
	
	

	
	

	

	

 
 

KÖTÜLÜKLE İYİLİK OLMAZ 
 

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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
 

وْا لََعاُدوْا لَِما نُھُوْا َعْنھُ   َولَْو ُردُّ
 
“Ve lev ruddû le âdû li mâ nuhû anhu” (Enam Suresi-28) “Eğer (dünyaya) geri 

gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir.” Allah Azze ve Celle 
buyuruyor ki: “Kıyamet günü kâfirler yahut müşrikler, bir de Allah’ın emrine uymayan 
insanlar, cehennemde oldukları vakit ‘Bizi dünyaya geri götürün, orada böyle yapmayız, iyi 
şeyler yaparız, Allah’ın emirlerini yaparız’ diye bağırırlar.” Avazı çıktığı kadar bağırırlar 
orada. Tabi çektikleri eziyetten dolayı, kolay değil ama Allah Azze ve Celle diyor ki: 
“Onlar dünyaya gelseler, gene aynı şeyi yaparlar.”  

Nefislerine mağluptur onlar yani iflah olmayan. İnsan dünyadayken gayret gösterip, 
iyilik yapar, artık gözünü yumduğunda geri dönemez. Bu dünyada ne kadar yaparsa, yapar. 
Onun mükâfatını Allah Azze ve Celle ahirette verecek. Ya mükâfat verir yahut ceza verir, 
başkası yok. Bu sebeple, sonradan pişman olmamak için dünyada iyilik yapın, Allah’ın 
emirlerine uyalım inşallah.  

Kötülüğe alışmış insan değişemez. Kendisini kötülüğe kaptırıp da onun peşine 
giden insanın ne kadar uğraşsa değişmesi çok zordur. Kötülükle iyilik olmaz. “Ben bu 
kötülüğe iyice doyayım, ondan sonra doğru yola geleyim.” derse olmaz. Muhakkak o 
vaziyetten kurtulmak için gayret göstermesi lazım.  

Herkesin kötü bir alışkanlığı var, onu bile yavaş yavaş gayret edip de ondan 
vazgeçeyim diye uğraşması lazım. Ne gibi yasaklar varsa onlardan uzak durmak lazım. 
Emirler varsa onlara da uymaya uğraşalım. Yasaklar 800’den fazla var, emirler de 500 
kadar var. Hepsini herkes yapamaz, yapabildiği kadar gayret göstersinler. Niyeti bunlardan  



	
	

 

 

 

 

kurtulmak olduktan sonra Allah niyetine göre verir, onu mükâfatlandırır, cezalandırmaz. 
Allah (c.c.) nefsimize uymamak için hepimize bu kuvveti versin inşallah.  

Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
27 Mart 2017/28 Cemaziyelahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


