
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KÂİNAT BOŞ DEĞİL 
 

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. 
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 678َ۪ۙظِفاَح
 

 “Ve-inne ‘aleykum lehâfizîn” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Azimüşşan’da. 
(İnfitâr Suresi - 10) Sizi muhafaza için melekler var, bazı şeyler var. Meleklerin vazifeleri 
insanoğluna hizmet içindir. Vazifeleri hem ibadet etmek hem de Allah’ın verdiği vazifeleri 
yapmaktır, sırf ibadet değil.  

Mesela kar yağdığı vakit, yağmur yağdığı vakit her damla için bir melek iner, sonra 
geri çıkar. Kar yağdığında bu melekler yerde kalır, bereket olur. Bu bir misaldir, her 
meleğin bir vazifesi vardır. Onun için, bu kainat boş değildir. İmansız insanlar 
Müslümanlara, Müslüman çocuklarına, bunlar tesadüfen olmuş gibi aşılamak istiyorlar. 
Öyle bir şey yok. Hiçbir şey boşuna durmuyor, hiçbir şey boşuna yaratılmadı. Her şey 
Allah’ın ilmiyle yaratılmıştır. İstediği kadar uğraşsınlar, istediği kadar şey yapsınlar, Allah ol 
deyince oluyor, olma deyince olmaz.  

Bu çocuklara küçüklüklerinden beri aşılarlar, sonra büyüdükçe daha imansız 
insanlar yetiştirilir. İnsan imansız olunca da her türlü kötü şeyi yapabilir. Ona dur diyecek 
bir şey olmaz, bilakis şeytanla beraber ortalığı fitneye, fesada boğarlar. Yapılan bazı işler 
var, bilinçsizce yapılıyor, sonra pişman oluyorlar. İnsanlar da baştakiler de iyilik yapıyoruz 
zannederler ama kötülük yapıyorlar. İlk başta öğretilecek şey Allah’ın muhabbeti, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbeti, onlara tazim etmek, onları yüceltmektir. 
Yüceltilecek olan Allah Azze ve Celle ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’dir. Onların yolunda giden 
varsa, onlar da yüce insanlardır. Onların tersine giden varsa, istediği kadar dünya için şey 
yapsın hiçbir kıymeti yoktur. Allah için yaptıysa kıymeti vardır. Yok, dünya için yaptıysa, 
onun yaptığı şeyler nefsanîdir, şüphelidir, ne yaptığı belli değildir. Onun için, dikkat etmek 
lazım. 

Bu insanları küçükken, yetiştirirken iyi insan olarak yetiştirmek lazım ki iyi bir 
toplum olsun. Allah’a şükür gene de bu kadar hücuma rağmen ecdadın bereketiyle bu 
memleket ayakta duruyor, gene de iyi insanlar yetişiyor. İmanımızı götürmek, bizi imansız  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
bırakmak için ne kadar uğraşsalar da ecdadın bereketiyle hem buraya hem bütün İslam 
âlemine faydası oluyor. Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 26 Ağustos 2020/07 Muharrem 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


