
 
 

GÜZEL AHLAKLI OLUN 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah 

Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

 Peygamber Efendimiz güzel ahlakı öğretiyordu ve “Sizi terbiye etmek için geldim. 
Güzel huylar, güzel ahlak öğretmeye geldim.” diyordu. Güzel ahlaklı olursanız, Allah da 
size mükafatını veriyor. Hem kendinize faydası oluyor, hem de başkalarına. Karşılığında da 
mükafat alıyorsunuz, boş gitmiyorsunuz.  

İyilik yapmak güzeldir. İyilik yapan insan, sevilen insandır. Devamlı yardım eden, 
iyilik eden insan sevilir. Emir de öyledir. Ayet-i Kerime’de Allah Azze ve Celle 
“Yardımlaşın, iyilik yapın.” buyuruyor. Sadaka vermek güzeldir. Peygamber Efendimiz’e 
“Sadaka verecek paramız yok.” dediler. Peygamber Efendimiz de dedi ki: “Yoldan 
geçerken taşı kenara koyup; zibili, çöpü alıp başka bir yere koymanız da sadakadır. Güzel 
söz sadakadır.” Yani iyilikler sadaka yerine geçiyor. Efendimiz, insanlar iyilik yapsın diye 
öğretiyor. 

 İyilik yapmak ilk başta sahibine faydalıdır, yapan insana fayda eder. Ben uyanıklık 
yapıp da işten kaçayım dersen, kendin zarar görürsün. Çünkü alışa alışa hiç bir yardım 
etmek, iyilik etmek istemezsin. Böyle yaparsan da herkes senden soğur, hoşlanmaz. Uyanık 
derler. Nereye gitse, öyle insanlar sevilmeyen insanlar olur. İyilik yapan insan, iyiliğine 
devam etsin. İster bilsinler, ister bilmesinler. Allah biliyor ya. Atasözümüz var : “İyilik yap 
denize at, balık bilmezse Hâlik bilir” diye. Allah bilir. İyilik yaparsan hiç bir şey boşa 
gitmez. Ama dediğimiz gibi her şeye yapa yapa alışır insan. Ufaktan ufağa iyilik yapmaya, 
yardım etmeye, elinden geleni yapmaya uğraşırsan; o adet olur sende, devamlı herkese 
iyilik yaparsın. O iyilik de ilk başta kişinin kendisi için faydalı olur. Öteki türlü de uyanıklık 
yapayım, yardımdan, işten kaçayım dersen; herkes senden soğur, nefret eder. Sonunda 
zararı yine kendin çekersin. Dünyada da kimse seni sevmez, ahirette de bir fayda, bir 
mükafat alamazsın. 

 İnsanlar tembelliğe alışkın, kendi rahatlığına alışkın. İşte bu bencilliktir. Bencil 
insanı da kimse sevmez. Biz tarikat yolu ile İslam’ın emirlerini, güzel ahlakı öğretmeye 
çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz’in talimatını insanlara öğretmeye uğraşıyoruz. İnşallah 
herkes güzel ahlaklı olarak Peygamber Efendimiz’e tabi olsun, onun emrini yerine getirsin. 
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Zor değil, zor değil ama alışkın olmayınca insanlara zor geliyor. Allah kolaylık versin 
inşallah. 

El Fatiha 

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

19 Ocak 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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