
YOLCUNUN DUASI MAKBULDÜR 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Sohbetler her tarafta oluyor inşallah. Bugün de epeyce uzak bir yere, uçakla 

yolculuk yapacağız. Bir defasında Şeyh Efendi Hazretleri’yle beraber gitmiştik. Maşallah 
oralarda ihvanlar, Müslümanlar epeyce çok var. Onlar Şeyh Efendi’nin yolunda, 
Peygamber yolunda olmak ve o yolda sabit kalmak için bizleri davet ettiler. İnşallah bizler 
de gidiyoruz.  

Oralarda epeyce ihvanlar var. Onlar da buralara gelip giderler. Yolculuk 
peygamberlerin sünnetidir. İnşallah bizler de teşebbüs ederiz ve gittiğimiz yerlerde 
ihvanlara bir faydamız olur. Şeyh Efendi Hazretleri oralara on beş sene önce gitmişti. 
Dünyanın her tarafına gitti ve tohumlar ekti. Bu tohumlar inşallah yeşerdi ve çoğalıyor. 
Şeyh Efendi Hazretleri bizim yaşımızdayken toplasa, bu kadar cemaat olurdu. Ama onda 
kuvvet vardı. Allah her türlü nimetlerinden kendisine vermişti. Şeyh Efendi Hazretleri 
saatlerce konuşabilirdi. İnsanları doğru yola sevk ediyordu. O vakitler kimse yoktu. Şimdi 
tam tersi oldu maşallah, ihvan çok. Allah’a şükürler olsun Şeyh Efendi Hazretleri’nin 
bizlere miras olarak bırakmış olduğu sohbetleri, biz hiçbir şey konuşmasak bile 
insanlara yüz sene yeter. Bu sebeple insanlar buralara kadar geliyorlar.  

Onların manevi destekleri olmasa biz bu halleri kaldıramayız. Şeyh Efendi 
Hazretleri’nin milyonda biri olmadığımız halde; Allah’a şükür onların bereketinden, 
onlarının himmetleri ile gelenler memnun gidiyorlar inşallah. Gittiğimiz yerlerde de çok 
memnun oluyorlar. Bizim durumun, tam tersi olması lazımdı. Az sayıda insana 
konuşmamız gerekirdi. Şeyh Efendi Hazretleri’nin ektiği tohumlar çoğalıyor. Kur’an’da da 
geçiyor. Buğday tanesini ekince bereketli oluyor. Yedi başak veriyor. Her başakta yüz tane 
veriyor. Bu da yedi yüz tane buğday demek. Bir tanesi bire yedi yüz demek. Bu olay Şeyh 
Efendi Hazretleri’nin bereketi demek. Allah’ın izniyle ihvanlar daha da çoğalacak inşallah.  

Bizim iki üç kelime bile etmemiz onların kalplerine merhem olur, iman olur, daim 
olur inşallah. Selametle gidip geliriz inşallah. Ne gibi hayır maksatlarımız var ise hasıl olur 
inşallah. Yolcunun duası makbuldür. 

Ve MinAllahu Tevfik 

 El Fatiha  

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