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.
Allah’ın bize verdiği nimetlere şükretmek lazım. Allah Azze ve Celle insanoğlunu
nimetlere boğmuş ama insanoğlu kıymet bilmiyor. Bilmez, tâ ki başına bir şey gelene
kadar. O vakit kıymet bilir. İnsan sıhhatini kaybedince, hasta olunca onun kıymetini bilir.
Gençliğinin kıymetini yaşlılıkta bilir. İnsan çoğu şeyin kıymetini böyle gittikten sonra
biliyor. Onun için Allah’a şükür etmek lazım.
Deniyor ki insanın vücudunda 365 aza var. Onların her birisine sadaka vermek
lazım. O şükürdür. Sadaka vermezse iki rekât namaz kılsın, o da şükür yerine geçer.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında maddi sıkıntı vardı. Sahabeler, “Maddi
bakımdan veremeyiz.” deyince, Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Yoldan Allah rızası için bir
taşı bile alsanız, o da sadaka sayılır.” demiş. Bir iyilik yapsanız sadaka sayılır. Allah’a şükür
olarak iki rekât namaz kılsanız bu vazifeyi yerine getirmiş olursunuz. Şükür, nimetleri
artırır, insan da Allah’a karşı vazifesini yapmış olur. Ufak bir şey de olsa, Allah’ın ihtiyacı
yok ama edep olarak hatırlamış olursunuz. Bu nimetlere şükürler olsun diye vazifemizi
yapmış oluruz.
Bu insanlar kalkıp da ağızlarını hayra açmazlar. “Nasılsınız?” dersin; “Valla
durumlar çok kötü, şu böyledir, bu böyledir…” derler. Ya sen işte ayaktasın, sağlamsın,
Allah’a şükür aç değilsin, susuz değilsin, geçiniyorsun. Ona şükredeceğine şikâyet eder.
Şikâyet iyi değil, şükür etmek lazım. Allah’ın verdiği nimetlerin bir tanesine bütün
hayatımız boyunca şükretsek yetmez. Binlerce nimet var, onun için şükretmek lazım. Bu,
Müslüman’ın edebindendir, vazifesidir. Edepten maada şükretmek vazifedir.
O şükürler dediğimiz gibi hem başkasına fayda olur hem kendisine fayda olur
inşallah. Memlekete, İslam’a da fayda olsun inşallah. Müslümanlara Allah şükretmeyi nasip
etsin. Şükrederlerse kendilerine iyi olur, şikâyet etseler faydası yok. Allah bolluk, bereket
versin, emn-u aman versin, şeytanlardan, bu insan şeytanlarından da muhafaza etsin
inşallah.
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