UZUN EMEL
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.
Bizim hayatımız sayılı. Nefesler var sayılı, saatler var sayılı, günler var, her şey sayılı.
Allah herkese ayrı ayrı ömür vermiş. Ne kadar yaşayacağını Allah biliyor, kimse bilmez.
Allah’ın takdiri ne ise öyle oluyor. Bazı insanlar hastayım diyor, senelerce yaşıyor, bazıları
da sağlamım diyor ama belli olmuyor. Bu, Allah’ın takdiridir. İnsanlar kendilerine güvenip
de sonra yaparız diyorlar, ondan sonra da bir şey yapmadan boş çıkıp gidiyorlar. Bazıları
da boş çıkmakla kalmıyor, üstüne bir hayli günah koyuyor, onunla ahirete gidiyor.
“Tul-i emel” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yani uzun emel. Kendine
güvenip de bunu yapmak tehlikeli bir şeydir. “Ben sonra yaparım.” der, ümidi var ki çok
yaşayacak. O, zarar eden insanların ümididir. “Bir şey kalmadı, sayılı günlerimiz var.” diye
düşünmek lazım. Devamlı gayret edip, ibadet edip, hayır hasenat yapıp, günahlardan
kaçınıp temiz çıkmaya baksın insan. Kimsenin hakkı da üzerinde kalmasın. “Bunu bu
adama sonra veririm.” derler. Vereceksen ver, varsa verirsin, yoksa hiç olmazsa adama bir
kâğıt, senet filan verirsin ki arkandan mirasçılar onu ödesin. O da kul hakkıdır çünkü.
Dediğimiz gibi, insan fazla yaşayacağım diye düşünmezse, “Ne kadar yaşayacağım
belli değil.” derse, o vakit kimsenin hakkına da girmez, Allah’ın emirlerini de yapar,
günahlardan kaçınır. Müslümanın üslubu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize söylediği
budur. Hayır yapacağın vakit de hemen yap, daha sonra yaparım, daha çok yaşarım demek
olmaz. Çok yaşasan bile yine hayır yapacaksan yap. Ama korkuyla ümit arasında olman
lazım diyor. “Beyne'l-havf ve'r-recâ” diyor.
Bu mühimdir, İslam insana mutluluk verir, iyilik verir, ondan başkası hiçbir şey
veremez çünkü onlar dünya ehlinin şeyidir yahut şeytanın fitnesidir. Allah’ın dediği,
mutluluk için en münasip reçete odur, başka aramayın. Onun için, insan buna alışınca,
ibadetini de vaktinde yapar, herkesle de iyi geçinir, rahat olur. Öteki türlü, “Yok şimdi
yaptım, şimdi yapacağım…” derken vakit geçmiş olur, sonra pişman olur. Allah pişman
olanlardan eylemesin inşallah. Bize tembellikten uzak olmamızı nasip etsin inşallah.
Tembellik insanlar için en büyük musibettir.
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