
SOHBET NOTLARI - OCAK 2004 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Okan EKİNCİ
01 Ocak 2004

    

  Birisi, Çemişgezekli rahmetli Nusret Dede'den mi, nerden duymuşsa;  

  

  &quot;Sakın ha, yaş kesme, baş kesme, taş kesme!&quot; deyimini nakledip:  

  

  E, Hocam bu ne demektir? diye soruyor.  

  

  Hocamız şu cevabı veriyor; bu sözün şeriata, tarikata ve hakikata göre cevapları ayrıdır.  

        

  A-Şeriata göre:  

  

  1-Yaş kesme: Bitki, ağaç ve ormana gereksiz bıçak ve balta vurma!  

  

  2-Baş kesme: İnsanlara,hatta hayvanlara bile sebepsiz sakın, asla, kıyma!..  

  

  3-Taş kesme: Kalbi katı ve merhametsiz olma! 70 milyonu ezip, sömürüp 7 Holdingi doyurma! 

  

  B-Tarikata göre:  

  

  1-Yaş kesme: Kereste olgunlaşmadan ve iyice kurumadan doğrama ve mobilya yaparsan
eğilip bozulduğu gibi, tamamen olgun ve dolgun hale gelmeden siyaset ve riyasete atılırsan, tez
yamulursun.  

  

  2-Baş kesme: Biz de baş başa, baş Allah'a bağlıdır. Başıboşluk, şeytana uşaklıktır. Öyle ise,
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pirsiz, rehbersiz, Lidersiz olma... Haklı ve hayırlı topluluktan bir karış bile ayrılma, sonra lokma
olur yutulursun.  

  

  3-Taş kesme: Haktan ve hayırdan koparsan, Hidayetin kararır, içi boş gösterişli kütüklere, taş
heykellere ve yürüyen cenazelere dönersin. Onun için mazlumların ve üzerinde hakkı olanların
bedduasını alma, taş kesersin!  

  

  C-Hakikate göre ise:  

  

  1-Yaş kesme: Allah sevdasına ve insanların sıkıntılarına acı, ağla ve yardımcı ol... Gözyaşın
dinmesin...  

  

  2-Baş Kesme: Secdesiz, ibadetsiz olma... Rabbine ve herkese karşı boynun eğri ve mütevazı
ol...  

  

  3-Taş kesme: Bilgisiz, hikmetsiz, cahil kalma... Ya öğreten, ya öğrenen veya dinleyen ol,
başkası olma. Boş kafa taş kafadır.  

  

  Yıllar önce başkanlık hevesine düşen birisine Hocamız şu nasihatlerde bulunuyor:  

  

  Sen daha boş gururunu bile aşamamışsın, ülkenin bunca sorununu nasıl aşacaksın?  

  

  Sen vicdanınla ve inancınla barışık değilsin, Irak'a barışı nasıl taşıyacaksın?  

  

  Sen kendine ve ahiretine bile acımıyorsun... dünyan için dinini ve davanı bile harcıyorsun...
Artık başkalarına nasıl acıyacaksın?  
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  Sen nefsine... Ve insanlığın nefsi emmaresi olan siyonizme esir olmuşsun... Huzur ve hürriyete
nasıl ulaşacaksın?  

  

  Sen Deccalizmin canavarı ve despotizmin vahşi cengaveri Amerika'ya köle olmuşsun... Bu
halinle, kötülüklerle nasıl savaşacaksın?  

  

  ŞİİR:  

  

  Nefsin ilah edinen, nasihat beğenemez  

  

  Hak nusreti kesilen, düşmanını yenemez  

  

  Hidayeti kararan, şeytanı dostu sanır  

  

  Gavurlar sevdi diye, müslüman övünemez!  

  

  Rahmetli Üstadın dediği gibi;  

  

  Edası mahkum ve matrak, işleri samimiyetsiz ve korkak... Ahlakı boyun eğme, üslubu yüze
gülme, bilgisi tekerleme, vecdi ezberleme... Gözleri nemsiz, yüreği gamsız... İbadeti kabuk,
haysiyeti kopuk, biçareler biçaresi!..  

  

  Sen neredesin, başkanlık nerede?  

  

  İmanı; alnına yapışmış nur topu bir şeref madalyası gibi değil de, ilericiler görmesinler diye
burnunda ki bir cüzzam yarası gibi sargılar altında taşıyan, cesaret ve feraset fukarası!..  

 3 / 4



SOHBET NOTLARI - OCAK 2004 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Okan EKİNCİ
01 Ocak 2004

  

  Sen neredesin, Müslümanlık nerede?  
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