
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İNSANLARA GÜZELLİKLE MUAMELE EDİN 
 

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.)’in yolu, iyilikle insanları davet etmektir. “İyilikle, 
Allah’a davet et.” Güzel ahlakınla, yumuşaklıkla, güzellikle insanlar sana yaklaşır, seni 
sever. Tabi bu yol, tarikat yolu, o da aynı şekildedir. Şeyh Efendi insanlara tahammül 
ederek, onların kusurlarını görmeyerek, onların kusurlarına göz yumarak yavaş yavaş 
insanları terbiye etti. 

İnsanlar kavga ederse uzaklaşır, kötü söz duyarsa aynı şekilde uzaklaşır. İnsanlar 
deyince, tabi çeşit çeşit insan var. Bizim yapmamız gereken onlara tahammül etmek. “Bir 
kişi hidayete gelse, bütün bu dünyadan daha hayırlıdır.” diyor Allah Aze ve Celle 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in lisanıyla. Onun için hemen galeyana gelip de karşıdaki 
insanı üzmeye gerek yok.  

İyi bir lisanla tembih etmek lazım yahut yapılan şey münasip değilse onu iyilikle 
göndermek lazım. Gönlünü hoş edip göndermek, daha münasip olan odur. İnsanlar 
hizmet ediyoruz diye bir şeyler yaparlar ama bazen o da ters olur. Onun için bu yolda 
olanlar, insanlara tahammül edip, onlara güzellikle muamele etmesi gerekiyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) ve meşayihler böyle tavsiye ediyor. İnsanlara elimizden geldiği kadar 
hoşgörüyle muamele edelim. 

Sabır güzeldir. İnsanlarda sabır kalmamış, şeytan insanları birbirlerine düşürmek 
için en ufak kusurları önlerine çıkarır, iyiliklerini kapatır. Hâlbuki Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) de meşayihler de ufacık bir güzellik görse, ona bakar, öteki kusurları kapatırdı. 
Allah yardımcımız olsun inşallah. Sırf tarikat ehlinin değil, bütün İslam âleminin ihtiyacı 
olan şeydir.  

Şeytan, aranızda düşmanlık nefret, buğz yapmak ister diyor Allah (c.c.). Düşmanlık 
ve buğz yani birbirinize nefret duymanızı ister. Bu zaman tam şeytanın istediği gibi olmuş. 
Bütün İslam âlemi birbirine düşmüş, kanlı bıçaklı. Hiç lüzumsuz yerden bazı şeyler 
çıkarırlar, Müslümanları birbirlerine düşürürler.  

 



	
	

 

 

 

 

Bunun sebebi, insanın kendini fert olarak devamlı kavgaya hazırlamasıdır. “Bu 
böyle söylerse ben şöyle yapacağım.” diye şartlanırlar. Hâlbuki çıkıp da insanların arasında 
dolaştığın vakit; “Onlara kötü söz söylemeyeyim, onları üzemeyeyim.” diye uğraşmaları 
lazım. Öyle olursa cemiyet daha güzel olur, bütün İslam Âlemi daha iyi olur, Allah da 
hepimizden razı olur.  

Allah yardım etsin, hidayet versin. Tabi şimdi ahir zamandır, herkes yapamaz ama 
bu yolda olanlar nefislerine terbiye versinler, nefislerini kontrol altına alsınlar. Bunun Allah 
indinde ecri büyüktür. Allah yardımcımız olsun.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha      
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

10 Ekim 2017/20 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


