
	
	

	
	

	

	

 
 

DÜNYA KÖTÜLÜKTEN BOZULDU 
 

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 

 
 ظَھََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاسِ 

 
“Zaheral fesâdu fîl berri vel bahri bimâ kesebet eydin nâsi” “İnsanların bizzat kendi 

işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.” (Rum Suresi-41) Allah Azze ve 
Celle; “Bu dünyada her tarafta fesat doldu, dünya bozuldu.” diyor. Ne için bozuldu? 
İnsanların kötülüklerinden, insanların zulmünden bozuldu. Hiçbir şey artık tutmuyor, her 
şey zulümle, Allah’a isyanla yönetildiği için dünya bozuldu artık. Kıyamet yaklaştı, ancak 
Mehdi Aleyhisselam düzeltebilir onu. O da inşallah yakındır.  

Şimdi ne yapalım? Dünyada herkes kötülük yapıyorsa biz de mi yapalım? Yok, 
bilakis biz iyilik yapalım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Ahir zamanda bir 
sünnetimi ihya eden, bir iyilik yapan insan yüz şehit sevabı alacak.” Onun için, her taraf 
kötülükle dolu olunca onlara uyup da “Herkes yapıyor, biz de yapalım.” demeyin. 
Nefsinize hâkim olun, nefsinizi zapt edin.  

“Her taraf bunu yapıyor, ben ne için yapmayayım?” Yapma çünkü Allah (c.c.) 
yapma diyor sana, kötülük yapma diyor. Kötülük yapan kötülük bulur, başka bir şey 
olmaz. Kötülükten iyilik çıkmaz, ancak iyilikten iyilik çıkar, güzellik çıkar. İstediği kadar 
yapsın, kötülüğün hiçbir faydası, kârı olmaz kendisine, yanına kâr kalmaz, onun hesabını 
verir. Dünyada da hayrını görmez, ahirette de hayrını görmez.  

Bu insanların başkasının hakkını muhafaza etmesi lazım, hakka riayet etmesi lazım. 
İnsanlar hakka riayet edip de kendi hakkını kabul ederse, herkes rahat geçinir, iyi geçinir. 
Ama “Ben fazla kazanayım.” deyip de başkasının hakkını alan insan kendini aldatmıştır. 
Hiçbir faydası yok, hiçbir kâr yok onda. Kâr, ahiret için doğru yolda olmaktadır.  



	
	

 

 

 

 

Allah (c.c.) hem dünyada sana rahatlık verir hem ahirette. Allah bizi hakkı gözetenlerden 
eylesin inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
27 Nisan 2017/01Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


