
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PİSLİKLERDEN SAKINMAK 
 

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:  

 ثئابخلا اوبنتجاو
 

“Vectenibu'l habais” Habais dediği habis, habisin toplu olanı. Habis de kötü olan 
şey, kirli, pis, necis, hepsi bu şeyin altına giriyor, hebais. Dinimiz temiz dindir, temizlik 
ister. Bu pisliklerden uzak durun diyor. Pislik, hem zahiri olan pislikler, bir de manevi 
olanlar. Manevi olan pislikler günahlardır. Günahlardan uzak durun. Her türlü kötülükten, 
pislikten uzak durmanız lazım. Ne gibi şeyler? İçki, ondan sonra sigara da onun içine 
giriyor.  

İnsanlar sigaraya bir ehemmiyet vermiyor, hâlbuki ona insan bir alıştı mı epeyce bir 
kötülüğü var. Hiçbir faydası olmayan bir şeydir, her türlü hastalık onda. Ne kadar zarar 
verdiğini, ne kadar zararlı bir madde olduğunu saya saya bitiremiyorlar. Birisi beş yüz, 
birisi bin, birisi beş bin diyor, bir faydasını söylemediler. İçki için bir şeyler söylerler, binde 
bir faydası olsa, bunun hiçbir faydası yok. Bu içkiden de beter ama Müslümanlar ona 
günah demiyorlar. Bazıları mekruh diyorlar, bazıları mekruh da demiyorlar.  

Hâlbuki her bakımdan zarardır, hiçbir zararı olmasa bile israftır. Boşu boşuna, fakir 
adam ona bir alıştı mı bir ayda ekmek parasından fazla para öder. Çoluk çocuğun rızkını, 
parasını öder, gene de bırakmaz. İslam, Allah Azze ve Celle, “Bu kötü şeylerden uzak 
durun!” diyor. İslam böyle emrediyor. Başka ne gibi kötülükler varsa, hepsinden uzak 
durun. İnsanlara zarar vermek, hayvanlara zarar vermek, etrafa, konu komşuya zarar 
vermek, her türlü zarar İslam’da yasaktır. Bırak ortalığı kirletmeyi, yoldan kiri alıp, yolu 
temizlemeyi bile sadaka sayıyor İslam.  

Allah Azze ve Celle insanlara böyle bir güzel din vermiş, insanlar da ne kadar pislik 
varsa onun peşinden koşturuyor. Dinimiz güzelliği emrediyor, iyiliği emrediyor, hiç başka  

 



 
 

 

 

 

 

örgütlere mörgütlere gerek yok. Yok yeşiller, bilmem kırmızılar, şuydu buydu, onlara 
lüzum yok. Esas kirleten, habis olan onlardır. Allah insanlara hidayet versin, bu güzel yola 
gelsinler inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  25 Ocak 2019 /19 Cemaziyelevvel 1440 Tarihli Sohbeti 
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