
 
 

 

 

 

 

 
SEYYİDİN DEDESİNE TABİYİZ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kim ki benim söylemediğimi, söyledi 

derse; benim söylediğimi ise söylemedi derse, kendine cehennemde yer ayırsın.” Şimdiki 

insanlar; “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle diyor, Peygamber (s.a.v.)bunu söylemedi.” 

diye bilerek söylüyorlar. Bu insanlar büyük bir vebal altındalar, günah işlemiş olurlar. Bu 

bir mesele, bir de “ben seyyidim” deyip ortaya çıkanlar var. Hâlbuki onların öyle bir şeyleri 

yok, veballeri daha fazla. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Soyunuzu, nereden geldiğinizi öğrenin.” diyor. Bu 

zamanın insanlarının ona fazla baktıkları yok. En çok dedesi kim onu biliyor. Yahut 

dedesinin babası kim, o kadar gidebiliyorlar. Hâlbuki bu soy, nesep nereden geliyor, nereye 

gidiyor mühim bir şeydir. İnsanın ona dikkat etmesi lazım. Bir de olmayan şeyi oldu diye 

söyleyince bir kazanç elde ettim zannetmesinler. Onun da hesabını verecekler.  

Her şeyin hesabı var. Bu dünya burada bitmiyor. Esas hayat, sorulacak şeyler 

ahirette. “Ben yaptım, oldu.” diye bir şey yok. Yaptın oldu ama dünyada bazen bazı şeyler 

oluyor, insanlar çoğu şeyler yapıyorlar, kurtarıyorlar ama ahirette öyle değil. Tövbe istiğfar 

etmeleri lazım ki ahirette kurtulsunlar. Yaptıklarından pişmanlık duysunlar, ancak öyle 

kurtulurlar. Başka türlü, “Yaptım ettim de yanıma kâr kaldı.” diye zannetmesinler.  

Bunun çok büyük bir vebali vardır çünkü “seyyidim” deyip milleti kandırıyorlar, 

millet de bu seyyiddir diye peşinden kötü yollara gidiyor. Seyyid olup da doğru yolda 

olmayan insana tâbi olmaya gerek yok. Biz seyyide değil de seyyidin dedesine tâbiyiz. 

Bize yolu göstermiş. Yoldan çıkmış seyyidler varsa onlara da Allah hidayet verir inşallah. 

Onların hatalarını yapmamıza izin yoktur. 

Hiç kimse Allah’a masiyete emredemez, öyle birine tâbi olmak olmaz, kim olursa 

olsun. Bu da bilinsin çünkü milletimiz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, soyuna hürmet 

eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e tâbi olmamız lazım. Seyyidler başımızın üstünde, 

çoğu da zaten doğru yolda ama bazen şeytan insanla oynayabilir. Hepsi masum değil.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Masum olan bir Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir, O’ndan (s.a.v.) sonra hiç kimse masum 

değildir. Allah doğru yoldan ayırmasın, şaşırtmasın inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha       Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Ağustos 2016/08 Zilkâde 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


