Bismillahirrahmanirrahim
Hamd alemlerin Rabbına mahsustur. Alemlere rahmet olarak gönderilen, Nebilerin ve
Rasullerin en sonuncusu Muhammedü’l Emin’e, onun ehli beytine, sahabesine ve en güzel bir
şekilde ona tâbi olana; Kıyamete kadar sâlat ve selam olsun.

FENÂ-BEKÂ;
İnsan bu iki durumdan uzak değildir. Malûm olduğu gibi, bir insanda bu sıfatlardan biri bulunduğu
zaman diğeri yok olur. Buna göre kim, üzerindeki kötü sıfatlardan kurtulursa, onda güzel sıfatlar
ortaya çıkar. Kimde kötü sıfatlar hâkim durumda olursa, güzel sıfatlar onda kaybolur.
Şunu bil ki, insanın sıfatları üç grupta toplanır: Fiilleri, ahlâkları ve halleri.
Kulun fiilleri, iradesiyle yaptığı şeylerdir. Ahlâkları, kendisince yaratılan, hamuruna konan tabiattır.
Fakat bu tabiat, özel bir muamele ve terbiye ile değişebilir.
Haller ise, kulun bir müdahalesi olmadan Hak tarafından gelen şeylerdir. Ancak hallerin temiz ve güzel
olması, amellerin temiz ve ihlâsla yapılmasından sonra gerçekleşir (Haller de bir yönüyle kulun amel
ve gayretine bağlıdır).
Bu yönüyle haller, ahlâklar gibidir. Çünkü kul, kalbiyle güzel bir ahlâka ulaştığı zaman, gayretiyle onun
zıddı olan kötü ve düşük ahlâkı kalbinden siler atar. Onun bu çabasına karşılık olarak yüce Allah,
kendisine güzel ahlâk bahşeder.
Aynı şekilde kul, bütün gayretini sarf ederek sürekli amellerini temizlemekle meşgul olursa, Allah ona
hallerini güzelleştirmeyi ve hatta onu mükemmel bir hale getirmeyi bahşeder.
Bir kimse, dinin kötü diye tanıttığı işleri terk ederse, ona, "Şehvetinden (kötü arzularından) fâni oldu"
denir. Kul kötü arzularını terk edince, kullukta güzel niyeti ve ihlâsı ile baki (sürekli) kalır.
Kim gönlünü dünyadan çekip zühde ulaşırsa, ona, "Dünya arzusundan fâni oldu" denir. Dünya
arzusundan fâni olan kul, Allah'a yönelişindeki sadakatiyle baki kalır.
Kim kötü ahlâklarını terbiye ederse, kalbinden haset, kin, cimrilik, aşırı mal hırsı, gazap, kibir ve
benzeri nefsin kötü ahlâkları fâni olur, yok olup gider.
Şu halde kim cehaletinden fâni olursa, ilmi ile baki kalır. Kim, kötü arzularından fâni olursa, Hakk'a
güzel yönelişi ile baki kalır. Kim dünyaya rağbetinden fâni olursa, zühd haliyle baki kalır. Kim kendi
irade ve arzularından fâni olursa, yüce Hakk'ın iradesiyle baki kalır.
İşte; Amellerimizin bidayeti ve nihayeti; verdiği nimetleri saymaktan bile acze düştüğümüz Allahû
Teâla (cc)'ya hamd etmek, kul olmaktır.
Hz. Adem (as)'den günümüze kadar; Nefsani ve tağuti güçlere karşı direnen ve cihat eden ve Allahû
Teâla (cc)'nın rızasını kazanmak gayretiyle İSLAM’a koşan bütün mü'minlere dua ederiz!..

