
	
	

 
 
 
 
 
 
 

KUR’AN’A HÜRMET EDİN 
 

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. 

 

Allah Azze ve Celle “Kur’an-ı Azimüşşan insanlara hem bereket hem şifadır.” 
diyor. Hem de “Evvelin vel ahirin” yani bütün her şey onun içindedir. Bütün ilimler 
Kur’an-ı Azimüşşan’ın içindedir. Onu okumak farzdır çünkü onsuz namaz olmaz. Allah’ın 
kelamıdır.  

Bir mesele var, Arap olmayınca, normal insanlar çoğu harfleri, mahreçleri filan 
doğru dürüst okuyamıyorlar. Tabi bazen insan çok uğraşıyor, gene de tam beceremiyor. 
Ama Allah (c.c.) gene lütfuyla, merhametiyle davranıyor, melekler yaratmış; “İnsan Kur’an 
okuyup da ağzından yanlış bile çıksa, o melekler düzeltip, Allah Azze ve Celle’ye öyle 
düzgün olarak takdim ederler.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Tabi gayret etmek lazım. Hata oluyor, ne kadar âlim desen bile gene ara sıra hata 
çıkıyor. Avam-ı nas için de kolaylık olsun, daha kolay olsun diye Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) öyle buyurmuş. Çünkü bazıları yapamıyorum diyor, hiç okumuyor o vakit. Bu, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bütün insanlara fayda olsun diye söylediği bir sözüdür. 
İnsanlar Kur’an’ı okusun, yanlışını melekler düzeltip, Allah Azze ve Celle’nin huzuruna 
düzgün vaziyette getirir.  

Kur’an-ı Azimüşşan büyük bir nimettir. Dediğimiz gibi Allah’ın kelamıdır, insan 
kelamı değil. Ona hürmet edip, onu elimizden geldiği kadar okumak lazım. Bizim günlük 
vazifemiz bir cüzdür. Bazı insanlar tabi okuyamıyorlar, bir sayfayı zor okurlar, bir sayfa 
okusunlar bir şey değil. Okusunlar ki alışkanlık olsun, yavaş yavaş çoğaltırlar. Ama 
Kur’an’ı sırf açıp baksan, o bile sevaptır.  

Onun için okuyamayan insanlar günde en azından bir sayfa okusun, yarım sayfa 
okusun, bir satır okusun, Allah niyetine göre verir. Bir cüz okumuş gibi verir, Allah Azze 
ve Celle merhametlidir. O’nun kelamına hürmet edenlere hürmet eder, bereket verir, şifa 
verir inşallah. Allah hepimizi Kur’an-ı Azimüşşan’a hürmet edenlerden etsin, onun 
bereketleri üzerimize olsun inşallah. 

 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Eylül 2017/06 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


