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ÖNEMLİ BİLDİRİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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. 
 

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

Allah Azze ve Celle Kur’an’ı Kerim’de buyuruyor ki: 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ إِوََّما اْلُمْؤِمىُوَن إِخْ  َوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَه أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ  
 

          “İnnemel mû’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn.” 

(HUCURAT Suresi-10) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.” Allah’ın emrini yerine getirmek 

hepimizin boynunun borcudur. Bahusus, insanlara imamlık eden, yahut din işlerine bakan, 

insanlara doğru yolu göstermek isteyen kimseler için bu emre itaat etmek lazımdır.  

Emre itaat etmek lazım. Bizim de maksadımız ve bu seyahatimiz gezmek için değil, 

Allah rızası için. Seyahat ettiğimiz yerdeki kişiler(Başkurdistan) hem din kardeşlerimiz hem 

de dedemiz oradan geldiği için soy kardeşlerimiz sayılır. Seyahatimiz de Allah rızası için 

oldu. Biz oraya, insanlara hakaret edip de eziyet etmek veyahut dövmek için gitmedik. Hiç 

kimseye lüzumsuz veya edebe mugayir bir şey yapmak için gitmedik. Bizim maksadımız 

Allah rızası için.  

Oradaki insanların çoğunun, yüzde doksan beşinin dinle alakaları yok; dinden 

haberleri yok. Ama Allah razı olsun; görünce, duyunca, gelip ziyaret ediyorlar. Biz de 

Allah’ın emrini tebliğ ediyoruz onlara, söylüyoruz. Allah’ın insanları ne için yarattığını, ne 

için yaşadıklarını, Peygamber Efendimiz’i, İslam dinini anlatıyoruz. Maksadımız buydu, 

başka bir şey yok.  

Siyasetle hiç alakamız yok. Oradaki Müslümanları yetmiş sene dinden imandan 

uzak tutmuşlar. Atalarından kalan iman bağını bulmak ve geçen vakti telafi etmek için 

bizim de ufak bir katkımız olursa çok memnun oluruz. Allah Azze ve Celle, “Bir insanı 

hidayete getirmen, dünyadan daha hayırlıdır.” diyor. Hadis-i Şerifte de aynı şekilde 

söyleniyor. Odur maksadımız. Kimseyle kavga etmeye gitmiyoruz. Kimseye bir eziyetimiz 

veya hakaret ettiğimiz yok. Sırf Allah içindir niyetimiz.  
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O gün de camide bazı arkadaşlarla bir şeyler oldu. Allah affetsin, biz de affediyoruz 

onları; müslüman kardeşlerimizdir, yanlış anladılar. Halbuki kendi itikaflarının aynısı bizde 

de var. Şirkin ne olduğunu, günahın ne olduğunu, helali haramı da inşallah biliriz. Biz de 

medresede okuduk.  

Bu arkadaşlarla bir yanlış anlaşılma oldu. Allah onlara biraz daha edep versin, 

konuşacakları vakit edeple konuşsunlar. Her şey konuşularak anlaşılır, kim yanlış kim 

doğru ortaya çıkar. Konuştuklarımızın, söylediklerimizin hepsi doğrudur Allah’ın izniyle. 

Bir yanlış anlaşmayla geldiler, oradaki insanları küfre sürüklüyoruz gibi hücum ettiler. Ama 

gene de Allah rızası için yapmışlar o arkadaşlar da. Allah onlara daha iyi bir anlayış, daha 

iyi bir düşünce versin inşallah. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.” 

diyor Hadiste. 

Başta söylediğimiz Ayet-i Kerime’de, “Müslümanlar kardeştir, kardeşlerin arasını 

ıslah ediniz, Allah da size rahmet eder.” diyor. Maksadımız budur. Dediğimiz gibi, oraya 

hususi şer için gitmedik, hayır için gittik. Şeyh Efendi bir seneyi geçti rahmetlik olalı. 

Maksadımız, dünyadaki, her taraftaki ihvanlarımızı dolaşıp, gönüllerini almak; bir de bir 

yerden bağlandıklarını göstermektir.  

Dünyanın her tarafına gittik. Güney Afrika’ya, Avrupa’nın her tarafına, Güney 

Asya’ya, Arabistan’a… çok memleketlere gittik. Her tarafta, dünyanın her tarafında 

ihvanlar var. Onları birer defa veya üç beş senede bir defa ziyaret ediyoruz. Bu tarafta 

daha çok ihtiyaç var diye bu sene biraz fazla gittik. Ama zaten bundan bir maksadımız 

yok. Önümüzdeki vakit de pek gidemeyeceğiz galiba, epeyce bir müddet gidemeyeceğiz. 

Çünkü bağlantılar var, randevular var.  

Buradan, arkadaşlara anlayışları için teşekkür ederiz. İnşallah ileride bir zaman daha 

güzel bir şekilde görüşürüz onlarla. Allah hepimizi affetsin. Allah günahlarımızı bağışlasın 

inşallah. Peygamberimiz’in dediği gibi: “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman, 

kardeşini kendini sevdiği kadar sevmezse hakiki imana ulaşamaz.” Mesele budur. Teşekkür 

ederiz.  

Esselamu Aleyküm. 

 

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