
	
	

	

	

	

	

 
TEKNOLOJİ İNSANLARI ESİR ETTİ 

 
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.  

Ebu Eyub El Ensari, Medet 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Şeyh Efendi’nin selamları var. Soranlara hep selam söyle diyordu. Oradan geldik, 
Allah’a şükür iyiydi. Maşallah millet bizden daha iyi biliyor, her gün takip ediyor Şeyh 
Efendi’yi. Geçen gün oraya bir televizyon kanalı geldi, röportaj yaptı. Adam epeyce 
konuştu, en sonunda teknolojiyi konuşuyor. Şeyh Efendi dedi ki: “Teknoloji bizim 
hayatımızı berbat etti.”  

Bu ahmak güya çok biliyor, Şeyh Efendi’nin çok yaşlı olduğunu düşünüp diyor ki: 
“Teknoloji işimizi çok kolaylaştırdı. Sabah kalkıyorsun, ediyorsun, her şeyde kolaylık 
oldu.” Esas hayatın anlamını, hayatın felsefesini derler ya, en yüksek mertebede olan insan 
çok güzel bir söz söylüyor, karşıdaki adam da dünya ehli, hiç farkında değil. Teknolojinin 
neleri berbat ettiğinin, hayatı nasıl allak bullak ettiğinin hiç farkında değil. “Çok kolaylık 
oldu.” diyor.  

Allah’a şükür Şeyh Efendi’yi görüyoruz, ediyoruz, o başka mesele ama Şeyh Efendi 
diyor ki: “Teknoloji insanın hayatını mahvetti, berbat etti.” Hakikaten de öyle, amenna ve 
saddakna, yüzde yüz öyledir. İnsanlar farkında değil. Güya bu akıllı adam Şeyh Efendi’ye 
“Bizim işimizi çok kolaylaştırdı.” diyor. Neresini kolaylaştırdı?  

Eskiden, teknoloji olmadığı vakit, köylü yeri ekene kadar iki ay isterdi. Yeri sürecek, 
tohum atacak, gübre atacak, iki ay sürerdi. Ondan sonra da hasat mevsimi gelir. O da 
biçmeye kalkar, saman, harman yapar, o da iki ay isterdi. Adam dört ay eliyle uğraşırdı. O 
uğraşırken ne televizyona vakit kalırdı, ne kahveye vakit kalırdı, ne başka şeyi düşünmeye 
vakti kalırdı. Ancak onu yapardı, o yaptığıyla ettiğiyle köyünde oturup, rızkını orada 
bulurdu. Düşüneceği başka bir şey kalmazdı.  

Avrupa’ya adamlar diyor ki: “Köylerde kimse yok.” Ne için yok? Çünkü bir traktör 
günde yüz dönüm, iki yüz dönüm sürer. Adamın bin dönüm yeri olsun, beş günde bitirir. 
Hadi daha zengin diyelim, o vakit iki traktör getirir, gene aynı şekilde beş günde, en çok  

 



	
	

 

 

 

 

bir haftada iş bitmiş oluyor. Hatta dediler ki: “Artık bırak traktör sürmesini, uzaktan 
kumanda ile sürüyorlar.” Yani hiç adam yok. Amerika’da bir tane makine gösteriyordu, 
gene hasat yapıyor, sebzeleri hasat ediyor, galiba bezelyeydi. Bir makine, gemi gibi, 
buradan sokağın sonuna kadar gidiyor. Süren insan kim? 90 yaşında bir tane koca karı, 
dersin uzaylı, orada öyle bir şey sürüyor.  

E ondan sonra ne olacak? Tamam bitti, iş üç günde bitti, “Hadi başka şey yapalım.” 
diyor. Bu defa iş yok, şehirlere gelir. Şehirlerde işsiz insanların başka meşgaleleri var. 
Dediğimiz gibi lüksün sonu yok. Nefsine ne kadar verirsen, nefis hiç doymaz, daha 
fazlasını ister. İşte bir telefon çıkarıyorlar, altı ay sonra aynısının biraz daha numarasını 
yükseltiyorlar, herkes onu almaya koşturuyor. Yani böyledir, bu adamlar işi biliyorlar. 
Teknoloji dediği bela budur. Şeyh Efendi de bu işin özünü söyledi.  

“Bize bu memleketi teslim etseler, kırk günde selamete çıkarırız.” dedi Şeyh Efendi. 
Tabi ki öyle, Şeyh Efendi’nin tasarrufu ile selamete çıkar Allah’ın izniyle. Hiç şek şüphe 
yok. Nefisler ejderha gibi, canavar gibi. Öyle bir şey yapmazlar inşallah ama bu dünyanın 
gidişatı hiç iyiye gitmiyor. Müslüman da gelse, başkası da gelse gene aynı yola çıkıyor, 
sonunda aynı. Gene bu lükse, şeytanın hilesine kanıyorlar, bir yerden gene nefislerine 
uyuyorlar.  

Bu ancak Allah’ın izniyle Mehdi Aleyhisselam gelince düzelir. İşte insanın nefsi, 
Mehdi Aleyhisselam gelip de o kadar mucizeler, kerametler zahir olduğu halde, İsa 
Aleyhisselam’ın son zamanında gene küfür çoğalacak, gene insanlar sapıtacak. Kırk sene 
içinde o kadar şey gördükten sonra bunlar yaşanacak. İnsanın nefsi çok kâfirdir, keramet 
görünce, ne görürse görsün, iki dakikada unutur. İnsan iyiliği unutur, kötülüğü hatırlar. 
Kırk sene iyilik yap, en sonunda bir şey olsun yani bilmeden bile yapsan insan onları 
unutur, kötülüğü söyler, nefis böyledir. İşte onun için tarikatta nefis terbiyesi var.  

Şeyh Efendi neyi gösterdiyse, kimi işaret ettiyse düşünmeden tamam diyeceksiniz. 
Şeyh Efendi mürşit olduğu için O’nun bildiğini biz bilmiyoruz, imtihan da çok oluyor. 
Bazen bakıyorsun, birisini tayin etti, adam sonra insanların düşündüğü gibi çıkmadı. Onun 
hikmeti nedir? Hikmeti, o insana da imtihan oluyor. O, güzel ahlakla, nefsine uymayıp da 
devam etseydi, çok daha yüksek mertebelere yetişecekti, insanların gözünde de daha 
yüksek olacaktı, ilk fayda kendisine gelecekti.  

Şeyh Efendi ilk tayin ettiği vakit gene medetini veriyor, himmetini veriyor o insana. 
İşte imtihandır bu, bazıları kaldıramıyor, kendinden zannediyor. Hâlbuki orada benlik 
olmaması lazım. Her şey Şeyhin himmetiyle, Şeyhin medetiyle oluyor. İmtihanı 
kaybediyor, o vakit cascavlak ortada kalıyor. Yahut bu insana tabi olurlar mı olmazlar mı 
diye etraftaki insanlara da imtihan oluyor. 



	
	

 

 

 

 

Şeyh Efendi birini tayin eder, o da başka bir mesele. Mürşidin işine karışılmaz. Ama 
dediğimiz gibi imtihandır, evliyalarla oyun olmaz. Şeyh Efendi çoğu zaman çok 
merhametlidir ama O’nun elinin altında, hizmette olan Ricalul Gayb’den evliyalar O’nun 
sözünü yere düşürmez. Onun kelamı yapıldı mı tamam, bilerek yahut başka bir maksatla 
yapılmadı mı muhakkak hesabı sorulur. Ahiretten önce dünyada da sorulur çünkü bu işler 
oyun değil.  

“Bir insanın hidayetine vesile olmak bütün dünyadan daha hayırlıdır.” diyor Hadis-i 
Şerif. Hayır işi yaparken gizli yapılır. Ne için gizli yapılır? Benlik olmasın diye. Ayet-i 
Kerime’de anlatılıyor; “Aleni yapabilirsiniz ama gizli yapması daha hayırlıdır.” diyor. Ama 
bazı yerlerde aleni yapması da iyi oluyor ki başkalarına örnek olsun diye. Bazı 
memleketlerde hep Müslüman olduğu vakit daha fazla riya oluyor, onun için gizli vermesi 
yahut gizli hayır yapması daha iyi oluyor.  

Bizim tarikat ilk başta edebi öğretiyor; illa edep, illa edep. Tevazu çok mühimdir. 
Bir şey verip de öyle böbürlenerek vermesi güzel değil, edeple yapmak lazım. Edep ve 
cömertlik Allah’ın en sevdiği sıfatlardır. Onun da en büyük misali Şeyhimizdir. Onun 
edebi kimsede yok. Bütün güzel sıfatlar, bütün İslam’da olan sıfatlar, insanlıkta olan 
sıfatlar Şeyh Efendi’dedir. O da ne içindir? Çünkü Varis-i Muhammedi’dir. Bu asırda 
Varis-i Muhammedi olan kendisidir. Efendimiz (s.a.v.)’in hakikatini nasıl tasarruf ediyorsa, 
sünnetini de yüzde yüz icra ediyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir mecliste olup da birisinden hoşlanmadığı vakit 
yahut bir kötü söz, sevmediği bir şey duyduğu vakit belli olurmuş. Kalkıp da bağırıp, 
çağırmazmış. “Ne diyorsun sen?” diye katiyen öyle bir şey yok, kaba davranış falan yok. 
Nasıl anlarlardı? Yüzünü çevirirdi, konuşmazdı yahut o meclisten ayrılırdı. Kalkıp da 
bağırıp, çağırma olmuyordu. Şeyh Efendi de aynı şekilde öyledir, yüzde yüz edeptir.   

Bizim Şeyh Efendi’den öğreneceğimiz çok şey var. Teknoloji hakikaten çok 
kötüdür ama bunu da büsbütün oraya bıraksak, bu defa büsbütün zarar oluyor. Şimdi 
Şeyh Efendi’nin eski sohbetleri, yeni sohbetleri ne varsa hepsi toplanıyor, hepsini 
seyrediyoruz Allah’a şükür. O da bir nimettir. Artık Mehdi Aleyhisselam çıkana kadar 
idare edeceğiz. Şeyh Efendi’nin dediği gibi, insanlar esir oldu, bunsuz da yapamıyorlar. 
Şimdi her şey ona bağlı. 

Şimdi teknoloji gitsin, Mehdi Aleyhisselam’ın mucizeleri, kerametleri olmasa 
dünyanın yarısı telef olur. Öyle bir bağlanmış insanlar, bu elektrikti, şeydi. Mesela bu sıcak 
ülkelerde, orada elektrik gitsin, iki günde milletin yarsı ölür. Ne su gelir, ne su arıtma olur,   

 



	
	

 

 

 

 

hiçbir şey kalmaz. Dünyanın yarısından fazlası telef olur bu meseleden. Onun için, bunlara 
esir oldular. Mehdi Aleyhisselam inşallah yakın zamanda gelir de hepimiz bu şeyden, 
nefsimizden kurtuluruz. Bu da bir türlü nefistir. Bu, Şeyh Efendi’nin dünya için 
düşüncesinin yüzde yüz doğru olduğunu gösteriyor.  

Adam “Hayatımızı kolaylaştırdı.” diyor. Kolaylaştırma değil de seni esir etti. Bu 
teknoloji olmasa bir aile ayda yüz lirayla da geçinir. Şimdi bin lira yetmiyor aileye. Bin lira 
yetmez, teknoloji var. Onsuz olsa köyünde, kasabasında yüz lirayla rahat geçinir, Allah 
rızkını gönderir. Muhakkak bütün gün insanoğlu çalışacak, edecek, ne için? İnsanlar şimdi 
teknolojiye tapıyor. Bunun arkasından koşturacak, dediğimiz gibi tam esir yapmışlar 
insanoğlunu. Kaçamak yeri yok yani. Allah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’ı getirsin, 
Şeyhimizle beraber ona gidelim, yetişelim inşallah.  

Lillahi teala  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
20 Mayıs 2013/ 10 Receb 1434 Tarihli Sohbeti 

Eyüp Sultan Dergâhı 	
	

	


