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AKIL   NİMETİ

Akıl öğreten bir okul olsa ve bulunsa gider misiniz?

 Dünyadaki bütün farklılıklar,aklın farklılığından ortaya çıkmaktadır.Akıllar bir olsa veya bir
kaynaktan beslenseler,problemlerde ortadan kalkacaktır.

 Akıllar tam kapasite çalışmamakta ve tam kapasite kullanılmamaktadır.Aklın
eksikliği,eksikliklere de kapı açmaktadır.

*Akıl bazen dert oluyor başa,aklı atanlar rahatlamak için atıyorlar.Belli olmuyor mu?

Ancak;akılsız olup dertsiz olmaktansa,akıllı kalıp dertli kalmak daha yerinde bir durumdur.

Zünnuni Mısrinin dediği gibi:”Belalar hayatın tuzudur,olmayınca hayat kokmaya başlar.”

Başa gelen her şey de aklın tuzudur,onu kokmaktan alı koymaktadır.

*Hz.Alinin içini kuyuya boşaltmasındaki bir sebeb de,insanların kendisini
anlayamayacağı,anlamayacağı,alamayacağı ve hazmedemeyip sonuçta istifrağ edeceğinden
dolayıdır.

*”Bir parça delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur.”Aristo

-Dünyada delimi çok,akıllı mı?Belli olmuyor mu?

Bir öğrenci vardı üniversitede.akıllanmak için hocanın sohbetler-Hatıralar adlı kitabını adeta
ezberlemeye çalışırken,artık muvazeneyi bozmuş,heryerde ve her zaman
–sohbetler-hatıralar-deyib gezerdi.

Akıl muvazenesini kaybedip şirazesinden çıkarsa,bozuk plak gibi çalmaya başlar.

-Bleuler öğrencisine:”Hiç kimseye normaldir belgesi verme.Ben karıma bile vermem.”der.

Anormal olduğu için mi?Hayır.belki tam ve yeterli norm ve normallikte olmadığından…

 Anormal;ruh sağlığı bozulan,akli dengesi yerinde olmayan veya aklını samanlıkta kaybeden
kişi.

*”Akıl noksanlığı iki türlü olur;biri delilikten,biri cahillikten.”Eflatun

-“Akıl,vücudun efendisidir.”Vigny
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-“Ham düşünceleri ancak akıl pişirir.”Firdevsi

-“Allah mahvetmek istediği kimsenin önce aklını alır.”Euripides

-“Akıl sonradan âh çekmek için değil,önceden düşünüp tedbir almak içindir.”Mevlana

-“Allah akıldan daha üstün bir şey yaratmamıştır.”Hadis

-“Allahın yarattığı ilk şey akıldır.”Hadis.

-“Uçurtmalar rüzgar kuvvetiyle değil,o kuvvete karşı uçtukları için yükselirler.”

-“Akıllılar istediği şeyi,akılsızlar başkalarının istediği şeyi öğrenir.”Sadi

-“Akıl yeryüzünden kalksa bile kimse akılsız olduğunu kabul etmez.”(Sadi

-“Zalimler aklı zincirlemenin yolunu bulamamışlardır.”Calton

-“Hiç kullanılmayan akıl,hiç kullanılmayan oda gibi berbat şekilde küf kokar.”Anonim

-“Akılları pazara çıkarmışlar,herkes kendi aklını beğenmiş.”Türk atasözü

-“İnsanlara en adilce dağıtılan şey,akıldır.Çünki hiç kimse akıllarından şikayetçi
değildir.”Montaigne

 -Aydınlar ve halkla anlaşamayanlar aslında akıllarının yüksek oluşundan değil,akılları
ermeyenlerin seviyelerine inememelerindendir.

 Zeka konusunda S.Ahmed Arvasî;

Görünen odur ki, insanın zihninin zemin katında, “beş duyu”ya bağlı olarak “akıl” tezgahını
kurmuş, “eşya dünyasındaki kalıplar içinde” hammadde topluyor, tasnif edip depoluyor,
“şuurumuz” da en üst katta oturmuş, bu materyali, insanın ruhi ihtiyaçlarına” göre, işleyip
yorumluyor. “Zekamız” ise, bir asansör gibi, “akıl ile şuur” arasında gidip geliyor; insanın “maddi”
ve “manevi” ihtiyaçlarını dengelemeye çalışıyor.” (Akıl ve Gönül)

Ancak akımızın seviyesi ne durumdadır.Hangi tip akıllılar katagorisine girmekteyiz?

"Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur." Hyman
Rickover
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