TAKDİR ALLAH’IN ELİNDE
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.
Allah’ın izniyle her şeyde hayır vardır. Allah’la beraber olan için hiçbir şey şer
değildir, her şey hayırdır inşallah. İnsanoğlu kendi aklına göre hareket eder. “İşler tam
olacak diyorum, bir şey çıkıyor ve bozuluyor.” diyor insanlar. İnsanların hepsi aynı şeyi
söylüyor. Mü’min olanın buna üzülmemesi lazım, bunu söylememesi lazım çünkü Allah’ın
dilediği oluyor. Madem Allah’ın muradı budur, biz razıyız deyip de itiraz etmemesi lazım.
“Ne için böyle oluyor?” diye soruyorlar. “Tam olacak, acaba birileri mi bir şey
yapıyor? Şu mu oluyor, bu mu oluyor…” diye çoğu insan gelip dertlerini anlatır, söyler.
Hiç akıllarına gelmez ki Allah istedi diye böyle oluyor. Allah istedikten sonra da bütün işler
rast gider. O vakit çok az insan Allah’ı hatırlar. Akıllıyız diye işlerimiz rast gidiyor
zannederler. Hâlbuki hiçbir şey bu dünyada garanti değil, her şey Allah’ın elinde. Eskiden
derlerdi ki her şey pamuk ipliğine bağlı. Şimdi naylon ipler çıktı, onlar daha sağlam, eskisi
gibi değil.
Her şey pamuk ipliğine bağlı. Hele bazı şeyler, bir saniye gecikse her şey biter. Bir
saniye önce gelse olmaz, o saniyede olacak. Her şeyde var; yaşantıda da ticarette de işte de
her bakımdan Allah’ın dediği oluyor. İşte insanoğlu bunları anlamıyor çünkü öğretilmemiş.
Öğrettikleri; sen bunu yapacaksın, böyle kazanacaksın, şöyle kazanacaksın. Senin gibi aynı
şeyi düşünen bir milyon insan var, onlardan ancak birkaç tanesi muvaffak oluyor, o da
Allah’ın iradesiyle. Allah’ın takdirine rıza gösterenler rahat oluyor, göstermeyenler sıkıntı
yaşıyor.
Bazıları üzüntüyle gidip geliyorlar, bazıları daha kötü oluyor, eve giriyor, çıkmıyor.
Bazıları daha da beter oluyor, hastaneye tımarhaneye gitmesi lazım oluyor. Bunların hepsi
işleri istediği gibi olmadığı için oluyor. Hâlbuki her şeyi Allah’a bırakacaksın, gayret
edeceksin, himmet edeceksin, takdir Allah’ın elinde, isterse verir. İstemedi, olmadı, ne
yapalım, bizim kısmetimiz değilmiş diyeceksin. Bizim nasibimiz değil, başka şeye bakalım
diyeceksin, ona da uğraşacaksın. O olmasa gene başka. Allah sana sağlık sıhhat vermiş,
çalışacak güç vermiş, yavaş yavaş bir şeyler yapmaya uğraşırsın.

Etrafına bir bak, bu dünyada işleri rast gitmeyen sırf sen değilsin ki. Milyarlarca
insan var; binlerce değil, yüz binlerce değil, milyonlar değil, milyarlar var. Allah herkese bir
meşguliyet vermiş, herkesin işi var gücü var. Bazen yolculuk yapıyoruz, çok zaman
dağların başında, insanın hiç aklına gelmediği yerlerde bakıyorsun insanlar yaşıyor. Nasıl
yaşıyor? İşte rıza göstermiş, memnuniyetle yaşayıp gidiyor. Bazıları da dünyanın en iyi
yerinde, her şeyi var, gene de memnun değil. Daha fazla istiyor, onu yapamayınca
sıkıntıdan hasta oluyor, rahatsız oluyor.
Burada en mühim şey, dediğimiz gibi iman. Allah’a iman demek, Allah’a inanmak
demektir. İman, gayba inanmak demektir. Görüp de inanmak değil de görmeden inanmak.
Allah Azze ve Celle; bereket O’ndandır, rızık O’ndandır, her şey O’nun elindedir.
Dediğimiz gibi, ona iman etmek lazım, inanmak lazım; itiraz, şikâyet olmaz. Şikâyeti Allah
Azze ve Celle sevmez çünkü şikâyet olunca; “Kulum Benden şikâyet ediyor, Benden razı
değil demek” diyor. Şikâyet olmaması lazım ki Allah’tan razı olasın. O vakit Allah da
senden razı olur. Yok, şikâyet edersen ne için Allah senden razı olsun? Verdiği nimetlere
şükretmiyorsun, şikâyet ediyorsun, kabahati Allah’ta buluyorsun, estağfirullah. Yani çok
büyük bir edepsizlik oluyor.
İnsanoğlu kabahati kendisinde araması lazım. Etrafta bir hata varsa, bir şey varsa
şimdi insanlar hemen başkalarına suç atmaya meraklı, kendilerinde hiç suç yok, suçu kabul
etmezler. Kendilerinde kabahat yok, kabahati devamlı başkalarında ararlar. İnsanlara
sorarsan her şeyi o insan çekiyor. Gel gelelim böyle bir terbiye olmuş artık, ahir zaman
terbiyesi, suçu kabul etmezler, kabahati kabul etmezler, özür dilemezler. Bir hata oldu mu
muhakkak bizde bir eksiklik var, bir hata var deyip, başkasından özür dilemek lazım,
nefsini o vakit terbiye etmiş olursun. Yok, başkasına kabahat bulursan, nefsini daha da
şımartmış olursun. O vakit de sana fayda olmaz, zarar olur. Öteki türlü faydası olur.
Nefsini terbiye eden insan en güzel işi yapmış olur. Çünkü nefis bütün kötülükleri
emreder, iyilikleri emretmez. Onun için, iyilikleri yapsın diye nefsimizi terbiye etmek lazım.
Nefis vahşi bir şeydir, onu terbiye edince işe yarar. Terbiye etmeyince yaramaz. Bazı
hayvanlar var, terbiye olunca işe yarıyor, olmayınca bir işe yaramaz, boşu boşuna
beslersiniz. Bizim atlar var, bir tanesi çok acayip bir hayvan, bineni atıyor sırtından. O
işten anlayan biri var; “O en azından üç sene terbiye ister, binilmesi lazım, terbiye lazım ki
ancak öyle durur.” diyor. Onu terbiye etmezsen orada boşu boşuna senelerce yedirip
içireceksin, hiçbir işe bakmayacak. Yok, terbiye olursa o vakit bir faydası olur.
Nefis ondan daha beterdir, nefis hiç bırakmaz. Devamlı tetikte olman lazım ki
terbiyeni ortada kesip de sonra sırtına çıkmasın. Allah hepimize iyi huylar versin inşallah,

nefsimizi terbiye etmeye muvaffak eylesin inşallah. Dediğimiz gibi, nefis seni gafil avlar.
Bazı insanlar, “Nefisleri terbiye oldu, ben oldum.” zanneder. Öyle diyen insan, en büyük
aldanan insandır. Ondan sonra nefis kendisini yere attı mı, neye uğradığını şaşırır. Allah
muhafaza.
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