
 
 

 

 

 

 

 
FİTNEDE ISRAR ETMEK İNATTIR 

 
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. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Benim lisanımdan, Peygamber (s.a.v.)’in 

söylediği sözdür diye söyleyip de o yalan olunca, o insan cehennemdeki yerini garanti 

etmiş olur, hazırlamış olur.” Ne için böyle dedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)? Çünkü 

insanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hürmetine her şeyi yaparlar. Kötü niyetli insanlar 

da onu kullanır diye, insanları uyandırmak için böyle demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize her şeyi izah etmiş, göstermiş. Son, veda 

hutbesinde de insanlara en başta; “Müslümanın Müslümana kanı haramdır, malı haramdır, 

ırzı haramdır, hiç birine yaklaşamazsın.” demiştir. Sen nasıl kendi malına, ırzına, neyin 

varsa ona saygı gösteriyorsan, bütün Müslümanların her şeyine de aynı şekilde saygı 

göstermen lazım.  

Bunu yapmayan insan Müslümanlıkla alakası olmayan bir insandır. Bu insana, Allah 

kıyamette bu şeyleri soracak. İnsanın ahirete inanmış olması lazım. Bu, hesapsız gitmez. 

Ne için bunu söylüyoruz? Büyük bir fitne var ortalıkta. Fitneyi, Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in sözüdür diye millete gösteriyorlar, söylüyorlar.  

Bir defa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kalkıp da insanlara emir vermesi öyle 

kolay değildir. O mertebeye ulaşacak adamın bir defa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’ e 

ulaşan silsilesi olması lazım. Ulaşsa bile o insanlar öyle emirler vermezler. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği yolun aynısını söylerler, bir kelime fazla söylemezler, 

azaltmazlar da aynen devam eder.  

Burada buna hala kanmış insanlar var, uyansınlar. Ahir zamanda deccaller çıkacak. 

Deccal nasıl bir adamdır? Bütün kötü insanlar, kötü kadınlar, kötü gayri meşru çocuklar 

hepsi Deccal’le beraber gidecek. Müslümana gelecek, yanında cennet cehennem gibi bir 

şey var. “Beni kabul edersen seni cennete sokarım” der. Onu kabul ederse hemen onun 

sol tarafındaki cehenneme girmiş olur. Kabul etmezse cennete girmiş olur. Cehennem 

gözüken şey cennettir.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Onun için, insanlar uyansın, dünyalarını da ahiretlerini de kurtarsınlar. Helal 

bellidir, haram olan şey bellidir, iyi bellidir, kötü bellidir. Allah insana akıl vermiş onu 

kullansın. Bu kadar yapılan şeyden sonra da artık günahı kendisine olur. İnsanlar uyansın, 

tövbe etsinler çünkü büyük bir fitne oldu. Şimdi ahir zaman, fitnenin bol olduğu 

zamandır, insanlar dikkat etsinler. 

Bir defa silsilesi olmayan insanlara tâbi olmasınlar. Dikkatli gezinsinler, arasınlar, 

araştırsınlar. Kalbi nereye atarsa öyle yapsın ama fitne olmuş, büyük bir şey olmuş, daha o 

yolda gitmek inattır. İnat eden kimdir? Şeytandır. Şeytanın en büyük sıfatı inat, inatlıktır. 

Yapmam dedi yapmıyor, secde etmem dedi etmiyor.  

Onun için dikkat edin. Bu yoldan, bu kötü yoldan ayrılmanın vebali yoktur. Bilakis 

sevabı vardır, Allah’ın rızası vardır. Tövbe edip, istiğfar edersen Allah onun yerine sana 

sevap yazar. Yaptığın, bilmeden yaptığın şeyleri affeder. Ama bundan sonra yapılırsa, o 

vakit herkes kendi cezasını çeker. Allah akıl fikir versin diyoruz başka şey demiyoruz. 

Allah hepimizi inşallah doğru yoldan ayırmasın. 

El Fatiha                                                            Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Temmuz 2016/24 Şevval 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


