
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İNSAN AKILLA İYİLİĞİ BULUR 
 

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. 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Allah bir işi murat ettiği vakit, insanın 
aklını alır, ondan sonra kişi o işi yapar. Sonra da ‘Ben nasıl böyle yaptım?’ diye düşünür.” 
Zaman zaman insanın başına böyle şeyler geliyor. İnsan istemediği yahut normalde 
yapmadığı şeyi yapar. İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Allah’ın muradı hâsıl 
olsun diye insanın aklını başından alır.”  

Demek akıl mühim bir şeydir ki onu aldı mı insan iyi şeyler yapamaz. İnsan akılla 
iyiliği bulur. Akıllı adam Allah’ı tanıyan adamdır. Ne kadar dünya ehlinin gözünde akıllı 
gözükseler bile, Allah’ı inkâr eden insanların aklı yoktur. Çünkü Allah’ı inkâr etmek 
akılsızlığın en büyüğüdür. Allah’ın emirlerine tâbi olmamak da akılsızlıktır çünkü bu 
dünyanın sonu ahirettir. Ahirette bu şeyler sorulacak.  

Akıllı diye geçinen çok insan var ama Allah onları her zaman rezil eder. Allah’a 
karşı gelenler hiçbir zaman iyi sayılmaz. Allah katında iyi sayılmadıktan sonra insanların 
katında iyi sayılmış, sayılmamış mühim değildir. Mühim olan, bizim Allah karşısında iyi 
insan olmamız. O da Allah’ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmakla olur. Şimdi âlim 
geçinen çok insan var, insanlara güzel gözükeyim diye insanların istediği şekilde fetvalar 
verir, hükümler çıkarır, insanları akılsızlığa, ahmaklığa sürüklerler.  

Çünkü nefis devamlı insanı rezil etsin diye, insan itibarını kaybetsin diye uğraşır. O 
da insanı, insanların gözünde düşük gösterir. Makamı ne kadar yüksek olsa bile nefsine 
tabi olan insan makbul değildir. Onun için insanlar nefislerinin istediklerini gizli yapmak 
isterler. Aşikâr çıkarsa rezil olurum diye korkarlar.  

Allah muhafaza etsin, Allah insanı akıl deryasından mahrum etmesin. Onun için 
devamlı duamız Allah akıl fikir versin. Bir saat tefekkür etmek, düşünmek, yüz sene 
ibadetten, boşuna ibadetten daha hayırlıdır. Allah hepimizi bu akıldan mahrum etmesin, 
Allah katında muteber olsun, insanların gözünde de muteber oluruz inşallah.  

 



	
	

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik                  Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

        El Fatiha                        24 Eylül 2017/04 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 

                                                           Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


