
 
 

 

 

 

 

 
KÖTÜLÜK YAPAN İNSAN AKILSIZDIR 

 
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 ki: “Allah (c.c.) bir insana bir şey murat 

etti mi o insanın aklını alır. O kimse bir iş yapıyor, Allah Azze ve Celle ondan sonra aklını 

veriyor. Sonra da o kimse kalkıp bakıyor; „Allah Allah! Ben ne yaptım! Ne için böyle 

yaptım?‟ diye düşünüyor. Demek ki kötü bir şey yapılmıştır çünkü normal bir iş, iyi bir iş 

yapılacaksa Allah Azze ve Celle aklını almaz. 

Bir kötülük yapan insan muhakkak akılsızdır, akıl dışı bir şey yapmıştır. Hata 

demek, yanlış demek. Yanlış demek, akla muvafık olmayan şeylerdir, akılsızlıktır. İyi şeyler 

hata değildir. Hata, yanlış, kötü şeylerdir. Onun için, bir iş yapmadan önce düşünmek 

lazım, Allah‟a tevekkül edip, Allah‟tan yardım istemek lazım. “Bu işi yapıyorum ama 

yanlışsa beni bu yoldan çevirsin.” diye Allah‟a iltica etmek lazım. Bir bilen varsa onlara 

sorup, danışıp öyle işe girmesi lazım. 

Hem Allah‟a tevekkül edecek hem de aklını çalıştırıp, danışacak. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) başka bir hadisinde;  

 ِاْعقَْل َوتََوكَّلْ 

“İ'kal ve tevekkel” dedi bedeviye. Sahabe; “Allah‟a tevekkül ettim.” diye devesini 

salıverdi, deve kaçtı. “İ'kal” demek yani hem bağla hem akıllı ol, ondan sonra Allah‟a 

tevekkül et demek. Yani sebeplerini araştırman lazım, ona göre iş yapacaksın.  

Çoğu insan bir şeyler yapıyor, sonra “Nasıl yaptım ben bu şeyi?” diye pişman 

oluyorlar. Demek ki hata yapıyor. Allah bizi hatadan uzak tutsun inşallah. Dünyada hatalar 

olur, insanlar insanları kandırabiliyor. Onda da gene bir araştırıp, ölçüp, biçip, ondan sonra 

akla uyarsa o işi yaparsın. Yok, bir iş yapacağım diye işe dalmak iyi olmaz. Elindekini de 

uçurursun, ondan sonra da pişman olursun.  

 



 
 

 

 

 

 

Allah bizi hatadan uzak tutsun, daima aklımız başımızda olsun inşallah. Hata 

yaparsan dünya işi için de kötüdür ama ahiret işi için daha kötüdür. Ahiret için hata 

yapsan, hele kul hakkına girsen, o vakit büsbütün işin kötü. Başka hata yaptın, tövbe 

edersen o günahını Allah affeder ama kul hakkına sakın girme! Bunu devamlı tembih 

etmek lazım. Her gün bile aynı şeyi söylesek gene yetmez. Kul hakkı çok mühimdir, ona 

dikkat edin. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

18 Ocak 2017/20 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


