İman ve İslam Atlası
İMAN VE İSLÂM ATLASI
Son dönemlere ait alışılmış din kitaplarının çok dışında bir
anlayış ve anlatışla kaleme alınmış, şekille ruhu, amelle
hikmeti birbirine emdirmek gayesi etrafında, en emin ilmihâlle
en şaşmaz tefekkürü birleştirme iddiasında büyük eser. 1960-61
hapsinde yazmaya başlayıp “20 yıl müddetle şeklini bulamadan
bir rüşeym (protoplazma) halinde” içinde yaşattığı bu eseri
1981 senesinde tekrar ele alır. Eseri ve eserle yapmak
istediği şeyi şöyle anlatır:
“Bütün sanat, fikir, vecd, hassasiyet ve imân melekelerimi
birleştirerek yepyeni bir hâdise mahiyetinde ortaya atmak
ateşiyle yandığım “İman ve İslâm Atlası”… O zamanlar bir yığın
malzeme toplamış olmama rağmen, bunları tablolaştıramamış ve
aşkımın gerektirdiği nizam ve ifâdeye kavuşturamamıştım Zira,
göz açıp kapayıncaya kadar hapis müddetim bitmiş ve haberini
başıboş köpeklerden aldığım dış hayatın, bana kapısı
açılmıştı. Buyur bakalım, o kadar özlediğin köpeklerin
dünyasına!.. Bir sayfiye yerindeki evime çekildim, Marsilya
sokakları kadar yabancısı olduğum şehre mevsimler boyu hemen
hiç inmedim, hattâ bahçeme bile çıkamaz oldum; ve bir güne on
günlük çalışmalarla “İman ve İslâm Atlası”nı kalıba
dökebildim. Bu defa evimde geçen bilmem kaçıncı hapsim… “İman
ve İslâm Atlası”, her biri aynı kaynaktan tas dolduran
kitaplara nispet, doğrudan doğruya ve en az vasıta kullanarak
o kaynağa diz üstü abanma ve suyuna avuç açma vâkıasıdır; ve
bundan sonra Hak ne nasip eder, bilemem, bütün eserlerimi
tamamlayıcı mahiyettedir. “Tarife” yazmak yerine gayeyi öziyle
ruhlara sindirmek, reçete yerine mânâda ilacın kendisini
tattırmak… Buna çalıştım. Ve bu aziz dâvayı papağan ağızlardan
kurtarmak… İskeletsiz vücud olmaz ya; bir de iskelet üzerine
vücudu ve uzuvları kul çapında yerleştirebilmek var… Peteği

dosdoğru çizdikten sonra onu en halis balla doldurmak…
Asırlardır hakkiyle yapılabildiğini sanmadığım bu cehd
üzerinde başarı derecemi, tam 45 yıldır Büyük Doğu teknesinde
hamurunu yuğurmaya çalıştığım yeni iman ve islâm nesli tayin
edecektir. O olmasaydı oluşun olmayacak olduğu, Kâinatın
Efendisine salât ve selâm olsun!.. Allah, Sevgilisinin
ümmetine 15. İslâm Asrının birinci yılından ileriye, yeni bir
anlayış, duyuş, görüş ve oluş nasip etsin… ”
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