
  

* Her şeyde olduğu gibi kendini tanımamaktan. Bak bakalım üzüldüğüne, sana  ne 

kadar da lâzım o şey.  Bundan ancak  şu soruları kendine sorabilirsen kurtulursun: 

1-Ben kimim? 

2-Neredeyim? 

3-Vazifem ne?                                                                                                                                                             

4-Nereye gidiyorum? 

*  Bu dünya Allah resulünün ifadesiyle bilmana “Dünya yıkılmak üzere bir köprüdür. 

Geç, tamiriyle uğraşma.”  Yani  olduğu kadar, olmayan kader. 

* O üzüldüklerinin olmaması adına senden neler isteniyor? İlk önce izzet-i nefsini, 

şahsiyetini, kimlik ve kişiliğini vs’ler isteniyor. 

* Üzülmek insanlara mahsus  yani kalbi duyguların canlı  demektir. 

* Ya istediklerinin hepsi dünyada verilseydi insanın ve  dünyanın ve sonsuz  

bulunacağın âhiret âlemlerinin anlamı olur muydu? 

* Üzülebilmenin nimet olduğunu hiç düşündün mü? Bunu zalimlerden öğrendim. 

* Üzülmenin ölçüsü, yaradılış ekseninde olmalı. Yani üzüldüğüne değmeli. Baksana 

sonsuz âlemin kapısı olan kabirde, üzüldüklerini soracaklar mı? “ Niye onun yok, 

buyun yok”  diyecekler mi? 

* Ben sevindiklerimden çok, üzüldüklerimin beni inşa ve ihya ettiğini gördüm. Zira 

servet ve sıhhatin kurtardığı insana göre batırdığı insan daha çoktur. Üzülmelerin 

kurtardığı insan gibi. “Ben hüzünlü kalbi çok severim.” Diyen Rabbin var senin! 

Unuttun mu O’nu? 

* Üzülmenin en güzel neticesi ise kibirden, gururdan, Firavun gibi benliğinden seni 

kurtarıyor. Aczini , fakrını, hiçliğini, noksanlığını bildiriyor. 

* Baksana Allah resulüne. Üzülmediği gün var mıydı? Sen nerelere üzülmen 

gerektiğini unutmuş, o kadar da sana lazım olmayanlara üzülüyorsun. 

* Vefasız insanlardan, yalancı gülmelerden, boş avunmalardan arındırıyor seni 

üzülmek! 

* Üzülenler kaybedecekleri olanlardır .Kaybedecek şeylerin yoksa  üzülmezsin. 

Mesela: Taşlar üzülmez. Ağaçta  taşa göre üzülme olur. Hayvanların da biraz daha 

üzülmesi var.Ya insanın…En büyük  meselesi olan imanı kazanma davasında üzül. 

* Elinde olanların farkındalığını unutuyorsun ki üzülüyorsun. Şu an bunu dinlerken 

rahat aldığın nefesin farkında mısın? Değilsen git hastanedeki yoğun 

bakımdakilere bak.  Anlarsın ki ne boş şeylere üzülmüşüm. 

* Dünyada; dünya cihetiyle bir şey yitirmemişsin, kaybetmemişsin. Sende olmayan, 

sende olmaması lazımdı. Şimdi de ondan sende yok .Lazımdır ki öyle olsun. 

* Seni senden fazla düşünenin olduğunu unutma! Seni senden fazla da seviyor. 

* Unutma nefsimiz, arzularımız kâinatın mühendisi değil ki istediğimiz her şey 

olsun. 

* Sevinmeyi ve üzülmeyi ben şöyle anlıyorum. Hani elbise olması için dokunan 

kumaşın bir dikey, bir de yatay ipleri olur. İşte senin sevinmen ve üzülmende 

hayat kumaşını dokuyor. 

* Üzülme , mahsun olma, Allah bizimle ! Rabbin sana küsmedi ,terk etmedi, unutma 

hiç bırakmadı. Seni hiç kendi başına bırakmadı. Yürümeyi öğrenesin diye seni 

serbest bıraktı. 

HASAN AKAR 


