
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN HAYIRLINIZ 
 

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. 

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Kur’an’ı öğrenen ve öğreten en 
hayırlınızdır.” Kur’an-ı Azimüşşan Allah’ın bize, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e en büyük 
mucizesi olarak gönderilmiş, Allah’ın kadimi kelamıdır. Dünyada ondan daha faydalı, daha 
yüksek bir kitap olamaz. Allah Azze ve Celle’nin bize hediyesidir, insanların, Müslümanların 
kıymet bilmesi lazım. 

Bunu okuyan her türlü fayda alır. Allah her harfine sevap yazar. Kelimesine değil, 
harfine yazar, o kadar mübarek bir şeydir. Onun için, bizim günlük derste bir cüz Kur’an 
okumak vazifemizdir. Normal insanlar da okusa olur ama onlara vazife olmayınca fazla 
üstüne düşmüyor insan. “Bilmiyoruz” diyorlar yani okumasını bilmiyor. Bir cüz olmasa bile, 
yeni öğrenenler her gün en azından bir sayfa okuması lazım. Okudukça açılır, kalbi de açılır 
Allah’ın izniyle. Geçmişlerinize de size de geleceğinize de hepsine fayda olur. Hem maddi 
hem de manevi olarak fayda olur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize öğrettikleri budur. Kur’an’ı Azimüşşan’ı 
bilmeyen başka harflerle de okuyabilir ama Arapça usulü üzerine öğrenmek daha iyidir. Bazı 
insanların yaşı ilerlemiş oluyor, yapamıyor, hiç olmazsa başka harflerden okuyabilir. İster 
Latince, ister Allah’ın insanlara öğrettiği değişik değişik lisanlar, harfler var; o harflerin 
üzerine Kur’an’ın değişmeden okuması da olur. Ama kalkıp da Kur’an’ı tercüme edip de 
ben tercümesinden, İngilizcesinden, Türkçesinden, bilmem Fransızca yahut Çince olarak 
tercümesini okumak bir fayda olmaz. Onlar Kur’an’ı okumuş gibi sayılmaz. Allah’ın 
kelamını anlamak için okumuş olursun ama Kur’an’dan sayılmaz. Onunla namaz da 
kılamazsın ancak Arapça olarak okunması gerekir.  

Öğrenip, öğretmek, insanlar, Müslümanlar için en hayırlısı odur. Dediğimiz gibi, 
Allah zorluk istemez, Allah herkesi değişik yaratmış, herkes öğrenemez. Kendi lisanından 
Arapça harfleri, Arapça lafızla okusa olur. Şeytan karıştırıyor: “Ne için anlamadan 
okuyorsun, anlamadan yapıyorsun?” Subhanallah! Kur’an’ı hiç Arapça bilmeyen insanlar 
bile ezbere öğreniyorlar, okuyorlar. Manasını anlamadan bile olsa demek, Allah onların 
kalplerine veriyor ki o koca Kur'an’ı Azimüşşan’ı öğrenip, hata yapmadan okuyabiliyorlar.  

 



 
 

 

 

 

 

Allah bereketinden eksik etmesin, Kur’an-ı Azimüşşan’ın ehlinden olalım inşallah. 
Ezberlemek iyidir, ezberlediğinizde unutmayın, onu tutun. Unutmamak için muhakkak 
devamlı tekrar yapmak lazım, ona yeniden müracaat edip devamlı tekrarlamak lazım. 
Bereketi üzerimize olsun inşallah. Bizim ihvanların, Müslümanların okudukları Kur’an 
hatimleri, sureler, ayetler, tesbihat, salavat, dualar var, Allah kabul etsin. Evvela Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e hediye ettik, ali ashabına, cümle enbiya, evliya, müminun, müminat, 
meşayihlerimizin ruhlarına hediye ettik. Bahusus şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri (k.s.) ve 
cümlemizin geçmişleri ruhları için Allah rızası için el Fatiha.     

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


