KAFADAN SAKAT OLANLAR
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.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim;

ُاﻹ ْﺳﻼَ ِم ِدﯾﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ ﯾُ ْﻘﺒَ َﻞ ِﻣ ْﻨﮫ
ِ َو َﻣﻦ ﯾَ ْﺒﺘَ ِﻎ َﻏ ْﯿ َﺮ
“Ve men yebtegi gayral islâmi dînen fe len yukbele minhu” (Ali İmran – 85) Ayet-i
Kerime; “İnsanlar İslam’dan başka din isterlerse kabul olmaz” diyor. İslam dini, Allah’ın
indinden indirilen son dindir. Ona tâbi olanın yaptığı bütün hayır işler makbuldür, sevap
alır, derecesi artar, Allah indinde makbuldür.
Şimdi yeni moda çıkmış, “Ben inanmıyorum” diyorlar. Akıllının biri bir şey yapıyor;
çoluk çocuk, büyük küçük “Ben inanmıyorum” diyor. Ondan sonra “İyilik yapıyorum,
şunu yapıyorum, bunu yapıyorum…” Neye yapıyorsun? Boşuna iyilik mi olur? En
sonunda sana kötülük olacak. Başkasına da kötülük yaparsın ki Allah’ı tanımasın, dine tabi
olmasın, dini kabul etmesin. Senin hiçbir faydan yok. Kendine faydan yok, başkasına ne
faydan olacak? Kendisi zarardan başka bir şey değil. Yediğin zarar, içtiğin zarar,
yürüdüğün zarar, her şey zarar. Ama Allah’a inanıp, dinini kabul eden insan az bir şey
yapsa da onun ecri var, Allah indinde makbul olur.
Bu, ahir zaman olduğu için bu dünya insanlara her şeyi kapatmış. Her taraftan
insanlara gözünü açtırmıyorlar. Gözlerini açınca kötülüğe açılıyor, imansızlığa açılıyor,
inançsızlığa açılıyor. Kendilerini akıllı sayan insanlar da Allah’ın emrine itaat etmek için
utanıyor yahut hiç kabul etmiyor. O vakit ne oluyor? Dediğimiz gibi zarar oluyor. Bütün
okuduğu, gezdiği, içtiği, yediği, hiçbiri kendine fayda vermiyor, zarar veriyor.
Allah insanlara akıl fikir versin. Akıllı olan insan hakikati kabul eder. Akılsız olan
insan kabul etmez. Bazen deli birisi oluyor, sinirleri bozuluyor, sabahtan akşama kadar
konuşsan hiçbir faydası yok. İnsan bilir ki bununla konuşulmaz, bununla tartışılmaz, bu
bir şey bilmiyor yani kabul etmiyor, kafası gitmiş. Allah’ı tanımayan insanlar da aynı şekilde
akılsızdır. Onlarla oturup kalkmayın, onlarla konuşmaya gerek yok çünkü kafa gitmiş.
Allah’ın dinini kabul etmeyen insan kafadan sakattır.

Allah hepimizi muhafaza etsin, çoluk çocuğu muhafaza etsin, İslam, Müslüman
çocuklarını muhafaza etsin. Burada da başka yerlerde de dünyanın her tarafında Allah hıfzı
muhafaza etsin. İmanımız salim olsun inşallah.
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