
 

 

                                                     Lugat manası:          Korku,düşünce, merak,keder,kuruntu. 

 

1-Endişe           Geleceğe ait bir histir. Geçmişe değil gelecekle alakalı.         (M:33/6) 

 

2- İhtiyarlık  

    Gurbet    

    Hastalık  

   Mağlubiyet 

ENDİŞE: Zahirde,ömrüne, hayatına zeval gelecek gibi düşüncelerden geliyor gibi gözükürken,                          

aslında aklın ihata ve kavrayıp ifede edemediği “adem” den geliyor.                                                                  

Ademî akıl yorumlayamadığından adem yerine insanın önüne endişeyi koymak zorunda kalıyor akıl.  

                  ENDİŞE: Görünmeyen, yorumlanmayan gelecekten ve de ihata edip izah edilemeyen                 

  ademî tehditten geliyor.                                                                                      (L:256/6)  

 

Bu dört özellikler insanın vücudunu sarsarak                                                             

olumsuz fikirlerin, düşüncelerin gelmesine zemin oluyorlar.                                     

Aynı zamanda endişelerinde zemini.  

3-Derd-i maişet insana endişe veriyor. Derd-i maişet de istikbale ait bir histir.  (Ş:494/6)  

4- Endişenin ifratı           Hastalığın zemini  

  Endişenin tefriti           Yaşadığının farkında olmamak. 

  Endişenin vasatı           Canlı ve aktif yaşamanı sağlar.                                                                             

Ölümden korkmak, yaşadığının  farkındalığından olduğu gibi.    (K:143/7) 

5-Rekabet endişenin ifrat modunu  aktif ediyor.  (K:223/7)  

6-Endişe           histir. 

Hislerin yeri de           vicdandır.         (K:237/7)  

7-Endişe  de histir,teselli de histir.Bunlar birbirlerinin karşıtlarıdırlar.Endişenin karşısına                  

teselli koyarsan, endişe vasata gelir.    (E1:58/7) 

8-Telaşta histir.                                      

Endişe                     

Teselli   Bunlar histirler. Bunları vasata taşıyacak dimağ bütünlüğünden..                   

Telaş    

Endişenin karşısına              Teselliyi koy                                                                                                                        

Telaşın karşısına da             Akli burhanları, delilleri koy. 

9-  Histir endişe.Endişe hissi de dimağ kontrolünde olursa kişi rahat eder.                          

 Çünki hissin aklı yoktur. 

His aynı zamanda ruhtan uyanan enerjidir.                     

İnsanı sarmalayan histir. 

 Halet- i ruhiyelerin uyanmasından ortaya çıkan kontrolsüz enerji, güçtür. 

Bunun ne hedefi var, ne de aklı.  (E1:89/8)  



 

10- Hayvanlarda, çocuklarda ,delilerde ve geleceğe uygun yaşayıp ümitli olanlarda endişe olmaması 

gösteriyorki;  endişe geleceğe aittir.                                                                                                                                                                                                     

İzah edilemeyen gelecektir.                                                                                                                                            

Dumanlı, sisli, puslu  ön taraftır .                                                                                                                                            

Aklı melekeye fikir yol bulamaması.                                                                                                                                 

Aklın doğru malzemeleri olmamasından .     (E1:96/8) 

11-İşini yapıp Allah’ın işine karışmayanlarda.. 

     İMAN            TEVHİDİ            TESLİMİ            TEVEKKÜLÜ  olanlarda.                                                                                

Burada oraya uygun yaşayanlarda.                                                                                                                                                      

İçsel aleminin harici hadiselerden sirayet edeceğini bilenlerde.                                                                                          

Bu sıfatlar endişenin aktif olmasını bastırıyorlar.                                                                                                                          

Tam tersine endişe;  teşvik kamçısı vazifesi görüyorlar.  (E1:96/9)  

12- Dahili ve harici muharrik sebep yoksa endişeler durup dururken aktif olmazlar. (E1:80/9)  

13-  Korku  

       Endişe 

       Üzüntü  

       Yılma  

       Usanma 

 

 14-   Doğru düşünmemekten.. 

    Tevekkül ve teslimi lâyık olduğu kadar  olamamaktan. 

   Geleceği yanlış  yorumlamaktan.. 

    Kendini değersiz, kimsesiz, basit yorumlamaktan. 

    Kendinden kaçmaktan.. 

   Kendini sevmemekten, barışmamaktan,  

   Allah canibinden bakamamaktan… 

   Yani asrın  imamının gözüyle bakamamaktan… (L:423/10) 

15-  Yaşadığı hayatla, ümit ettiği ahiret hayatı  arasındaki  farklılıktan  ortaya çıkan                                        

histir endişe. (S:143/10) 

16-Endişelerde ortaya çıkan sorularına, makul  cevap verememekten çıkıyor. (Br:301/10) 

17-         Geçmişten               hüzünler  

          Gelecekten ise            endişeler                 gelir. 

                                                  korkular  

      İnsanın yaşadığı, mazi olduğu  hayatına gidiyor. İstikbalimiz  adeta mazilerimiz. 

     Ruh için ; MAZİ          RUH            İSTİKBAL yoktur. Üçünü de bir  hissediyor.   

     Ruh; yaşadığı  hale ve  önüne çıkacak  olan istikbale bir  bakıyor.     

       Ruh için  istikbal, mazi gibi…                                                                                                                              

 Mazi de istikbal  gibi aynı. 

       

Cenab-ı Hakkın hıfz-ı himayesinde bulunmak ni’metine  mazhar                               

olmuş olanlarda hayra  vesile olurlar.                                                                  

“Allah bir kulunu severse  dinine hizmetçi  seçer.” Sırrı ortaya çıkanlarda                                             

(Tr:9/9) 



 

 

Üçünü bir gören  ruh endişe ediyor.  Çünki mazisi  doğru ve  iyi geçmemiş.  

İstikbal diyebilmek  için; hal ve maziye  ihtiyacın var. 

Mazinin içinde sen var  olduğun gibi, istikbalin  içinde de sen varsın.  

Âlem-i şehadet için; bedensel hayat için üç zaman var.  

Kalb ve ruh zamanın  üç halini yaşayabilir.  

Zamanın  her çeşidini, tesirini yaşadığımız halde zamanın ne olduğunu hala bilmiyoruz. 

Sorgulamakta  kimsenin hatırına  gelmiyor. 

Zaman,  istikbalden  hale uğrar maziye dökülür.  

Bu tek yönlü  bakışımızdan endişelerden kurtulamıyoruz.   (S:145/10-11), (S:110-111) 

 

18- Sen cismen, bedenen  her yere gitmiyorsun. 

İstikbal hale – sana- uğruyor, şekilleniyor. Sonra  maziye  dökülüyor. 

Sen sırf onaylıyorsun veya reddediyorsun. 

Hadisat sen olsan da olmasan da  olacaktı ve olacak. 

Sen onları  lehine veya aleyhine  döndürüyorsun.   (M:239/11)  

 

19- Akıl Allah’ın  sana verdiği  aklın aklı. Aklın gözü.   

Allah’ın kendi bakışının bir türevi, cinsi. 

Dünyada iken  ahiret gözlüğü. 

 Ahiretin cp’sisi.   (S:199/12) 

 

20-   Geçmişten            elem ve           

                                        teessüfler   

     Gelecekten ise           endişe ve 

                                           korkular                                                             (Ş:200/12),(Ş:224/13) 

 

21-Ahirete iman artması nisbetinde kişide             ümit ve  

                                                                                            güveni         artar.  

Ümit ve          insana            sevinç ve       verir. 

 Güvende                               genişlik  

Bunların zıddı da;            sevinç             üzülmek         bunlarda endişeyi 

                                             genişlik           darlık  

 

İman-ı billah ile. 

  İman-ı bilahiretle. 



 

 

 

 pusula gibi.  

    elektrik 
düğmesi gibi. 

Tereddüdlerimi 
kaldıran 

Vesveselerden 
kurtaran 

Yük ağır. 

Nereye 
gittikleri 

anlaşılmayan 
çok yollar var. 

Tazyikat çok. 

Endişelerimden 
kurtaran 

Ben de gayet 
acizim. 

Nazarımda kısa  

Yol da 
zulümatlı.. 

 22-Sünnet-i Seniyye 

Ne vakit Sünnet-i Seniyyeye yapışsam; 

Yol aydınlanıyor. 

Selametli yol görünüyor. 

Yük hafifleşiyor.      (L:50/14) 

23- Dünyevî sıkıntılardan nefes almak. 

     Me’yusiyetlerden kurtulmak. 

      Endişelerden kurtaran.                                    

      İntikam hiddetlerinden kurtaran   

 

Endişeler  

Korkular  

Me’yusiyetler  

Sıkıntılardan  

 

 

 

               

Ölüm dünyanın sonu. 

Ahirete iman da ölümün sonu. 

Ahirete imanın                       

derecesine göre kurtulur.  

       Şimdiki zamanda. 

Ama bunlar gelecekten besleniyorlar. 

Ahirete iman ise;                                                                       

                      

en sonun                 

sonu.                

Geleceğin                            

geleceğidir. 



 

  

24 - Doğru yerde                              Yaparsan;           Endişelerin  

             Doğru insanlarla                                                      Korkuların              gider. 

            Doğru zamanda                                                         Sıkıntıların  

            Doğru iş                                                                       Ye’islerin  

             Eğer  bunları tersini  yaparsan da  tersleri ortaya çıkması normal. (E:2 139/16)  

     25- Fani, geçici endişeler de var. Baki ve daimi endişeleri de var.    (Ş:560/16) 

     26- “En  sevimli ve   

           muhabbetli ve  

          endişeli ve   

         nokta-i istinada en muhtaç  ve   

         sahibini ve         bulmağa  en müştak, 

         malikini  

         hem 

        fakir ve        bulunan 

         aciz  

       mahlukatlarına  

        acz ve  

       iştiyak,   

       fakr ve 

       ihtiyacı ve  

      endişe-i istikbali ve   

      muhabbeti ve        veren  bir zât,” 

        perestişi       

        

Yanda sıralanan sıfatlarla  donatılmış bir insanın;              

Allah’a (cc) ne kadar ciddi  ihtiyacı vardır düşün.!   

Yandaki sıfatlar          hem insanın hakikatını tarif ediyor.  

             Hem de insanı tanımlıyor.  

Eğer bu şekilde  kendini bilse, görse, şuur etse, tefekkür etse, 

onun aleminde Allah nasıl ihtiyaç olur kıyas et. 

Allah(cc)  ihtiyaç duymamak; yanda  sıralanan hakikatlarını  

bilmemekten  ve tanımamaktan ileri geliyor.                              

Allah’ı (cc) haşa inkâr etmek;           kendini tanımamak.  

 Kendini  kendisiyle red edip inkâr etmek. 

 Kendisinin kendisine  yetebileceğini  zannetmekten.          

Kendisine           Nereden geldim?  

                              Nereye gidiyorum?      

                              Burası neresi?  

  Ben kimim?     

               

Sorularını kendine  sormamak                                   

veya  cevablarını merak etmemekten. 

O zaman  Allah’ı anlatmadan önce  bir nebze  dahi olsa  insana 

– kendisini- anlatmak lazım. Kendini merak  ettirmek lazım. 

Yandaki hakikatları  güzelce anlattıktan sonra, Allah inancını 

bunun  üzerine kurmak.  

O zaman enfüsi derslerin;                                                                           

Yani: kendini ötelerle..                                                                                 

Öteleri kendindekilerle tanımak. 

 

      Sırf zahirle gitmek          Esma ve sıfatlara kadar gidersin. 

    Batınla da gitmek ise        Esma ve sıfatı da içine alarak şuunat-ı  zatiyeye,                

              mahiyet- i zatiyeye  kadar ruhu  uzanır. 

   Zahire kanaat eden bunları kabulleniyor demektir. 

Kur’an-ı ekber denilen kainatın nizamında  Kudret-i ezeliyenin i’cazını  göremeyen veya  görmek istemeyen   

fasıkların :     

 Kur’anı ve     inkâr etmeleri gayet normaldir.  

 Allah’ı  



 

Çünki gözleri önündeki  sanatı göremeyene; ilmen,intikalen bilebilecek olan Allah’ı ve                               

Kur’anın belagâtını  inkâr etmeleri gayet kolaydır.Gözünün gördüğüne aklının anladığına,                                 

ruhunun hissettiğini yok diyene  bir şey denemez,denmemeli.               (İşarat-ül İ’caz:173) 

      Allah’a ihtiyaç duymak  kendini tanımak kadardır. 

        Zahir de kalanın,  imanı da zahirdedir.  

 Kendini ne nisbetle merak edip keşfederse; o nisbette Allah’ı merak edecek ve               

kendi küçücük  ölçüleriyle de Allah’ını keşfedecek. 

         Kişi kendisiyle hiç meşgul olmuyorsa: Allah ile de meşgul olmayacaktır. 

                                                Kendisinin donmuş et yığını 

                                                                    donmuş enerji ve                      gören 

             duygu ve hislerini  maddenin fonksiyonu  olarak  

      Gözünün gördüğüne, 

      Kulağının işittiğine, 

 Elinin dokunduğuna,                     kanaat eden Halıkını niye merak etsin ki? 

Burnunun kokladığına , 

Dilinin aldığı lezzetten, 

Aklının anladığı  miktara   

Zahire kanaat eden, enfüsi alemleri inkâr eder.Bunlardan bahsedenleri de tekzib ve kazib diye              

inkâr edip   insanları iğfal ederler. “Tarih hep  bunlarla doludur.” 

Enfüsçiler ;burada iken orayı da yaşarlar.Hem enfüsçiler hem burayı hem de orayı aynı  anda                     

yaşadıkları için çift hayatlı sayılırlar.Ve çift dünyalılar. 

        Enfüsçiler: Ş:121 “onlar, alem-i  gayb ve 

                                                alem-i şehadet  

Hem nasıl ki: Batarya ile –enerji ,pil ile- film çekiyoruz, film seyrediyoruz.                          

Ama batarya film değil. Nasıl pil ile video yapıyoruz, pil bitiyor ama filme dönüşüyor.             

Güneş oduna, donmuş güneş olduğu gibi . (S:124/16) 

         27-Lüzumsuz ve       meraktan         

                endişeli 

                        faidesiz ve       alakadan 

                        zararlı   

              Çözülmeyen, izah edilemeyen meraklardan da endişe çıkıyor. (K:260/19) 

        28- Gaye ve hedefinden sapmayanın            endişeleri ya yoktur veya çok az olur. 

                         İmanına uygun yaşayanların 

               Mesela:         Hayvanların                 

                                      Çocukların ve  

                                       Delilerin 

Ortasında İNSANÎ BERZAHDIRLAR ve iki alemin birbirleriyle  

temasları ve muameleleri, insana nisbeten o noktalarda oluyor.” 

endişeleri çok basit ve cüz’idir yada hiç yoktur.                                          

Akılları olmadığı için.                                                                               

Zekavetleri nisbetinde endişeleri de artıyor. 

 



 

 

 

Geleceği izah edememekten ve 
merakını tatmin edememekten. 

Sahibsizim,tasavvur etmekten. 

Gaye ve hedefini kaybetmekten. 

 

Nereye gittikleri belli olmayan 
yollardan,rehberi olmamaktan. 

       Öz güvenin azlığından. 

    Çoğu zaman,elindekileri                                                
kaybetmek korkularından. 

 

Güvenli bir ortamı ve doğru 
dürüst çevresi olmamaktan. 

       Kendi kıymetini,                                      
gücünü bilmemekten. 

Olumsuz insanlarla haşir -neşir 
olmaktan. 

 

    Düşmanın kadar kendini          
 tanımamaktan. 

              29- Endişelerini               tesellilerinle                                                kalkar. 

                          Teselli de              yapılması gerekenleri yapmaktan              (K:92/20) 

30) 1-Önümüzde endişe edilecek bir şey olmamış olsaydı: 

Şimdiki zamanımızı ve hayatımızı, nereye göre nasıl tanzim edecektik.           

Endişeler hayatımızın olmazlarındandır.                                                        

Düşünebiliyor musun ki; İnsanlardan endişeler kalkmış olsa… !                             

İnsanlık  mezbeleye dönerdi.    

     Endişeler            hissiyatlarımızı kıblesine koyanlardandır. 

(E1:129/19) 

ENDİŞE SEBEPLERİNDEN: 



 

 

Cehennem olsaydı;                          

fakat bizde onun endişesi olmamış olsaydı.!  

                   Cehennemi bize          taşıyan yoldur endişe. 

     Bizi cehenneme  

     Cehennem endişesi,  hissiyatlarımızı  vasata gelmesine  sebep oluyor. 

2- Eğer insanlarda Cehennem endişesi  olmamış olsaydı: 

“yüksek insaniyeti  gayet süfli bir hayvaniyete  döndüreceklerdi.” 

Emanet olarak verilen  insaniyetlerini kaybedeceklerdi. 

3- Cehennem  endişesiyle içsel alemimiz tanzim ediliyor ve nizamına giriyor. 

4- Cehennem endişesi;  darmadağınık olan içsel alemlerimizi bütünlüğe getiriyor.                  

 Birbirleriyle kaynak yapıyor. 

5- Cehennem endişesi            insanlığa uygun Cennet atmosferini  içsel aleminde yaşamak. 

6- Cehennem endişesi           üzerindeki sana giydirilen manevi elbiselerinde kalmak, çıkarmamaya sebeptir. 

7- Cehennem endişesi             haddinde hududunda  kalmana vesile oluyor. 

               31-  

 

 

 

 

İnsan oğluna bedensel  hayatı daha cesedine, bedenine yakın, temas  ettiği için               

cehennemi  cennete göre daha  çabuk hissediyor.Hislerin mazisi  ve müstakbeli yoktur.                   

Ruhun şimdiki zamanda ortaya çıkan  halet-i ruhiyelerin enerji olarak  görünmesidir hisler.  

 Endişe de histir. Yani kördür. Mazi ve   müstakbeli yoktur. Şimdiki zamanda ortaya çıkıyor.   

 Hislerle            dünyayı hissederiz. 

 Akılla           hakikatlar  alırız 

Latifelerle de          ahireti ruhumuzda yaşarız.  

 

 

 

 

 

 

Latifeler: Üst birimin aldıklarını kalbe          vicdana ve                                  

              hisse         buradan dimağa          dimağdan  da duygulara aktarılır.  

             Ve herkes aldığı enerjiyle  kendi  makinasını  çalıştırır. 

             Her  makinanın da mahsülü  farklı farklı olur. 

 

Endişeyi 
Canlı 

Tutanlar: 

Kapanmayan ve önümüzde duran  kabir kapısı. 

Ölümün kol gezmesi. Ecel celladı (Ahirete gidiş şekli ki; 
kanser, trafik, ve hastalıklar.) 

 

Hissedip 

Masedip 

Zevkedip 

Lezzetleniyoruz. 

Cenneti burada latifelerimizle:  



 

 

 

8-Hem cehennem 
endişesi  

Ruhun bedene 
hakim olmasına 

hizmet eder. 

Kör olan hislere 
gözlük olur. 

Dünyanın tanzimine 
yardım eder. 

İçsel alemindeki 
insanlık hakikatına 

güç verir. 

Latife-i insaniyenin 
şimdiki zamna 

hakim olmasına 
yardım eder. 

Ahirete göre 
dünyada yaşamana 

vesile  

Latifeler insana hakim olursa; 

hem aklı ve fikirleri bütüne getirir. 

Hem hisleri susturur. 

His enerjisinin vasatta kalmasını sağlar. 

Latifelerin         öteleri.     Hislerin            hazır zamanı yaşadığını: 

İş:117 “Müstakbeldeki nazariyet, bilhassa ahirete ait ahvale hiçbir cihetle hiss-i zahirî 

etmemiştir ki, o hissin hilafını söylemek şaşırtma olsun.” 

 

 

Hisler;şimdiki 

zamanın enerji 

zemini.Tahattürle, 

hatıralarla veya 

tasavvurlarla bu 

enerji yönünü 

değiştirir. 

Tasavvur ve 

tefekkürle ruhdaki 

potansiyel enerji 

olan hisleri 

dışarıya taşıyor. 

Latifeler             Şuunat-ı Zatiyeden besleniyorlar. 

Hisler ise           Dimağın tahayyül ve tasavvurlarından besleniyorlar. 

Akıl ve dimağda           sıfatlardan besleniyorlar. 

Vicdandaki hisler de           Esmalardan besleniyorlar. 

 

        Hislerimizi         Akılla 

          İlimlerimizi        Latifelerimizle  

        Akıllarımızı        İlmimizle 

        Latifelerimizi       Ruhlarımızla  

Kontrol edip 

beslememiz lazım. 



 

BU ANLATILAN BİLGİLER SANA NASIL LAZIM OLUP İŞİNE YARAYACAK? 

Sistemin nasıl çalışıyor. 

Kainat sistemi nasıl çalışıyor.  

      Neyi?            Bloke edip lehime döndürebileceğimi. 

      Ne ile? 

 Neyi?  

              Nerede?           Yapacağımın şuurunu verecek. 

              Nasıl? 

                  Hem ne?  

             Nerede?           Bulunuyor, kendini nasıl gösteriyor ilmini sana verecek. 

             Nasıl? 

Bunların bütünlüğünden de endişelerin kontrol edilmiş, etmiş olacaksın. 

Bu sefer başlarsın  bu mevcud sistemin arkasını merak etmeye: 

Merak           fikirlerini aktif edecek. 

   Fikirler           hislerini aktif edecek  

Fikir ve his birliği           Latifelerini aktif edecek. 

Latifelerin              Latife-i Rabbaniyeni ve Latife-i İnsaniyeni aktif edecek.  

Latife-i Rabbaniyen & Latife-i İnsaniyende            imanı billahı ve 

                           iman-ı bilahireti terakki ve teali ettirecek. 

Allah’ın (cc) adet-i İlahiyesi de;  

Nereye iman ediyorsan           ruhunda onunla beslenecek.  

Yani: Allah’a (cc)  iman ettinse de            Allah’ın nuruyla ruhun gıdalanacak 

Ahiret iman ettinse de          Daha dünyada iken, ruhun ahiretin nuruyla, feyziyle ve ziyasıyla feyizlenip 

teali edecek.Burada oraları yaşama halet-i ruhiyelerine  sahip olacaksın. 

Yokluğa iman ettinse de             Ye’isle, kimsesizlikle,sahipsizlikle. 

                                                                         Ve de adem alemlerinin her çeşidi ile.(Ş:195/21) 

32-Gaflet, dalalet de          gözdürler.Bunlar da endişeleri doğururlar.(S:584/24)  

33-Dünyevi istikbali esas alan,  ahiret istikbalini unutur. 

Ahiret istikbalini esas alana, dünyevi  istikbali de rayına oturmuş olur. 

Ahireti esas almayanı ,Cenab-ı Hak dünyevi istikbal endişesiyle boğuşturur, çarpıştırır durur. 

 Bu ceza-i İlahidir. 

Sen en sonu esas  alıp endişe edersen ki, ahireti.       

 Bu sefer ortada olan dünyevi          kabrî           kıyameti           haşri ve  mizanî  endişelerini                                   

Cenab-ı Hak üzerine alır.Eğer bunun tersini yaparsan ortada sıralanan berzahi istikballeri senin 

boynuna endişeler olarak bindirir.Hani ya  üniversite diploması olana ilkokul, orta okul ve lise  

diploması ve sıfatları sorulmadığı gibi. 

Sen en uç olan imanı kazanma ve kaybetme endişesiyle endişelenirsen…                                

Diğer  endişeler seni hiç etkilemediği gibi, aslı endişene basamaklar olur. 



 

                                                                                                                                                                                                                

34- Kendisiyle çok, dolayısıyla alakadar olan dairelerle lüzumsuz  alakadar olmaktan da                                     

endişeler  çıkıyor. Hem de  lüzumsuz  heyecanların ortaya çıkıyor. ( E1:66/25)  

      35-Endişeleri kaldıranlardan biri de         Kardeşlerin sıcak ilgileri,alakaları ve de tesellileri. 

Ondandır ki cemaatına  kanat eden,ciddi maddi ve  manevi cemaatında  var olanların                                  

mabeynlerindeki sıcak  alaka ve birbirlerine  manevi imdad  olan tesellileriyle                                       

endişeleri  çok asgari  seviye de olur veya  hiç olmaz. 

36-Rehbersizlik insana  elim endişeler veriyor. 

   Rehber; insanı güven ortamına taşıyarak güvende hissettiriyor. 

37-İnsanı diğer  canlılardan ayıran en büyük farklardan biri de endişe-i istikbaldir. 

İnsanın            hayatını donukluktan kurtaran  

                          Fikriyatını hareketlendiren                     endişe-i istikbaldir. 

İnsandan endişe-i istikbalini al hayatı donuk olur. (S:144/26)  

38-     Hırs  

         İnad ve                             hissiyat-ı şedide. 

      Endişe-i istikbal 

 

Bunlar  çok kuvvetli hissiyatlar.Bunların karşısında  durup durduramazsın. 

Bunların faydalı hale gelmesi için vasata  taşıman lazım. 

Bunlar ruh zeminin de  kopmuş, vicdana inmiş. 

Burdan fikriyata ve eyleme dönüşen çok  kuvvetli  enerji  paketleri. 

 

TEFRİT 

•Fikriyatını ve hissiyatını bedenine ve hazır zamanına gömmek. 

•Hayvaniyeti yaşamak. 

•Nefs-i emmareden beslenir.  

•Hayat anlamsızdır 

•İntiharı düşünür. 

VASAT 

•Sünnet-i Seniyye dairesinde hayatını,fikriyatını ve hissiyatlarını 
kıblesine koyarak; donukluktan, manasızlıktan kurtarır. 

•Dua ,teslim,tevekkül 

•Üç zamanın arkasına  geçip, hazır zamana hakim olmak. 

İFRAT 

•Adem alemlerine  çalıştığı için her çeşit çöküntü hisleri ve fikirleri yaşamak 

•Her çeşit olumsuz hisleri yaşamak. 
•Şeytandan beslenir. 

•Endişesini, her istediğini yaparak aşar der. 

•Gelecekle alakalı herşeyi inkar eder. 

ENDİŞENİN 



 Endişe(kaygı):Daha  çok ferdi yaşamanın, ferdi düşünmenin zemininden çıkar. 

Bireylikten  bütünselliğe  adım atmaya zorlar. 

Endişe; vicdanen sen olmanı sağlar. 

Endişe çocuklarda , deli de  ve hayvanlarda  olmaması  gösteriyor ki akıllı ve 

şuurlu  insanlara mahsus. 

Endişenin korkudan farkı:  

Korkudan; korkulan varlığın, nesnenin ve  kişinin varlığı var. 

Endişe de ise; korkulacak bir varlığın olması şart değil. 

Kişi var ama endişe de nesne yok. 

Yaşadığı hayat ile itikad ve  iman ettiği arasındaki; anlamsızlığın, 

tamamlanmamışlığın, farkına varman. 

Dünya hadiselerinin sindirilmişliğinden geri gelmektir. 

Endişe insanı bireyselleştirir. Seni buraya çeker. 

Sanki adeta Allah insanı sahibsiz dünyada koymuş bırakmış.Bundan hiçbir zaman 

mutlu olamayacağını zanneder.Ve hayat anlamını yitirir. O zaman anlamsız hayatı 

niye yaşayayım der önüne  seçenek olarak intihar gelir.Ama  intihar insanlığın ve 

insanın endişesini çözmez ve çözüm değil.                                                          

İntihar  bir seçenektir  ama  çözüm değil. 

İnsanın istediklerini  yapması  değil özgürlük.Seçeneklerden  birini 

seçebilmektir.Sana  seçenek sunuluyorsa  hürsün deniyor,denemektir. İşte bu 

seçeneklerden birilerini tercih edersek sonucuna katlanmak sorumluluktur. Hayat 

anlam kazanır.Bunları  düşünmeden yaşamak endişe.Düşünerek yaşamak 

sorumlulukla hürriyetini getirir. 

Adem(as) endişesiz ortamda  beka endişesi yaşadı.Oysa  endişeye ne zat var           

ne de sebepler ve hadiseler var. 

Endişe geleceğe  aittir.Eğer gelecek  yoksa endişe de yoktur ve  olmaz.             

Geleceğin en güzel delilidir endişe.His, fikir değil. His varsa, hissettiği şeyde 

vardır.Yoksa his olmaz.Bu hissi vasata akıl getiremez.İman-ı bilahiret yapar. 

 

HASAN AKAR 


