HATASINI BİLEN KEMALE YÜRÜR
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.
İnsanoğlu kendisindeki her şeyi iyi zanneder. Her yaptığı iş iyi, en iyisini kendi
yapar. İnsanlar hatayı kabul etmiyor ama başkaları senin hatanı görür, seni ya ayıplar yahut
hatanı yüzüne vurur. Böyle yapanı da ahbap değil, dost değil, düşman olarak bilirsiniz.
Dostlar insanın hatasını fazla söylemez ama öyle olunca da insan kendini haklı
zanneder. Onun için birisi size bir söz, laf söyledi mi kızmayın. “Benim görmediğimi
görmüş, demek benim ayıplarım var, hatalarım var da bu insanlar görüyor, onları
düzelteyim.” diye düşünün. Yani insanın onu bir ceza olarak değil de Allah’tan bir nimet
olarak bilmesi lazım. Karşındaki sana hiç haberin olmayan şeyler söyler çünkü o senin
yüzüne vurmak için ayıbını arıyor, sana kötülük yapmak istiyor. Hâlbuki sen onu
öğrenince düzeltsen, o sana bilmeden iyilik yapmış oluyor.
İnsanoğlu rahatlığa alışmış, tembelliğe alışmış. Bir şey gelip de seni uyarmazsa, sen
kalırsın, yüz sene aynı şekilde kalırsın. Bir de dediğimiz gibi, insan noksandır, kemale
gitmesi lazım. Kemal dediği, tamam olması için hatasını, kusurunu bilmesi lazım. O
hataları bilip de onları ıslah ederse yükselir. Bu her şey için aynı şekildedir. Tek insan için,
toplum için, devlet için aynı şekildedir. Devlette de hükümet var, onların karşısında
muhalefet var. Muhalefet dediği yani her şeyi ben iyi biliyorum diyen devlete yahut
hükümete onların eksikliklerini, hatalarını hatırlatmaktır vazifesi.
Muhalefetin vazifesi odur, resmi bir vazifedir. Hükümetin dediklerinde hata varsa,
düzeltmek için muhalefet var. Yok, hata yoksa gene de bu işini yapıyor diye onlar ordadır.
Bunu misal olarak veriyoruz ki nasıl koca devlet, hükümet karşısında muhalefet varsa;
sövüp sayar, her türlü hatalarını, ayıplarını yüzlerine vurur, yapabildiklerini yapar, insan da
aynı şekildedir.
Sana bir şey dedikleri zaman bu muhalefettir. “Bunun vazifesi beni uyarmak, beni
daha iyi yapmak.” diye düşünmek gerekir. Ona düşman olarak bakmayın, kin beslemeyin,
insanlar birbirine teşekkür etsin. Evliyalar, büyük zatlar böyle yapardı. İnsanlar bazen
onlara kötü laf söyler, mektup yazar, onlar da; “Oğlum, çok teşekkür ederim. Senin
söylediğin doğrudur, biz bunları bilmiyorduk, inşallah bunları da yapacağız. Allah senden
razı olsun, az bile söyledin.” derler.

Ama şimdiki insanlar ne hata bilir ne kusur kabul eder, ondan daha iyisi yok. Onun
için devamlı öfkeyle, içi düşmanlıkla dolu olarak dolaşırlar. Hâlbuki, dediğimiz gibi, her
şeyin hayra çevrilmesi daha iyidir. Buna dikkat etmek lazım ki içimiz kinle, düşmanlıkla
dolmasın, iyilikle dolsun. O zaman ferah olur, öteki türlü ferah olmaz, devamlı sıkıntı olur.
Allah yardım etsin inşallah.
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