
	
	

 
 
 
 
 
 
 

GÜNAH DA SEVAP DA KATLANARAK ÇOĞALIR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kim hayırlı bir iş gösterip de insanlar 
onu yaparsa, o da aynı şekilde ecir alır, sevap kazanır.” Bir kişiyse, bir kişinin sevabını, iki 
kişiyse iki, onsa on, yüzse, yüz kişinin sevabını alır, binse bin kişinin sevabını alır. O 
insanların da sevabından eksilmez. Milyon insana yol gösterdi, aynı şekilde aynı sevabı 
Allah ona verir. Yüz milyon kişiyse, Allah Azze ve Celle ona gene o kadar sevap yazar.  

Bir de insanlara kötü yolu gösteren insan, o da aynı şekildedir. Bir kişiyi dalalete 
götürüp, hayırdan men edip, doğru yolu göstermeyip veya kendi kafasına göre bir şey 
çıkarıp, ona tabi olacaksınız der, Allah’ın razı olmadığı şeyi iyidir diye gösterip de bir kişiyi 
yoldan çıkardı mı Allah bir kişinin günahını ona verecek. İki kişi çıkarttı, aynı şekilde iki 
kişinin günahı onun boynunda. Yüz kişinin günahı gene onun boynunda, bin kişi ise gene 
öyle. Dalalete götüren insanın, bunların cezası, günahı boynuna olacak. Yüz milyon kişiyi 
doğru yoldan çıkardı, hayırdan men etti, şer gösterdi, bunu yapın dedi, gene aynı şekilde 
cezasını çekecek. 

Normalde bir günah yapana, bir günah olarak cezası olur, bir sevap işleyen ise on 
sevap kazanır. Çünkü burada insanları yoldan çıkarmış, onun affı yok. “Başkasının 
günahına girdi.” derler. Kim olursa olsun, Allah herkesi insan olarak yarattı. Kimsenin 
kimseye Allah’a karşı gelmesi için emretmeye hakkı yoktur. Hak yolda gidenleri bırakacak.  

Sen meşhur olacağım diyorsun, nefsine uyuyorsun, onun da cezasını çekeceksin. 
Bunun başka yolu yok çünkü Allah’a karşı geliyorsun, Allah’ın söylediklerine karşı 
geliyorsun. Sen olmasan, bu insanlar senin yolunda gitmeseler, bu cezayı çekmeyecekler. 
Madem sen onları kendi yolundan götürüyorsun, kim olursan ol onun cezasını çekeceksin. 
Allah indinde herkes eşittir. “Bütün insanlar beni seviyor.” dersin ama Allah seni sevecek 
diye bir kaide yok. Sen Allah’ı seversen, Allah seni sever. Yok, Allah’a karşı gelirsen, isterse 
bütün dünya senin peşinde olsun hiçbir kıymeti yok.  

Onun için bu insanların dikkat etmesi lazım, akıllarını kullanmaları lazım. Akıllıyız  

 



	
	

 

 

 

 

diyorlar, gittikleri yol, yol değildir. Düşünmeleri lazım. Gene diyoruz ki Allah insanlara akıl 
fikir versin de iyi düşünsünler. İnsan düşünürse bilir ki herkes eşittir, kimsenin kıymeti 
yoktur. “En kıymetliniz Allah’tan korkanınızdır.” diyor Allah Azze ve Celle. Onun için 
bunu düşünmek lazım. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın, bu kötü insanların peşinde 
koşturmaktan muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
25 Eylül 2017/05 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 
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