
 
 

MÜFLİS İNSAN KİMDİR? 

EsselamuAleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbevel hayru fi cemiyya. 

 
Tarikatımız sohbetle kaimdir. Hayır cemiyetledir. Peygamber Efendimiz “İflas eden 

kimlerdir?” diye sormuş. “Parasını batıran, çarpılan…” Yani parasız kalan insan diye cevap 
vermişler. Efendimiz yok demiş. İnsan iflas etse bile bir ekmek, hadi yarım ekmek 
yiyebilir. O iflas sayılmaz. Yani hayattasın yaşıyorsun. O öyle değil demiş Peygamber 
Efendimiz. İflas eden, ahirete hiç bir şeysiz gelen insandır. 

Kimse ahirete araba, elbise, mal mülk götüremez. Çok insan götürmek için uğraştı. 
Gitmeden mezarlarının, kabirlerinin üstünü altın, gümüş, definelerle, mücevherlerle 
doldurdular. Bazıları 5000 sene bekledi, bazıları 3000 sene bekledi. Sonra gelip, bulup 
aldılar onları. Ahirete fırsat olmadı ki götürsünler. Zaten gitmezdi de, onların akılsızlığı 
işte. Ahirete para o şekilde geçmez. Gözünü yumdun mu paranın hiç kıymeti yok. Parayı 
yaşarken vereceksin, Allah rızası için harcayacaksın. Dünyanın en zengin adamı olsan ne 
fayda eder. Hiç bir faydası yok. İşte müflis insanlar, ahirete o kadar paraları olduğu halde 
bir şey götüremeyenlerdir. Allah fırsat vermiş, herkesin rızkını yazmış. Bu kadar 
yiyeceksin, bu kadar içeceksin, onu yap. Kalanı Allah rızası için, insanlara dağıt. İnsanların 
hakkını ver. Şimdi insanlar sadaka vermeyi bırak, esas zekatı vermiyorlar. Zekat 
vermeyince ne oluyor? Haram oluyor. Bütün malı mülkü harama bulaşmış oluyor. Zekatı 
vermeyenler ahirette iflas bayrağını çekip, mahşerde huzura öyle çıkacak.  

Dünya için bu, ahiret için değil. Dünya hükmü ayrıdır, ahiret hükmü ayrıdır. İflas 
edenler hapsolmaz. Bu İslam hükmüdür. Şimdiki dünyada şeytanın hükmü yürür, onlar da 
hapsolur. İş yapıp da iflas eden adam çoğu zaman hapse giriyor. Normalde İslam’a göre 
iflas etmiş adamı hapsetmeye gerek yok. İslam kanunlarına göre iflas etmiş kişiyi bir 
münadi veya tellal ile beraber sabahtan akşama kadar yürütürler. “Bu adam iflas etmiş. 
Dikkat edin! Verecekseniz Allah rızası için bir şeyler verin. Bu herifle iş yapmayın. Alış 
veriş yapmayın. Yaparsanız onun kabahati yok, kabahat sizdedir.” diye millete duyururlar. 
Sabahtan akşama kadar bütün şehri dolaştırırlar. Böylece adamın ne olduğunu herkes bilir. 
Öyle olunca herkes dikkat eder, onunla alışveriş yapmaz.  
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Bazı insanlar var, şeriatın dediğini istemiyor. Allah azze ve celle Kur’an-ı 
Azimuşan’ı indirmiş. Allah’ın kadim-i kelamıdır. Başından sonuna kadar “Şeytandan 
gözenin, Şeytana aldanmayın, bununla iş yapmayın, bu sizi kandırır, aldığını geri vermez” 
diye buyurur. Hadis-i Şerifler var. Yüz binlerce Hadis var. Peygamber Efendimiz’in 
anlattığı şeyler de hep aynıdır. Nefsinize kanmayın, şeytana kanmayın. Bunlar sizi iflas 
ettirir. Onları takip eden muhakkak zarar edecek.  

Sabahtan akşama kadar münadi herkese duyurur. Kimsenin bilmemesine, 
duymamasına imkan yok. Eskiden şehirler de şimdiki gibi devasa değildi. En büyük 
şehirde bile bir günde bütün mahalleler rahatça dolaşılabilirdi. Kalabalık değildi. Eskiden 
mikrofon yoktu ama vazife yapan insanların sesleri mikrofonu aratmazdı. İnsanlar da bir 
tellal çıkınca, her gün olmadığından dikkatle dinlerlerdi, bilirlerdi ne olduğunu. Artık ona 
kanacak adam gelip de şikayet edemiyor. Kabahati kendine, kusuru kendine. Cezasını 
kendi çekiyor. Aptallığının cezasını kendi çeker.  

Bu adam buradan kaçtı, başka bir yere gitti. Eskiden şimdiki gibi değildi. Nereden 
geldin, nereye gittin insanlar bilirlerdi. Kimsin nesin bilirlerdi. Şimdiki gibi yol geçen hanı 
değildi. Yol geçen hanı bile yoktu. Eskiden kervansaraylar, hanlar vardı. Akşam insanlar 
yolculuktan gelirdi. Kale gibi bir şeydi. Padişahlar Allah rızası için yaptırırdı, insanları 
misafir ederlerdi. Oranın harcını Sultan verirdi. Oranın vekili, emiri verirdi onlara. Oraya 
giren insan, akşam girerdi. Hepsi yemeğini içmesini yaparlar sonra da kapı kapanırdı. 
İkram, izaz son derece vardı maşallah. Misafir diye hepsine ikram olunurdu. Sabah namaz 
kılınırdı. Namazdan sonra (tabi erken vakit) kafilelerin gitmesi lazım ama kapı açılmazdı. 
“Herkes baksın, eksik bir şey var mı, kaybolan bir şey var mı?” diye sorarlardı. Herkes 
bakar, kaybolan bir şey yoksa kapı açılır giderlerdi. O zaman insanlar böyle şeyler 
yapmazdı ama nadir olarak da olsa bir şey kaybolmuşsa; herkes orada aranır, kimde olursa 
çıkardı meydana. Kaçacak bir yer yok. Öyleydi eskiden, yol geçen hanı yoktu.  

Şimdi artık önüne gelen şeytanlar her tarafı doldurdu. Arsız şeytan çoğaldı. 
Memlekete gelen gidene sorulurdu kimsin nesin diye. Hürriyet yok mu? Hürriyet herkese 
olmaz. Hürriyetin, insanlara zarar verecekse bir hududu vardır. Yani yüzde yüz hürriyet 
hiç bir zaman olmadı. Var diyen yalan söylemiştir. Avrupa’da var mı? Yalnız rezillik için 
var. Şeytanın dediği, aklına hayaline ne şeytanlık gelirse sonsuz hürriyet var. Ama Allah 
için bir şey söyleyeceksen; yok senin ismin şöyledir, yok senin şu işinde şüphe vardır. 
Hürriyet sırf kötülük için. Şeytanın hürriyeti var.  

Bahsettiğimiz gibi iflas etmeyelim. Dünyadaki rızkımız yeter. Rızık bittikten sonra 
istersen dünyanın en zengin adamı ol, bir lokma geçmez boğazından. Ama rızkın 
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bitmemişse, açlıktan kıvransan bile yine bir lokma gelir boğazına da ölmezsin. Bunu 
insanlar anlamıyor. Hep işimiz gücümüz, işimiz gücümüz deyip dururlar. Allah nefsimize 
uydurmasın. Allah’ın adamlarından, aslanlarından olalım ki ne ticaret ne başka şey bizi 
Allah’ın yolundan şaşırtmasın. Onlar olmasa zaten bu memleketler batmıştı. Şeytan bütün 
kuvvetiyle, serbestliğiyle koşturuyor, geziyor, istediği gibi yapıyor. Ama Allah’a şükür onun 
yaptığını boşa çıkaracak adamlar var. Allah’ın evliyaları, Allah’ın sevgili kulları var.  

Onlar çok zulüm görüyor. Kimden zulüm görüyor? Kafir kafirdir, küfürden sonra 
bir günah yok. Üzüldükleri şey kafirlerden ziyade Müslümanlar’ın kandırılmasıdır. Bu 
insanların kandırılıp da, Allah’ın yolundan şeytanın yoluna bilmeden gitmeleridir. Allah’ın 
yolu nedir? Allah azze ve celle Kur’an’da buyuruyor : “Siz ortada olan bir ümmetsiniz, 
aşırıya gitmeyin.” Ne sağ tarafa, ne de sol tarafa fazla gitmeyin. Biz Allah’a şükür Ehli 
Sünnet vel Cemaat’iz. Doğru yolda olan, sapık yolda olmayan Ehli Sünnet vel Cemaat’tir. 
Müslümanlık her tarafta çoğaldı. Dünyada her tarafta Müslümanlar var ama ahir zaman 
olduğu için şeytan onu da Müslümanlar’ın aleyhine kullanıyor. Müslüman’ı Müslüman’a 
kırdırıyor. Ama ne kadar uğraşsa Allah’ın sevgili kulları, Allah’ın evliyaları kuvvetlidir, 
bırakmaz. Sonunda her zaman olduğu gibi hak zahir olacak, batıl ezilip gidecek. 
Muhakkaktır bu. 

 َوقُْلَجاءاْلَحقَُّوَزَھقَاْلبَاِطلُ 

(Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl.) İSRÂ-81:” 

Hak geldi, bâtıl zail oldu (yok oldu)”Allah’ın kelamıdır bu. Selefi’nin yahut 
ötekilerin, sahabileri sevmeyen insanların kelamı değil, Allah’ın kelamıdır. 1400 senedir 
Allah’a şükür Ehli Sünnet Vel Cemaat yolu devam ediyor. Ötekilerin sesleri çok çıkıyor 
ama azdırlar. Çoğalmazlar da. Oraya gidenleri Allah ıslah eylesin. Çünkü pişman oldukları 
vakit artık çok geç oluyor. Pişmanlık da fayda etmiyor. İnşallah daha önceden akılları 
başlarına gelir. İnşallah buradaki insanlar da muhafaza olsun. 

Allah’a, Peygamber’e, evliyalara muhabbetin faydaları çoktur. Faydasız bir şey değil 
yaptığımız, faydalıdır. Seni ahirette zengin kılacak. Öteki insanlar iflas etmişken, sen zengin 
olacaksın. Dünyada fakir bile olsan, ahirette zenginsin. Bu, dediğimiz gibi kendi amelin ile 
olmaz. En mühim şey burada Peygamber sevgisi, Allah sevgisi, Allah’ın sevgili kullarının, 
evliyaların sevgisidir. Onların himmeti ile onlarla beraber oluruz inşallah. Allah herkese 
hidayet versin.  

Çoluk çocuk da çok ortada. Memlekette durumlar kötü. O çocuklar da inşallah 
muhafaza olur. Üç kuruşluk para kazanacağım diye binlerce genci mahvediyorlar. O 
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yedikleri beyaz zehirden o çocuk nasıl yiyorsa Allah o işi yapan insanların da içini yakacak. 
O zannetmesin ki fayda sağlıyorum. Nasıl mahvediyorsun aileleri, çoluk çocuğu? Ne ahlak 
bırakıyorsun, ne ırz, ne namus, ne insanlık bırakıyorsun. Nasıl yapıyorsunuz bre 
terbiyesiz insanlar! Zıkkım olur o sana. Zehir her taraflarını parçalayacak o işi yapan 
insanların.  

Allah akıl fikir versin. Tövbe etsinler, tövbe kapısı açıktır daha. Kıyamet gününe 
yaklaştık ama tövbe kapısı açıktır. Büyük alametlerden, güneş batıdan çıkana kadar açıktır. 
Dağlar kadar günah yapsa dedi Peygamber Efendimiz, tövbe ettikten sonra hepsi sevaba 
çevrilir. Onun için bu işi yapanlar Allah rızası için bıraksınlar. Ahiretlerini kurtarsınlar. 
Kanmasınlar bu dünyaya. Bu dünya kalmaz. Zenginim, şuyum buyum deme. On sene de 
yaşasan, elli sene de yaşasan, yüz sene de yaşasan gidiyorsun. Ebedi hayata, ebedi olarak ya 
cennete, ya cehenneme gideceksin. Allah herkese izan, akıl versin. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

29 Kasım 2014 Tarihli Sohbeti/Eyüp Sultan Sohbetleri 
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