
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÜZELLİKLE, İYİLİKLE 
 

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. 

 

Bismillâhirrahmânirrahim  

َّسلا اَّم$اَو
ٓ

ف َلِئا
َ

ال
َ

 ْۜرَهْنَت 
“Ve emmâ-ssâ-ile felâ tenher” diyor Allah Azze ve Celle. (Duha Suresi – 10) “Sakın 

bir şey isteyeni azarlama.” Senden biri para ya da başka bir şey isterse muhtaç insanlara sert 
davranma. Şimdi dilenciler geliyor yahut başka biri geliyor, makul bir şey verebilirsin. Onun 
istediği zaten belli, verip gönderirsin, bağırıp kızmak gerekmez. Çünkü o vakit sevabın da 
noksan oluyor, kalp de kırılabiliyor.  

Onun için, bir şey sorana yahut sağ elle isteyene kötü davranmayın, yapabildiğin 
kadar yap, o günah senden gitmiş olur. O kızarsa, tepki gösterirse onun mesuliyetidir. Senin 
mesuliyetin, iyi davranıp insanlara yardım etmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
hanımlarından Ayşe Anamız (r.a.) bir muhtaca bir şey vereceği vakit, para vereceği vakit onu 
bile yıkayıp verirmiş ki ikram olsun diye. Muhtacın duası olur, bereket olur. Onun için, her 
şey güzellikle, iyilikle olsun, Allah katında makbul olsun. Bismillâhirrahmânirrahim;  

قَدَص
َ

ذ$ا آَهُعَ<ْ=َي ٍة
ً

 ۜى
“sadekatin yetbe’uhâ eżâ” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da. (Bakara 

Suresi – 263) “Peşinden eziyet gelen (ve minnet edilen) bir sadaka” Sadaka veriyorsun, 
arkasından eziyet veriyorsun, eza ediyorsun, o da güzel değil. Verdin ver, artık onun peşine 
düşme. Herkes kendi haline göre yardım yapar, beş kuruş da verir, elli kuruş da verir, beş 
lira da verir, elli lira da verir. Onu istediğin kadar verirsin ama mühim olan, sonunda 
insanlara eziyet verme, ver gitsin. 

Bu da Şeyh Baba’nın (k.s.) tavsiyesidir, boş çevirme. Ver, az ver, çok ver, vazifeni 
yap. Allah kabul etsin inşallah. Allah yardımcımız olsun, nefsin kötü hallerinden kurtarsın 
inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik                                  Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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