyoruz.

Ne var ki kendi içimizden duyduklar›m›z› yapacak gücü bulam›yoruz.

GGüüccüünn  KKaayynnaa¤¤››
‹flte insan gücü ancak Allah'a (c.c) özünden dayanmakla bulur.
Allah'a (c.c) iman güç kaynaklanmak içindir. ‹nsan güç alabilmek

için Allah' (c.c) Özündeki can noktas›ndan s›¤›n›r. Ancak gayretin ve
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iddian›n mecbur etti¤i s›¤›nma gerçek s›¤›nma olur. Ciddi bir hede-
fi olmayanlar, o hedefe ulaflmak gayesi ve iddias›nda bulunmayanlar
Allah' (c.c) ancak hayalen, ya da bencillik göstermek için s›¤›n›rlar.

E¤er Allah'›n (c.c) arzusunu gerçekten yerine getirmeyi hedef
tutmuflsak iflte o amac›n iddias› bizi Allah'a (c.c) s›¤›nmaya mecbur
k›lar. O mecburiyette inanç bafllar, güç al›n›r. Hedef yolunda bafla-
r›l› ifller yapt›kça da inanç derinleflir, sa¤lamlafl›r, güç almak artar,
amaç gevfledikçe de inanç hayalleflir ve güç kaybolur.

Kendini aflan bir hedefi kesin kararla tutarak o hedefe ulaflma
gayesinden ve o gayeyi gerçeklefltirmek iddias›ndan Allah'a (c.c)
iman›n gerçekleflece¤i kesinleflmifltir.

Tan›madan inanmak hayaldir
O halde insanlar Allah'› (c.c) çok iyi bilmeli ve takdir etmelidir-

ler ki onu gerçekten tan›yarak ve ona gerçekten iman edebileler.
Yüce Allah'a (c.c) “yok” diyen olamaz. “Yok” diyen kufl beyinli

olsa bile onun sözü a¤z›ndad›r. Allah'a (c.c) inanmak esas olarak
kalbiyle bir inanmakt›r. Bu gerçe¤i olumsuz inanmak tarz› geri b›-
rakmaktad›r. ‹slam'da Allah'a (c.c) inanmak; insan›n Allah'a (c.c)
ayr› bir Allah (c.c) olarak de¤il, kendisini Allah'a (c.c) katmak sure-
tiyle inanmas› demektir. Yüce Allah'a (c.c) inanan insan birde ayr›-
ca kendisini hesaba katarsa flirke girmifl olur ki; cehlin karanl›¤› o za-
man bafllar. ‹nsan flirkte oldukça her türlü azaptan kurtulmaz. Azap-
lar karfl›l›¤›nda, baflar›s›zl›klar ve mahrumiyetlerle cezas›n› çeker.

Bu nazik nokta üzerinde sa¤lam iman olmad›kça varl›k içindeki
darl›klar bize flirkte oldu¤umuzu gösterir. ‹slâm'›n iman k›sm› sa¤-
lama ba¤lanmad›kça kendisini ‹slâm zannedenler olumsuz inanc›yla
imans›zdan daha yetkisiz, daha pasif kal›rlar bu meselemizi kati so-
nuca ba¤lamam›z bizim mensup oldu¤umuz ‹slamiyet'in yetkisini
ortaya ç›karacakt›r.

Allah' (c.c) birdir. Mahlûkuyla birdir. Tüm varl›klar Allah'a (c.c)
aittir. Bu mahlûklar içinde en yetkilisi insand›r. ‹nsan Allah'a (c.c)
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birli¤i ile inan›rsa ne âlâ. Ayr› bir Allah'a (c.c) inan›rsa bir de kendi-
si olur. Ayr›ca kendisini ikinci bir varl›k sayan insan, kendisini Al-
lah'a (c.c) flerik kofltu¤u için, cehlin karanl›¤›nda periflan ve yetkisiz
olarak hedef olur. ‹nanmayan ise böyle ikili düflüncede olmad›¤›
için; neye kullan›lan ise böyle ikili düflüncede olmad›¤› için; neye kul-
lan›lan ise tabi bir varl›k gibi kullan›l›r.

Müspet sa¤lam iman sahibi kendisini yüce Allah'›n (c.c) neflir se-
bebi olarak kabul eder. Ayr›ca kendisini hesaba katmaz “ bunu ben
yapt›m” diyemez.

Yüce Allah'›n varl›¤›nda kendisini hesaba katamaz bile. Çünkü
gerçek iman sahibi düflünür ki; ak›l, fikir, irade, et, can, beyin vs.
her fley Allah'a (c.c) aittir. ‹nsan›n ayr›ca kendisine ait hiç bir fleyi
yoktur, olamazda. Kendi cüz-i varl›¤› Allah'›n (c.c) varl›¤›ndan bir
ufak tezahürden ibarettir. Böyle bir tefekkürün sahibi insan, çok
fleylerin meydana gelmesine sebep olur. Böyle zevklerle yaflar, çok
da yetkisi olur, olur ama kendi küçük benli¤ine mal edemez.

Bir kendisi birde Allah'› (c.c) olan insan; flirkte oldu¤u için, kâ-
firden de çok geri kal›r. Problem budur. Bu meseleyi tam gerçekli-
¤i ile halleden insan hem çok mutlu olur hem de çok baflar›l› olur.

AAllllaahh((cc..cc))''aa  iinnaannmmaakk
Allah (c.c) vard›r, birdir. fieriki ve naz›r› yoktur, her yerde ha-

z›r ve naz›rd›r. Kelimeler baflka, Allah'a (c.c) inan›fl ve dayan›fl bafl-
kad›r. Allah'a  (c.c) inanc›n meçhul kalmamas› gerekir. Maneviyat
bulmak meselesi, Allah (c.c) vard›r demekle s›hhat bulmaz. Birde
var olan Allah'a (c.c) inanmak ciddiyeti ve inceli¤i vard›r. Allah (c.c)
vard›r, her fleyin yarat›c›s›d›r demek inan›fl ilmi de¤ildir... Allah'›n
(c.c) varl›¤›n›, birli¤ini, yarat›c›l›¤›n› bilmek sadece ilimde kal›r.  

Güneflin varl›¤›na do¤up batt›¤›na nas›l inan›yorsak, ad›m›za nas›l
inan›yorsak; bundan daha mühim ve etkili olarak Allah'a (c.c) inan-
mam›z flartt›r. Olan bir fleye inanmak inand›¤›nda kaybolmak mese-
lesidir. ‹nanmak tamamen bir dayan›fl bir duyum direnci demektir. 
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Maneviyat, bafltanbafla sonsuz bir güven sonsuz bir direnç bul-
mak meselesidir. Bu da imanullah ile olur. Allah (c.c) vard›r, birdir,
mekândan münezzehtir, fleriki ve naz›r› yoktur. Evet, böyledir,
ama kalk›p Allah'› (c.c) zat›yla düflünmek befler akl›n›n kapsayaca¤›
mesele de¤ildir. Ya hayale kayar ya benzetmeye gider ya da inkâra
sapmak sorunda kal›r. Gerçek ad›mlarla iman, Allah'›n  (c.c) ettik-
lerini de¤erlendirmekten ad›m ad›m kavramaya gidilmesidir. Daha,
“bir yerden ç›k›p bitmeden, tükenmeden akan suyun, nas›l bu ka-
dar ç›k›p akt›¤› “ sorusunun cevab›n› bulan yok... Allah'›n (c.c) et-
tiklerine akl›m›z erdi de zat›na m› s›ra geldi?

Bizim kabul edece¤imiz, derinliklerimizde yaflayaca¤›m›z
öz'dür. ‹nan›fla buradan bafllayabiliriz.

Allah'›n (c.c) flu yaflad›¤›m›z dünyada ayn› anda yapt›¤› milyar-
larca ifller, ayn› anda neler ettikleri bile ilk etapta akl›m›za s›¤maz.
Bunun için gücümüzün yetti¤i kadar Allah'›n (c.c) ettiklerine bak›p,
ciddiyetle düflünmeye çal›flaca¤›z. 

‹lk inanaca¤›m›z nokta Allah'›n (c.c) arzusudur. Bizim bilece¤i-
miz ve anlayaca¤›m›z arzusu da “‹nsanlar›n kudretli olmas›d›r.
” Allah'›n(c.c) sevdi¤i insanlar› kudretli görmek istiyor. Bunun için,
insanlar›, sahipli¤e vekil etmifl. Bunun için, insanlar› tüm yarat›kla-
ra sahip etmifl. Bu düzeni ve bu gücü bulabilmeleri içinde yarat›l›fla
göre din vermifl. Ad›n› “‹slam” koymufl, devre devre gelifltirmek
üzere peygamberler göndermifl.

Her peygamber Âdem (A.S.)' den bafllayarak devrin adamlar›n›n
anlayaca¤› kadar ‹slâm dinini gelifltirmifl, Muhammed (A.S) 'de ‹s-
lâm tamamlanm›flt›r. Art›k sonuna kadar insanlara bu kudret yete-
ce¤i için Allah (c.c) Muhammed'i (s.a.v) son peygamber olarak ilan
etmifltir. Kuran-› Kerim, kudret kazanmak için özetler dizisi bir ki-
tab-› Kerim'dir. Allah'›n (c.c) arzusu, insanlar›n kudretli olup,  Allah
(c.c) ad›na varl›klara sahip olmalar›d›r. 
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Düzenleyip, güzellikler içinde, adaletle sevk ve idare etmeleridir. 
Buradan özetlersek, iman etmek için Allah'›n (c.c) arzusunu ger-

çeklefltirmeyi hedef al›p, amaçlanmam›z yani dava adam› olmam›z
flartt›r. Bu noktadan güç kaynaklan›p iman sahibi olmaya bafllar›z. 

Allah(c.c) kavram›, tümüyle akl›n kapsam›na s›¤maz
Dünyada yarat›klar içinde ihtiyaçs›z tek yarat›k insanlard›r ve

hayatta insan, Allah'tan (c.c) baflka bir fleye muhtaç ve mecbur de-
¤ildir.

Ne var ki dikkat etmemiz gereken özel bir husus vard›r. Allah
(c.c) kavram›, tümüyle akl›n kapsam›na birden s›¤maz. Çünkü ak›l
yarat›lm›fl bir varl›kt›r. Yaratan›n her yapt›¤›n› birden bire kapsa-
mas› mümkün de¤ildir. Ancak, Allah'›n (c.c) her niteliklerini, birer
birer kavrayarak, tamam›n› kavrayabiliriz. T›pk› merdivenin basa-
maklar›n› birer birer ç›kmak gibi, ilk basama¤a ad›m atmadan en
üste ç›k›lamaz. Ya da merdivenin tamam› ç›k›lm›fl kabul edilmez. 

‹flte s›ra takip etmeksizin Allah'›n (c.c) bütününü düflünmek de
yarat›lm›fl akl›n alaca¤› ifl de¤ildir. S›ras›yla tefekkür ede ede, kav-
raya kavraya Allah'›n (c.c) bütününü anlamak gerçekleflir.
Merdivenin birinci basama¤›na ad›m atmadan Allah'›n (c.c) tümünü
anlamaya çal›flanlar sapm›fl ve çaresiz kalm›fllard›r. Çünkü bu gör-
medi¤i bir fleyi tahayyül etmek gibidir. Tefekkür ede ede anlamaya
çal›flmay›p da hemen Allah'›n (c.c) tümünü anlamak isteyenler, ni-
hayet bir baba gibi, herhangi bir varl›k göz önünde canland›r›rlar ya
da inkâra saparlar.

Özetlersek, yarat›lm›fl olan akl›n Allah'› (c.c) anlayabilmesi kap-
sam›na alabilmesi için, tefekkür ede ede kapsam›n›n genifllemesi
büyümesi flartt›r. Yani Allah'›n (c.c) her an çeflitli tecellilerini tefek-
kür etmekle Allah' (c.c) unutmama noktas›na gelmek gerekir. An-
cak o zaman Allah (c.c) tümüyle kapsanabilir. Demek ki önce Al-
lah'›n (c.c) ettiklerini s›ras›yla izlemekle, Allah'a (c.c) korku-yak›n-
l›k-sayg› ve birlik duygusu için incelikleriyle ayr› ayr› tefekkür edil-
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meli ve kavranabilmelidir ki merdivenin en üstüne ç›kabilsin.
Bu esasa göre, insanlar›n Allah'a (c.c) kaç yönden muhtaç oldu-

¤una bak›yoruz.
Yeryüzü Allah'›n (c.c) amade de¤il midir? Allah'›n (c.c) istedi¤i

zaman k›tl›k, istedi¤i zaman bolluk. Buna güç yetiren olabilir mi?
Sellerle, zelzeleler ve afetlerle mücadele mümkün olabiliyor

mu? Ecele çare bulunabiliyor mu?
‹flte bunun gibi güç yetmez olaylara bakarak Allah (c.c) korku-

sunu tefekkür etmenin kap›s›n› açmak gerekir.
Birde Allah'›n (c.c) ikramlar›n›n ana hatlar›na bakal›m. Yeryüzü-

ne bunca yarat›klar›n hemen hepsini insanlara amade k›lan Allah'›n
(c.c) ihsan buyurdu¤u kokular, tatlar, göze hofl görünen güzellik-
ler, hizmet eden toprak, su, çeflitli bitkiler ve çeflitli hayvanlar...
Kendi vücudumuzdaki ak›l, akli melekeler tatlar› ve kokular› alabil-
me s›hhatimiz, bütün ikramlardan faydalan›fl›m›z ve ikramlara
efendi oluflumuz , Allah'›n (c.c) sevgisini kalbimize dolduruyor. Du-
yabilmek meselesi. Bunlar› içtenlikle tefekkür etmek, ciddiyetle
olursa, duygular dolar. 

Ak›l ve sezgi nimetleri ikram eden Allah'a (c.c) kendimize gelip
de dikkat etsek, akl›m›z ve sezgimizi iyi izlesek, neler buluruz. 

Ölçüler içinde yaflamam›z için emirleri iyi düflünsek, farzlar› da
eda etti¤imiz zaman kendi iç dünyam›zda neler duydu¤umuzu his-
setsek dünyada nas›l ölçülü yaflad›¤›m›z› izlesek, Allah'›n (c.c) bize
yak›nl›¤›n› anlar›z. Daha ondan öte nas›l bir hayat yaflar›z. Bunlar›
sezdikçe, hayat›m›zda daha ne kadar de¤ifliklik görür birli¤in s›rr›-
na ereriz.

Bu yak›nl›k içinden, bir ad›m daha gideriz. Allah'›n (c.c) yeryü-
zünde ve özel hayat›m›zda bereket s›rlar›n› sezmeye bafllar›z. He-
men gözümüzün önünde bereket s›rr› bulunan koyun ve bereket-
ten uzak köpe¤e bakal›m bu iki cins hayvan› mukayese edersek, Al-
lah'›n (c.c) bereket s›rr›na, mefkûremize bir ilim kap›s› açabiliriz.
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Hemen Türkiye'mizdeki koyunlara bakal›m. Mevcut koyunlar›n
say›s› kadar kesilip yeniyor. Ayr›ca baflka hasarda görüyor o koyun-
lar. Büyük flehirlerin mezbahanesine bak›p bir istatistik tutulsa,
Türkiye'nin tüm koyunlar› bitti san›l›r. Daha köylerde, küçük flehir-
lerde, evlerde kurbanlarda kesildi¤ini iyice kafam›za alal›m.

‹yi düflünüp, hesap tutal›m Türkiye'de koyunun bitti¤ine hük-
mederiz. Öte yandan bakar›z ki da¤lar, yaylalar yine koyun dolu.
Köpekler ise, y›lda en az dokuz yavru yapar. Kesilmesi harcanmas›
da yoktur. Yine bakar›z ki her yerde köpek birkaç tanedir. Peki,
dokuz yavru yapan köpekten bir art›fl olmuyor da, bir tane yavru
binde bir iki yavru yapan ve bu kadar kesilen koyun nas›l bu kadar
art›yor?

Öte yandan su, evet su bir yerden su ç›kar, akar, gece gündüz
durmadan akar, y›llarca yüzy›llarca akar, ard› arkas› gelmez, de-
vaml› akar. Bu s›r-› bereket nedir? Ak›l erer mi?

Bereketler gibi, hikmetler de tecelli eder. Allah'›n (c.c) böyle
gizli kerametle hikmetlerini izlerken de, kifliler kendi derinliklerine
sayg› duyarak yaflarlar. 

AAllllaahh''››nn((cc..cc))rraahhmmeettiinnddeenn  üümmiitt  kkeessiillmmeezz  
Gadab›: “K›tl›¤›, zelzelesi, afeti, kendi vücudumuza felci, sakat

etmesi, akl›m›za durgunluk vermesi, bakt›¤›m›z halde gözlerimizin
görmemesi farks›zl›¤a düflmemiz, iyi ile kötüyü fark etmemiz gibi
çeflitli felaketlerle ve cehle düflüp günah yoluna kaymam›z gibi du-
rumlarla karfl› karfl›ya gelmek olabilir” demektir. Böyle Allah'tan
(c.c) korkmak tabiidir. Bu ve bundan daha önemli konulara düflmek
haritada vard›r. 

Ermifller bile, “bana bir fley olmaz” diyemez Allah'tan (c.c) kor-
karlar. Dünya ve Ahiret için türlü nimetler ve r›z›klar ihsan etti¤i
içinde, Allah'›n (c,c) rahmetinden ümit kesilmez.

‹nsan farks›zl›¤a düflerse, sa¤l›¤›n› kaybederse, fakr› zaruret için-
de kal›rsa, bu gibi fleylerle karfl›laflt›¤›nda “Allah (c.c) bunlar› tekrar
bana verir ve verecek diye beklemek, rahmetinden ümit kesmektir.
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Bu, korku ile sevginin yürekte yer etmesidir ki yukar›daki tefek-
kürlerle olur. Bu ikisinin yürekte yer yapmas›yla yak›nl›k duyulur.

Ayr›ca Allah'›n (c.c) bereket, s›r, hikmet gibi ikram dolu verile-
rinin daha ince s›rl› tecellileri ile karfl›lan›r. Bundan da derin bir bir-
lik sayg›s› duyulur.

Korku-sevgi-yak›nl›k-sayg› yüreklerde bu tür iliflki müesses du-
ruma gelince tabii birlik duygusu zihni melekleri doldurur.

‹nsana en gerçek olan kendi hayat›, kendi derinlikleridir. 
Uyurken rüya görsem, baflkalar› rüya görmedin yanl›fl›n var de-

seler, ben gördüm bu rüyay› derim. Çünkü gören benim, baflkalar›
ne bilir benim görüp görmedi¤imi?

Uykumda bile görüp duydu¤umu benim görüp duydu¤um oldu-
¤u için ben bilirim, kimsenin bilip bilmedi¤i bana yaland›r. Benim
hayat›m bana gerçektir baflkas› yalan. Uyurken duydu¤um, uyurken
gördü¤üm bile benim gerçek hayat›md›r bana. Ya uyan›kken olan
hayat›m? Benim diflim, bafl›m, a¤r›rsa e¤er, onu ben duyuyorum
baflkas› ne bilir.

Benim hayat›mdaki yaflant›lar›m bana en gerçektir. Baflka fley
benim için do¤rulamaya tabidir. Ama benim kendi hayat›m
bafltanbafla benim do¤rumun do¤rusudur. Baflka do¤rulamaya ge-
rek yok.

Bu gerçe¤e bakarak Allah'a(c.c) ne kadar iman etti¤imi özümden
ne kadar güçlendi¤imi ne kadar güvenle doldu¤umu da, ben bilirim
çünkü kendi ölümüm, kendi dirilimimdir. Baflkas›n›n ki de¤il.

Üstüne çok iyi bakmak gerekir. Allah(c.c) bütün güçlerin kayna-
¤›d›r. Bu kadar muazzam güç kayna¤›ndan kendi derinliklerinden
kendisini yaflatan büyük güçten kaynaklanamayan kifli, yaflad›¤›n›
duymuyor demektir. Her insan flöyle düflünmelidir. Kalbimi, mide-
mi ve bütün organlar›m› ben çal›flt›rm›yorum. Solu¤umu bile ben
kendi kendime al›p vermiyorum. Ben tutsam bile, içimden bir zor-
lama oluyor ve nihayet soluk al›p vermeye mecbur oluyorum. De-
mek ki o güçlerin özüne o büyük öze, özümden ba¤l›y›m. O kay-
naktan yaflad›¤›m› nas›l duymam? Duyuyorum iflte…
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O güçlerin kayna¤›, o benim, bana benden yak›n dostum. Evet
o bana benden daha çok yak›n o benim mimar›m, o benim yaflata-
n›m, bana benden yak›n yarim.

Bana flah damarlar›mdan daha yak›n. Hem de öyle güç kayna¤›
öyle güç kayna¤› ki.. Onu her hissetti¤im an derinliklerimde, haya-
t›m›n bu büyük farkla de¤iflikli¤ine flaflm›yorum. Ancak ona daya-
n›p ondan büyük güç ald›¤›m zaman kendime öyle güven duyuyo-
rum ki, da¤lar› elimle ba¤ yapmak geliyor içimden. Koca dünya
oyuncak top gibi küçük geliyor bana.

Öz bu öz öyle bir öz ki, o özden içime dolan güven dört milyar
insana yeter. Evet, özden özüme dolan güven yeter. Dört milyar in-
sana yeter.

Bu gücü özümde bulursam e¤eri özden ald›¤›m büyük gücün
güvenidir bana dolup da taflan. O beni aflacak güvendir beni insan-
ca yaflatan. Hayat›m›n de¤iflti¤ini bütün damarlar›mda duyam›yor-
sam, hayalen öze inanm›fl›m. Daha önemle ciddiye almam gerek öz-
lerin özünü.

Bütün gücümle, bütün önem duygumla, bütün ciddiyetimle,
tüm mevcudiyetimle iman›m› gerçeklefltirmem ve öze dayanmam
gerek. Hayat›m› o öz hayata katmam gerek.

Benim ondan baflka neyim olur? Özüm olmazsa hiçbir fleyim ol-
maz ki, evet özü olmayan›n bir fleyi olmaz. Özden bulunmayana öz-
den al›nmayan güven hiçbir yerden al›nmaz. Beni doldurup beni
aflacak güven özden baflkas›ndan bulunmaz. Tek olur bu hayati
amaç Tek olur, çünkü öz tektir. Tek öze önemle tek amaç olur de-
¤ilse öz bir laf, özden yaflamak da bir hayal demektir.

‹nsan›n özünden asl›na ulaflmas› ve asl›yla bir yaflamas›, ulaflt›¤›
yeri gerçekten takdir etmesine ve bu gerçek takdir üzerinde ›srar
etmesine ba¤l›d›r.

O halde özden ulafl›lacak asl›n mevcudiyeti, yetkisi faydas›, zev-
ki, neflesi nedir?
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Her fley ondan var olur. Gövdem dahi ondan var olmufltur. Hare-
ket ettirilen bütün yetkiler onun elindedir. Renkler, kokular, tatlar on-
dan var olur ve onda kaybolur. Ondan türeyen nefsimiz ona döndü mü
daha kendisini gövdesinden ibaret kabul etmeyip, kendisi de asl›yla bir
olur. Müflahhas varl›¤›n› kullan›r. Kendi mülkünün sahibi olur.

O yüce yaratan(Allah(c.c)) var etmeye, yok etmeye, tattan tada,
kokudan kokuya, flekilden flekle, boydan boya sokmaya muktedir-
dir. Halden hale, fiilden fiile tav›rdan tavra, görünürlükten görün-
mezli¤e, görünmezlikten görünürlü¤e, bilmekten bilmemeye, bil-
memekten de bilmemeye, velhas›l bilinen bilinmeyen ne oluyor ne
olmuyorsa bütün bu olup bitenleri o asl›m›z olan Allah(c.c) yap›yor.

S›hhatten hastal›¤a, hastal›ktan s›hhate, olumdan ölüme, ölüm-
den oluma o geçiriyor. ‹ktidardan hiçli¤e, hiçlikten iktidara, kuvvet-
sizlikten, kuvvetlili¤e o geçiriyor. O öz… O hayat› ilahi öyle bir kül-
liyatt›r ki ak›llar›n alamayaca¤› bir külliyatt›r. 

O her fleyi var eden yok eden sevk ve idare eden yetkililerin yet-
kisidir. O her an bir flan al›r. Her an tecellileriyle de¤iflir.

O ilksiz ve sonsuzdur… O ilksiz ve sonsuz hayat›yla evrenin var-
l›¤›n› meydana getirir. En küçük varl›klardan meydana getirdi¤i ev-
renin bütün maddelerine ve olaylar›na ifllerlilik sa¤lar.

‹flte öz dedi¤imiz o büyük gücün sonsuzlu¤udur. Akl›lar›n alma-
yaca¤› büyük yetki, her fleye gücü yeten, bütün do¤adaki olaylar› ve
olanlar› meydana getiren insanl›¤›n tümünü birden teknikle kazan-
d›¤› tüm güçlerle bile karfl› koyamayaca¤› gücün sahibidir Allah(c.c).

O, ilksiz ve sonsuz hayat›yla evrenin bütün varl›klar›n› olumlar›-
na ve gereklilerine göre sevk ve idare ederken, insan›yla da onlar›
düzenlemeye ve onarmaya sahip k›lan sonsuz güç kayna¤›d›r. 

‹flte yarat›c› bir tek gücün Allah(c.c) iste¤i ve adaletlefltirdi¤i bir
varl›kt›r bu evren. 

Bu gerçe¤i anlayan insan kendisine kendisiyle birlikte nas›l ne-
fes al›p verdi¤ini izle. Ona ve o büyük gücün kanunlar›na uyar. Uy-
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gusuna göre büyür, büyük evren olur. Büyüdükçe hayat›n› yaflat›c›
ve öldürücü hayata katar. Bütün varl›¤a da o sahip ad›na sahipli¤in
örne¤ini verir.

Sahiplik o büyük gücün sahipli¤idir
Yap›c›l›¤›n› yapan›n birli¤inde sürdürür. ‹flte hesap, iflte s›n›rl›

mekân... ‹flte s›n›rs›z mekân… Mekân içinde ki mekânlardan görü-
nür apaç›k o canlar içindeki canan.

Evet canl›y›z. Herkes de yaflad›¤› sürece canl›d›r. Ama bu can›-
m›z nedir? Bu nefesi al›p veriyoruz ama nas›l? Nas›l bir kuvvettir ki
nefesimizi al›p veriyor? Tüm organlar›m›z› kendi kendine çal›fl›yor.
Evet, kendi kendine çal›fl›yor organlar›m›z ama nas›l?

Kim çal›flt›r›yor? Nas›l oluyor? Bizim flu güzel gövdemizi yapan
ve çal›flt›ran kim? Hem yap›yor bir yandan, hem de çal›flt›r›yor.

‹flte ciddiyetle ve önemle yaflay›fl›n› yarat›l›fl›ndan beri izleyen in-
san kime ve neye dayal› yaflad›¤›n› bulur ve anlar ki bizi var edip ya-
flatan var nefes al›p verdi¤imiz noktada… Ona dayal› ve ondan ya-
fl›yoruz bilsek de bilmesek de.

O yüce yaflatan benim gözlerimle beni görüyor. Benim iç kulak-
lar›mla beni iflitiyor. En gizli bir yerde hiç kimsenin sezemeyece¤i
kadar gizli bir kabahat ifllesem, herkes benim için kabahatsiz ve çok
iyi insand›r dese; kendisi kendisinin ne yapt›¤›n› biliyor. Kendi ka-
bahatini içinde yarg›layan iflte yaflatand›r.

Herkese evet hay›r demek gibi de¤il yaflatana kabul ettirmek.
Bütün evzalar›yla o hatay› yapt›¤› an gibi y›llar sonras› yine göste-
riyor insana. O gerçek âlemin eveti hay›r› yok. Kifli iyilik yapt›ysa o
yaflatan›n önünde iyilik, kötülük yapt›ysa kötülük. 

Yaflatan›n önünde saklanmak kesinlikle olmuyor olam›yor. ‹nsa-
n›n içi gerçek âlemdir. Orada gizlilik yok. ‹ltimas yok. Ancak gerçek
var. Oraya yalan ya da uydurma s›¤maz, s›¤amaz, s›¤am›yor.

‹flte hiçbir hile s›¤mayan gerçek âlem insan›n kendi derinliklerin-
de, yaflatanla birli¤in vicdan âlemidir. 
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Herkes bunu duyar, duyuyor. Ama o büyük de¤eri ciddiye al›p
uyan var, uymayan var.

Ciddiye al›p duyan, duydu¤u, de¤erlendirdi¤i kadar de¤erli ve
güçlü oluyor.

Özetle; Gerçek huzur ve mutluluk ancak Allah'a(c.c) inanmay›,
resulünü örnek almay› kesinlefltirmek iledir. 

‹man›n belirtisi de anlay›fl aç›kl›¤›d›r. Allah'a(c.c) iman etmek ka-
fan›n güçlü ayd›nl›¤› ile ispat olunur. Dönmez, y›lma enerji ile ayd›n
kafa Allah'a(c.c) kullu¤u, peygamberine gerçek ümmetli¤i ispat eder.

Allah'a(c.c) ve onun habibine inanmay› ispat eden, çok uyan›k ve
güçlü zekaya sahip olmakt›r.

Özünde Allah'a(c.c) gerçekten inanm›fl insan ba¤›ms›zd›r. Hede-
fine varman›n hesaplar› içinde ba¤›ms›zd›r. Allah'(c.c) cidden inan›p
dayanan kifliler ba¤›ml›l›¤› yere serer. Ba¤›ml›l›¤›n hiçbir türü Al-
lah'a(c.c) iman edene dayanmaz… Engelleri aflmak onlar için bir
zevktir.

KKiiflflii  ddaayyaanndd››¤¤››nn››  tteemmssiill  eeddeerr..
Gerçekten var eden sevk ve idare eden büyük bir varl›¤a inan-

m›fl ona cidden dayanm›fl isek, ayr›ca dayanacak bir fley aramay›z.
Çünkü her neye dayanacak olsak onun da yüce Allah'›n(c.c) var et-
mesiyle var oldu¤unu biliriz. As›l var edene dayanm›fl olma var ol-
muflun sahipli¤ini idrak eder. Katiyen acizli¤i ve pasif kalmay› kabul
edemez. Dayand›¤›n›n yetkisiyle yetkilenmeyi tabii olumu kabul
eder. Dayand›¤›ndan bir an bile ayr›lmamaya kesin kararl› olur.
Onun için Allah'a(c.c) dayanan mutlak güçlü olur, her engeli aflacak
güce ulafl›r.

Dayana¤› muhakkak kesinli¤e ba¤lamaktan gaye, zihin kar›fl›k-
l›¤›ndan kurtulup zekâ kudretine ulaflmakt›r.

‹nsan dayana¤›n› kesinlikle idrak eder ve Allah'a(c.c)kendisini
yaflt›¤› can noktas›ndan rücu ederek ona gerçekten inan›rsa yetki-
sini bulur, güçlü ve kudretli insan olur. Ancak Allah'a(c.c) gerçek-

20



ten inanm›fl insan her istedi¤ini yapacak ve her istemedi¤ini yapma-
yacak gücü kendinde bulabilir.

Ey yüce insan senin asl›n, seni nefes al›p veren can noktas›nda
yaflatan asl›n var oldu¤un, as›l var edici, yaflat›p sevk edici yüce Al-
lah(c.c) bütün kuvvetlerin, bütün varl›klar›n asl›d›r. Sen sana, flah
damar›ndan yak›n olana Allah'›ndan (c.c.) ayr›l›p ek bir dayana¤a
koflma. Çünkü o dayanmak istediklerin sana dayan›p senden medet
umuyor. Bu mühim asil esasa, ey insan en yak›n sensin ona kofl…

Asl›n olana yaflatan, öldüren, kendi ölmeyenle bir olursan, asl›n-
la bir as›ldan olursun. Sen var olur, istedi¤in öz insanl›¤›n› özden
yaflar, hasretini çekti¤in insanl›¤a ulafl›r, her fleyde ve her yerde
aray›p da bulamad›¤›n gerçek huzura, ebedi kalbi huzura kavuflur,
mutlu saadetli bir ömür sürersin.

Hayat: Gerçek iman saadetine ulaflmak, o saadeti korumak, ona
ça¤›rmak ve ona imrendirmek yolunda; faziletlerin ve meziyetlerin
meydan muharebesidir. Faziletlerde ve meziyetlerde muhabbet cid-
diyeti tam olmayan bu muhaberede yenilir ve savafl› kaybeder. Böy-
le bir ciddiyet ve ihlâs ile yaflamayan, meziyetler yar›fl›nda geri ka-
l›r da harbi kaybederse, kaybeden ihlâss›z oldu¤u için kaybetmifltir.
Zafer; yüce Allah'›n(c.c) içten vicdan yoluyla d›fltan kelam› kadimin-
de kelimeyi kerimleri ile en ince teferruat›na kadar bildirdikleri em-
ri ilahiye samimiyet ve ciddiyetle uygulu yaflmakla kazan›l›r. Yüce
Allah'›n(c.c) ilahi duygular›ndan birisi; insan›n iç dünyas›ndan vicdan
yoluylad›r. Onu herkes duyamaz. Öbür türlü yüce duyuruda
Muhammed(a.s) ahir zaman peygamberin yüce a¤z›ylad›r. Vicdan
emirlerini duyamayanlar›n, kelam› kadim kitab›n›n kanunlar›na uy-
gulu yaflamalar› flartt›r. Saadetle yaflamak isteyen insanlar, ancak
tam olarak vicdanlar›n›n gereklerine uygun yaflamakla mesut olur-
lar ve gerçek saadetlerine ererler.
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‹NNAANNMMAADDAANN  EEVVVVEELL  TTEESSPP‹‹TT  ‹‹LLEE  BB‹‹RR  DDEENNEE,,
KKEENNDD‹‹NN  TTEECCRRÜÜBBEE  EETTMMEEDDEENN  BBUU  TTAAMMAAMM  DDEEMMEE,,

‹‹MMAANN::  BBÜÜTTÜÜNN  ‹‹LLAAHH‹‹  KKIIYYMMEETTLLEERR‹‹,,  ‹‹NNCCEELL‹‹KKLLEERR‹‹YYLLEE  DDÜÜfifiÜÜNN--
MMEEKK,,  DDUUYYMMAAKK,,  KKIIYYMMEETTLLEERR‹‹NN  DDEE⁄⁄EERRLLEERR‹‹NN‹‹  TTEESSPP‹‹TT  EEDD‹‹PP  OO
DDEE⁄⁄EERRLLEERR‹‹  KKEESS‹‹NN  BB‹‹RR  KKAARRAARRAA  BBAA⁄⁄LLAAMMAAKKTTIIRR

‹‹MMAANNLLII  BB‹‹RR  ‹‹NNSSAANNIINN  EELL‹‹NNDDEENN,,  DD‹‹LL‹‹NNDDEENN,,  AAHHLLAAKK  VVEE  FFAAZZ‹‹LLEE--
TT‹‹NNDDEENN  VVEE  HHEERR  HHAARREEKKEETT‹‹NNDDEENN  EEMM‹‹NN  OOLLUUNNUURR..
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