
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           EBEDİ SEVGİ 
 

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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 “İnne-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti ulâ-ike hum ḣayru-lberiyye” diyor Allah 
Azze ve Celle. (Beyyine Suresi – 7) “Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, 
yaratıkların en iyileridirler.” Bu varlıkların, dünyanın en iyisi Allah’ın indinde kimlerdir? 
Zenginler mi, kuvvetliler mi, kimdir? En iyi, makbul olan, en hayırlı olan, seçilmiş insanlar, 
iman edip, iyilik edenlerdir. Onlar kuvvete, zenginliğe, güzelliğe değil de imana kıymet 
verirler. İnsanın imanı ne kadar çoksa derecesi o kadar yüksektir.  

Allah indinde parayla, pulla iş olmuyor. Allah Azze ve Celle kimseye muhtaç değildir. 
Ne zenginine muhtaç ne kuvvetlisine ne güzeline muhtaç değildir. Hepsi Allah Azze ve 
Celle’nin verdiği nimetlerdir. En büyük nimet, iman edip, iyilik etmektir. Onu yapan insan, 
Allah’ın indinde en makbul insandır. İnsanların yanında makbul olmak, sevilmek mühim 
değil. Mühim olan Allah’ın katında sevilmek, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in huzurunda 
sevilmek, onlardır makbul olan. Yoksa insanlar neleri seviyorlar, kimleri seviyorlar, onu 
seçiyorlar, bunu yapıyorlar mühim değil. 

Şimdi yeni hayat tarzları olduğu için her şeyi seçiyorlar. Her şeyin en yüksek olanı 
isteniyor yahut insanların yanında istenen şeyler var. Onlar mühim değil, mühim olan 
insanların sevdikleri değil. Çünkü insanlar şehvetleri için, zevkleri için, nefisleri için 
seviyorlar. İnsanlar, şeytanın allayıp pulladığı, gösterip de milletin önüne koyduğunu 
seviyorlar. Onlar imansızsa, Allah’a karşıysa, onların hiçbir itibarı yok çünkü onların faydası 
değil de zararı var. Fayda olan, Allah katında daim olan, ebedi olan Allah’ın sevgisidir. Allah 
seni severse ebedi olarak sever, bu insanlar seni severse bir dakikada sever, ikinci dakikada 
seni yerin dibine sokar, elinden gelirse her kötülüğü yapabilir. 

Onun için, en makbul olan, en hayırlı olan, iman edenlerden olalım inşallah. İyilik 
yapanlardan olalım. O vakit bütün güzellikler daim, ebedi olarak bizimle olur. Şimdi ebedi, 
ebedi, ilelebet deyip dururlar. Bu dünyada ilelebet yok, ilelebet ahirettedir. Onun için iyilerle  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
beraber olun, Allah’ın güzel gösterdiği, işaret ettiği, söylediği, emrettiği şeyleri yapalım 
inşallah. Allah bize yardım etsin, nefsimize uymayalım. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha              Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
                                                                   14 Kasım 2020/28 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
                                                                                 Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


