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Yaratılmış varlıklar doğası gereği zamanla saflığını kaybederler. Saflığını 

kaybeden varlıklar yaratılış anındaki doğal özelliklerini muhafaza 
edemeyeceklerinden yaratılışındaki ilk varoluş gibi safkalamama riski ile karşı 
karşıya kalırlar. Özelliklerini ve değerlerini kaybeden varlıklar da gün gelir, bu 
değişim ve farklılaşmadan dolayı da özüne yabancılaşmanın verdiği bozulma ile 
aynı adla anılmama riskini de taşır. Yani yabancılaşır. Farklı bir varlığa 
dönebilir. Bitkiler, örneğin, doğal özelliklerin kaybettikleri zaman yaratılışındaki 
ismi ile adlandırılmazlar: ağaç iken odun olabilir; ekin başak iken sap 
olabilir:bir zamanlar meyve veren ekin başaklıktan saplığa ve sonra da 
yakılarak kendisinden kurtulunmak istenilen anız durumuna düşebiliryorise 
insan da aynı şekilde zamanla özüne farklılaşabilir. 

İnsan temelde en mükemmel bir varlık olarak yaratılmış. Meleklerin bile secde 
ettiği, yaratılmışların en güzide varlığı olarak teşekkül ettirilmiştir. Şeytan 
kıskançlığından çatlayıp binbir desiselerle onu kandırma sevdasına düşerken, 
melekler de gıbta ve hayranlıklarından onun ilgisini çekebilmek için bin bir türlü 
cilvelere soyunmuşlardır. İki farklı uç noktanın zirve kodları. Biri itaatin, 
güzelliğin ve iyiliğin;diğeri de âsiliğin, eşkiyalığın, kötülüğün ve nefretin 
temsilcisi olmuştur. İnsanoğlu bu iki uç temsilin kilit noktasını birleştirircesine 

gizemli yaratılarak iki boyutun da temsilcisi olabilir. Hangi tarafa meyillenerek özündeki değişimi meyillendiği yönde 
katmerlerse, tercihi ile birlikte, sonuç iki uçtan biri olmak zorundadır. 

İnsan özüne farklılaşmaya görsün, bitkiler gibi hemen kendisinden kurtulunması kolaycacık olmayabilir. Kimi zaman 
özünü kaybeden insan zamanla kendine ve topluma zarar veren, insanlığın geleceğini tehdit edebilen bir varlığa 
dönüşebilir. Bitkiler ve hayvanlar sonuçta tek boyutlu yaratılmış olduklarından kontrolleri de kolaydır. Küle 
dönüşerek bir başkasına zararlı olma ihtimali ortadan kalkar. Ne kendisine ne de bir başkasına zararı dokunabilir. 
Geleceğe ve gelecek nesle hiç mi hiç etkisi olmaz. Oysa insan öyle mi? 
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İnsanı diğer varlıklardan ayıranen önemli özellikeşrefi mahlukat(en şerefli, en mükemmel varlık) olarak 
yaratılmasının yanında bel hüm adal(hayvanlardan daha aşağı) durumuna düşürebilecek özellikte yaratılmış 
olmasıdır. İnsanınbirinci özellik olan eşrefi mahlukatmodunda kalmasının sürekliliğini sağlamak için de belirli 
aralıklarla çekap yaptırması gerekir. Baştan aşağı bütün vücudunun eksik ve fazlalıklarının, yaratılışındaki varlığın 
tersine tezat teşkil eden özelliklerin tesbit edilerek tedavi edilmesi için uygulanan bu çekap (check up) sağlık 
yöntemi kişinin manevi boyutu,yani ruhsal yönü için de uygulanması eşrefi mahlukatboyutunda kalması için bir 
zorunluluktur. Özellikle günümüzde modernitenin sunduğu gereksiz ihtiyaçlar ve uzantıları ile laşkalaşmış toplum 
yapısının maneviyatı kirletmeye yönelik bombardımanı karşısında sağlıklı kalabilmek her akıl sahibinin kolaylıkla 
kendini koruyabileceği bir durum gibi gelmiyor.  

Sağlığımızıkorumak için doktorların sunduğu perhizleri firesiz uygulamak için gösterdiğimiz hassasiyeti ruhi 
sağlığımızın korunması için de en az o kadar göstermemiz gerekiyor. Fakat manevisağlığımızın da perhize ve 
tedaviye ihtiyacı olduğunun farkında olmamamız asıl düşündürücü olan. Sadece maddi boyuta odaklanmış 
olmamızın sonucu bu. Maneviyat savrulup gitsin, yanıp kavrulsun hiç önemli değil. Oysa insanın yaratılışındaki özü 
koruyan manevi boyutudur. Aynı saflıkta korunup varlığının devamı ancak belirli çekaplarla mümkün olabilir.  

İnsanın bir de doğrudan bağlantılı olduğu, hayatı özellikle modern yaşamı çepe çevre saran, iktisadi boyutu vardır 
ki bu boyutun da aynı saflıkta devamı yine maddi kazancın içerisine bilerek yada bilmeyerek dahil olmuş çerçöpleri 
temizlemekle mümkün olur. Bir başka ifade ile malın kiri olarak kabul edilen zekat ve fitrelerin verilerek malın 
özüne dönderilmesi yani saflığına kavuşturulması gerekir. İnsan her hâlukarda ekonomi ile doğrudan bağlantılı. 
Allah’u teala (cc) kullarından bir fedâkarlık istediği zaman öncelikle mal fedârkarlığınıve arkasından can 
fedakârlığınıistiyor. Anlaşılacağı gibi çoğu zaman canın verilmesi malın verilmesinden daha kolaydır. İslâm 
toplumunun sağlıklı inşasında, fakirlerin sevindirilip, yoksulların ev bark sahibi olması için, malın infak edilmesi ilk 
ve en önemli kişisel ve toplumsal sorumluluktur.  

Yaklaşık bir aydır inananların manevi çekaplarını yapmakta oldukları Mübarek Ramazan ayı elveda demeye 

hazırlanıyor. İçerisinde bulunduğumuz ayın fırsatlarından doyasıya istifade edenler son bir kaç günü de doktorun 
(Peygamber) tavsiyelerine göre perhizlerini ısrarla uygularlarsa geçmiş hastalıklardan arınacakları konusunda 
garanti vardır.  

Çekaplarını yaptırarak taze bir yıla dop dolu başlayan dostları kutlarım. Kandiliniz bereketli Bayramınız mübarek 
olsun. 

http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=14299 
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