RÜYALAR HAKKINDA
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.
Gene inşallah bu rüyalar mevzusunda konuşalım. Bazıları rüyayı emir olarak kabul
ediyor; “Ben rüyamda şöyle gördüm, bunu yapmam lazım” diyor. Yapacağımız şeyleri
Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek lisanıyla bildirmiş. Ne
yapılacaksa insan zaten yapıyor. Mümin olanın onu yapması farzdır, vaciptir, sünnettir,
müstehabtır, onları yapabilir.
Farzları, farz olduğu için herkesin yapması lazım. Yapmazsa onun cezası var. Vacip
de hemen hemen aynı şekilde. Sünneti ister yapar, ister yapmaz ama Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini yapmak, O’nu sevmek demektir. Sünnetini yapmayan insan
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e itibar etmiyor demektir. O da büyük bir noksanlıktır. Ama
“Ben rüyada şöyle gördüm, böyle yapacağım.” diye yapan insan boşuna işler yapmış
oluyor.
Rüyayla amel olmaz derler. Bu, ilimde bilinen bir şeydir. Rüyalar kısım kısımdır ve
insanlara göredir. Bazı peygamberlere rüyada ilham olurdu, rüya görürdü, onun üzerine,
yapacağı emirler ordan gelirdi. Şimdi artık peygamberlik yok. Ahir peygamber, son
peygamber, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. O’ndan sonra peygamber olmadığı için, sen
kendini hâşâ peygamber mi zannedersin? Olmaz.
Normal avam-ı nasın gördüğü rüya, Allah’ın bir hikmetidir, rüya âlemi derler. Rüya
âlemi hakikat âleminden değişiktir. Rüyada bütün dünyayı, kâinatı gezersin, olduğun yerde
durmuş olursun. Rüyayla, rüya âlemiyle hakikat âlemi değişiktir. Kalkıp da; “Rüyada bana
namaz kılma dediler, sen ermişsin, sana artık gerekmez.” dersen olmaz. Senin şunu
yapman lazım, yapamayacağın şeyi kalkıp da yapmaya uğraşırsan yapamazsın, ondan sonra
üzülürsün.
Rüyada görülen şeyleri bir yorum olarak da iyiye yormak lazım. Dediğimiz gibi,
onunla amel etmeye gerek yok. Bazı meseleler var, istihare yapmak sünnettir. Onu yapıp
da ona göre ne yapacaksan yapabilirsin. Her gün gördüğün rüya ise farklı. “Şöyle korkunç
rüya gördüm, şöyle yaptım…” O korkunç rüyalarını da kimseye anlatmasan bir zararı
yoktur Allah’ın izniyle.

Bu, Allah’ın büyük bir hikmetidir, insan için ibrettir. Allah’ın kudretini gösteriyor.
Sen durduğun yerde hem istirahat ediyorsun hem her tarafa götürebiliyor. Onun için, kim
olursa olsun, ne olursa olsun Allah’ın emrinin dışına çıkmak olmaz. Şeytana uymayın!
Allah uydurmasın inşallah. Bazı insanlar dediğimiz gibi sürekli rüyayla kalkıyor, rüyayla
oturuyor. Allah daima bize hakikati göstersin inşallah.
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