KAFANA GÖRE DİN OLMAZ
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.

ﻣﻦ ﯾﺮد ﷲ ﺑﮫ ﺧﯿﺮا ﯾﻔﻘﮭﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
“Men yuridillêhu bihi hayran yufakkihhu fiddin” diyor Peygamber Efendimiz
(s.a.v.). “Allah insana hayır isterse, dini bildirir.” Din uyulması lazım olan şeydir çünkü
Allah’ın emridir. Allah emir verdi mi başkasının emrine itaat olmaz. Kendi kafamıza göre
de, “Bence böyledir, benim fikrim böyledir…” diyemezsin. Ona dikkat etmek lazım.
Bu eskiden de vardı ama şimdi daha da fazla oldu. Hiçbir şeyden anlamayan
insanlar, kendi işlerini bile doğru dürüst yapamayan insanlar konuşuyor. En mühim olan
şey dindir. Onu da “Bu böyle değildir, bu böyledir.” diye ahkam kesmek olmaz. Din
Allah’ın emridir. O’nun emrini kendi nefsine göre, kendi arzuna göre değiştiremezsin.
Onun için bu din işleri mühimdir, dikkat etmek lazım.
Şimdi herkes kendi fikrini söyleyecek gibisinden bir şey var ama bunda olmaz. Bazı
şeyler var, bilmiyorsan ya susacaksın yahut sorarsın, bilen sana cevabını verir. Bazı şeyler
tehlikelidir, adamı büyük günahlara sokar, bazıları da dinden bile çıkarır. O insanlar bunu
kolay zannediyor. Bakana, başbakana, cumhurbaşkanına laf söyler gibi, dinde de kendi
kafalarına göre rey yapıyor. Dünya işini bile bilen yapıyor, herkes yapamıyor, senelerce
uğraşıyor ki bir faydası olsun. Tabi hatalar çok olur ama Allah’ın hatası, hâşâ olmaz. Allah
her şeyi en güzel yapmış.
Onun için, bu işte edep lazım, Allah’la edebini muhafaza etmen lazım. Allah Azze
ve Celle bize en güzel yolları göstermiş. Anlamamış olabilirsin, onun için de acele edip de
konuşmak iyi değil, düşünüp konuşacaksın. Bilmediğin şey varsa, dediğimiz gibi ehli var,
sorabilirsin. Herkes Allah razı olsun okumuş, senelerce okumuş, kendini ilme vermiş,
fetva verecek insanlar var, hocalar var, bilen söyler, bilmeyen ötekisine şey yapar. Kalkıp
da sen iki dakikada her şeye fikir vereceksin, olmaz.

Allah hayır murat ettiği insana din bilgisi verir diyor. Kalbini açar, doğru olanı
söyler, doğru olmayanı da sorar eder. Allah hepimize akıl fikir versin deriz çünkü bu işlere
karışmak akılsızlıktan başka şey değildir. Allah yardım etsin.
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