
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAHAT YAŞAMAK 
 

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. 

İnsan nasıl rahat yaşayacak diye Allah Azze ve Celle buyuruyor: 

لا اَهُّي'ا آَ!
,

ال اوُنَم0ا َني۪ذ
َ

نوُخَت 
ُ

نوُخَتَو َلوُسَّرلاَو َ:9ا او
ُٓ

ناَم'ا او
َ

Aِتا
B

 ْم
 

 “Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ teḣûnû(A)llâhe ve-rrasûle veteḣûnû emânâtikum” 
(Enfâl Suresi - 27) “Hıyanet, hainlik yapmayın.” diyor. Onu yapmadıktan sonra insan rahat 
yaşar. Her şeyin iyisi, insan Allah’ın yolunu takip etsin. O’nun emrettiği yolu takip ettikten 
sonra bir korkusu, üzüntüsü olmaz.  

Yok, hile hurdayla yaşayan insan hayat boyu ızdırapta, kaygıda ne yapacağını 
bilmiyor. Bir tane bir şey yapıyor, onun peşini getireyim diye başka bir hile yapıyor, başka 
bir yalanla yaşıyor. Hayat boyu yalanla yaşar, ondan sonra da huzurum yok diyor. Huzur 
istersen Allah’ın emrettiği gibi yaşa, Allah’a itaat et, insanlara hayır yap, mahlûkata hayır yap, 
ailene iyi bak, komşularınla iyi geçin. Fazla ağız dalaşına, münakaşaya da girmeye gerek yok. 
Böyle yapan insan rahat olur, kendi halinde geçinir, Allah’ın güzel kulu olur. Herkes de 
ondan memnun olur.  

Bu zaman öyle bir zaman ki kimseye bir şey diyemiyorsun. Sen kendi halinde ol, 
kendine bak, kendini ıslah et, Allah’ın izniyle insanlar sana bir şey yapmaz. Yok, her şeye 
karışacaksan, şirret insanlar çok, onlar sana eziyet verir, kötülük yapar. Onun için, bu zaman 
iyilik yapma zamanı, kavgadan uzak durma zamanı. “En ufak münakaşalara bile girmeyin.” 
diyor Şeyh Efendi, Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.). Münakaşa yapmayın, yapacaksan uzak dur, 
ona karşılık verme, çek git, onun münakaşayla anlayacağı yok.  

Onun için, bizim her zaman aynı şekilde, bu zaman da aynı şekilde davranmamız 
gerekir. Zor zamandır ama bu talimata, Allah’ın emirlerine itaat ederseniz rahat olur. Şeytanı 
da vesvesesini de hiç duymayın. Allah’ın söylediği, emrettiği şeyi yaptıktan sonra bu iyiydi, 
kötüydü, ona fazla bakmayın, Allah kabul eder. İmam efendiler vaazda devamlı Allah kabul 
etsin diyor. Nedir? Demek ki bütün milletin yaptığı ibadetti, şeydi tam değildir, yarı buçuk. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
O yarı buçuğu da Allah kabul eder. Onun için bazı insanlar bu şeyden de dolayı şeytana 
uyup hayatları eziyetle geçiyor. Allah bize eziyet vermiyor, onun yolunda olduktan sonra 
amellerimizi kabul eder. Mühim olan niyettir, niyetimizi sağlam tutalım, Allah kabul etsin, 
Allah hepimizi affetsin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 12 Ocak 2021/28 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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