
	
	

	
	

	

	

 
 

SÖZÜN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRIN 
 

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;  

 

ٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة فَتُْصبُِحوا  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ
	َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû 
kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn” “Ey iman edenler! Size bir fasık 
bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o 
haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat Suresi – 6) Allah Azze ve Celle; “Biri size bir 
haber getirirse, bakın o insanın aklı başında mı? Doğru insan mı değil mi? Bu getirdiği 
haber doğru mudur değil midir iyice öğrenin ki daha sonra insanlarla aranızda bir tatsızlık 
olur, bakarsın o adamın söylediği gibi değildir de pişman olursunuz.” diyor. 

İnsanoğlu yanlış anlayabiliyor, çoğu zaman böyle şeyler oluyor. Onun için bir haber 
geldi mi sana birisi bir şey söyledi mi doğru mudur değil midir diye iyice öğrenmek lazım. 
Çünkü getiren insan fâsık olabilir yani sâlih olmayan, iyi işi olmayan bir insan olabilir. 
Zaten birisi sana canını sıkacak bir haber getirdi mi Müslümanlar arasında bir tatsızlık 
olsun diye getiren, haber doğru bile olsa, o da fâsık sınıfına girmiş olur. 

“Müslümanlar arasında muhabbet olsun.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Hadis-i Şerif’te de okuduk; “Bir Müslüman, Müslüman kardeşine muhabbetle bakarsa, bir 
sene Mescid-i Nebevi’de itikâf etmekten daha hayırlıdır.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Artık düşünün ne kadar önemli. 

Onun için Müslümanlar arasında fitne ve tatsızlık çıkaran, nefret uyandıracak şeyler 
getiren insan da fâsık cinsine girmiş oluyor. Ona dikkat etmek lazım, bizim de bu gibi  



	
	

 

 

 

 

şeylerden uzak durmamız lazım ki hem fâsık sınıfına girmeyelim hem de o güzel mertebeyi 
alalım. Müslümanlar arasında muhabbet, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbetidir, 
O’nun sevdiği şeydir, ona dikkat edelim inşallah. 

Allah hepimize birbirimizi sevmeyi daha fazla nasip etsin, Müslümanlar daima 
doğru yolda olsun inşallah. Allah’ın sevmediği kimseleri sevmeyiz; Allah’ın, Peygamber 
(s.a.v.)’in sevdiği insanları da sevelim inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Mayıs 2017/22 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


