NEDENİ YARATAN
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.
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“Veli(A)llâhi-l-esmâu-lhusnâ fed’ûhu bihâ” diyor Allah Azze ve Celle. (Araf Suresi –
180) “Güzel isimler Allah’ındır. O isimlerle Allah’a yalvarın, Allah’tan yardım isteyin.” Allah
Azze ve Celle’nin 99 ismi var, onu her gün okumak sünnettir, bizim faydamızadır. Bunu
yapan insan Allah indinde cehennemden muhafaza olur, dünyada da işleri rast gider.
Ezberlemese bile, yüzünden okuyabilir.
Tesbihatta bazı isimleri her gün okumak iyidir, bazıları da genel olarak günde bir defa
okunsa Müslümanlara, okuyana büyük bir faydadır. Cenab-ı Allah’ın bir de İsmi Azam’ı var,
o gizlidir, onu nasip olan alıyor. Araştırmakla olmuyor da Allah kime murat ederse, o nimet
ona vasıl oluyor. Allah’ın hikmetidir, Allah’ın takdiridir, Allah Azze ve Celle’nin işine
karışılmaz, “Ne için yaptın, ne için ettin?” olmaz çünkü niçini, nedeni Allah Azze ve Celle
yaratmış, O’na sorulmaz.
Allah Azze ve Celle hakkında Hz. Ali’ye (k.v.) sormuşlar da “Nedeni, nasılı yaratana,
nasıl diye sorulmaz.” demiş. Belagat sahibidir. Belagat dediği, en yüksek lügatte, her şeyin
en yükseğini bilen Hz. Ali (k.v.), “Ne içini de Allah yarattı. O, Allah’a sorulmaz.” diyor.
Allah Azze ve Celle istediğini yapar, istediğini eder, bize lazım olanı verir, emreder. Lüzumu
olmayan şeylere karışmayın, aklınızın bir hududu var, sınırı var, o sınıra kadar yapın, ondan
sonrasına giderseniz, o sınırdan sonra kablolar yanar, kafa gider, sizin zararınıza olur, Allah
muhafaza.
Allah Azze ve Celle bize fayda olacak şeyleri göstermiş, söylemiş, onları yapın. Daha
değişik şeyler varsa, isterse verir, istemezse de sizin istemediğinizle olmaz. Bir yol varsa, o
yola devam etmek mecburiyetindesiniz. Allah Azze ve Celle insanın hududunu bilir, sınırını
bilir, istediğine verir, istediğine vermez. Allah Azze ve Celle’nin hiçbir şeyine karışılmaz.
Onun için mümin olan insanın, yapılacak şeyleri, yapılmayacak şeyleri bilmesi lazım. Cahil
insan çok, onlar atıp tutar ama mümin olanın edebini, sınırını bilmesi lazım ki edep en
mühim şeydir. İnsanlar arasında edep mühimdir, Allah Azze ve Celle’ye karşı edep en büyük,
en ehemmiyetli şeydir.

Onun için, edeple duralım, yapılacak şeyleri, emrolunan şeyleri elimizden geldiği
kadar yapalım. Hepsini yapalım diye niyet edelim, Allah niyetimize göre mükâfatlandırır,
sevabını verir. Yapabilirsen yaparsın, yapmadığın halde niyet üzerine Allah Azze ve Celle
ikram eder. Cenab-ı Allah kerem sahibidir, sonsuz kerem sahibidir. Allah Azze ve Celle’nin
verip de tükenecek diye korkusu yok. Allah iman versin, kuvvet versin, bizi bu ahir zaman
fitnelerinden, afatlarından, hastalıklarından muhafaza etsin.
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