
	
	

	

	

	

	

 
GÖLGE ETME BAŞKA İHSAN İSTEMEZ 

 
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. 
 

Allah’a şükür bizim tarikatımız, Nakşibendi tarikatı Ehl-i Sünnet Vel Cemaat’tir. 
Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, hepsinden ihvanlarımız var. Başkalarından, bu tarikata giren, 
bunlara tabi oluyor. Allah’a şükür Müslümanız. Allah (c.c.) ne diyor?  

 

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْیَن  أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا هللاَّ  
 
“İnnemâl mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum 

turhamûn.” (Hucurat Suresi - 10) “Müminler kardeştir. Bir ihtilaf çıkarsa, kardeşlerin 
arasını düzeltin.” diyor.  

Şeytan, Müslümanlar arasına fitne, fesat sokuyor, Müslümanlar birbirlerine düşman 
olsunlar diye uğraşıyor. Allah Azze ve Celle; “Düşmanlık yapmayın, birbirinize suizan 
yapmayın” diye emrediyor. Bu, Allah’ın emridir. Müslümanın Müslümana yardımcı olması 
lazım, Müslümanın Müslümanı sevmesi lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Kâmil insan 
muhakkak Müslüman kardeşini seven insandır. Sevmeyen insanın imanı noksandır, imanı 
zayıftır.” diyor. 

Şimdi tabi bir hayli meşayıh var, tarikatlar var. Bazı insanlar zannediyor ki başka 
insanlara buğz etsek, olduğumuz yerde makbul olacağız, yükseleceğiz. Allah’ın emrinde 
olmayan insanlara buğz edebilirsin çünkü yaptıkları dine, Allah’ın emrine terstir. Onu 
elinle düzeltirsin, elinle olmasa dilinle adama söylersin, tembih edersin. Tembih etmezsen, 
en azından kalbinle buğz etmen de bir emirdir. 

Ama Müslüman’ın Müslümana karşı, beş vakit namaz kılan insana karşı buğz 
etmesi, aynı cemaatte olmadığı için onu insan yerine saymaması İslam’a, dine, Peygamber 
(s.a.v.)’in yoluna, Allah’ın emrine terstir, olmaz. Bunu bir kaç defa söyledik ama bugün  



	
	

 

 

 

 

daha açık olarak söyleyelim. Arkadaşlar zaten kayıt da yapıyorlar, o kayıt artık devamlı 
mevcut, tekrarlamaya gerek yok, insanlar kayıttan bakabilir. 

Zaten şeytanın türlü türlü fitnesi var. Dediğimiz gibi son senelerde en kötüsü, en 
tehlikelisi çıktı. Eskiden gazeteler çıkardı, onlarda bir haber çıktı mı insanlar galeyana 
gelirdi. Şimdi bu internet denen illet var. Bir haber çıkarıyor, memleketi kana buluyor, 
insanları birbirlerine düşürüyor, birbirlerine kırdırıyor. İnsanlar zannediyor ki bu şeytanın 
aletinde bir haber çıktı mı doğrudur; aslında yalan, hepsi yalan.  

Bunu da her tarafta kullanıyor insanlar. Biri çıkıyor, “Şu şöyledir.” diyor, o 
karşıdaki adam da bu defa buna yükleniyor, buna yazıyor. Bu da “Bana yazdı.” diyor, 
başkası görüyor, sonra birbirlerine düşürüyorlar. İnsanları birbirine düşürüyor, bir de 
ahmak olan Müslümanları. Sen Allah’ın emrini tutmuyorsun, kendi nefsinin peşine 
düşüyorsun, iyilik yapayım derken kötülük yapıyorsun. Sana kimse emretmedi, bizi 
müdafaa etmeye, başkasına saldırmaya kimse sana emir vermedi, seni memur etmedi 
oraya.  

Zaten bir şey dersin, insanlar tam tersini anlar, o tersinin de tersini yazarlar o vakit. 
Müslümanlar başka insanlarla uğraşacağına, birbirlerine düşerler, birbirlerine düşman 
olurlar, bölük pörçük olurlar. O zaman Allah’ın nazarında iyi olmaz. Müslümanlar beraber 
olacaklar, tek olacaklar. İnsanın türlü türlü tabiatı var, huyu var, ondan daha mühim olanı 
kısmet meselesi. Allah isterse herkesi bir yola sokar ama hep ayrı ayrı yapmış ki onlar da 
imtihan olsun. Bakalım bunlar birbirlerini çekebilir mi, birbirlerine tahammül edebilirler 
mi, birbirlerini sevebilirler mi diye yapmış ki o da bir tür imtihandır.  

“Şu adam böyle emretmiş.” E tamam, sen ona tabi değilsin, onun meşrebi farklı, 
şeyhleri onu öyle yetiştirmiş. Allah razı olsun, senelerce o yolda gitmiş. Sen daha dün 
girmişsin bu yola, onu tenkit etmeye hakkın yoktur. Kimseye dil uzatmak hakkın değildir, 
edepten değildir.  

Çok duyuyoruz, şikâyetler de gelir, duyduğumuz da oluyor. Hele bizim hakkımızda 
“Şöyle yazdılar, böyle yazdılar...” diye haber getiriyorlar. Zaten söylemiştik, kimse haber 
getirmesin. Allah’a şükür o bakımdan haber yok ama başkalarına da yazma. Aleyhine 
yazmak, başkalarına sataşmak iyi değil. Bundan önce de tembih ettik, şimdi de tembih 
ediyoruz, uğraşmayın.  



	
	

 

 

 

 

Hatta hiç açmayın, “O ne yazdı, ne dedi?” diye bakmayın. Bizim kendi halimize 
bakmamız daha iyidir. İnsan kendi ayıplarına baksın. Kendi ayıbına bakan insan makbul 
insandır, başkasının ayıbına bakan insan makbul değil. Eskiden böyle değildi. Öyle bir 
zamana geldik ki şimdi bütün dünya neredeyse aynı şeyi öğreniyor. Hep aynı merkezden 
çıktığı için sırf enaniyet öğreniyorlar. Kimse kendinde bir kabahat kabul etmiyor, kabahat 
başkalarındadır, kendi yaptığı her şey doğrudur! 

“Biz baştan aşağı ayıplar içinde yaşıyoruz, Allah bizi setretsin.” deyin. Kendimize 
bakalım, o vakit başkasına laf söylemeye utanırız. Bu internetti, şuydu, buydu, sizin 
bilmem bu sayfanızdı, bilmem neydi… Bir hayli isimler var, onları açmasını bile Allah’a 
şükür bilmiyoruz. Orada yazılanlar iyiyse iyi, kötüyse bizden değildir, yazanı da kabul 
etmiyoruz. Bundan sonra öyle bir durumla karşı karşıya gelen varsa, bizimle alakası yoktur. 
Onu yazana da müsaade yoktur.  

Ondan sonra bazı insanlar, “Yok bu insan bizdeydi de size gitti.” diyor. Ona kimse 
karışamaz, onları satın almadınız. Onlar Allah’ın kullarıdır, senin kulun değildir. “Bu adam 
böyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı…” diyorlar. Adam bize geldi, hoşgeldi, kimse 
karışamaz. “Bu bizdeydi de şey yaptı, haindi, bilmem neydi…” deseler de bizi 
ilgilendirmez. Bizim kapımız açıktır, edebiyle, usulüyle gelen insan için kimsenin söz 
söylemeye hakkı yoktur. Bundan şikâyet edenler bilmiş olsun.  

Bizden de giden var, güle güle, onları da bağlayıp şey yapacak değiliz. Var yani, 
açıkça söyleyelim, güle güle. Allah öyle kısmet etmiş, bizim tutup da bağlayacak halimiz 
yok. Burası Allah yoludur, gönül yoludur. İsteyen gelir, hoşgeldi, giden de güle güle. Bir de 
gelenler edebiyle geldikten sonra başımızın üstüne. 

Biraz bakıyoruz, bazı insanlar edep dışı hareketler ediyorlar, onlara da müsaade 
etmeyiz. Ne için müsaade etmeyiz? Çünkü insanlar buraya Allah demeye geliyorlar, 
temizlenmek için geliyorlar. Gelip de şeytanın adamlarını, şeytanın ajanlarını bu insanların 
içinde bırakmayız, barındırmayız. Bunu da bilmiş olsunlar. Kötü niyetle gelen olursa, 
onlara müsamaha yoktur! 

 

 



	
	

 

 

 

 

Ama Allah deyip de gelene, nereden gelirse gelsin kapımız açıktır. Bu mühim bir 
meseledir. Dediğimiz gibi bundan sonra başka insanlara, Hak yolunda olan insanlara söz 
etmek, laf etmek uymaz. Yol dışında olan insanlarla da muhatap olmak olmaz. Onlara da 
tenezzül etmeyin. Ama bazı insanlar istifsar edebilir, “Acaba bu mesele nedir?” diye merak 
edebilir. Edep dışı değil, edep içinde doğru olarak meseleyi, hakikati anlatabilirsiniz. 

Şimdi artık şeytan öyle bir şey yaptı ki edep, ahlak, terbiye bırakmadı. Birbirlerine 
olmadık laflar ederler, buna dikkat etmek lazım. Nefsimize terbiye vermemiz lazım. Biz bu 
yola nefsimizi terbiye etmek için geldik. Nefis terbiyesizdir, yabanidir, onu bir yola sokmak 
için buraya geldiniz.  

Onun için nefsinize hâkim değilseniz hiç o şeylere bakmayın. “Bu adam bana şöyle 
söyledi, bu adam Şeyhime böyle dedi…” Şeyhin senden müdafaa istemiyor, reklam da 
istemiyor. Ne demiş? Gölge etme başka ihsan istemeyiz. Sen iyilik yapayım derken aslında 
kötülük yapıyorsun.  

َ یَُدافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا  إِنَّ هللاَّ
“İnnallâhe yudâfiu anillezîne âmenû” (Hacc Suresi – 38) “Müminlerin, iman 

edenlerin müdafaasını Allah yapar.” Sana, ona, buna ihtiyacımız yok. 

ِ َوِكیًال  َّOَوَكفَى بِا 
“ve kefâ billâhi vekîlâ” (Ahzab - 48) “Vekil olarak Allah yeter.” 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                       

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Temmuz 2017/20 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


