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Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Bugün Şeyh Babamız’ın (k.s) doğduğu gündür. Allah makamını âli etsin. Şimdiki 

insanlar daha fazla miladi takvim üzerine hesap ediyorlar. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 

doğumu miladi olarak dündü. Şeyh Efendi onu çok sevmezdi. Peygamber Efendimiz’in 

(s.a.v) esas doğumu Arabi olarak “12 Rebiülevvel” dir. Kandil ona göre yapılır. Kandil 

günleri Arabi ay üzerine hesap olunur. Ama Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) tanıtmak 

yahut hürmet etmek için yapılan her şey Allah katında niyetine göre makbuldür. 

Efendimiz’e (s.a.v) her gün bile mevlit yapsak güzel olur. Şimdi tabi nerede, ne zaman 

fırsat varsa onu yapmak uygun olur. Allah’ın feyzi, bereketi ümmetin üzerine olsun. 

 İnsanlar hep miladi takvime göre hesap yapıyorlar. Şeyh Efendimiz de (k.s) miladi 

takvime göre 1922’de dünyaya geldi. Şeyh Efendi güzel anlatırdı. Ebe hanımı çağırana 

kadar, nasıl olduysa Şeyh Efendi ortaya çıkmış maşallah. Doğumunda bile keramet var, 

annesine hiç eziyet vermemiş. “Anneme eziyet vermedim.” diyordu. Annesini severdi, 

devamlı onu zikrederdi. Annesi de mübarek bir hanımdı. Şeyh Efendi beşinci çocuktur. 

Dört erkek kardeştiler, ondan sonra da bir kız kardeşi olmuş. 

Epeyce Kıbrıs’ta yaşamış. O vakit Şeyh Efendi, babasının haline üzülürmüş. O 

zamanlar şu Jön Türkler, bilmem neler milleti kandırmışlar. Şeyh Efendi Kıbrıs’ı bırakıp, 

Türkiye’ye geldi diye üzülürdü. Hâlbuki orada dedemizin güzel bir vazifesi vardı. Ama 

Allah’ın takdiri böyleymiş. Bir de dünyevi okullarda; lisede, üniversitede boşuna okudum 

diye üzülürdü. Şeyh Efendi bunlar için boşuna okudum diyor. Hepsi lüzumsuz şeylerdi, 

Allah’ın yolundan gitmek daha iyidir diyor.  

Bu münasebetle belirtelim; insanların okumaları için dünyevi ilimler değil de 

ahiret ilmi vaciptir, farzdır. Öğrenmesi farzdır. Doğumdan, beşikten mezara kadar 

farzdır. Farz-ı ayn var, farz-ı kifaye var. Farz-ı ayn dediği, sen yapacaksın. Farz-ı kifaye ise; 

1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



bir kişi yapsa, diğer insanların üzerinden farz düşmüş oluyor. Esas farz olan, ilim talep 

etmektir. İlim de bu meclislerde öğrenilir. Allah rızası için niyet edip öğreneceğiz. Ben 

âlim oldum, başka bir şey öğrenmeye ihtiyacım yok deme. Yahut bu saatten sonra 

medreseye mi yazılacağız deme. Bu meclis ilim meclisidir, hocaların yanında da ilim 

meclisidir. Her tarafta, hayat boyu öğrenebilirsin. İlim maksadıyla alıp bir kitap bile 

okusan, yine ilim hâsıl olur. 

 İslam’da zorluk yoktur. Dershaneye gideceksin, sabahtan akşama kadar 

okuyacaksın, hafta sonu okuyacaksın, başka bir şey düşünmeyeceksin… Öyle değil. Allah 

kolaylık göstermiş. Bugün bu kadar öğrendin, yarın da öğreneceksin. Niyetin devamlı 

ilim tahsil etmek olmalı. Öyle olunca farz yerine getirilmiş olur.  

Allah(c.c), evliyalar zikrolunduğu vakit rahmet indirir. Bugün de Şeyh Babamız’ın 

doğduğu gün. Onun için biraz söyledik. Şeyh Efendi Hazretleri; geldiği gibi, doksan iki 

yaşında, Darul Fena’dan Darul Beka’ya irtihal etti. Hiçbir şey değişmedi. İnsan dünyaya 

gelirken kendi ağlarmış, giderken de kalanlar ağlar. Şeyh Efendimiz’de de öyle oldu.  

Esas hayat bundan sonradır inşallah. Şeyh Efendi doğdu, ahirete irtihal etti, bizi 

ahirette bekliyor. İnşallah yine kavuşuruz, cennette beraber oluruz inşallah. Ona inananlar, 

onun yolunda gidenler, onu sevenler muhakkak onunla beraber olurlar. Çünkü insan 

sevdikleriyle beraber olur. Allah sevenlerini çoğaltsın. Cennet büyüktür, herkese yer var, 

herkes de sığar. Hiç kimseye “Sen fazla geldin, sen bu yola gelme, cennette bize az yer 

kalacak.” dememek lazım. Cennet boldur, herkes gelsin inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

21 Nisan 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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