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ZANNETMEK 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
 

َن الظَّّنِ ِإنَّ بَ  ّنِ إِثٌْم َوََل تََجسَُّسىايَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُىا اْجتَنِبُىا َكِثيًرا ّمِ ْعَض الظَّ  

“Yâ eyyyuhellezîne âmenûctenibû kesîran minez zanni, inne ba’daz zanni ismun, ve 

lâ tecessesû”(Hucurat Suresi 12)  

Allah Azze ve Celle kötü düşünceyi ve başkası için zan etmenizi menediyor. Zan 

dediği, birisi hakkında şöyle yaptı, böyle yaptı diye tahmin etmek. Öyle olmaz, sen başkası 

hakkında zanda bulunup o kişiyi töhmet altına sokamazsın. Hayalinde olan bir şeyle 

başkasını itham etmen büyük bir günahtır. Çünkü o kişiye ait olmayan bir hal için sen onu 

töhmet altında bırakıyorsun. Elinde kesin bir bilgi olmadan sadece zannediyorsun.  

Zannetmek iyi değil çünkü bu hayal gibidir. Hayalle kalkıp da şu adam böyle yaptı, 

bu adam böyle yaptı demek olmaz. Onun yapmadığı bir şey için kafadan atıyorsun. Onu 

yapsa bile fark etmez, bu senin işin değil. O kişiye o töhmeti itham etmen senin işin değil, 

senin işin gücün başkadır. Herkeste kusur var, ayıp var ama zan başkadır. Allah men etmiş 

onu. Onu yapan da günaha girmiş oluyor.  

Zan nasıl bir şeydir? Bazen insanlar gece vakti karşılarında değişik değişik şeyler 

hayal ederler. Lambayı açınca hiçbir şey yoktur. Yorganı bir adam gibi görür, yastığı 

bilmem ne gibi görür, uzaktaki bir şeyi bir canavar gibi görür. Zan böyle bir şeydir yani 

hakikatle alakası olmayan bir şeydir. Zan edip, bir de başkalarına söylemek daha kötü bir 

şey.  

İnsanlar Allah’ın emirlerinden uzak duruyor, şeytan da herkesi kötü zannedin diyor. 

İyilik düşünmeyin, herkesi kötü olarak düşüneceksiniz, yapılanlar kötüdür diyor. Şeytan 

zannı sever çünkü insanlara düşman olmanızı, insanlar arasında düşmanlık olmasını ister. 

Allah Azze ve Celle de insanlar, mü’minler kardeş olsun ister. Allah (c.c) 

zannetmeden, birbirinizin arkasından konuşmadan, tecessüs etmeden kardeş olmanızı 

ister. Allah’ın emirleri güzeldir, şeytanın emirleri ise kötüdür. Allah’ın dediğine tabi olalım 

inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik El Fatiha 
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