
 

* İnsan kendi konumunu, kâinattaki yerini bilmezse; 

neyin ne olduğunu, ne yapacağını, Nerede 

duracağını da bilemez. Ve ona yapılan muameleleri 

de değerlendiremez ve anlamlandıramaz. 

* Ne kadar bildiğin  değil, onunla ne yaptığın önemli. 

* İnsan kendini  tanımadıkça ,  yaptığı her şey 

anlamını yitireceğinden dolayı  emeğini satmış olur. 

* Kendini tanıdıkça sorumluluk yüklenir. Yoksa hem 

sorumluluklardan, hem de kendinden kaçar. 

* Ne kadar bilirsen, o nispetle ne kadar az bildiğimizi 

anlarız. Yani cahil  olduğumuzu  ilmimizle 

anlıyoruz. Cahilliğini anlamak ilimdir. 

* Doğru  düşünebilmenin bir yolu da tasavvurunu çok 

doldurmamaktır. 

* İnsanın; her bir terk edişiyle, ya bir haramı yada 

ciddi bir sıkıntısı  yok olur. Çünkü bir yalanı, yanlışı 

kaldırmak bir doğru yapmak gibidir. 

* Yolsuz hedef, hedefsiz yol…! 

* Bir şeyi  hayatınıza gaye yaparsanız,                           

o hayatınızdan daha  kıymetli  oluverir. O da sizi 

gömer. 

* Ben denedim: Köyde veya az insanların yaşadığı  

yerde olan insanın,  kalabalık büyük şehirde yaşayan 

insandan daha çok korkar kabirden. Çünkü kalabalık  

şehirde yaşayan yalnızlığın ne demek olduğunu 

fikren bilir ama yaşamadığı için hissi yoktur. 

* Herkesin bittiğinde, sen yoluna devam edeceksin.      

O an ise ölümdür. 

* Yüzün geleceğe, aklın geçmişte olsun. 

* Hakikatin sureti dimağda. Hakikati kalbinde ve 

mahiyeti ruhunda. 

* Öyle zamanım  oldu ki, susmaya susadım…! 

* En büyük acılar genelde ilgisizlikten beslenir, 

kaynaklanır. 

* Kalpsiz sırf akıl ile bakmak; karanlığa bakmak gibi. 

Çünkü dimağdan gelen çekirdek kalp toprağında  

neşv ü nema bulur. 

 

* Hürriyetin kadar güçlüsün. O da  terklerin 

kadardır. Bunun hapisle alakası yoktur. Ben, ne 

zaman ben olursam o kadar hür olacağım. 

* Sen, senden vazgeçtikten sonra herkes senden 

hayli hayli vazgeçer. 

* İnsan; inatlaşmada ve tartışmada yapmak ve 

söylemek istemediklerini  yapar ve söyler. 

* Sıkıntı; kendinden ayrı yaşamanın peşin bedelidir. 

* Sana teklif edilen rolü oyna. 

* İnsan sevilmedi mi, o zaman gölgesine sığınır. 

* Şu an sen, geçmişinden etkilenip fihriste özetisin. 

Geçmişin özetisin. 

* Geçmişimi bana bile seyrettirseler, benim bile 

seyretmeye tahammülüm olmazdı. 

* Sanki yaşaman, yanlış ve eksiklik imiş gibi 

yaşıyorsun. 

* Hayat,  ciddiye alınacak kadar gizemli. 

* Allah’ı inkâr edenler-haşa- onun yerine makul bir 

şey koyamamışlar hayatlarında. 

* Hiçbir şeyin anlamı yoktur derken bile, kendince 

anlamlı bir  söz söylüyorsun. Bunu diyebilen  

insan; varlığın anlam seviyesinin zıddı kadar 

anlamsız olduğu için der. Hayatında anlam 

olmayan insanın, “ hayatın anlamı yoktur” demesi 

bir şey ifade etmez. Çünkü  insanın sözleri ;   

ruhun gizli nabız atışlarıdır. 

 

 

 

 

* Ben de şahidim ki; içimde bana rağmen seven, 

nefret eden, kabul edip nefret  eden, üzülen 

ağlayan, kabul edip, reddeden. Yani umman 

denizler gibi zıtların varlıklarına şahit oluyorum. 

* Bazı  insanlara şahit oldum ki; Haşa Allah’ı(cc) 

kıskandığı için inkâr edip düşman olmuşlar. 

Bunlar; haşa ben olsaydım şunları şunları 

yapardım. Şunları şunları yapmazdım derler. 

* İçsel âleminde belirsizlik hakimse, bu insan 

inkârcı olur, 

* Allah(cc) inanmak: Dünyada mutlu  ve huzurlu  

yaşamak için değildir. Bilkuvve insanlık 

hakikatimizi bilfiile dönüştürmektir.                 

Bunun  adı ubudiyettir. 



 

* Ateiste: Madem tanrı yoktur sence. O zaman 

ispatı  için düşünmeye gerek var mı? İspat 

etmeye çalışanlar  ise; ruhlarını inşa ve ihya 

etmek için malzeme toplamaktadır. Aslında 

inkâr ve kabul eden insanlar, kendi 

idraklerinin sınırlarını çizerler ve oradan 

bahsederler. Bana geliyor ki inkâr edenler, 

Allah’ı (cc) kabul etmekle kendi orijinallerinin 

kaybolmasından korkuyorlar.    Bir kişinin, 

kendisini ele vereceği endişesiyle 

hakikatlerden korkmaya başlamasından daha 

büyük talihsizlik olamaz .İman etmeyle 

ondakilerin bende uyanmasına sebep oluyor. 

Allah inancı  delil yetersizliği filan değil. 

İnanmamaya verilen karardır .İnanmamaya 

karar verseydin basit şeyler  bile sana delil 

oluverir. Çünkü inanmak insanın fıtratında 

vardır. Peşin  yargılarına  kanıt diye yapışır. 

Onu yapıştıran önceden verilen karardır. 

* İnsan şecere-i hilkatin hülasası olduğundan. 

Hem nasıl ki ağaca kuşlar yuva yapar. Kar 

beyaza, ilkbahar yeşile ,sonbahar  sarıya, kış 

ise züht haline. Fırtına da bazı dallarını kırar, 

Ama ağaç hiç etkilenmez, morali bozulmadan, 

kökten  beslenmeye devam edip, hayat 

sahnesine  direnip hizmet etmeye devam eder. 

Bunların hiç birisi onun moralini bozamaz. 

Çünkü ağaç moralinin bozulmasına müsaade 

etmez. 

 

 

 

 

* İnançsız inançsızlığından dolayı teselli arar.          

O teselli  de delil toplamaya çalışmaktır. 

* İçinde 4,5 renk bulunan kalemle yazı yazsan, 

aynı yazı olur ama renkleri farklı olur.          

Çünkü aynı el tutuyor. 

 

 

 

Hususi dünyamız  ve âlemimiz, bir sahife. 

Hayatımız bir kalem. Dünya hayatımızı yazan 

kalem aynı zamanda  âhiretimizi de yazıyor. 

* Emel ve elem  ruh dünyamızın  inşası için birer 

malzemeler. 

 

* Mantığın da bir mantığı vardır. Sebebin de 

sebebi olduğu  gibi. 

* Tohumun ağaç olması evrim değil bilkuvve 

istidatların, bilfiile ağaca döndürülmesidir. 

 

 

* Kendindeki eksikliğin fark edilmesi 

kâmillik. Eksiksiz zatı fark etmen itikad 

* Ayda insanın sırf ayak izi var. Bu ayak 

izinden, insanoğlunun buraya geldiğine  

şüphe olmuyorsa; bu hayat kimin izi? Sen 

hiç ölçü vermeden diş ve gözlük aldın mı? 

Peki  duygularını da ısmarlamama aldın? 

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, 

cevizin hepsini kabuk zanneder. 

 

 

Senin aklın; senin aklınla yapılmamış.                 

Bir kapı kolunu  kapıya takmak mı  yoksa 

gözünü  yada  kanatlarını kelebeğe takmak 

mı çok  daha büyük hüner. 

 

* Bir kasırgada barometrenin hareketleri 

anlamsız görünebilir mi ? 

 

 

 

* İnançsız insan kendini terkedilmiş gibi 

hisseder. 

* Dünyaya, dünya için gelmeye, yaşamaya 

değmez. Ama dünyaya  âhiret  için gelmeye 

sıkıntılarına katlanmaya değer. 

* Hitap ederken suçlayıcı üslup kullanma. 

Misal: Sen zaten böyle yaparsın yerine,                 

-doğrusunu- şöyle yapsaydın daha iyi 

olurdu de. 

* İnsanı aldatan yine insanın kendisi .     

Sorular bekleyemez cevap isterler.                        

Hayatım  niye sıkıntılı?                                                                         

-Peki ya cevabını  biliyor musun? 

 



 

*  

 

 

 

Hayata ne ile tutunmuşsun? Yaşadığın hayat 

düşüncelerine uyuyor mu? 

Unutulmak istemeyen insan; toprağa girince 

kaybolup, unutulup  gideceğini bildiği halde. 

Çare düşünmemek mi? Bu hayat gidiyor. 

Gittiğini bildiğin halde, bilmiyormuş gibi 

davranmayı nasıl başaracaksın? Aldanışından 

yardım mı dileyeceksin. Bilmiyormuş gibi  

davranmayı hadiseler, yaşlılıklar, etrafındaki 

bir bir sevdiklerinin gitmesi kırıyor. Acaba 

neyi atlıyoruz? Neyi kale almıyoruz? 

* Hayatın anlamsız olduğunu bilerek yaşamak 

ne büyük işkence. Karşı konulmaz bir güç seni 

faniliğin girdabına, sana rağmen  itiyor. 

 

 

 

 

* Hayatta kendini  terkedilmiş gibi hisseden kişi! 

Neyi, nerede arayacağını? Neyi, nerede 

yaşayacağını bilmeyen insan!                            

Hayatta en kesin gerçek odur ki, sonu ölüm. 

* Benden istenilenleri yapmamanın acılarını 

çekiyorum..! 

* Sebepsiz, anlamsız dünyaya gelmiş 

olamazdım. O zaman anlamsız yaşamanın bir 

bedeli olmalıydı! 

* Hayatıma Allah’ın(cc) yerine koyacağım bir 

şey bulamadım! 

* Allah(cc) iman, peygamberlere iman, âhirete, 

meleklere, kitaplara iman. Hepsinin adı iman. 

Ne demek iman?                                                                                           

-Suretin adı iman. Nereye iman etmişsen onun 

şahs-ı manevisiyle  âlemini inşa ve ihya 

ediyorsun. Mesela:Allah’a (cc) iman ile  enfüsi 

âlemin inşa ve ihya ettiğinle ,peygambere 

iman etmeyle içsel âlemini ihya ve inşa etmek 

apayrıdır. Ve bunlar dünya hayatını 

manalandırır ve  yaşanır  kılar. Yoksa ne, ne 

için, nedir? Dünyaya  sorduğun soruların 

cevaplarını bulamazdın. Hayatı anlamlı kılan 

bu imanlardır. 

* İnsanın maddi cihazları            somuta 

İnsanın manevi cihazları             soyuta 

 

O kadar bağlılar ki. Nasıl ki göz, renk ve  

şekillerin münasebeti kadar aklı da manaya o 

kadar bağlı. Sıkıntı şurada; insanın manevi, 

soyut kavramını da  âlem-i şehadete                      

- somuta- has kılmakta. O zaman içsel âlemi                             

- soyut tarafı- tatmin olamıyor. 

* İnanmak arzusu, adeta avını kokuyla bulan 

köpeğe benzer. Yeter ki sen iste. 

* Hiçbir zevk hakikat kadar zevkli olmaz.      

Çünkü; neyi arıyorsan senin kıymetin o 

cinstendir. Çünkü; fabrika verilen malzemeyi 

işliyor. 

* Haber bülteni: 

1- “Biz şüphesiz insanları denemekteyiz” 
(Mü’minun:30) 

2-  “Biz gökleri, yeri ve  ikisinin 
arasındakileri oyun olsun diye 
yaratmadık”(Enbiya:16) 

3- “Üzerinde gözeticisi olmayan hiçbir 
kimse yoktur” (Tarık:4) 

4- “Herkes yarına ne hazırladığına  
baksın” (Haşr:18) 

 

      Bunlar haber değil mi? 

İnsanın sonsuzluk ve kabir sorunu bir kenara 

itilmiş. Bu yapay, suni hayatı ne zaman 

noktalayacaksın. 

 

* İnsanın olumsuz, dış etkenlere karşı güçlü 

dayanağı, kederli, elemli ve  hüzünlü içsel 

âleminin çözümü de imandır. 

* Hayatta bir yalan, birde hakikat var. Ortası 

yok! 

* Hayat seni terk ediyor. Yaşarken bile 

yalnızlığın azabına dayanılmazken, ya yalnız 

kalınca…!  

* Hayatta en değerli şey “inanabilmektir” 

İnanmak  ne büyük nimetmiş. Bu buna ve 

hayata anlam katan, önümdeki ölümü 

kaldırandır. 

 
HASAN AKAR 


