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En Kötü En İy� Oy ver

ar�fler çerçeves�nde veya b�l�m ve mâr�fet nazar�yes� açısından �man; “emn ü eman” kökünden türet�lm�ş,
�nanmak, güven vaad etmek, başkalarının emn�yet�n� tem�n etmek.. ya da em�n, güven�l�r ve sağlam olmak
mânâlarına gelen b�r kel�me. Allah’a �nanmak, O’nu tasd�k etmek ve doğrulamak, v�cdanî �t�raf ve kalbî �z’anda

bulunmak da, d�l geleneğ� açısından bu mübarek kel�meye yüklenen mânâlardan sadece b�rkaçı.

İman edene mü’m�n den�r. Mü’m�n; tar�fler çerçeves�nde yukarıda gördüğümüz hususların tam b�r tasd�kç�s� ve
tems�lc�s�d�r. -Burada amel-�man münasebet�, amel�n �manın tar�f�ne g�r�p g�rmemes� konuları üzer�nde de durulab�l�r
ama, b�z ş�md�l�k onları geç�yoruz- Evet mü’m�n; sağduyusu, bas�ret ve f�raset�, vah�y �le aydınlanmış dupduru ve
tertem�z aklı, eng�n ve objekt�f anlayışı, sağlam ve kuşatıcı görüşü, sorumlulukları adına t�t�zl�k ve duyarlılığı,
kötülüklere karşı az�m ve kararlılığı, bütün b�r ömür boyu yücel�kler peş�nde olması ve yüksekler� kollaması, her
zaman d�pd�r� tutab�ld�ğ� h�ss�, şuuru ve �rades�, her şey�n özüne nüfuz edeb�lme hususundak� tecessüsü ve hâd�seler�
yorumlamadak� der�n �drak�, Allah’a �t�mat ed�p güvenmes� ve �nsanlar arasında b�r güven �nsanı olarak tanınıp
b�l�nmes�, Hakk’ı gönülden tasd�k ed�p her zaman O’na karşı vefalı kalab�lmes�, emanette em�n olarak tanınması ve
herkes�n her zaman başvuracağı b�r emn�yet �nsanı şekl�nde hatırlanması, hatırlanıp mâşerî v�cdanca kabul görmes�,
duyulup görüldüğü her yerde Hakk’ın yâd ed�lmes�ne ves�le olması ve semt�ne uğrayanları hâl�yle, d�l�yle O’na
yönlend�rmes� açısından “Mutlak z�k�r kemâl�ne masruftur.” esasına b�naen tam b�r tasd�k, �z’an ve tems�l
kahramanıdır.

Her �nanan �nsan, aynı sev�yede b�r �man ve İslâm kahramanı olmasa da, her fert �ç�n �nanma h�ss�n�n ne kadar
öneml� olduğu açıktır. B�r kere bu h�s, yaratılışı �t�barıyla �nsanın tab�atında var olan en yüksek değerd�r.
İnanmayanlar, c�smanî ve bedenî zevk u safayla doymaya, tatm�n olmaya, daha doğrusu avunmaya çalışsalar da,
kend�ler�n� sürekl� b�r boşlukta h�ssederler. Boştur onların nazarında bütün zamanlar ve mekânlar, bugünler ve
yarınlar.. ruhunda der�nden der�ne böyle b�r boşluğu h�sseden b�r�, hezeyana dönüşen hafakanlarını; “Bütün boşluk;
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zem�n boş, âsuman boş, kalb ve v�cdan boş; / Tutunmak �ster�m, b�r nokta yok pîş-� n�gâhımda.” (Tevf�k F�kret)
şekl�nde d�le get�r�r. Küfrün ürpert�c�l�ğ�n� ve �manın vaad ett�ğ� huzuru, �tm�’nanı haykıran b�r mü’m�ne gel�nce:
“İmansız olan paslı yürek s�nede yüktür.” (M. Âk�f) der ve kest�r�r atar. Bu paslı yürekler�n pasını çözmeye karar
verm�ş b�r gönül er� �se: “Hak�kî zevk, elems�z lezzet, keders�z sev�nç yalnız �manda ve �man hak�katler� da�res�nded�r;”
öyle �se, “Hayatın zevk ve lezzet�n� �steyenler, onu �manla hayatlandırmalı, farzları yer�ne get�rmekle bezemel� ve
günahlardan uzak durmakla korumalıdırlar;” zîrâ, “B�r k�mse bâkî hayata tam yöneleb�ld�ğ� takd�rde, dünyası ne kadar
fena ve sıkıntılı da olsa; o, bu dünyayı Cennet’�n b�r bekleme salonu mah�yet�nde gördüğünden her şey� hoş karşılar,

her şeye katlanır ve şükreder.” (Az b�r tasarrufla Bed�üzzaman’dan[1]) der; reçete mah�yet�ndek� sözler�yle ufkumuzu
aydınlatır ve �manın büyüsünü gönüller�m�ze duyurur.

Muhteva ve özü �t�barıyla �man; can âlem�nden koparılıp ruhlarımıza sunulmuş b�r yem�ş, duygularımıza �ç�r�lm�ş b�r
kevser, gönül dudaklarımızla em�len b�r mânâ, h�s, şuur, �drak pergel� ve cetvel�yle s�neler�m�zde şek�llend�r�lm�ş
nurdan b�r âb�ded�r. Gönlünü ve duygularını �manla, mâr�fetle onarıp �hya eden b�r �man kahramanı, düşünce
dünyasını Cennetlere çev�rmen�n sırrını keşfetm�ş, ebedî mutluluk yoluna g�rm�ş ve başka arayışlardan da kurtulmuş
demekt�r. Zîrâ, “Her zaman �manda mânevî b�r Cennet�n, küfür ve dalâlette de mânevî b�r Cehennem�n mevcud�yet�
söz konusudur.. evet, �man mânevî b�r Tûbâ-� Cennet çek�rdeğ�n� taşıdığı g�b�, küfür de �ç�nde mânevî b�r Cehennem

tohumu saklamaktadır.” (S�yakın üslûba tes�r� çerçeves�nde küçük b�r değ�ş�kl�kle Bed�üzzaman’dan[2]).

Aslında b�r ruh �manla kanatlanmışsa, artık o ne başka eş�ğe baş koyar, ne de başkalarına d�lenc�l�k yapma z�llet�ne
düşer.. k�mseden korkmaz, k�mseye baş eğmez ve �manın gücü ölçüsünde her şeye karşı y�ğ�tçe davranır. Evet,
“İman hem nurdur, hem kuvvett�r; hak�kî �manı elde eden adam kâ�nata meydan okuyab�l�r ve hâd�seler�n
tazy�katından kurtularak her zaman mutlu olab�l�r.” Çünkü, “İman tevh�d�, tevh�d tesl�m�, tesl�m tevekkülü, tevekkül de

saadet-� dâreyn� (dünya-ah�ret mutluluğu) net�ce ver�r.” (B�r-�k� kel�me değ�ş�kl�ğ�yle Üstad Bed�üzzaman’dan[3]). Böyle
b�r �man âb�des�, her zaman gönlünü, gökler ötes� âlemlere ulaşmak �ç�n b�r helezon g�b� kullanır ve onunla melekler�n,
ruhanîler�n �ç �çe bulunduğu melekûtî der�nl�klerde kanat çırpar durur. Zaman olur, melekler ve ruhanîler onun
kulaklarına b�r şeyler fısıldar ve zaman gel�r o, ruhanîler�n boyunlarına mâr�fet gerdanlıkları takar ve bulunduğu
âlem�n müşârun b�l-benânı (parmakla göster�len) olur. Hele b�r de o, �manını �rfanla der�nleşt�r�p �rfanını da ruhanî
zevklerle bezeyeb�lm�şse.. evet �şte o zaman, melekler� b�le �mrend�ren ufuklarda pervaz etmeye başlar.. hep Hakk’ın
hoşnut olacağı z�rveler� kollar.. sürekl� Cennetl�klerle oturur kalkar ve “a’lâ-yı �ll�yyîn” rüyaları görür. Nûr-u �man �le a’lâ-
yı �ll�yyîne yüksel�p, Cennet’e lâyık b�r kıymet almak hak�kî mü’m�n�n kader�; küfrün z�f�rî dünyasında aşağıların
aşağısına (esfel-� sâf�lîn) düşüp Cehennem’e eh�l hâle gelmek de kâf�r�n mâkus tâl�’�d�r. (İk�nc� şık başlı başına b�r
konu ama, zanned�yorum tahl�l�ne bu sah�feler yetmez…)

Hak�kî mü’m�n� kend� der�nl�kler�yle göreb�lenler, onda Hakk’ı hatırlar.. onun nefesler�n� duyan, İsa Mes�h’e uğramış
g�b� canlanır ve onun gönlünden yükselen sesler� d�nleyenler, Beyan Sultanı’nın mecl�s�ne erm�ş g�b� söz şarabıyla
mest ü mahmur hâle gel�r. Evet, �man ve �manın vaad ett�kler�yle donanımını tamamlamış b�r ruhun, artık başka
herhang� b�r şeye �ht�yacı kalmamıştır. Allah’a �nt�sabı sayes�nde o, acz� �ç�nde Hakk’ın kudret�yle güçlü, fak�rl�ğ�yle
beraber O’nun servet�yle zeng�n ve küçüklüğüne rağmen de ululardan b�r uludur. Çünkü o, �ht�yar ve �rades�n�n
yeters�z kaldığı noktada, Efend�s�n�n sonsuz �rades�ne dayanır. Üstes�nden gelemeyeceğ� konularda O’nun kudret�ne
�t�mat eder.. dünyevî hayatı �t�barıyla sarsıldığında, ebedî hayatının bağ ve bahçeler�ne sığınır.. ufkunu ölüm
end�şeler� sardığında, kend�n� ebedî hayatın ferah-feza �kl�mler�ne atar.. akıl ve �drak�yle çözemed�ğ� problemler
karşısında da, Kur’ân’ın “hall ü fasl” eden aydınlık �kl�m�ne müracaat eder.. ve h�çb�r zaman ye�s yaşamaz, boşluk
h�ssetmez; karanlığın mütemadî olanıyla karşılaşmaz; hayatını b�r zevk zemzemes� şekl�nde duyar, yaşar ve ömrünü
Yaradan’a şükürlerle yed�-yetm�ş-yed� yüz veren başaklara çev�r�r.

Mükemmel b�r mü’m�n, sadece kend� donanım ve şahsî kıvamına da bağlı kalmaz; o, peygamberâne b�r az�mle
herkese açılır, herkes� kucaklar ve kend�n� �hmal edecek ölçüde hayatını başkalarının dünyevî-uhrevî mutluluğuna
bağlar ve hep b�r sahabî g�b� yaşar; yaşar da, tıpkı mumlar g�b� özündek� aydınlatma usâres�yle sürekl� çevres�n� nura
gark eder ve kend�ne rağmen b�r yol �zler.. evet o hep, gece g�b� karanlık �kl�mler� kollar.. zulmetlerle yaka paça olur..
her zaman par par yanar.. yandıkça �ç� “cız” eder boynu bükülür ama, ne sürekl� yanması, ne de yanıp tükenmes�,
onu başkalarını aydınlatmadan alıkoyamaz.
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İman yolunun başına sancağını sağlamca saplayab�lm�ş �man er�, b�r hamlede arzı aşar.. g�der semalara ulaşır..
yıldızlarla hasb�hâl eder.. güneşle münasebete geçer.. ayla arkadaşlık kurar.. ve yürür fezanın der�nl�kler�nde “Refîk-�
A’lâ”ya doğru. Yürürken de, her zaman tevazu �ç�nde yüzü yerde ve mahv�yet soluklamaktadır.. evet o, gönlüne
melekler�n kanadından tüyler takmış g�b�, her zaman akıl almaz �rt�falarda kanat çırpar durur; kanat çırpar durur ama,
ne �rt�faların baş döndürücülüğü, ne de ruhanîlerle at başı hâle gelme, onun o durulardan duru düşünceler�n�
bulandıramaz. Başı her zaman b�r Âdem Neb� duygusuyla s�nes� üzer�nde buruk, dudaklarında h�ç d�nmeyen b�r
efgan ve üm�tler�yle de kıpkırmızı güller g�b�d�r. Güneşe bakar g�b� Hakk’a yönel�nce renklerle köpürür; O’nun
mehabet�n� duyunca da, Sûr ses� almışçasına sabahın şebneml� yaprakları g�b� terler.

Onu temâşâ edenler, onun her hâl�nden Hakk’ı müşâhedeye menfezler bulur, sonsuza yönel�r ve dünyalarını b�r
sevda yuvasına çev�r�rler. O, ışığa hasret en karanlık gecelerde ve hazanla sarsılmış bağlarda-bahçelerde çeş�t çeş�t
ışık oyunları göster�r ve çevres�ne gönlünün mânâlarından demet demet güller, ç�çekler sunar.

Bazen duygularını heybet ve mehafetle yoğurur, kavrulmuş s�nes�n� gözyaşlarıyla ser�nlet�r; bazen de üm�t ve
beklent�ler�n�n yollarına su serp�yor g�b� yaş döker, hülyalarının çarçabuk gerçekleşeceğ� tefe’ülü �le sev�nç
murakabes� yaşar. Ne var k�, �manının eng�nl�ğ� ölçüsünde, her zaman ötelere açık bulunur. Kalb�n�n r�tm�ne ayak
uydurur, mantığını kalb�n�n kanatlarından tüylerle kanatlandırır; düz akıl ve dünyevî �drak�n takılıp yolda kaldığı
aşılmaz g�b� görülen engebeler� b�r hamlede aşar ve mânâ dünyasının şâh�kalarına ulaşır.

İman erler� gam ve keder sâ�kler�yle kuşatıldıkları zamanlarda b�le hep huzur �ç�nded�rler. Onlar, ne devamlı gam
çeker ne de keder�n sürekl�s�n� b�l�rler. Allah’a �nt�sap ve O’na dostlukları sayes�nde, rahatlıkla gamın boynunu kırar;
keder�, kend� küdûret� �ç�nde boğar; varsa tasalarını “hüzn-ü mukaddes” renkler�yle bezer ve sıkıntıların arka
yüzündek� uhrevî güzell�kler�n tül pembe renkler�n� temâşâ �le, elemler� lezzetlere, ızdırapları da doğum sancılarının
vaad ett�ğ� �nş�rahlara bağlayarak, dudaklarından dökülen “of”ları ânında “oh”lara çev�r�r ve en muzdar�p hâller�nde
b�le çevreler�ne kalbler�n�n d�l�yle sev�nç neş�deler� d�nlet�rler. B�r kere de bu ç�zg�y� yakalayıp �lk nefesler�n� böyle
uhrevîleşt�r�nce, �k�nc� kez soluklanmada, kalbler�n� d�mağlarına bağlar, akıllarını gönül d�l�yle konuşturur ve sesler�n�
tâ yıldızlar ve yıldızlar ötes� âlemlere duyurarak, v�cdanlarının z�rveler�nden bütün ruhanîlere, bugüne kadar
duymadıkları ne ezanlar ne ezanlar d�nlet�rler. Bu ezanları mü’m�n�n kend�s� de duyup zevk edeb�l�r; elver�r k�, ufkunu
dalâlet k�rler�nden tem�z tutab�ls�n...

[1] Bkz. Bed�üzzaman, Sözler s.155, 159 (On Üçüncü Söz, İk�nc� Makam); Şualar s.470 (On Dördüncü Şua);
Mesnev�-� Nur�ye s.38 (Lâs�yyemalar)
[2] Bkz. Bed�üzzaman, Şuâlar s.658 (On Beş�nc� Şuâ, İk�nc� Makam); Sözler s.16 (İk�nc� Söz).
[3] Bkz. Bed�üzzaman, Sözler s.334-335 (Y�rm� Üçüncü Söz, B�r�nc� Mebhas).
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