ŞİRK YALANI
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.
Önüne gelen bir iki kelime oradan buradan duyuyor, ondan sonra insanlara yol
göstermeye kalkıyor. Öyle olmaz, mürşit bir kişi olur, onu dinlersin. “Televizyonda şu
böyle söyledi, ötekisi böyle söyledi…” diye insanların zihinleri karışıyor. Doğruyu
bilmiyorlar, yanlışı doğru biliyorlar, doğruyu yanlış biliyorlar. Onu bilmekle kalmıyor,
etrafındaki insanlara da bunu söylüyor.
Bizim atalarımız İslam’a hizmet eden insanlardı, her şeyi bizden çok daha iyi
bilirlerdi. Bizim vaktimiz yok, ne vakit var ne de insanların sabrı var. Duyunca hemen onu
insanlara söylüyor. Şimdi yeni moda çıktı bu Vahabilerde. Hacca giden insanlardan şirk
diye çok duyardık. Burada da başlamış, ne yaparsan şirk. Salâvat getirir şirk, Kur’an okur
şirk, namaz kılar şirk. Bu ne biçim akılsızlık! Neresi şirk? Ne salahiyetle insanlara şirk diye,
müşrik diye söylüyorsun?
Bu büyük bir aptallıktır, ahmaklıktır. Zaten doğru yolda olan insanlar azdır, sen
kalkıp da namazında niyazında olan insanlara bu şeyleri söylüyorsun. Namaz kılanlar
yüzde kaçtır? Bu memlekette çoğunluk yolu bilmiyor, sokağı bilmiyor. Onlara gidip de
nasihat vereceğine, zaten doğru yolda üç beş kişi var, onları da bozmaya uğraşıyorsun. Bu
kimin faydasına oluyor? Şeytanın faydasına oluyor, başka izahatı yok.
Bu şirk meselesini çıkaran zaten İslam’ın baş düşmanıdır. Müslümanlara müşrik
deyince Müslüman kalmaz, artık hepsi müşrik, tamam bitti bu iş. Ama Allah onlara yardım
etmez, bütün yaptıklarını yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Allah bir vakit onlara da şans
verdi ki bakalım siz idare edecek misiniz? “Daha iyi yaparız.” derler, daha beter ettiler,
yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, millete yardım değil, iyilik değil, kötülük yaptılar.
Onun için bizim insanların dikkat etmeleri lazım, her duyduklarını söylemeye gerek
yok, inanmaya gerek yok. Çıkıyor konuşuyor, geçen defa da öyle otururken tesadüfen bir
şey duyduk, hiç alakası olmayan şeyi bu adam söyledi diyor. Nereden söyledi? Orada
dinleyenlerden kimse söylemeyecek, sen nereden çıkardın bunu? Yok, konuşuyor, onlar
inanıyor, ne delil var ne ispat var. Delil ve ispat yalnız kendi ahmaklıkları.

Allah bu gibi insanlara akıl versin, insanlara da uyanıklık versin ki onları
dinlemesinler. Salâvat çekiyor, şirk diyor. Allah Allah! Neresi şirk olacak? Bu düpedüz
şeytanın tuzağıdır, bunlar şeytanın istediği şeylerdir. Allah insanlara akıl fikir versin, iyiyi
kötüyü ayırsınlar inşallah.
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