
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KÖTÜLÜK VE İYİLİK 
 

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. 

Allah’a şükür. Mübarek üç ayların bereketi üzerimize olsun. Recep’in on beşi oluyor. 
Bu mübarek ayın bereketiyle Allah Müslümanlara kuvvet veriyor. Çünkü ahir zamanda 
yaşıyoruz, küfür son, en yüksek mertebesine yetişmiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Emr-
i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker” diyor. Yani iyiliği emredip, kötülükten men etmek, onu 
nehy etmek, onu yapmayın demektir. Ahir zamanda ise kötülüğü emrederler, iyilikten men 
ederler. İşte aynen bu zamanda yaşıyoruz.  

Gençken, daha küçükken “Nasıl olur? Olabilir mi böyle bir şey?” dersin, aynen 
oluyor. İnsanlar şaşırıp kalıyor, bu kadar kötülüğü, akıllı olan insan, Müslüman olsun, 
olmasın, insan olan insan böyle bir şeyi kabul etmez. Yani kötülüğü emredip de iyilikten 
men etmeyi hiç kimse insan olarak kabul etmez, aklı olan insan kabul etmez ama şimdi 
aynen öyle oluyor. Kötü ne varsa o emroluyor, kötü kim varsa onunla beraber olun diyor. 
Şaşırıp kalıyor insan, akıllı insanı şaşkın vaziyette bırakıyor.  

Her gün yeni bir şey çıkıyor, ağzın açık kalıyor. “Yahu bu kadar da mı olur? Bu 
insanlar nasıl inanıyor buna?” diyorsun. Ona inanan, ona tabi olan çok insan oluyor. Allah 
muhafaza etsin. Bu ayların bereketine Allah müminleri, Müslümanları bu kötülüklerden, 
kötü insanlardan muhafaza etsin. Bunlar şeytanın askerleri, şeytanla beraber olanlar. İnsan 
“Kim bunlar? Nereden geliyor bunlar? Nereden çıkıyor?” diyor. Şeytandan çıkıyor, 
deccaldan çıkıyor, onun askerlerinden çıkıyor.  

İslam’dan faydadan başka bir şey çıkmaz. İslam kötülükten men eder, iyiliği emreder. 
Ona dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin, fitneler çok, fitne insanları kandırıyor. 
İnsanlar iyiyi kötü görüyor, kötüyü iyi görüyor. Allah hakla beraberdir, müminlerle 
beraberdir. Allah’la beraber olun, bu pis insanlarla, pisliklerle olmayın, temiz insanlarla olun 
inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin, Allah bütün Ümmeti Muhammediyi, Ümmet-i 
Muhammedi’nin gençlerini, çocuklarını muhafaza etsin. En çok da onlar kanar, kendilerini 
akıllı zanneder. Hâlbuki atalarımız güzel söylemiş: “Delikanlı” demiş. Hani daha delilik var 
üstünde, akıllı değil daha onlar. Allah yardımcımız olsun. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik                                             
El Fatiha 
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