
	
	

	
	

	

	

 
 

KÖTÜ HUYLARI TERKEDİN 
 

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. 

Bazı şeyler var, doğuştan değil de doğduktan sonra bazı adetler, alışkanlıklar oluyor 
insanda. O adetleri, alışkanlıkları terbiye edip de iyisini bırakmak lazım, iyi olmayanı atmak 
lazım. İslam’ın emirlerine uymak mühimdir. Adetler uyarsa onlara uymak da güzeldir. Bazı 
adetler atalarımızın adetleridir, çoğu İslam’a uyduğu için, İslam’ı benimsediler, İslam’a 
girdiler, İslam’la yaşadılar. Güzel bir topluluk oldu, Allah yolunda yüzlerce sene gitti. 
Baktılar ki bu güzel yolu dışarıdan yıkamayacaklar, içeriden çürütelim bu şeyi diye 
uğraştılar. İnsanın nefsine uyan tabiatları uyandırmaya uğraştılar, onu da başardılar.  

Yalan, dolan, sahtekârlık, edepsizlik, hayâsızlık ne varsa, insanlara, “Bunlar sizin 
tabiatınız.” diye söylediler. Tabi insanlara daha kolay geliyor. Haram olunca insan daha 
fazla gitmek ister. Nasıl sinek pisliğe giderse, nefis de aynı şekilde harama gidiyor. Önü de 
açıldığı vakit bütün topluluk öyle olup, koca devleti yıktılar, çökerttiler.  

Şimdi de dediğimiz gibi, İslam var diye, onu da yıkmaya uğraşıyorlar. Allah 
muhafaza etsin. Ama millet eskisine göre uyanmış, iyiyi de kötüyü de daha iyi 
anlayabiliyor. Onun için, dediğimiz gibi mühim olan nefis terbiyesi, iyi adetleri yapmak ve 
kötü huylardan vazgeçmektir. Kötü huyların başında da yalan ve doğru olmamak gelir. 

Doğruyu söylemek hususunda dikkat etmek lazım. Bir mesele duyuyorsun, aynı 
meseleyi on kişiye sorsan, hepsi haklı olur. Ama bir tanesi haklıdır, öyle hepsi haklı 
olamaz. Onun için dikkat etmek lazım. Doğruyu söylemek insanın kendi aleyhine bile 
gözükse, aleyhine değildir. Aleyhine olmuştur ama doğruyu söyleyince, Allah indinde o 
sana fayda olur, kötü olsa bile Allah onu tebdil eder, hayra tebdil eder.  

 

 

 



	
	

 

 

 

 

Onun için doğruyu söylemek, doğru olmak büyük bir fazilettir, onu yapmak lazım 
inşallah. Allah kolay getirsin. Zordur, kolay değildir ama yavaş yavaş olur inşallah. Can 
çıkar, huy çıkmaz derler ama inşallah huy da çıksın. Bu kötü huylarımız üzerimizden 
kalksın inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Temmuz 2017/17 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 
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