الرِحي ِم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ بِ ْس ِم اللَّ ِه

ِ يا أَيُّها النَِِّب قُل ِِلَزو
ِك ونِس ِاء الْم ْؤِمنِني ي ْدن
ِك وب نَات
ني َعلَْي ِه َّن ِم ْن
اج
َ
َ
َ َُ ُ َ َ
ََ
َ ْ ْ ُّ َ َ
ِج ََلبِيبِ ِه َّن َذل
ِك أ َْدَن أَ ْن ي عرفْن فَ ََل ي ْؤ َذين وَكا َن اللَّه َغ ُفورا ر
يما
ح
َ
َ
َ
ً َ ً ُ
َ َ ْ ُ َ َْ ُ
Muhterem Müminler.

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Ahzab Suresinde (59) :
“ Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına,
örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınmaması ve
(incitilmemesi) için en elverişli olan budur. Allâh çok bağışlayan çok
esirgeyendir!..” Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..
Hazreti ALLAH inanan kadınlara emir verdiği gibi, dikkat, inanan
erkeklerin inanmayan kadınlarına da söyle buyuruyor: Tesettür emrine riayet
etmeleri için! Bu bildiride açık nass var, içtihad yapılamaz, yapılsa da anlamsız
kalır!... Yukarıda belirttim, tekrar ediyorum: Hazreti ALLAH buyuruğunun açık
anlamı! Benim emrim dışında başka bir düsturla yaşarsanız, emrimle bağladığım
erkeklerin nefsani bağlarını koparırsınız, onlar da sizi incitirler!....
Asrın topluma lüzumlu olan değerlerinden taviz vermiyelim!.. Vereceğim
kıssadan hisse alalım; dikkat, kabağın sahibini bilelim!. Yalnız bilmek yeterli
görülmeyebilir, gücendirmeyelim, kabağın sahibini!. *** Gençler birbirleri ile
şakalaşarak gidiyorlardı. İçlerinden mukallit biri arkadaşlarını güldürüp memnun
etmek kasdi ile, saçı dökülmüş, kafası açık, yerde oturan bir garip ve masumun
başına: --Kabağa bak! diye şiddetle öyle vurdu ki!... Canı acıyan garibanın gözleri
yaşardı, gençlerin gülme çığlıklarından şımarıklıklarından korktu, sesini çıkaramadı.
Nasıl çıkarsın gariban!..
Manevi hak hukukdan habersiz o mukallidin, mazlumun kafasına vurduğu
koluna şiddetli sancı girince, ister istemez bu mevzuda günahı olmayan, yegane
günahı güçsüzlüğü ve aczinden idi zavallının, özür dilemek için adama, masum bir
eda ile: --Ben sana şaka yaptım; bana gücendin mi? Demez mi! Başının sersemliği
henüz geçmemiş zavallının: --Haddim mi sana gücenmek? Ben zayıfım. Sen taraf-ı
etrafınla çok güçlüsün. Bu kabak benim imiş gibi görünse de, emanettir; kabağın
gerçek sahibi var, o gücenmiştir!
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