
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İYİLER VE KÖTÜLER 
 

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.) diyor ki: “Ahir zamanda hain, emin olarak gösterilir; 
emin, iyi insan da hain olarak gösterilir.” Bu zamanda yaşıyoruz, Allah yardım etsin. 
Suçsuz insanlara Allah yardım eder. Kime şikâyet edeceksin? Gidip şikâyet ediyorsun, 
şikâyet ettiğin adam zaten hain.  

Ne derler? Kuzuyu kurda emanet ediyorsun. Tam geldin, daha beter şey yapıyorlar. 
Allah iyilerle beraberdir. Hainlik güzel bir şey değil. Dünyada kazanırım zanneder ama 
Allah var, Allah onların müstahaklarını verir. Bu, dikkat edilecek bir şeydir. Bu memleket 
İslam’ın başıdır. Bütün Müslümanlar bu memlekete bakıyor. Onun için bu meselelere 
dikkat etmek lazım. Gene ne kadar elinden gelirse, hain çok tabi. Rahmetlik Muhsin 
Yazıcıoğlu bir defa Şeyh Efendi’yle beraberdi de “Bu memleket güzel memleket ama haini 
çoktur.” dedi.  

Merhametten maraz doğar derler. Ondandır çünkü merhamet var, doğru yolda 
olan insanlarda merhamet var. Ne kadar şey olsa da gene merhamet edeyim der, o 
fırsattan da hainler çok istifade eder, ortalığı karıştırmaya çıkarlar ama sonları belli, 
gidecekleri başka yer yok. Dünya da Allah’ın elindedir. Dünyada üç beş şey kazandım 
zanneder ama kazanmaz, hiçbir bereketi yok, onlara hiç faydası yok. Dikkat edin! İyi 
insanlara yardım edin, iyi insanları kollayın, böyle insanlar zor yetişir.  

Osmanlı zamanında da iyi paşalar, kötü paşaların karşısında kötü gösterildi, kötüler 
iyi gösterildi. Şimdi gene bu fitne çıktı, fitneciler iş başında, iyileri teker teker işten 
alıyorlar. Allah onlara müstahaklarını verecek. Kime şikâyet edeceksin? Bu mesele bizim 
elimizde değil. Tabi senin elinde değil, Allah’ın elindedir. Allah’la beraber olan daima 
kazançlıdır. Allah iyilerle beraber. Allah yardım etsin, inşallah hak zahir olsun, mazlumlar 
haklarını alsın, o fitneyi yapan insanların da Allah müstahaklarını versin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
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