SON GÜLEN
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.
Bismillâhirrahmânirrahim
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“İnne-lleżîne ecramû kânû mine-lleżîne âmenû yadhakûn. Ve-iżâ merrû bihim
yeteġâmezûn” (Mutaffifîn Suresi 29-30) Kur’an-ı Azimüşşan’da; “İmansız olanlar, imanlı
olan insanlara güler, alay eder, bir şey yaptıklarını zanneder, topluluklarına döndüğü vakit
çok hoşlarına gitmiş olarak dönerler.” diyor. Allah Azze ve Celle bunu vasfediyor, söylüyor.
Dünyada bu kâfir olanlar kendini bir şey zanneder, imanlılardan nefret eder, onlarla
alay eder, her türlü aşağılık, aşağılayıcı hareketleri yapar, bir şey yaptıklarını zannederler,
kendilerini daha üst, daha yüksek tabakada sayarlar. Öteki insanları istedikleri gibi kullanmak
onların haklarıdır gibi davranırlar ama ahirette müminler, ötekilere, bu kâfirlere gülecekler.
“Son gülen iyi güler” derler. Müminler sonunda bunların hallerine, bunların sonlarına
gülecekler. Kendilerini en akıllı, en okumuş, en bilmiş insanlar sayarak hakikati kabul
etmeyip, şeytana tâbi olanlara bu müminler, Müslümanlar gülecekler. Onların ise artık
gülecek halleri yok, ilelebet eziyette, ağlayarak, bağırarak, çağırarak eziyetleri devamlı, daim
olacak.
Bu dünyada seninle alay eden yahut senin tipini, kıyafetini beğenmeyen çok insan
oluyor. “Bu ne biçim şey?” diye çok gülerler. “Bu çağdaşlık mı, nasıl elbise giymişsin?” diye
gülen çok oluyor. O kıyafet, elbise yahut hareketler Allah’ın rızası için, Allah rızasını
gözeterek yapılan hareketlerdir. Onlara gülenler sonra pişman olacak. Onun için, Allah
yolunda bana gülecekler, benimle alay edecekler diye üzülmeye gerek yok. Herkes istediği
gibi giyer, istediği gibi dolaşır, sen modern giymişsin diye sana kimse gülmez, derviş gibi
giyinmişsin diye de gülmemesi lazım.
Onun için dikkat etmek lazım. Allah görüyor, sonumuz Allah’ın huzurunda olacak.
Son kazanan müminlerdir, onun için üzüntüye, sıkıntıya, utanmaya gerek yok. Utanacak

varsa Allah’ın emirlerine karşı gelenlerdir, tövbe etmezlerse sonraları hüsrandır, iyi değildir.
Allah sıhhat, afiyet versin, imanımıza kuvvet versin inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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