
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HİCRET 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Hicret, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke-i Mükerreme’den Medine-i 
Münevvere’ye taşınması demektir. Orada on üç sene tebliğ yaptı. Oradakiler Kur’an’da da 
vasfettiği gibi, hem eziyet verdiler hem bir şey dedi mi parmaklarını kulaklarına koyup 
uzaklaştılar, alay ettiler, eziyet verdiler. Onların artık şansları kalmadı, Cenab-ı Allah da 
Habibini, Kâinatın Efendisini onlardan uzaklaştırdı. 

İyi yaptık zannettiler ama kıymet bilmeyen insan zararı kendi görür. Başkasına 
değil, zararı kendisine olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in oradan çıkmasında bir vazife, 
bir hikmet var. İnsanların zannettiği gibi kaçtı değil. Allah’ın emri o zamandır, o saatte 
çıktı. Yolda giderken de büyük mucizeler, hikmetler hâsıl oldu. Onlardan birisi de işte Sevr 
mağarasında oldu. Ebu Bekir Hazretleri’yle (r.a.) beraber olduğu vakit o mağarada 
Nakşibendî Tarikatının temelleri atıldı.  

Allah’ın izniyle hicretle beraber orada, o mağarada tarikatımızın meşayıhları hazır 
bulundu, ruhaniyetleri Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den beyat aldı. “Tarikat nedir?” 
derler. Tarikat işte budur, Peygamberimiz (s.a.v.)’den gelmiş güzel bir yoldur. Şeriat ve 
tarikat beraberdir, hiçbir ayrılık yok. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur. Tarik 
demek, yol demek. O’nun yoludur, O’nunla beraber gidiliyor.  

Bu yolda giderken başka mucizeler de oldu, en sonunda da Medine’ye varıp, 
karanlık bir dünyadan aydınlığa vardı. Onun başlangıcıdır. Bu, 1440 sene önce oldu, o yol 
da devam ediyor Allah’ın izniyle. İnşallah gene Allah sahip gönderecek, bu yol gene 
dünyayı aydınlatacak. O birinci cahiliye devriydi, şimdi yaşadığımız ikinci cahiliye devridir, 
bunu da aydınlatacak. Eskisinden daha beter, daha kötü, daha çirkin bir cahiliye devrinde 
yaşıyoruz.  

Şimdi habire Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e saldırıyorlar, İslam’a saldırıyorlar. 
Gayet normaldir çünkü kâfir ne yapacak? Şeytanın en büyük düşmanı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’dir, kâfir de aynı şekilde. Onun için böyle saldırdıkça Allah bir sahip 
gönderecek, bu karanlık devri aydınlığa çevirecek inşallah. Onu bekliyoruz. İnşallah sabah  

 



	
	

 

 

 

 

akşam bekleriz. İnşallah bu sene nasip olsun, Allah göndersin. Dua etmemiz lazım. 
Elimizden ancak dua etmek gelir, onu da devamlı yapmamız lazım. Onun ecrini de alırız 
inşallah.  

Bu sene hayırlı olsun inşallah. İslam’ın senesi olsun, küfür mağlup olsun inşallah. 
Kâfirlerin hileleri başlarına dönsün, inşallah her yaptıkları kötülük başlarına dönsün, başka 
bir şey demiyoruz. İslam’a da, Müslümanlara da Allah akıl fikir versin, doğru yolu bilsinler, 
atalarının, sultanlarının yolundan gitsinler. Sultanlar başkasının oyuncağı değildi, kendileri 
bilirdi, kime tabi olacakları belliydi, kime hürmet edecekleri belliydi, kimi yola getirecekleri 
de belliydi. Allah yardım etsin, İslam’a inayetle baksın inşallah. 

 	
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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