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Kulluğunu ve nice hıyanet ve kusurunu

  

Unutup kuduran…

  

Kendi meziyet ve marifetleriyle

  

Övünüp duran

  

Ve böylece nefsini putlaştırıp azdıran

  

Yani, kendisini satıp pazarlayan kişi

      

Manen ve ahlaken bir peze…tir!.

  

Çünkü, avrat satmakla, keramet satmak aynı şeydir.

  

Bunların bütün kârı, geçici ve şeytani bir zevktir.

  

Söyleyin canlar;
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Karısının kızının reklâmını yapanlarla

  

Manevi kazancını ve kutsalını

  

Vitrine koyanların farkı nedir?

  

………………………………………..

  

  

Beceri ve birikimiyle böbürlenip hava atmak

  

İbadet ve hizmetleriyle üstünlük taslamak;

  

Kadınların aylık ayıp halinden

  

Övünç payı çıkarmalarına benzetilmiştir..

  

“Yapmadıklarınızı (ve zaten yapamayacaklarınızı) niçin konuşup (boşuna hava atarsınız)?

  

(Böylesi riyakârlık ve ucuz kahramanlıkla) Allah katında büyük bir gazaba uğrarsınız.” (Saff
Suresi ayet: 2-3)

  

“(Allah’ın lütfuyla ortaya) Getirdikleri (bazı başarılarıyla) ferahlanıp şımaranları ve yapmadıkları
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(hizmet ve ibadet gibi) şeyleri (yapıyor görünmeleri) nedeniyle övülmekten hoşlananları,
“(kazançlı ve başarılı) sayma! Onların azaptan (ve rezil olmaktan) kurtulacaklarını da sanma!.”
(Ali İmran: 188)

  

Ayetleri bize gelmiştir…

  

Oysa senin, öyle kabahatlerin,

  

Öyle barbarlık ve kabalıkların vardır ki..

  

Ortaya çıktığında, yerin dibine batacağın,

  

Öyle gizli günahların kayıtlıdır ki..

  

Bunların bir tanesi bile

  

Seni ezmeye yetecektir..

  

“Öyle ise siz, sakın nefsinizi temize çıkarıp durmayın. Kim (küfür ve kötülükten) sakınandır, bu
Allah’a ayandır” (Necm: 32)

  

……………………………………………
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Sadık o kimsedir ki,

  

Faziletleri kadar, rezaletlerini de konuşabilir…

  

“Kendisi gibi aciz ve çaresiz insanlara güvenen ve onların övmesiyle sevinen kişi, tam iman
etmemiştir ve lanetlenmiştir” (Hadisi Şerif)

  

Kâinatta, eşyada ve hadisatta;

  

Görüneni ve gördüreni görmezsen…

  

Nakş-ı alemin hepsini,

  

Bir tek hikmet ve vahdet teliyle örmezsen…

  

Senin iman ve irfan iddian ne denli geçerlidir?

  

Alim, gönül gözü gören

  

Arif, iman aklı eren kişidir.

  

Allah’ın sıfat ve iltifatından çok

  

Hakkın zatına gönül vermen gereklidir.
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Bir güzelin asalet ve kemaline değil de,

  

Onun sadece cemaline aşık olanlar;

  

Hastalık ve ihtiyarlık çağında

  

Ondan usanıp terk edecektir.

  

“Ey iman edenler, (gerçekten) iman ediniz..!” (Nisa: 136)

  

Hitabı ne zaman kalbine erişecektir?

  

“Hel tüczevne illa maküntüm tea’melun” (Neml: 90)

  

Yaptıklarınızdan (ve ahlak yapınızdan) başkasıyla mı karşılık göreceğiniz zannedilmektedir?

  

Hükmü değişmez gerçektir!...
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