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Muhterem Müminler.

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Yusuf Suresinde (105) :
” Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini
çevirip geçerler.” Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..
İnsanlar fiiliyatına göre mükafat veya mücazat alırlar. Fiilleri ise tıynet,
edep ve imanlarının birleşik ürünleridir. Her şey ALLAH’ın yed-i kudretindedir.
Hazret-i ALLAH’ın ilminin dışında hiç bir ilim yoktur. Beşer için dünyevi ve uhrevi
ilmin özü ALLAH’ı bilmekten gelir. Zahiri ilim zahirden alınıyormuş gibi ise de her
ilim Hazret-i ALLAH’ın yed-i kudretindedir. Zahirde sebebine tevessül onu
istemektir. Mana rızkını istemek de aynıdır. Hazret-i ALLAH (c.c.) “benden iste,
vereyim” buyurdu. “Talebenâ, vecedenâ.” “Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki,
onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.” (Yusuf Suresi, 105) Gene Hazret-i
ALLAH bildirdi: “Bu ayetleri ancak akl-ı selim, kamil insan okur.”
İnsanların dünyadan ayrılışlarındaki hal ve zuhurat o kişinin mana ve
ALLAH’a yakınlık ve uzaklık kimliği değildir. İmansız ve zalım ferah ölümle ölmüş
gibi olsa da, ölüş manasının işkence misali zuhuratı mukadderdir. “Bu dünyada a’mâ,
ahirette a’mâ.” Yevm-i mahşerde bu kişiler diyecekler ki: “Ya Rab! biz dünyada
görüyorduk, şimdi neye a’mâ olarak haşrolduk?” Cenab-ı Hak buyuruyor: “Sizler
dünyada iken hakiykatleri görmüyordunuz. Burası hakiykat alemi. Buraya göre
gözünüz yoktu ki. Hakiykatleri elbette göremezsiniz.”
Hazret-i Mevlana’nın izah ettiği gibi “evvel minareyi gör, alemini gör,
alemdeki kuşu gör, kuşun ağzındaki tüyü gör.” “Görüyorum” diye iddia ediyorsun
amma gerçekle ilişkili değil. Olsa idin mana çirkinliklerine tevessül etmezdin. “O
müttaki kullarım gaybe iman ederler” düsturun olurdu. Hazret-i ALLAH’ın manevi
tertib ve tanzimine uyum sağlamak için çaba sarfederdin. Hiç olmazsa yaşayan
bahtiyarları rencide etmezdin. Kabul edemesen dahi aleyhlerinde bulunmazdın.
Zamanımızda bu saydıklarımın şahide gereği yok. Bütün çıplaklığı ile arz-ı endam
ediyor!... 11.08.2017 M2

