
	
	

	
	

	

	

 
 

KÖTÜ ARKADAŞIN ZARARLARI 
 

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’da diyor: Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim 
Bismillâhirrahmânirrahim  

	قَاَل قَِرینُھُ َربَّنَا َما أَْطَغْیتُھُ َولَِكن َكاَن فِي َضَالٍل بَِعیدٍ 
“Kâle karînuhu rabbenâ mâ etgaytuhu ve lâkin kâne fî dalâlin baîdin.” (Kaf Suresi-

27) “Arkadaşı; ‘Ey Rabbimiz onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık 
içindeydi!’ der.” Cehennemde yahut Kıyamet Günü, Allah (c.c.) insanları haşrettiği vakit, 
dünyada ahbap olanlar birbirinden kaçarlar. Birisi ötekisini şikâyet eder: “Ben bunu 
azdırmadım, ben buna bu şeyi emretmedim.” der. Orada birbirleriyle kavgaya tutuşurlar. 
Allah Azze ve Celle der ki: “İkiniz de birbirinizden betersiniz, bunları cehenneme atın, 
Ben kimseye zulmetmem. Zulmü insan kendi kendine yapar.”  

Bu dünyada en çok korkulacak şey kötü arkadaştır. Kötü arkadaştan daha beter bir 
şey yok çünkü şeytanın ta kendisidir bu. Onlar kötülük yapar, bir şey oldu mu arkadaş diye 
bir şey kalmaz, sana düşman olur. Seni hem dünyada hem ahirette helak ettirir. Bu 
zamanda ise daha da kötü.  

Kötü arkadaş nasıl olur? Allah’tan korkmayan, insandan utanmayan, her türlü 
kötülüğü yapan insan kötü arkadaştır. Ondan uzak durun! Onu ıslah etmek için bakın, 
olursa olur; sana faydası yoksa, daha da kötülük getiriyorsa ondan kaçın. Bu ıslah olur diye 
hiç beklemeyin, sizi daha da bozar. Bu zamanın en büyük şeytanları bu kötü arkadaşlardır. 
Başka hayırlı arkadaşlar aramak lazım. 

Şimdi insanlar göz önünde, çoluk çocuğun arkadaşlarına dikkat etmek lazım çünkü 
onlar daha da zor. Daha hayatı anlamamışlar, herkese güvenirler. Hele arkadaş oldu mu 
bütün ailesini yahut başka arkadaşlarını karşısına alabilir bu adamın yüzünden. Ama bu da 

 



	
	

 

 

 

 

ahirete gitmeden önce bu dünyada bile kendisine zarar vermiş olur. Arkadaşlık, kardeşlik 
dersin ama bir zaman geldi mi yanında görmezsin, kaçıp gider, seni ortada bırakır, helak 
eder. Kaç kişi arkadaşı yüzünden hapislerde çürüyor. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah 
etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Temmuz 2017/18 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


