YAZIN
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.
İnsan unutur. Onun için bir iş yaptınız mı, bir anlaşma yaptınız mı yazın. Yazarsanız,
o vakit kimse; “Ben yaptım, ben ettim…” demez, muhakkak belli olur. Şimdi çoğu insan,
“Ben sana söyledim.” diyor, ötekisi “Yok söylemedin.” diyor. “Ben yaptım, sen yaptın…”
derken bir ihtilaf oluyor. Ondan sonra kim haklı, kim haksız belli olmuyor.
Allah Azze ve Celle bize açıkça “fektubûh” yani yazın diyor. (Bakara Suresi – 282)
Herkes yazmayı biliyor. Allah’a şükür yüz binlerce okul yapılmış, bir şey yaptıkları yok.
Zaten bir yazmayı öğretiyorlar, onu da insanlar kullanmıyor. Fayda edecek şeyi
kullanmıyorlar, ötekilerini boş boşuna okutuyorlar, yapılacak şeyi yapmıyorlar. Bir şey
yapıldı mı “yazın” diyor. Yok, ahbaptı, dosttu, bilmem ne filan… Öyle olsaydı Allah,
dostunuza yazmayın diyecekti, ahbabınıza yazmayın diyecekti.
Allah’ın hikmeti, Allah insana unutkanlık vermiş. İnsan nisyandan gelir derler,
unutkanlıktan gelir demektir. Unutkanlık da Allah’ın bir nimetidir. İnsanlar dünyada
unutmasa, çektiği eziyetlerden, acılardan çoğu insan yaşayamaz. Onlar yavaş yavaş, zamanla
unutuluyor. Onlar unutulduğu gibi, yapılan anlaşmalar, mannaşmalar, ne varsa hepsi
unutulur. Onun için, Allah Azze ve Celle, bir ihtilaf olmasın diye yazın diyor. Bu mühim bir
şeydir ama kimsenin yaptığı yok.
Daha sonra bizi yakalamasınlar diye, şimdi yazmayalım, yazarsak daha sonra başımıza
iş açar yahut bir şey olmaz diye niyetlenip yapmıyorlar. Onun için, bu mühim bir meseledir.
Yapılacak şeylerde iyice düşünsünler, taşınsınlar, ne yapacaklarsa ona göre yazsınlar, ondan
sonra da değişmesin. Allah insanoğluna aralarında ihtilaf olmasın diye kolaylık göstermiş.
İnsanoğlu da her yaptığı şey gibi Allah’ın emirlerinden bunu da tutmuyor. Ondan sonra
başına bir hayli karmakarışık işler çıkar. Allah muhafaza etsin, Allah hepimize yardım etsin
inşallah.
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