HAKİKATLERİ HATIRLATMAK VAAZDIR

Hakikatleri hatırlatmak vaazdır.
Bu hakikatler de nasihattır.
Bir kimsenin iç âlemini yumuşatacak sûretde söz söylemek
nasihatdır. (Nass)dır. Yani söz ayeti kerimeye bağlıdır. Ondan
çıkmıştır.
Ne söylediğini.
Kime söylediğini.
Ne zaman söylediğini unutma. Kuru bir (öğüttür). Öğüt zaten
nasihatın mukabili değildir. Anlamaya çalış.
Bütün kâinatda ne varsa yalnız insanlara ait
Kuşlara. Balıklara. Hayvanlara. Böceklere. Nebatlara aittir.

değildir.

İç ve dışını bil. Yekdiğerine yabancı onlar, birbirlerini
tanımıyorlar. Kuru inançların esiri olma. İnançlar gerçeklerin
gölgesidir. Gölgeleri iyi tanı.
Rüyada gölge yoktur onu hatırla. Gizli olan görülmeyen değil,
görünmeyendir. İlâhi emirler nefse ait isteğin aksidir. Nefis serbest
bırakılmıştır da ondan...
Değişmeyen nizamın dışına çıkmak nefsin işidir. Bu harama
doğru gider.
Nizama gayret ederek uymak helâl yoludur. Tamamıyla itaat
haline geçmek ise farz olanıdır.
Hele bak bildiğin birşey söyleyelim:
Ziynet altından zekât verme kadın için: İmam-ı Azam'a göre 96
dirhemden fazlası için zekât farzdır.
İmam-ı Şafi'ye göre : Kadının ziynetinden zekât verilmez.
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Buna göre : Farz ile farz değildir, verilir ile verilmez arasında
farzı düşünmek doğru olmaz.
Dört mezhep hakdır. Amma. Bu düşünce, bu fetvalar nedir?
Bu meselenin üstüne o kadar yazılı kara kağıtları yığdılar ki
altından çıkmak çok güçtür. Düşünen bir insanın kafasında
(inanmak veya inanmamak) bakımından hakikatı bulmak
imkânsızdır. Bu iş bir mısır tarlasını tarla sahibinden korumaya
benzer.
Bu yazılarımızla basit olarak söylemek icabederse, maddi ve
manevi âlem ile senin cesedinle, nefsinle, ruhun arasındaki ahengi
bildiriyoruz.
İtiraz etme dinle: Sabır belâya karşı isyandır. Aynı zamanda
sabrın içinde küçük bilinmeyen dikkat edilirse bir isyan da vardır.
Kime karşı. Düşün...
Bu; bir resim sergisi bir köre can sıkıcı bir yerdir. Bir dostun
üzüntüsüne her kim olsa iştirak eder. Ama bir dostun başanlarına iyi
niyet ile sevinmek çok yüksek bir ruh hâleti icabeder. (İçinde
sezilmeyen bir haset duygusu gizlidir)…

Meşhur İngiliz (Bernar Şov) un bir sözü vardır. Müslümanların
namazları 2000 yılında doktorların reçetelerinde yer alacaktır.
İngiltere'de demokrasi kemale ermiştir. Az daha yükselse
İslâmiyeti
bulacaktır.
İnsanlar
bu
asırda
kendilerini
kaybetmişlerdir.
Açlıktan ölmek üzere olan bir köpeği alıp yedirirseniz ısırmaz.
Ömür boyu... Nerede tesadüf etse kokunuzdan sizi tanır. Unutmaz.
İşte insan ile köpek arasındaki fark budur. Bazı dostlardan değil,
hapisinden daha iyi ve sadıkdır. Isıracak köpek dişlerini göstermez.
İnsanlara dost olmak arzusunu taşıyan yegâne hayvandır.
Şafilere göre köpek tahir değildir. Diğer imamlara göre
tahirdir.
Tahir efendi bize kelp demiş,
iltifatı bu sözde zahirdir.
Malikidir mezhebim zira
İtikadımca kelp tahirdir.
Nef'inin bu sözü basit bir hiciv değildir. Anlamaya çalış.
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Hayvanet bahçesinde iki aslan konuşuyordu : Şu adam neden
her hafta sana et getiriyor.
-Unuttun mu ? Geçen yıl kayınvalidesini yemiştim...
Çok gururlanmayın. Bazen gurur insana ayak bağı olur.
İleri derecede gurur unutkanlık yapar. Zira kanda, dimağda
(potasyum) muvazenesini bozar. Gürültü gibi. Gurur da ruhun
gürültüsüdür.
Güzel sözler,
Güzel tatlı sesler, insana hoşluk verir.
Çirkin sözler insana keder hiddet verir. İnsanlar yekdiğeriyle,
sesle, kulakla irtibat kurar anlaşırlar. Su sesi. Kadın sesi. Altın sesi
gibi.
Güzel lâflara bürünmüş farkına vardığımızı sandığımız
aslında varamadığımız hakikatler gizlenmiştir. Bazı duygular,
kederler, neş'eler, ızdıraplar, dertler, kahramanlıklar seslerde
gizlenmiştir. Sakin sessiz seslerde bile yine sesler gizlidir. Yazı,
şiir, sessiz seslerdir.
Sağ kulak ruha, sol kulak cesede ait emirleri, hitapları dimağa
naklederler. İnsanlarda ortak hatıralar vardır. Ortak zevkler
vardır.
Bunlar nedir : Hafızada kalan sözler, fısıltılar, sesler, bütün bunlar
bazen
silinir.
Fakat
bazıları
güzelliklerini,
bazıları
da
nefretlerini muhafaza ederler.
Ortak zevkler vardır, paylaşarak husule gelir. Bu gibi zevkler
iki tarafın paylaştığı ilâhi bir zevkdir.
Sevmek ilâhi bir duygudur.
Sevilmek bu duygunun tezahurudur.
Sevişmek bu iki duygunun kadın ve erkek tarafından ibadet
halindeki halidir.
''Bana kadın sevdirildi" buyruğu budur. (Huri gılman) tebşiri
de budur.
Bu ibadetle dimaği bir boşalma olur. Bu mutlak varlığa
kavuşmanın bahtiyarlığıdır. Resulullah buyurdu Kadın sevilir, kadın
memmun olursa, bunda erkek büyük ecir almış olur. Kadının
da erk.eti memnun etmesi lâzımdır.
2.9.1986, Salı
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Biz Türklerde yerde oturulur.
Yuvarlak bir sofranın etrafında herkesin
çevrilidir. Rızka karşı bir hürmet ve cesedi edebdir.

yüzü

niğmete

Her taraftan kâbeye dönülerek namaz kılınır bilirsiniz...
Benim memleketimde incir ağacına çıkmazlar. Gugar denilen
çatallı bir değnekle toplarlar. Dut ağacının altına çarşaf tutarak
silkelerler. Bunlar tesadüfi âdetler değillerdir. Sebepleri büyüktür ve
manevidir.
Hemen nedir diye sorma. Söylemem, ne işine yarar.
Aklın kavramak arzusunda bulmaya savaştığı şeyler, aklın
dışındaki şeylerdir. Bunları akla sokmaya uğraşmak küfürdür.
Küfür: Hakikati kavranamayanı örten, perdeleyen demektir.
(LÂ HAVLE VELA KUVVETE) Allah'ın sizin yanınızdaki
kıymetini çoğaltmak içindir. Buna devam et.
Yanılmaların çoğu aşırı doğruluktan doğar.
Bugünkü cemiyetde : Gören kör. Duyan sağır, Konuşan dilsiz
ol...
Bugünkü insanlarla konuşmak çölde su aramak gibi birşey
hemde yorucudur.
İyi ve kötü insanlar tabiri kalmadı. Artık ne kötü insanlar var.
Ne iyi insanlar
birbirleriyle...

var.

Hepisi

bir

oldular.

Karıştılar

Kadın, Hatun, Efendi, Bey, Ağa kalmadı. Hepsi dişi, erkek o
kadar.
Genelev : Erkekler için kurulmuştur. Kadınlar için değil.
Ahlaksız kadın yoktur. Olamaz. Erkek tarafından o hale
getirilmiştir ve isim verilmiştir.
Erkekler kendi nefislerinin esiridirler.
(Kadınlar sizin ziynetlerinizdir) buyrulmuştur.

Bundan

dolayı

Onlan hoş tutunuz. Eziyet etmeyiniz.
Cenab-ı Allah Kur'anı Kerimde : Emir ve mükâfatları,
yasakları hep erkeklere hitapdır. Kadınlara doğrudan doğruya hitap
yoktur. Sebep nedir ve niçin?...
Cennet anaların ayağı altındadır.
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(Anaların ayağı) ayakları değil
Hangi ayak. Niçin. Müfret (teker) olarak kullanılmıştır. Bu
evlatlara hitapdır. Aynı zamanda bütün kadınlara hitapdır. Kadının
kıymetini bildiriyor. Bana kadın sevdirildi.
Havva'nın yegâne suçu erkeğe itaatdir.
Yılana kanan Âdemdir. Havva değil.
Bu, bir hakikati gizli
Anlamadın bu lâfı yine...

kapaklı

fakat

apaşikâr

anlatır.

Kesretten vahdete doğru gitmek, hakiki sevgi ile olur.
Hakiki ibadet cezbedir. Cezbe öteden çekmedir, çekilmedir.
Cesetler birleşir sonra ruhlar birleşir. Bu hal kesretten vahdete
doğru gidiştir. O zaman çiftler orgazm olurlar. İbadetin en üst
zirvesinde boşalma sadece dimaği, ruhi olur.
Bu mutlak varlığa kavuşmanın bahtiyarlığıdır. Boşalma oldu
mu herşey biter. Hiçbir duygu his kalmaz.
Bu hal, beşeri kelimenin izah edemeyeceği tam bir kurtuluştur.
Erme, saadet bir kadınla olur.
Resul-ü Ekrem bana kadın sevdirildi buyurdu. Bunda ilâhi
murad vardır.
Kâinat kanunu olarak, tabii olarak zorla sevdirildi demektir.
Cinsi hislerle değil de bir ibadet olmasından ötürü böyle söylemek
mecburiyetinde kalmıştır.
Kadınlar sizin ziynetinizdir. Onları hoş tutun. Ayet...
Boşalma anında kadın bağırır. Niçin? Gözlerini yumar, ağzını
açar.
Bu,duyduğu ilâhi zevke karşı teşekkür ve duadır.
Bu anda duyduğu ilâhi zevkin 70 bin misli fazlasını cennetden
(cemalullahı) seyirde duyacaktır.
İnsan vücudu bu zevke tahammül edemez olduğundan bu bir
dakika bile sürmez. Her türlü yapacağın işlerde sevap ve günah
arama. İnsaniyetine hakaret etmiş olursun. Aklın eremediğini akla
sokmaya çalışmak akla karşı hakaret olur.

Allah'ı

yarattığı

şeylerle

varlığını
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isbata

kalkma.

Allah'ı

isbata kalkmak şüphe etmenin tam kendisidir. Allah'ın yarattığı
şeylerde Allah'ın kudretini görmeye çalış... Hiçbir peygamber
Allah'ı isbata kalkmamıştır. Onun emirlerini bildirmiştir..
Bilir misin : Leylek, kırlangıç
muhacir kuşlardır. Yaz
mevsiminde muayyen aylarda hep şimal nısıf küresine dağılırlar.
Kışa doğru sıcak iklimlere geldikleri yere doğru giderler. Tekrar
geldiklerinde yuvalarını bulurlar. Şaşmazlar.
Bunun sebebi nedir.
İklim şartları, ilk defa akla gelirse de ve doğru ise de sebep
bambaşkadır. İklim ile maskelenmiştir. Cenup küresine seyahat
eden kuş yoktur. Tuhaf değil mi? Tuhaf değil sebebi var aslanım.
Şimal. Cenup. Ekvator. Kuşları, çiçekleri, balıkları, böcekleri,
ağaçları, nebatatı, meyvaları bambaşkadır. İnsanlarında bile bazı
morfolojik ve karakter, yaşayış, âdet farkları vardır. Hayvanları
bambaşkadır
Leylekler yere kondukları zaman yerde ötmezler. Ancak
yuvalarında öterler. Yuvaları yerde değildir. Yüksektedir.
Acaba sebep nedir!
Sebebini öğrensen ne kazanırsın. Benim fikrime kalırsa hiçbir
fayda vermez. Büyük faydası vardır ama öğrenirsen sebebini…
Çok tuhaf bir haber vereyim bak :
Şimal ve cenup kutuplarında arı yoktur.
Hayvanlarla, duygularınızla konuşabilirsiniz.
Herşeyde dikkatli ol. Hemde çok dikkatli...
Kötülük bazen kaza ve kaderle karışır. Yedinci kurşunu daima
sakla...
Bu söz eskilerin en büyük tecrübe öğüdü ve nasihatıdır.
Bu günün insanları aklının peşine takılmış şuursuz bir halde
gidiyorlar. Nereye?...
Kendi çöküşlerini
kaybettiler.

içlerinde

taşıyorlar.

İnsanlık

kıymetini

Yeni nesiller, ümit kırıntıları, hayal kırıklığı ile hiç
bilmedikleri bir takdirin uyumu içinde çabalıyorlar. Bu ne demektir,
bilir misiniz. İnkâr... Neyi... Söylemek ayıp...
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Değişmeyen bir nizam. Hissedilip idrak dışı bırakılmış bir
âhenk.
Şaşmayan bir takdirin uyumu içinde herşey...
Bu uyuma; Kanaat. Sabır. Rıza ile giren insan gayb halkasına
girmiş demektir ki o insan Allah ile peygamber arasındadır.
İnsan ile Allah arasında Su vardır.
İnsan ile arş arasında o bilmediğimiz şebnem vardır.

Kavmi tufan: Nuh peygamber
Kavmi Âd:Hud peygamber
Kavmi Semud : Salih peygamber
Kavmi Lût:Lût peygamber
Kavmi Nemrut: İbrahim peygamber
Kavmi Firavun : Musa peygamber
Hepsi geldi geçti. Şimdi kavmi bûra devrindeyiz.
29.7.1986

239

