
 

 

ÇOBAN İLE SÜRÜ 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani, 

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: “  ” ُكلُُّكْم َراعٍ، َو ُكلُُّكْم َمْسُؤٌل َعْن َرعیَِّتهِ 
“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden mesulsünüz.” Bu dünyaya başıbozuk 
dolaşmak için gelmediniz. Herkesin bir mesuliyeti var. Sorulacak şeyleri var. En mühim 
şey de Peygamber Efendimiz’in çobanla sürüyü temsil vermesidir. Ne için öyle temsil 
veriyor? Çünkü çobanlık en ufak bir hatayı kaldırmaz. Sürüyü bırakırsa ya uçurumdan 
düşecek gidecek, ya kurt kapıp götürecek. Onun için devamlı dikkatli olmak gerekir. 

Çoban dediğimiz: Herkes en ufak bir bireyden, fertten ve ailesinden sorumludur. 
Bir ailenin başı, oranın çobanıdır. Onlara karşı sorumluluğu var. Ne yapıyorlar, ne 
ediyorlar bakacak. Onların hakkı var. Kimse; yok bu artık büyüdü, kendi kafasına göre 
yaşayacak diyemez. Büyükse bile fikir alır, nasihat alır. Yahut büyük olan nasihat verir, 
doğru yolu gösterir. 

Bir aile, onun üstünde mahalle, köy derken bütün memleket ufaktan ufağa hepsi o 
zaman iyi idare edilir. Ama çocukları kendi kafalarına göre bırakıp da; bunlara nasıl olsa 
okulda öğretirler, şurada öğretirler, burada öğretirler demek iyi değil. Bu zamanın insanları 
artık mesuliyet almak istemiyorlar. Çocukları doğurduktan sonra artık devlet baksın, şu 
baksın, bu baksın diyorlar. Kabahati, mesuliyeti başkasına atıyorlar. Yok. Peygamber 
Efendimiz’in dediği herkes kendi cemaatinden, kendi ailesinden sorulacak. Onun için o bir 
vazifedir. Zor olsa da yine onu yapması lazım. Tabi bu dediğimiz şey, Peygamber 
Efendimiz’e inanan insanlar içindir. Ailesini o inançla büyütmesi lazım, öyle idare etmesi 
lazım. Kendi kafasına göre, kendi bozuk fikirlerine göre değil. İslam ne emrediyorsa, 
Peygamber ne getirdiyse ona göre. Çoğu insan “bence” diyor. Sence ne? Sen kimsin? Sen 
zaten bir şey bilmeyen cahilin tekisin. Bak, tevazu güzeldir. “Acaba bence dediğim İslam’a, 
Peygamber Efendimiz’in sünnetine uyuyor mu?” diye sor. Ona göre, onu söylersin. Yok 
uymuyorsa; ben hatalıyım, benim de öğrenmem lazım demelisin. Güzel şeyler öğrenince 
ailesine de bereket olur. Hakikaten güzel bir aile olur. Aile güzel olunca, cemaat de güzel 
olur, millet de güzel olur, memleket de güzel olur. 
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Peygamber Efendimiz’in sözleri, insanların dünyada; ahiretten önce mutluluğu, 
huzuru bulmaları içindir. Nasihatlerdir. Altın gibidir, altından daha kıymetlidir. Allah 
hepimize bu sözlerin peşinden gitmeyi nasip etsin inşallah. 

Bi Hürmetil Fatiha 

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