
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KALBİN HUZURU 
 

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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“Elleżîne âmenû vetatme-innu kulûbuhum biżikri(A)llâh(i)(k) elâ biżikri(A)llâhi 
tatme-innu-lkulûb” (Ra’d Suresi - 28) Allah Azze ve Celle buyuruyor: “Kalplerin itminan 
bulması, huzur bulması Allah’ın zikriyle olur.” Allah’ın zikri, Allah’ı daima hatırlamak, 
benimle beraberdir demektir, odur zikir. Kalpteki zikir bu, kalpler ancak böyle rahat olur. 
Allah’tan uzaklaştıkça itminan kalmaz, huzur kalmaz, iyilik kalmaz, hiçbir şey kalmaz.  

Huzur için daima Allah’ın zikri kalbinde olacak, insanın dilinde olacak. Zikrin her 
azanda olması lazım ki ne kadar daha fazla azanda olursa o kadar fazla huzur bulmuş 
olursun, itminan bulmuş olursun. Bu dünyanın gaileleri, sana hiçbir şey tesir etmez. 
Allah’tan ne kadar uzak olursan, o kadar huzursuz, mutsuz, bereketsiz olursun; ne kadar 
kötülük varsa sende olur. Allah’la beraber olduktan sonra hastalıktı, fakirlikti, hiçbir şeyin 
tesiri olmuyor. Allah’ın Azze ve Celle’nin, Kur’an-ı Azimüşşan’da bildirdiği husustur bu.  

İnsanların birisi bir şey söyler, onu yapayım da daha mutlu olayım diye uğraşırlar. 
Bizi yaratan Allah Azze ve Celle bizim nasıl mutlu olacağımızı bilir. O’ndan daha iyi bilecek 
olan var mı? Haşa! O (c.c.) biliyor. Bizi yarattı, sırrı da verdi. Nasıl mutlu olacaksanız, nasıl 
huzurda olacaksınız, nasıl itminan olacaksınız? Bunu Cenab-ı Allah bize göstermiş ama 
insanlar bu mutluluğu başka yerlerde arıyor. Bazıları ufak tefek şeyler yapıyorlar, bazılarına 
o da yetmiyor.  

Allah’tan uzak olan olanlar sigara içiyor, içkisini içiyor, içki de yetmiyor, başlıyor 
uyuşturucuya, huzuru, mutluluğu ters tarafta arıyor. Ona ne kadar batarsa o kadar daha 
berbat ediyor insanı. Onlardan kurtulup, onlara itibar etmeyen insan, Allah’a inanan insan, 
odur mutlu olan, huzurlu olan, itminan olmuş olan odur. Allah hepimize bu iman kuvvetini 
versin ki Allah’la beraber olalım, daim Allah zikri kalbimizde olsun inşallah.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 29 Aralık 2020/14 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


