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Ey hakikatli kardeşim; “Rahman’ın güvencesi varken, şey-
tanın tehditleri sana ne zarar versin! Bil ki, Allah’la tatmin 
olma ve sükûnete erme yoluna girmedikçe, seni ulaştırdığı 
şeyden razı olarak kulluk etmedikçe, Allah’a tevekkül etmiş 
olmazsın. Bil ki, Allah Teâla kendisine tevekkül edenlere 
kurtuluş yollarını ihsan etmiş, onları her türlü pişmanlıktan 
korumuştur. Beklentini Allah’tan başkasına yöneltme. Kal-
binin sebeplerle meşgul olmasını engelle. Bir sebebin göl-
gesinde olsan bile, kalbini sebebe yöneltme; kalbin Allah’la 
birlikte olsun.

Ey kardeşim! Gecende ve gündüzünde, olduğun ve olaca-
ğın bütün hâllerinde, günlerine dikkat et! Kalbinle sözleş ki 
onu saflaştır, arındır, kurtar. Zira sen bir göz açımı mesafe 
kadar bile Allah’tan uzak değilsin. Bil ki ey kardeşim, her 
sözün aslı ise ilimdir. Bunların hepsinin aslı ise, aklı düzgün 
ve yerinde kullanmak ve çokça tefekkürün yanında ‘tevfik’e 
mazhar olmaktır.”



Gelecek... ‘RUH İYİLİĞİ’dir! İyilere korku yoktur... İyilik ve 
kötülük üzerindendir dünya imtihanımız... şeytanın vazifesi 
her an kötülüğü artırmaktır ki; ‘İyiler’ ortaya çıksın... Kötü-
lük her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır... Dünyada 
iyilik azalmış görünse de! İyilerin kalbi aslında her zaman-
kinden daha çok nurlanmıştır... İnsanlar şu zor zamanda 
Rablerine tam teslimiyet üzerinden ‘bir’ imtihana tâbi tutu-
lacaklardır... İyiler kötülerden ayrılacaktır... Sadece kalbiyle 
değil, düşünceleriyle, amelleriyle, her zerresinin o ‘bir’ zik-
riyle de! Ve Cenâb-ı Allah için yaptıkları hizmetleriyle! İba-
detlerinin, dualarının samimiyetiyle de elbette! ‘Nur’ olan-
lar... ‘Nar’ olandan ayrılacaklardır! Şirke karşı her daim zikir 
şarttır... Mikro ve makro-âlemi bölüp parçalamak isteyen 
o kötü ‘şey’lere karşılık... Her iki âlemde de ‘bir’lenmek, 
her iki âlemi de ‘tevhid aşkı’yla ‘bir’lemek isteyenler... İyiler 
ve kötüler! Evet, bu zıtlık yüzyıllardır süren, hak ve batılın 
savaşıdır! Cennet ve Cehennem nedir ki? İki farklı ‘enerji’! 
Dünya bu ‘enerji’lerin hem iç içe geçip birleşme yeridir... 
Hem de belli bir zamandan sonra da birbirinden ayrılması 
için bir imtihan yeri! Söylesenize ‘insan’ nedir ki? İşte bu 
sorunuza ‘bir’ cevap bulabilmek için yazıldı bu kitap! ‘ka-
ranlıkdijitalçağ ve Sırr-ı Hakikat’!

‘RUH İYİLİĞİ’ nedir ki?
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RUH İYİLİĞİ

Hoş geldiniz...

Ey gönül! Kâğıt, kalemi istiyor... Kalem, harfleri! Sen beni 
istiyorsun... Ey gönül! Gelemem!.. Dünya öylesine meşgul 
ediyor ki insanları! Hepimiz dışarıda kaldık... Gönle gelme-
ye vakit yok! İnsan kendi gönlünü bile ihmâl edebiliyor!.. 
Çocuklar ve gençler öncelikli şu zor zamanda! Yolunu şaşır-
mış pek çoğu! Kitapsız... İmansız...

Ey gönül! Bu kitap işte hem dışarıya! Hem içimize, gönlü-
müze; hem de o çocukların suskun gönüllerini de uyandı-
rabiliriz belki diye iç içe yazıldı! Dışarısı ve içerisi birbiriyle 
tamamlandı! Hem gönlümüzü hoş tutmak istedik... Hem de 
zihnimizi! Gönülden gelenler de hoş geldi! Zihinden ge-
lenler de! İkisini birden ‘bir’leyip de gelenler ise elbette ki 
Huzura geldiler... Hoş buldular!..

( Susmak!.. Hakikatle gönülden ‘bir’ bağ kurmaktır... Su-
sunca duyabilir insan kendi tabiatının sesini! Aslında in-
sanın tabiatı içeride ve dışarıda ‘bir’dir... Söz bazen tabiatı 
örtebilir... Yazı, susmaktır! Duyabilmeniz için tabiatınızın 
o mutlak sesini;bunca yıldır bunun için yazıyoruz... Ko-
nuşmuyoruz! İçinizden duyabilin diye sesimizi! Kalbimizin 
sesi değil midir ‘yazı’! Evet, gönlümüzü hoş tutabilmek için 
yazıyoruz...

Ey gönül!

Nefsin sükûna ermesinden de daha öncesi; kalbin sükûnu-
dur! Kalbin sükûna ermezse, nefsin sükûnu gerçekleşmez! 
İnsan bu dünya hayatında her an, yaratılışın o ilk ânına 
dönemezse yoldan çıkar... O ilk an hiç unutulmamalıdır! O 
ilk ânın içindedir işte tüm sırlar! Bizim ‘bir’ kalem olmamızın 
sırrı da hep o ilk ânın içindedir! Yoksa insan kendinden bile 
gizlenerek ‘bir’ hayati sır nasıl olabilir ki? ‘Bir’ bilinmez... 
Kendi kendine! İşte bu ‘kitap’ bilesiniz ki kendi kendimi-
ze yazılmıştır... Dışarıdan ‘oku’namaz... İçeride ise kalbin 
sükûnu gerekir!.. 

Bunca yıldır ‘Hayati Sır’ kimdir diyorlar ya bize! Kimdir sahi 
Hayati Sır? ‘Bir’ yolcu! Kendinden kendine ‘bir’ yolcu! Bil-
mez ki kendini! Kim bilebilir ki ‘Hayati Sır’ da bilsin... Siz 
kimsiniz sahi! Bu kısacık dünya hayatı nedir ki? Sonra ne-
reye gideceğinizi biliyor musunuz? Ve bu dünyada daha 
ne kadar zaman kalacağınızı! Tüm bunlar hepimiz için bir 
bilinmez değil mi? O zaman sizin de ‘Hayati Sır’dan ne farkı-
nız var ki? Kendinize de sorun o zaman... Siz kimsiniz sahi? 

Nefsin sükûneti için... Kalbin sükûneti işte tam da bu yüz-
den şarttır... Kalbin sükûna ermesi için de gönülden ‘bir’ 
‘teslimiyet’ gerekiyor...
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RUH İYİLİĞİ

Yıllarca önceden 
bugünler için
‘Hayatı Sır’ olmuştuk?..

Harflerin, kelimelerin bile daha ‘bir’ mevcudiyet kazanma-
mış hâllerinin öncesinden yazmaya gayret ediyoruz size! 
Yokluk Âlemi! Elbette ki bugünkü hâllerinin içinde hepsi! 
‘Bir’ iç akış olarak... Harflerin kelimelerin o yokluk hâlleri! 
‘Bir’ okuma yapabilmeniz için sizin de; o yokluk âlemindeki 
kelimelerle yazılanları! Bu dünyada yok olmanız gerekiyor 
her şeyden önce! Bedeninizin içinden ‘bir’ iç akış olarak... 
‘Ruh’unuzla sırlanabilmeniz için! Ruhun ‘bir’ sırrı değil mi-
yiz zaten bu dünyada her birimiz?.. İçimizdeki ‘ruh’ seyri 
nedir ki? Hepimiz ‘bir’ seyyah sayılırız bu dünyadan geçip 
gidecek olan... Bu yüzden ‘bir’ sırdık ya biz! Bunun için işte 
yıllarca önceden bugünler için ‘bir’ hayati sır olmuştuk... 
Bilin ki! Bizler her zaman o yokluk âleminde de vardık... 
Rabbimizleydik!

‘Bir’ iç okuma yapabilmek için... Kâinatı, dünyamızı, insanı, 
kendimizi! Varlık ve yokluk üzerine muhakkak ki önceden 
düşünmelisiniz... Ölüm ve hayat! Daha yaşarken bile varlık, 
yokluk ve hiçlik hâli! Ne içindir tüm bu düşünceler değil mi? 
Bu ‘eşya’lar dünyasında! Nedir sahi ‘eşya’nın hakikati? Bir 
anda tüm dünyanın silinmesi ve size görünmesi o ‘eşya’ların 
arkasında ne varsa! Kendiniz bile olmadan ‘bir’ bilinç hâli 
mümkün müdür? ‘Eşya’ olmadan, hiçbir varlık olmadan... O 
yokluk âleminden tefekkür etmek ve yazmak! Bunu yap-

maya çalışıyoruz işte size bu ‘kitap’ta! Eğer ‘oku’yabilirseniz 
yazdıklarımızı! Sırsız ‘bir’ ayna tutmuş olalım o mübarek yü-
zünüze!

Yazdıkça ‘kitap’ın dışına çıktık... Başka ‘bir’ zamanın içine 
girdik belki de! Kitap bir basamak oldu bize! Gökyüzüne 
açıldık... Dünyayı hem içinden... Hem de dışından terk et-
tik! Elbette ki ‘kelimeler’i de! Harfleri de! Tüm anlamlarıyla 
hem de! İç ve dış zamanlarıyla! Hepsini birden dünyada 
bıraktık... Yazısız ‘bir’ hâldir bundan sonrası! ‘Oku’yamayız 
artık yazacaklarımızı! Bilimi! Sanatı! Tasavvufu! Kendimizi! 
‘Bir’ okumak bitmiştir... Ne mi başlayacak bundan sonra?.. 
‘Hiç’ bilemeyiz ki! Meçhuldür... Aşktır... Varlık hâlimizi tü-
müyle yitirmemizdir... Tam ‘Bir’ Yokluktur... Belki de ‘Bir’ 
Mucizenin... Yeni ‘Bir’ Başlangıcıdır!
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Şu zor zamanda; 
Ruhumuzu 
‘oku’yabilmek!..

İnsanın kendini tanıması, bilmesi için... Aşk gereklidir! Bu-
günün en büyük sorunu aşkı bilmemektir... Aşk olmadan 
ortada ‘bir’ insan kalmaz ki! İnsan kendi ruhunu bilmezse 
eğer... Bedeninin içinde esir kalır! Bugün yapılmak istenen 
tam da budur... Bedenlerinizin... Ruhunuza hapishane kılın-
ması! Dijital teknoloji ruha aykırıdır...

Dijital teknoloji yeryüzünün tabiatına da aykırıdır... Sizin 
kendi tabiatınız... Yeryüzü tabiatından ayrı değildir ki! Top-
raktır... ‘Madde’ nedir ki? Elektrik neden çarpar ki insanı?

Öyle çok soru var ki! Hepsi iç içe! Yüzlerce katman... Hep-
sini birden okumalısınız ki bugünü ve geleceği ‘an’layabi-
lin... Bu kitap bunun için yazıldı! Kâinata ve kendimize ‘bir’ 
okuma yapabilmek için... Bedenimiz ‘kalem’se! Ruhumuz 
‘yazı’dır... Ruhumuzu okuyabilmek için... Bedenimize de 
ihtiyaç vardır... Belki de bunun için bedenlendik... Ve dün-
yaya indirildik... ‘Bir’ okuma yapabilelim diye kendimizi! 
Ruhumuzu! Ve tüm âlemi! 

Ey bedenim yaz bakalım... Ruhumuzu! ‘Oku’maya gayret 
edelim biz de! Ruhun aşk hâli nedir bilelim artık... Ve kur-
tulsun yeryüzü!


