
	
	

	
	

	

	

 
 

MÜSLÜMANA TEMİZLİK YAKIŞIR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Temizlik imandandır. Allah (c.c.) İslam dinini temiz din yaptı. Birinci şey taharettir. 
Taharet demek temizlik demektir. Taharet olmasa, temizlik olmasa hiçbir ibadet kabul 
olmaz. Namaz kılacaksan temiz olacaksın, abdestini alacaksın, etrafı temiz tutacaksın. Bu 
her Müslüman için birinci şarttır. Temizlik olmazsa namazın kabul olmaz, namaz da dinin 
direğidir.  

Ama Müslümanlar maalesef nereye giderse ortalığı kirletiyor. Çevre temizliği de 
mühimdir çünkü abdeste girdiğin vakit yahut bir şey yaptığın vakit oranın temiz olması 
lazım ki üstüne necaset sıçramasın. Müslümanlar gittiği yerleri temiz tutarsa, arkadaki de 
temiz bulur. “Burada çalışan var, o temizlesin.” derse olmaz. O zaman başkasının hakkına 
girmiş oluyorsun.  

Yani dikkat edilecek hususlar bunlardır. Tarikat ehli için daha da mühimdir. Biz 
burada olduğumuz halde manzara acayip, artık olmadığımız vakit nasıl olur bilmiyoruz. 
Yani bu olacak gibi değil, dikkat etmek lazım. Sen kendini temizleyeceksen, ilk başta 
oturduğun yeri temizleyeceksin. Üst temizlik olsun ki senin için de temizlensin. Hiçbir 
evliyayı, hiçbir meşayıhı pis gördünüz mü? Yok.  

Meşayıhlar, evliyalar temiz insanlardır. Onları seviyorsanız, sizin de onlar gibi 
yapmanız lazım, temizliğe dikkat etmeniz lazım. Tembellik yapmayın. Nereye giderseniz 
insanlar sevinsinler. Arkanızdan biri girdi mi “Kim yaptı bu kadar pisliği?” demesinler. 
Dikkat edilecek şeyler bunlardır. İslam’ın birinci şartı temizliktir, taharettir, çalışkanlıktır. 
Tembellik iyi değil. Çöp tenekesi orada, sen yere atıyorsun, olacak şey mi? Hem ayıptır 
hem günahtır.  

Buna dikkat etmek lazım. Herkes kendi kirlettiğini temizlese her taraf tertemiz olur, 
güzel olur, iyi olur. Yani pislik Müslümana yakışmaz, ayıptır, sevilmeyen bir haldir. Pisliği 



	
	

 

 

 

 

Allah sevmez, Peygamber (s.a.v.) sevmez, evliya da sevmez. Temizliğe dikkat edelim.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Ağustos 2017/23 Zilkade 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


