
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÜNAHLA BARIŞMAMAK 
 

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: “Ramazan ayında şeytanlar bağlanır, 
insanların üzerine salınmaz.” Sadaka Rasulullah. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her dediği 
Allah’ın emridir, sadıktır, doğrudur. Ama görüyoruz ki bu dünya gene berbat. Şeytanlar var, 
insan şeytanları var. Cin şeytanları bağlanıp durur ama insan şeytanı daha beterdir. Ne Allah 
tanır ne Peygamber tanır ne kitap tanır ne insanlık tanır.  

Onların hiçbir şey umurlarında değil. Yapmak istedikleri, yeryüzünde fesat çıkarmak. 
Her türlü şeyi bozmak istiyorlar. Gayretleri insanlığı bozmak, dinleri bozmaktır. Onlar 
maalesef bağlanmıyor, onlar şeytandan da beterdir. Bir şey söylüyorlar, inatla onun üstüne 
gidiyorlar, ısrar ediyorlar. Allah onların şerrinden muhafaza etsin; Müslümanları, Müslüman 
evlatlarını muhafaza etsin. Onların gayeleri kötüdür, gayesi kötü olanın sonu da kötü olur. 
Hiçbir faydası olmaz, kendisine de zararı olur. Kimi yoldan çıkarırsa, onun da günahı 
üzerine olur, kıyamete kadar.  

Müslüman olan insan kötü bir şey gördü mü normal gibi görmemesi lazım. Kötü bir 
şey gördünüz mü değiştiremiyorsanız uzaktan bile olsa “Bu batıldır, biz bundan razı değiliz.” 
diyeceksiniz. Yani Allah’ın emrine aksi olan, uymayan ne varsa “Bu kötü şeydir, biz buna 
razı değiliz, Allah bizi affetsin.” demek lazım. O vakit Allah muhafaza eder, hem de normal 
görmüş, kabullenmiş gibi olmazsın. Yoksa öteki türlü sen de kabullenmiş olursun, sana da 
biraz zarar gelir.  

Onun için ne zaman kötü bir şey gördünüz mü, aksi bir şey gördünüz mü; “Biz buna 
razı değiliz, bu normal değildir, bu iyi değildir, Allah affetsin, Allah ıslah eylesin.” 
diyeceksiniz. Ona karşı devamlı tepkili olmak lazım, onda normalleşmek iyi değil. Günahla 
barışmayacaksın, devamlı aleyhine olacaksın ki Allah sana her defa sevap yazar, sana yardım 
eder. Allah muhafaza etsin, insanların şeytanlarından, onların şerlerinden muhafaza etsin. 
Allah hepimize kuvvetli iman versin inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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