
 
 

 

 

 

 

 
ADEMOĞLU HATA YAPAR 

 
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.) diyor ki: “Küllü ibni âdeme hattâün” 

 ُكلُّ اْبِن آدََم َخطَّاء  
 

Bu demektir ki bütün insanlar yani ademoğlu hata yapabilir. İnsan bilmeyerek yahut 

bilerek hata, yanlış yaparsa tövbe etsin. Onun devamı var; “ve hayrul hattâiyne 

ettevvâbûn” 

ابُونَ   َوَخْيُر اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ
 

“Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir.” Hatasını bilip de tövbe edenin, 

Allah tövbesini kabul eder. Bazı insanın ağzından bilmeden yanlış şeyler çıkar. Bunlara 

tövbe ederse olur. Bir de insanlar, Arap olmayanlar, Kur’an okurken bazen harfleri tam 

çıkaramıyorlar yahut değişik çıkıyor. Onlara da Allah Azze ve Celle kolaylık yapmış. 

Melekler var, Allah Azze ve Celle onlara o melekleri tayin etmiş, yanlış okurlarsa melekler 

düzeltiyor. Böylece Allah Azze ve Celle’nn katına da düzgün olarak çıkıyor.  

Bazı milletler bazı harfleri söyleyemez, bazıları değişik söyler. Her şeyi zorlaştıran 

bazı akılsız insanlar var; “İlla bunu söyleyeceksin” derler ama söyleyemez. Bilal Habeşi 

Hazretleri (r.a.) bile bazı harfleri söyleyemiyordu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir şey 

demiyordu. Habeşistan’dan geldiği için bir harfi söyleyemiyordu. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.), ümmete kolaylık olsun diye, bir örnek olsun diye ona bir şey demiyordu, melekler 

düzeltirdi.  

Yani insanın niyeti halis olduktan sonra Allah insana her türlü yardım eder. 

Meleklerle de yardım eder, Allah her şeyi musahhar kılar kendisine. Allah’ın sevgili kulları 

daima Allah’la beraberdirler. Onların niyetleri safidir yani ağızları güzel laf yapıp da içleri  



 
 

 

 

 

 

 

kötü değildir. Ağzı güzel laf yapıp da ondan sonra kalbinde bütün fitneler olan insan 

yaramaz. Mühim olan içimiz, kalbimiz temiz olsun, Allah’a bağlı olsun, gerisi mühim değil. 

Allah her şeyi musahhar eder, yaptığımız ibadetleri, amelleri kabul eder inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
23 Kasım 2016/23 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


