EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN ŞEFAATİ
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.
İnsanların cennete gitmesini kim istemez? İnsanların cennete gitmesini istemeyen
şeytandır, şeytan ve avanesidir. İnsanları cennete götürmek istemezler. Şeytanın
hasetliğindendir bu. Şeytan; “Ben cehenneme gideceğim, hepsini de cehenneme
götüreceğim!” der. Allah Azze ve Celle, “Seni cehenneme koyacağım.” deyince, “Ben
hepsini yoldan çıkarmaya uğraşacağım, yoldan çıkaracağım.” diyor şeytan.
Millete “Sen cehennemliksin.” diyen insan da Allah muhafaza o da şeytan gibi olur.
İnsanlara yol göstereceğiz dersin. Şimdi tabi imanlı insan var, imansız insan var, İslam var,
Müslüman olmayan var, cehennemlik belli, cehennemlik olmayan belli ama bunlar
Kelime-i Şehadet getiren insanlar için de “Bunlar cehennemlik” diyor. Ne için
cehennemlik? “İşte hata yaptı, şirk yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı…” diyerek hepsini
cehenneme göndermek isterler. Artık insanlara o kadar gına gelmiş ki bunun üzerine fıkra
da yapmışlar.
Bu insanları en çok cehenneme göndermek isteyen insanlar maalesef bizim hacca
gittiğimiz memleket: Suudi Arabistan. Yani Selefiler ve Vahabiler. Bunlar herkese
müşriksin diyor, gelen hacılara eziyet veriyorlar, yapmadıkları şey bırakmıyorlar, onları
rahat bırakmıyorlar. İnsanlar seni ziyarete gelmiyor ki Allah’ın evini ziyarete geliyor,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i ziyaret etmeye geliyorlar. O güzel mescitleri, Mescid-i
Haram, Kâbe-i Muazzama, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in makamı, Mescid-i Nebevi…
Oraları ziyaret edip de bereket almak için oralara gidiyorlar. Kimse senin suratına bakmaya
gitmiyor. İnsanlar o kadar eziyet çekiyorlar, oraya gidenlere de sen müşriksin diyorlar. Bir
de adam tutmuşlar, dünya kadar para veriyorlar, mezarların başlarında duruyorlar, yolda
duruyorlar. Nerede duruyorlarsa, “Her şeye maydanoz olur.” derler ya, aynen öyle. Olur
olmadık yerdeler, bu kadar lüzumsuz bir şey olamaz.
Hikâye bu ya, bunların esas köyleri var, tam Necid’in ortasında yani çölün
ortasında, en koyuları orada. Bunların iki tanesi oturuyormuş. “Bizim memleket de
bozuldu. Bunlar artık müşrik oldu. Bütün Mekke, Medine, etraf müşrik oldu, sırf bizim
bölge kurtarıyor.” demişler.

“Burda şirk mirk yok, sırf Allah’ı tanırlar, peygamber meygamber tanımazlar, şirk
yok bunlarda.” demiş. Biraz sonra; “Şehirde binalar var, bilmem şeyler var, bu da
muhaliftir, bunlar da şirk yapıyor.” demiş. Suudi Arabistan’ın hepsini geçmiş, çöldekiler
kaldıydı, onların da yarısını elemiş. Biraz sonra demiş ki: “Bunlar orada dükkânlar
açmışlar, telefon satıyorlar, bilmem ne satıyorlar, onlar da bidat, şirk yapıyorlar. Bizim
köyden başka dünyada Müslüman kalmadı.”
Biraz sonra bakmış, gene araştırmışlar, karıştırmışlar; “Yok, bizim köy de bidat ehli,
şirk ehli, bunlar da cehennemliktir. Bir ikimiz kaldık. Elhamdülillah.” demişler. Sonra
bakmış, “Allah Allah, senin evde televizyon anteni mi var? Sen de müşriksin, tek ben
kaldım. Hepiniz cehennemliksiniz.” demiş. Bütün dünyayı cehennemlik etti, bunlar
böyledir. Bunlar gülünç, artık o kadar şey yaptılar ki maskara oldular. Bunlar şeytanın
yolundadır, şeytanın izinde gidiyorlar. İzindeyiz diyor, işte şeytanın izinde gidiyorlar.
Tarikat ehli Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gider, herkesin cennetlik olmasını
ister, bunu temenni eder, yol gösterir.
Güzel bir hikâye var, hakiki bir hikâye, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hikâyesi.
Yanında hizmet eden küçük kız bir pazara gitmiş, saçı biraz açıkmış. Orada birisi görmüş,
laf atmış: “Seni Muhammed de kurtaramaz.” demiş. Estağfirullah, Sallallahu Aleyhi ve
Sellem. Kız üzülmüş, eve gitmiş, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haline bakmış; “Neyin var
ey kızcağız?” demiş. Demiş ki: “Saçım biraz gözüktü diye, beni cehennemden siz de
kurtaramazsınız dediler.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çok kızmış, sinirlenmiş, kızarmış.
Üstüne cübbesini, tacını koyup, telaşla mescide girmiş. Sahabeler görünce; “Emret Ya
Resulullah! Bir şey mi var?” demişler. Savaş var zannetmişler, o kadar kızmış Peygamber
Efendimiz (s.a.v.). “Yok” demiş, minbere çıkmış, hutbe irad etmiş. Demiş ki: “Ben öyle
bir şefaat edeceğim ki, Yemen’in sonuna kadar, şarka, garba, o kadar şefaat edeceğim ki
şeytan bile o şefaate girmeyi ümit edecek.” demiş.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoluna bakın, şeytanın yoluna bakın. Yani o
zamanda da bazı insanlar vardı ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu güzel hareketi bize
örnek olsun diyedir. Bu bize gösteriyor ki cennet yolu herkese açıktır, cennetin yoluna
herkesi getirin, ümitsizlik olmasın. Her insanın kusuru var ama Allah’a şükür Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in şefaati var. Bu büyük bir müjdedir. Hepimiz O’nun şefaatine
muhtacız. Hiç kimse akılsızlık edip de ben O’nun şefaatine muhtaç değilim demesin.
İstersen dünyanın başından sonuna kadar ibadet et, bu sözü söylersen o yaptığın
ibadetlerin hiçbir faydası yok. O ibadetleri kendine yapmış olursun, kendi nefsine yapmış
olursun, Allah için yapmamış olursun.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Rahmetenlil Alemin’dir. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) merhametle, rahmetle gelmiş. Şeytan küfürle, gazapla, kötülükle gelmiş. Ona tâbi
olanlar, onu taklit edenler onun gibi olmuş olurlar. Şeytan binlerce sene ibadet etmiş.
İnsanlar 60-70 sene ibadet etseler bile, onların ibadet ettikleri, şeytanın ibadetinin yanında
bir zerre kadar değil. Yani kimse ibadetine güvenmesin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
lütfuna, merhametine, şefaatine güvensin.
Biz de hepimiz O’nun şefaatine nail olalım inşallah. Allah O’nun şefaatinden
mahrum etmesin. Tüm Ümmet-i Muhammet’e de şefaat etsin. Allah’ın yardımı,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yardımı olsun inşallah. O’nun hürmetine yalvarıyoruz. Biz
söylesek hiçbir faydası yok. Biz o kadar temiz değiliz, ne içimiz ne dışımız o şeye müsait
değil. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine deriz ki Allah O’nu sever,
Allah’ın sevgilisi olduğu için, sevdiği olduğu için kabul eder. Yoksa biz kimiz ya! Allah
O’nun muhabbetini içimizde daim etsin, ziyade etsin inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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