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VAR OLMAK  -  VAR OLUŞ

*Varolmak sitesine rastladığımda zihnimde bir ışık yandı.Varlık aleminin başlarına doğru fikren
seyahat ettim.
Hakan kardeşimin yazarlar için açmış olduğu köşede acaba bir boşluğu doldurabilir miyim
diyerek,var oluşu,varlık alemini ele almayı düşündüm.
Bu amaçla siz değerli okuyucularımızla beraber olmayı düşündüm.
Zira varlıkların bilinişi başlangıçlarındaki var oluşa gitmek ile mümkün olur.
İlk var oluş bilinmediği takdirde,bundan sonraki var oluşa nasıl gidilecek ve nasıl anlaşılacaktı?
7.sınıflarda Din Dersinde işlediğim varlıklar alemi konusunda 18 bin aleme hayalen de olsa bir
seyahat yaptık.Var oluşu,varlıkları ele aldık.
Zira varlıklar ve varlık alemi bizim alemimize münhasır değildir.
Alem Allah’ın Hâlık isminin gereği olarak sürekli bir oluş içerisindedir.Öyle ki Allah bir şeye iki
kere tecelli etmez.Her tecelli ettiği şey,yeni bir oluş,yeni bir varlık hatta yeni bir varlık
alemidir.Bundan dolayıdır ki,onsekiz bin alem ifadesi dahi çokluktan kinaye olarak düşünülebilir.
Mahalli radyodaki konuşmamda da 2007 yılını yeni bir varlık alemi olan ahirete iman yılı olarak
ilan ettim.Tâ ki her zamankinden farklı olarak bu yılda âhiret konusu daha fazla gündeme
gelsin,dünyamızı ve alemimizi daha çok meşgul etsin…

 *Alem;hareketli ve sürekli dinamiktir.Alemde atalet ve betalet yoktur.hareket değişimi
gerektirir.Bir vaziyette bulunmak,bir halde kalmak o şeyin ölümüdür.

Öldüğünü ve yok olduğunu düşündüğümüz varlıklar aslında yok olmayıp hal değiştirmişlerdir.Bir
halden başka bir hale intikal etmişlerdir.Mesela ağzımıza alıp çiğnediğimiz bir yiyecek
ağzımızda ölür ve mideye defnedilir.Oysa onun bu ölümü vücudun dirilmesine bir başlangıç
teşkil eder.Zahiren ölmüştür,hakikatta ise yeni bir hayatın başlangıcını oluşturmuştur.Onun
ölümüyle göz görür olur,kulak işitir.
Böylece Allah yokluğa bile,yokluğundan,fani oluşundan ona varlık vermiştir.Onu yokluğa
atmamıştır.Zaten yokluk ve kaybolma bizim için söz konusurdur.Allahın varlığının ve ilminin dışı
yoktur ki varlıklar onun dışına kaçsınlar da kaybolup ölmüş olsunlar.Hakikatta Allah için yokluk
yoktur.

*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi
 Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.

 *Var olmanın yolu,ölmekten geçer.Bir buğday tohumu toprak altında ölür,yeni başak ve
sünbüllere,yeni bir hayata adım atar.Hatta o buğday tohumunu öldürmek için yakıcı gübre ile
yakarız ki ölsün de yeni bir hayatta bire yedi yüz sünbül versin.

*İnsanı koruyan hafaza melekleri eceli geldiği an geri çekilir ve ölüm vaki olur.O zamana kadar
korumakla görevlendirilmiş olup,ölüm vaki olacağı an görevleri de biter.
Burada bitiş yok oluş olmayıp,meleğin vazifesinin bitmesi gibi insanın da vazifesinin bitmesi
demektir.
Hadisde:"Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç
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yaratır."

*Allah Hadis-i Kudsi de;”Ben gizli bir hazine idim,mahlukatı yarattım ta kendimi bileyim ve
bildireyim.”
Varlıklar alemi ilahi sanat ve esmanın görülmesi için bir vitrindir.
Hadisde:“Muhakkak ki Allah,kullarının yeme ve içmesinde (ve belki giymesinde) eseri nimetini
görmek ister.”
Ondandır ki alem sürekli değişmekte ve yenilenmekte,nimetlerle süslenmektedir.

 Varlıkları ve varlıklar alemini ele almaya devam edeceğiz.Bu köşemizde sizler ve sorularınızla
beraber sohbetimizi sürdürmeye inşallah çalışacağız.
 Var olun,varlıklı ve varlıklarla kalın…
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