
 
 

 

 

 

 

 
BURADAN HAKKI SÖYLEMEYE MEMURUZ 

 
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. 
 

Bu Allah’ın yolu, güzel yoldur. “İnsanlar yoldan çıkmasalar, doğru yolda olsaydılar, 

doğru yoldan sapmasalar; kendilerine güzel sular, güzel bir hayat vereceğim.” diyor Allah 

Azze ve Celle. Bu yoldan sapmak o kadar kolay oluyor ki; şeytan, insanı doğru yolda 

giderken, güzel bir yoldayken yoldan çıkarabiliyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptıklarını, O’nu örnek almak lazım ki 

hayatımızda bize devamlı fayda eder. “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bin dört yüz sene 

önce yaşadı, şimdiki hayatımıza uymaz!” demeyin. Aynı usulle yapılsa faydası olacak çok 

şeyler var.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kan dökülmesin diye ve ileride Müslüman olacak 

insanlar olabilir diye, Mekke’yi fethettiği vakit ansızın, haber vermeden oraya baskın yaptı. 

O usulü gördü Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ondan da güzel muvaffakiyet elde etti. Güzel 

bir şekilde, kan dökülmeden Mekke fetholdu. Fetholunca, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

insanlara emniyet verdi ki kim eman isterse ona verildi. İster Müslüman olsun, ister henüz 

Müslüman olmayan kâfir olanlara, onlara bile eman verilmiştir.  

Ondan sonra, “Müslümanlardan başka kimse Mekke’ye giremez!” diye emir geldi. 

Dört ay mühlet var; o dört ay içinde Müslüman olur olur, olmazsa burada oturamaz, artık 

izin yok oraya. O arada, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel ruhunu gören çoğu müşrik, 

Müslüman oldu. O insanların çoğunu kazandı, onların hizmetleri oldu ileride.  

Onun için, şimdi bizim o vaziyet burada ‘ed dini nasiha’ diyor; yani “din nasihattir.” 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatından, gösterdiği yoldan dersler alın. Hak 

etmeyenlere kötü muamele olmasın. Hak edenler için, şeriat yolunu göstermiş, icraatin 

nasıl yapılacağını söylemiş; kanun da aynı şekilde söylüyor.  

Ama ihbar meselesi; “ve lâ tecessesû” diyor Kur’an’da (Hucurat Suresi 12) Fasıktır 

çoğu insanlar. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوإِن َجاءُكْم 
 

“İn câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû” (Hucurat Suresi-6) (Eğer bir fâsık size 

bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın.) Ellerine büyük bir silah geçmiştir; kötü 

insanların, vicdansızların ellerine çok büyük bir silah geçmiştir. Kimin kime garezi, kimin 

kime kini varsa hemen, “Bu adam bu kötü insanlarla beraberdir.” diye haber veriyor. Bu 

defa bu insanlar haksız olarak mağdur oluyorlar.  

Allah istemez, Hz. Peygamber (s.a.v.) sevmez bu şeyi. Allah her şeyi görüyor, Allah 

(c.c.) ‘fe tebeyyenû’ diyor. Yani bu insanın zararlı olduğundan iyice emin olun. Öteki türlü 

fasıkların sözü ile bu iş olmaz, vicdansızların sözüyle olmaz. 

Biz burada hakkı söylemeye memuruz. Kimseden maaş almıyoruz, kimseye 

eyvallahımız yok, Allah’tan başka. Kimseye de rica edecek değiliz, bizim söylediğimize 

teşekkür etmeleri lazım. Muzır insanlar kendilerini bin bir kıyafete sokarlar, onlara bir şey 

olmaz; garip, dürüst insan ne diyeceğini şaşırır, oturur kendi üzüntüsüyle kalır, buna da 

Hak razı olmaz. Bu kötü bir şeydir, bu yapılan Allah’ın verdiği büyük nimete karşı şükür 

değil, zulümdür.  

Allah’ın inayetiyle, Allah’ın yardımıyla Allah korudu. Allah korudu da büyük 

beladan kurtulduk. Bütün memleket beladan kurtuldu. Beladan kurtulunca, büyük bir 

beladan nasıl kurtardığını Allah bize gösterdi. Herkes Allah’a şükretti. Ezanlar okundu, 

selâlar getirildi. Daha sonra da Allah’ın emretmediği şeyi yapmak olmaz. Bu güzel yolu 

devam ettirmek lazım. Bu insanların tek tek vaziyetlerine bakmak lazım. Zaten muzır 

olanlar belli, onların hepsi alındı.  

Öteki insanlar bundan sonra ihbar edilecek. İhbar eden, muhbir olan kötü bir şeyi 

ihbar eder. Emin olmadığın bir şey hakkında sakın kimseye bilmeden zulmetme. Bu gibi 

şeyler eskiden de olmuş şeylerdi, bunlar kötü yoldadır. İyiler ise; zaten zulmetsen de bir 

şey yapacakları yok, yalnız Allah’a yalvarırlar. Yani kimseye zararları dokunmaz Allah’ın 

izniyle. 

Kötüler bu defa daha kötü olur. Batıni diyorlar; batıni denen işte bu sapık fırkalar, 

gizlenmiş fırkalardır. İslam’da her şey aşikardır. Namaz da kılarız, oruç da tutarız; her şey 

aşikardır, öyle gizli saklı bir şey yok. Allah’ın emrettiğini yapıyoruz, ayıp da değil günah da 

değil. Ama öteki fırkalar batınidir. Onlar daha iyi gizlenir, sen gizlendiğini fark etmezsin. 

Sonra iyi insanları toplar yahut onlara eziyet ederler.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Şimdi burada dediğimiz şey bu mitinglerden daha mühimdir, öbür şeylerden de 

daha mühimdir, en mühim şey budur şimdi. Başından beri düşünüyorduk, şimdi her gün 

de duyuyoruz ne kadar insanlar mağdur oluyor. Bizim tanıdığımız insanlardan kaç kişi var, 

artık düşünün öteki insanlardan daha ne kadar var. Bize ulaşamayan, haksız yere 

zulmedilip, haklarını alamayan insanlar var.  

Dediğimiz gibi, bu nasihate kızmak değil de teşekkür etmeleri lazım. Çünkü bu, 

memleketin faydasınadır. Bir insanı, iyi bir insanı yetiştirmek kolay değildir. Görüyoruz, 

sürüyle insanlar var ama hiç bir faydası yok. Şeytanın peşinden koşturup giden insanın ne 

faydası olacak. 

İyi insan bulup da; “Bu adam çok iyidir, sakın buna dokunmayın. Bunu muhafaza 

edin, buna ikram edin.” diyeceksiniz. Onların da; “Sen bu insanı bize söyledin, haberimiz 

olmadan bu insanı kötü olarak bildik, müstahak olmadığı muameleyi yaptık, bizi vebalden 

kurtardın.” diye teşekkür etmeleri lazım.  

Yoksa milletin eline ihbar edip de biz bunları işten atalım demek olmaz. E tabi, 

yalancı şahit desen var, bilmem ne desen var, bu insanların dediğiyle olmaz ki! Bir adamın 

sözüyle; insanın şerefiyle, onuruyla oynamaktan Allah da razı olmaz, Hz. Peygamber 

(s.a.v.) de razı olmaz.  

Buna çok dikkat etmek lazım ki Allah’ın verdiği nimet sonra dönmesin, Allah bu 

nimeti elimizden almasın. Hüküm adaletle devam eder, zulümle devam etmez. Allah 

hepimize akıl fikir versin, Allah nasihati kabul edenlerden eylesin.  

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
30 Temmuz 2016/26 Şevval 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


