MANEVİYATIN GÜZELLİĞİ
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.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “La yu'minu ehâdukum…”

ﻻَ ﯾ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ أ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ
“Hakiki iman sahibi olmazsınız, ta ki benim sevdiğimi sevesiniz, sevmediğimi
sevmeyesiniz.” Şimdi dünyada insanlar moda diyor yahut bizim millette de bazı yerleri
gidip görmek isteyen insanlar oluyor. Yalancı bir şöhret yapıyorlar, insanları kandırıp
istediklerini beğendiriyorlar, istemediklerini beğendirmiyorlar.
Dün Avrupa’dan, İspanya’dan geldik. Bakıyorsun, bu şehir güzel diyorlar,
gidiyorsun, dedikleri yer dünya ehli için bile güzel değil. Güzel olan, maneviyatlı yerler var,
onlar güzel oluyor. Oralara giden bir şey görüyor, orada iyi insanlar yaşamışlar, oranın
ruhaniyeti oluyor. Öteki taraflarda ilk başta bir güzellik görüyoruz ama bu güzellik ancak
bir kaç saat oluyor, ondan sonra insana bıkkınlık geliyor. Bir fayda yahut onların dedikleri
gibi bir şey olmuyor ama ehli dünya için nasıl oluyor bilmiyoruz.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in o hadisi çok güzeldir. Zevk almıyor, insanı bir
güzellik almıyor. Dünya ne kadar fazla olursa, insanın ruhaniyeti o kadar ondan nefret
ediyor. Allah ruh güzelliği vermiş, esas olan ruhaniyet güzelliğidir, hakiki olan odur.
Ötekiler hepsi surettir, bir faydası yoktur. Vücutta ruh olmadıktan sonra hiçbir faydası
yok. İnsanlar onu orada tutmaz, gidip gömerler. Hem ruh olacak hem vücut olacak ki bir
faydası olsun. Yok, öyle olmayınca insanları kandırmaktan başka bir şey değil.
Garip insanlar oraya gidelim diye neler çekiyor. Denizlerde ölüyorlar, giden de
umduğu gibi bulmuyor. Acayip bir haldir, insanlar hak sözü dinlemiyor, şeytanın sözünü
dinliyor, ondan sonra da başlarına belalar geliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği
gibi yapmamız lazım ki O’nun sevdiği şey hakiki sevilecek şeydir, sevmediği şeyi de
sevmeye değmez. Allah bize, hepimize hakikati göstersin inşallah, boşu boşuna
yorulmayalım, boşu boşuna yaşamayalım inşallah. O’nun yolundan gidelim, Allah yardım
etsin, nefsimize uymayalım inşallah.
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