ZİKRETMEK VE ŞÜKRETMEK
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.
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim

ْ ﻓَ ْﺎذ ُﻛﺮُوﻧِﻲ أَ ْذ ُﻛﺮْ ُﻛ ْﻢ َوا ْﺷ ُﻜﺮ
ُون
ِ ُوا ﻟِﻲ َوﻻَ ﺗَ ْﻜﻔُﺮ
“Fezkurûnî ezkurkum veşkurû lî ve lâ tekfurûn” diyor Allah Azze ve Celle. (Bakara
Suresi–152) “Beni zikredin, Beni hatırlayın. Beni hatırlarsanız, sizi hatırlarım, size nimetleri
veririm. Bana şükredin, Bana küfür etmeyin” yani küfre girmeyin diyor.
Allah’ı hatırlayınca, Allah da bize nazar eder. O nazar etti mi her şey iyi olur. Yok,
hatırlamazsan, azarsan çünkü nimeti görünce insanlar Allah’ı unutur, sıkıntıya girince
Allah’ı hatırlıyorlar. Allah’ın hikmeti, o da bir imtihandır. Allah’ı devamlı hatırlayacaksın ki
sana nimetleri daim olsun. Yok, nimeti görünce ona hiç kıymet vermezsen, Allah’a
şükretmezsen, o nimet gider, ondan sonra peşinden koşturursun.
Bu şeyler de her zaman bulunmaz. Buldun mu tutacaksın, Allah Azze ve Celle’ye
şükredeceksin. Allah Azze ve Celle, “Bana şükredin” diyor. “Her şeyi veren Benim,
başkasına şükretmeyin.” Zaten Allah’a şükretmeyen, başkasına da şükretmiyor. Bizim için
faydalı olan, Allah’a inanmak, O’na şükretmektir. Bütün kâinat şükretse Allah için bir zerre
kadar faydası yok. Yani onlar Allah’ın merhametinden dolayıdır. Bütün nasihatler, emirler,
öğütler bizim içindir, bizim faydamız içindir, onu bilmek lazım.
Akıllıyız diye geçinen bir hayli insan var. Onlar kimseyi beğenmezler, etmezler ama
Allah’ı tanımadıkları için akılsızdırlar, cahildirler. Onlar hiçbir şey bilmiyor, bilseler rahat
edecekler. Allah Azze ve Celle’nin istediğine nasip oluyor, istemediğine nasip olmuyor.
Allah bize nasip etsin. O’nu hatırlamak daima kalbimizde olsun, nimetlerini hatırlayıp
daima O’na şükretmek bizim yolumuz olsun, zikrimiz olsun inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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