
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÜDAFAA ETMEK 
 

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. 

 
Bismillâhirahmânirrahim  
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“İnna(A)llâhe yudâfi’u ‘ani-lleżîne âmenû” (Hacc Suresi – 38) “Allah şüphesiz 
inananları savunur.” Allah müminleri kendi müdafaa ediyor, kendi korur. Şimdi haddini 
bilmez insanlar yahut cahil insanlar çıkmış, herkes konuşuyor. Ağzı olan konuşur derlerdi 
eskinden, şimdi de yazıyorlar ya da bir şey yapıyorlar. O yazdıklarıyla bazı insanlar; 
“Şeyhimize şöyle söylüyor, bilmem böyle dedi…” diye üzülüyor. Onlara üzülmeye hiç gerek 
yok, cevap vermeye hiç gerek yok. Cevap verirsen mükâfatlandırmış olursun. Allah’a 
bırakacaksın, Allah müdafaa eder. Müminlere, Müslümanlara Allah yardım eder, Allah 
korur, müdafaa eder. Yok, kendi kendine yapmaya kalkarsan hiçbir faydası olmaz, işi daha 
çok büyütürsün, şeytanı sevindirirsin.  

Meşhur bir vaka var, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında, birisi Hazreti Ebu 
Bekir’i (r.a.) fırçalıyor, O’na kızıyor, O da sabırla ağzını açmadan bekliyordu. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de orada hazır bulundu, gülümsüyordu. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir 
(r.a.) dayanamadı, adama cevabını verdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek yüzü 
değişti, o meclisi terk edip gitti. Hazreti Ebu Bekir (r.a.) hemen iyi bir şey olmadığını, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hoşlanmadığını anladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e; “Bu 
adam söylerken hep haksız söylüyordu, ben sesimi çıkarmadım, siz gülümsüyordunuz. Ben 
cevabını haklı olarak verdim, siz de oradan ayrıldınız. Bunun hikmeti nedir?” diye sorunca, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Orada sen susmuşken melekler ona cevap veriyordu, senin 
ecrin yükseliyordu. Sen cevap vermeye başladığın vakit melekler kaçtı, şeytan geldi, şeytan 
sevindi, onun için o meclisi bıraktım.” buyurdu.   

O kendi kendine müdafaa etmeye kalkınca melekler kaçmış. Şeytan gelince, şeytan 
olduğu vakit Peygamber Efendimiz (s.a.v.) durmaz. Müdafayı Allah yapar. Onun için 
bilmem nerede bir herif Şeyhler hakkında, Şeyh Efendi hakkında bir şey söylemiş, şahsi 
olarak onlara hiç cevap vermek gerekmez çünkü Allah’a şükür ne olduklarını herkes bilir,  



 
 

 

 

 

 

herkes şahittir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda olduklarını, Allah’ın izniyle başka 
yola sapmadıklarını da herkes bilir, Allah şahittir, Hz. Peygamber (s.a.v.) şahittir.  

Onun için, cahil insanlara yahut kötü niyetli insanlara cevap verip de şeytanı 
sevindirmeye gerek yok. Allah bildikten sonra başkası mühim değil. Allah muhafaza etsin, 
iftiralardan muhafaza etsin. Allah insanlara akıl fikir versin, hidayet versin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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