
 
 

 

 

 

 

 
KARINCAEZMEZ EFENDİLER 

 
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:  

 ِضَرارَ  الَ َضَرَر َوالَ 
 

“La darara vela dırar”. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her hadisi bir şaheserdir. 

Yani küçük bir cümleyle insanlara hidayeti gösteriyor, doğru yolu gösteriyor. 

“La darara vela dırar” ne demek? Zarar ziyan vermek İslam’da yoktur. Zarar ziyan 

dediği nedir? İşte gördüğümüz, ortalığı tahrip eden, ortalığı kaosa sürükleyen, fitne yapan, 

çoluk çocuk demeden kim önüne gelirse öldüren bu terörist denen insanların yaptığıdır. 

Onun için bu, Müslümanlıkla alakası olmayan bir şeydir. İnsanlara kim zarar verirse, zarar 

ziyan verirse Müslümanlıkla alakası yoktur.  

Bütün dünya, Müslümanlar böyle düşünüyor ama bu Kur’an bilmeyen, hadis 

bilmeyen insanlar da; “Biz Allah için savaşıyoruz!” diyorlar. “Allah için” deyip, zarar ziyan 

vererek gittiğin bu yolu İslam yolu diye tanıtamazsın. Bu, şeytanın yoludur. Zarar ziyan 

veren şeytanla beraberdir. İslam’la beraber olamaz, Peygamber (s.a.v.)’le beraber hiç 

olamaz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her şeyin usulünü gösterdi, insanlara nur gösterdi, 

zulmet göstermedi. Değil insanlara, hayvanlara bile merhamet etmek lazım. Bazı 

mübarekler vardı, lakap bile vermişlerdi onlara. “Karıncaezmez” diye bazı mübarekler 

vardı. Yani yürüdüğü vakit karıncaya basmasın, haşerata basmasın diye dikkat ederlerdi. 

Hâlbuki kim dikkat eder onlara? İnsan o kadar dikkat edemez.  

Onlara bile o kadar dikkat ettiler ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek sözü 

başları üstündeydi. Hürmet ettiler, hürmet buldular. Kimse binlerce sene yaşamadı, herkes 

ahirete irtihal etti. Herkes ahirette mükâfatını, ecrini alır. Kim ki dinlemez, “Ben şöyleyim, 

ben böyleyim…” der; ahirette hesabını verecek, ahirette sorulacak.  



 
 

 

 

 

 

Dikkat edin de hiçbir şeye zarar vermeyin, ziyan vermeyin, nefsinize hâkim olun. 

Nefse hâkim olmak büyük bir iştir, kolay değildir. Allah hepimizi iyiyi görmeye ve iyiye 

tabi olmaya vesile olsun inşallah. İyilerle beraber olalım. Şeytanla beraber olanlara da Allah 

hidayet versin diyelim, ne edelim artık.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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