
	
	

	

	

	

	

 
KÖTÜLÜKLERE SEVİNMEYİN 

 
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. 
 
Ahir zamanda yaşıyoruz. İyileri, iyilikleri kötü gösteriyorlar; kötüleri ise iyi 

gösteriyorlar. İyi olmayan şeyleri, yapılmayacak şeyleri normal gibi, yapılacak gibi 
gösteriyorlar. Allah bundan razı olmaz. Allah Azze ve Celle Ayet-i Kerime’de buyuruyor 
ki:  

 فِي الَِّذیَن آَمنُوا لَھُْم َعَذاٌب أَلِیمٌ إِنَّ الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَن تَِشیَع اْلفَاِحَشةُ 
 

“İnnellezîne yuhıbbûne en teşîal fâhışetu fîllezîne âmenû lehum azâbun elîmun” 
(Nur Suresi - 19) “Kim ki bir kötülüğün, hayâsızlığın İslam toplumunda yayılmasını 
severse, onlar muhakkak azap çekecekler.”  

Şimdiki insanlar da ne kadar fazla yaparlarsa, zannediyorlar ki mutluluk olacak. 
Yok, Allah onlara azap veriyor. Azap sırf ahirette değildir, bu dünyada da kötülüğün 
karşılığını muhakkak kötülük olarak alacaklar. Ne ekersen onu biçersin derler. İnsanlar da 
günahı ekiyorlar, onun karşılığında da Allah (c.c.) azap veriyor kendilerine; eziyet veriyor, 
hastalık veriyor, sıkıntı veriyor. Allah etmesin, Allah kimseye vermesin. Bir sıkıntı geldi mi 
dünyanın bütün güzellikleri insana fayda etmez. Ancak tövbe istiğfar yapıp, kötülüklerden 
uzak durması lazım.  

Moda diye çeşit çeşit rezillikler çıkarıyorlar, insanlar da onları taklit edip, günaha 
giriyor. Çünkü açılınca, bizimkiler de aynı şekilde, yavaş yavaş, yavaş yavaş, alıştıra alıştıra 
günahı hiçbir zararı olmayan normal bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Onunla da kalmıyor 
daha büyük günahlara giriyorlar. Onu yapan yahut ona razı olana da günah oluyor. Günah 
olunca da muhakkak azaba müstahak oluyorlar.  

İnsanoğlu zannediyor ki hesap verilmeyecek. Hesap veriliyor. Allah dünyada da 
çektirir, ahirette de çektirir. Dünyada müminler de var. Binlerce örnek var, Allah’ın sevgili 
kullarının nasıl saadette olduklarını gösterir. Allah’ın sevmediği insanlar da nasıl da eziyetli 
olur. Her gün duyuyoruz, işitiyoruz. Artık eskisi gibi değil, bir yerde bir şey oldu mu 
insanlar dünyanın öbür ucunda da duyuyorlar.  



	
	

 

 

 

 

Ama sevinmeyin yani öyle bir kötülük görünce üzülmek lazım. En azından 
değiştirebilirsen değiştirirsin. Değiştiremezsen, bu olmaz diye söylemek lazım. Onu da 
yapmaya kalkarsan başına yüz tane şeytan üşüşür, seni orada rezil ederler, bağırırlar, 
çağırırlar, söylediğine söyleyeceğine pişman ederler. Onun için, en azından içinden bir şeye 
sevinmemek lazım, üzülmek lazım. “Bu olan şeyleri kabul etmiyoruz. Bu insanlar 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetidir. Onların bu hallerine üzülüyoruz, razı 
olmuyoruz. Allah bunlara hidayet versin.” diye söylemek lazım.  

Gazetelerde, mazetelerde görüyoruz, her gün de üç beş kişi geliyor; “Yok, kızım 
evden kaçtı, yok, çocuk madde bağımlısı...” Gün geçmiyor ki böyle bir şey olmasın. 
Bunlara sevinmek değil de “Bu şeytanlar nereden bunlara musallat oldu?” diye üzülmek 
lazım. “Para vermezsek bizi dövüyorlar, zorla parayı alıp gidiyorlar.” diyorlar. İnsanlar bu 
hale düşmüş. Allah yapanlara akıl fikir versin.  

Bu işi yapıp da kazançlıyım zannedenler hiç kazançlı değil. Dünya malı onların olsa, 
tövbe etmezseler, Allah Azze ve Celle bu dünyada öyle bir burunlarından getiriyor ki bu 
dünyayı cehennemden beter ediyor kendilerine. İki kuruş için ne kadar insanın hayatını 
mahvediyorlar, aileleri mahvediyorlar. Bunlar boşa gitmez, tövbe etmedikten sonra onların 
bu dünyada çekecekleri var, ahiretteyse çok daha fazla. 

İnsan bir şey yapmasın yani bu ümmete en ufak bir zarar verecek bir şey yapmasın, 
şeytan kendisini kandırmasın. Çok para kazanacağım diye kötü kötü işlere girenler var ama 
onlar bereketsiz işlerdir. Hiçbir faydası olmayan işlerdir, kendilerine zehirdir. Başkalarına 
zehir veriyorlar ama esas zehiri kendileri alıyorlar. Kendisinden de çıkar, çocuklarından da 
çıkar, ailesinden de çıkar, sıhhatinden de çıkar. Bugünlerde çok insanın imanı zayıflarmış, 
Allah’tan korkmaz, insandan utanmaz olmuşlar. Hikmetin başı Allah’tan korkmaktır. 
Allah’tan korkarsan hiçbir kötülük yapmazsın. Allah’tan korkmadıktan sonra her kötülüğü 
yaparsın.  

Ey insanlar! Allah’tan korkun! Korkulacak olan Allah Azze ve Celle’dir. O’ndan 
kaçış yoktur. Sizi, nefsinizi imtihan ediyor. Nefsinize tabi olmayın, Allah’a tabi olun. Hem 
siz rahat edersiniz hem aileniz rahat eder. Yoksa siz bu yaptığınızla yedi neslinizle hayır 
etmezsiniz. Bazı insanlar var, babaları bir şey yapmış, o uğursuzluk çocuklarına, 
dedelerinin yaptığı uğursuzluk torunlara kadar yetişmiş. “Ne yaparsak yapalım bir iş 
yapamıyoruz, bir şey var.” diyorlar. Sonra bakıyorsun, dedeleri bir şey yapmış. Çünkü 
ondan geldikleri için, o uğursuzluk onlara da sirayet ediyor. Onların kabahatleri yok ama 
dedenin yaptığı kötülükten dolayı, o gıdadan yediler diye onlara da fayda etmiyor. Bereket 
kaçmış, fayda gelmez.  

 



	
	

 

 

 

 

Ahir zamandayız. İnsanların kendi çocuklarına da sahip çıkmaları lazım. Çocuk bir 
şey istiyorsa iyiyse verin, iyi değilse dikkat edin, kötü arkadaşlarla göndermeyin. Nereye 
gitti, nereden geldi diye dikkat edin. Zaman şeytanların, bu kötü cinlerin çok olduğu 
zaman. “Onlar hapisteydi.” diyor Büyük Şeyh Efendi. Ahir zaman olduğu için onlar da 
serbest kaldı. Onun için bu rezillik, pislik, utanmazlık çoğaldı. 

Dikkat edin, çocuklarınıza da öğretin, namaz kılmadan evden çıkmasınlar, 
çıkacakları vakit Besmele’yle çıksınlar. Geldikleri vakit gene aynı şekilde. Dikkat ederseniz 
Allah sizi bırakmaz. Onun için sizlere de vazife var, sizi dinleyenlere de vazife vardır. Allah 
Ümmet-i Muhammediye’ye yardım etsin, çoluk çocuğa da hidayet versin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
17 Kasım 2017/28 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


