NEFSİNE HÂKİM OLAMAYANLAR
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah bizi kendi nefsimize bırakmasın diyoruz. Nefsine tabi olan insan hem kendini
helak eder hem etraftakileri. Artık ölçüsüne göre nefsini büyük gören insan, kimse
etrafında yoksa kendi kendine dolaşır, kibir yapar. Ona tabi olmadıktan sonra bir zararı
yok, zararı kendisine olur. Bazı insanlar derler ya: “Adam kötü adam değil de bazı şeyler
yapıyor, zararı kendisine.” Bu da o cins insanlardan oluyor, zararı kendi çekiyor. Ama
etrafta bunu bir şey zannedip de peşine düşerlerse, o vakit zararı etrafa da yayılıyor.
Allah’ın emrettiği şeyi yapmak lazım, onu yaparsan fayda olur. Sana da fayda olur,
etraftakilere de fayda olur. Ama kalkıp da “Ben Allah yolunda, bu hizmet yolundayım, bu
Allah’ın dediği yoldur.” deyip de Allah yolunu değil, nefsinin yolunu, şeytanın yolunu
Allah yolu diye göstermek, bu zarardır. Ona inanan insanlar varsa o insanlara da zarar
vermiş olur.
Allah’ın emirleri belli, Allah’ın yolu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolu bellidir.
“Yessirû velâ tuâssirû vebeşşirû velâ tuneffirû” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
“Kolaylık gösterin.” Kolaylık gösterin ki insanlar bu yola girsin, bu yolu sevsin. Bazı haller
oluyor, bu yola yeni girmiş olan insanlar var, insanlara yaptıkları fazla yük olmaması
gerekir. Bu insana kalkıp da “Bu yaptığın hatadır, bütün ibadetleri, bütün şeyleri
yapacaksın.” demek olmaz.
Daha dinden hiçbir haberi olmayan insanlar var. Kendi düşüncene göre senin için
yapması kolaydır ama hiç haberi olmayan insana iki rekât namaz kılmak bile çok büyük bir
zorluktur, büyük bir eziyettir. Ne için? Çünkü bu şeylerden hiç haberi yok. Ona “İki rekât
kıl.” deyip de onu kılsa, büyük bir iyilik yapmış olursun.
Çok haller var. Dinden, imandan, Allah’tan, Peygamberden haberi olmayan
insanlar çok. Onların bu yola girmesi önemli. Yavaş yavaş, ürkütmeden, korkutmadan,
onların o hallerine uygun davranmak gerekir.

Şimdi bizim sofiler itiraz ediyorlar: “Şeyh Efendi’nin müridi şöyle yapıyor, bu adam
müritlere böyle yapıyor…” Şeyh Efendi, dini, imanı, şeriatı, tarikatı sizden bin defa daha
iyi bilirdi. Alleme, ulema veya ordinaryüs profesörden daha iyi bilirdi. Yani bilmeyerek de
söylemiyor, bunlara göz yummuyor. Göz yummak değil de Şeyh Efendi hepsini bilir. Bu
gördüğü şeyleri her gün görüp de bir şey dememesi bu bakımdan oluyor. İnsanlar
ürkmesin, korkmasın diye böyle yapıyor. Yoksa Şeyh Efendi’nin bu vaziyeti kabul ettiği
manasına gelmiyor.
Şeyh Efendi kabul etmiyor, ancak Allah’ın emirlerini kabul eder ama insanlar bir
adım bile atsa, ona seviniyor. Bir adım attı, bu yolun birinci adımını attı diye sevinir. İnsan
yavaş yavaş düzelir. Böyle örnek çok var. Sonradan Müslüman olan hanımlar diyorlar ki:
“Şeyh Efendi bize ‘La ilahe illallah’ deyin dedi. Başımız açıktı, üstümüz başımız münasip
değildi. ‘La ilahe illallah’ dedikten sonra bakın şimdi biz nasıl olduk?” Başları örtülü,
giyimleri, kuşamları tesettürlü yani bir adımla hepsi ileriye gittiler.
Bu nedendir? Çünkü Şeyh Efendi’nin niyeti Allah içindir, halistir. Şeyh Efendi bu
işi menfaat için yapmıyor, şöhret için yapmıyor, şan için yapmıyor, sırf Allah rızası için
yapıyor. Ona tabi olanlar bir adımdan sonra, iki adım, beş adım, yirmi adım, yüz adım, bin
adım o yolda gidiyorlar, hiç geri dönmeden.
Bazı aklı evvel Müslümanlar Şeyh Efendi’ye “Yok, şöyle insanlar var etrafında, yok,
böyle insanlar var etrafında…” diye itiraz ederlerdi. Hikmeti bilmeyen insanlardır onlar.
Onların kaba bir düşünceleri var, ecdadımızın, İslam’ın güzel, ince ve nazik düşüncesi
onlarda yok. “Kaba softa” derler onlara. Onlar hemen tuttu mu “Beş vakit namaz
kılacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, çarşafa gireceksin.” diye tuttururlar.
Öyle deyince insan zaten bir adım atmadan arkasını dönüp, kaçar.
Bir bu durum var, ikinci durum da Şeyh Efendi’nin tersine olan insanlar var. Büyük
zatların adına insanlara yaklaşıp; “Biz bu yoldayız, evliyaların yolundayız, Mevlana’nın
yolundayız, pirlerin yolundayız.” diye o insanları çekip, şeytan gibi kandırıp, ondan sonra
kendi menfaatlerini sağlayan insanlar var.
İnsanlar meyyite hürmet eder. İnsanlar ne kadar dinden uzak olsa bile bir cenaze
filan olduğu vakit hanımlar başlarını örterler. Şarkı, türkü söyleyen hanımlar da var, onlar

ne kadar açık olsalar da cenazeye geldikleri vakit kadıncağızlar başlarını örterler.
İşte dediğimiz gibi o sahte herifler onu bile çok görüyor. Müslüman olan, Allah
yolunda dedikleri insanlara başörtüsü taktırtmıyorlar. Namaz desen, “Namazınızı ben
kılarım, bütün günahınıza ben tahammül ederim.” diye ortaya çıkan şarlatan insanlar çok.
Bir tane, iki tane değil, bu tip insanlar çok.
İşte bunlar için diyoruz, Şeyh Efendi bunlara hiç rızalık göstermezdi. Hatta son
zamanlarında yanına gelen başı açık hanım yoktu. Tembih etmişti, Şeyh Efendi’nin
tasarrufu vardı, gelen olursa aşağıda, kapıdan girmeden önce başörtüsü ararlardı hanımlar.
Artık öteki dediğimiz insanlar, Müslümanız deyip de namaz kılarken bile başörtüsü
takmayan insanlar küçük deccaldir. Deccalden daha önce çıkacak küçük deccallerdir
bunlar. Bunlar “Ben şöhret oldum.” zannederler. Fare şarap küpüne düşmüş, çıkmış,
kendini aslan zannediyor, “Nerede o kedi?” diye nara atıyormuş. Bunlar da aynı şekilde, üç
beş kişi var etraflarında, kendilerini bir şey zannederler, ahkâm keserler, Allah’ın emirlerini
hiçe sayarlar.
Bunlar deccaldir, bunlar ahir zaman fitneleridir, bunlara tabi olanlar da bir fayda
görmezler, Allah muhafaza zarar da görürler. Allah muhafaza dünyada da zarar var,
ahirette de var. Ahirette olan daha kötü. Yaptıkları işlerin hiçbir faydası olmadığını orada
görürler. O kadar emek sarf ettiler, bir şeyler yapmaya uğraştılar, biz iyi yapıyoruz
zannedip de ondan sonra ahirette onlara iyilik değil de zarar olduğunu görünce, o vakit
pişman olurlar.
İlk başta dediğimiz gibi, yola girecek insana biraz hafiften hafiften öğreterek, gün
geçtikçe vazife çoğalır. Tarikatta tesbihat isterler, ona biraz verilir. Ondan sonra “Daha
fazla yapabilir miyiz?” diye sorarlar. Aynı şekilde devam etmek olmaz. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İki günü aynı olan Müslüman zarardadır.”
Bu ikisi aynı değil, gün geçtikçe daha beter oluyor. İyiydi, kötüye gidiyor, nefsine
tabi oluyor. Bilmiyor, yaptıklarını fayda zannediyor. Baştaki değil, tabi baştaki sırf menfaat
için Allah’ı da, Peygamberi de dünya menfaati için hepsini satıyor. Zaten Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in hadisleri var, onu yapan insan ahirette cehennemliktir.

Öyle insanlar, nefislerine tâbi olan insanlar bu ahir zamanda çoktur. Onlara
inananlar da maalesef epeyce var. Ne için inanıyorlar? Doğru dürüst insan çıkınca ona tâbi
olalım demiyorlar çünkü buna bir şey mani olmuyor. İyi insana tâbi olacaksan şeytan sana
mani oluyor, nefsin mani oluyor. Onların hoşlarına gitmiyor, iyilik yapmak hoşlarına
gitmez, günah yapmak hoşlarına gider. Öyle kötü insanlar çıkınca onlara tâbi olmak için
onlara yardım ederler, onlara doğru insanları yönlendirirler. Onun için onların işleri daha
kolay oluyor, nefislerinin kabarması için 5-10 kişi bile olsa onlara yetiyor. Ama bilmiyorlar
ki ebedi rezil olacaklar, kıyamet günü utanacaklar, yaptıklarına pişman olacaklar.
Allah Azze ve Celle;

از َرةٌ ِو ْز َر أُ ْﺧ َﺮى
ِ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َو

“ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ” diyor. (Zumer Suresi – 7) “Hiçbir günahkâr
başka bir günahkârın yükünü yüklenmez.” “Kimse bir başkasının günahını alıp da
kaldıramaz.” “Siz yapın, ben kaldırırım.” diyen insan hem dünyada o ağırlığın altında
ezilecek hem ahirette. Yani Allah’ın dediği işe muhalifse hem onlara hem kendisine azap
olacak. Yok, muhalif değilse bile insanları hayırdan men etmiş oluyor. Bütün bu cemaatin
hayrı, sevabı bir insana gideceğine, o insan kalkıp da mani olunca 3-5 kişinin ancak o
insana faydası dokunuyor. Onun için bütün bu insanlar bir insana tâbi oldu mu onun
hakikatini öğrenmesi lazım.
Allah rahmet eylesin, bizim Hacı Mestan Efendi 35 seneliktir. Şeyh Efendi’ye tâbi
oldu diye, bugün gördük maşallah cenazede yüzlerce kişi vardı. Bu da neden? Allah
rahmet eylesin kendisini yaklaşık 35 senedir tanırız. Kıbrıs’a ilk geldiği vakit orada oturup
da Kur’an öğrenmeye uğraştı. Elif Be öğrenmeye uğraşıyordu; okuyor, okuyor bir türlü
kafaya girmiyordu.
Yani böyle bir insanı, Kur’an okumasını bilmeyen bir insanı, doğru yolda olduğu
için, hakiki mürşit arkasında olduğu için Allah ne mertebelere yükseltti. Duası da makbul
bir insandı, gittiği yerlerde de hayır, hasenatı da olurdu. En yüksek makamda olan
insanlarla da görüşürdü, fakir fukaraya da yardım eden insandı.
Bunun arkasından güzel insanlar da yetişti, yüzlerce insan getirdi o haliyle. Yani
âlim değildi, Türkçesini bilirdi de Arapçasını hiçbir zaman okuyamadı. O, Şeyh Efendi’nin
himmetiyle bu makamlara yetişti. Yoksa bir tarafta kendine âlim diyen, evliyayım diyen

yahut şeyh, mürşid diyen insanlar var ki insanları kötüye götürüyor, kötü yola götürüyor,
zararda oluyorlar.
Bir yandan da hakiki mürşide tâbi olan insanlar var, hem bu dünyada hem ahirette
ne kadar yüksek mertebelere yetiştiğini gösteriyor. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet
olsun inşallah. İnsan vefat ettiği vakit, karşı taraftakiler kim geldi diye bakarlar. Biz
buradan üzülerek gönderiyoruz, karşı taraftan sevinerek bekliyorlar. “Geldi, hoş geldin.”
diye kabul ediyorlar.
Ölüm Allah’ın emridir, Allah’ın emri olan şey kötü olmaz. Kötü olan ölüm şeklidir.
Allah ile beraber olan insan için ölüm güzeldir çünkü karşıda mürşidiyle, ihvanlarıyla,
annesi, babasıyla buluşacak. Ama öteki tarafta bu yolda olmayan için kötüdür. Saadetle
çıkmak farklı, şekavetle çıkan insan için kötüdür. Bu güzel bir örnektir. Allah herkese
böyle bir düşünce versin ki doğru yoldan çıkmasın, meşayıhların yolundan gitsin, böylece
saadete erer.
Yani herkesin gideceği yerdir, başka çaresi yok. Allah mekânlarını aydınlık kılsın
inşallah. “Siz bizden önce gittiniz, siz daha acele gittiniz, biz de arka sıradayız, arkanızdan
geliyoruz.” diyor. Allah inşallah hepimize doğru yoldan ayrılmamayı nasip etsin. Bu kötü
insanlara tâbi olanlara da Allah akıl fikir versin diyoruz.
Düşünmek lazım. Allah’ın emrine yok demek, Allah’a karşı gelmek demektir. Bu
şeyleri söyleyenler çok akıllıyız diye geçinen insanlardır, kimseyi beğenmezler. Allah’ın
emrine yok derler, ondan sonra da pişman olurlar. Hem burada pişman olurlar hem
ahirette pişman olurlar. Allah kimseyi böyle durumlara düşürmesin. Allah akıl fikir versin
inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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