
	
	

	
	

	

	

 
 

KÖTÜ YOLDA OLANLARA İMRENMEYİN 
 

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 diyor ki: “Hepiniz iyilik yapsanız, bütün âlem, bütün dünya, 
kâinat iyilik yapsa, Bana bir zerre kadar faydası yoktur. Hepiniz günah işleseniz, bütün 
kâinat günah işlese, onun da hiçbir zararı yok, Bana zerre kadar zararı olmaz.” Allah Azze 
ve Celle onu söylüyor. İnsanların yaptıkları şeylerin faydası da zararı da kendilerinedir.  

Yaz oldu mu biri ötekisini görür; “Bu şöyle yaptı, ben de aynı şekilde yapayım.” 
der. Zanneder ki toplu halde günah işlesek Allah Azze ve Celle bizi görmeyecek yahut 
hepimiz çoğuz diye hesap kaynayacak, bizim yaptıklarımız haltlar kaynayıp gidecek. Yok, 
Allah Azze ve Celle her insanın hesabını ayrı ayrı yapacak, isterse milyar olsun, isterse 
trilyon olsun hiç farketmez. Günah yaptın mı muhakkak onun hesabını çekeceksin, onun 
cezasını çekeceksin. Ama Allah (c.c.) “Erhamerrâhimin” dir, merhametlidir, tövbe kapısını 
açık bırakmış. Tövbe edersen kurtulursun, Allah Azze ve Celle günahları affeder.   

Milyonlarca insan yazın her türlü şeyi yapıyorlar, Allah’a karşı geliyorlar; “Bir şey 
olmaz, biz görünmeyiz, aradan kaçarız…” diye bir şey yok. Şimdi de gördük, bir yerlerde 
millet, yüz binlerce insan oraya buraya saldırmış, kırmış, yakmış ama tabi onlar hepsini 
istese de yapamaz. Ama yapmak istese de ne hapiste yer var, ne başka yerde, onların 
hepsini tutamaz.  

Allah Azze ve Celle böyle değil, Allah kadir ve muktedirdir, her zerreden bilgisi 
vardır. Hiçbir şey bir gaflet içinde olmaz. Çünkü dünya, kâinat Allah Azze ve Celle’nin 
nazarıyla kaimdir. Onun için Allah’ın büyüklüğünü, Allah’ın azametini insanlar unutmasın. 
“Bu yaptı, ben de yaparım, bir şey olmaz…” yok öyle.  

İnsanlar sırf dünyada birbirini kandırır; birbirine bakıp kötülük de yapar, iyilik de 
yapar. Onun için kötülüğe yahut kötü yolda olanlara imrenmeyin. Onlara tâbi olmayın, iyi 

 



	
	

 

 

 

 

insanlarla beraber olun. Allah yardımcı olsun, Allah ıslah etsin diyoruz çünkü yaz oldu mu 
şeytanlar daha da çoğalıyor, daha fazla günah işleniyor. Allah muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Temmuz 2017/16 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


