
 

 
 
 
 
 
 

İÇİNİZ GÜZEL OLSUN 
 

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 zamanın insanı ne yapacağını bilmiyor. Bu zamanın insanıyla, şeytanları istediği 
gibi oynuyor. Hiçbir şeyden tatmin olmuyor, yeni yeni şeyler istiyor. Onun için şeytanın da 
işine geliyor. Yeni bir şey çıkınca moda deniyor, bu senenin modası böyle. Geçen senekine 
ne oldu? Onun modası geçti. Bu sene daha değişik giyinmek lâzım. Geçen senede ne var? 
Geçen sene çıplak mıydı? Yok. Tabi bazıları çıplak da olabilir. Geçen sene böyleydi, bu 
sene bu eski moda oldu, yeni moda giymek lazım. 
 

Bu her şeyde de böyle. İnsanın artık her imkân elinde, bir şey arıyor ama 
bulamıyor. Aradığı şey modada değil, Allah’ın yanındadır. Yüz sene önce değil, bin 
sene önce giydiğin elbiseyi gene giyebiliyorsun. Hiç bir mani yoktur, bir rahatsızlık da 
olmuyor. Bilakis daha münasip oluyor ama bu tatmin olmayan insanlar zannediyorlar ki 
her şey elbiseyle daha iyi olacak, her şey daha güzel olacak. 

 
 Yok, öyle bir şey yok. Nefsini ne kadar tatmin edersen, o kadar daha fazla 

ister. Doymaz, nefis doymaz. Ona iyilik yapayım diye bir şey yok. Ölene kadar yeni yeni 
şeyler ister, tatmin olmaz. Bu daha iyidir diye, her sene o senenin modasını takip etmek 
diye bir şey var. Bunu takip edelim diyorlar.  

 
Modanın da kalbi dedikleri yer şeytanın merkezi olan Fransa’nın Paris’i. Allah’ın 

hikmeti, ne hikmetse bütün dünyaya iki yüz küsür senedir fitneyi çıkaran merkez orasıdır. 
Tabi başka yerler de var ama görünen orasıdır. Oranın insanı da hiç tatmin olmamış, bu 
moda denen şeyin onlara hiçbir faydası olmamış.  

 
Takip ettikleri şey ruhaniyetlerine hiç fayda etmemiş bilakis ruhaniyetlerini 

öldürmüş çünkü onların bu dine karşı çok büyük zararları var. Aslında zararları 
kendilerine, dine karşı değil, zarar kendilerine. Dinsiz olan zararı kendisi çekiyor. Bütün 
hayatı boyu hiçbir şeye razı olmuyor, kendisini hiçbir şey tatmin etmiyor. Ahirette de daha 
beter olacak.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Onun için Allah’ın yolunda gidin, Allah’ın dediğini yapın, Peygamber’imizin (s.a.v.) 

sünnetini takip edin. Sahabelerin, evliyaların peşinden gidin. Onlar sizi huzura götürür, dış 
görünüşünüzü değil de içinizi temizler, içinizi güzelleştirir. Allah hepimize nasip etsin 
inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
 

El Fatiha  

 

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Ocak 2016/11 Rebîülâhir 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
 


