
	
	

 
 
 
 
 
 
 

KÖTÜ HUYLARDAN ALLAH’A SIĞINDIK 
 

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:  

قَاِق َوالنِّفَاِق َوُسوِء اْالَْخٰالقِ   اَلَّھُمَّ اِنِّي اَُعوُذبَِك ِمَن الشِّ
 

“Allahümme innî eûzü bike mineşşıkakî vennifakî ve sûil ahlâk” “Ayrılıktan, 
münafıklıktan, kötü huylardan Sana sığınırız Allah’ım.” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.). Bu kötü sıfatlar Allah’ın sevmediği sıfatlardır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sevmediği sıfatlardır, bunları yapanlar kötü insanlardır. Bunları yapan âlim geçinen insansa 
daha beter olur.  

Osmanlı yedi yüz sene hükmetti, ondan sonra ayrılık oldu, Müslümanlar arasında 
ayrılık çıkarttılar. Kötü, edepsiz insanlardı, münafıktır onlar. Şimdi onlara tabi olan bir 
hayli kötü âlimler var. Kötü huylular, edep yok, kimseye hürmet yok. Ne Peygambere edep 
var, ne evliyaya, ne sahabeye, hiçbirine edep göstermeyip, hürmet etmedikleri için 
münafıktır onlar. Ayrılıkçılar, fitne yapıyorlar, burada da çıkıp boy gösteriyorlar, kendi 
nefislerini tatmin ediyorlar.  

Onlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den Allah Azze ve Celle’nin kelamıyla 
lanetlenmiş insanlardır. “Allah muhafaza etsin. Allah’a sığınırız.” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.). Şimdi mantar gibi çıktı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet 
göstermemek moda oldu. Sahabelere sevgi beslememek, Ehl-i Beyte hürmet etmemek, 
âlimlere, evliyalara hürmet etmemek moda oldu. Onlar çıkıyorlar, konuşuyorlar ama 
akılları yok. Az değil de hiç yok. Olsa; “Bu yaptığımız büyük bir hatadır. Üç beş günlük 
yaşayacağımız dünya hayatı için biraz meşhur olmak istemek hatadır.” diye biraz 
düşünürler. Nereden para aldıkları belli olmayan bu insanlar hatadadır, akılsızdır. 
Muhakkak bir şeytana tabidirler.  

Allah muhafaza etsin, üç beş kişi onlara tabi olsa bile onlar zannediyor ki “Biz 
değiştireceğiz.” Kendi kafalarına göre daha iyi mi zannediyorlar? Nasıl zannediyorlarsa 
tam bilmiyorum ama ta eskiden beri, ta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den beri öyle çok  



	
	

 

 

 

 

kimse çıkmış ama adı sanı kalmamış. Ahiretini kaybetmiş çok insan var ama Allah (c.c.) 
dinini muhafaza eder. Bizim milletin mayası sağlamdır, istediği kadar konuşsunlar, zararda 
olan kendileridir. Millet gene aslına döner, onlar da unutulur gider.  

Unutulur gider, kimse de onları hatırlamaz. Onlar ancak cehenneme giderler. 
Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgisiyle, edebiyle olmadığımız vakit sonumuz 
kötü olur. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Allah’a sığınırız, nefsimize 
uymayalım.” diyor. Allah ıslah eylesin, Allah (c.c.) yoldan çıkanları doğru yola getirsin 
inşallah. Biz de sabitkadem kılalım inşallah.  
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