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Nakşîbend (RhA) Hazretleri, bir gün Buhârâ’nın bir köyüne gitmişti. Şeyh Hüsrev adında bir zâtın evinde misâfir oldu. O akşam Şeyh Hüsrev,
o köyde bulunan, bütün âlimleri ve ileri gelenleri evine dâvet etti. Hep birlikte yemek yediler.
Yemekten sonra Nakşîbend (RhA) Hazretleri, ev sâhibi Şeyh Hüsrev’e: “Git kapıya bak kim var?” buyurdular. Ev sâhibi gidip baktı ki, köy
halkından Yûsuf adında biri, bir kap içinde armut getirmiş kapıda bekliyordu. İçeri girmesine müsâade edildi. O da içeri girip elindeki armut dolu kabı,
Nakşîbend (RhA) Hazretleri’nin önüne koydu.
“Bu armutları nereden aldın?” dediler. O da aldığı yeri söyledi. Nakşîbend (RhA) Hazretleri, bir müddet sustu, sonra ev sâhibine bir kap getirip armutları içine koymasını söyledi. Ev sâhibi armutları büyük bir kaba boşaltıp ortaya koydu. Nakşîbend (RhA) Hazretleri, armutlardan birini alıp
getiren kimseye verdi. Sonra diğer armutların orada bulunanlara dağıtılmasını emretti. Dağıtıldıktan sonra:
“Hiç kimse kendine verilen armudu yemesin, beklesin!” buyurdu.
Sonra armutları getiren Yûsuf adlı köylüye dönüp:
“Armutları getirmekteki maksadın nedir bilir misin?” dedi. Getiren
kimse; “Efendim, bana köyümüze keşf ve kerâmet sâhibi bir zât geldi dediler. Ben de sizi görmekle şereflenmek için, bu armutları satın alıp size hediye
getirdim. Fakat küstahlık edip armutların içinden birine bir işâret koydum ve
en alta yerleştirdim. Eğer o zât evliyâ ise, bu armudu bulup bana verir diye
düşündüm.” dedi.

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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O zaman Nakşîbend (RhA) Hazretleri, “Öyleyse elindeki armuda
bak, o işâret koyduğun armut mu?” buyurdu. “Evet, efendim, o armuttur!”
dedi.
Bundan sonra Nakşîbend (RhA) Hazretleri buyurdular ki:
“Allah’ın evliyâ bir kulunu, bir kimsenin denemesi uygun değildir.
Fakat işâretlediğin armudu bulup sana vermeseydik, sen bizden uzak kalır ve
çok zarar görürdün! Resûlullah Efendimiz’in bildirdiği yolda bulunan kimseyi imtihâna hâcet yoktur!”
Armutları getiren kimse, yaptığı işten çok pişmân olup, Nakşîbend
(RhA) Hazretleri’nden af ve özür diledi1.
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