
 

 

 
İDARE EDİN 

 
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. 
 

 Dün bir hadis okuduk, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Mudaratun nasi 

sadaka” “İnsanları idare etmek yani onları hoş görmek de sadakadır.” Sadaka 

mühimdir çünkü sadaka hem belayı def eder hem ömrü uzatır. Bu da bir nevi 

sadakadır. Para olarak verilen sadakadan başka sadakalar da var.  

İnsanların birbirlerine tahammül etmesi ve iyi geçinmesi güzel bir şeydir. İnsanlar 

hemen münakaşaya girmesinler, girip de birbirlerini kırmasınlar, kavga etmesinler diye bu 

da bir sadakadır. Hem insanın tahammül etmesine teşvik ediyor, onu öğretiyor hem de 

insanlar böylece daha rahat olur. 

İnsan her şeye zıt giderse bütün hayatı aksi bir hayat olur, o insana aksi insan 

derler. Ama idare eden insan yavaş yavaş her şeye tahammül eder. Allah böyle yaratmış, 

herkesi aynı kalıpta yaratmamış. Değişik değişik tipler var. Onları idare edip de bu kısa 

hayatta geçinip gitmek lazım.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en güzel şeyleri söyler. Bu da güzel bir hadistir ki 

hem kendin rahat etmiş oluyorsun hem de onun ecrini almış oluyorsun. Sadaka olarak da 

ecrini alıyorsun, kötülüklerden de korunmuş oluyorsun. Allah hepimize insanları idare 

edebilmeyi nasip etsin.  

Bizim toplumda açığı var, kapalısı var, cahili var. İnsanlara yavaş yavaş yaklaşmak 

lazım. Dinden uzak insana kalkıp da birden yaklaşırsan büsbütün sana düşman olabilir. 

Ama insanları idare ederek yaklaşmak daha iyi olur. Bu insan açıktır ama namaz kılıyor, 

tamam, inşallah ileride kapanır. Hiçbir şey yapmıyor, dinden haberi yok, iki kelime biliyor. 

Ona da sen kâfirsin, sen bittin gibi davranıp da dışlamayın. Onları idare edip, yavaş yavaş, 

güzellikle yaklaşın. Onlar da yola gelir inşallah. 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bu güzel sözüne uyalım inşallah. İnsanları idare 

edelim. Önce nefsimize, kendimize bakalım. Nefsimiz serbest kalsa onlardan çok daha 

beter olabilir. Onun için bu hadise, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) güzel sözüne uyalım 

inşallah. 



 

 

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha   

 

 

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