NEFSİN TABİATI
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.
Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahim

ﺎن ﯾَ ُﺆوﺳًﺎ
َ ض َوﻧَﺄَى ﺑِ َﺠﺎﻧِﺒِ ِﮫ َوإِ َذا َﻣ ﱠﺴﮫُ اﻟ ﱠﺸﺮﱡ َﻛ
َ ﺎن أَ ْﻋ َﺮ
ِ اﻹﻧ َﺴ
ِ َوإِ َذآ أَ ْﻧ َﻌ ْﻤﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ
“Ve izâ en’amnâ alâl insâni a’rada ve neâ bi cânibihî, ve izâ messehuş şerru kâne
yeûsâ” (İsra Suresi-83) Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim’de insanlar için söylüyor: “Ona
nimetlerimizi verdiğimiz vakit, nankörlük yapar, yoldan çıkar, bir zorluk çıktığı vakit de
ümitsiz olur.” Bu, insanların tabiatıdır, insanların nefsinin tabiatıdır.
Allah Azze ve Celle, insanlar kendini düzeltsin diye, kendilerini terbiye etsinler diye
bu dini göndermiş, doğru yolu göstersin diye peygamberleri göndermiş. “Kendi nefsine
kaldığı vakit, ne kadar iyilik yapsan gene nankörlük yapar, uzak durur, Allah Azze ve
Celle’den uzaklaşır.” diyor. Ama bir sıkıntı olduğu vakit de ümitsiz olur. Bu normal
insanın huyudur, insanoğlu nankördür, ümitsizdir. Ama Allah Azze ve Celle ona ümit
versin diye doğru yolu göstermiş, nankörlük yapmasın diye bu yolu, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in yolunu göstermiş.
Sen her şeyi kendinden bilme, Allah’tandır. Allah yardım etmezse, dediğimiz gibi,
insan ümitsizlikten ne yapacağını şaşırır, ümitsizlikten dolayı her türlü haltı yapar. Ama
Allah’a güvenip, Allah’a sırtını dayadıktan sonra ümitsizlik kalmaz. Ümitsizlik iyi değil.

َﻻ ﺗَ ْﻘﻨَﻄُﻮا
“lâ taknetû” diyor Allah Azze ve Celle. (Zümer Suresi – 53) “Ümitsiz olmayın.”
diyor. Allah Azze ve Celle yardım eder. Allah’ı tanıdıktan sonra, Allah’a ibadet yapıp,
Allah’a yalvardıktan sonra mümin insan ümitli olur, her işi rast gider. Öteki türlü az bir
şeyde, ne kadar toplasa, ne kadar yapsa gene bir güvencesi yok. Allah’a güvenelim inşallah.
Allah bizi O’na itaat edenlerden eylesin ki insanoğlunun bu hasletleri törpülensin, ıslah
olsun inşallah.
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