
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 DİNE İTİBAR ETMEK 
 

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 bu mübarek Cuma’yı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hediye etti. 
Günlerin en faziletlisi Cuma günü olduğu için, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de insanların, 
mahlûkatın en faziletlisidir, Cenab-ı Allah da bu günü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hediye 
etmiştir. Onun gecesi de gündüzü de mübarektir, sevapları öteki günlere göre daha fazladır. 
Cuma gününden faydalanmak lazım, Cumayı kaçırmamak lazım.  

Milletin dünyadan haberi yok diyoruz, hakikaten şimdi, ahir zamanda olan insanların 
ne dinden ne dünyadan haberleri yok. Varsa yoksa haberleri kendi nefislerinden, bütün 
dünya kendileridir, bütün âlem nefisleridir, başka bir şey düşünmezler. Şeytan da tam 
bunlara göre aletler edevatlar buldurmuş, onla geçinip giderler, başka şey düşündükleri yok. 
Seviniyorlar mı, daha mı mutlu oluyorlar? Mutlu değiller çünkü nefsini ne kadar mutlu 
etmeye uğraşsan da olmaz, nefis seni kötü sona götürür. Nefsine hâkim olup, Allah’ın 
emirlerine uyacaksın. Uy ki sonun iyi olsun, her şey iyi olsun. 

Nefse uyunca, şimdi görüyoruz, acayip acayip adamlar her gün haberlerde, orada 
burada duyduğumuz şeylere şaşırıp kalıyorsun. İnsan yapabilir mi bunu? Müslümanı bırak, 
insan yapabilir mi bunu? Onların yaptıklarını hayvan bile yapmaz. Din olmazsa hiçbir şey 
olmaz, ahlak mahlak diye bir şey kalmaz. Onun için bu günlere itibar etmek lazım, dine 
itibar etmek lazım. Allah’ın sevdiği, emrettiği şeyleri yapmamız lazım, sevdiği insanlara 
kıymet verip onlara tabi olmak lazım. Kurtuluş öyledir, başka şeyle kurtulamayız. Bu ay hem 
Peygamber Efendimiz  (s.a.v.)’in ayı hem Cuma günüdür. Bugün O’nun günüdür, ümmetine 
verilen gün. Onlara itibar etmek, onların kıymetini bilmek bizim için iyidir.  

Şimdi hak suretinde çıkan şeytanlar var, insanlara iyilik yapıyorum diye kötülük yapan 
çok insan var. “Bu bidattır, olmaz, şuydu, buydu…” derken, insanları dinden 
uzaklaştırıyorlar, imandan uzaklaştırıyorlar. İman olmayınca insanın hiçbir kıymeti yok. 
İsterse bütün dünya onun olsun, iman olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Allah Azze ve 
Celle’nin indinde kıymeti olmayan kişi kimsenin yanında kıymetli olamaz. Allah imanımıza 
kuvvet versin; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, Allah’a, evliyalarına muhabbetimizi çoğaltsın 
inşallah. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 19 Mart 2021/06 Şaban 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


