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HERŞEY HAYAL Mİ HAKİKAT MI ?

Evet,Her şey hayal mi yoksa hakikat mı?

Halk arasında söylenilen kelimelerden;

Her şey boş,böyle gelmiş böyle gider,her şey fani,hiçbir şey önemli değil,önemi yok,bir varsın
bir yoksun,bir varmış bir yokmuş,her şey hayal,hologramda yaşamaktayız,hayaller ülkesi,vur
patlasın çal oynasın,bir daha mı geleceğiz ki,vs.gibi her şeyin boş olduğunu,hakikattan uzak bir
hayaller içerisinde yaşayıp tıpkı rüya gibi bir tutarlı tarafının olmadığı söylenir.

 Biz bu tutarsız sözlerin tutarsız taraflarını ele alacağız.Yoksa dünyanın ebedi olmayıp,fani ve
geçici olduğu herhesce malumdur.

 Dünyada ve dolayısıyla tüm kâinatta olan olaylar bir hayal olmayıp,bir hakikat ve hakikatların
tecelli ve görüntülerinden ibarettir.

 Allahın zatı nasıl hak,hakikat ve hakiki ise,O’nun isim ve sıfatları,o isim ve sıfatların görüntüleri
de hak ve hakikattır,hayal değil.

 Allahın gönderdiği kitaplar hak olduğu gibi,onun içerisindeki emir ve yasaklarda hayal ürünü
olmayıp,birer hakikat olup,hakikatı ifade ederler.

 Allah olmayacak bir şeyi emredip yasaklamaz.

 Bir öğrencinin isterse doksan yıl yaşamış olsun,geçen öğrencilik süresi hayal gibi geçse de bir
hayal değil,hakikat olup,tüm hayatı da o hakikat üzerinden gerçekleşmiş olmaktadır.

 Hayattaki başarı veya başarısızlığını belirleyen,okuldaki başarı ve başarısızlığıyla orantılıdır.

 Dünya bir imtihan yurdu,bir ekin alanı olduğuna göre,yapılan bu imtihanlar veya ekilen bu
ekinler laf olsun diye olmayıp,ebedi bir alemde sonsuz neticeleri sümbül versin diyedir.

 Dünya fabrikası hayal üzerine kurulmamış ve hayal üretmemektedir.

 O halde içinde çalışanların ve çalışmalarının da bir hayalliliği yoktur.

 Zor ve zorlu bir yolculuk içerisindeyiz.Yolculuğumuzun en acımasızı dünyadır.Burada
(manen)ölmezsek,daha hiç ölmeyiz.Dünya çok sık elekli bir yerdir.İnce
elekli,hilekar,kaypak,tehlikeli noktaları çok bir yerdir.

 Bir daha mı dünyaya geleceğiz?
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 Elbette hayır.

 Onun içindir ki,ya kaybedeceğiz veya kazanacağız.

 Sınav tekrarı yok,kurtarma sınavları söz konusu değil,geriye dönüşe izin yok.

Zaten bir ömür müsaade edilmiş.

Maddenin hakikatı var.Ancak değeri tartışılabilir.

İstersen taşı başına vur,elbette ağrı veren bir hakikatının olduğunu göreceksin.

Materyalistler maddeyi ilah edinir,sofestailer ise hiçbir şeyi kabul etmeyip tamamen
reddederken,vahdetül vücud ehli de Allah hesabına maddeye bir vücut ve varlık vermez.

Üçü de ya ifrat veya tefrit içerisinde dönmektedir.

Vasat olan maddenin manaya asıl olmayıp,basamak olması,maddenin var oluşudur.

300-400 bin çeşit varlık vardır.Bunların varlıkları hayal değil hakikattır.

Tahiri Mutlu’dan nakille Enver Tok anlatıyor:”Biz Üstad’a sual sormazdık.Ben sadece bir defa
sual sordum.Dedim ki:”Efendim,siz Risale-i Nur’un bazı yerlerinde 400 bin mevcudat,bazı
yerlerinde de 300 bin mevcudat demişsiniz.Bunun hikmeti nedir?

 “Cevaben,’300 bin her sene değişen,100 bini ise sabit olandır’dedi.”[1]

 Acımalarımız,susamalarımız ve yeyip içmelerimiz bir hayal ürünü değil,bir hakikattır.

 İnanmazsan yeme ve içme de gör!!!

 Hastalıklar,ilaçlar,vurulmalar,doğma ve ölmeler bir hayal şeridi değil,bir hakikatın ürünüdürler.

 Hz.Âdemin cennete konulup çıkarılışı bir hayal değil hakikattır.Kur’an da üç yerde
geçmektedir.[2]

 ”Gökte işlenen ilk günah İblisin Ademi kıskanması,yerde işlenen ilk günah ise Kabilin Habili
kıskanmasıdır.[3]

 Bu ise bir vakıa ve hakikattır.

 Örnekleri çoğaltabiliriz.Hayat bir rüyadan ibaret değildir.Oysa rüya bile hakikat dünyamız ile
bağlantılıdır,kopuk değildir.Ancak bağlayıcılığı ve sorumluluğu yoktur.

 Hayat ise tamamen sorumluluklar üzerine kurulmuştur.
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 "Tırtılın 'dünyanın sonu' dediğine, Usta 'kelebek' der."(Richard Bach)

 Hayatta çok doğumlara hamiledir.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kulluğu içinde bir sultan-Tahiri Mutlu.Yazan.İhsan Atasoy.283.

[2] Bakara.35-39,A’raf.19-27 (Uzunca anlatılır),Taha.117-123.
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