İYİLİĞİ, GÜZELLİĞİ ARAYIN
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.
İnsanın her şeyi, her yapılan işi kötüye yorumlamaması lazım. İnsanın kusuru olur,
kusuruna bakmayıp da niyetini iyi olarak bilmek lazım. Her şeye kusur bulunursa, o vakit
insanın hayatı devamlı eziyetle geçer, sıkıntıyla geçer yani ferah bulmaz, huzur bulmaz,
devamlı; “Şu böyle yaptı, bu böyle yaptı…” diye insanları tenkit eder durur.
Hâlbuki insan bu noksanlığı kendi nefsinde bulsa; “Benim nefsim böyle, yanlış
düşünüyorum, insanları yanlış biliyorum.” derse, o vakit daha rahat eder. Yok, “Bütün
insanlar iyi değil, bana karşılar” diye düşününce, o vakit de huzursuzluk oluyor, kendine
eziyet yapıyor. İnsan nefsine uydukça her türlü sıkıntıya düşer. Nefsine uyma, ona kulak
verme, vesvese de ondan, şeytan da vesvese verir. İkisi birden insana vesvese verince
huzur olmaz, rahatlık olmaz, devamlı sıkıntıda olur.
Bu, insanlar için bir nasihattir çünkü insanlar iyiye bakmıyor da kusur arıyor, ayıp
arıyor. Kusur veya ayıp ararsan herkeste çok var. İyiliği arayacaksın. İyiliği arayan iyiliği
bulur, kusur arayan da huzursuz olur. Allah hepimizi iyiyi arayan, iyilerden yapsın inşallah.
İyiyi aramak evliyaların, meşayıhların âdetindendir. Şeyh Babamızın (k.s.) yanına o kadar
insan gelirdi, bazen aşırı, acayip insanlar gelirdi ama O, onların iyiliklerini arar, onlara
tahammül ederdi.
Hz. İsa (a.s.) havarileriyle beraber seyahat edermiş. Bir bakmışlar, yolda bir leş var,
kokuyor, havariler kaçmışlar. Hz. İsa bakmış, bir köpek ölmüş, leşi kokuyor, gitmiş, onlara
ibret olsun diye o leş gibi kokan köpeğin dişlerini göstermiş. Dişleri bembeyazmış. “Bak,
ne kadar güzel.” demiş. Yani Peygamber olan Hazreti İsa Aleyhisselam o şeyin içinde bile
bir güzellik gösteriyor.
Siz de her şeyde güzeli, güzelliği arayın. Kötülüğün içinde, çirkinliğin içinde bile
güzelliği arayın, onu bulun, onunla memnun olun. O güzelliği görün. Güzelliği görürsen,
çirkinliği görmezsin. Yok, güzelliği görmezsen, çirkinlikten başka bir şey görmezsin. Allah
hepimize güzelliği, güzeli görmeyi nasip etsin. Öteki, kötülüğü, kötüleri görmeyelim
inşallah.
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