ALLAH’IN EMRİ
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.
Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Bir iş yapacağınız vakit, bir anlaşmaydı, bir satıştı,
şuydu, buydu, onu muhakkak yazın.”
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“fektubûh(u)(c) velyektub beynekum kâtibun” (Bakara – 282) Allah Azze ve Celle
Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor. Ne için bunu diyor? Çünkü insanın fıtratında unutkanlık
var. Bazı insanlar unutkanlığı mazeret gösterip; “Ben böyle demedim, sen böyle dedin.” der,
devamlı ihtilaf olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında okuma yazma fazla yoktu,
o vakit bile bunu söylüyordu. Hâlbuki o vakit insanların akılları bizim zamanki gibi değil,
fazla unutmazlardı, hem de daha dürüst insanlar olduğu halde onlara bile derdi. Bu, herkes
için geçerlidir. Yazın diyor, yapacağınız şeyleri, anlaştığınız şeyleri yazın ki ihtilaf olmasın,
mağdur olmayasınız, günaha girmeyesiniz, başkasının hakkına girmeyesiniz.
Çoğu zaman bize de geliyorlar; “Biriyle iş yaptık, bir şey yaptık, para verdik, geri
vermiyor.” diyorlar. “Yazılı bir şey var mı?” “Yok, dua et.” Allah’ın emrini yapmamışsınız,
çoğu zaman artık geçmiş olsun denir, hakkını ancak mahşerde alırsın. Onun için, yapılacak
şeyler, bizim Türk atasözünde ne derler? Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. İnsanlar
tanıdıktı diyor. Zaten en çok tanıdığa dikkat edeceksin. Yabancı olsa, yabancıya ya verirsin
ya hiç vermezsin yahut yapacağın vakit biraz sağlam yaparsın. Seni kandıracak olan yahut
senin gerekmez dediğin şey yakın olan yahut güvendiğin insanlar olur.
Onun için bu mesele mühimdir. Ne için mühim? Hem başkasına fırsat veriyorsun
hem başkasına günah işlettiriyorsun, sen de günah olmasa bile Allah’ın emrini yerine
getirmemiş oluyorsun çünkü orada emir var. Bir şey yaptığınız vakit yazın, anlaştığınız şeyi
yazın. Yazan insan çok azdır. Tamam güvendik, şey yaptık, ikinci gün zaten unutmuş oluyor.
İnsan ya unutmuş oluyor yahut beş dakika sonra şeytan aklına giriyor, nefsi devreye giriyor,
“Biz fazla verdik, bu kadar değmezdi, bu hakkım değil, ben hakkımı alayım.” diye kendi
kafasına göre ikinci günden başlıyor.

Onun için, ikinizde de sağlam yazılı bir şey olursa, onda bir tane, sende bir tane,
anlaşırsınız. Görürsünüz ki; “Ben böyle demişim, bundan cayamam, bu haktır yani
unutmadık, yalan söylemedik, bunu yaparız inşallah.” şeklinde olur. Öteki türlü, insan ne
kadar kendine güvense bile çoğu zaman mazeret buluyor, unuttum diyor yahut unutmuş
oluyor, yanlış anlaşıldı diyor. Allah Azze ve Celle bizi yaratmış, bizi nasıl yarattığını biliyor,
bize ne gibi nefis verdiğini, şeytanın vesvesesini biliyor. Bize bizden yakın olan Allah Azze
ve Celle biliyor, onun için bize, güzel şeyleri, doğru yolu gösteriyor. Ahiret için, dünya için,
her şeyimizi, en ufak bir saniye bile kaybetmeyelim diye, en ufak bir hata yapmayalım diye
her şeyi öğretmiş.
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“Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem” diyor Allah Azze ve Celle. (Alak Suresi – 5) “İnsana
bilmediği şeyleri öğretti.” Allah öğretti, ne yapılacaksa, emirlerini Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) vasıtasıyla bildirdi. Onlara tâbi olan, onları yapan hem dünyada hem ahirette
kaybetmez, zararda olmaz. Onları yapmayan dünyada da zarardadır, ahirette de zarardadır,
Allah muhafaza etsin. Allah’ın emirlerini yapmaya muvaffak olalım, daim olsun inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
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