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EN BÜYÜK LÜTUF 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 
Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, 
Medet ya Meşayihina destur, Şeyh Abdullah Dağıstani,  

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

 
           Allah Müslümanlar’a en büyük nimeti, İslam nimetini vermiş. Onunla iftihar 

ederiz. Allah’a şükrederiz. Utanacak bir şeyimiz yok. Bazı insanlar namaza giderken utanır. 

Millet namaza gittiğini görmesin diye utanan insanlar var. Hâlbuki o en büyük şeref, en 

büyük lütuftur. İmanın mertebesi yükseldikçe insan kimseden utanmaz. Zaten utanacak 

bir şey yok. Namazdan utanmak şeytanın gösterdiği yoldur. Kötülük yapan utanır, iyilik 

yapanın utanmasına gerek yok. Allah’ın emrini yerine getirmek de en büyük 

iyiliktir.  

             Hadi bunlar avamı nas, yani normal insanlar için olabilir. Ama bazen de 

bakıyorsun; âlim, hoca, şeyh gibi insanlar başkalarına güzel görünelim diye bazı şeyler 

yapıyor. İslam’a karşı olanların yaptığı hareketleri yapmak istiyor ki o daha iyi gözüküyor 

kendisine. Şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle davranalım… Tabi yaparsın ama onların 

usulünce yaparsan Müslümana yakışmaz. Kavga kıyamet yakışmaz. Müslüman, miting 

değil de sohbet toplantıları yapar. Âlimler toplantısı yapılır. Federasyon mederasyon o 

laflar güzel değildir. Konuştuğumuz vakit İslam’a yakışır kelimeler kullanmamız 

lazım. Maksat güzel olabilir ama bazı şeyler söylenince insanın ruhunu incitiyor, ruha 

güzel gelmiyor. Ne nefse güzel gelir ne ruha. Kelimeler seçilirken dikkat etmek lazım.  

              Bazen güzel insanlar, eski insanlar çıkar televizyona; anlatırlar, hakikaten 

konuşmasına doyamazsın. Ama bazıları çıkar; sorundur, bilmem nedir, şuydu buydu… 

aman kapat dersin. Müslüman için kendine has, güzel bir şekilde konuşmak çok 

mühimdir. Büyük işler yapmaya kalkınca güzel konuşmak, güzel kelimeler seçmek daha da 

mühim oluyor. Çünkü devamlı ortada olacak bir şeydir. Birisi konuşurken baştan insanın 

hoşlanmadığı bir laf kullanınca, dinleyene itici geliyor, nefret ediyor. Baştan nefret veriyor 

dinleyene. Nefret dediğimiz uzaklaştırıyor, ona yaklaşmak istemiyor insan. Ama baştan 

güzel bir söz olunca insanın ruhuna hitap ediyor, faydası oluyor.  

Hatırlarım, bundan seneler önce meydanlarda komünistlik vardı. Adamların 

kendilerine özel lisanı vardı. Türkiye’de de var, çünkü bir yerden alıyorlar talimatı. Ben 

Lübnan’daydım o vakit, oradaki komünist partisi bir kelime söyledi. Normal insanların 

söylediği kelimeyi değiştirip söylerlerdi, onu kullanırlardı. Şimdi her tarafa yaymışlar. 
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Müslümanlar da onlardan aldı, onların dediğini yapıyorlar. Onların dediğini değil de sana 

mahsus olanı yap. Senin ne olduğun belli olsun. Dediğimiz gibi onların kullandığı kelimeyi 

kullanınca tesir etmiyor, ters tesir ediyor. Müslüman’ın her yaptığı harekette bunu 

düşünmesi lazım. Normal Müslüman hoca ne diyor, şeyh ne diyor ona bakıyor; kendi fazla 

bir şey bildiği yok.  

Vahabiler takke takmaz, cübbe mübbe falan onu da giydiği yok. Bundan seneler 

önce Amerika’ya gitmiştik. Bir defa gittik, başka gittiğimiz yok. Cuma namazına gittik. 

Allah Allah, baktık adam minbere çıktı, başında takke yok. Hadi onu anladık; kat kravat 

giyinmiş, bir de sakal var o kadar. Odun gibi bir herif; odun gibi bir hutbe verdi, kimse 

anlamadı, yürüyüp geçti. Öyle olmaz işte, hocalarımız İslam’ı temsil ediyorlar. Hem 

kıyafetleriyle, hem hareketleriyle, hem sözleriyle insanlara yol gösterici, imam olacaklar. 

Çobandır onlar, insanları istedikleri gibi götürürler.  

Allah hepimizi yol gösterici, güzel insanlarla karşılaştırsın; onların sayılarını 

çoğaltsın. Bazıları da saflıklarından kanıyorlar. Böyle yapsak daha iyi olur, yok. Sen güzel 

olanı söyle; Allah onu sana vermiş, en güzelini vermiş. Hiç başkasını taklit etmeye, örnek 

almaya gerek yok. En güzel örnek Peygamber Efendimiz. Allah O’nun şefaatine nail etsin 

bizi, hepimizi. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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