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Kulluk Şuurunda Mükemmelliği
Yakalama
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 27 Eylül 2001. Kategor� Pr�zma

Oy:  / 1 
En Kötü En İy� Oy ver

Sohbetler�n�zde sık sık, kulluk şuurunda mükemmell�ğ�n yakalanmasından bahsed�yorsunuz. Bu ne demekt�r ve buna
nasıl ulaşılır?

Tar�h boyu hemen her yen�lenme (tecd�t) dönem�nde, kullukta mükemmell�ğ�n yakalanması söz konusu olmuştur.
Mükemmel� bulma, şahıstan şahısa, durumdan duruma değ�şt�ğ�nden dolayı da bu, b�r mânâda �zafî kabul ed�leb�l�r.
Ama mükemmel kulluk adına �lle b�r ölçü söylenmes� gerek�yorsa; bunu, em�r ve yasaklara saygı ve sadakat
da�res�nde kalarak Allah nezd�nden gelen vâr�dler�n �nsan gönlünde h�ssed�lmes� ve kulluğun, nazarî b�lg�n�n üstünde
keşfen ve zevken de duyulması şekl�nde b�r ölçü �le özetleyeb�l�r�z. Aslında kulluk adına hep�m�z yapılması gerekl�
olan şeyler� b�l�r�z ama, onların zamanla kalb�m�zde �nk�şaf ed�p b�r de zevken, keşfen kend�n� h�ssett�rmes� meseles�
vardır k�, bu tamamen, her şahsın bu hususta b�raz kend�n� zorlamasıyla alâkalıdır. Kend�ler�n� okumaya yanaşmayan
�nsanların üzerler�ndek� bu türlü vâr�dler� h�ssetmeler� de söz konusu değ�ld�r.

Meselâ, namaz ned�r? Nezd-� Ulûh�yette ne �fade eder? Kalbte duyulması ned�r? Evet kalbte kemm�yets�z, keyf�yets�z
Zât-ı ulûh�yet duyuluyorsa -Allah kel�mes�n� b�lhassa kullanmıyorum- evlev�yetle en kâm�l peygamber�n, en kâm�l
ümmet�n�n en kâm�l �bâdet�, hatta neredeyse �man dereces�ne yükselt�len namaz, kend�ne mahsus ç�zg�ler�yle �nsanın
v�cdanında duyulmalıdır. Bu �se �k�nc� b�r b�lg� veya b�lg�n�n mâr�fete dönüşmes� �le mümkün olur. Allah hakkında b�r
yaratıcı' vardır demek başkadır; zamanla �badet ü taat, evrad u ezkârla aynı b�lg�n�n b�r kalb kültürü hal�ne gelmes�
tamamen başkadır.

İnsanlığın yaratılışından gaye, �nsan-ı kâm�l olmaktır. 'Ve mâ halaktü'l-c�nne ve'l-�nse �llâ l�ya'büdûn; Ben �nsanları ve
c�nler� ancak Bana �bâdet ets�nler d�ye yarattım.' âyet-� ker�mes�nde, yaratılışın esas gayes� anlatılırken '�badet'
kel�mes�n�n kullanılması mân�dardır. İbadet dey�nce b�z�m �lk aklımıza gelen namaz, oruç, zekat, hac nev�nden
yaptığımız ameller olur. Oysa kel�men�n �şt�kakından �st�fadeyle yapılacak b�r tahk�kle meseleye daha farklı
yaklaşıldığında görülür k�, �badet, Allah yolunda duyulan, h�ssed�len, yaşanan ve yapılan şeyler�n �nsan hayatı ve
�nsan tab�atıyla bütünleşmes� ve yaşanan bu yolun şehrah hal�ne gelmes� demekt�r. Evet aynı güzargahta sürekl�
çalışan b�r şoförün, o yolun hang� km's�nde kav�s, v�raj vs. olduğunu çok �y� b�lmes� g�b� �nsanın, kulluğu o şek�lde
duyması, yakından tanıması ve kulluk yolunun �nsanı şaşırtmayacak kadar �şlek b�r yol hal�ne gelmes�n� sağlaması da
çok öneml�d�r. Araplar bu hususu �fade saded�nde, �badet kökünden gelen b�r kel�mey� kullanarak 'tarîkun muabbed;
�şlek yol' tab�r�n� kullanırlar.

Burada, İbn Abbas 'l�ya'budûn' �ç�n 'l�ya'r�fûn; tanısınlar, mâr�fete ulaşsınlar' şekl�ndek� tevc�h�yle farklı b�r noktaya
d�kkatler� çeker. Bu �bt�daî b�r Allah b�lg�s� anlamının ötes�nde o b�lg� üzer�ne b�na ed�lerek �şlek hale get�r�lm�ş b�r
kulluk yolu demekt�r. Evet kulluk b�r yoldur; �nsan o yolda olmazsa O'na varamaz. Öyleyse varılacak yol da onun
�ç�nded�r. Yan� sebep z�kred�l�yor, müsebbep murad ed�l�yor; yol göster�l�yor, o yolla yürüdüğün zaman varacağın
hedefe �şaret ed�l�yor. Bu açıdan deneb�l�r k�, c�ddî kulluk yolunda olan b�r �nsanın, mâr�fet ufkuna ulaşması da tab�î
hatta zarurîd�r.
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< Öncek� Sonrak� >

D�ğer b�r yaklaşımla, esas ulaşılması gerekl� olan 'l�ya'r�fûn' ufkudur ya da o ufku, herkes�n kulluğu dereces�ne göre
duyup h�ssetmes�d�r. Bunu b�r başka �fade tarzıyla, �nsanın önce kend� kulluğunu duyması, sonra Mâbud-u Mutlak'ın,
Mâbud�yete �st�hkakını b�l�p sürekl� onun karşısında olduğunu h�ssetmes� de d�yeb�l�r�z. Bu konuda sunîl�ğe
g�r�lmemes� b�r esastır. Efend�m�z'�n duyduğunu, Hz. Ebû Bek�r'�n duyması, Hz. Ebû Bek�r'�n duyduğunu Abdülkad�r
Geylanî'n�n duyması mümkün değ�ld�r. Muvakkaten Bed�üzzaman'ın �ç âlem�ne nüfuz �mkânı olsaydı ve namaz
kılarken, Rabb�n huzurunda neler duyduğu tesb�t ed�leb�lseyd�, zanned�yorum kend�m�zden utanırdık. Bereket Allah
b�ze büyükler�n namazlarını duyurmamış!. Yoksa kend� namazlarımızı değers�z bulur, kaldırır b�r kenara atardık.
Onların namazı, mehabet altında, yer�nde ez�lme, yer�nde eğ�lme, �ç�nde boyunduruklar dönüyor g�b� halden hale
g�rme ve reng�-benz� atmalar �ç�nde gerçekleş�r. Onların bu der�nl�ktek� kulluğu b�r kahramanlık, başkalarının onları
takl�d� �se b�r sahtekârlıktır. Bu g�b� hususlarda art�stl�ğe g�r�lmemel�; herkes kend� olmalı ve karakter�n� serg�lemel�d�r.

Yukarıda k�ş�n�n her lâhza kul olduğunu duymasının yanında, Hz. Mâbud-u Mutlak'ın ve Mâbud-u Mustahak'ın o �şe
�st�hkakını da her lahza duyab�lmes� dem�şt�k. Bunu b�raz açmak �cap edecek; mesela, kıyamdasınız. Kıyamımı
der�nleşt�rme �mkânım olsaydı Rabb�m�n karşısında, bana yakışan, h�ç ses�m� çıkarmadan bütün b�r ömür böyle
durmaktır. Bunu yapmam mümkün değ�l ama, yapsam b�le b�rçok eks�kler�m olduğu muhakkaktır. Bunca eks�kl�ğe
rağmen keşke, b�r taraftan gözümün ucuyla b�r n�gâh-ı âş�nâ kılıp kapı aralığından O'nu temaşa edeb�lsem, O'nu
duysam, d�ğer yandan da o �ş� en kâm�l mânâda eda etmeye çalışsam; �şte o zaman bell� ölçüde ona yönelm�ş
sayılırım.

B�r başka yaklaşım da; belk� ben böyle çok kam�lâne b�r ubud�yet mülâhazam �ç�nde ve tam b�r kul olma şuuruyla
Rabb�m�n huzurunda duruyorum ama, bu meselen�n bana a�t yanları çok su götürür ve k�m b�l�r ne kadar eks�kler�m
var..? Burada öneml� ayrı b�r husus daha var k� o da k�m ne kadar der�n kulluk yaparsa yapsın, Allah'ın buna ve
bunun çok üstünde �st�hkakının olduğudur. İşte �nsanın v�cdanında bunu duyması kullukta kemal�n b�r başka
buududur.

Rükû'da benzer mülâhazalarla rükûu gerçekleşt�rme.. ve bana ne kadar yakışıyor; her şey�n karşında �k� büklüm
olması da Sana ne kadar yakışıyor... Keza secde de bana ne kadar yakışıyor ve Sana ne kadar muvafık... ve d�ğer
rükünlerde de aynı mülâhazalar. Bunun, küçük b�r emares� de var; başını secdeye koyduğun zaman, başını
kaldırmayla da memur olduğundan dolayı kaldırmaya yönelme h�ss�yle ancak kaldıracaksın. Yoksa h�ç de başımı
kaldırmak �ç�mden gelm�yor. Eğ�l d�yorsun, eğ�l�yorum; eğ�l�yorum ama, gerçekten eğ�lmes� gerekl� olan Zât karşısında
b�r durumsa şayet bu, �şte burada sonsuza kadar durulur. Fakat ne yapayım k�, Sen başını kaldır d�yorsun, ben de
ona uyarak kaldırıyorum. Aynen Efend�m�z (s.a.s.)'�n namazdan kerhen ayrılıp hanımlarının yanına kerhen g�tmes�
g�b�. Allah Resûlü'nün şu mübarek sözler� de b�zler �ç�n yakalanması gereken b�r hedeft�r: 'S�z�n c�smân�yet�n�z ve
beden�n�z �t�barıyla hemc�nsler�n�ze karşı duyduğunuz şehvet� ben, namaza karşı duyuyorum.'
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< Öncek� Sonrak� >

Kulun Allah'la Münasebeti
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 23 Mart 2007. Kategor� F�k�r Atlası

Oy:  / 2 
En Kötü En İy� Oy ver

Mü'm�n, hayatını bell� b�r sev�yede programlayıp Allah'la olan münasebet�n� kav� tuttuğu müddetçe Cenâb-ı Hak da
onu boş bırakmaz ve onun en küçük hatalarını dah� çeş�tl� ves�lelerle hatırlatır, hedef�nden sapmasına meydan
vermez. Yeter k�, mü'm�n, n�yet ve hedef�n� O'nun yolunda hep sev�yel� tutsun.

Allah, kulunun n�yet�ne göre ve hayırlardak� devamlı cehd ve gayret�n�n net�ces�nde ona hep rahîmâne tecellî ederek
boşluklarını doldurur ve hata ç�zg�ler�n� b�le hayra çev�r�p oralardak� ç�rk�nl�kler� �zale eder. Cenâb-ı Hakk'ın lütufları,
da�ma kulunun hamle ve ataklarının önünded�r. Kul, sofada beklerken b�le, hep pürheyecan salonun kapı aralığından
gelecek lütuf ve tecellîler� gözlemel� ve "Acaba ne zaman harem da�res�ne çağrılacağım?" d�ye d�pd�r� beklemes�n�
b�lmel�d�r.

Bunun dışında b�r de aynı sofada olup da başını sağa sola çev�rerek huzurun âdâbından uzak duranlar vardır. İşte
bunlar, o heyecan ve duyarlılığı ortaya koyamadıklarından nas�ps�z sayılırlar. Sevap ancak harem da�res� önünde her
türlü mân�, sıkıntı ve mus�bete rağmen sabır göstererek, d�pd�r� o kapıdan "Gel!" denmes�n� beklemekle elde ed�leb�l�r.
Onun �ç�n her fert, �rades�n� zorlayarak hep harem da�res�nden gelecek bu sese kulak ver�p beklemel�d�r.
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< Öncek� Sonrak� >

Allah'la Olan Münasebetin Göstergesi
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 12 Ağustos 2007. Kategor� F�k�r Atlası

Oy:  / 8 
En Kötü En İy� Oy ver

B�r �nsan düşünün k�, her gün Allah'a, k�tabına ve peygamber�ne g�zl� veya açık b�r şek�lde hakaret ed�ld�ğ� hâlde onun
kılı kıpırdamıyor, ancak ne zaman k�, b�r�s� onun gururuna dokunsa ve onu b�raz renc�de etse, gece yarılarına kadar
uykuları kaçıyor ve rahatsızlık duyuyor; �şte bu durum, onun karakter�n� ve Allah'la olan münasebet�n�n dereces�n�
göster�r.
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İnancın Amelle Beslenmesi
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 04 N�san 2007. Kategor� Kend� İkl�m�m�z

Oy:  / 7 
En Kötü En İy� Oy ver

İt�kad ned�r? İt�kad fırkaları hang�ler�d�r? Mükemmel b�r �t�kad sah�b� nasıl olmalıdır?

İt�kad, lügatte b�r şeye düğüm atmışçasına bağlanmak, gönülden �nanmak ve aks�ne �ht�mal vermeyecek şek�lde b�r
şey� kabullenmek demekt�r. Istılahta �se, Allah'ın emrett�ğ� ve Efend�m�z'�n (sallallâhu aleyh� ve sellem) sünnet-�
sen�yyes� �le aydınlatıp tavz�h buyurduğu hak�katler� kalben tasd�k etmekt�r. Matur�dî ak�des�ne göre �t�kad, d�n�
esasları l�sanla �t�raf etmekten �baret olmasına karşılık, bazı Ehl-� Sünnet ulemasına göre o, bunları amel ve
davranışlarla da yer�ne get�rmek demekt�r. Bu yönüyle de �t�kadın, "�man" mânâsına geld�ğ� söyleneb�l�r.

Sayı �t�barıyla �t�kad mezhepler�n� tesp�t etmek oldukça zordur. "Haber�n�z olsun! S�zden önce Ehl-� K�tap, yetm�ş �k�
m�llete (d�ne, fırkaya) bölündüler. Bu ümmet �se yetm�ş üç fırkaya bölünecek. Bunlardan yetm�ş �k�s� ateşte, sadece
b�r� Cennet'ted�r." Bu da Ehl-� Sünnet ve'l-Cemaatt�r. "Benî İsra�l yetm�ş �k� m�llete (d�ne, fırkaya) bölünmüştü. Ben�m
ümmet�m de yetm�ş üç m�llete bölünecekt�r. Bunlardan b�r tanes� har�ç heps� ateşted�r. "Bu fırka hang�s�d�r?" d�ye
sorulduğunda da, "Ben�m ve ashabımın üzer�nde olduğu ç�zg�y� tak�p edenlerd�r!" buyurdular." had�s-� şer�fler�nde
Efend�m�z (sallallâhu aleyh� ve sellem), Ehl-� K�tab'ın yetm�ş �k�, Müslümanların �se yetm�ş üç fırkaya ayrılacağını �fade
buyurmaktadır k�, bu daha sonraları gerçekleşm�ş ve Allah Resûlü'nün (sallallâhu aleyh� ve sellem) vefatını müteak�p
Müslümanlar pek çok fırkaya ayrılmışlardır. Ama o günden bugüne Müslümanların hayatlarına ve kaderler�ne daha
z�yade "Ehl-� Sünnet ve'l-Cemaat" anlayışı hâk�m olmuştur. Meselâ Emev�ler, -�çler�nde Mutez�le'ye taraftar olanlar
�st�sna ed�lecek olursa- Abbas�ler, Selçuklular, Karahanlılar ve Harzeml�ler büyük çoğunlukları �t�barıyla Ehl-� Sünnet
ve'l-Cemaat anlayış ve �t�kadını terc�h etm�şlerd�r. Bünyes�nde değ�ş�k kav�m ve m�lletler olmasına rağmen Osmanlı
Devlet�nde de, hep hâk�m unsur Ehl-� Sünnet ve'l-Cemaat olmuştur.

"Mükemmel �t�kad sah�b� nasıl olmalıdır?" sorusuna gel�nce, yukarıda da �fade ed�ld�ğ� g�b� �nanılması gerekl� olan
hususlara, aks�ne �ht�mal vermeyecek şek�lde �nanma, mükemmel b�r �t�kaddır. Bu mevzuda ölçü, Efend�m�z'�n
(sallallâhu aleyh� ve sellem) doğru yolu tar�f ederken �fade buyurmuş oldukları "Ben ve ashabımın üzer�nde
olduğumuz yoldur." düsturu olmalıdır. Evet, doğru yol, Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem), Hz. Ebû Bek�r, Hz.
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Al�'n�n (radıyallâhu anhüm) yürüdükler� yoldur.

B�raz daha açalım; mükemmel b�r �t�kada sah�p olab�lmek �ç�n evvelâ nazarî olarak �nanılması gerekl� olan hak�katlere,
K�tap ve Sünnet perspekt�f�nde doğru b�r şek�lde �nanılması gerekmekted�r. Meselâ Ş��l�kten ayrılıp müfr�t b�r fırka
teşk�l eden Karmat�ler -hang� esaslara dayanıyorlardı b�lmem- kend�ler�nden başka herkes� öldürmey� en büyük c�had
sayıyorlardı. Onlar, her yerde bu �nançları �st�kamet�nde Müslümanları kılıçtan geç�r�yor, Haremeyn-� Şer�feyn'� basıyor
ve orada b�le, tar�hte emsal� görülmem�ş mezal�mler gerçekleşt�r�yorlardı. İş�n en acı tarafı da onlar bütün bu
c�nayetler� ak�deler�n�n gereğ� olarak �şl�yorlardı.

Y�ne başka b�r müfr�t fırka olan Har�cîler de kend�ler�n� Kur'ân'a çok bağlı görüyor ve bu bağlılığın gereğ� sayarak,
Kur'ân'ın b�r tek emr�ne uymayan herkes� kâf�r kabul ed�yor, sonra da onu öldürmey� en büyük c�had sayıyorlardı. Öte
yandan bu ta�fe yalana karşı da çok hassastılar. Hatta Ehl-� Sünnet âl�mler� bu özell�kler�nden dolayı, onlardan had�s
r�vayet etmede de b�r be�s görmüyorlardı. Evet, Har�cîler yalana karşı fevkalâde sert �d�ler; z�ra yalan söylemek onlara

 

-- Kend� İkl�m�m�z
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göre büyük b�r günahtı ve böyle b�r günah �şleyen k�mse d�nden çıkmış demekt�. Dolayısıyla onun da öldürülmes�
gerek�rd�. Kur'ân'a böyles�ne bağlı olmalarına ve günah mevzuunda bu derece tav�zs�z olmalarına rağmen Har�cîler,
�frat ve tefr�tlerle dengey� koruyamamış ve kazanma kuşağında kaybetm�şlerd�.

Tar�he bakıldığında, Efend�m�z'�n (sallallâhu aleyh� ve sellem) "Ben�m ve ashabımın üzer�nde olduğu yol." d�yerek
�fade buyurduğu yolun dışına çıkanların, hep yollarda dökülüp kaldıkları görülecekt�r. Aslında bu had�s-� şer�f b�ze,
nazarî plânda doğru yolun hang�s� olduğunu gayet açık b�r şek�lde �fade etmekted�r. B�r �nsan aks�ne �ht�mal
vermeyecek şek�lde b�r şeye �nanab�l�r. Hatta bu �manının gereğ� olarak da Hasan Sabbah'ın mür�dler� g�b� masum
�nsanları rahatlıkla öldüreb�leceğ� g�b� kend�s�n� de öldüreb�l�r.. ve dahası bu hareket�yle Cennet'e g�receğ�n� de
zannedeb�l�r. N�tek�m Hasan Sabbah, mür�dler�ne "Bugün falan cam�y� bas, on k�ş�y� öldür. Ben sen�n Cennet'�n�
tekeffül ed�yorum." ded�ğ�nde onlar, h�ç tereddüt etmeden ve gözler�n� kırpmadan bunu yapab�l�yorlardı. İşte bu, çok
sağlam b�r �t�kadla beraber korkunç b�r �nh�raf ve müth�ş b�r sapıklığın �fades�d�r. O bakımdan evvelâ �t�kadın çok
sağlam �lâhî esas ve prens�plere bağlanması gerekmekted�r.

İk�nc� olarak, �t�kad çok sağlam nazarî yanlarıyla beraber, amel ve aks�yonla da mutlaka kuvvetlend�r�lmel�d�r. B�r
�nsan, devamlı tefekkür yamaçlarında dolaşıp Rab �le münasebet yollarını araştırdığı sürece tahk�kî �manı elde
edeb�l�r.

Evet, b�r k�mse her an, kâ�natta duyup gördüğü hak�katlerle "mâr�fetullah" ufkunu açıp �nk�şaf ett�reb�l�yorsa bu �nsan
kend� �rfan dünyası adına da�ma gönlünde ışıktan b�r dantelâ örüyor demekt�r. Tefekkürden mahrum zavallı s�neler�n
�manlarının kuvvetlenmes� çok zor ve -Cenâb-ı Hakk'ın mevh�be-� �lâh�ye nev�nden �hsanına mazhar olanlar har�ç-
böyleler�n�n �man adına ortaya koydukları heyecanları da sadece b�r h�sten �barett�r.

Hak�kî �nanca gel�nce, o bütün bunların ötes�nde daha farklı b�r keyf�yett�r. Çünkü �nanmış ve �nancını tefekkürle
yoğurmuş b�r �nsanın s�nes� her zaman b�r buhurdanlık g�b� tüter durur. İşte bu faal�yete "amel�yat-ı f�kr�ye"
den�lmekted�r ve bu, �manı kuvvetlend�rmen�n öneml� b�r yoludur. Z�ra �nsanın �manda z�rve noktaya ulaşab�lmes� �ç�n
her zaman böyle f�krî b�r operasyona �ht�yacı vardır.

Üçüncü ve en öneml� mesele �se, amelle �manın kuvvetlend�r�lmes� meseles�d�r. Sadece b�z�m düşünürler�m�z değ�l;
Batı'dak� b�r kısım düşünürler de bu noktaya önem verm�şlerd�r. Evet, sadece �t�kadın nazarî yönü �le Allah gerekt�ğ�
g�b� b�l�nemez. Her ne kadar k�ş�, nazarî yönden �nandığını zannetse de böyle b�r�n�n �manının �nk�şaf etmes� mümkün
değ�ld�r. Z�ra �man, ancak amelle �nk�şaf eder. Rabb�ne devamlı �badet eden ve bunu h�ç ara vermeden yapan b�r
�nsanı -Allah'ın �zn�yle- şeytanî h�çb�r gücün yıkması ve onun �manını el�nden alması mümkün değ�ld�r. Z�ra artık onun
�manı �badetle perç�nlenm�ş ve aks�ne �ht�mal vermeyecek şek�lde bütün benl�ğ�ne mâl olmuştur.

Her şey�n b�r tecrübe alanı vardır ve o mutlaka o alanda tecrübe ed�lmel�d�r. K�mya �le alâkalı b�r mesele, k�mya
laboratuvarında tahl�le tâb� tutulmalı ve böyle b�r konu �nşaat mühend�sl�ğ� �le �lg�l� kr�terlerle test ed�lmemel�d�r. Y�ne
tıbbın değ�ş�k dallarından her b�r�n�n kend�ne a�t b�r sahası vardır. Bunların bazılarında mahsusat den�len ve daha
z�yade görülen, duyulan ve h�ssed�len poz�t�f hüv�yettek� mevzular ele alınarak tecrübeye tâb� tutulur k�, bu sahaların
dışında tecrübe ed�ld�kler�nde, kat'�yen �sten�len net�ce elde ed�lemez. Aynen bunun g�b� kalbî ve ruhî hayatı �nk�şaf
ett�rmen�n de kend�ne göre b�r alanı vardır.. ve başka yollarla ona ulaşılması mümkün değ�ld�r. Z�ra k�ş�n�n doğrudan
doğruya kend�s�n� çok yüksek hak�katlere ver�p, onda fân� olması, sık sık z�hnen, f�kren ve ruhen Allah'a doğru
seyahatler tert�p etmes�ne, bell� ölçüde de olsa beden ve c�sman�yet�ne baş kaldırmasına bağlıdır. Ehlullahtan, tek b�r
�man hak�kat�n�n �nk�şafı �ç�n, senelerce uğraşanlar vardır.

Evet, bu mevzuda terakk� etmek, çok c�ddî gayret göstermeye ve fedakârlıkta bulunmaya vâbested�r. Kaldı k� �nsan,
da�ma yen�lense de, gece-gündüz münavebes� g�b�, her zaman ışığı karanlıklar tak�p edecek ve sürekl� yen�lenme
�ht�yacı hâsıl olacaktır. Bu �t�barla b�r yandan hâd�seler, zaman ve eşya, �nsanın ruhunu karartırken öte yandan da o,
�man mevzuunda gönül ve ruh dünyasında yen�den b�r d�r�l�ş gerçekleşt�rmel� ve tazelenme yollarını araştırmalıdır k�,
ötelere d�r� olarak �nt�kal edeb�ls�n.

İşte böyle davranma, meselen�n amelî yönüdür ve çok büyük b�r ehemm�yet arz etmekted�r. Bu hak�kate b�naen Kant
da, Cenâb-ı Hakk'ın b�l�nmes� mevzuunda "Nazarî şeylerle Allah b�l�nemez." dem�şt�r. İnsan, matemat�ksel olarak �k�
kere �k� dört eder kat'�yet�nde �nanılması gereken hak�katler� kafasına koysa b�le, bunlar kalb ve latîfeler�ne
yerleşmed�kçe o k�msen�n tahk�kî �mana ulaşması mümkün değ�ld�r. Z�ra mücerret �man, �ş�n sadece nazarî yönünü
teşk�l etmekted�r. İmanın, �nsanın �ç�nde petekleşmes� �se amele bağlıdır.
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< Öncek� Sonrak� >

İman, onu mâr�fet arayan d�mağlarda, gözler�n� âfâk ve enfüste gezd�ren gönüllerde ve da�ma b�r buhurdanlık g�b�
tüten s�nelerde kökleş�p gel�ş�r.. evet bu mevzuda ısrar şarttır. Bu sebepled�r k� "ehlullah" seyr u sülûkler�nden asgarî
kırk günler�n� nefsanî lezzetlerden kend�ler�n� uzak tutmaya ayırmış ve kalbî hayata yönelm�şlerd�r. Bu, "Yeme, �çme,
yatma ve konuşma kontrol altına alındığı takd�rde �nsan kırk gün �ç�nde, mutlaka bell� b�r yere gel�r." demek değ�ld�r.
Ama bu zaman �ç�nde �nsan, g�deceğ� doğru yolu bulab�l�r ve az dah� olsa bu yolda b�r alışkanlık kazanab�l�r. Bu öyle
b�r kazançtır k�, �ht�mal o, bu yolu bulduktan sonra, farklılaşması, yen� farklılaşmalara referans hep sağlam adımlarla
Allah'a yürüyecekt�r.

Evet, Allah'a ulaşma adına sağlam b�r yol ve s�stem bulunduktan sonra, önce bu yolda tam b�r ger�l�me geç�lmel�,
daha sonra da yüce hak�katlere konsantre olmanın yolları araştırılmalıdır. Bu hususta, da�ma talepte bulunmak
kest�rme b�r yoldur. Z�ra "Men talebe ve cedde vecede" fehvâsınca talep eden, talep ett�ğ� şey�n arkasına düşer ve bu
yolda c�dd�yet göster�rse, er-geç aradığını bulur. Net�cede N�yaz-� Mısrî'n�n "Mâverâdan bekl�yorken b�r haber/Perde
kalktı öyle gördüm ben ben�." sözüyle �fade ett�ğ� g�b�, k�ş�n�n gözünden perde aralanınca, hak�kat kend�
husus�yetler�yle ona bel�r�r ve o k�mse, kâ�natın her tarafını âdeta b�r �rfan peteğ� şekl�nde müşâhede etmeye başlar.
İşte bu ufka ulaşmış b�r �nsan �ç�n artık karanlık yoktur; her yer aydınlanır ve Cennet'e g�den b�r yola dönüşür.
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Kulluk Sırrı
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 27 Aralık 2001. Kategor� Kırık Test�-1

Oy:  / 28 
En Kötü En İy� Oy ver

enâb-ı Hakk’a teveccühte, �badet ve dualarda b�r kulluk sırrı (sırr-ı ubûd�yet) vardır. Yan� onlara yüklenen
mânâları kul b�lemeyeb�l�r; ama sırf emred�ld�ğ� �ç�n onların gereğ�n� edâ eder ve böylece emre âmâde b�r kul
olduğunu göster�r. Kulluk ves�les�yle, kalb�n, ruhun, h�ss�n ve sırrın beslenmes�; Allah’a (celle celâluhû)

teveccühü g�b� maslahatlar hâsıl olab�l�r. İnsan b�raz düşündüğünde bunlar dışında başka b�r kısım h�kmet ve
faydaların meydana geld�ğ�n� de göreb�l�r.

Mesela, zekâtın b�r İslâm köprüsü ve fak�r �le zeng�nler� yan yana get�r�c�, ısındırıcı, n�fak ve ş�kakı önley�c� b�r tedb�r
olduğu akılla anlaşılab�l�r. Haccın b�r seyahat ve tenezzüh olarak �nsanı d�nlend�rd�ğ�, ona yen�den kend�ne gelme
fırsatı verd�ğ� ve aynı zamanda onun âlem-� İslâm çapında b�r kongre olduğu düşünüleb�l�r. Oruçla, �nsan nefs�n�n
�taat� öğrend�ğ�, b�r nev� perh�z yaptığı ve sıhhat bulduğu net�ces� çıkarılab�l�r.

Fakat b�r mü’m�n �badetler�n� kat’�yen bu fayda ve maslahatlara bağlamaz. Çünkü o b�l�r k�, �badetlerde “taabbüdîl�k”;
yan� h�kmet ve maslahatları ne olursa olsun, onları anlasın ya da anlamasın, nasıl b�ld�r�ld� ve emred�ld� �se ona göre
hareket etmek ve o em�rde kend� aklının almadığı daha pek çok h�kmetler olab�leceğ�n� düşünmek esastır. Zekat, oruç
ve hacda olduğu g�b� namazın bel�rl� vak�tlere tahs�s�, rek’at sayısındak� farklılıklar, rükû, sücud ve kıyam g�b� hususî
hareketler �ç�n bazı h�kmetler aklına gelse de mü’m�n, bunları her şeyden önce Rabb’�m�z böyle emrett�ğ� �ç�n bu
şek�lde yer�ne get�r�r k�, fıkıh metodoloj�s�nde �badetlerde gözet�len bu husus�yete “taabbüdîl�k” den�r.

Taabbüdî olan şeyler�n öneml� b�r yanı şudur: S�z yaptığınız şeyle, ondan sonra Cenâb-ı Hak tarafından s�ze lütfed�len
şey arasında tenâsüb-� �ll�yet (sebeb-sonuç �l�şk�s�) prens�b�ne göre b�r münasebet göremezs�n�z. Mesela, namaz
kılarsınız, dünyevî-uhrevî, kalbî-ruhî, aklî-h�ssî öyle matluplarınız hasıl olur k�, bu nasıl oldu d�ye şaşırırsınız. Burada
�nce b�r nokta vardır; taabbüdîl�k, taabbüdîl�k hesabına �şler ve s�zde sadece emred�ld�ğ� �ç�n �badet etme duygusunu
gel�şt�r�r.

Efend�m�z�n (sallallahu aleyh� ve sellem) muc�zeler�n� düşünürsen�z, yerdek� b�r parmağın kalkmasıyla kamer nasıl �k�
parça oluyor; parmağıyla �şaret ed�nce ağaç nasıl onun yanına gel�yor; mübarek el�n� b�r yemeğ�n üzer�nde b�r �k� defa
gezd�r�nce o yemek nasıl bereketlen�yor, on k�ş�l�kken yed� yüz k�ş�y� doyuruyor!... Bütün bunlarda tenâsüb-� �ll�yet
prens�b�ne göre, meselen�n makul yanı olmadığından öyle anlaşılır k� Allah (celle celâluhû), hususî b�r lütufta
bulunuyor. Aynen öyle de, �nsan kend� �badetler� ve onlardan hasıl olan net�cey� gördükçe; tavırları, davranışları, ruhî
ve kalbî hayatı açısından lütuf ve n�metlere mazhar oldukça taabbüdîl�k mülahazası da artar.

Ayrıca taabbüdîl�k, kulluk vaz�fes�n�n arkasında h�çb�r şey aramama ve ameller� sadece Allah’ın emr�ne bağlama
duygusunu, Allah’a (celle celâluhû) hal�sâne teveccüh h�ss�n� meydana get�rd�ğ� �ç�n çok önem arz eder. Onun rıza ve
hoşnutluğunu arama duygusunu besler. Hatta sadece farz �badetlerde değ�l; �nsanın ferdî, a�levî ve �ct�maî hayatıyla
alakalı vaz’ed�lm�ş esaslarda da b�r taabbüdîl�k vardır. İnsan günlük hayatında yapageld�ğ� �şlerde ve muâmelâtta da
sadece emred�ld�ğ� �ç�n yapma n�yet�n� gözeteb�l�r. Âd�yât ve muâmelâtta akla, mantığa ve h�kmete muvafık mânâların
olduğu hususu daha çok görülse de, onlarda b�le “emred�lm�ş olmaları”nı esas alab�l�r. Ve kul �ster �badetler�n�, �sterse
günlük hayatta yapageld�ğ� şeyler�, taabbüdîl�k mülahazasına bağlı yaparsa, kend�s�n� hâl�sâne kulluk ruhuna
alıştırmış olur. Bunu Üstad Hazretler�n�n sözüyle �rt�batlandırab�l�rs�n�z: İnsan yaptığı b�r kısım âdetler�n� Allah rızası

 

-- Kırık Test�-1

arama...
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�ç�n yapar, onları sağlam b�r n�yete bağlarsa, mesela Efend�m�z�n (sallallahu aleyh� ve sellem) sünnet-� sen�yyes�ne
uyma n�yet�yle onun g�b� yer, onun g�b� oturur kalkar ve her hareket�nde ona benzemeye çalışırsa âdetler�n� dah�
�badete çev�rm�ş olur.

Taabbüdîl�k esasının temel�ndek� espr� şudur: Cenâb-ı Allah hak�kî Mâl�k ve hak�kî Mutasarrıf’tır; �nsanlar da onun
kulları ve dolayısıyla mülküdürler. Mülk sah�b�, mülkünde �sted�ğ� tasarrufu yapar. Öyleyse, o b�z�m tavır ve
davranışlarımızı bel�rlemede de “Mutlak Hâk�m”d�r. Bununla beraber, Allah (celle celâluhû) âd�yât �ç�nde �nsanlara b�r
h�lafet mânâsı verm�ş, eşyaya müdahale etme hakkı tanımıştır k�, bu �zâfî b�r mâl�k�yett�r. İnsanlar, “Mutlak Hâk�m”e,
“Mutlak Mutasarrıf”a taabbüdîl�k mülahazasıyla mutlak tesl�m ve tâb� olmalı; âd�yatta da eşyaya müdahale etme
mevzuunda kend�ler�ne tanınan �zâfî ve n�sbî hakkı kullanmalıdırlar. Ama bu hakkı kullanırken de b�lmel�d�rler k�, asıl
mal sah�b� ve “Müsebb�b-� Hak�kî” Allah’tır.

Allah Teâlâ kâ�natta âdât-ı Sübhân�ye d�yeb�leceğ�m�z, dâf�a-câz�be (�tme-çekme) kanunu, sürtünme kanunu,
yerçek�m� kanunu g�b� bazı kanunlar yaratmıştır. Mesela, otlar ve ağaçlar toprakta kuvve-� �nbât�yes�n� bulduğu,
güneşle temasını devam ett�rd�ğ� ve b�r de suyla buluştuğu sürece büyür, gel�ş�r ve ver�ml� olur. B�tk�ler�n su ves�les�yle
gel�ş�p büyümes�, meyve ve ürün vermes� de Allah’ın b�r kanunudur. Aslında sulamadan hasıl olacak net�cey� yaratan
Allah’tır (celle celâluhû); ama onu b�r sebep olarak halk etm�şt�r. B�z bu sebeb� b�l�nce devr�n şartlarına, �l�m, teknoloj�
ve �drak�ne göre değ�ş�k sulama usuller� gel�şt�r�r ve onları tatb�k eder�z. Tohumu atarken, o tohumdan beklenen
net�cen�n en azamî derecede hasıl olması �ç�n nasıl b�r ekme metodu uygulamak gerek�yorsa onu arar, bulur ve
uygularız.

Fakat daha tohumu atarken de “Ben�m yapıp ett�kler�m sadece b�r sebept�r. Ürünü verecek Allah’tır. Bunları büyütürse
o büyütür. B�re �k� ver�rse o ver�r. Fakat �zzet ve azamet�ne sebebler� perde yapar” der�z. “İzzet ve Azamet �ster k�,
esbâb perdedârı dest-� Kudret ola aklın nazarında. Tevh�d ve Celâl de �ster k�, esbâb el�n� çeks�n tes�r-� hak�kîden”
mülahazasına bağlı kalırız. İşte böyle b�r meseley� dah� taabüdîl�ğe bağlayarak Allah’a (celle celâluhû) kulluk eder; o,
b�ze �zafî de olsa eşyaya müdahale hakkı ve �mkânı verd�ğ� ve bunu da emrett�ğ� �ç�n sebepler� yer�ne get�r�rsek asıl
kulluk şuurunu yakalamış oluruz.

İbadetlerde beklentisiz olma
Evet, ubûd�yet sırrını kavramış b�r mü’m�n, bütün ameller�n� sadece Allah’ın hoşnutluğuna bağlar. Sadece Allah
Teâlâ’nın rızasına g�den kapıyı açmaya, kor�doru kullanmaya çalışır. Cenâb-ı Hak, onun ruhuna da kend� gücünü
kazandırırsa ve aynı zamanda onu kalbî hayat sev�yes�ne çıkarırsa, bunu Rahman u Rahîm’�n ayrı b�r lütfu olarak
görür. Böyle b�r net�cey� hâsıl etse de etmese de, o Yüce Yaratıcı’ya tahsîs-� nazar ederek kullukta d�ren�r. Hatta bazı
har�kulâdel�klere, hâl�sâne b�r tavırla, ehlullahın baktığı g�b� bakar; “Değ�ld�r bu bana lâyık, bu bende; bana bu lütf �le
�hsan nedend�r! Ben �stenmes� gerekl� olan şeyler�n en büyüğünü �stem�şt�m. Ben sen� �stem�şt�m. Sen ben�m ol,
başka h�çb�r şey�m olmasa da olur. Çünkü ancak sen� bulursam her şey� bulmuş, fak�rl�kten kurtulmuş olurum”
mülâhazasını seslend�r�r ve tam b�r ubûd�yet şuuruyla yaşar.

Bu çet�n yolda yalnızca beklent�s�z olanlar takılıp yollarda kalmaz, d�ğerler� her zaman aldanab�l�rler. Beklent�s�z
�nsanın kalb� hep şu mülâhazalarla atar: “Ya Rabb�, sen bana meccânen sonsuz n�metler verm�şs�n! Ben her şey�
zaten peş�nen almışım. Bana hayat n�met�n� verm�şs�n, ben� �nsan olmakla şereflend�rm�şs�n, İslâm�yet nuruyla
gönlümü aydınlatmışsın, mâr�fet ve muhabbet kor�dorunda yürüme �mkânı lütuf buyurmuşsun. D�ne, vatan ve m�llete
h�zmet etme �mkânları bahşetm�şs�n. Ben alacağımı zaten almışım ve ben� bütün bu n�metlere karşı ubûd�yet g�b�
lezzetl�, rahat ve haf�f b�r h�zmetle mükellef kılmışsın. İşte ş�md� bana düşen, sen�n o �hsanlarını �y� değerlend�rmek
suret�yle hoşnutluğunu kazanmak. Gücümün yett�ğ�nce sana kul olmak, sonra da sen�n rahmet ve kerem�ne �lt�ca
etmek.”

İşte bu mülâhazalardan dolayı Hak dostları dualarında çok defa şöyle yakarırlar: “Ya Rabb�! B�z�m var olmaya, şuna
buna h�ç �ht�yacımız yokken, sen b�ze �ht�yacımız olmayan şeyler� b�le n�met olarak verd�n. Ş�md�yse hâl�sâne kulluğa
�ht�yacımız var. Sen�n lütf u kerem�ne muhtacız. B�z yoktuk, var olmayı da h�ç düşünemezd�k, �nsan olmayı h�ç
mülâhazaya almamıştık, alamazdık. Bunlar b�z�m �ht�yacımız değ�ld�. Ama sen kerem�nle lütfett�n. Oysak� bundan
sonra ayakta durab�lmek �ç�n sana çok muhtacız; sürçmemek, düşmemek �ç�n sana çok muhtacız... Cennet yolunda
kalab�lmek �ç�n sana çok muhtacız; zaaflarımıza takılmamak ve rızana yürümek �ç�n sana çok muhtacız. Ey
�ht�yacımız olmayan şeyler� nas�p eden Allah’ım! İht�yacımız olan şeyler� de senden d�len�yoruz...”
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Evet, Cenâb-ı Hakk’ı nasıl b�lmem�z lâzım gel�yorsa o ölçüde b�lmem�z çok öneml�d�r. B�ze baktığı g�b� ona bakmamız;
b�ze teveccüh ett�ğ� g�b� teveccühte bulunmamız çok öneml�d�r. Daha ne d�yey�m, bunu da y�ne onun kapısında arıyor,
“Ya Rabb�! B�ze kend�n� tanıt, mâr�fet�n� gönüller�m�ze duyur, muhabbet�nle ruhlarımızı doyur. Kalbler�m�z h�ç �nh�raf
etmes�n. B�ze şeytan ve nefs-� emmâren�n üstes�nden gelme �rade gücü ver!” d�yorum.

İbadette şirk ve riya
B�r �nsanın yalnızken der�nce �badet ed�p başkalarının yanında sığ yapması r�ya; kend� kend�ne yaptığında ver�p
ver�şt�r�p başkalarının yanında özen�p bezenmes� �se ş�rk kabul ed�lm�şt�r. Rabb’�nle arandak� münasebete
bakacaksın; �nsanların mülâhazalarını nazar-ı �t�bare aldın mı, k�rlet�yorsun demekt�r. B�z kend� boyumuzun kulluğunu
ortaya koymalı; göster�ş ve takl�te g�rmemel�y�z.

Bununla beraber, “Herkes kend� mâr�fet ufkuna göre �badet eder; ben�m mâr�fet ufkum uyuklamaya, uyuşukluğa
müsaade ed�yor” şekl�nde b�r düşünceyle meseley� haf�fe almak da yanlış olur. Kalb�m�ze saygılı olmak
mecbur�yet�ndey�z. Kulluk şuuruyla dopdolu olarak �radeler�m�z�n hakkını vermel�y�z.

Yorgunluk
B�z aslında kulluktan yana b�r yorgunluk yaşıyoruz. Hep�m�z yorgun asker g�b�y�z, âdeta �badetlerden yorulmuşuz. B�r
bıkkınlık var. Müslümanlığa çok avamca bakıyoruz. Kalbler�m�zde onu çok daraltıyor, sığlaştırıyoruz. Bütün ramazan
boyunca ekranlarda b�r şeyler konuşuldu, d�n anlatıldı; ama h�çb�r�s� yen� Müslüman olmuş b�r zenc� kadının
konuştuğu kadar anlamlı konuşmadı. O ne güzel şuur, meseleler� ne güzel kavrama…

B�z ülfet�n zebunu olmuşuz. Değerler, gözümüzde renk atmış, matlaşmış; �ç�m�zde heyecan uyarmıyor. İbadetler�
şeker şerbet yudumlar g�b� edâ edem�yoruz. Ned�r bu mekr-� �lâhî b�lem�yorum? Neden duyamıyoruz? Neden heyecan
yok? Her namazda cemaatten b�r �k� �nsanın �ç� geçse bu konsantrasyon ruhlarda çok şey �fade edeb�l�r. Ama neden
olmuyor, b�lem�yorum?

Heyecansız, derinliğe ulaşmak imkânsız
Okuduğumuz Kur’ân-ı Ker�m ve yaptığımız evrâd u ezkârın şuursuzca yapılması matlup değ�lse de, böyle yapılırsa
da b�r kısım duygularımıza h�tap eder ve bu �t�barla �st�fade etm�ş oluruz. Üm�t eder�z k�; o kadarcık b�r gayret b�le tıpkı
yağmur taneler� g�b�, toprağın bağrındak� tohumların uyarılmasına ves�le olur. İnsana düşen �se daha der�nce �st�fade
edeb�lmes�d�r. Daha der�n mülâhazalara açılab�lmek �ç�n de �nsanın kend�n� b�raz zorlaması lâzımdır. Her kel�mey�, her
�fadey� b�r �drak ve şuur �ç�nde, b�r cehd �le kalb�n der�nl�kler�ne �nd�rmek gerek�r. Şuurluca duyab�lme, b�r� b�n yapar.
“Şuurluca okuyamıyorum” d�yerek terk etmek de hata olur.

Her zaman aynı yüksek ruh eng�nl�ğ�n� yaşayamama, kabz hal�nden kaynaklanıyor olab�l�r. Aslında bu durum da
müsbet yolda değerlend�r�leb�l�r. Z�ra, kabz hal�, basta açılmanın yoludur. Kabz, bast kapısının tokmağıdır.

Hasan-ı Basrî’den iki söz ve hatırlattıkları
Hasan-ı Basrî der k�; “İl�mce d�ğer �nsanlardan üstün olan k�mseye yakışan, amelce de onlara üstün olmasıdır.”
Vatana m�llete h�zmet ederken önde görünenler normal �nsanlardan daha çok evrâd u ezkâr yapmalı. Bunun
sebepler�n� şöyle sıralayab�l�r�z: 1) Sorumluluğu ağır olan �nsanlar duaya, evrâd u ezkâra ve �nayet el� �stemeye daha
çok muhtaçtır. 2) Kend� konumunda der�nce �nanmanın gereğ� olarak kulun �badet u tâat� artmalıdır. Yan�, kulun
�mandak� der�nl�ğ� zaten onu daha çok z�kre sevk eder. 3) “Efelâ ekûnu abden şekûrâ” sırrına göre o şükreden b�r kul
olmak �ç�n sürekl� �badete yönelmel�. Ayrıca, o konumdak� �nsanlar harem da�res�nde bulunmaktadırlar. Orada bulunan
k�mseler, kor�dorda duranlar g�b� davranamazlar.

Hasan-ı Basrî’ye n�sbet ed�len b�r başka sözde de şöyle den�l�r: “B�z �lm� dünya �ç�n �stem�şt�k, o b�z� ah�rete çekt�.” Bu
söz ondan daha önce de söylenm�ş olab�l�r; ama ona dayandırılır. Sank� onunla �şt�har etm�şt�r. “Tâb�în ubûd�yette ve
�l�mde sahabeden önde görünüyor” desek doğru olab�l�r. Ancak sahabe �man ve ubûd�yet�n başka b�r yönünü tems�l
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ed�yordu. O da, d�n� muhafaza, s�yanet ve emanet� sağ sal�m yen� nesle nakletme, ubûd�yet ve �l�m �ç�n uygun zem�n
hazırlama meseles�yd�. Sahabe olmasaydı d�n olmazdı. Bundan dolayı, onların asrı en hayırlı asırdır ve onlar,
sonrak�ler�n sevaplarından da h�ssedardırlar.

Evet, tâb�în devr� �lm�n ve o �l�mle amel�n z�rvede olduğu b�r dev�rd�r. Had�sde buyrulur k�: İl�mden �lk kaldırılacak şey
huşûdur. Şu an �l�mde huşû kaybed�ld�; o kaybed�l�nce de âdeta her şey b�tt�. Hayatımda tanıdığım b�rkaç �nsan vardı.
Mesela, b�r�s� namazını o kadar temk�nle kılardı k�, b�rkaç k�ş� bana şöyle dem�şt�: “Onun dükkânının önünden
geçerken b�r kere baksam ah�ret� hatırlıyorum.” Evet, mü’m�n, hele k� �l�m sah�b� b�r mü’m�n görüldüğünde Allah (celle
celâluhû) hatırlanmalı.

Halis ibadet ve kulak hırsızları
İnsan, �badet ü tâat�ne, evrâd ü ezkârına, dua ve yakarışlarına başka mülâhazaları karıştırdığında da bazı net�celere
ulaşab�l�r. Mesela, c�nlerle uğraşanlar, muska yazanlar bazı fevkalâde şeylere ulaşab�l�rler. O yolda yaptıkları bazı
şeylerle metaf�z�k dünya adına b�r kısım keş�flerde bulunab�l�rler. O net�celer� görünce akla geleb�l�r k�, bunlar ruha
kend� gücünü kazandırıyor ve ruh hayatına yüksel�yorlar; lât�fe-� Rabbân�ye yörüngel� hayat ufkuna ve sır sev�yes�ne
yürüyorlar. Oysa, Hır�st�yan m�st�kler� ve Bud�st rah�pler de b�r kısım fevkalâde şeyler serg�l�yorlar. Kend�n� tamamen
kozmosa kaptırmış olan �nsanlar ve Brahman�stler de o türlü şeyler� elde edeb�l�yorlar. B�z de o yolla bazı şeylere
ulaşıyorsak, aramızdak� fark ned�r?

Bu �k� şey arasında çok öneml� b�r fark vardır. Kur’ân da bu farka �şaret eder. Vah�y b�ze gel�rken veya melekler
aralarında muhâverede bulunurken, Cenâb-ı Allah’tan duydukları b�r şey� aralarında konuşur, b�rb�rler�ne fısıldarken
orada şeytanlar da �st�râk-ı sem’de, yan� “kulak hırsızlığı”nda bulunuyorlar. Şeytan ve onun avenes� kulak hırsızlığı
yaparken ve b�r kısmını çalıp ger� kalanını kend� asılsız sözler�yle tamamladıkları haberler� �nsî dostlarına hevâc�s
(şeytanî vesveseler) olarak �let�rken; melekler Allah’tan (celle celâluhû) doğrudan doğruya haber alıyor, kend�ler�ne
bahşed�len meşru haklarını kullanıyor, n�met olarak ver�len ş�frey� �şlet�yor, o kapıyı açıyor ve o kapıdan marz�yât-ı
�lâh�yeye yürüyorlar. Bu da y�ne sadık elç�ler ves�les�yle vah�y ya da �lham olarak sadık �nsanlara ulaştırılıyor. İk�s�ne
de aynı kapıdan g�r�l�yor g�b� oluyor; fakat b�r�nde hedef Allah’ın rızası olduğundan ve Mâl�k-� Hak�kî’n�n �zn� da�res�nde
gerçekleşt�ğ�nden o makbul; d�ğer� de mezmum kabul ed�l�yor.

İşte ruha kend� gücünü kazandırmaya, kalbî ve ruhî hayat sev�yes�ne ulaşmaya, mesela seyr u sülûk-� ruhân�yle kat-ı
merât�p etmeye çalışan sam�mî b�r mü’m�n (sam�mî d�yorum; z�ra ubûd�yet�yle başka net�celer� beklemeyenler�
kasted�yorum) ubûd�yet mülâhazası �ç�nde Allah’ın rızasını hedefleyerek bu yolda yürür. Sadece onun hoşnutluğuna
k�l�tlen�r. O razı olduğu �ç�n de bu gayret�yle b�r sır kapısını aralar. Bu konuda ona müdahale de ed�lmez. İst�râk-ı
sem’de bulunmadığından dolayı ervâh-ı tayy�be onun önünü almaz, üzer�ne şahablar yağdırmaz, başına dert açmaz.
Çünkü o sadece �çer�ye g�rmede serbest bırakıldığı b�r kapıyı açmaya çalışıyordur. B�r kapıyı, b�r çantayı, b�r kasayı
açmada kullanılan anahtar ya da ş�fre g�b� b�r ves�leyle o sır kapısını açmaya gayret ed�yordur. D�ğerler� �se, tıpkı
şeytanların �st�râk-ı sem’� g�b�, bankaları boşaltıp �nsanların paralarını soyan hırsızlara benzer, gayr-� meşru b�r �ş
yaptıklarından her an başlarına şahaplar yağab�l�r; yakalanıp derdest ed�leb�l�rler. Çünkü yürüdükler� yol gayr-�
meşrudur ve o şek�lde yürüme �z�nler� de yoktur.

İşte, ruha kend� gücünü kazandıracağım derken, Allah’ın rızasını gözetmeyenler ve kend�ler�ne müsaade ed�ld�ğ�
yolda ve �z�n ver�ld�ğ� şek�lde yürümeyenler, yolda kalır ve ruhlarından da olurlar. Bu konuda acı ve �bret dolu örnekler
vardır. Bunlar metaf�z�kle alâkalı güçler�n� ortaya koymak �ç�n ruhî tecrübelere g�rerler. Fakat başlangıç noktaları,
yürüdükler� yol ve hedefler� Cenâb-ı Allah’ın rıza ve �zn�ne uygun olmadığından zamanla ş�razeden çıkarlar. Şeytanlar
onlara b�rkaç tane doğru haber söyler. Mesela “Bugün Türk�ye’den şunlar gelecek” der. Sonra b�r haber daha... B�r
tane daha... “Ganj Nehr�’n�n suyu b�r metre kadar çek�lecek, g�d�n bakın” derler. Bakarlar k�, gerçekten nehr�n suyu
çek�l�yor. “Bugün orada şu kadar �nsan yakılıp külü savrulacak” derler, doğru çıkar. Beş on defa böyle yapıp b�r gün de
gel�r derler k�, “B�l�yor musun, sen mücedd�ds�n!...” Aradan b�r süre geçer, b�rkaç tane daha doğru haber söylerler ve
sonra “Sen öyle normal, sıradan b�r mücedd�d değ�ls�n, mehdîs�n” derler. B�r zaman sonra da “Sen Mesîh-�
mev’udsun” sözüyle onu beklen�len kurtarıcı olduğuna �nandırır ve hulûl sapıklığına kadar uzanan bu ç�rk�n yolda baş
aşağı get�r�rler.
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Görüldüğü g�b� onlar da aynı anahtarı, aynı ş�frey� bulup kullanıyorlar. Aynı ş�frel� kapıyı açıp g�r�yorlar. G�r�yorlar; ama
mülk sah�b�n�n �zn�n� almadıkları ve ancak onun müsaade ett�ğ� şek�lde davranmadıkları �ç�n b�r hırsız muameles�
görüyorlar. Ve �st�râk-ı sem’�n cezası olarak maksadın aks�yle tokat y�yor, ebedî hasârete düşüyorlar. Tar�h ve
günümüz, İslâm’ın ubûd�yet anlayışından mahrum kaldığından �st�draclara aldanmış, değ�ş�k s�stemler�n kurbanı
olmuş ve ş�razeden çıkmış b�nlerce �nsana şah�tl�k etm�şt�r, etmekted�r.
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Muhasebe ve Kulluk Şuuru
Yazar: Fethullah Gülen, Sızıntı, Mart 1992, C�lt 14, Sayı 158 Tar�h: 29 Aralık 2003. Kategor� Kavramlar

Oy:  / 0 
En Kötü En İy� Oy ver

Muhâsebe; �man, kulluk, tevf�k, kurb�yet ve ebedî saadete mazhar�yet g�b� mevzûlarda, tamamen, İlâhî �nayet, İlâhî
rahmet yörüngel�d�r ve ye�s g�b� mutlak emn�yet�n de en amansız hasmıdır. Evet o, her zaman huzûr ve �tm�nana açık
olmasının yanında, korku, end�şe ve ürpert� eksenl�d�r. Muhâsebeye açık gönüller�n buğulu yamaçlarında her zaman:
"B�ld�ğ�m� b�lseyd�n�z az güler, çok ağlardınız" [1] �n�lt�ler� yankılanır.. ve onun, huzûr ve mehâbet�n �ç �çe yaşandığı
�kl�m�nde, mesul�yet ve sorumlulukla �k� büklüm olmuş en yüce kametler�n: "Keşke kes�l�p b�ç�len b�r ağaç olsaydım"
[2] �nk�sârları uğuldar. Uğuldar da onlar: "Yer bütün gen�şl�ğ�ne rağmen onlar �ç�n daraldı ha daraldı.. ve v�cdanları da
bu daralma altında kaldı" (Tevbe/118) tesp�t�n�n her an kend�ler� �ç�n vâk� ve vâr�d olduğunu h�ssederler. Onların
bey�nler�n�n her guddes�nde: "S�z �ç�n�z� döksen�z de g�zlesen�z de, Allah onunla s�z� hesaba çekecekt�r" (Bakara/284)
tınlamakta ve d�ller�nde: "Âh keşke, anam ben� doğurmasaydı" [3] çığlıkları nümâyândır.

Bu ölçüde kend� kend�n� sorgulamanın zor olduğu söyleneb�l�r; ama bu sev�yede nefs�n� muhâsebeye tâb� tutmayanın
da zamanı değerlend�rmes�; bugünü dünden, yarını da bugünden farklı yaşaması mümkün değ�ld�r. Böyles�
zamanzedeler�n uhrevîl�k performansı göstermeler� �se bütün bütün �mkân hâr�c�d�r.

[1] Buhârî, Kusûf, 2; Müsl�m, Salât, 112; T�rm�zî, Kusûf, 2; İbn Mâce, Zühd, 19.
[2] T�rm�zî, Zühd, 9; İbn Mâce, Zühd, 19.
[3] İbn Sa’d, Tabakât, 3360.
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