
 
 

 

 

 

 

 
EFENDİMİZ (S.A.V.)’İ TAKLİT EDİN 

 
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. 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ   لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اَّلله
 

“Lekad kâne lekum fî Resûlillâhi usvetun hasene” (Ahzab Suresi-21) Allah Azze ve 

Celle diyor ki: “Allah’ın Resulü size güzel bir örnektir.” Taklit edecekseniz, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’i taklit edin. O’nu taklit ederseniz yücelirsiniz, şeref bulursunuz, yüksek 

mertebelere erişirsiniz. 

Ama şimdiki insanlar maalesef O’nu taklit etmiyorlar da taklit edilmeyecek olanları 

taklit ediyorlar, onlara özeniyorlar. Onlar da kimdir? Benzemek istedikleri Batı’dır. 150-

200 seneden beri bu şeytan ilk başta insanların bir tabakasına geçti, ondan sonra yavaş 

yavaş bütün millete yayıldı. Nerede yaramayan bir iş varsa, daha çok Batı’dan geliyor.  

Onları üstün zannediyorlar; üstün insanlar, imrenilecek insanlar zannediyorlar. 

Hâlbuki hiç de imrenilecek gibi değil; ne huyları iyi, ne yaşantıları iyidir. Zahiri veya batıni 

olarak, akıl ile bakılırsa onlar imrenilecek insanlar değildir. Olabilir, onlar kendi düzenlerini 

kurmuşlar, yapmışlar. Ama bize sadece kötü olan marifetlerini gönderiyorlar. Bazı iyi 

ahlakları var, onları taklit etmiyoruz. Şeytan onları taklit etmemizi istemiyor, sırf kötü 

huylarını taklit etmeyi bize talim ediyor, öğretiyor.  

Onun için insanlar bu hale düşüyor. Çünkü iyi tarafını, imrenilecek tarafını 

bıraktılar, imrenilmeyecek tarafa baktılar. Bir de onun kötü olan huylarını, yaptıkları kötü 

şeyleri örnek aldılar. Onun için, insanların kendine gelmesi lazım, kendi kıymetini bilmesi 

lazım. Allah’ın verdiği bu büyük şerefin, bu büyük nimetin değerini bilsinler.  

 



 
 

 

 

 

 

Biz Allah’a şükür insanların arasında şanslı kullarız. Allah bizi Ümmeti Muhammed 

olarak yarattı, Müslüman yarattı. Bundan daha büyük şeref yok, başka imrenilecek şey de 

yok. İmrenilecek bir şey var, o da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur. O yolda 

gittikçe yükselirsin. Ondan uzaklaştıkça düşersin, kıymetin kalmaz. Beş kuruşluk kıymetin 

kalmaz. Yalnız Hak yoluna dönünce Allah sana yardım ediyor. Sana ihsanlarından veriyor, 

seni yüceltiyor, sana yardım ediyor. O’nun yolundan uzaklaştıkça her kötülük başına 

geliyor. Onun için kıymetini bilelim.  

Bu nimet, kıymeti ölçülmez bir nimettir. Az bir şey bile olsa takdir edelim. Yani 

verilen bu kadar büyük bir nimeti hiç takdir etmememiz olmaz. Kıymeti o kadar büyüktür 

ki insanın aklına, hayaline sığmaz. Ama gene de az da olsa onu takdir etmek lazım. Allah 

bizi kadir kıymet bilenlerden eylesin inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

10 Ocak 2017/12 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


