
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HERKES İÇİN İYİLİK 
 

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. 

İman en büyük nimettir, insanlık için en güzel şeydir. Müslüman olmak başkadır, 
iman daha kuvvetli. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl münin olacağını tarif ediyor. “Lâ 
İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah” diyenler İslam’a girmiş oluyor ama iman başka, 
daha kuvvetlidir.  

Ayet var: “İman ettik demeyin, Müslüman olduk deyin.” diyor çünkü daha iman 
kalbinize girmemiştir. Çok şeyler var, imandan birisi de Müslüman kardeşine, mümin 
kardeşine senin kendine istediğin gibi hayır istemen, Allah’tan ona da hayır temenni 
etmendir. “Bende olsun, onda olmasın.” demek, müminde o sıfat yoktur. O sıfat mümin 
olmayanlardadır. Bir insan düşünürse; “Bu adam da benim gibi olsun, benden daha iyi olsun, 
Allah kendisine daha çok versin.” dersen bir şey kaybetmezsin, cebinden bir şey çıkmıyor. 
Sırf temenni olarak diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Herkes kendinden daha iyi olsun 
diye düşünmen imandandır.  

Bu sırf para pul için değil de insanlar hidayet yolunda olsunlar, hepsi doğru yolda 
olsunlar. Allah günaha girmekten, kötülük yapmaktan korusun diye düşünmen imandandır. 
Onun için şimdi bütün İslam âleminin halini, vaziyetini görüyoruz. Onlara Allah’tan hidayet 
isteriz, Allah’tan iyi olmalarını isteriz, kötülükten, kötü yoldan uzak durmalarını isteriz. 
Çünkü bu bize de iyi, etrafta iyi insanların olması güzel. Kötü insanlar dolarsa zaten sana da 
zararı var.  

İman demek akıllı olmak demektir. İnsan akıllı olunca Allah’ın emrettiklerinin, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediklerinin ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlar. 
Onun için Allah’tan herkese iyilik dileriz inşallah. Hepsine hidayet olsun, doğru yolda 
olsunlar inşallah. Allah’tan mümin kullarına, Müslümanlara maddi manevi iyilikler dileriz.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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