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VESVESE 

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. 

 

Allah (c.c.) bu ayımızı (Rebiülevvel) mübarek eylesin. Bu ay Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) ayı ve mevlit ayıdır. Bu ayda Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) tazim 

edin, unutmayın. Çünkü şeytan kötü şeyleri hatırlattırır, güzel şeyleri unutturur.  

Kötü şeyler nedir? Çoğu insanda vesvese var. Vesvese şeytandandır. Vesvese 

dediğimiz, takıntı da vesvesedir. Adam abdest almaya kalkar, yok olmadı diye diye yarım 

saat abdestte durur. Hatta çoğu insan bu vesveseden dolayı abdest alamadığı için namazı 

da bırakır. 

 Şeytan iyi şeyleri hatırlatmaz ama vesvese olan insan da bir defa yapacak. Abdeste 

vesvese gelince şeytana, “Beğenmediysen sen al abdesti.” diyeceksin. “Beğenmediğin 

başka bir şey varsa sen yap!” diyeceksin. Bunu düşünüp söylemesi lazım. Yoksa kötüye, 

daha kötüye gider. Allah etmesin, kafada hastalık olur ondan sonra.  

Allah kimseye yüklenemeyeceği yükü vermez. Mazereti olan insan bile öğlen ikindi 

arası yahut ikindiden sonra ezan okunduğu vakit abdestini alır. Bir vakit geçerlidir o 

abdest. İster gaz çıkararak, ister küçük abdest damlar onlar hiç mühim değil. Yani Allah 

insanlara kendi kendilerine eziyet vermemeleri için o kadar kolaylık göstermiş. 

 Eziyet veren şeytandır. Zorluk çıkaran şeytandır. Yoksa Allah’ın dini kolaylık ve 

fıtrat dinidir. İnsanın fıtratına, tabiatına uyan dindir. Dinimiz zor işler yaptırmaz. İnsan ne 

yapabilirse Allah onu emretmiştir. Başka hiçbir şeyi emretmemiştir. Ne yüz kilo kaldırın ne 

yüz elli kilo kaldırın diye bir emri yoktur. Ne kadar yapabiliyorsan o. Onun için kendi 

kendine eziyet verme. Allah’ın emrini yap, oldu bitti, vesveseye kapılma.  

Bu zamanın insanı her türlü vesveseye, takıntıya maruz kalmış. Tabi şimdi eski 

zamana göre rahatlık var. Eskiden insanlar bir çamaşır bile yıkamaya kalksa, bir gün elde 

yıkardı, çamaşır günü vardı. Ama şimdi atıyor makineye, ondan sonra oturup “Acaba niçin 

böyle oldu, niçin öyle oldu? Bu doğru mudur, değil midir?” diye vesvese yapıyor. 
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Vesvese yapmayın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Rahmetenlil Alemindir, 

merhametlidir. Rahmetle gelmiştir, kimseye eziyet etmek için değil. Bu ayda salâvatı 

çoğaltın inşallah. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) himmeti üzerimize olsun inşallah. 

Ve Min AllahuTevfik 

El Fatiha 
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