AKILSIZ İNSAN
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.
Akıllı insan kimdir? Akıllı insan Allah’a inanan insandır. Allah’a inanmayan istediği
kadar akıllıyım desin, akılsızdır, kördür, sağırdır. Çünkü her şey O’nun varlığını ispat
ediyor. Şimdi moda olmuş, insanlar “Ben böyle inanırım, inanmam…” derse insanlar daha
fazla itibar eder diye, insanların itibarı yüzünden aklını kullanmıyor, onlara teslim oluyor,
şeytana teslim oluyor. İstediği kadar yüksek okumuş olsun, kaç tane profesörlük,
doçentlik, doktora yapmış olsun, hiçbiri fayda etmez. Hiç okumamış, 1-2 tane kelime, iki
ayet öğrenmiş bile olsa, ondan bin defa, yüz milyon defa daha iyidir. Çünkü onun sonu iyi
olur. Kibirli olup da Allah’ı tanımayan insanın hiçbir faydası olmaz, onun sonu kötü olur.
Ahir zamandır diye, bu zaman küfrün en koyu olduğu zamandır. Bütün dünya
Müslümanlığı düşman ilan etmiş, ona savaş açmış, onu bitireceğiz diyorlar. Bir de kendi
adamları var, bunlar kendilerini Müslüman diye insanlara takdim ederler, hâlbuki
Müslümanlıkla alakası olmayan insanlardır. Müslümanlığa zarar vermeye uğraşan
insanlardır ama zarar veremezler. Müslüman, İslam, Allah’ın koruması altındadır, sonunda
hepsi hüsrana uğrayacak, mağlup olacaklar inşallah. Yaptıkları bütün işler heba olacak.
Allah bize hakiki iman versin. İman en kıymetli şeydir, ondan daha kıymetli bir şey
olamaz. Bütün dünya senin olsa, imanın olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Hiçbir şeyin
olmasa imanın olsa yeter. Bu dünya kalıcı değil ki zeval derler, kalkacak, hiç kalmayacak.
Hakiki hayat olan ebedi hayattır. Ona da hazırlıklı olan kazanmış olur. Öteki türlü,
dediğimiz gibi akılsızdır. Bir göz açıp kapayana kadar değişir. İtibar edip de kendini heba
eden insanlar akıllı mı olur? Akılsızdır.
Allah hepimize iyi düşünce, tefekkür versin. Bir saat tefekkür altmış sene ibadetten
daha hayırlı diyor. Onun için inşallah akıllılardan oluruz ki Allah’ın emrettiklerini yapalım,
sevdiklerini sevelim, sevmediklerini sevmeyelim inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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