ALLAH CEMAATİ SEVER
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah Azze ve Celle cemaati sever. “Yedullahi meal Cemaat” Hadis-i Şerif:
“Allah’ın yardımı, kudret eli cemaatle beraberdir.” Nerede bir hayırlı cemaat var, hep
beraber olmak lazım.
İslam âleminde, şeytan cemaati, birliği bozuyor. Birlik olursa, “Birlikte kuvvet
vardır.” diyor. “Devamlı beraber olun.” Allah’ın emri budur ama şeytan ve şeytana tabi
olanlar bahusus Müslümanları bölmek, parçalamak için uğraşırlar. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’den sonra başlayıp, hiç durmadan bu güne kadar bu işle meşgullerdir.
Hiçbir zaman birlik olmasını istemezler, devamlı yeni bir fitne, yeni bir nifak, yeni
bir kötülük düşünürler. Onlar vazifelerini yapıyor, vazifeleri kötülük yapmaktır. Kâfir
zaten adı üstünde inançsız, Allah’a inanmayan insan demek. Kâfirle beraber olmayın. Kâfir
hiçbir zaman sizin için iyilik istemez. İyilik ancak mü’minlerden, Müslümanlardan gelir.
Şimdi bakıyoruz Müslümanlar İslam’ı anlamıyor. Allah Azze ve Celle;

ْ ﺼ ُﻤ
ْ ُﷲِ َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ َوﻻَ ﺗَﻔَ ﱠﺮﻗ
ّ ﻮا ﺑِ َﺤﺒ ِْﻞ
ﻮا
ِ ََوا ْﻋﺘ
“Va’tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrekû” (Ali İmran-103) “Allah’ın yoluna,
ipine bağlanın, sımsıkı tutunun, bölünmeyin.” diyor. Müslümanlar tam tersini anlıyor,
tutunmayın, bölük pörçük olun!
Tamam, anladık, herkesin bir sevdiği olabilir, birine tabi olabilir ama en sonunda
hak yolu takip etmeleri lazım. Lazım olduğu vakit hep birlik olması lazım. Nefsine uyup da
bütün insanları helak için uğraşması Müslümana yakışmaz. Müslüman mütevazı olması
lazım, hakkı kabul etmesi lazım.

“Ben daha iyi yaparım” diyor. Allah fırsat verirse yaparsın ama şimdilik Allah
başkasına fırsat vermiş, ona yardımcı olmamız lazım. Daha sonra Allah sana da kısmet
ederse daha iyi bir vaziyette hizmet edersin ama şimdi bu hizmeti, İslam’ı baltalarsan
hiçbir zaman hizmet edemezsin, hiçbir zaman bu fırsat eline geçmez.
İnsan kendini dev aynasında görünce, “Ben yaparım, ederim” deyince devamlı
ziyanda olur. Tek başına olsa mühim değil ama bunun vebali var. İslam âleminin,
Müslümanların zaten hiçbir yerde tutunacak dalları yok. Tek tutunacak Allah’ın emridir.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yolunda, evliyalara hürmet eden, ehli beyte hürmet eden tek
Osmanlı’nın yeri kalmıştır Allah’a şükür. Onu da var gücüyle bozmaya, yıkmaya
çalışıyorlar.
Hadi kâfir yapıyor, kâfirin yapması gayet normal. Yani o kâfir bize saldırmasa,
şüphe etmemiz lazım. Biz de onlar gibiyiz ki bunlar bizden memnunlar, bize
saldırmıyorlar. Onların yapmaları gayet normal ama Müslümanım diyen insanın böyle
fitnelere uyması, kötü nefsinin arzularına uyması yakışmaz. O insan dünyada da hayır
görmez, ahirette de çekeceği var.
Dediğimiz gibi bu mesele oyun değil, hiç oyun değil. Ahir zamanın fitneleri bunlar.
İnsanın uyanık olması lazım, Müslümanın uyanık olması lazım. Müslümanın çocuk gibi
aldanmaması lazım. Her şey apaçık, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği vakite geldik.
Ahir zaman, fitneler her tarafta, dinini tutan insan bir ateş tutmuş gibi, kor tutmuş gibi zor
yaşıyor.
Aynen Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği zamana geldik. Bu, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in bahsettiği zamandır, dikkat etmek lazım. Bilmediğimiz şeyler çoktur
ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi açık. Dikkat edin, doğru yoldan ayrılmayın,
dininizi elinizi yaksa bile gene muhafaza edin. Zorunuza gitse bile gene Müslümanlarla
olun, kâfire, münafığa uymayın. Cemaatle olun, toplulukla olun, doğru yoldaki
topluluklarla beraber olun.
“Hepiniz bir olup, doğru yolda olun, bu yoldan sapan insanlar cehenneme
sapmıştır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Çünkü o sapma çok insanı helak eder,
perişan eder. O sapan insan muhakkak cehenneme gidecek. Bizim yapacağımız, Allah’ın
bize lütfettiği yolda olmak. Allah’a şükür etmek lazım ki nerelerden nerelere kadar
gelmişiz. Bunun kadrini bilip, Allah’a şükretmek lazım.

Başka tarikattan olabilirsin, karşıdaki gene Müslümandır, gene Allah yolundadır,
ona hürmet edip, ona sevgi göstermek lazım. Aynı insana düşman gibi bakmak olmaz.
Herkesin sevdiği, bir huyunu sevdiği, kalbine yattığı insanlar vardır. Herkes senin
tarikatında yahut senin mezhebinde olmaya mecbur değil. Dört hak mezhep var, tarikat da
kırk tane var. Herhangi birinde olabilir. Allah’ın yolunda, bir mürşidin arkasında, istediği
yerde olsun. Ona şükretmek lazım. O insana da hürmet edip, beraber olmak lazım.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği yol budur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
demiş ki: “Hiçbir insan hakiki imana erişemez, mü’min kardeşini kendisi gibi sevmedikçe,
hakiki imana yetişmiş olamaz.” Onun için insanların bahusus tarikat ehlinin buna dikkat
etmesi lazım. Çünkü artık tarikatta oluyorlar ama cahilane bir usul üzerine oluyorlar.
Kendi cemaatinde olmayınca, selam verirsin duymamazlıktan gelirler. Selam bile almayan
insanlar görüyoruz, bu yakışmaz.
Tarikata giren insanın kendini terbiye etmesi lazım, nefsini terbiye etmesi lazım,
usul, erkân bilmesi lazım, şeriat bilmesi lazım, İslam’ın güzelliklerini bilmesi lazım. Allah
tarikatta olanlara, olmayanlara hepsine doğru yolu göstersin inşallah. Müslümanlar birlik
olsun ki kimse yaklaşamasın. Şerler uzak dursun inşallah. Hayırlar bize olsun, şerler
Müslümanların aleyhine olan insanlara olsun, kâfirlerle beraber olanlara olsun.
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