
 
 

 

 

 

 

 
KÖTÜ SÖZ KALİTEYİ DÜŞÜRÜR 

 
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. 
 

 Şeyh Efendi’nin (k.s.) tavsiyesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de söylediği gibi: 

“İnsanlara güzel yolu gösterip, fazla malayaniyle uğraşmayın.” Sana birisi bir söz söylerse, 

ona aynı şekilde cevap vermeye gerek yok. Böyle yapmak insanın kadrini düşürür. O 

insanla muhatap olmamak daha iyi. Duymamazlıktan geleceksin, o vakit cevabını almış 

olur.  

Münakaşa yapmayın diyor, birbirinizle didişmeyin. Alim olan insan, cahil insanla 

hiç münakaşaya girmez. “Cevabul cahil es-sükut” diyor. Yani cahile en iyi cevap susmaktır. 

Onu muhatap alırsan, onu senin seviyene yükseltmiş olursun. Onunla konuşursan, aynı 

şekilde o senin seviyene yükselmiş olur, sen de onun seviyesine inmiş olursun.  

Onun için kendini, nefsini tut. Nefis ister ki konuşasın, bağırasın, onun seviyesine 

inesin, daha aşağısına inesin! Nefsin umurunda değildir. Ne kadar rezillik varsa, ne kadar 

uygunsuz şey varsa nefsin hoşuna gider. İnsan ne kadar rezil olsa, rüsva olsa, nefsin o 

kadar hoşuna gider. Ama insan kendini, izzeti nefsini muhafaza etmesi lazım, herkesle 

muhatap olmaması lazım.  

“Ben şuyum, ben buyum, ben senden yükseğim…” dese bile, ona cevap bile 

vermeye gerek yok. Ne tamam diyeceksin, ne yok diyeceksin, yürüyüp gideceksin. Hazreti 

Ali (k.v.)’nin güzel bir sözü var: “Münazaraya, konuşmaya tutuşup da yenmediğim hiçbir 

alim yoktur. Ama hangi cahille konuşmaya kalktıysam, yendiğim bir tane bile cahil 

olmamıştır.”  

Sen beyaza beyaz dersin, o kara der; beyaz dersin, gene kara der. “Tamam, senin 

istediğin olsun.” dersin, gidersin. Yani o insanların mantıkla işi yoktur, onlara mantık 

öğretmeye, “Bu böyledir, bu şöyledir…” demeye gerek yok. Çekip gideceksin, sen de rahat 

olursun, onun da cevabını vermiş olursun. Yok, onunla laf kavgasına girersen; “Ne için  



 
 

 

 

 

 

 

böyle söyledi? Ne için böyle dedi?” diye kendi kendine söylenip durursun. Akşama kadar o 

mesele aklını meşgul eder, içinde tutarsın, rahatsız olursun.  

Onun için en iyisi bu yoldur, güzel yoldur, onu tutmak lazım. Nefsimizi zapt etmek 

lazım. Nefsini zapt eden insan rahat eder. Nefsinin peşinde koşturan, hayatını devamlı 

eziyetle, huzursuzlukla geçirir. Allah nefsimizden muhafaza etsin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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