
MÜMİN GENÇLER 
Esselamu Aleykum 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna 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. 
 

Allah bizleri iyi insanlarla buluştursun. Her daim iyilerle beraber olalım inşallah. 
İnsanoğlu yabani hayvan gibidir. İnsanlara muhakkak bir mürşit lazımdır ki kişi 
kendisini nizama, intizama soksun. Yoksa kişi başka türlü, nefsine mağlup olur. 
İnsanoğlu nefsinin peşinden gidiyor. Nefis rahatlığı sever. Ne kadar kötülük varsa 
hep ona meyleder.  

Günümüzde nefsine tabi olan insan çoktur. Çünkü nefisleri o kötülüğü istiyor. Bu 
insanlar da istediklerini alınca, millet de onların peşinde koşturuyor. Tabi ki kişi genç 
olunca bu işler daha da zor oluyor. Çoğu insan nefislerine mağlup oluyor, yani yenilmiş 
oluyor. Allah’a itaat eden genç müminlerin, mürşitlerin peşinden gidenlerin 
makamları çok daha yüksektir. Allah’ın sevdiği insanlardır.  

Bütün vakit genç kalacak halimiz yok, onun için gençliğin kıymetini bilin. 
Manevi bakımdan vazifelerinizi yaparak vaktinizi değerlendirin. Oyun ve eğlenceyle 
günlerinizi geçirmeyin. Güzel şeylerden zevk alın. İnsan Allah’a itaat edince; Allah o kişiye 
huzur ve güzellik verir, ufak şeylerden memnunluk verir. Kötü bir yere gitmeden; kötü 
yola gidenlerden bin kat daha huzurlu, memnun ve mutmain olur.  

Bakıyoruz günümüzde her tarafta şeytan dolu. Çoluk çocuğa mutlu olmak için artık 
oyun, eğlence bile yetmiyor. Bu da yetmeyince kişi içkiye, uyuşturucuya başvuruyor. Her 
gün bu olayları görüyoruz. Bu neden oluyor? Nefislerine mağlup olup, nefislerinin 
peşinden gittikleri için. Bu insanların sonları da kötü oluyor. İyi insanların peşlerine 
düşmeleri lazım. Sıkı ve iyi bir disiplin olsun. Bu da tarikatlarda var. Öteki türlü kötü yola 
düşüyorlar, helak oluyorlar.  

Her gün bu olayları duyuyor ve üzülüyoruz. Bundan dolayı da buradan söylüyoruz. 
Bütün memleket tehlikededir. Allah kötü insanların şerrinden bizleri muhafaza etsin. Allah 
bu insanlara hidayet versin. Nasihat etmek farzdır. Din nasihatten ibarettir. Nasihati 
kabul edenler kurtulur, etmeyenler pişman olur. 

Ve Min Allahu Tevfik 

 El Fatiha  

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