
 

     Söyler misin hangi peygamberin, hangi 

Allah(cc)dostunun ömrü sıkıntısız geçti?                    

Bir gecede sıkıntıdan 9 dişi düşen Bediüzzaman 

hazretleri değil miydi?                                                      

Seni  olgunlaştıran, istikamete koyan, yabancı 

tarlalara girmekten seni  koruyan değil midir 

sıkıntı? Allah’a (cc)  hangi sebeple  ihlaslı 

yalvaracaktın. Hangi  sebebin olacaktı ?                    

 

 

 

Seni; hastalıkların, sıkıntıların olmamış olsaydı 

ne arındıracaktı?           

  Sıkıntının gelmemesi sıkıntılara sebep 

olur. Dertlerin gelmemesi dertler olurdu. 

Bunların “ kimden, neden, geldiğini biliyorum” 

de rahat et.                                                                        

Sana kimsenin  hükmetmesine müsaade etme. 

Yönetemediğin duygular ve hisler sana yük olur.  

 

 

 

                                                                                             

Ruhunu Azrail(as)’a mı, yoksa günahlara mı 

teslim ederdin?     

 

 

   Sıkıntı; karışımların azalmasından kendini 

gösterendir. Nasıl ki yemeğin her şeyi 

yerindeydi. Yemeği ısıtırken ocakta unutmuşsun 

çok kaynamaktan suyu uçup, tuzu galip geldiği 

gibi. Yemekte tuz çok güzeldir.                                 

Galip getirmek senin  gafletindendir.  

 Bu yolun yokuşları da var. Önüne 

ummadıkların mı çıkıyor ki endişe ettin? 

Yaşadıkların dünyanın gerçekleri…          

Kabullenmek zor ama hazmetme kabiliyetlerini 

geliştirir. Ve savunma sistemlerin aktif olup, güç 

kazanıyor.                                                                               

 

 

 

 

Biraz hayatta deli olun. Bedensel dürtülere 

vurdum duymaz olun. Hayır hayır sen bunu 

rahatlıkla  becerirsin. “Beceremem, ben 

hassasım” dediğinden olmuyor. Sen hassas 

değilsin, öyle inandırmışlar seni. Biliyor 

musun dağların  ve hiçbir şeyin kaldıramadığı 

emaneti sen kaldırıyorsun. Bundan ağır bir 

şey var mı?  “Ben bunu kaldıramıyorum” diye                       

yalancı vehmini, hezeyancı aklını ve  aldatıcı 

nefsinin avukatlığını yapıyorsun.                                     

 

 

 Sadakalarla sıkıntılarına karşılık ver.                      

Ruh, imalat atölyesi gibi. İman balını yapıyor.  

 

 

İman hem nurdur, hem de kuvvettir. Yani 

mahluktur hakikati. İmanın mahiyeti mahluk 

değil. Ama imanın hakikati nurdur, kuvvettir. 

Bu noktadan vücud-u haricîsi olan mahluktur. 

Ruh nurani iman nurunu, kuvvetini üretiyor. 

Ondan her derdin dermanı iman.                              

Sırf Üstada haiz değil. Onun çok güçlü 

olduğundan zehire mukabele edebiliyor.     

Doğru  iş yaparken insanında doğru fikirleri 

neşv-u nema olur.                                                           

Bazı olumsuz zannettiğimiz şeyler var ki, gün 

gelir iyi ki o haletleri yaşamışım dersin. 

Sen hedef ve ideal olarak ne belirlemişsen 

adımlarını ona göre atarsın. Hedefine 

fedakârlıklarla varırsın. O zaman hedefini                  

o kadar  büyüt ki başka bir şey seni  meşgul 

edemezsin. Unutma, Allah’ın(cc) dostlarında  

ne korku ne de hüzün vardır !    



 

 

 

 

 

Sen dünyaya dünyevi dertlerle gelmemiştin. Dünyevi dertlerde seninle kabire 

gelmeyecektir. (Hz Ali  ra bilmana cümlesi)                                                                           

 İ. Rabbanî(ra) bilmana; olması muhakkak olanı, olmuş bil. Ölüm de  olması 

muhakkak. O zaman ölmüş bil. O zaman yalan deme, haram yapma.   

 İyi olmak, kötü olmak senin tiyniyetinden değil. İyilik, kötülüğün karması 

olan dünyada yaşadığın için; dünyanın hakikatleri sende görünüp tezahür etmesi 

adına, senin ayine-i ruhunda temessül edip cilvelenmeleridir. “Benim başıma  niye 

geldi, geliyor?” deme. Yaşadığın dünyanın hülasa-i camiası olduğundan, her nev 

kendini tezahür ettirmesidir.         

 Manayı bırakır ve insanlarla meşgul olursan sıkılırsın.  Manayla meşgul 

olursan huzura gark olursun. (K:249)       

 Sıkıntının kendisi hastalıktır. Sıkıldığın  için sıkılmıyorsun. Sıkıntı denen bir 

latife var. O aktif oluyor. Onun aktif olması sıkıntı. Onu aktif eden sıkıntı değil. Oysa 

sıkıntı latifesiyle; bulman, varman, 

görmen, elde etmen, anlaman, 

anlatman, hissedip massetmen, 

ötelere geçmek için verilmiş.                  

Sıkıntı bunları bulman için verilmiş, 

sana konmuş. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan 

sıkıntı sıkıntı olur. Bu yukarıda anlatmaya çalıştıklarım için 

verilen merdiven basamakları olduğuna inanıp iz’an edersen kuyudan çıkma 

basamakları oluverir.  ( Bak 8. Sözdeki kuyudaki adamın haline) kuyu değişti. 

HASAN AKAR 


