ENDÜLÜS SEYAHATİ
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.
Elhamdülillah, Allah gene bu yolculuğa nasip etti, İspanya’ya daha doğrusu
Endülüs’e gittik, oradaki ihvanlara ziyaret yaptık. Maşallah, oradaki ihvanlar güzelce
geçiniyorlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözü var: “Onların yerinde olduğun vakit
idare edeceksin, onların arazisinde olduğun vakit, onlara da selam vereceksin.”
İnsanlarla iyi geçinmek marifettir. Herkesle kavga etmek marifet değil de insanlarla
iyi geçinmek iyi olur çünkü oralar küfür diyarı. İslam’a karşı olan insanlar var orada. Eski
zamandan, eski tarihlerden, İslam’a karşı büyük bir şey var. İslam’ın aleyhine olan bir
yerdi, şimdi de gene aynı şekilde. Hıristiyanların bayramları var, “yortu” derler. Onda,
Endülüs tarafında acayip acayip elbiseler giyip yürüyüş yaparlar, başka tarafta yok. Burası
İslam devletiydi, İslam’a karşı olma hala devam ediyor.
Ama gene Allah’ın dediği oluyor. O kadar şeyin içinde kaç kişi şehadet getirip
Müslüman oldu. Dediğimiz gibi, orada idare edip geçinmek lazım. Çocukları muhafaza
için daha dikkatli olacaklar. Şimdi dünyanın hiçbir tarafında emniyet yok. Şeyh Efendi’nin
(k.s.) dediği gibi: “Her şeye karışma” diyor. İdare edeceksin çünkü Allah Azze ve Celle
insanın yapabileceği kadar şey yapsın diye müsaade vermiş.

ّ ﻒ
ُ ﻻَ ﯾُ َﻜﻠﱢ
ﷲُ ﻧَ ْﻔﺴًﺎ إِﻻﱠ ُو ْﺳ َﻌﮭَﺎ
“Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ” diyor. (Bakara Suresi - 286) Yapamadığına
teklif yoktur. Sen kendine bak, ailene bak, başkasına bakmak gerekmez. “Kendi kendini
tehlikeye atmana gerek yok.” diyor Allah Azze ve Celle.

ْ َُوﻻَ ﺗُ ْﻠﻘ
ﻮا ﺑِﺄ َ ْﯾ ِﺪﯾ ُﻜ ْﻢ إِﻟَﻰ اﻟﺘﱠ ْﮭﻠُ َﻜ ِﺔ
“ve lâ tulkû bi eydîkum ilet tehluketi” (Bakara Suresi-195) Allah’a şükür
ihvanlarımız da oradaki Müslümanlar da bu kadar şeyin içinde iyi, güzel geçiniyorlar.
Çünkü iyi insana kimse bir şey söyleyemez. Şeytan, iyi olmasınlar, onlar ortadan kalksın
diye uğraşır.

Allah dünyanın her tarafındaki Müslümanlara yardım etsin. Oranın talihsizliği,
Allah’ın takdiri, o yerlerde epeyce bir zulüm görülmüş. Dünya tarihinin en büyük
zulümlerinden biridir oranın tarihi. Dediğimiz gibi, zulümden bir hayır gelmez. Dünyanın
en zengin devletiyken hala bir türlü belini doğrultamıyor. Onlar da şaşırıyor, “Acaba
nedendir?” diye sorup soruşturuyorlar.
Zulümle gelen şeyde bereket olmaz. Yer güzel, maşallah memleket zengin, Allah’ın
verdiği zenginlik var ama Allah (c.c.) bereketi almış çünkü çoğu ah olmuş insanlardan,
zulüm yapılmış. O zulüm yapan gitse bile, onun bereketi arkasından kalmaz. Onun için
nerede olursak zulümden uzak durmak lazım, adaletle hükmetmek lazım. Allah hepimize
yardım etsin, Allah Müslümanları da muhafaza etsin.
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