SON DURAK
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.
İnsanın bu hayatta son gideceği yer musalla taşıdır derler. Oraya da iyi gitmesi lazım
ki ahireti iyi olsun. “Bu insanı nasıl bilirsiniz?” diye sorulunca insanların iyi biliriz demeleri
güzeldir. İyi bilirsen, iyi bilirim dersin. Bilmezsen, oradaki hazır olanlardan çoğu insan iyi
biliriz der. O zaman iyi biliriz değil de Allah rahmet eylesin diyeceksin. İyi bildiğini iyi
biliriz de çünkü Allah kırk kişinin şehadetini kabul eder, Allah’ın izniyle o affedilir ama
esas olan iyi olmasıdır, hakikaten iyi olmasıdır, kazançlı olan odur.
Bunu ne için söylüyoruz? Bizim Abdullah Amca iyi, güzel bir insandı, herkes onu
severdi. İbadetinde, yolu güzel olan bir zattı. Zikirlere de gelirdi. Bütün zikirlere geldiği
için dün ikindinden sonra defnoldu, akşam ruhaniyeti zikirde hazır oldu. O ahiret için
güzel bir şeydir. Ne olacak ne kalacak diye insanlar dünyada ne yapacaklarını şaşırmış.
Hâlbuki bir lokma yiyeceği varsa yiyebiliyorlar, rızkı bittikten sonra insan gidiyor. İnsanın
son birkaç gününde; “Yemiyor, etmiyor, içmiyor, daha azaldı.” derler. Demek rızkı bu
kadardı. Rızık bittikten sonra da artık ahirete irtihal etti.
İstediğin kadar zengin ol, istediğin kadar kuvvetli ol, rızkın ne kadar tayin olmuşsa
o kadar yiyeceksin. Kendinden yiyemezsin, onun için rızık için zahmet çekmeye gerek yok,
Allah rızkımızı verir. Düşüneceksen, kaygılanacaksan, ahiret için kaygılan. “Acaba eksik bir
şey yaptık mı, tamam mıyız? Bir kimseye yanlış yaptık mı, zarar verdik mi?” Bunları
düşünüp, onunla idare etmen lazım. Öteki türlü, dünya için kaygılanan insanın kaygısı
bitmez. O, ahiret için olunca, Allah’ın affına mazhara vesile olur. Allah hepimize hayırlı
yaşamlar, hayırlı ölümler versin, ahiretimiz güzel olsun inşallah. Ölenlere de rahmet olsun.
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