
 
 

 

 

 

 

 
GÜZELLİK İYİLİKTENDİR 

 
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. 
 

Allah’a şükür gene ihvanlarla kavuştuk. Allah yolunda olan insan, Allah’ın emrini 
takip eden insan devamlı ferah olur, kaygısız olur inşallah. Kaygımız ümmeti 
Muhammediye’nin hali, ahvalidir.  

Allah (c.c.) yolu, güzel yolu göstermiş. İnsanlar o yolun dışına çıkınca “Ferah 
bulacağım, mutluluk bulacağım.” zannederler hâlbuki yanılıyorlar. Yoldan çıktıkları vakit 
bütün üzüntü, bereketsizlik, ne gibi kötülük varsa insanın başına gelir. İyiyim zannetse 
bile, zaten zannetmez, mutsuz olur. Çünkü Allah istemedikten sonra hiçbir şey olmuyor. 
Allah istedikten sonra her şey güzel gider.  

Allah (c.c.) iyiliği, güzelliği, iyilikte koymuş. Kötülükte, pislikte, günahta ferahlık 
yok, üzüntü var. Dünyada da üzüntü var, ahirette de. Dünya kısa, mühim olan ahirettir. 
Yani dünyada üzüldün, üzülmedin mühim değil ama gene de Allah yolunda olan insan 
fakir de olsa, zengin de olsa Allah onun içine bir huzur verir, güzellik verir. Dünyada da iç 
huzur olduktan sonra, cennet gibi olur kendisine. Ama istediği kadar dünyanın parası 
yanında olsun, her şeyi olsun, huzur olmadıktan sonra hiçbir şey fayda etmez.  

Gittiğimiz yerlerde, gezdiğimiz yerlerde Allah’a şükür iyi insanlarla buluştuk. Allah 
için, Allah rızası için geldiler. Bir menfaat yok, beklentileri duadır. Çoluk çocukları doğru 
yolda olsun, doğru yoldan çıkmayalım diye dua istediler. Beklentileri bunlardı, duaydı. Para 
istemediler, pul istemediler ancak böyle iyilik istediler. 

Allah hepimize bu yolda sabit kalmayı nasip etsin, Ümmeti Muhammedi’nin çoluk 
çocuklarını muhafaza etsin. Şeytan orada da çok ama burada da aynı şekilde var. Yani 
orada (İngiltere) olup da biz burada kurtulduk zannetmeyin, nefsinize uymayın, dikkat 
edin.  

Çoluk çocuğa da dikkat edin ki doğru yolda olsunlar. Onlara güzel yolu gösterin, 
kötü yolu göstermeyin, güzeli tekrar tekrar gösterin. Bu mevzu mühimdir, aileden gelir. 
Yani ilk başta ailede öğrenilir. İlk başta anne öğretecek, ondan sonra yavaş yavaş, o tohum 
içinde olduktan sonra muhakkak yeşerecek. Allah muhafaza etsin; Allah sıhhat, afiyet  

 



 
 

 

 

 

 

 

versin inşallah. Şeytanın şerrinden hepimiz muhafaza olalım inşallah. Her gittiğimiz yerde 
iyi insanlarla olalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha      

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

19 Şubat 2017/22 Cemaziyelevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


