GÜNAHINIZI AŞİKAR ETMEYİN
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin.
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Allah kimseyi rezil etmesin, rezil rüsva etmesin, utandırmasın. Utanmak zor şeydir.
Onun için Allah Azze ve Celle Settar sıfatı ile setreder, insanın ayıplarını kusurlarını
kapatır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Günah, hata yaptığınız vakit, “festetiru”
kendinizi setredin, aşikâra vurmayın, Allah affeder. Kimsenin haberi olmaz.”
Bundan daha güzel müjde olur mu? Olmaz. Ama insanoğlu kendi yaptığı haltı
kalkıp millete söyler. Bir de yanlış bir tabirleri var: “Allah’ın bildiğini kuldan niye
saklayayım?” diyorlar. Allah sana söylüyor ki “Sakla da rezil olma, utanma, seni
affedeceğim. Kimsenin haberi olmayacak.” Sen kalkıp aşikare ediyorsun. Bu zamanın
insanları daha da fazla yapıyor. Bunda büyük bir hikmet var çünkü sen bir şey yapınca,
başkası da aynı şekilde, ben de yapayım diye onu yapıyor. Başkasını da bu günaha, hataya
teşvik etmiş oluyorsun. Senin gibi günahkârları çoğaltmış oluyorsun, günahları
çoğaltıyorsun, onları da yaptığınla helak ediyorsun. Onun için, günah iptiladır.

.إذا اﺑﺗﻠﯾﺗم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻓﺎﺳﺗﺗروا
“İzebtuliytum bilmaasi festetiru.” Günah yapmak iyi bir şey değildir, beladır. Bu
belaya bulaşırsanız setrolun ki Allah bu belayı üzerinizden kaldırsın. “Yok, ben yapıyorum,
inat ederek de herkese de söylüyorum.” dersen o bela daha büyük olur. Beladır, bela iyi bir
şey değil, kötü bir şeydir. Ondan sonra millet hiç günahını görmez; “Ne yaptım, benim
başıma neden böyle şeyler geliyor?” diye sorar.
Muhakkak hatan var, günahın var ki böyle bir belaya duçar oluyorsun. Onun için,
Allah Azze ve Celle’nin dediği güzel şeydir. Bir hata yapıyorsun, dünyada hata yaptın mı
“Gel buraya, ne yaptın?” diye seni soruştururlar, cezanı verirler. Kendini saklasan da gene
seni o cezaya mahkûm ederler. Ama Allah Azze ve Celle, “Sen söyleme! Sen setrol, Ben
seni affedeceğim.” diyor.
Ama dediğimiz gibi şeytan insanları kandırıyor, yaptığı pislikleri, yaptığı hataları
açığa vuruyor. Onun için kendi kendine zulmetmiş oluyor, azaba, cehenneme müstahak

oluyor. Allah muhafaza etsin, Allah hepimizi setretsin, hepimizin günahları, ayıpları,
kusurları var. Allah Azze ve Celle Settar sıfatıyla bizi setretsin inşallah.
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