
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ALLAH’A İFTİRA EDENLER 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim; 
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 “Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżiben ev kâle ûhiye ileyye velem yûha 
ileyhi şey-un vemen kâle seunzilu miśle mâ enzela(A)llâh” (En’am – 93) “Allah’ın adına 
yalan söyleyenlerden daha zalim kim olabilir?” diyor Ayet-i Kerime. Allah’a iftira edip de 
Allah’ın demediğini menfaat için dedi diyen insanlar zalimdir. Ne için? Çünkü başkalarını 
da yoldan çıkarıp, hak yoldan kendi yollarına, şeytanın yollarına götürüyorlar.  

Allah nefsimize bırakmasın. Şimdi ahir zamanda yaşıyoruz, önce de vardı ama şimdi 
daha fazla nefsinin istediklerini yapmak için her türlü hileyi, yalanı yapıyorlar, dinlemiyorlar, 
karşısındaki nasıl insandır, fakirdir, fukaradır, zayıftır, hiç umurlarında değil. Aç hayvan gibi 
insanlara saldırıyor, onların paralarını yahut ne varsa paradan daha mühim olan imanlarını 
da tehlikeye atıyorlar. “Onlar zalimdir” diyor Allah Azze ve Celle. Allah’a iftira ederler. 
Allah’ın yolu, kanunu, şeriatı bellidir, onlar kendilerine göre dinde olmayan şeyleri yahut 
insanlıkta olmayan şeyleri menfaat için, milleti kandırmak için kullanıyorlar.  

Onlara ne diyeceksin? İnsanlara dikkat et desen de Allah’ın dediği oluyor. Yapıyorlar, 
ondan sonra nasıl yaptım diye pişman oluyorlar. Demek onların da çekecekleri var ama gene 
de dikkat etmek lazım. Dinde olmayan şeyler varsa bu nasıl bir şey diye onu bir sorup 
soruşturmak lazım. Bu hakikat midir değil midir diye hakiki âlimlere sormak lazım. Yahut 
bu nasıl bir şey diye kendi kendine biraz düşünsün ama Allah’ın dediği oluyor. Bazen insanın 
nasibi öyle oluyor, çekeceği oluyor, çekip bazıları kurtuluyor, bazıları kurtulmuyor.  

Üçkâğıtçılık, yalancılık çok var, ahir zamanda yaşıyoruz, gözünü açık tutacaksın, her 
an bir yalancıyla, bir üçkâğıtçıyla karşılaşabilirsin. Bazıları paranı dolandırıyor, bazıları daha 
kötüsü, senin imanınla oynuyorlar, onu dolandırıyorlar, o daha tehlikeli olur. Ötekisinde  

 



 
 

 

 

 

 

paran gider, imanın kalır ama imanınla oynayıp da imanını zedelerse o vakit iş kötü. Allah 
muhafaza etsin, dikkat etmek lazım, sahte âlim, sahte değil onlar doğrudan kötüdür. Sahte 
tarikatçılar var, sahte şeyhim diyen, vekilim diyen, halifeyim diyen çok insanlar var. Onlar 
aslı esası olmayanlar kişilerdir, onlara daha fazla dikkat etmek lazım, bir şey görünce 
muhakkak sorup soruşturmak lazım.  

Bizim vekil olanlar var, Allah’a şükür epeyce var, inşallah onlar doğru yoldadır. Vekil 
olan da vekil olduğuna dair bazen kâğıdını istiyor, yazıyoruz veriyoruz ama o kâğıtta da 
yazıyoruz ki bunun şeriata, tarikata muhalif bir durumu olursa vekilliği kalmaz. Yani bizim 
o kimseyle şeyimiz yok, korkumuz yok yahut utanacağımız yok. Allah’tan korkarız, Allah’tan 
utanırız. Vekillere söylüyoruz, şeriata, tarikata uyun, onun dışına çıkarsanız bunun kıymeti 
yok, verdiğimiz bu kâğıdın kıymeti yok.  

Allah’a şükür öyle bir şey yok, onlar biliyorlar ama sahte olanlar ben vekilim, ben 
halifeyim deyip çıkan oluyor, onlara da itibar etmek lazım değil. Daim iyilerle olalım inşallah, 
iyiler, iyi insanlar, halis, muhlis insanlar gelsinler, kimseye zarar olmasın, zulüm olmasın 
inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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