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Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) En’am Suresinde (15) :
” De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerçekten büyük bir günün
(kıyametin) azabından korkarım.” Buyuruyor.
Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..
Rabbımızın Hazreti Kur’an’da zikrullah ve tesbihat hakkında yüzlerce
lütfettiği ayet’i celileler bu kadar açık ve sarih iken, tevile kaçmak, anlamından
saptırmakla neyi kanıtlamaya çalıştığını anlamak mümkün değil!. “Zikrullah ve
tesbihat Kur’an okumak” diyorsun. Her ibadet ve taat ALLAH’ın isimleri ile
bezenmiştir. “Bu ibadet ve taatlara lüzum yok. Yalnız Kur’an oku.” Kur’an’da mevcut
emri ilâhilerin yalnız okumakla kul üzerinden sakıt olacağını mı anlatmaya
çalışıyorsun?
Bir espri vardır. Bektaşi kardeşlerimi tenzih ederim: Adamın dövüldüğünü
gören Bektaşi merakla niçin dövdüklerini sordu. Nükteleri ile Nasreddin Hoca misali
insanları güldürerek, suya sabuna dokunmadan, gerçekleri espri ile anlatan bu yönlü,
Hazreti ALLAH’ın rahmet sıfatının tecelli ettiği ender zuhur eden simalar az da olsa
yer yüzünde noksan değildir.
Bektaşi öğrenmek istiyor: “Nedir bu adamın suçu ki, dayak yiyor?”
“Amden (kasten, bile bile), nahs-i siyam yani başkaları da gördü, orucu yedi” diyorlar.
Dayak yiyen ademi gösteren Bektaşi sanki kahramanlık yapmış edası ile cemaate
dönerek: “Başka kahraman yok mu ki, oda namazı yese de ümmeti Muhammedi
kurtarsa” diye espiri yapıp cemaati güldürüyor.
Kalender meşrep Bektaşi'ye mal ediliyor bu fıkra. Amma bu türlü
düşünenleri ALLAH’U A'LEM, saymak imkansız. Hayli kabarık amma bu zamanın
özelliği midir, nedir, emri ilâhiye karşı menfi tutumunu gizlemeyi zül addedip, emri
ilâhiyi kabul etmemeyi kültürünün yüceliği zanneden mana müflisleri.. ALLAH’a ve
Resulüne inanan ve kulluk görevini müdrik, zamana göre yetişmiş kültürlü
insanlara, ki ALLAH adetlerini kesir eylesin, amin. Bu türlü değerli insanlara bütün
toplumlar, ülkeler, dünya her zaman muhtaçtır. Hazreti ALLAH zülcenaheyn eylediği
örnek kullarının adedini artırsın. Bağışlamak veya hesaba çekmek yalnız ve yalnız
Hazreti ALLAH’a mahsustur.
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