
	
	

 
 
 
 
 
 
 

CEHENNEM ATEŞİNDEN KORUNUN 
 

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. 

 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

 یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenû kû enfusekum ve ehlîkum nâran” (Tahrim Suresi – 6) 
Allah (c.c.) diyor ki: “Çocuklarınızı, kendinizi ateşten, cehennemden koruyun. Cehennem 
ki onun yakıtı taşlardan ve insanlardandır.”  

Onu Allah Azze ve Celle insanlara ceza olarak vermiş. Kim ki kendini korumazsa, 
kendi kendini ateşe atmış olur. Allah kimseye zulmetmez, insan kendine zulmeder. Allah 
Azze ve Celle onun için tembih ediyor. Kendini koru, günahtan koru, kötülükten koru ki 
ateşten de korunmuş olursun. Sırf kendini değil, akrabanı, çocuklarını, kim varsa onları da 
koru diyor.  

Korumak işin aslıdır. İnsan kendini korur, düşmana karşı korur. İnsan kendini 
koruyunca selamete çıkar. Esas bizim korunacağımız şey ebedi cehennemdir, ondan 
korunmak lazım. O da Allah’ın emirlerini yaparak olur. Böylece kendini korursun, aileni 
korursun, akrabanı korursun. Korunmak da her bakımdan iyidir, dikkat edeceksin. “İyi 
nedir, kötü nedir? Kim iyidir, kim kötüdür?” bileceksin, onlardan uzak duracaksın. İlk 
başta kendini haramdan koruyacaksın. Ne gibi haram işler varsa onlar güzel görünür, cazip 
gözükür ama esas tehlike onlardır. Onlardan korunacaksın, aileni koruyacaksın. Uyanık ol! 
“Nedir, nereden kötülük gelecek?” bunlara dikkat et!  

Askerdeyken, geceleyin nereden, nasıl korunacaksın diye talim ederler. Burada da 
Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i, evliyaları, âlimleri sizi talim etsinler 
diye göndermiş. Kendinizi korumanız için, nasıl korunacaksın diye onlar yol gösteriyor. 
Düşmana hiç taviz vermeyin çünkü taviz verince tehlikeye düşersiniz. Acımasız bir 
düşmanımız var ama insan isterse ondan da kolay korunur. Yok, “Ona tabi olayım, ona 
teslim olayım, teslim olunca bana acır da bir şey yapmaz.” demeyin. Bu çok acımasız bir  



	
	

 

 

 

 

düşmandır, hiç acıma diye bir şey yok. Seni cehenneme götürmeden bırakmaz.  

Allah düşmandan muhafaza etsin. Kendimizi O’nun yardımıyla korumaya 
muhtacız. Bize yardım edecek olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbeti, O’na 
hürmetimiz, O’na tazimimizdir. Bu bizi korur, kötülüklere karşı büyük bir kalkandır. Hz. 
Peygamber (s.a.v.)’e muhabbetiniz ne kadar çok olursa, o kadar daha fazla korunursunuz.  

Bu ayın hürmetine, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek doğumu ve 
Rebiül’evvel’in hürmetine Allah bizi kötülüklerden korusun inşallah. Allah (c.c.) O’nunla 
beraber cennette olmamızı nasip etsin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
22 Kasım 2017/04 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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