
 
 

 

 

 

 

 
MÜBAREKLERE HÜRMET 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. 
 

Müslüman insan, haddini bilen insandır; ulularına hürmet eder, geçmişlerine 

rahmet okur. Bizim İslam tarihinde çok iyi insanlar, güzel ve mübarek insanlar var. 

Onların hatırasını iyilikle anmak lazım. Onun için, “Şöyle oldu, böyle oldu…” diye günaha 

girmek kötü bir şeydir. Çünkü biz kendimiz zaten ayıplarla, kusurlarla doluyuz. 

İslam tarihinde o kadar mübarekler geldi, bakarsın ara ara “Şu adam böyleydi, şu 

adam şöyleydi…” derler. Bu adamlar neredeyse 1000 senedir methedilen insanlardır. 500 

sene gene aynı şekilde devam eder. Bu asırda, bunlara kabahat bulmak gayesinde koşan 

bazı kötü niyetli insanlar var. 

Kötü niyetlidirler çünkü bu kadar vakittir sevilip sayılmalarını hazmedemiyorlar. 

Şeytan da hazmedemiyor, askerlerini, kendi gibi olanları ortaya sürüyor; “Bu insanlar 

kötüdür, bu insanlara hürmet etmeyin, onları kabul etmeyin.” diyorlar. Hâlbuki onlar 

Allah’ın sevgili kullarıdır. Allah (c.c.), insanlara güzel bir yol göstersinler diye onlara o 

fırsatı, o gücü, o imanı verdi. Onlar şeytanın düşmanıdır, Allah’ın sevgilileridir. Onun için 

dikkat edelim ki herkesin dediği doğru değildir.  

Allah onları doğru yolda göndermiş, insanlar baştan beri onlara hürmet eder. Bir de 

tam tersi yani çıktıkları zamandan beri insanların lanet yağdırdıkları da var. Onlar da bu 

zamanda baş tacı ediliyor. Binlerce mübarek var, binlerce âlim, ulema var; onların esamesi 

çıkmıyor, yoldan çıkmış insanlara ise bu zamanda hürmet ediyorlar.  

“Doğru yoldan çıkan, yoldan ayrılmıştır, yoldan çıkmıştır, o cehennemliktir!” diyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onun için bu şeylere dikkat edelim. Şeytanın alet edevatları 

çok fazla çoğaldı. Sapık fikirli insanlar, âlim demiyoruz, bu ufacık şeyde çıkıp 

konuşuyorlar. Millet imansız, imanı zayıf olanlar da onlara inanıyor. Bir de ahkâm  

 



 
 

 

 

 

 

kesiyorlar, cahilin ahkâm kesmesi ancak o kadar olur. Nefsi ve şeytan ne derse onu 

söylerler. Binlerce, yüz binlerce âlim varken, yoldan çıkmış sapık insanları bize iyi olarak 

gösteriyorlar.  

Onun için dikkat etmek lazım. Hürmet edilecek insanlara hürmet edilir, onları 

tenkit edenlere hürmet etmeye gerek yok. Allah da sevmez onları, insanlar da sevmez. 

Allah bizi şaşırtmasın, doğru insanlarla beraber olalım, doğru insanları sevelim inşallah. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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