
 
 

 

 

 

 

 
KÖTÜLÜĞE MANİ OLMAK 

 
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. 
 

İnsana tâbiyiz, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.). İnsanların en ulusu, en yücesi olan 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O’na tâbiyiz, O’nun yolundan gidiyoruz. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in bütün sözleri, hadisleri doğru yolu göstermek içindir, insanlara iyilik 
içindir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iyilik ister, şeytan da kötülük ister, insanlara eziyet 
ister, insanları zora sokmak ister. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize güzel yolu gösteriyor.  

Bütün hadisler güzel yolu gösterir ama bazıları özellikle şimdiki zamana işaret 
ediyor. “Müslüman bir kötülük gördü mü ona mani olsun.” diyor. Nasıl mani olacak? 
Adama eziyet veriyorsa, adamı tutup da müdafaa edebilir. “Eliyle, kuvvetiyle bir zarar 
yapmasına mani olsun.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Yok, onu yapamadı; “Ne 
yapıyorsun? Ayıptır, günahtır, bu olmaz, yapma!” diye tembih etsin. Ya eliyle ya diliyle. 
Onu da yapamadı, kalbinden buğz etsin, tasvip etmesin; “Bu yaptığın iyi değil” desin.  

Şimdi esas mevzumuz, ahir zaman olduğu için, insanlar bırak tarikatı tanımasını, 
Peygamber tanımıyor, Allah tanımıyor, insanlara eziyet vermek istiyorlar. İnsanlara nasıl 
eziyet verilir? Ya insanlara musallat olup zulmeder, elindeki eşyaları alabilir, onu da çeşit 
türlü vesilelerle yapabilir. Eskiden yol keserlerdi, insanların parasını alıp kaçarlardı, şimdi 
adamın oturduğu yerde çeşitli hilelerle rızkını alıyor, haram demiyor, helal demiyor, aldı mı 
kazanç sayıyor. Hâlbuki o kendine zarar veriyor, kendi ailesi varsa, bilmiyoruz ama yediği 
içtiği kendisi için de zehirdir, ateştir. Ona bir faydası olmuyor, ailesi olursa Allah 
muhafaza, o çoluk çocuk, o haramla beslenen insanlar, kendisine birinci düşman onlar 
olacak. Ondan sonra vatana da millete de düşman olacak, acayip bir şey çıkacak meydana.  

Onun için, bunu söylüyoruz ki buna müdahale edip de men etmek insanlara 
faydadır, kendisine faydadır, uyanık olmak lazım. Duyardık, devamlı var ama son senelerde 
epeyce çoğaldı. Adam telefon eder; “Ben emniyettenim, polisim, senin şöyle cezan var, şu 
parayı yatırman lazım. Ben askerim, yanımda şehitler var, bunlara yardım olarak şu kadar 
para yatır.” Bunlar çok duyuluyor. Bunlar duyulanlar, duyulmayan daha çok, yüzbinlerce 

 



 
 

 

 

 

 

insan var kandırılan. İnsanların gayretleri var, hamiyetleri var ki “Vatanımıza hizmet 
edelim, devletimize hizmet edelim.” derken paralar bu namussuz insanlara gidiyor.  

Daha da tehlikelisi, din adına yapılıyor. Yeni duyduk, tarikat adına her tarafta bu 
şeyler var, dünyanın neresine gidersen onlar var. “Ben şu tarikattanım, Şeyh Mehmet’e 
yardım lazım, şu lazım, bu lazım, hemen buraya para gönderin…” “Ben gördüm baktım, 
sende cin var, ayda bir altın vereceksin, senede bilmem kaç altın yatırman lazım.” Ondan 
sonra “Sende büyü var, büyüyü çözmek için şunu yapmak lazım.” derler. Bu işler zaten 
üçkâğıtçılık, artık numaraları eskimiş ama millet saftır, çoğu insan gene bu hataya düşüyor.  

Allah’a şükür kimseye muhtaç değiliz. Dua isteyen insan gelir, bir talebimiz olmaz, 
kimseye de talep ettirmeyiz. Para isteyen varsa, o bizden değildir. “Bu senin işin olacak da 
bu kadar ver, şu kadar ver…” demek bizim meşrebimiz değildir. Hayatta istediğimiz yok, 
bizim dediğimiz Allah rızası için. Bazen tuhafımıza gelir, gelir dua isterler, okunurlar, 
giderler, “Borcumuz ne kadar?” derler. Ne borcu? Biz size ne yaptık ki borcunuz olacak? 
Borcunuz olsa bizim duamız zaten kabul olmaz. Para için yapsak dua kabul olmaz. Allah 
için yapmazsan, Allah’a halis olmadıktan sonra hiçbir işin rast gitmez.  

Onun için tembih ediyoruz. Bir defa değil, yüz defa değil, beş yüz defa gene tembih 
ediyoruz. Ama insanlar saf, gene aynı hataya düşerler. Karşı tarafa da yazık oluyor çünkü 
sizin saflığınızdan dolayı onlar da günaha girmiş oluyorlar. Sen elinle, dilinle ona mani 
olacağına, günaha girsin, hata yapsın diye yardımcı oluyorsun. Kendi de yanar, Allah 
etmesin çoluk çocuğuna da yedirirse o vakit daha beter olur. O saf, masum çocuklar da 
günahla beslenmiş oluyorlar. Sonra onlar iyi yetişemezler.  

En mühim şey helal lokmadadır. Helal lokma kadar mühim olan bir şey yok ama 
cahil insanlar “Para gelsin de milleti çarpalım, dolandıralım, para bize gelsin, ondan sonrası 
mühim değil.” diyorlar. İşte bu makinelerin binde bir faydası oluyorsa, ara sıra bir şeyler 
söyleyip duruyoruz. Yüz bin defa daha kötü, daha tehlikelidir. 

Mevzusu gelmişken yine diyoruz, kadınlar erkeklerle bu makinelerle hiç 
konuşmasın, bu yasaktır, günahtır. Kendi işlerine baksınlar. Yok arkadaş, yok bilmem ne, 
cehennemin dibine. Arkadaş zaten çoğu zaman insana bela olur. İyi gibi gözüküyor, ondan 
sonra zehrini saldıktan sonra artık kurtulamıyorsun. Neye bakıyorlar, ne ediyorlar diye 
çoluk çocuğa dikkat etmek lazım, onu ihmal etmemek lazım. Dediğimiz gibi, bu ahir 
zamanın en büyük belası bu makineler olmuş.  

Televizyon için şeytan dolabı diyordu Şeyh Baba, cennet mekân. Şimdi bunların 
karşısında, bu şeylerin karşısında melek dolabı oldu o. Şeytan bile bunların yanında masum  

 



 
 

 

 

 

 

kalır. O kadar fitne, insanlara, imanlarına, namuslarına, haysiyetlerine, şereflerine o kadar 
zarar veren bir şey gelmedi. Şeyh Baba derdi ki: “Her gün önceki günden daha kötü 
olacak.” Hakikaten de her gün neler duyuyorsun, her gün daha kötü şeyler çıkıyor. 
İnsanlar rahatlasın diye çıkarıyorlar ama insana daha fazla zarar veriyor. Ona dikkat etmek 
lazım.  

İşte dediğimiz gibi, bu insanları korumak hem bize iyi olur hem karşı taraftan 
sevabını almış olursun, ona günah işleme fırsatını vermemiş olursun, Allah sana sevap 
yazar, işlerin rast gider. Allah topluluğa göre bereketini verir, hayrını verir, azabını verir, 
ona göredir. Bütün toplum kötü olursa, kötülüğün peşinde koşarsa, onlara iyilik gelmez. 
Arada sen de kaynarsın, o da mühimdir. Onun için, elimizden geldiği kadar uyanık olalım, 
bu meseleleri herkese tembih edelim.  

Dediğimiz gibi, bizim parayla işimiz yok, kimseden bir talebimiz yok. Allah’a şükür 
otuz senedir buradayız. Buranın insanları Allah’a şükür öyle hayra hasenata fazla merakları 
yok. O da bizim için iyidir ki kimse “Ben verdim, ettim” diye söyleyemez. Dünyanın en 
zenginleri burada kalır ama Allah’a şükür onlardan bir fayda gelmez, fayda Allah’tan gelir. 
O mühimdir, ona dikkat etmek lazım, kimse bundan faydalanacağım diye bakmasın, 
talebiniz devamlı Allah’tan olsun. Allah dostlarından dua alınız, zenginden fayda gelecek 
diye düşünmeyin çünkü zenginlik bir anda gidebilir, senden daha fakir olabilir.  

Otuz senedir buradayız, çok zenginler gördük, hayır yapmadılar, en sonunda hayra 
muhtaç oldular. Allah muhafaza etsin, dikkat edelim. Bu üçkâğıtçılar öyle bir allayıp 
pullayıp yapıyorlar ki; geçen gün bir ihvanımız geldi, “Sizin adınıza para topluyorlar, hatta 
canlı yayında sizinle beraber Kâbe’deydi diyor.” Bu şeyin üçkâğıtçılığı var, bu makinelerin 
bin tane hilesi var. Senin yanında diye gösterebilir, ondan sonra sen de kanarsın.  

Şimdi açık seçik söylüyoruz ki sakın! Adımıza para isteyen varsa katiyen vermeyin. 
“Kimsin, nesin?” desen, ismini de vermez adam, vermiyor, adam isimsiz, millet de yine 
kanıyor. Kimsin diye ismini alın, isim vermezse zaten hiç konuşmaya gerek yok. İsim 
verirse, bizim ihvanlar var burada, kiminle kontak kuracaksa kurarlar, soruştururlar. Var, 
hemen bilinir, çıkar ama bizim öyle bir talebimiz yok. Allah’a şükür Allah kimseye muhtaç 
etmedi, muhtaç etmesin. Bize geleni de muhtaç etmesin, hepsi helalinden yesin inşallah.  

İnşallah bu böyle sağlam, temiz topluluk olunca, “hayru fi cemiyye” dedik ya, o etrafa da 
tesir eder, o iyilik yayılır inşallah. Allah nefsimize uydurmasın, insanlara da Allah hidayet 
versin inşallah. Yazık, Osmanlı torunları bunlar, burası Osmanlı memleketi. Tabi ne kadar 
sağlamsan, şeytan o kadar daha fazla saldırır. Onun için dikkat edelim, malınızı, helal 
malınızı, çoluk çocuğun rızkını kimseye kaptırmayın inşallah. Allah razı olsun.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Aralık 2018 /07 Rebiülahir 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı  


