
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İYİ İNSANLAR 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Velenebluvennekum bişey-in mine-lḣavfi velcû’i venaksin mine-l-emvâli vel-enfusi 
ve-śśemerât(i)(k) vebeşşiri-ssâbirîn(e)” (Bakara Suresi - 155) Allah Azze ve Celle buyuruyor: 
“Sizi açlıkla, kıtlıkla, ölümle imtihan edeceğiz. Hepsi imtihandır. Tüm sabredenlere müjde 
verin.” diyor. Şimdiki günlerimizde, her zaman var da bu zamanda insanların üstünde daha 
fazla var; Allah Azze Celle’nin zikrettikleri, bizde açlık yok, Allah’a şükür bereket var ama 
başka yerlerde oluyor. Burada sıkıntı olmadığı halde sabır yok, bırak sabrı iftira, bühtan gırla 
gidiyor.  

Allah razı olsun, Allah Azze ve Celle başımıza “Allah” diyen, Allah’tan yardım 
isteyen bir insan koymuş; her şeye yardım ediyor, herkese yardım ediyor, bütün dünyada 
nerede varsa her Müslümana yardım ediyor. Müslüman olmayana da yardım eder ama 
maalesef her şeye karşı olan insanlar var, sabretmiyorlar, sabrı bırakıp küfrediyorlar, Allah’a 
küfrediyorlar, Peygamberimize (s.a.v.) küfrediyorlar. Onlar hem burada çekiyorlar, bu 
çektikleri de boşa, onlara müjde yok.  

Müjde kimedir? Sabredip, Allah’a tevekkül eden, Allah’a sığınanadır. Bütün çekilen 
eziyetler Allah indinde ahirette mükâfatlandırılacak. Dünyada da onların içleri rahattır. İçi 
kötü olan insan hiçbir zaman rahat değildir. Kendi kendini yer, kendi kendine eziyet verir, 
başka şey değil. Allah’ın dediği oluyor, ona inanmak lazım. Allah Azze ve Celle bize iyi 
insanlar vermiş, başımızda olanlar öyle. O mühimdir çünkü çoğu zaman etrafımızdaki 
memleketlerde gördüğümüz gibi insanlar bütün eziyeti, zahmeti başkandan, tek kişiden 
çekebiliyor, bir şey de değiştiremiyorlar. İstediğin kadar akıllı ol, başında iyi olmayan bir 
insan varsa o akıl bir fayda olmuyor, zarardan başka şey olmuyor.  

Allah iyilerle beraberdir, güzel olan odur. Hiçbir şey olmasa bile Allah’a inanan, 
Allah’a itaat eden insanlar olduktan sonra en büyük fayda budur. Çünkü Peygamber 



 
 

 

 

 

 

Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Siz nasılsanız Allah başınıza öyle insan koyar.” İnşallah bu 
sesleri çıkmayan insanlar bu memlekette çoktur, onların hürmetine Allah başımıza iyi 
insanlar koymuş. Bu iyi insanlar sırf Türkiye için değil, bütün İslam âlemi için iyidir. 
Türkiye’de insanlar farkında değil, biz dışarıya gittiğimiz vakit herkes bize bakıyor, burası 
baştır, İslam’ın başı burasıdır, başka değil, ne Mekke, Medine’dekiler ne de başkaları değil. 
Onlar Müslüman düşmanıdır. Allah’ın izniyle Müslümanların başı burada, Allah yardım 
eder.  

Allah’tan yardım alan insanın sırtı yere gelmez. Bu artık ahir zamandır, sahip gelecek, 
sahip de bütün iyi insanları çıkaracak, kötüler kalmayacak. Allah’ın izniyle vakit yaklaştı. 
Onun için sabredip kendimizi muhafaza etmek lazım. Ne dedi Başkan? “Evde oturun, fazla 
çıkmayın.” Şeyh Babamızın (k.s.), Şeyh Nazım Hazretleri’nin (k.s.) dediği şeydir bu. 
Kalabalığa karışmayın, fazla çıkmayın. Aynısını Sayın Cumhurbaşkanımız söylemiştir yani 
kötü bir şey demiyor. Sen kendini muhafaza etmedikten sonra kabahati kalkıp da ona buna 
atmaya gerek yok. Herkes kendi kendini muhafaza etmeye mecburdur. Yapabildiği kadar 
yapılması lazım, yapıldıktan sonra da Allah’ın izniyle, Allah’a tevekkül edeceğiz, o da en 
mühim şeydir. 

Allah’a sığınacağız, duayla Allah’a yalvaracağız. Allah’ın yardımıyla inşallah sonumuz 
iyidir, her şekilde iyidir. Hiçbir zaman Allah’a sığınan zararda değildir. Nasıl olsa, öyle yahut 
böyle iyidir. Allah’a inanmayan devamlı hüsrandadır, ister iyi olsun, ister kötü olsun hiçbir 
farkı yoktur, devamlı zarardadır, hiçbir kıymeti yoktur, sonu kötüdür. Allah’a dönün, Allah’a 
iman edin, Allah iman versin, hepimize hakiki kuvvetli iman versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 01 Aralık 2020/16 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti 
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