
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FİRAVUN VE NEFİS 
 

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’a şükürler olsun. Her şey Allah’ın eliyledir, Allah bize veriyor, kimseyi muhtaç 
etmiyor. Firavun tanrılık iddia ediyordu. Musa Aleyhisselam onu ikaz ediyordu; “Tövbe et, 
Allah’a dön.” diyordu. Firavun, “Senin Rabbin kim?” diye soruyordu çünkü kendisini 
hakikaten tanrı olarak görüyordu.  

İnsan nefsine uyunca firavun gibi oluyor. Allah muhafaza fırsat olsa, insan da firavun 
gibi tanrılık iddiasında bulunabilir. Musa Aleyhisselam söylüyordu ki: “Her şeyi O verdi, 
bütün kâinatı O yarattı, her şey O’nun elindedir. Senin gibi üç kuruş vereceksin, beş kuruş 
vereceksin, ondan sonra bunun sonu yok. Allah’ın hazineleri sonsuzdur.” Ama kendine 
paye biçip de “Ben şöyleyim, ben böyleyim…” diyenin ne kadar çok olsa da sıfırdır, hiçbir 
kıymeti yoktur.  

Allah Azze ve Celle bize her şeyi veriyor, hidayeti de veriyor, en mühim şeydir. Birisi 
tanrılık iddia ederse, cehenneme liderlik eder, cehennemliklerin lideridir. Firavunun emriyle 
bunlar ilelebet cehennemde kalacak olan kişilerdir. Onlara benzemeyin, onlara tâbi olmayın 
diye Kur’an-ı Azimüşşan bize nasihat veriyor, misal veriyor. Her şey Allah’ındır, hidayet de 
Allah’ındır. Onun için, Allah’a kul olmak büyük bir şereftir. Tanrılık iddia etmek 
bedbahtlıktır, kötü bir şeydir, hiç iyi olmayan bir şeydir. 

Allah’a kul olup, Allah bize her güzel şeyi versin diye O’na itaat edip, O’na ibadet 
etmek en güzel şeydir. Kendisine bunlar nasip olmuş insan saadettedir, ötekiler şekavettedir, 
sonları da hayır değildir. Bu yolda olanın şükretmesi lazım. Allah bizi bu yoldan ayırmasın 
diye devamlı dua etmek lazım. İnşallah Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin, bizi 
firavun gibi yapmasın. İnşallah Allah imanımıza kuvvet versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
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