
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HERKES YAPTIĞINDAN MESULDÜR 
 

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  

نَساُن أَن یُْتَرَك ُسًدى  أَیَْحَسُب اْإلِ
 

“E yahsebul insânu en yutrake sudâ” (Kıyame Suresi-36) Allah Azze ve Celle 
Kur’an’da; “İnsanoğlu kimseye mesul değil, ona bakan hiç kimse yok, kendi kendine mi 
yaratıldı?” diye soruyor. “Onu kan parçasından Biz yarattık, sonra insan oldu.” İnsan 
olunca da Allah Azze ve Celle onun yaptıklarından, yapacağından, her şeyden muhakkak 
haberdardır. Kendine hesap soran yok zannetmesin. 

Şimdiki insanlar, bu zamanın insanları her şeyi yapıyorlar, hiçbir mesuliyet yok. 
“Biz özgürüz, kendi kafamıza göre yaşarız.” diye düşünüyorlar, yapıyorlar da. Onun için 
ortalık günah dolu, masiyet dolu. Adamlar evlenme bile evlenmiyorlar. Avrupa gibi oldu 
artık. Evlenmeye ihtiyaçları yok çünkü istedikleri vakit her şeyi yapabiliyorlar. Bu büyük 
bir günahtır, bunlar sorulacak, boş değil. Bunun arkası var, sorulacak! “Ne yaptın, ne ettin, 
ne için böyle yaptın?” diye hesabını vereceksin. Sen yaratıldın, sen artık mesulsün.  

İsteyerek yaratılmadın, Allah seni böyle, bu vaziyette, insanoğlu olarak yarattı. Seni 
hayvan olarak da yaratabilirdi, taş da yaratabilirdi, toprak da. Allah Azze ve Celle seni her 
türlü şekilde yaratabilirdi. O’nu hatırlaman için, O’na şükretmen için, O’nun emrettiği 
yolda gitmen için seni bu vaziyette, en güzel vaziyette yarattı. Bakıyorsun, dünya hiç 
akıllarına bile gelmiyor. Ama onların hesabı sorulacak çünkü peygamberler gönderilmiş, 
Allah akıl vermiş, okumuşsun, üniversiteler bitirmişsin. Sırf burada değil, dünyanın her 
tarafına okumaya gidiyor insanlar. Her şeyi öğreniyorlar, bir Allah’ın emrettiklerini 
öğrenmiyorlar. Onun için, onun hesabı sorulacak! 

Yazık, bu Müslüman dediğin insanlar Allah’ı unutuyorlar, Allah’tan korkmuyorlar, 
utanma, ar, hayâ kalmamış. Ar, hayâ kalmayınca iman kalmaz. Arı, hayâsı olmayan insanda 
o güzellik gider, çirkin bir mahlûk olur. Günah işledikçe, çirkinleşir, kötüleşir, kokar.  



	
	

 

 

 

 

Günahın çok pis bir kokusu vardır; insanlar duymasa bile duyan, duyar. İstediği 
kadar parfümler sürsün, kokar. Günahın pis bir kokusu var, insan ondan nasıl 
uzaklaşacağını bilmez. Allah bu insanlara hidayet versin, Ümmet-i Muhammediye’ye, 
İslam’ım diyenlere Allah hidayet versin. Bizi de Allah muhafaza etsin, hidayete vesile 
olalım inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  18 Aralık 2017/30 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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