
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÜYÜK DÜŞMAN 
 

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. 

 Cuma hutbesinde, hutbenin başında “Ve neuzu billahi min şururi 
enfusina ve min seyyiati e’malina.” diyor. “Nefsimizin şerrinden sana sığınırız.” diyor Allah 
Azze ve Celle’ye. Şeytanın şerrinden sığındığımız gibi, kendi nefsimizin şerrinden de 
sığınıyoruz çünkü nefis büyük bir düşmandır. Nasıl şeytan senin düşmanındır, bellidir, 
nefsin de düşmandır.  

Düşman seni rezil etmek ister, seni yenmek ister, nefis de aynı şeydir. Onun için, 
ondan Allah’a sığınırız, Allah’tan yardım talep ederiz, yardım isteriz. Nefis kolay bir şey 
değil. “Ben hoca oldum, âlim oldum, şu oldum, bu oldum, binlerce kişi bana tâbidir…” 
deyip de kendini bir şey zanneden insanlar nefislerini büyütmüş oluyorlar. Nefis de en 
sonunda insanı yere atıyor, üstüne çıkıp tepiniyor. Nefse ne kadar müsamaha edersen o 
kadar azar, azıtır, o kadar merhametsiz olur. Nefsine merhamet kendine zulümdür.  

Yani insan nefsini büyüttükçe, nefsini dinledikçe kendi kendine zulüm eder. Onun 
emirlerini yaptıkça insan o kadar daha kötü olur. Yani nefse biraz merhamet edelim dersen 
hemen üstüne çıkar. Allah’ın emirleri belli, o emirlerin dışına çıkıp da nefsine itaat edersen 
zarardasın. Allah’ın emirleri içinde insan ne yapacaksa hudutlar var, sınırlar var, belli başlı 
şeyler var, onlara tâbi olmak lazım. Nefis onları istemez ama onlara tâbi olursan nefsine 
hâkim olursun, o vakit yükselirsin. Yok, nefsinin emrine tâbi olursan alçalırsın. Bu, bu kadar 
kolaydır. Uygulaması kolay değil ama açıklaması kolaydır. Nefsine hâkim olmak adam işidir, 
adam olan nefsine hâkim olur. Nefsine hâkim olmayan adam değildir!  

Allah muhafaza etsin, Allah yardım etsin. Son nefese kadar nefse rahat vermemek 
lazım çünkü şeytan son nefeste bile seni hüsranla çıkarmak için uğraşır. Ona dikkat etmek 
lazım. “Yaşlandım, şu oldum, bu oldum…” diye sakın nefsin seni kandırmasın. Nefsin 
hileleri çoktur, her zaman dikkatli olmak lazım. Allah yardımcımız olsun, Allah imanımıza 
kuvvet versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
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