
 
 

 

 

 

 

 
İYİYİ İYİ, KÖTÜYÜ KÖTÜ GÖRELİM 

 
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.) buyuruyor:  

 

 

“Allâhümme erine'l-hakka hakkan ve'rzuknâ ıttibâ'hû ve erine'l-batıle bâtılen 

ve'rzüknâ ictinâbehû” “Allahım! Bize hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip eyle. Batılı 

da batıl olarak göster, ondan kaçınmaya muvaffak kıl.”  

Allah bize hak olan şeyleri, hak göstersin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

Çünkü insanlar kötüyü hak diye, iyi diye söylüyor; nefisleri ne istiyorsa onu yapıp 

gidiyorlar. Yani bu insanlar çoğu zaman normal hayat böyleymiş gibi günahları işliyorlar, 

vicdanları da sızlamıyor. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Allah bize kötüyü, 

kötü olarak göstersin; ondan nefret edelim, ondan uzak duralım.” diyor.  

Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel bir duasıdır. Hem dua hem de insanlara 

nasihattir. Kötüyü iyi görmeyin, iyiyi iyi görelim. Şimdi tersi oluyor; insanlar iyiyi kötü 

görüyor, kötüyü de iyi görüyor. Allah (c.c.) görmemiz için bize yardım etsin; nedir kötü, 

nedir iyi görelim. Allah bizi kötüden uzak tutsun; iyiye meyil edelim, iyiyi sevelim, iyi 

şeyleri yapalım, hayırlı şeyleri yapalım.  

Bunu yapan, buna muvaffak olan insan Allah’ın sevgili kulu, insanların da sevdiği 

biri olur. Bir kötülük yapan insanın, kendisi kötülük yaptığını bilmese de diğer insanlar 

bilir. O, insanlara kötülük ettiğinde, insanlar ondan nefret eder ve onu sevmez. Bir insanın 

sevilmemesi de kendisi için güzel bir şey değildir. Ama şeytan onu hissettirmiyor. 



 
 

 

 

 

 

İnsan kötü bir şey yaptığını, ne için yaptığını sezmeden yapıyor. Allah çoğu insanı o 

şeyden korusun, inşallah bizi de korusun. İyiyi, iyi görelim, kötüyü de görelim, kötüden 

uzak duralım, iyiyi yapalım inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Ekim 2016/06 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


