İŞ BEĞENMEYENLER
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.
İşimiz yok der, insanlar iş gösterir, işi beğenmez. Bütün vakit; “Bu hayatta ne için
yaşayım? Ölsem de kurtulsam.” diye şikâyet eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlar için;
“Ölümü istemeyin” diyor. Bu dünyada bir şey yapamıyorum diye ölmek ister. Bazı tipler
var, onlar da Allah’ın hikmeti, ne göstersen hiçbir şey beğenmez. En iyi işi göstersen
beğenmedim demez; “Beni kovdular. Yok, şu oldu, bu oldu…” diye bahane üretir.
İstersen yüz tane iş göster, gene işlemez ama şikâyete gelince şikâyet eder.
Bu insanlar demek ki Allah’tan memnun değil. Allah bize bu hayatı bahşetmiş, bizi
Müslüman olarak yaratmış, en büyük nimeti vermiş, sen kalkıp da; “Beğenmiyorum, Allah
canımı alsın da kurtulayım!” diyorsun. Sana iyilik yapan bir insan olsa, bunu yaparsan sana
nankör der. Allah Azze ve Celle seni yaratmış, el, ayak vermiş, iman vermiş, İslam olarak
yaratmış, kalkıp da böyle şey söylemek olmaz, edepten değil. Ne İslam edebine yakışır ne
insan adabına yakışır böyle şey.
Allah (c.c.) senin gibi milyonlarca insan yaratmış, hepsi çalışıyor, ediyor, bir sen
misin yani? Allah Azze ve Celle sana mı bakmayacak? Sen de en düşük iş bile olsa
başlaman lazım. Ondan sonra Allah bereket verir. Yok, “Hemen zengin olacağım. Allah
bana her şeyi vermesi lazım!” gibisinden düşünürsen olmaz. Öyle bir şey akılsızlıktır. Hem
akılsızlıktır hem Allah’a karşı edepsizliktir. Sen çalışacaksan, çalışman lazım, tembellik iyi
değil. Şeyh Efendi devamlı derdi, en azından bir limon kasası alıp da limon bile satsan
harçlığını çıkarırsın. Ama yok, hemen istiyor, “Ben limon kasasını aldım, elimde kaldı.”
diyecek ondan sonra.
“Şunu yap” dersin, “Yok, yaptım böyle oldu.” der. Yani her şeye bahane verir,
ondan sonra da Allah beni yaşatmasın diye dua yapar. Ama Allah etmesin bir şey olunca
da korkusundan ne yapacağını şaşırır. Allah (c.c.) insanlara büyük nimetler vermiş. İnsan
olarak yaratılmamız en büyük nimettir. Mahlûkat arasında en yüksek mertebede olan
insanlardır. İmanla olunca daha makbul oluyor ama insan imansız olsa bile gene yüksek
mertebededir çünkü imanın ne zaman geleceği belli olmaz. Son nefesinde bile insan
imanla gidebilir. Onun için insanlara itibar etmek lazımdır. Allah’ın verdiği nimetlere de
şükretmek farzdır. Edebimizle olmamız lazım.

Allah hepimize iyi edep versin. Nefsimiz ne kadar eziyet çekse azdır diyeceksin.
Allah bize büyük nimetler vermiş. Sıhhat, afiyet her türlü nimet var, bulduğun işe gir. Bu
memleketin dışından milyonlarca insanlar geliyor da Allah’a şükür buradan, bu
memleketin bereketinden alıyorlar. Ailelerine de bakıyorlar, bütün her tarafa bereket
oluyor. Burası bereketli yerdir, her taraf bereketli ama burası da bereketlidir. İşim yok, iş
yok diyen adam yalancıdır, tembeldir. Allah onlardan etmesin, Allah insanlara akıl fikir
versin inşallah.
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