
‘‘ Niye Görmüyorum Bahanesi ’’ 

 

      İnsanın en garip halindendir ki, görünenleri hep anlamış, anlamlandırabilmiş gibi 

görünmeyenlerin görünmemelerinden yakınarak kabahatine özür arıyor! Gördüklerinle 

ne yapıyorsun ki, görmediklerini görseydin ne fazla yapacaktın! Gördüklerin 

görmediklerinden ne daha azdır ne de daha basit ve kıymetsizdir. Gördüklerin 

görmediklerinin üstünde tenteli örtüdür. Gördüklerini görebilip anlamlandırabilseydin; 

görmediklerini de görecektin ve görmediklerinde gördüklerinle aynı yerde beraber 

olduklarını görecektin. 

 

      Görmemek senin sorunun, görmediklerinin sorunu değil. Sen görmüyorsun! Sen 

görmeyi göze indirgemişsin. Kulakla, burunla, dille, dokunmayla, akılla, kalple, vicdan ve  

ruhla ve de basiret, dirayet ve ferasetle ancak görülebilecekleri gözden istiyorsun. 

Vicdanla görünüp bilinecekleri sen gözle nasıl görebilirsin! Vicdanın aklın gözü, kafanın 

gözüne benzemez ki. Zira rüyayı bu kafa gözüyle görmediğin gibi... 

 

      Ehl-i ilme malumdur ki, gözüken (görünen) fizik alemi görünmeyen metafizik 

aleminin suretidir. Ağaç çekirdeğin dışa vuruşu olduğu gibi... İnsanında eylemleri, fiilleri 

ve sözleri; fikriyat, hissiyat, duygularının ve latifelerinin dışa vuruşlarıdır. Kendilerini 

davranış ve kelamlarla ifade edip gösterirler. 

 

    Görünenler malumdur ilim değildir. Acaba senin gördüklerini herkes de aynı şeyi 

görüyor mu hiç düşündün mü? Görmediklerini görürsen bu sefer senin için görmediğin 

daha arkaya geçmiş duruyor. Böylelikle kendi aslına kendi kendini görmeye kadar bu 

görme serüvenin devam eder.  

 

Zira hiç kimse kendini görmemiş. Yalnız şu anda ki fikirlerin, hislerin, duyguların ve 

latifelerinin bütünselliğine yüzünde ki (suratında) tezahürüne şahid oluyorsun. Çünkü her 

an yüzün alt veri tabanlarına göre değişiyor. Gördüklerin görmediklerinin varlığını isbat 

etmiyor mu? Duygularını, fikirlerini yüzünde görmeyle, görmediğin niyetini göstermiyor 

mu? Ruhundaki haletini yüzünde seyretmiyor musun?  



Avam ile ilim adamlarının arasındaki en belirgin fark; avam gördüğünün ve 

bildiklerinin  peşinde koşar.  

Bilim ve ilim insanları ise görmediklerinin ve bilmediklerinin peşinde koşar. Görmüyor 

ve bilmiyorsan o yoktur demez bilim insanı... 

      Hayatına anlam veren sırf gördüklerin ve bildiklerin midir? Varlık anlayışın 

gördüklerin kadar mı sınırlıdır? 

      Gördüklerimizin kendilerini görmüyoruz. Yaymış oldukları dalga boylarının enerji 

boyutlarını karanlık kafamızın içinde şekillendiriyoruz. Eşyanın kendilerini değil gölgeleri 

olan enerjilerini görüyoruz! Tıpkı ruhun huzur ve acı çekmesini görmediğimiz gibi. Biz 

bunları hissedip fikrederiz. Kimse acıyı görmez ama yaşar. 

 

     Unutma: Neyi, kimden, ne zaman, nasıl isteyeceğini....  

Kusuruna ve eksikliğine de özür ve bahane arayarak kendini kendinle aldatma. Sen 

kendinin sırf et ve kemikten ibaret olmadığını, senin içsel alemin görünenlerin daha 

ötesinde olduğunu...  

Duygularını, hislerini, fikirlerini gözden beklersen hayvaniyete ineceğini... 

Gördüklerinin ilim değil malumatlar olduğunu... İnsanın bedeniyle, cismiyle insan 

olmadığını...  

Her şeyin evveli, ahirisi, zahirisi ve batınısı olduğunu. Yani evveli ağacın çekirdeğine, 

Ahirisi ağacın meyvesine, Zahirisi ağacın görünüşüne, Batınısi ağacın görünmeyen arka 

makina tarafı... Gündelik hayata en çok kullandığımız ve hep bahsettiğimiz zamanı niye 

görmüyoruz diye kimsenin sormadığını. Sahi zamanı niye görmüyoruz? 

Bildiklerinle bilmediklerini, gördüklerinle görmediklerini inkar etme! 

Sevdiklerinle sevmediklerine düşman olma! 

Bedeninle ruhunu, gözünle aklını, maddiyatınla maneviyatını, nimetlerdeki lezzeti 

inkar etme! 

Ekmekle mideni, ilimle aklını, sevgiyle kalbini, tefekkürle ruhunun doyacağını... 

Kelamınla mananı, amelinle niyetini, iyiliklere karşı vefanı unutmayacağın gibi, tevekkül, 

teslim ve seni yaratana itimadınla mutlu olacağını da unutmayacaksın. 
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