
	
	

	
	

	

	

 
 

BİRBİRİNİZE KÖTÜ DÜŞÜNMEYİN 
 

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 Azze ve Celle Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor:  
 

َن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوَال تََجسَُّسوا َوَال  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیًرا مِّ
	یَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا

 
“Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran minez zanni, inne ba’daz zanni ismun, ve 

lâ tecessesû ve lâ yagteb ba’dukum ba’dâ” “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. 
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 
Birbirinizin gıybetini yapmayın.” (Hucurat Suresi – 12) Allah Azze ve Celle; “Birbirinize 
kötü düşünmeyin, zan etmeyin” diye bize öğüt veriyor, yol gösteriyor. “Onun azı bile 
kötüdür” diyor Allah Azze ve Celle.  

İnsanlara, daha çok mü’minlere, iman eden insanlara şeytan daha fazla musallat 
olur ki toplanmasınlar, birlik olmasınlar diye onlara vesvese verir. Suizan dediği başkasına 
karşı kötü düşüncedir. “Bu insanlar böyle yaptı, ben onlara karşı ne yapayım?” diye 
düşünmek gibi. Hâlbuki ortada hiçbir şey yok. Sırf bu adamın kötü düşüncesinden dolayı, 
vesveseden dolayı Müslümanların araları bozuluyor. Şeytanın da istediği bu, şeytana tabi 
olanların da istediği bu.  

Çoğu zaman Şeyh Efendi Hazretleri, ona kötü geldiği halde bir şey yapmaz, bir 
mazeret gösterirdi, böyle değil diye ihvanların arasını, Müslümanların arasını düzeltmeye 
uğraşırdı. Allah’ın, Peygamber (s.a.v.)’in sevdiği yol budur. Suizan yapmayın, birbirinize 
kötü düşünmeyin. Kötü olsa bile hiç onu aklından geçirmemek lazım. “Bu böyle değildir, 
bu vesvesemden dolayıdır.” diye düşününce rahat eder insan, Müslümanlar arasında sevgi 
olur, saygı olur.  

 



	
	

 

 

 

 

Öteki türlü hiç yoktan, bir kötü düşünceden dolayı adama kötü davranırsın. O da 
tabi kötü davranacak; o vakit huzur kalmaz, bereket kalmaz, insan günaha girer. Bu mesele 
mühim meseledir çünkü insanların hepsi ayıp arıyor, birbirinin ayıbını arıyor. Allah da 
“Tecessüs etmeyin, araştırmayın, birbirinizin arkasından konuşmayın.” diyor. Güzel 
öğütler veriyor Allah Azze ve Celle.  

Allah hepimize bu öğütleri dinlemeyi, onları yapmayı nasip etsin. Çünkü dinlemek 
başka, yapmak başka. Mani çok çıkar, şeytan çoktur. İnsan iyilik yapmaya kalkınca, mani 
olacak çok şeyler var. Allah muhafaza etsin. Allah (c.c.) Müslümanlar arasındaki fitneyi 
söndürsün inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Mayıs 2017/19 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


