
NEFSİNİZE ZULMETMEYİN 

 
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. 
 

Mevlit ayı olduğu için, bu ay her şey Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) aşkına, 

muhabbetinedir. Mevlit ayı olarak niyet etmek insana daha fazla sevap kazandırır, sevabı 

da eksilmez. Hz. Peygamber (s.a.v.) için diyeceksin.  

Hadis-i Şerif var. Sadaka verdin mi annem babam için de veriyorum diyeceksin. 

Aynı sevap hem sana yazılmış olur hem onlara yazılmış olur diyor. Bir namaz kılacaksın, 

nafile iş yapacaksın; annem babam için yapıyorum demek hem sana sevap kazandırıyor 

hem onlara. 

Allah Azze ve Celle’nin hazinesi bitmez, tükenmez. Allah (c.c.) cömerttir. Onun 

için bu ayda Hz. Peygamber (s.a.v.) için veriyorum dersen, Allah (c.c.) Peygamber 

Efendimiz’e (s.a.v.) verdiği sevaptan sana da verir. O kadar cömerttir Allah Azze ve Celle. 

Allah (c.c.) insanlara vermeyi seviyor; insanları hayra, hasenata, iyiliğe teşvik ediyor. 

İnsanların haberi yok. Haberleri olsa bile şeytan daha ağır basıyor. Bu kadar iyiliğe karşılık 

insanlar nankörlük yapıyor.  

Allah Azze ve Celle hiçbir zorluk çıkarmamış. Zorluk çıkaran insanın kendi 

nefsidir, şeytandır. Allah Azze ve Celle bize her kolaylığı göstermiş, her şeyi kolay yapmış. 

İnsanın zor dediği şeylerin hepsi kendi nefsinden çıkmış. İnsan hata yapıp günah işledikçe, 

nefsi kendisine o kadar hâkim oluyor. Kötülük yaptığın, hata yaptığın, günah işlediğin 

vakit arkasından iyilik yapın diyor. O siler onu.  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadisidir: “Bir günah yaptın mı hemen arkasından 

iyilik yap.” İyilik yapacaksın. Nasıl? Estağfirullah demek bile iyiliktir. Dediğimiz gibi, Allah 

insanoğluna her kolaylığı göstermiş. Kıyamet günü Allah kimseye zulmetmez diyor. 

İnsanlar kendi kendine zulmediyor.  

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيمٌ   إِنَّ الش ِ
 

“İnneş şirke le zulmun azîm” diyor. (Lokman Suresi-13) Allah’a şirk koşmak büyük 

bir zulümdür. Ne iyilikten ne kötülükten Allah’a bir şey gelmez. Zulmü insan kendi 

kendine yapar. Allah (c.c.) zulmetmeyin diyor. İlk başta kendi nefsinize zulmetmeyin; 

kötülük yapmayın, iyilik yapın.  



Dediğimiz gibi bu mübarek bir aydır. Devamlı dilinizi alıştırın ki Peygamber aşkına, 

Peygamber Mevlüd-ün şerefeten deyin. Ne yaparsanız anamız, babamız için de onlara da 

gitsin diye kendinizi alıştırın. Bu ayın hürmetine, nasihati de inşallah daim olur. 

Zorluklardan korkmayın. Zorluklar dediğimiz gibi insanın kendi nefsinden geliyor.  

Allah her şeyi yaratmış, her şeyin eceli de bellidir. Korksan da korkmasan da iyilik 

de yapsan, kötülük de yapsan aynıdır; gene ecelin gelecek. Onun için hiçbir zorluk yok 

Allah’ın izniyle. Allah’a şükretmemiz lazım. 

Ve Min AllahuTevfik  

El Fatiha 
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