
 

 

            İnsanın                              

                                                                

iç alemindeki 

bütünlüğü bozan  

                                             

 İNAD 

         İnsanın  

                                                            

dış dünyadaki 

uyumunu bozan ise  

                                                                     

 HASED 

Bunlar hayırlı iken yerinde kullanılmazsa, yani ifrat veya tefrite getirilirse böyle olur. 

 

İFRADI 

• Değişime direnir. 

• Kendi bildiği bildik olur. 

TEFRİTİ 

• Kendi halinden memnun gibi görünüp kabuğunda, hususi 

dünyasında kalır. Kendi hususi dünyasını hapse çevirir. 

 

Hasedin ifratı 

Karşıyı tahrib eder.            

Kuyuya indirir.Yakup'un (as)                       

11 çocuğunun, Yusuf 'u (as) 

kuyuya indirdikleri gibi. Aslında 

kendini yaktığı için karşıya 

böyle davranır.Kendini yakar. 

Hasedin tefriti 

Terakkisi durur.Hiç bir şeye 

hased etmediği için kendine 

katkı ihtiyacı, yenileme 

ihtiyacını duymaz. 

      Bu ikisinin en tehlikelisi de: Bunlardan kurtulacağım diye neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını 

bilmeden, hem kendini, hem de karşıyı tahrib eder iyilik zannıyla.                       

Yani: Tefritten kurtulacağım diye  ifrat eder. İfrattan kurtulacağım diye tefrit eder.      

BU TİPLER NE YAPACAK ?  

Doğruyu fiilen yaşayan arkadaş grubu olacak.        

 Cemaate katılıp, cemaat içinde kendisini inşa ve ihya edecek kişilerle teşrik-i mesaî edecek. 

 Onlarla, devamlı sohbet-i ihvan edecek.         

 Onlarla; kamplara, seyahatlere, müzakerelere yani fiili dünyalarına girecek.    

  Mesleğimiz olan Nurculukta bazen hased: Sadakat namı altında icraat yapar. Güya risalelere 

sadakatı en zirvede imiş gibi ortaya atılır ve ortalığı velveleye verir. Bunlar sadakat sureti altında                  

hased hastalarıdırlar. Bunların özel hayatlarında ya muvazenesizlik hakim.Ya da geçmişi ve şimdiki 

zamanları kebairlerle dolu olur. Bu kebairin vicdan azabından kurtulmak için buna ihtiyaç duyarlar.                    

Onu, bunu sadakatsızlıkla itham etmeyi, sağda solda gevezelik etmeyi  sadakat ve hizmet zannederler. 

İNADIN 



 

 

İFRATI         Onda olmasın, hep bende olsun. 

VASATI         Onda da olsun, bende de olsun. 

TEFRİTİ         Onda  olmasında, bende de olmasın. 

 

Manay-ı ismiyle bakmak. Küfürde, yanlışa ısrar etme. 

Manay-ı harfide sebat etmek.Sünnette kalma. 

Değişime direnme.Bağnaz ,geçimsiz, uyumsuz. 

HASED: Onu, o hizmete lâyık görememek. O insanı hizmete  bağlayamamak ki kıskançlık. 

     Aslında, “ hased evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. ”(M:266)                                   

Evvelâ kendine,  sonra karşıya  fiili hamleler yapar . İçindeki  o kaosu söndürmek için                   

tecavüz eder. Ama  hased evvelâ  hâsidi yakar. Her şeyde öyle. Evvelâ kendini… 

İFRATI 

VASATI 

TEFRİTİ 

İNADIN 

HASEDİN 

HASAN AKAR 


