KAVMÎ BÛRA

Bu lâfız Kur'anda geçmektedir.
(Bûr) dünya
demektir.

ve

ahirete

müteallik

hayrı

olmayan

adam

Bu lâfız insanlar içindir.
Gemiden denize bir adam düştü. Onu kim evvel kurtaracak
diye bahse giriştiler hemen para koydular ortaya...
Adamı birlikte sandala çektiler.
Fakat adamin bacakları yoktu. Şaşırdılar. Köpek balıkları
yemiş... Ne yaptılar biliyor musunuz. Bahs için ortaya koydukları
parayı bölüştüler adamı da tekrar suya attılar. Adam bağırıyordu.
İşte bu gibiler (Kavmi Bûra) sınıfındadırlar.
Bu yazılarımızla basit olarak söylemek icap ederse maddi ve
manevi âlem ile, senin cesedinle ruhun arasındaki ahengi
bildiriyoruz.
İç ve dışını bil... Birbirlerine yabancı....
Birbirlerini tanımıyorlar...
Günahlarınızı toprağa gömemezsiniz unutma...
Kur'an söylüyor:
Kul = Söyle. Haykır. Tasdik et demektir.
Kime? Kendinde gizli olan (Ben) den bana...
Hu= O. (Ahad) dır.
Ahad'ın manasını kimse bilmez ve veremez. Utanmayıp anlatmak
istersek teki olmayan tek...
Rakamlardaki (1) değildir.
(Ahad) ismi vahid değil...
(Vahidil kahhar) tek kahhar O'dur.
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Allah’ın kahrında lütfu gizlidir.Yanan mescidi tekrar
yaptırmamıştır.Kim.Şaban-ı Veli…Bu kahrın içinde lütuf gizlidir.
Temas edebilirsen manasını (Şaban-ı Veli) den sor.Ne demek
istediğini anlamadıysan mos mor ol…
Ölümle arasına bir örümcek ağı koydu.
Bir devenin yapacağı tercih kimseyi gücendirmez.
İnancın vaktini Allah tayin eder.Bazen hemen bazen on sene
sonra…
Okuduğun ayet vahiy haline geldiği zaman tesiri olur.Ona göre
kendini ayar et…
Küfürde olan üfürükçü olma…
Sudaki cömertlik Allah’a ait bir cömertliktir.(EL GANİ)suda
tecelli etmiştir.Bunu anlamak büyük ruhi ve manevi bir
başarıdır.Anlarsan size kıyam edenler bulunur.
Su nankör değildir.Değerini bilmeyenler nankördürler.Veya
nankörlerdir.
Kelimeler arasında dağlar kadar fark vardır dikkat et.
Nankör demek Hak’kın verdiği her türlü niğmeti görmeyip,
aldırmayan şükretmeyen demektir.
Yalan bilmeyen.Söylemeyen.
Dedikodu yapmayan.
Gıybet etmeyen.
Daima helâl peşinde koşan.
Sabah ve akşam namazlarını (O) vakitde kılan.
Daima abdestli bulunan.
Abdestsiz yemeyen içmeyen.
Konuşmayan kadın ve erkeğin ayağının altını öperim.
Teyemmüm ayak altı hürmetine emrolunmuştur.
Bilmezsiniz ayak altı nedir?Bilir misiniz.Bir bilseniz…
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(Cennet anaların ayağı altındadır)
Babaların değil dikkat.
Namazda kadının ayakları yere başka türlü temaz eder.
El.Ayak.Her mahlûkun biri cesedi diğeri ruhun haritasıdır.
İnsanın kendi levhi mahfuzudur.
Sen levhi mahfuzu da bilmezsin.
Alim diye geçinen cahil hocadan işittin o kadar…
(KÜLLÜ ŞEY’İN AHSEYNÂHU Fİ İMAMIN MÜBİN) NEDİR
BU.BİLMEZSİN…
Namazın aslı nedir?
Niçin emrolunmuştur.
Muayyen zaman vakit,
Muayyen yere dönüş.
Muayyen hareketler (Erkân)(Men tereket selât fakat kefer)
Mekke’de söylenen bir hadisdir.Kim ki namazı terk etti küfürdedir.
Burada (küfür) ne demektir.
Bu namaz sabah akşam namazlarından hangisidir.Zira
namazı terk etti deniliyor.Yoksa ikisi birden mi kastediliyor.
Tesniye olarak.
Terk-Vakit mi. Namaz mı?
Burada (küfür) inanana, bu işi yapana hitaptır. Dikkat et.
Namaz kılmayana değildir.
Burayı tekrar tekrar oku.Anla. Laflar çok mühimdir.
O halde namazı terk küfürdedir.Burada Mekke’de hadis
söylendiğine göre Mekke’de akşam ve sabah namazları vardı.Diğer
namazlar Medinede emrolunmuştur.(Ara namazları) diye…
Bunların vakitlerine aitdir.
Bu işi yapana inanana hitaptır.Yoksa namaz kılmayana ait
değildir.
Vaktin kıymeti anlatılıyor.Bu iki namazın kazası yoktur.O
vakit için namaz kılmak emrolunmuştur.
O iki namazın vakti değildir.Dikkat et.
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Sabah ve akşam namazlarını terk bir nevi miracı inkârdır.
Resul-ü Ekrem'i tasdikde şüphe var demektir.
Sabah ve akşam namazları miraçda emrolunmuştur. Miraçdan
döner dönmez kılınmıştır. Cebrail tarif ederek kıldırmıştır. Namaz
o halde miraçdır. Kula yalnız ruhani olarak Kâbeyi ziyaret hacda
cesedi ziyaretdir.
Miracın başladığı yer olan kâbeyi ziyaretdir. Cesedi miraçdır.
Şimdi çok dikkatli dinle : Namazı terk dedik. Bu da miracı ve
haccı bir nevi inkâr olur. Resul-ü Ekrem'i tasdikte şüphe var
demektir.

Tavaf hacerden başlar orada biter.
Soldan sağa kâbeye sol taraf verilerek tavaf yapılır...
İhram halinde erkeklerde başı örtmek haramdır.
Kadınlarda örtmek farzdır.
Biri haramdır. Biri farzdır. Erkeğin başının açık olması farz
değildir. Kapaması haramdır. Dikkat et. Kadınların kapaması
farzdır.
Açması haram diye birşey değildir.
İkisi de emirdir. Emrin bir tarafı vardır. Dikkat et lâflara.
Burası çok mühimdir. Anlamadan halletmeden geçme.
Haccın sırrı miraçda gizlidir.
Miraç da namazda gizlidir.
Söz burada durur. Hisve duygu başlar. Onun lügatı başkadır.
Hac emir halinde bir umredir. Ziyaretdir.
Hacda umre, umrede hac gizlidir.
İtiraz etme. Lâfı beyenmezsen zedeleme... Umre;Hac emrinin
değişmez uluhiyyetinin emirsiz şeklidir. Dikkat...
Şimdi çok mühim bir yere geldik. Yalnız beni imtihana
kalkmasınlar kendi cehillerini ortaya koymuş olurlar.
Sonra ben oyuna, şakaya gelmem onu bilmelerini isterim…
Ayeti Kerimede : Kablel tuluğ: güneş doğmadan evvel.
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Kablel gurup; güneş batmadan evvel ne demektir. Dünyanın
yarı tarafında (Kablel tuluğ) diğer tarafında (Kablel gurupdur).
Kablel gurubu kablel tuluğ: Kablel tuluğu kablel gurup takip
ediyor.
Bu vakitlerin
emrolunnıuştur.

kıymeti

için

sabah

akşam

namazları

Yoksa sabah ve akşam namazlarının vakti budur demek
değildir.
O vakit dünyaya ait bir vakitdir.
Rabbıl mağribeyni
mırıldanmıyor mu...

ve

rabbıl

maşrıkeyn.

Sana

birşey

Peki güneş doğmadan evvel, güneş batmadan evvel olan (vakit)
nedir? bilir misin. Nereden bileceksin.
Bu vakitlerin hürmetine sonradan abdest almak emrolundu.
Su da bu işe karıştı.
Kablel tuluğ. Kablel grup vakitlerinde Resul-ü Ekrem'e Cebrail
vahiy için gelmemiştir.
Sabah ve akşam namazlarını beraber bir defa kılmışlardır. Bu
ne demektir bilirmisin. Bilseniz gözlerinden yaşlar dökülmeye
başlar. Allah yoluna her şeyini verirsin.
Kur'anı Kerimde bir secde ayeti vardır. Onu işiten, okuyan
hemen secdeye kapanması lâzımdır. Tehiri katiyyen olmaz. Bu lâfa
dikkat et..
O secde kimedir. Niçindir. Sabah akşam namazı da o vakit için
kılınır. Kazası bundan ötürü yoktur…
Unutmayın: Ne hadis. Ne de ayet olup yanlış anlaşılmaya
müsait olan sahipsiz sözler vardır. Bunlara çok dikkat edin.
1.7.1986
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