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İkra Risalesi, sadece abonelere gönderilir.
Abonelik için www.ferhatatik.com/abone

Hayatı anlamak, yaşam yolculuğunun ta
kendisi aslında. Buradan hareket edersek
“Peygamberler cennete dönüş
yolculuğumuzun gemi kaptanları”, din
ulemaları ise bu yolculuğun yapılacağı
gemilere bizi yönlendiren kılavuzlardır.
Yaşamın sadece 70-80 yıllık dünya hayatı
olduğuna inanarak, yarın ölecekmiş gibi
bencilce yaşamanın ne kadar kötü bir şey
olduğunu anlamak için dini bilgiye sahip bile
gerekmiyor. 

Akıl yolu ile anlayabileceğimiz türden bir
olgudur bu. Yaşamın yolculuğunda bu
mertebeye erişen İslam’ın büyük uleması
Şeyh Nazım Hz. bize kılavuzluk yapmayı
sürdürüyor.

Şeyh Efendi, “Bütün Peygamberler
insanlara insanın ne olduğunu öğretmek
için gönderildi. Onların mesajı ‘Ümmü
Hayran’, etrafa iyilik saçandır. Şeytan'ın
mezhebi, günümüzde en çok takip
edilendir. Günlük tuzakları ile şeytan
insanı mükemmel güzellik olan ‘İnsan-ı
Kamil’ makamından her tür krizin,
rezilliğin, perişanlığın içine düşürür”
buyuruyor.

Şeyh Nazım Kıbrısi sohbetleri, bizlere önemli
bir deneyimin sonucu olarak ulaşıyor. İyi
insan olmamız için yol gösterin nasihatler
veriyor.

Ücretsiz abone olmak ister misin?

Bu nedenle kendisinin manevi huzurunda ilk
İkra Risalesi'ni ebediyete göç ettiği bugün
yayımladım. Allah yolumuzu açık etsin. 

“Temiz kalpli olanlara ve dünyayla ilgili
endişesi olmayanlara ilahi şeyler
bahşedilir. İnsan sıfır noktasındadır ama
ilahi varlığı sınırsız mesafelere ulaşabilir
eğer Alemlerin Rabbi ona bakma, anlama,
yapma ve itaat etme kabiliyeti verirse.
Hakiki yürek vasıtasıyla bahşedilen bu
kabiliyet insanı yüceltir ve kutsar.
Peygamber yüksek ilim sahibiydi, öyle bir
anlayış ki bu gezegenin kıymeti yoktur.
Kıymetli ilim sadece gökyüzüne aittir.
Hakiki ilim ilahi nurlardan gelir, bu
sebeple hakiki ilimin mirasçılarını arayın”
ifadesinde olduğu gibi bize bu kılavuzluğu ile
kalbimize hitap ediyor.

Ve Şeyh hazretleri buyuruyor:
“Dünya'nın hatta Ahiret'in bile peşinden
koşmayın, sadece Allah'ı arayın. Tüm
Müslümanlar günümüzde bu dünyanın
pisliği peşinde. Ama Kıyamet yakın. Allah
kurtuluş yoluna işaret ediyor. Eğer onlar
kendilerine zulmettikleri zaman sana (Ey
Muhammed) gelseler de Allah'tan
bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için
istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici,
esirgeyici bulurlardı.”
Anlamak isteyene, anlatılacak o kadar çok
şey var ki!


