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Nakşîbend (RhA) Hazretleri’nin talebelerinden biri şöyle anlatmıştır:
“Semerkant‟ta oturuyordum. Nakşîbend (RhA) Hazretleri‟nin keşf ve
kerâmet sâhibi büyük bir zât olduğunu duyunca, ona karşı muhabbetim iyice
arttı. Sabrım kalmadı ve sohbetine kavuşmak için Buhârâ‟ya gitmeye karar
verdim. Yola çıkarken annem hırkamın bir yerine harçlık olarak dört altın
dikti.”
“Buhârâ‟ya varınca, Nakşîbend (RhA) Hazretleri’nin sohbetine katıldım. Sohbeti sırasında beni öyle bir hâl kapladı ki, sabrım kalmadı. Orada
bulunanlardan birine, beni talebeliğe kabûl etmesini Nakşîbend (RhA)
Hazretleri’ne söylemesi için ricâ ettim. Durumumu arz edince, bana çok iltifât edip, kabûl ederiz fakat senden altın alırız buyurdu: „Ben fakirim, altınım yoktur.‟ dedim. Talebelerine dönüp, „Bunun hırkası içinde dört altını
var, yok diyor.‟ dedi.”
“Nakşîbend (RhA) Hazretleri bunu söyleyince, hayretler içinde kaldım.
Hemen hırkamı söküp, içindeki dört altını çıkarıp önlerine koydum. O mecliste bir çocuk vardı. Nakşîbend (RhA) Hazretleri, talebelerinden birine, „Al
şu altınları bu çocuğa ver.‟ buyurdu. O talebe alıp çocuğa verdi. Fakat çocuk
almadı. Çok ısrar etmelerine rağmen kabûl etmedi. Altınları tekrar bana verdiler. Çok utanıp mahcup oldum.”
“Bu hâdiseden sonra, Nakşîbend (RhA) Hazretleri, talebeleri ile birlikte
başka bir köye gitmek üzere yola çıktı. Ben de onlara katıldım. O köyde büyük bir sohbet meclisi kuruldu. Bir ara talebeleri, beni de talebeliğe kabûl
etmesini arzettiler. Bu sefer yanımdaki altınları, o mecliste bulunan başka bir
çocuğa vermemi söylediler. Verdim fakat o da almadı. O kadar mahcup oldum ki, utancımdan yerin dibine girecektim. Talebeleri, beni talebeliğe kabûl
buyurmaları için bir daha arz ettiler. O zaman buyurdu ki:

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
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„Hasislik, cimrilik, herkes için sevimsiz ve iğrenç bir sıfattır. Bilhassâ
Hak yolunda ilerlemek isteyen bir kimsenin hasislik etmesi, çok kötü bir huydur.‟ Bundan sonra beni de talebeliğe kabûl ettiler. Beni irşâd ederek, dünyâ
sevgisini kalbimden çıkardılar. Hamdolsun tevekkül sıfatı böylece kalbime
yerleşti1“.
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Şah –ı Nakşbend Muhammed Bahaüddin Buharî, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://www.karaca.de/turk/naksi.htm, En Son Erişim Târihi: 27.08.2014.
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