İYİLİK YAPMAK
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.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İtteki şerre men ahsente ileyh” “İyilik
ettiğin insanın şerrinden kendini koru” diyor. İnsanın tabiatı terbiye ister, insanın nefsine
terbiye lazım ki bu huylardan kurtulsun. İyilik edenin iyiliğini bilmemek, kötülük yapmak
nefsin sıfatlarındandır.
Bize en büyük iyilik yapan Allah Azze ve Celle’dir. İnsanlar en çok kötülüğü O’na
yapıyor, O’nu kabul etmiyor, O’nun emirlerini yerine getirmiyor. Hatta şimdi insanların
çoğu Yaradan’ı kabul etmiyor. Etsin, etmesin mühim değil de bu kötü bir huydur. Allah
yaratmış, insanın nefsinde kötü huylar vardır. Nefsini terbiye edince insan yükselir. Nefsine
uyup, iyilik yapana kötülük yapan kaybeder. O zaman iyiliğin de kıymeti kalmaz ama iyilik
yapan insan kazanmış olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iyilik yapmayın demiyor. İyilik
yapıyor, kötülük görüyor, ne yapmak lazım? İyilik yapmamak lazım dersin ama öyle değil.
“İyilik yap” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). İyiliğinden eksik olmasın ama bil ve
kendini koru. Kendini koru ki ben bu insana iyilik yaptım, bundan zarar gelmez deme.
İnsanların içinde nefisleri var, bunlar melek değil. Bunların çoğu nefislerine uyar. Onun için
kendimizi emniyete almak lazım, kendimizi korumamız lazım. “Bu insandır, bu şeydir, bir
şey yapmaz.” deme. Kendini emniyete al, ondan sonra zarar görmezsin. Bilirsin ki bir
koruman var, kendi kendini korumuşsun. Takiyye demek kendini korumaktır, kendini
koruyacaksın.
Bu da bir nasihattir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emridir. Müslümanlar yapar,
yapmaz deme. Herkesin nefsi vardır, herkes yapabilir. Onun için, Allah nefsine uyanlardan
etmesin. İyilik yapanlara kötülük yapmayalım inşallah. İyilik yapanlara daha güzel iyilik
yapalım ki o iyiliğin faydası olsun, sevabı olsun inşallah. Allah nefsimizin şerrinden korusun.
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