GÖRMEDİĞİN RÜYA
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.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Rüya gördüm deyip, görmeyen insan
lanetlenmiştir.” Herkes rüya görür de görmediği bir şeyi gördüm gibi söylemesi günahtır.
Ne zararı olur? Zararı Allah bilir.
İnsanlar her şeyden bir fayda çıkarmak için rüyayı da kullanabiliyor. Normalde onun
hikmeti var. Lanetlenmiş demek kolay şey değil, günahtan daha büyüktür. Demek insanlar
bu hiçbir şeydir diye rüya gördük diyor, bir zararı olmaz diye düşünüyor. Hâlbuki böyle
demenin büyük zararı var. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu men etmiş. Bunu
kullanan insanlar her şeyi kullanıyor, şeytan kullandırıyor. Bu da onun sebeplerinden biridir.
İnsanın ne yaptığına, ne ettiğine dikkat etmesi lazım. Alışkanlık olur, başkasına zararı olur,
olmayan şeyi olmuş gibi gösterir.
Hele bazen “Rüyamda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i gördüm.” derler ama hiç
alakası olmayan bir şeydir. Bunu insanlara tembih etmek lazım. Bunlar bazı insanların
ehemmiyet vermediği şeyler ama ehemmiyeti var. Her şeyin hesabı sorulacak. Onun için
buna da dikkat etmek lazım. Bu iş kolay değil, hesabı verilecek. Hesap vermekten maada,
insanın hiç yoktan günahı çoğalabiliyor. Onun için dikkat etmek lazım. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi: “İnsan ya hayır söylesin yahut sussun.” Demek ki susmak
daha iyi. Görmediğin şeyi gördüm deme. Allah muhafaza etsin, Allah hayırlı rüya göstersin
çünkü rüya kısım kısımdır; hayırlısı var, hayırsızı var. Devamlı hayra yorumlayın ki hayır
olsun inşallah.
Hatta Yusuf Aleyhisselam hapisteyken hapis arkadaşlarından birisi hiç olmayan bir
rüyayı söylemiş, onu tabir edince öyle çıkmış. “Başımda kuşlar var, ekmek var, kuşlar onu
başımda yiyor.” demiş, hâlbuki o rüyayı görmemiş, öylesine söylemiş. Ondan dolayı Yusuf
Aleyhisselam da tabir edince öyle çıkmış. “Seni asacaklar, çarmıha gerecekler, kuşlar kafanı
yiyecek.” demiş, aynen de öyle olmuş. Onun için, Allah muhafaza etsin. Hele olmayan rüyayı
bir de ters tabir ederlerse o vakit senin zararına olur. Allah muhafaza etsin.
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