
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MANEVİ KOKU 
 

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. 

 İnsanoğlunu Allah yarattı, her birine bir şey verdi ama insanoğlu umumen nankör 
olur, nefsini terbiye etmesi lazım. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermiş 
ki bu nefsi terbiyeye soksun, bir şekle soksun, Allah’ın huzurunda makbul kul olsun. Nefsine 
tâbi olan makbul kul değildir, nefsinin kuludur, Allah’ın kulu olamaz.  

Şimdi de görüyoruz, bazen insanlar iyilik yapıyor, karşılığında iyilik yapılacağına 
kötülük yapılıyor. Yapılacak zaman mıdır değil midir hiç dinlemiyor. Çünkü nefis binmiş 
gidiyor, hiçbir şey tanımaz. Sıkıntı olursa daha beter nankörlük yapar. İyilik yapılır, 
karşılığında kötülük yapmaya kalkarlar. Bu tip insanlar makbul insan değil. Onun için onlar 
kıymetsiz insandır. Onlara hiçbir faydası olmaz çünkü kendine faydası yok, başkasına nasıl 
faydası olacak, olmaz. 

Onun için insanlar bu insanlara kulak vermesin, onları dinlemesin, onlara bakmasın. 
Ama çoktur çünkü insan kendini terbiye etmese nefsine köle olacak, her türlü çirkinliği, 
kötülüğü yapacak, bir şey yaptım zannedecek. Onların hiçbir kıymeti yok, kıymetli olan 
edepli insanlar, ihlaslı insanlar, kıymet bilen insanlardır. İnsanlar zor günler geçiriyor, bu 
günlerde bile ilk olarak nefislerini öne sürüyorlar, nefisleri ne derse onu yapmaya 
uğraşıyorlar. Onlar hiçbir kıymeti olmayan insanlardır. Şimdi onların sesi çıkıyor, bu 
makineler çıkmış, her şey konuşuyor, ediyor, bir şeyler yazıyormuş. Benim Allah’a şükür o 
şeylere bakmaya fırsatım yok, bakmaya da Allah muhtaç etmesin.  

Onlara hiç bakmaya gerek yok. Onlar kendi çirkin hallerini arz ediyorlar. Çirkinlere 
de bakmaya gerek yok. Çirkinden maada onlar leş gibi kokar. Hani manevi kokuları var, ölü 
hayvan gibi kokarlar. Yahut ölü ne olursa olsun, ölünce çok pis kokar, bunlar da aynı 
şekildedir. Onlar kıymeti olmayan, kokuşmuş, nefsine köle olan insanlardır. Onlara itibar 
etmeyin. Edilmemiş zaten, Allah itibar vermemiş onlara. Onları dinlemeyin, onlara 
bakmayın, “Bu herif ne diyor bakalım.” diye hiç bakmayın.  

O öyle bir pis kokudur ki kaçman lazım, var gücünle kaçman lazım. Öyle pis kokuyor 
ki miden allak bullak olur. Bu gibi insanlardan uzak durmak, onları yok saymak lazım. Onlar 
istedikleri kadar bağırsınlar beş para etmezler. Leş para eder mi? Etmez. Nasıl kurtulacağız  



 
 

 

 

 

 

diye uğraşırsın, gidip de yanında durmazsın. İşte bu insanlar da o manevi pis kokuyu 
duysalar binlerce kilometre uzağa kaçmak isterler. Allah muhafaza. Allah ıslah eylesin 
diyoruz, ıslah eylesin de biz onlara tâbi olmayalım inşallah. Onların hallerini beğenmeyelim. 
Allah iyi insanlardan etsin, iyileri beğenelim inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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