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Rabbim
 yol sanadır

Gidenlerden bahsediyorsun, gitmeyen var.
Aldatanlardan bahsediyorsun, yalanlardan büyük Bir gerçek var.
Anlamayanlardan bahsediyorsun, yüreğindeki sevgiyi bilen var.

Yalnızlıktan bahsediyorsun, sen fark etmesen de ruhuna Bir dokunan var.
Yüzlerce yüzünden bahsediyorsun insanoğlunun, yüzlerce yüzünün içinde saklı riyasından,

hilesinden, çıkarından, talanından…
Unutmasana!

Senin yüzüne hep Bir gülümseyen var.
“Yoruldum” diyorsun güzel dostum, eğer duyarsan, “yanındayım” diyen var.

“Yanındayım” diyen ve görürsen yanından bir adım öteye gitmeyen
Var!
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İnsan Rabbinden Başka Nereye Gidebilir?

Rabbin Hep Yanında.

G!d!%!yle sarsılmı%tım.
B!l!rs!n, bazen !nsan kend!ne b!le katlanamazken, bazen de !k! 
k!%!l!k ya%amanın yükünü sırtlamaktan kaçmaz.
Kaçmamak, ne güzel kel!me.
A%k ded!#!n %ey budur belk! de.

Kaçmamak, sırtlanmak, gö#üslemek, d!d!nmek, katlanmak, 
yılmamak, umut etmek... Güç veren kel!meler!, hayat sen! tek-
melerken b!le kend! kend!ne y!nelemek. Kaçmamak...

Kend!n! buldu#unda neden kaçar k! !nsan?

A%k belk! de O’nu kend!n b!lmekt!r. O’nda kend!n! bulmak ve 
“tamam” demek, “hep eks!k h!ssed!yordum ya ben, hep yarım, 
hep anlamsız... Buldum !%te, O’nu de#!l, O’nda kend!m! bul-
dum. Artık korku yers!z, kaçı%lar ac!z, vazgeçmek sebeps!z...” 
d!yeb!lmekt!r.

Ders!n...

Ve sonra g!der ya...

"ç!ndek! o eks!kl!k h!ss!, o k!mses!z kalmı%lık h!ss! gel!r d!k!l!r 
yanında, “ne olacak %!md!” d!ye sorar, “y!ne yanıldı#ını, hep 
yanılaca#ını anlamadın mı hâlâ?”

Asıl gerçe#! h!sseder g!b! olursun, boynun bükülür, g!denler!n 
bıraktı#ı enkazların altından b!lmem kaçıncı kez kend!n! çıkar-
maya koyulursun yen!den.

Kend! el!n! uzatırsın kend!ne. O yıkımın !ç!nden çıkarken, 
onca acının !ç!nden y!ne %efkatle gülümsers!n kend!ne.

“Sen !y!yd!n, esaslıydın, gerçekt!n. Daha büyük b!r anlamın pe%!n-
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deyd!n. Gözünle gördü#ün bedenler! sı#dıramazdın h!sler!ne...  
B!lemezd!n...

Yüklenme kend!ne. Aldı#ın nefes!n anlamını yanlı% yerlerde 
aradın sadece...

Ara da zaten.

Yılmadan ara, yüksünmeden ara, güven!n! bo%a çıkaranlara gü-
cenmeden ara...

Halden anlamasınlar bırak, tutundu#un dalları kırsınlar, yolu-
na ta% koysunlar, güven!n! bo%a çıkarsınlar, sen! gözden çıkar-
sınlar, bırak...

Kend! hal!nde, k!mseye !l!%meden, müth!% b!r d!ng!nl!kle yürü 
yolunda, o yoldan çıkma. Daha önce de yaptı#ın g!b!, y!ne 
d!md!k dur ve kaçma!

&B!r Peyam! Safa cümles! kadar karamsar da olab!l!r !nsan, !ç!n-
de ça#layan der!n arayı%a cevap bulamadı#ında:

“Anlamı"tım ki bir hiç sandı!ım "ey, sadece benim bütün hayatım 
imi". #nsan ne kadar kendini bilmiyor.”

&Sen yoldasın, sen arıyorsun, sen bulacaksın!

Sen aradıkça, b!lmemekten korkma!

O yolun çıkaca#ı, o soruların cevaplanaca#ı tek b!r yer var nasılsa...

Sen !ht!yacın olan gerçe#! bulana kadar, Rabb!n hep yanında...

“
Kendimden emin olamadığım anlarda bile 

kefiliyim yüreğimin.

Kul hakkı yemedim, haksızlığın kenarından 

geçmedim, iyiyi aradım, kötünün semtine 

uğramadım.

İnsanım, belki yolumu şaşırdım 

ama doğru yoldan sapmadım.

Saptığım yollarda düşüp dizlerim kanadığında 

döndüm yine yoluma sarıldım, 

O’na giden yola sımsıkı sarıldım.

Sarılacak şeyler azaldıkça, azaldım bu 

dünyada, bu dünya yüreğimi kanattıkça 

yeşerttim inancımı en güzelin yolunda.

”
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Derdi Olanı Bir Tek Allah Sever.

Zaten Bir “O” Sevsin Yeter.

“Dünyadak! gözya%ı m!ktarı sab!tt!r. A#lamaya ba%layan b!r! !ç!n, 
b!r yerlerde b!r ba%kası keser a#lamayı” der Beckett’ın Pazzo’su. 
Haklıdır da. Mutsuz b!r!n! gördü#ünde ona k!b!rle bakmak hata-
dır. B!lemezs!n, belk! de sen!n payın ya#ıyordur bu %ehre.

Hüzün, tek ba%ına gönle dü%en b!r %ey de#!ld!r. K!m b!l!r kaç 
k!%!n!n !z! g!zl!d!r onun !ç!nde.

Çevrem!zde devamlı poz!t!f duran, gülümsemey! !hmal etme-
yen !nsanlar vardır. Ço#u zaman onların enerj!s!ne özen!r, b!r 
parça tebessümler!nden pay almak !ç!n çabalarız. Bazense onları 
gamsızlıkla suçlar, derts!z, tasasız, dünyaya metel!k vermez b!r 
ruh hal!ne sah!p olduklarını dü%ünecek kadar !ler! g!der!z.

Oysa unuttu#umuz %ey %udur: Bu hayatta herkes!n b!r derd! 
vardır.

Derts!z !nsan olur mu h!ç! Daha do#du#umuz anda ba%lar kay-
gımız, nefes alıp vermen!n derd!ne dü%er ruhumuz. $u kısacık 
ömrümüze ta%ıyab!lece#!nden fazla sorun yükler!z de y!ne de 
bana mısın demey!z.

Fakat bazıları vardır k! fazla sah!plen!r olumsuzu zorlayan duy-
guları. Sırasını savmaz, savamaz. Gözya%ının o tuzlu tadından 
haz aldı#ından de#!ld!r bu, gamsızlıktansa h!ç de#!l. Mutlulu#u 
herkes g!b! sever. Ama y!ne de susar. Gözya%ları b!r ba%kasına 
bula%masın d!ye susar. B!r gülü%ün heves! kırılmasın d!ye susar. 

Susar, hep !ç!ne !ç!ne.

Derd!n! k!msen!n ula%amayaca#ı kadar der!n!ne gömer.

H!ç unutmam, “Derd! olan !nsandan zarar gelmez” derd! ba-
baannem, ardından da %unu eklemey! !hmal etmezd!, “ama 
en büyük derd! Allah olmayan !nsandan korkmalısın o#lum.” 
Toydum, anlam veremezd!m o zamanlar. Bu sözün der!nler!nde 
yatan g!z! çözmem !ç!n tam otuz dört yıllık yazgımın !ç!nden 
geçmem gerekt!. 

Dost tanımam gerekt!; kula kul oldu#u !ç!n de#!l, onun Hal!k’!ne 
olan sevdamdan güven!p gönül kapılarımı her da!m açık tutmam 
gerekt!. Ve en sonunda da b!r enkaz g!b! yıkılmam gerekt!.

Hayatın okyanusuna açılab!lmek !ç!n, evvela !nsanın gölünde 
yüzmey! ö#renmem gerekt!. 

Ya%adım ve ö#rend!m, acı da olsa.

Kend! sorunlarını her %ey!n önüne koyanları hayatımdan b!rer 
b!rer eled!m. Artık derd! Allah olan !nsanların hayatıma g!r-
mes!ne müsaade ed!yorum. En azından dalgalar hırçınla%tı#ın-
da !lk onlar terk etm!yor gem!y!. Terk ett!kler! zaman da bunu 
hakka geçmeden yapıyorlar. 

Artık ‘derdin ne senin’ sorusuna verece!im cevabım çok açık:

Benim derdim de "ifam da ancak Allah’tır.
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Hüner Değil Dünyayı Elde Etmek, 

Geliyorsa Elinden Bir Gönül Elde Et. 

Dünya b!r u#rak yer!d!r. N!ce n!metlerle bah%ed!lm!% b!r m!-
saf!rl!k yer!d!r hayat. Gelmem!z!n b!r zamanı varsa muhakkak 
kalkıp g!tmem!z!n de b!r zamanı vardır.

Sonlu b!r müddett!r ömrümüz. 

Davet!m!z hayatla %ereflend!r!lmekse, geld!#!m!z yere, yan! yok-
tan var ed!ld!#!m!z ve yolculu#a çıktı#ımız o !lk yere, yan! en öz 
yurdumuza dönmen!n vakt!d!r ölüm. 

Hayat g!b! ölüm de b!r vak!tt!r. 

"ç!nden geçeb!ld!#!m!z, neysek ona tekrar dönmek, !lk elb!sele-
r!m!z! ku%anmak !ç!n soyundu#umuz yerd!r. 

Hayat oyalanmakla, anlamak arasında g!d!p gel!nen b!r u#rak 
yer!d!r. Sonsuzlu#umuzu bel!rleyecek b!r m!saf!rl!k. 

Bazılarımız dünyanın kalıcı oldu#unu zanneder. Kend!n! böyle kan-
dırır. Bu sebeple hayatın o !nce ama sonsuzlu#a h!tap eden anlamın-
dan kend!n! yoksun bırakır. Zeng!nle%t!#!n! zanneder ama aslında 
sürüp g!den b!r yoksullu#a kend!n! köle eder. Ne elde ett!yse haya-
tın anlamını yıkmak u#runa, özüne dönece#! yolu utançla !n%a eder.

Sadece dünyaya bakan gözler el mahkûm, sonunda hınca, hırsa, 
açgözlülü#e ba#lanır. Çünkü elde ett!#! o yalan, geç!c! ve ölüme 
kadar !nsana e%l!k edecek olan mallara kanarlar. Mallarının ölü-
münü erteleyece#!ne !nanırlar. 

Oysa Allah’ın da ded!#! g!b! dünya aldatıcı b!r !mt!han yer!d!r. 

Rızk ve bütün güzell!kler ancak ve ancak Allah’tan gel!r.

Ne yaparsa yapsın !nsan, mal !le dünyada kalıcı olamaz. Malı 
payla%ılacak, yok ed!lecek en fazla b!r !k! nes!l sonra yok olacak 
b!r %eyd!r. 

Ama kalıcı olmak, hayatı anlamlandırmak, ne !ç!n burada oldu-
#umuzu b!lmek ve ölüm denen müddet perdes!nden geçt!kten 
sonra ger!de b!zden !z bırakmak !ç!n yapılacak tek b!r %ey vardır. 

Anılmak, anlatılmak, sen yokken y!ne ya%anmak !ç!n. 

Bu da ancak hayatımızı ya%arken dünya malına de#!l, gönüllere 
zaman ayırmak, oraya u#ramak, oraya m!saf!r olmak !ç!n u#ra%-
maktır. Bunu b!r hayat terb!yes! hal!ne get!rmekt!r. 

Çünkü !nsan b!r gönül kazandı#ında, nes!ller boyu sürecek, 
ço#alacak ve ölümden sonrasına da ta%ınan b!r ömrü kazan-
mı% olur. "y! n!yetler ve dü%ünceler ölümün ötes!ne ta%ıdı#ımız 
ömürler b!z!m kurtulu%umuz olur. 

"%te gerçek kazanç budur. Payla%ıldıkça azalmayan, payla%ıldıkça 
ço#alan b!r m!ras malıdır bu.

Ömürler!m!z b!n! b!r yapan ve o b!r! Allah’ta bulu%turan b!r 
terb!yeye tâb! olmalıdır.

Hayat b!z! hayatta kalmak !ç!n dünya malına sevk edeb!l!r, kan-
dırab!l!r, b!z! yoklukla korkutab!l!r.

Ama korkaca#ımız %ey rızk de#!ld!r. Çünkü b!ze rızkı veren kul-
lar de#!l Allah’tır.

B!r %eyden korkacaksak, bu dünyada yok olmaktan, öte tarafa 
yokluk götürmekten korkmalıyız.

Her !k! dünyada da geçerl! olan tek haz!ne gönül kazanmaktır.

Sad! $!raz!’n!n %u sözü g!b!d!r bu gerçek:

“Hüner de!il dünyayı elde etmek, geliyorsa elinden bir gö-
nül elde et”.
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Kendini Önemsemeyi Bırak!

Kibirsizim diye böbürlenme.
Çünkü kibir, karanlık gecede kara ta"ın üstündeki

karıncanın aya!ından bile zor görülür. 
Ve onu içinden atmanın kolay oldu!unu sanma; 

çünkü da!ı i!neyle sökmek daha kolaydır.
- #dris $ah

Bütün !nsanlar ke%ke Schlegel’!n “Güzel huy” ded!#! %eyden 
payını alsaydı. Ama ne mümkün. K!b!r, ho%görüsüzlük almı% 
ba%ını g!tm!%. "nsanlık, yücel!k banka hesabında yatan parayla, 
arabanın model!yle, g!y!n!len kıyafet!n markasıyla, yatla, katla 
hatta etrafında ne kadar !nsan b!r!kt!rd!#!nle e% de#er tutuluyor. 

Oysa k!b!rlenmek kend!n! Hal!k’!n üstünde tutmak de#!l m!d!r?

K!b!rlenen b!r!n!n, kend!n! !lah olarak gördü#ü !ç!n Allah’ın 
rahmet!nden uzakla%tırılıp cezalandırılan F!ravun’dan ne farkı 
vardır?

Kend! kusurlarını bulmaya ba%ladıkça ba%kalarının !y!l!kler!n! 
görmeye ba%larsın. Alçak gönüllü olmanın ve mütevaz!l!#!n 
sonu da!ma huzura varır. 

K!msey! !nc!tme. Kalp kırmaktansa nefs!n! kır ama k!msey! !n-
c!tme.

Kend!ne fazla anlam yüklemey! bırak. Çünkü sen altı üstü b!r 
!nsansın. Arkada%ların, sevd!kler!n, a!len, ya%am ko%ulların sana 
daha fazla mânâ yüklemek !steyeb!l!r. Ama sen özünde sadece 
b!r kul oldu#unu unutma.
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