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Muhterem Müminler.

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Mümtahine Suresinde (13) :
“ Ey iman edenler. ALLAH’ın kendilerine gazaplandığı topluluğa tabi
olmayın ki onlar; kafirlerin kabir ehlinden ümit kesdikleri gibi, ahiretten
de ümit kesmişlerdir.” Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..
Kabir ehlinden ümit kesenlere Hz. ALLAH “kafir” diyor ve örnek gösteriyor.
Bu tür bilen insanların ahiretten ümit kestiklerini de bildiriyor Hz. ALLAH (c.c.).
"Taştan ve topraktan ne istiyorsun?" Diye sırât-ı müstakîmden, tertîb-i ilâhiden
saptırdığın insanların vebalini düşünebiliyor musun? Şunu iyi bil: Hz. ALLAH’ın
varlığına inanan insanlar, taşın ve toprağın yarattığı cümle mahlukatın rızkına vesile
yaratıldığının bilincindedirler ve taştan ve topraktan ALLAH’ın ihsan eylediği çok çok
ürün ve nice hizmetler beklerler.
Taş ve toprak rahmete vesile olduğu gibi, oradaki yatan belirli kişiler de
rahmete vesile kılınmıştır. Bu rahmeti inkar eden kişiye Hz. ALLAH “kafir” diyor.
Merhum aşık veyselin dediği gibi; "benim sadık yarim kara topraktır derken, bu
yakarış, vesileyi yaratana teşekkür değil mi? Haşa toprak ilâh değil. İyi bil ve böyle
bildir. Orada medfun olan zatın manasına hürmeti de, bilerek kusur etmeyenlerin,
gerçeklere olan sadakatında samimi olanların yakarışlarının ind-i ilâhide ret
olunmadığının bilinci ile yaşayanları her yerde bulabilirsin. Rahmet-i ilâhiyeye vesile
kulların mevcudiyetlerini, zatı alilerinin dışında, sağır sultanlar da duydu ve
biliyorlar.
Dikkat! Uyarım kabir hayatına inanmayanlar için: Mümtahine suresi 13.
Ayette Hz. ALLAH’ın bildirisi: Kabir hayatına iman etmeyenlere Hz. ALLAH “hayır”
diyor. “De ki: herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda
kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbımız en iyi bilendir.” (İsra Suresi, 84)
Bu Ayet-i celilede beyan edilen manayı iyi anlayalım.. Kişilerin mizaç ve meşrebini
HZ.ALLAH’tan gayri kimsenin bilemeyeceğini ve ölçemiyeceğini. Yalnız Hz. ALLAH
“ben bilirim,” buyuruyor.
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