
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ESKİ İNSANLARIN İNCELİĞİ 
 

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. 

 
 Evliyaları ziyaret etmek insana bereket getirir. Onların maneviyatları daha 
kuvvetlidir, intikal ettikten sonra da maneviyatları hazır olur. Onun için Şeyh Efendi 
söylerdi, insanda sıkıntı filan olursa, yedi tane makam ziyaret etsin ki onların nazarı olsun, 
himmetleri hazır olsun. Onların himmetiyle insan rahatlar, insanın imanı da kuvvetlenir.  

 Ahir zamanda daha zordur, her şey zor. Eski insanlar daha rahattılar, imanları daha 
kuvvetli idi. Ondan sebep eskiden herkese hürmet vardı. İnsanlar birbirlerine hürmet 
ederdi. Bundan maada hocalara, meşayıhlara, evliyalara çok hürmet vardı. Kafalarını fazla 
karıştıracak insan yoktu. Şimdi adam âlimim diyor, profesörüm diyor, çıkıp cahil insanların 
bile söyleyemediği şeyleri kendi söylüyor, milletin kafasını karıştırıyor. İnsanlar da “Ben 
doğru muyum, değil miyim?” diye ne yapacağını şaşırıyor. İmanını kuvvetlendireceğine 
imanını zayıflatıyor.  

Dün Şeyh Şerafettin Hazretleri’ne (k.s.) ziyarete gittik, Allah kabul etsin. Bir de 
vefat etmiş ihvanlar vardı, onlara da başsağlığına gittik. İnsanın gönlünü almak güzel 
şeydir, mühim şeydir. Sevinçten daha fazla üzüntüsünde insanlara baş sağlığı dilemek 
yahut sabır temenni etmek hem onlar bakımından iyidir hem Allah sevap yazar, mükâfatını 
verir. Ondan sonra da Bursa’da mübarekleri ziyaret ettik. Bursa’nın mübarek sultanı Emir 
Sultan Hazretleri’ni (k.s.) ziyaret ettik. Maşallah, Sultanların arasında o da ahiret sultanıdır.  

Ulu Cami’ye kaç defa gittik ama bu defa bir hikmet oldu, oradaki mübarek bir 
insan bize o güzel yazıları, onların hikmetlerini, inceliklerini anlattı. Dediğimiz gibi, 
eskiden insanlar her şeyi bir hikmet için ve insanların istifadesi için yapardı. Hem güzellik 
için hem de istifade için. Allah razı olsun, orada epeyce bir anlattılar. Eski insanların 
zevkleri başkaydı, ince düşünceleri vardı.  

Beton nasıl kabaysa, şimdiki insanların da düşüncesi kabadır. İncelik diye bir şey 
yok. Çok insan var ama kuru kalabalık derler. Bunu öğretmek lazım. Bu incelikler 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda olmakla, O’nun peşinden, O’nun yolundan 
gelenlere tâbi olmakla öğrenilir. O da tarikattır, evliyalardır. Evliyalar, ince düşünen 
insanlardır; inceliği, güzelliği öğreten insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Allah bu 
insanlara da böyle güzel düşünceleri, güzel incelikleri versin inşallah.  
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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