
 

 
 
 
 
 
 

AYIPLARI SETREDİN 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 Tarikatımız şeyhe tâbi olmayı gerektirir. Şeyh de Hz. Peygamber’i (s.a.v.) takip eder, 
O’nun (s.a.v.) gösterdiği yolu insanlara gösterir. Tekrarlamakta fayda var, tarikat yoldur, 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hak yoludur.  
 

Yol çoktur ama hak yol birdir. Hak yola tâbi olmak hem farzdır hem 
kurtuluştur. Hak yola tâbi olmak saadettir çünkü emniyetli, bereketli, nurlu yoldur, 
iyilerin gittiği yoldur. İyilerin gittiği yoldan zarar gelmez. İyilerden kötü insan çıkmaz. 
Kötü olan, yolunu şaşırmış, eğri büğrü yolda giden insandır. 
 
 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) misal olarak kumun üstüne bir yol çizdi. Bir çizgi 
çizdi, yanına da bir hayli çizgiler çizdi. Bu yoldan giden insan kurtulur; bu yoldan sapan, 
yoldan çıkan insan da helak olur dedi.  
 

Bir insan dünyanın en zengin insanı, dünyada en meşhur insan olabilir. Dünyada 
şeytanların en sevdiği insan olabilir ama yoldan çıkmışsa hiçbir kıymeti yoktur. Hiçbir 
itibarı yoktur, hiçbir faydası yoktur. Kendine faydası yok, nasıl başkasına faydası olsun. 
Fayda değil de zararı vardır. Zararlı mahlûkat sıfatına, cinsine girmiş olur.  
 

Zararlı mahlûkat kıymetsizdir, lüzumsuzdur. Allah (c.c.) lüzumsuz bir şey yaratmadı 
ama onları insanlara bela olarak, imtihan olarak yarattı. Onlara özenip, onlara tâbi olanlar 
helak olur. Yok, onlara tâbi olmayanlar, onların yolunun yol olmadığını bilenler, onlara 
özenmeyenler, Allah yoluna dönenler farklı. Allah onlara dünyada da olabilir ama daha 
fazla ahirette kurtuluş vaat etmiştir. Sabrettikleri için her sabrın karşılığında cennette 
köşkler, saraylar nimetler verecek Allah Azze ve Celle.  

 
Dünya insanı kandırmaya uğraşır. Dünya insanı bir kandırır ki insan hiç ölmeyecek 

zanneder, bu dünya bana kalacak zanneder. Hâlbuki genç de olsa, yaşlı da olsa eceli geldi 
mi gider. Dünyaya kanmayın, Allah yolundaysanız bu yolda dikkatli olun. Çünkü 
Allah’tan ne kadar korkarsan o kadar kurtulursun.  

 



 
 
 
 
 
 
 
Bu yolda kendine güvenme! Her daim Allah benimledir, Allah beni görüyor; 

O’nun emirlerini tutayım, yasaklarını işlememeye uğraşayım diye devamlı cihat halinde 
olun. Nefsinizle cihat edin çünkü en büyük düşman nefsindir. 

 

َك نَْفُسَك الَّتِّي بَْيَن َجْنبَْيكأَْعدَى  ِّ  َعدُو 
 

demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Nefsin, bu içindeki nefis, en büyük düşman 
odur. Onunla mücadele et, ona fırsat verme. Şeytanlar çok, yoldan çıkarmaya 
uğraşanlar çok.   

 
Tarikattaysan, şeyhin dediklerine dikkat edip, gösterdiği yola devam etmen 

lazım. Onun bunun ayıbına bakma çünkü kendi ayıbımız bize yeter. Allah kimseyi 
ayıpsız yaratmadı. Herkeste bir ayıp var, bir kusur var. Ancak peygamberler masum 
yaratılmıştır. Ayıpları, kusurları, günahları olmayan insanlar sadece peygamberlerdir. Onlar 
dışında diğer insanların muhakkak ufak büyük bir kusurları vardır. Onun için kendi 
ayıbımıza bakalım, başka bir insanın ayıbını gördünüz mü onun ayıbını aşikâre yüzüne 
vurmayın, herkese söylemeyin. Allah’ın adı Settar’dır. Başkalarının ayıplarını setredin, 
Allah da sizin kusurlarınızı setreder.  

 
Bu da mühim şeydir çünkü bu zamanın insanları artık öyle olmuş ki ufak veya 

büyük bir şey oldu mu herkesi haberdar etmeyi kendilerine vazife etmişler. O güzel bir şey 
değil, şeytanın öğrettiği şeylerdendir. İnsanları rezil eden hem rezil olur hem de ayıp 
yayılınca başkası da yapar, utanma ortadan kalkar. Onun için bu güzel bir sıfat değildir, 
settar sıfatı güzeldir.  

 
Setredin. Siz setrederseniz Allah da sizi setreder, yaptığınız günahları 

affeder. Çünkü insan günah işledi mi gizli işlerse, kimseye söylemezse, onu yaymadı diye 
Allah (c.c.) onu setreder. Setrettikten sonra kıyamet günü artık ikinci defa muhasebe 
etmez, onu affeder, öyle gider.  

 
Yok, Allah’ın bildiğini ne için kuldan saklayayım derse, o vakit o günahı yapanlara 

yol gösterdiği için onlara da azap var, günahı gösterene de yol gösterdiği insanların günahı 
kadar azap var. 

 
Allah nefsimizi muhafaza etsin, bu yolda devam etmeyi nasip etsin. Yol zor değil 

ama şeytan insanlara zor gösteriyor. Güzel yoldur, Allah’ın yoludur, Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) yoludur. Allah insanlara bu yolu görmeyi nasip etsin çünkü ne kadar çok iyi insan 
olursa, o yere o kadar bereket, o kadar rahmet iner.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
İnsanlar iyi insan olunca rahat eder, hem de rahmet, bereket olur. Bir kâfirin 

bereketsizliği bütün memlekete yayılır. Birer birer derken insanlar huzur bırakmaz, bereket 
kalmaz, sevgi kalmaz. İnşallah bu tarikat yayılır, güzel ahlak öğreten meşayihler de çoğalır 
inşallah. Kâfir de şeytan da çatlasın, cehenneme gitsin.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Şubat 2016/04 Cemaziyelevvel 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


