
DÜRÜST OLUN 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadisi: “Kim bizi kandırıyorsa bizden değildir. İşe 

hile karıştıran bizden değildir.” Müslümanın her işi dürüst olacak ki Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) ile beraber olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu öğretti. İnsanlar O’na itaat 
edip, tabi olurlarsa Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile olurlar. İki kuruş dünya malı yahut 
başka menfaatler için insanları kandıranlar, aslında kendi kendilerini kandırmış 
oluyorlar. Büyük bir faziletten, büyük bir nimetten mahrum oluyorlar.  

 Kur’an’ın yarısından fazlası böyle insanların kötü huylarından vazgeçmeleri için 
nasihatler ve emirlerle dolu. Kur’an-ı Kerim insanlara bu ayetlerle yol gösteriyor. Ama 
insanlar yine de kendi nefislerine kabahat bulmazlar. Kendilerine her şeyi helal sayarlar. 
Ama böyle olunca da kendilerini kandırmış oluyorlar, sonra pişman oluyorlar. Dünyada da 
pişman oluyorlar, ahirette daha beter pişman olacaklar.  

Nefsimizi terbiye edelim inşallah. O en büyük düşmandır. Geçen defa Hadis-i 
Şerifte de okuduk. Düşman; savaş alanında çarpıştığın, seni öldüren adam değildir. Sana 
aslında düşman değildir. Çünkü seni en yüksek mertebeye ulaştırdı. Savaşta sen onu 
öldürsen, sana nur olmuş olur. Sana da hizmet ediyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v): 
“En büyük düşmanın nefsindir.” diyor. Sonra da çoluk, çocuk. Çünkü onlara tabi 
olup, onların istediklerini yapıp, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dediklerini bırakırsan sana 
büyük zararı olur. Sana en büyük zararı nefsinle, sevdiklerin verir.  

Ama Allah’ın emirlerine tabi olup, Allah’a itaat etsen; o vakit hem onlar kazanmış 
oluyor hem sen kazanmış oluyorsun. Allah nefsimize bırakmasın. Allah şeytanın şerrinden, 
nefsin şerrinden bizi muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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