Bismillahirrahmanirrahim

(Sevenlerin Listesi)
Listesi)
Şeyh Nazım Adil El-Hakkani | Kıbrıs

Besmelesiz olma. Besmeleyi unutma. Onu unutan, Allah’ı unutan imansız kalır. Bu bir sohbettir,
uzaktan yakından kısmeti olanlar gelir. Hayırla gelen hayırla döner, şerle gelen şerle döner. Bu
mubarek bir meclistir. Öyle olması bizim temennimizdir.
Bereketsiz insan, kuru odun gibidir. Külhana
yanmaktan başka işe yaramaz. Bereketli
insan, Cenab-ı Hak’tan bereket alan
kimsedir. Hayırlı kişidir ve onun işi yürür. İyi
sözü kendin için tutarsın, tutmazsan yine
sen çekersin, kabrinde onu bulursun.
Elini dua için açtığında de ki,
“Ya Rabbi bizi iyilerden yaz ve iyi kullarla
ismimi yaz!“
Bu çok güzel bir duadır. İyi kulları sevdiğin
vakit onlarla beraber yazılırsın. İyi kul olmak
mesele değil, lakin iyi kulları sevmek
kolaydır. İyi kul olamıyoruz, çünkü nefsimiz
kötü. Kötü nefsin arkasına düşen iyi olamaz.
Çoğumuzu nefis alıp kötü yola götürüyor.
Akibeti meçhul derler ama, akibeti
aşikaredir. Nefsin arkasına kim düşmüşse
rezil olmuştur. Her kim nefsine karşı
koymuşsa iyi kul olmuştur.
İbrahim Edhem hazretlerinin makamı
İskenderun’dadır. Sultan Hamid yapısı
büyük bir Cami-i şerifi vardır. O, Allah için
dünyayı bırakmıştı.
“Dünyayı nasıl bırakmış? Ben de bıraktım!“
Senin bir çöpün var, bıraktığında ne manası var? Zaten bir şeyin yok ki!
Hikaye
İbrahim Edhem hazretleri Belh memleketinin sultanıydı ve Cenab-ı Hak ona o kadar servet
vermişti ki,sadece sürülerinin üzerinde 12.000 tane altın tasmalı çoban köpeği vardı, ona göre
servetini hesap et.

Hepsini bir gecede bıraktı ve aşağı bir hizmetçinin elbisesini üzerine giyip yola çıktı. Bir gece
Mescid-i Aksa’da ibadet ederken iki melek indi, biri diğerine,
“Yaz, Allah’ın sevdiği kulların isimlerini yaz“
dedi. Yazarlarken İbrahim b. Ethem hazretleri bakmış ve Allah’ı sevenlerin arasında ismini
göremeyince,
“Benim ismim orada var mı?
diye sordu. Baktılar, ama göremediler.
“Öyleyse bu isimlerin altında Allah’ı sevenleri seven adam diye benim adımı yazın!“
Bunun üzerine yüce Allah tarafından Hatimü Rabbani geldi,
“Benim İbrahim Edhem kulumu isimlerin en başına yazın!“
Mevla tarafından tevazusundan dolayı birden rütbe kazandı. Demek ki Allah’ı sevenleri sevmek
insanı Allah’a sevdirir. Eğer Allah’a kendini sevdirmek istersen Allah’ı sevenleri sev. İyi kulları
sev. Sen iyi olmasan bile ismin yazılılır.
Buna verelim, Hükümet tarafından şehirde vergi verenler veya vermeyenler, ihtiyaçlı olanlar
veya olmayan ismini yazdırsın diye ilan edilse, herkes şehre gidip ismini yazdıracaktır. Sen de
ismini yazdırmakla mükellefsin.
۞۞۞۞۞۞۞
Biz ademoğluna ne gibi bir teklif var? Cenab-ı Hak diyor ki,
“Ey ademoğulları! Bakınız, cehennem de cennet de haktır. Cenneti de dolduracağım, cehennemi
de dolduracağım. Sizi çağırıyorum, geliniz, isminizi ister cennete yazın, ister cehenneme.
Yazdırdığınız gibi size hükmedeceğim.“
Bu dünyadan gitmeden evvel ismini yazdır. Cenab-ı Allah onunla sana muamele yapacak, ismini
yazdırdığın tarafa seni yollayacaktır.
“Ya Rabbi beni cennete al“
diye müracaat edersen,
“Peki, madem müracaat ettin, hiç şüphesiz cennetliksin!“
Ama beni cehennemlik yap dersen işin berbattır. Cehennemlik nereden belli olacak? Listeye
bakılacak ve denecek ki,
“Bakın bakalım ismini cennetliklerle yazdı mı? Cennete iman etmedi, aldırmadı ha! Onun adını
cehennemliklerle yazın!“
Hiç kimse gidip de,
“İsmimi cehennemlik yaz!“

demez, ancak cennetlikler içerisinde ismini yazdırmayan adam demek ki;
1.
2.
3.
4.
5.

İmansızdır.
Amelsizdir.
Zalimdir.
Allah’a karşıdır.
İlahi emre aldırmamıştır.

Cenab-ı Allah baktırır,
“Bak bakalım bu kul ismini cennetliklerle yazdımı?”
“Yazmadı.”
“Yazmadıysa cehennemliktir, yazdıysa benden cennet isteyen kulumu mahrum etmem. Bu
kulum bana inandı, cennetimi istedi, ameli ne olursa oraya gönder.”
diyor Allah zülcelal.
“Dershanemize isminizi yazdırın, kontenjanımız doluyor, acele edin!”
derler. Sen cennet kontenjanına ismini yazdır. Cennette kontenjan falan yok, ne kadar gelirse
cennet kontenjanı dolmaz. İsmini yazdır, dikkat et, acele et, uyanık ol! Gece söyle gece
kaydolur, gündüz söyle gündüz kaydolur. Gece veya gündüz cennete gidenlerle olursun.

Maksudun eğer din ise dünyadan geç
Allah’a yapış cümle-i eşyadan geç
Tapşur men-i eşk ü şule-i âha inan
Yani ki serâdan ve süreyyadan geç
El-Fatiha.

