
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ÖZEL HAYATIN MAHREMİYETİ 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Allah Azze ve Celle Kur’an’da buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim “Ve la 
tecessesu” diyor. Yani insanların özel hayatlarına girip de ne yaptıklarına, ne ettiklerine 
tecessüs etmeyin diyor, yasaktır. İnsanlara zarar versin diye şeytan bu insanlara tam tersini 
yaptırmak istiyor. “Bunlar ne yapıyor, ne ediyor?” diye sorup, bakıp, gidip başkalarına 
aktarıyorlar. Yahut hiç alakası olmadığı halde başkalarına söyleyip, insanın özel hayatına, 
kul hakkına girmiş oluyorlar o vakit.  

Bu, dünyada eğlence gibi oluyor, insanın nefsini tatmin ediyor. “Bu ne yapıyor, ne 
ediyor?” diye bakıp, başkalarına aktarınca hoşuna gidiyor. Huydur bu, kötü bir huydur. 
Cezasını burada da çeker, ahirette de çeker çünkü kötülük yaptın mı muhakkak 
karşılığında kötülük gelecek sana, iyilik gelmeyecek. Müslümanım deyip de Müslümanlara 
böyle bir şey yapan, bu işlere girişen adamlar vardı, gördük işte. Müslümanız diyor, adamın 
zayıf taraflarını yakalayıp kötü işler yaptırmaya uğraşanlar var.  

Dediğimiz gibi, bu tecessüs. Büyük, küçük şeyler de var, adamın hayatını 
karartmaya kadar giden işler de var. Bu cezasız kalmaz, Allah muhakkak onun cezasını 
verir yani yanıma kâr kalacak zannetmesinler. Bu huydur, nefsin kötü huylarındandır, 
insanın onu terbiye etmesi lazım. Dediğimiz gibi, birden küçükten büyüyebilir, Allah’a 
karşı da gelir, devlete karşı da gelir, insanlara karşı da gelir. Bu güzel bir tabiat değil, onun 
için Allah men etmiş, tecessüs etmeyin diyor.  

Tabi başka şeyler var, devletin insanların faydası için yaptığı şeyler, kötü insanlar ne 
yapıyor diye bakabilirler, o başkadır. Ama insanlar kalkıp da başkalarının hayatlarını 
araştırmasına gerek yok. Çünkü iyi olan bellidir, kötü olan bellidir, sen üzerine vazife 
olmayan işlere kalkma. Allah affetsin, böyle huyu olan insanlar tövbe edip, Allah’tan af 
dilesin. Allah affeder Allah’ın izniyle. 

Ve Min Allahu Tevfik 
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