
 
 

 

 

 

 

 
HERKESİ KANDIRDILAR 

 
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. 
 

Allah Azze ve Celle Kur’an’da buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim  

  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما
 بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû 

kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn”( Hucurat Suresi-6)( Ey iman 

edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza 

pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.) Allah Azze ve Celle’nin fasık 

dediği kimse Allah’tan korkmayan kimse demektir çünkü yalan haber getirir. Bu 

insanlardan bir haber geldi mi çok dikkat edin, insanlara zulmedip de sonra pişman 

olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. 

Şeytan rahat durmaz, bir hayır bir iş olur, o işi hemen kendi istediği şekle çevirmek 

ister. İnsanların içinde fasık da var, iyisi de var, kötüsü de var. Onun için fırsat fasıkın eline 

geçti mi iftira da edebilir, yalan da söyleyebilir, her türlü pisliği de yapar. Neden? Çünkü 

Allah’tan korkmaz, bunun hesabını vereceğim diye düşünmez. Ama onun bu işine 

yardımcı olmak da iyi değil. Onun, yaptığı işten memnun olmasına yardımcı olmayın diyor 

çünkü iyi insanlara zarar verirsiniz, ondan sonra pişman olursunuz.  

Şimdi kötü insanlar kendi emelleri için iyi insanlara da zarar veriyor. Hiç alakası 

olmayan insanları namaz kılıyor diye, bu cemaattendir diye çıkarıyorlar, başka bir şey yok. 

Cemaat dedin mi artık hemen her şey bitti, olmaz. Allah yardım etti bize. Allah zulmü 

sevmez, hakkı sever. 

Bu memlekette herkes kandı. En baştakinden en sonuna kadar herkes bunları iyi 

zannetti. Bu insanların, bir türlü bir okuluna şuyuna buyuna derken, herkesin çoluk 

çocuğu oraya gitti, bizim bile gitti. Buralara gitti diye Allah’a küfretmedi. Tövbe ettikten 

sonra Allah affeder. Artık hiç alakası olmayan insanlar zulüm görüyor, olmaz. Buna çok 

dikkat etmek lazım çünkü zulümle iş olmaz, hakla olur.  



 
 

 

 

 

 

 

Bu çok acil bir meseledir. Taa birinci günden kalbimize geldi. Bu şeyden dolayı çok 

insan zulüm görecek, hiç alakası olmayan insanlar ne yapacağını şaşıracak. Bu çok çabuk 

düzelmeli çünkü geciken adalet, adalet değildir. Buna dikkat etmek lazım. Bu işi yapanlara 

da Allah yardım etsin ki iyiyi kötüyü ayırsınlar.  

Bir tane iyi için, beş tane kötü çıksın bir şey değil ama bir tane iyi zulüm görmesin. 

Zulüm görmemek daha iyidir. Onlar Allah’ın hakkı, iyilere zaten Allah yardım etti, yoksa 

başka türlü bir şey olmazdı. Allah bizimle olsun, mühim olan odur çünkü kalpler Allah’ın 

elindedir. Kalbi çevirdi mi kimse onu çeviremez. Allah insanın içinden, kalbinden çevirip 

korkuyu aldı mı ne tank durur karşısında ne tüfek. Tankın içine de korku verdi mi isterse 

bütün silahlar onun olsun gene bir fayda etmez.  

Bunu unutmamak lazım, her şey Allah’ın elindedir. Hak Allah’tır. Mazlumun ahı 

perdesiz çıkar, karşısında perde durmaz, doğrudan arşı alaya yetişir. Bunu, bizim 

memleketin faydası için söylüyoruz.  

Dediğimiz gibi, bir mazlum içeriye girip de bir zarar göreceğine beş tane kötüye 

olması daha iyidir. Bir mazlumun ahı, bin tane, yüz bin tane adamdan daha zor olur. Allah 

kimseye zulmetmemize müsaade etmesin inşallah; iyiyi göstersin, hakkı göstersin, 

fasıklardan, kötülerden muhafaza etsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha                                                           

  Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
29 Temmuz 2016/25 Şevval 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


