
 
 

 

 

 

 

 
GÜNAHI ÖĞRETMENİN CEZASI 

 
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’ın bazı sevdiği kullar var, onlar Allah’ın evliyalarıdır. Onlara söz, laf eden, 

Allah’a karşı gelmiş olur. Onlara eziyet etmeye kalkan Allah’a karşı gelmiş olur ve Allah (c.c.) 

onlara eziyet eder, müstahak oldukları muameleyi yapar. Çünkü Allah’a karşı gelince, vakti 

gelince muhakkak Allah’ın onlara vereceği bir ceza vardır. 

Bir insan çıkıp da bir şey söyleyince, kötü bir şey deyince, Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) diyor ki: “Bir insan yaptığı kötülüğü başkasına öğretirse, ne kadar insan o kötülüğü 

yaparsa, o kadar günah da ilk yapana, öğretene yazılır. Ne kadar iyilik öğretip de iyilik 

yapılırsa, o kadar iyilik yazılır, sevabını alır.” 

Son zamanlarda böyle bir tayfa çıkmış; ne sahabe biliyorlar ne evliya biliyorlar ne 

âlim biliyorlar. İki kuruşluk dünya menfaati için herkese saldırıyorlar. Başkalarına da bunları 

öğretiyorlar, moda gibi olmuş. Ne kadar insan o günahı işlerse, o da onun boynuna günah 

olarak yazılır, cezasını çekecek. 

Allah Azze ve Celle Kur’an’da da söylüyor: “Benim evliyalarım var, Benim 

sevdiklerim var, onlara hürmet edin, onlara tâbi olun” diyor. Bizim atalarımız, dedelerimiz 

bin senedir İslam yolunda büyüklere hürmet eder, evliyalara hürmet eder. Onların dualarıyla 

bu kadar zaferler kazandılar, bu kadar hizmet ettiler.  

Şimdi gelmiş, kendini bilmeyen bir kaç kişi onlara laf eder, onların yaptıklarını 

beğenmez. Sen ne yapıyorsun? Dedikodudan başka şey yaptığın yok; gıybet, iftiradan başka 

yaptığın bir şey yok. O insanlara tâbi olmasınlar diye tembih etmek lazım. Bakıyoruz da çok 

fazla çoğaldılar. Onları Allah’a havale ederiz. Ama çoğaldıkça, o günah bu yolu gösterene 

de yazılıyor. 

Onları önce Allah’a havale ediyoruz çünkü ancak Allah Azze ve Celle onlara 

cezalarını verir. Ama muhakkak cezalarını bulurlar, tövbe etmezlerse cezalarını bulurlar. 

Tövbe ederlerse o başka mesele. 



 
 

 

 

 

 

 “Ettâibü minezzenbi kemen lâ zenbe lehu” “Tövbe edenin, günahtan dönenin 

günahı yoktur.” diyor Allah Azze ve Celle. Onun için bu kapı açıktır. Çoğu zaman, öyle hata 

yapmış insanlar çok oluyor, tövbe ediyorlar, Allah affediyor. Allah akıl fikir versin, onlara 

da doğru yolu göstersin ki başkalarını da yoldan çıkarıp günah işletmesinler.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Kasım 2016/12 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 
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