
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÜMİN KARDEŞLİĞİ 
 

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. 

 Bismillahirrahmanirrahim  

نِإ
َّ

لا اَم
+

 ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُم
 

“İnnemel mu'minune ihvetun” (Hucurat Suresi-10) Allah Azze ve Celle; 
“Müminler kardeştir. Kardeşlerin arasını yapın.” diyor, ihtilaf olmasın. Şimdi kardeş 
deyince, ırk, lisan, renk filan, onlar bir şey değil. Yani siyah da senin kardeşin, beyaz da 
kardeşin, Arapça konuşan da kardeşin, Çince konuşan da kardeşin, Müslüman olduktan 
sonra hepsi kardeştir.  

Kardeşler doğru yolda olduktan sonra ihtilaf olmaz. Şeytanın baştan beri vazifesi 
bu insanları yoldan çıkarmak, yollarını ayırmak, kendisinin yolunda olmaları için 
uğraşmaktır. Ya Müslümanların kardeşi olacaksın ya şeytanların kardeşi. İhvan-ı şeyatıyn 
diyor. Onun için, biz nereye gidersek Allah’a şükür kardeş gibiyiz. Herkes kardeşi için 
hayır istiyor yahut oradaki insanlar için biz buradan hayır istiyoruz. Onlara yardım olsun, 
doğru yolda olsunlar diye uğraşıp dururuz. Şeytan da öteki taraftan onları yoldan 
çıkarmaya uğraşır.  

Mühim olan niyettir, o niyetle de o yolda devam etmektir. Doğru yolda olduktan 
sonra siyahı da kardeşimizdir, sarısı da kardeşimizdir, kırmızısı da doğru yolda olduktan 
sonra hepsi kardeşimizdir. Ama yoldan çıkarsa, en yakın insan bile kardeş gibi sayılmaz 
artık.  
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“İnnemâ yurîduş şeytânu en yûkia beynekumul adâvete vel bagdâe” (Maide Suresi-
91) “Şeytan aranıza kötülüğü, düşmanlığı koymak ister.” Bizim düşmanlığımız şeytana 
karşıdır, ona tâbi olanlara karşıdır. Müslümanlara karşı bir şeyimiz yok. Hizmete, nereye 
çağrılıyorsak onlar da kardeşimizdir. Oralara gidip onları da sevindiririz. Peygamber  



 
 

 

 

 

 

Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu, İslam’ın yolunu, evliyaların yolunu, doğru yolu yaymaya 
uğraşıyoruz, niyetimizi de odur. 

Allah yardımcımız olsun. İnşallah bize de hidayet olur, onlara da hidayet olur. 
Selametle gidip geliriz inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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