
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FİTNE FESAT 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  
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“illeżîne lâ yurîdûne ‘uluvven fî-l-ardi velâ fesâdâ(en)” (Kasas – 83) “Yeryüzünde 
yani dünyada yükselmeyi istemezler, fitne fesat yapmak istemezler, onlardır mütevazı 
insanlar” Mümin olan insan dünya için yükselmek istemez, tevazu sahibi olur. Onlar öyle 
olunca fitne fesat olmaz.  

Fitne fesat bunlardan çıkar: “Ben senden daha iyiyim, ben daha çok yükselmek 
isterim, benim hırsım var…” Hırstan dolayı fitne de olur, fesat da olur. Öyle olmayınca, o 
ortadan kalkmış olur. Hırs, kötü bir sıfattır. Hırs ve haset Müslümana yakışmayan sıfatlardır. 
Herkesin bir vazifesi var, o vazifesine razı olması lazım, onu güzel, iyi yapması lazım. Eski 
insanlar bu terbiye üzerineydi. Bu yüz senede dünya tersine döndü. “Hırslı olacaksın, 
başkalarını ezeceksin, kendine çalışacaksın, başkasını düşünmeyeceksin.” diye öğretiliyor.  

Geçen gün takvime bakarken bu hafta için Ahi Evren Hazretleri’nin yarenler haftası 
diye yazıyor. Onlar her şey güzel olsun istiyordu. Çocuk girecek, çırak olacak, terbiye olacak, 
işini de güzel yapacak, ustaları bu usta demedikten sonra dükkân açamayacak. Ne kadar 
dükkân açılacak, o da belli. Ne kadar iş yapılacak? O satarsa öteki dükkana, yan tarafa 
gönderirdi. “Ben bugün siftah yaptım, sen yandakine gideceksin ki o da siftah yapsın, rızkını 
alsın.” derlerdi. Eski zamanda böyleydi. İslam üzerine olan, tasavvuf üzerine olan insanlar 
güzel insanlardı. Şimdi insanlar birbirini yiyor, hırstan ne yapacaklarını bilmiyorlar.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi: “İnsanın bir vadi dolusu altını olsa, bir 
vadi daha yok mu?” diyecekmiş. Bu, insanın tabiatıdır, tabiatı terbiye etmek lazım. Terbiye 
de İslam’la, tarikatla olur. Tarikat ve İslam aynıdır da tarikatta olmayanlar kendi nefsine uyar. 
Tarikat, nefsini terbiye etmek içindir. Onun için, bu dünyanın hali böyledir. Birisi “Başımıza 
gelen bu hal ne?” derse, inan boşuna hiçbir şey gelmiyor. Ahir zamanda yaşıyoruz, ne 
Müslümanlarda ne Müslüman değilim diyenlerde ne ötekilerde hayır var. Hepsi kendisinin 
menfaatini düşünüyor, başkasının menfaatini düşünmüyor.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
O da akılsızlığın daniskasıdır, dik alasıdır çünkü ötekisi iyi olmayınca sonunda gene 

zararı sana dokunacak, sen de iyi olmayacaksın. Herkes iyi olursa her şey daha güzel olacak. 
Bu laf da çok söylenmiştir, şimdi millet gülüyor ama her şey çok güzel olacak derken, bir 
tek adamla değil de bütün insanları eğitip, güzel terbiye etmekle olur. Allah yardımcımız 
olsun, ahir zamandır, şimdi böyle konuşuyoruz ama sahip gelmedikten sonra ne terbiye olur, 
ne güzellik olur. Allah bize sahip göndersin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 17 Ekim 2020/30 Safer 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


