TÜKENMİŞLİK
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.
Bismillâhirrâhmanirrahim

ٌ ُ َ ٌ ُ۫ َ َ ﱠ ﱡ/ ُ َ ْ َ ﱠ
 ﻓﻴﺆس ﻗﻨﻮط.وِان ﻣﺴﻪ اﻟ

“ve-in messehu-şşerru feyeûsun kanût” diyor Allah Azze ve Celle. (Fussilet Suresi 49) Şimdiki manası nedir? Yeni çıktı galiba, şimdi insanların arasında tükenmişlik diye bir
şey var. Tükenmiş ne demek? Yani hiçbir şeyden artık zevk almıyor, perişan vaziyette, yeis
içinde, hiçbir şeyden umudu yok, bir şeyi yok.
Bu, itikatsız, imansız insanlarda daha fazla oluyor. Çünkü hiçbir şeyi istemiyor artık.
Ahireti de düşünmüyor, namaz yok, niyaz yok, bir şey yok. Dünyayı cennet zannediyorlar.
Bir şey olunca, bir sarsıntı olunca da bittim, tükendim gibisinden oluyor, kendine zarar
oluyor. Hâlbuki tükenmişlik değil de Müslümanlıkta Allah’ın zatında yok olmak vardır,
nefsimizi yok etmek vardır. Kendimizi tüketmek değil de nefsimizi yok etmek lazım. Nefis
binmiş üstüne, seni tüketmiş, bitirmiş, aradaki fark odur.
Onun için, dünya için yaşayanlar tükenir, her türlü sıkıntıya düşer çünkü
dayanacakları bir şey yok, hiçbir şeye inançları yok. İnançları bu dünyaya, işine, gücüne.
Hele bu günlerde, bu sene, bütün dünya sıkıntıya düşünce o insanlara büsbütün sıkıntı
oldu. Hâlbuki dünya cennet değildir, dünya imtihan yeridir. Bazen tek kişiye olur imtihan,
bazen millete olur, bazen de şimdi olduğu gibi bütün dünyaya olur. Dünyaya
güvenmeyeceksin, Allah’a güveneceksin. Sağlam yere bağlanırsan rahat edersin, faydası
sana olur. Öteki türlü, insan boşuna sıkıntılar çeker, bir faydası da olmaz.
Allah’a dönün ki Allah’ta nefsimizi yok edelim, rahat edelim inşallah. Allah
muhafaza etsin çünkü inançlı insanlarda da bazen ötekilerden bu hastalık bulaşabiliyor.
Onlar kendilerine gelsin. Allah var, Allah değişmez, yok olmaz, daim olan Allah’tır. Dünya
daim değildir. Onun için Allah muhafaza etsin, insanlar yeise düşmesin, kendilerini
tükenmiş gibi hissetmesin, Allah’a sığınsınlar.
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