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Yaratýcýyý bilmek ve dost edinebilmek

Ýnsan yaratýlýþý gereði, yaratýcýsýný daha iyi bilebilmeyi düþünür zaman zaman. Kendilerini dini konularda allâme bilenler; soru
ya anlamsýz bir þeyler söylerler veya dehþetengiz anlatýmlara dalarlar. Oysa en açýk anlamý ile YARATICI nedir?

En net cevap, Ikra/ oku emrinin arkasýnda gizlidir. Gerçekten okuyup okuduðunu anlamaya çalýþan için Þûra suresinin 11.
Ayetinde verilmiþtir; Leyse kemislihi þey/ þey misli gibi deðildir. En sade ve okuma/yazma bilmeyenimizin bile anlayabileceði,
Yaratýcý tarifidir bu. (Þey: Kâinatta/Evrende yaratýlmýþ olan canlý-cansýz, görünen-görünmeyen her türlü yaratýlmýþýn genel ad
Arabî Füsûs-ul Hikeminde; bütün peygamberlerin ya teþbih veya tenzih üzere geldiðini oysa, hatem-il enbiyanýn hem teþbih ve
hemde tenzih üzere geldiðini ve delilinin Leyse kemislihi þeyun olduðunu bildirir. Nedense, din bilgisi konusunda iyi olduðunu
sananlarca önce Ýhlâs(112) suresinden bahsedilir; oysa o ikinci aþamadýr, daha anlayýþ kazanmýþ, yaptýðýný ettiðini bilenler iç
eli kalem tutanlara ayrýntý verilir. Üst düzey eðitimlilere ise, daha fazla ayrýntýlý açýklama Ayet el-kürsî (Bakara 255) ile verilir&

Eski erenler: toprak post, Allah dosttur. Demiþler. Çok iyide söylemiþler. Dost: Kuran deyimi ile veli; veladan türemiþ olup,
yakýnlýk, yardým, iþini üslenen, destekleyen anlamlarýnda güvenilebilecek bir dayanaðý iþaret eder. Veliyullah ise;&iman eden v
takvaya sarýlan kiþilerdir&(Yunus-62/63) Peki nasýl tanýrýz onlarý. Taberînin beyanýndan hadis; onlar öyle kiþilerdir ki, görüldük
Allah anýlýr. Takva: Gaybe iman, salata kalkma, rýzýklandýrýldýklarýmýzdan (ihtiyacý olan yakýnlarýmýzdakilere) harcama/verm
Hz. Muhammede ve diðer peygamberlere indirilenlere inanýp ahýreti gereðince kavrayýp anlayanlar.(Bakara-3/4) tarafýndan
edinilebilir. Ýman ise: en basit anlamda, inanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapýp üretenlerle, birbirlerine hakký ve sabrý
önerenler.(Asr-3) tarafýndan kazanýlabilir. Ýman sahibi kiþi, söz ve hareketlerinde kendisine güvenen ve baþkalarýna güven vere
kiþidir. Mastarý emn ise: nefsin/kiþiliðin sükûnet ve huzura ulaþmasý, korkudan kurtulmasý demektir. Demek ki; okuyup araþtýrar
bilgi ve yeteneklerimizi geliþtirip en üst seviyede çalýþýp didinerek, iyi þeyler üretip sabýr ve adalet üzere irade göstererek Allah a
güvenip, Onun beðenisini ve güvenini saðlamaya çalýþarak, dünyada ve ukbâda/ahýrette yerimizi hazýrlayacaðýz. Her aksiyon v
ve kötü tarafý olduðundan Allaha tevekkül edip: Estaðfurullah ve etûbü ileyk/Allahým sana yönelip tabi olarak günahlarýmý baðýþ
diliyorum diyeceðiz. Çalýþma bizden, baþarý en yüce dost olan Allah tandýr. Saðlýk ve esenlik dileðiyle&
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