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MUTLULUK İSLAM’DADIR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah bizi buraya rahat etmek için değil, şükretmek 

için gönderdi. İnsanoğlu dünyada ne aradığını bilmiyor. İnsanoğlu mutluluğu arıyor. 

Mutluluk ancak Allah isterse olur. Dünyada Adem Aleyhisselam’ın üzerine kırk sene 

hüzün yağmuru yağmış, bir sene ferah yağmuru yağmış. Demek ki dünyada hüzün, 

üzüntü, rahat olmamak ve huzursuzluk rahatlıktan kırk defa daha fazla.  

Allah’la beraber olan için öyle bir kaygı yok. Allah’la ol. İmanın kuvvetli olduktan 

sonra hiçbir şey tesir etmez. Tesir olan insanlar imansız olan insanlardır. Ahireti 

düşünmeyen yahut ahireti fazla önemsemeyen insanlardır. Dünya daha mühimdir diyerek 

bütün insanlar dünyaya dalmış. Böyle olunca üzüntüler bitmez. Üzüntüler çok. Ferah 

bulsunlar, mutluluk bulsunlar diye oradan oraya koştururlar; araştırma enstitüsünde 

hayatları geçer. İmanlı olanlar ise sonunda ahirette mutluluğa kavuşur.  

Dünyada görüyoruz. İmansız olan insanlar mutlu olalım diye her türlü haltı, her 

türlü pisliği yapıyorlar. Be hey akılsız, cahil adam! Pislikle güzellik olur mu, pislikle temizlik 

olur mu? Mutluluk temizliktir, ferah temizliktir, nurdur o. Lağımın içine girip her türlü 

pisliği yapıyorsun. Ondan sonra ben temiz hayat isterim, mutlu hayat isterim dersen bir 

şey alamazsın. Orada sen de necaset olup gidersin.  

Mutluluğu içkide arıyorlar. İçki seni mutlu yapıyor mu, yapmıyor mu onu da 

bilmiyoruz ama içki insanı deli ediyor. Delilik mutluluk değildir aslında, akılsızlık mutluluk 

değildir. Akılsızlık mutluluk olsaydı insanlar psikiyatri doktoru, akıl doktoru olmazlardı. 

Herkes deli olsun, mutlu olsun. Öyle olmuyor işte, delilikle mutluluk olmuyor. Onlar 

tedavi gereken insanlardır.  

Ancak Allah’ın yolunda, Peygamber yolunda olursan mutlu olursun. O zaman 

huzurlu olursun; için ferah olur, daralmaz. Öteki türlü içtikçe daha fazla içiyor insan. O 

zıkkım yetmiyor; bu defa hap alıyor, burnundan çekiyor veya damarından alıyor. Derken 

en rezil hallerde alçaldıkça alçalıyor. Onlarla mutluluk olmaz.  

Ey insanlar! O hallere düşmeden önce Allah’a dönün. Kâfirler Müslümanları 

kendileri gibi yapmak istiyor çünkü kıskanıyorlar. Onlarda ne huzur var ne mutluluk var, 

hiçbir şey yok. Bakıyorlar Müslümanlar onların refah seviyesinde olmadıkları halde 
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huzurlular, kendi imanlarına göre mutlu, halinden şikâyetçi değiller; kendilerinde olan 

hastalıkları dünyaya, bahusus Müslümanlar üzerine gönderiyorlar. 

Müslüman saf, temiz ve kimse için zarar istemeyen insandır. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.), “Müslümanda zarar, ziyan olmaz; kimse için kötülük düşünmez.” diyor. Onlarda 

öyle bir şey yok. “Bu insanlar nasıl bizden daha farklı, daha değişik yaşarlar! Onları da 

bizim gibi yapmamız lazım.” diye düşünüyorlar. Onlarda haset var, kin var. Bu nereden 

geliyor? Şeytandan geliyor. Şeytanın sıfatlarıdır onlar. Müslümanın sıfatı değil.  

Müslümanı kötü gösteriyorlar. Hakiki Müslüman zararsızdır, faydalıdır. Herkese 

huzur getirmeye memurdur. Herkesi huzura davet etmeye mükelleftir. Ama küfre, şeytana 

kanan değişik fırkalar var. Kendi kafalarına göre bir Müslümanlık uydurmuşlar. Hizmet 

yapıyorum diye düşünüyorlar mıdır? Artık o kadar da zannetmem. Muhakkak şeytanın 

askeri olduklarını bilirler. Çünkü Allah’ın gösterdiği yol bu değildir. Allah’ın gösterdiği yol 

merhamet yoludur. Müslümanlık yolu, saadet yoludur. Ferah, mutluluk ancak İslam’dadır.  

Kimseye özenmeyin. Bizim milletimizin en büyük hastalığı özenti olmaktır. 

Peygamber Efendimiz bu ümmetleri methetmiş. Araplara demiş ki: “Siz Peygambere, 

onun yoluna tabi olmazsanız, Allah sizin yerinize sevdiği kavimi getirecek. O sevdiği 

kavim kâfirlere karşı şiddetlidirler. Kimseden korkmazlar. Aralarında gayet merhametli 

insanlardır.” O da işte bizim atalarımızdır. Onun için bu özenti meselesi güzel bir şey 

değil. Taklit güzel değil. Ya papağan taklit eder yahut haşa minel huzur, maymun taklit 

eder. Onlar taklit edince millet güler.  

Bizim Allah’a şükür şahsiyetimiz var. Atalarımızın İslam’a bin sene hizmetleri var. 

Onların hizmetleri her tarafta. Binlerce kilometrelik, hiç akla hayale gelmedik yerlere bile 

onların hizmetleri ulaşmış. Ta Afrika’nın sonuna kadar, Asya’nın ta en doğusuna kadar 

gitmedikleri yer, hizmetleri olmayan yer yok.  

Onun için bu özentilik iyi bir şey değil. Biz onlara özenecek değiliz. Onlar bize 

özensinler ki görsünler İslam nasıl insana huzur getirir, saadet getirir, mutluluk getirir. 

Onun için bizim milletin onların yaptıklarını reddetmesi lazım. Bahusus bu içkiydi, 

sigaraydı, uyuşturucuydu. Onlar onlara kalsın. Onlarla mutluluk olmaz. Onlarla ancak 

kötülük olur, huzursuzluk olur, insan harap olur. Sonunda ahirette de Allah’ın gazabına 

uğrar. Tövbe etmezse cehenneme gider. Allah muhafaza. 

Allah’a şükretmemiz lazım ki Müslüman doğduk, bu vatanda doğduk. Çoğu insan 

doğup büyüyor ama Müslümanlıktan haberleri yok. Haberleri olanlar da Müslümanlığı 

canavar gibi görüyor, yaklaşmıyorlar. Allah’a şükür biz içindeyiz. Her şeyimiz var, şükürler 

olsun.  

O işlerin bereketi yok. Bunların ticareti de haramdır, onla uğraşmak da haramdır. 

Onun için kimse paraya kanıp da para için ahiretini satmasın. Çünkü o aldığın para ahlı 

paradır, hayrı olmaz sana. Sana olmamasını bırak, senin nesline de hayrı olmaz. Ahiretten 
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önce dünyada onun cezasını çekersin. Bu işleri yapan insanların çektikleri cezalar çoktur. 

Bütün hayatında aç kalsa daha rahat olur. 

İki kuruş için kendinizi ateşe atmayın. Dediğimiz gibi ahiretten önce dünyada da 

bunun cezasını çekersiniz. Kimseye zarar vermeyin. Çünkü gün gelir sen başkasının 

evladını yaktığın gibi, senin evladın da yanar. Allah şeytanın şerrinden muhafaza etsin 

inşallah. Çoluk çocuğu, gençleri, büyükleri, kim varsa hepsini, Allah bu dertten kurtarsın 

inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

30 Ekim 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı 


