
	
	

 
 
 
 
 
 
 

DİKKAT EDİN, GÜVENMEYİN! 
 

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. 

 

 Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Bismillâhirrahmânirrahim  

 فَاْحَذُرواْ 
“Fahzerû” “Dikkat edin!” diyor. (Maide Suresi - 41) Müslümanın her şeye dikkatli 

bakması lazım, yaptığı işlere dikkat etmesi lazım. “Kiminle yürüyor? Kiminle gidip, kiminle 
geliyor?” bunlara dikkat etmesi lazım. “Bu dünya haline, herkese güvenmeyin!” diyor Allah 
Azze ve Celle. Uyanık olun! Çünkü çoğu insan, iyidir diye birinin peşine gider yahut birini 
sever yahut bir olay olur, kendi düşüncesine göre “Bu iyidir” der hâlbuki o, Allah’ın 
verdiği bu güzel yolu insanları kandırmak için kullanabiliyor. Onun için dikkat etmek 
lazım.  

Herkesin, her olayın peşinde “Bu Müslümandır, bunlar tamamdır.” diye koşturmak 
iyi değil. İslam’a faydası olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan giden insanlarsa 
olur. “Yok, bu eskidir, şimdi biz daha iyisini yaparız.” diye çıkmış çok insan var. İnsanlar 
da bahusus okumuş olan insanlar onların peşlerinde koşturuyor. Okumamış insanlar o 
kadar değil. Onlar “Bizim bu kadar aklımız yetmiyor, biz bildiğimiz yoldan gideriz.” 
diyorlar. O daha makbuldür, ötekilerin dikkat etmesi lazım. Allah Azze ve Celle “Dikkat 
edin!” diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Dikkat edin, ilk başta işinizi sağlama alın.” 
diyor.  

Öyle herkesin peşine gitmeyin. Aslında Müslümanın uyanık olması lazım ama 
şimdiki gördüğümüz vaziyette zaten dünya berbat, insanlar da Müslümanım diye çıkan bir 
adamın peşine hemen koşturuyorlar, ondan sonra ortalığı berbat ediyorlar, pişman 
oluyorlar. Allah Azze ve Celle bize baştan söylüyor: “Dikkat edin, güvenmeyin!” Allah’ın 
dediğine uyun. Senin ecdadın nasıl yürümüşse, o yoldan gidin. Onların gösterdiği, o 
zamanın âlimlerinin yazdığı kitaplar ihlâsla yazılmış, onlara tâbi olmak lazım, onları 
okumak lazım.  

Şimdi yeni çıkıyor, bakıyorsun, “Acaba bu adam nasıl bir adamdır?” diye soruyoruz  

 



	
	

 

 

 

 

artık. Çoğu çıkan da nefsinden yazıyor çünkü bir yere tâbi değildir. Bir yere bağlı olmadığı 
için, nefsini tatmin etmek için yahut para kazanmak için bir şeyler yazıyor. Onlar da 
okuyana da zarar oluyor. Şeyh Efendimiz devamlı söylerdi: “Bir şeyi beğenmediğiniz vakit 
bakmayın, okumayın!” derdi. Çünkü o, insanı zehirler. İhlâsla yazılmayan kitaplar insanı 
zehirler. 

“‘Televizyonda şu böyle söyledi…’ diye, ona bakmayın.” diyor. İstediği kadar orada 
kendi kendine konuşsun; kendi konuşur, kendi duyar. Onun için bu husus dikkat ister. 
Fitne zamanındayız, ahir zamanda Müslüman her gördüğü şeyi iyi zannetmesin. Şimdi 
fitne zamanıdır, çok fitneler var, dikkat etmek lazım! Allah doğru yoldan ayırmasın, bu 
insanların şerlerinden de muhafaza etsin. 	

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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