
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
  “KÖTÜ HUYLAR” 

 
Kötü huylar diken gibidir. Onlar defalarca ayağına orana burana battı ve canını acıttı. Gelip geçene 

ve etrafındakilere, yakınlarına eza verirler. Senin diken misali çirkin huylarından başkalarının ve kendinin 
zarar gördüğünün farkında değil misin? Sen nasıl bu kadar gafil olabiliyorsun? Kendi vücudundaki 
yaralardan nasıl haberin olmaz? Çirkin huylu, sen hem kendine hem başkasına azapsın…Ya baltanı erkek 
gibi diken misali kötü huylarına vur, kopart, Hz. Ali (r.a) efendimizin eliyle Hayber Kalesinin kapısını 
koparttığı gibi ya da bu dikeni güle kavuştur da gül fidanı olsun. Dostunun ışığını, kendi ateşinle birleştir. 
Böylece onun ışığı senin ateşini söndürür. Dostla birleşmek senin dikenlerini güle çevirir. Senin kötü ve 
çirkin huyların cehennem gibidir. Sendeki o cehennem ateşini, mü’mindeki nur söndürür.  

Efendimiz(SAV) Hazretleri; Mü’minler Sırat köprüsünün üzerinden geçerken, alttaki cehennem 
ateşinin sönmesinden endişe ederek der ki: ‘Ey MÜ’MİN ÇABUK GEÇ, SENİN NURUNDAN BENİM ATEŞİM 
SÖNECEK’ diye yalvarır buyurdu.  

Sen ateşinin şerrini zararını def etmek istiyorsan rahmet suyunu gönlüne dök. Rahmet suyunun 
kaynağı mü’mindedir. O rahmet suyu ‘ab-ı hayattır’. Ab-ı hayat ihsan sahibinin pak ve temiz ruhudur. Bu 
sebeple nefsin ihsan sahiplerinden köşe bucak kaçmaktadır. Çünkü sen ateşsin o kutlu kişi ise su huyludur. 
Senin duygu ve düşüncen ateştendir. ŞEYHİN duygu ve düşüncesi güzel bir nurdur. O’nun mübarek 
nurunun suyu  senin ateşine damlayınca söndürür. Söndürmekle kalmaz ateşi gül bahçesine döndürür. 
 

Acele etmelisin, vaktin ömrün bitiyor, zamanın azalıyor, bir an evvel dikenlerini temizle, nefis 
ateşini rahmet suyu ile söndür. Sakın yarın yaparım diyerek erteleme. Gücün varken cömert ol, gayretli ol. 
Önümüz kış, bahara elindeki tohumların tekrar yeşermesini istiyorsan toprağa at göm onları, cimrilik 
yapma. Acele et ekin ekme zamanı geçmesin. 
 

Beden güçlü bir bağdır. Yeni kıyafet isteyen eskisini çıkartıp atmalıdır. Cömert ol, az konuş, hatta 
hiç konuşma. Çünkü konuşma zamanı değil çalışma zamanıdır. Elini aç neyin varsa  feda et. Cömertlikten 
bir kastım da, şehvet ve lezzetleri terk etmendir. Şehvet ve arzuların isteklerin bir bataklık gibi seni içine  
çeker ve yavaşça seni yutar. Bataklığa kapılan bir daha ayağa kalkamaz. Cömertlik ise cennetten uzatılmış 
bir daldır. Elinden böyle bir dalı bırakma, bırakırsan yazıklar olsun sana. Nefsi arzularını ve şehvetlerini 
terk sağlam bir dal ve kulptur. Bu dal seni semaya  çeker yükseltir. Dikkat et kuyunun dibinden 
Hz.Yusuf(AS)’u kurtaran yukarıdan sarkıtılan ip değilmiydi?  Sende Yusuf’un  güzelliği var, ip ise Cenab-ı 
Allah’ın emri üzerine sabretmektir. 

 
Ey dünya kuyusuna düşmüş kişi, sırat-ı müstakim olan Allah(CC)’ın dosdoğru yolunda ayrılma, 

sabır ve sebat ile o yolda yürü. Sarkıtılan ipi sımsıkı tut, sakın gafil olma, ömür sermayen azalmada hayat 
güneşin artık batma yolundadır. 


