
 Senin yaptığın zannettiğin şeyler aslında  etrafındakilerin de rolü                                     

olduğundan pişmanlık  çare değil.  Çünki çaresi  yok. Cezaya sarılma.                                      

Çaresi olanın da acizliğine düşme.                           

  Taşlar, bitkiler ve hayvanlar, melekler, şeytanlar pişmanlık  duymazlar. 

Pişman olduğun belki de  sana yeni fırsatlar sunuyor. Belki de aczini  sana                                     

hatırlatıp  kul olduğunu sorgulattırıyor.                                                                                                                 

 Zaman iyi bir tedavi vesilesidir. Senin o zamanda  verdiğin karar,                                    

o zamanda  senin için  en  doğru olandı. Senin o zamandaki  kararın şimdiki                  

zamana yani ; yaşına, kültürüne, ilmine göre yanlış olabilir. Sen geçmişte                               

o kararını verirken  bugünkü özelliklerin yoktu. Sen elinden geleni yapıyorsun,             

o zaman da yapıyordun. Kaderin  hissesini de unutma. Hem sen sosyal hayatta  

olduğun için  hadiselerin dayatmalarının  hissesini de vermeyi unutma.                                                   

  İnsanlığın, tekamülün  gereğidir pişmanlık. Geçmişine  tövbe et,                  

daha meşgul olma.  Geçmişinle meşgul olmak onu düzeltmez hem de                        

şimdiki zamanı kaçırırsın.                                                         

 Pişmanlık tövbeye götürmeli, yoksa öz güveni yok etmesine müsaade                              

etmemeli. Geçmişinden  dolayı kendinden nefret etmemelisin. Çünki daha  ölüm 

gelmedi. Hemen ama şimdi 2 rekat namazdan sonra  tövbe et. Göreceksin ki ; 

tövbe geçmiş ateşini dindirecektir.                                                                               

 Allah(cc) böyle olduğumuzu bildiği için tövbe kapısını  açık bıraktı. Ya tövbe 

kapısı  kapalı olsaydı… Yaptıklarımız  hiç değişmeseydi!!! Ama öyle değil.                                                                                                                

 Allah(cc)rahmetiyle değiştiriyor ve Kur'anın da vaad ediyor. Sen yeter ki  

şeytanın tuzağı olan " senden bir şey olmaz, boşuna tövbe etme, yapamazsın." 

gibi zırvalarına kulak  verme. Çünki, sen ismet sıfatına  sahip değilsin.      

                 

  

              



 Küfrün pişmanlığı  imandır.                                                                                                                                          

Pişmanlık  insanı pişirir ve  hayata daha  mukavim yapar.                                                                                            

Kendini affetmeyi becermelisin.                                    

Kendini affedebilirsen, inan  başkalarını da  affedebilirsin.                                      

Affetmek kadar hürriyet görmedim.                                                                                                         

Affetmediklerimin içine hapsolmuştum haberim yoktu.                                                                              

Affedemediğin her şeyin içine girmişsin demektir. Sana hapis  olmuştur.                                              

Affedebilen  hürriyetini tadar.                                                                                                                                               

Hem nasıl ki kibir  kuyudur. Affedememekte hapishanedir.                                                                                                                       

Biliyor musun pişmanlık kötü yaptığımız şeylerden ziyade  doğruları                                

öğretiyor. Aslında  belki de pişmanlık  bir öğrenme sürecidir.                                  

Hatalarımızla, yanlışlıklarımızla  doğruları öğreniyoruz.                                                             

Doğruların sorgulayıcısıdır pişmanlık.                                                                                                             

Doğrulara peşin verilen ücrettir pişmanlık.                                                                                           

Günahlardan arınmak, sıyrılmaktır pişmanlık.                                                                                                           

Hayatın standart gitmediğini gösterendir pişmanlık.                                                                                               

İnsanları affetme fırsatını verendir pişmanlık.                                                                                                             

İyi bir eğitmendir pişmanlık.                                                                                                                                                    

Tek pişman olmadığım bir şey varsa;  o da imanım ve ubudiyetlerimdir.                                                         

Pişmanlık insanlığın tiyniyetinde mevcutdur.                                                                                                    

Pişmanlığını: Mazinin hülasası, istikbalinin, mukaddimesi yap.                                                                                                                                                                                                            

Ağladıklarına ağlamaktır pişmanlık.                                                                                

Pişmanlık tövbenin ta kendisidir.                                                                                                                     

Şuurlanmaktır, pişmanlık.                                                 

Doğru zannettiklerimizin mahkemesidir pişmanlık.                                                      

Belirsizliklerin, çıkmazların  son durağı pişmanlık.                                                                                                               

Ademî hayatın  çıkmaz sokağı  pişmanlık.                                                        

Pişmanlık; ruhun geçmişini şimdi yaşamasının alametidir.                          

Doğru pişmanlığından pişman olma.      HASAN AKAR 

 


