
İSLAMDA YAS TUTMAK YOKTUR 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
İslam’da yas tutmak yoktur. Yas tutmak demek, o insanı artık hiç 

görmeyecekmiş gibi üzülmektir. Ama İslam’da olan, inancımız odur ki ahirette dirilip yine 
hep beraber olacağız. Müslümanlar cennette bir araya gelecek inşallah. Allah etmesin 
Müslüman olmayanlar da ahirette ebedi ayrılık çekecekler.  

Herkes dünyadan gidecek, kimsenin kalacak hali yok. Onun için yas tutmak olmaz. 
Ahiret var, ahirete inanıyoruz. Herkes gidecek ama giderken iyi amelle gitsin. Evliyalar 
ahirete giderken, Mevlana’nın dediği gibi, “düğüne gider gibi” gidiyorlar. Onlar 
için bir eziyet yok. Allah’ımıza kavuşuyoruz diye sevinerek gidiyorlar. Arkada 
kalanlara da himmet ediyorlar, onları bırakmıyorlar. Onun için, yas tutmak yok.  

Şeyh Efendi aramızdan ayrılalı bir sene oldu. Himmetleri daha kuvvetli, Allah’ın 
fazlı keremiyle yolu devam ediyor. İnsanlara fayda olsun, insanlara hidayet olsun diye dua 
ederdi. Duaları makbuldür. İnşallah devam edecek. Dün hadiste de okuduk. En büyük 
hediye Kur’an okumak ve hayır yapmaktır. İnsanlar ellerinden geldiği kadar Kur’an 
okusunlar. En azından Yasin-i Şerif, herkes Yasin-i Şerif okusun. Kendisine büyük 
bir faydası olur; Şeyh Efendi’ye ve geçmişlerine de güzel, büyük bir hediye olur. Oradaki 
insanların beklediği hediyeler bunlardır. Onları yaparsanız Allah razı olsun.  

Bu sene bir sene oldu, seneyi devriyesidir. Bir münasebet olur da okuyanlara, 
hatırlayanlara rahmet olur, fayda olur. Ecdadına da rahmet olur. Hürmetinden dolayı 
büyük bir bereket gelir Allah’ın izniyle. Evliyalara hürmet etmek; Allah’a hürmet 
etmektir, Hz. Peygamber’e (s.a.v) hürmet etmektir. Onlara olan muhabbet, sevgi; 
Hz. Peygamber’i (s.a.v) sevmektir, Allah’ı (c.c) sevmektir. Çünkü Onlar başka bir şey 
değildir. Allah’ın evliyasıdır. Evliyayı görünce, Allah’ı hatırlarsın. Allah hepinizden razı 
olsun, sizleri doğru yoldan ayırmasın. Ahirette, cennette beraber buluşuruz inşallah. 
Ebediyete kadar birarada oluruz inşallah. 

El Fatiha  

 

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