HERKESİN SONU
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.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: Her gün iki melek vardır, münadi yani
insanlara çağıran. Onlar “Ölüme doğun” derler. Sonu harap olan şeye bina yapın, inşaat
yapın, binalarınızı yapın. Ne demek oluyor yani? İnsanlar bu dünyaya geçici olarak gelmiştir,
sonu ölümdür. Yani ölmek için doğun, harap olması için bina yapın.
Yani bu dünya ilelebet değil. İnsanlar biraz bir şey olunca telaş oluyor. Bir kıtlık,
hastalık, bir şey olunca, telaş olunca zannediyorlar ki kendileri ilelebet yaşayacak. Hâlbuki
Allah Azze ve Celle’nin hikmeti, insanı öyle yaratmış, imtihan dünyası, imtihan olacak. En
hakiki şey ölümdür. Ölümü hiç akıllarına getirmiyorlar. Hakiki olarak bilmiyorlar, herkesin
sonu bu, insanlar sırayla gidiyor. İnsanlar gidiyor ama insanların çoğu bu hakikati inkâr
ediyor. İstediğin kadar inkâr et, en sonunda sıra sana gelecek.
Çoğu insanda ölüm korkusu var. Korksan da korkmasan da sıra sana gelecek.
Korkmamak için Allah’la beraber ol, gideceğin yeri bil. Onun için; “Ölmeden önce ölün”
diyor ki nereye gideceğinizi bilesiniz. İnsan ne yapacağını bilince rahat olur. Dünyada da bir
hedefi var, bir işi var, o şeye devam ederse rahat olur. Yok, bir iş bitiyor, kayboluyor,
ötekisine ne yapacağını şaşırınca o vakit insanlar muzdarip oluyor, hayatları zor oluyor.
Yerini, nereye gideceğini bildiğin vakit rahat olur. Menzil neresi? Allah’ın yanıdır. Onun için
Allah’ın yanında olan korkmaz. Dünya en sonunda harap olacak, seninle beraber mi senden
sonra mı Allah bilir. Ama dünya kalmayacak, yalnız ahiret kalacak, mühim olan ahirettir.
Dünyadayken dünya için değil de Allah için çalışacaksınız. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in dediği gibi, dünyada kaldığınız müddetçe dünya işlerinizi de Allah rızası için
yapacaksınız. Senden sonra gelenlere sadaka olarak, hayır olarak bırakacaksınız. Mühim olan
dünyayı ahiret için kullanmak. Ahireti dünya için değil de dünyayı ahiret için kullanmak
mühim. Ahirette kurtuluş için, hedefine varış için kullanacaksınız. Bunu böyle bilince insan
rahat olur, kaygılanmaz, üzülmez. Bu dünya halleri, ister dünya batsın, ister çıksın umuru
olmaz. Allah bize o hakikate inanmayı, o hakikatle güzel olmayı nasip etsin inşallah. Allah
mübarek eylesin, dünya ahiret saadeti olsun inşallah.
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