
	
	

	
	

	

	

 
 

HER GELENE HOŞGELDİNİZ 
 

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. 

Büyükler demişler: “Li külli makamin makal” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor: 
“Yessirû velâ tuâssirû” Her insana farklı bir konuşma olabilir. Tarikatı değil, İslam’ı hiç 
bilmeyen çok insan var. İnsanlar Müslüman geçiniyor ama Müslümanız deyip de bir şey 
bildikleri yok. Ama merak edip, Müslüman adabını, ibadetlerini öğrenmek için bir insan 
gelince ona fazla yüklenmeyin diyor. Azar azar yapabildiği kadar teklif edersiniz.  

Ama daha müstait, epeyce bu yolda olan kimseler için daha fazla teklifler var, daha 
fazla yapacak çok şey var. “İsteyen yapabildiği kadar yapsın, zorlamayın.” diyor. “Yessirû 
velâ tuâssirû” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Yapabildiği kadar yapsınlar, 
yapamadığını fazla teklif etme.” Ne söyleyeceksen, “Her mecliste konuşulacak mevzular 
var, ona göre konuşun.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

İnsanın bildiği şeyleri daha fazla öğretebilirsiniz. Yok, hiçbir şey bilmiyorsa ona en 
basitinden söylemek lazım. Şeyh Efendi’nin talimatını Allah’a şükür bütün ihvanlar yapar. 
Ama bazı insanlar zanneder ki bizim tarikat yahut Şeyh Efendi bir şey bilmiyordu! Onun 
için bu insanları yüzde yüz sofi olarak görmüyorlar. Şeyh Efendi’ye dil uzatıp, onu tenkit 
eden çok oldu ama Allah’a şükür Şeyh Efendi, o insanları sıfırdan aldı çok yüksek 
mertebelere getirdi. Hem zahiri, görünüş olarak hem içten olunca çok yüksek 
mertebelerdedirler. Odur mühim olan, onun için bazı insanların sözlerine kulak asmayın. 

 Tabi herkesin bir usulü var, adabı var; terbiyesi, irşadı başka çeşit olur. Mühim 
olan neticeye bakmak lazım. Allah’ın izniyle netice daima güzel oluyor. Başkası nasıl 
isterse, nasıl yapmak isterse ona da karışmıyoruz. Allah herkese istidadına göre gönderiyor. 
Bazıları fazla istiyor, istediği gibi yapabilir. Bazıları yapamaz; ona da bu yola adımını attı 
diye Allah’a şükrediyoruz, o da büyük bir faydadır. O kapıya adım attıktan sonra yüksek 
yerlere yetişir Allah’ın izniyle. 

 



	
	

 

 

 

 

Onun için her gelene hoş geldiniz diyor Şeyh Efendimiz. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) de “Ben insanlar ‘La ilahe illallah’ desinler diye gönderildim.” diyor. Yani en zayıfı. 
O bile büyük bir faydadır çünkü bugünlerde çok ağırımıza giden şeyler işitiyoruz. Çoluk 
çocuk “Dinim yok!” diyor, din kabul etmiyor. E bundan daha ağır bir şey olamaz. Bunu 
duyunca hakikaten çok üzülüyoruz.  

Onun için Şeyh Efendi’nin bu güzel sözlerini yüzde yüz, yüzde milyon olarak haklı 
görüyoruz ki “İnsan bir Allah desin yeter, ondan sonrası gelir.” diyor. Ama şimdi onu da 
inkâr edince maazallah onu kaçırtmamak lazım. Bir insan gelince, her şeyi üstüne 
yüklersen, ondan sonra kaçarsa vebali sanadır. 

Biz Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi inşallah “La ilahe illallah” 
dedirtmeye uğraşacağız. İnsanlar Allah desinler. Bu en önemli şeydir. Bazı İslami merciler 
var, bidat diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar… Ondan sonra milleti dinden kaçırınca vebal 
onlara olur. Allah muhafaza. Allah bu milleti, İslam ümmetini, çoluk çocuklarını şeytandan 
muhafaza etsin. İmanlarını kaybetmesinler inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
20 Mayıs 2017/24 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 
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