
GAFİL OLMA 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Bu dünyada gafil olma. Gafil ne demek? Allah’ı unutmak demek. Gaflete düşme. 
Gaflete düşersen bir anda ayağın kayar, kendini uçurumda bulursun. Dikkatli ol. Her şeyde 
şeytan tuzak kurar. “Ben alimim, ben hocayım, ben hacıyım” demeye gelmez. Gurura 
gelince hemen kaybeder insan.  

Bu konuda Hadis-i Şerifler var. İnsanlar ibadetin en iyisini yapar; namaz, oruç 
hepsini yapar ama bir faydası yok diyor Peygamber Efendimiz. Ne için? Çünkü kendi 
nefsine yapıyor, Allah’a yapmıyor. Ben bu ibadeti yapıyorum başka şeye ihtiyacım yok 
dersen Allah o şeyi kabul etmez. Bizim genelde dediğimiz “kendine Müslüman” diye bir 
söz var. Yani Müslüman her şeyi Allah için yapacak, gösteriş için değil. Hem de insanlara 
fayda olsun diye yapacak. Kendi amelini, kendi yaptığın işleri beğenmeyeceksin. Gaflet, 
kendini bir şey zannedip de, Allah’ı unutup kendinden bilmektir. Gafletin en büyüğü odur. 

 İnsan normal bir Müslüman gibi her şeyi yapsın. Allah’ın emrettiklerini az bir şey 
bile olsa; bu Allah’tan deyip, Allah için yapıyorum derse, onun sevabını Allah katında alır. 
Allah onu bilir. En az on misli sevap veriyor Allah Azze ve Celle. Hesabını kendi bildiği 
sevaplar da var. Allah cömerttir. En az on katı sevap verir. Kendinden başka kimsenin 
bilmediği kadar da artar. Böyle kerem sahibidir Allah. Az bir şey bile yapsan; Allah için 
halis muhlis yapınca, bütün hayatını ibadete verip de sırf kendini düşünen insandan daha 
fazla mertebeye ulaşır, daha kazançlı olursun. Allah’tan gafil olmayın. Allah bize yardım 
etsin. Bizim elimizde bir şey yok. Her şeyi Allah’tan diliyoruz. Allah bize doğru yolda 
gitmek için, güzel ameller yapmak için yardım etsin inşallah. Dediğimiz gibi gaflete 
düşmeyelim inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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