YANLIŞ ADRES
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.
İnsanlara ancak Allah yardım eder. Allah’ın izni olduğu vakit her şey kolay olur, her
şey olur. Allah istemedikten sonra bir şey olmaz. Başkasından ümit, medet istemenin bir
faydası olmaz. İsteyeceksen Allah’tan isteyeceksin. Allah Azze ve Celle’nin yolunda
olmayanlara bir fayda yoktur.
İnsanlar dünya meşgalesine dalmış. Müslümanım diyen de demeyen de en ufak bir
şeyde Allah’ı unutuyor. Başkasının yardımını istiyorlar hâlbuki onlarda bir şey yok, Allah’ın
emri olmadıktan sonra bir şey yapamazlar. Yanlış adrestesin derler, yanlış adreste bir şeyler
arıyorsun. Adres belli, sen gidip başka yanlış yerlerde arıyorsun.
Sen Müslümansan, Allah’a inanmış biriysen ilk başta Allah’ın rızasını isteyeceksin,
Allah ondan sonra sana yardım etsin. “Ben böyle yaptım, şöyle yaptım…” Menfaat için,
dünya menfaati için yapılmış. Mühim olan Allah rızası için yapılan şeydir. Allah rızası için
yaptıysan korkmayacaksın, kimseden çekinmeyeceksin. “Kalpler Allah’ın elinde.” diyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Kalpleri çevirdi mi kimse senin karşında duramaz. Yok,
Allah’ı unutup da “Kalpleri ben değiştireceğim.” dersen o vakit zordur.
Bu nasihattir, kabul eden başarılı olur, dünyada da ahirette de kazançlı olur. Yok,
yapmazsan sen bilirsin. Allah’a karşı samimiyet lazım, attığımız her adımda Allah’ı
unutmamak lazım. Yardım Allah’tandır, kimseden değildir. Kur’an’ı Azimüşşan’da da
yazıyor; bir kötürüm, âmâ olan adamdan nasıl yardım istersin? O zaten başkasına muhtaç,
ondan istersen olmaz, Allah’tan isteyeceksin ki Allah yardım etsin, muvaffak olasın.
Allah’ı unutmayın, Allah’tan yardım dileyin. Hak neyse onu yapın, kimseye de
muhtaç olmayın. Hak olan şeyi yapın. İnsan batmak istemiyorsa hakkı yapacak. “Yok, ben
bunu vereyim de şey yapayım…” demek olmaz. Hiçbir şey vermeyin, hiçbir şey
vaadetmeyin. “Biz Allah rızası için bir şeyler yapacağız.” deyin, Allah size yardım eder
inşallah.
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