ALLAH’IN CEMAATİ
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.
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“Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn” diyor Allah Azze ve Celle. (Rum Suresi –
32) “Herkes kendi cemaatiyle memnun” diyor. Başkası hatada, kendi doğrudadır
zannediyor. Bu zor şeydir. Allah’a şükür Cenab-ı Allah bizi kendi cemaatiyle yarattı, kendi
cemaatiyle beraber olmamızı nasip etti.
Öteki türlü, herkes kendi fikirlerinden memnundur. Müslümanların içinde de aynı
şekilde var, Müslüman olmayanlar da aynı şekilde. Biz iyi bir iş yapıyoruz zannediyorlar,
çok memnunlar, yaptıkları şeylerden mutlular. Hâlbuki o yaptıkları onların iyiliğine değil,
kötülüğünedir. Ama farkında değiller, çok memnunlar, ferahlar. Ne derler? Bir halt yapıyor
derler. İş değil de bir halt. Karmakarışık bir şeyler yapıyorlar, sonunda hiçbir faydası
olmayacak.
Bir yoldayız derler ama onların sevinçleri bir şey değil. Sevinç mevinç hiçbir şey
yok, üzüntü ve sıkıntıdan başka bir şey değil. Allah’a şükretmemiz lazım ki bizi kendi
yolunda yarattı, o yolu nasip etti, kendi cemaatiyle olmamızı nasip etti. Bu büyük bir
lütuftur, büyük bir kazançtır. Her şey Allah’ın elinde. Allah isteseydi bizi onlar gibi
yaratırdı ama bize lütfetmiş, binlerce şükürler olsun. Onun için, devamlı, gece gündüz
tövbe istiğfar etmek ve şükretmek gerekir. Devamlı şükürde olmamız lazım. Bundan daha
büyük bir nimet yok.
Allah’ın imtihanıdır, her şey imtihandır. İmtihan kazandıkça merteben yükselir. Ne
kadar sabretsen o kadar sevap kazanmış olursun. Hepsi hesabına yazılıyor. Hesabın
ahirette çok dolu olacak; sevaplarla dolu olmuş olur, ahiretini de kazanmış olursun. Allah
hepimize bu yolda sabit kadem kalmamızı nasip etsin inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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