
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İNSANOĞLU NANKÖRDÜR 
 

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 Azze ve Celle insanoğlunu yarattı ama insanoğlunun tabiatı nankörlüktür. Ne 
zaman Allah’ı hatırlar? Sıkıntıda olunca diyor. Denizde olup dalgalar vurmaya başlayınca, 
gemiyi şey yaparsa, vurunca hatırlar. “Bizi kurtarırsa O’na şükredeceğiz.” der, Allah 
kurtardığı vakit de O’na şirk ederler, O’na şükretmezler. Hâlbuki her dakika Allah Azze ve 
Celle’nin nimetleriyle yaşıyoruz. O’na daim şükür edip, O’nu unutmamak lazım.  

Bizim haberimiz yoktu, iki gün önce herkesi bir telaş almış. “Fırtına geliyor, fırtına 
geliyor” diye tutturdular. Hakikaten de Allah istediği zaman, istediği vakit fırtına da yapar, 
şimşek de çarpar, dalga da götürür. Allah’ın istediği her şey olur. İnsanlar o telaştan, fırtına 
gelecek yeri bırakıp kaçtılar, Allah Azze ve Celle de kendi iradesiyle onu orada bitirdi, 
olmadan bitti Allah’a şükür.  

Orada büyük dersler var. Allah Azze ve Celle insanlar görsün diye açıkça gösterir. 
Olacağı vakit insanlar Allah’a yalvarır, “Allah bizi kurtarsın.” diye Allah’a dua eder, Allah 
kurtardığı vakit de Allah’ı unuturlar. Bu nankörlüktür, Allah Azze ve Celle’ye 
nankörlüktür. O’nun nimetlerini bilmezler, ondan sonra başlarlar şikâyete, isyana, Allah’ı 
hatırlamamaya. Daim Allah hatırlanacak, daim Allah anılacak, başkası değil. Bizi kurtaran, 
bize bu güzel vatanı veren Allah Azze ve Celle’dir, hiç kimse değil, Allah’tan başkası değil.  

Allah istedikten sonra oluyor. İstemediği vakit, istediğin kadar çabala, istediğin 
kadar kendini, malını harca, hiçbir şey olmaz. Allah’a şükretmek lazım, Allah’tan yardım 
dilemek lazım. Allah’tan başkası bir şey yapamaz. İstediği kadar dünyanın en kuvvetli 
adamı olsun, en kuvvetli devleti olsun, Allah’ın kudreti karşısında sıfırdır, sıfırın milyon 
derece daha altındadır. Allah’ a şükürler olsun ki bizi Müslüman yarattı. O’nu daim 
hatırlayın. Allah inşallah hepimize uyanıklık versin.  
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