
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÜMİNLER KARDEŞTİR 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“İnnemâ-lmu/minûne iḣvetun feaslihû beyne eḣaveykum(c) vettekû(A)llâhe 
le’allekum turhamûn”  (Hucurat – 10) Allah Azze ve Celle buyuruyor: “Müminler kardeştir, 
onların arasında ihtilaf varsa, o ihtilafı aradan kaldırın, birbirilerine yakınlaştırın, 
kolaylaştırın.”  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından beri şimdiye kadar Müslümanların 
arasına fitne sokuyorlar. Fitneyi soktular ki birlik olmasınlar, zayıf düşsünler. Çünkü birlikte 
kuvvet vardır. Tabi Allah Azze ve Celle insanları değişik değişik surette yarattığı gibi 
anlayışları da değişiktir. O değişiklikleri ihtilaf, ayrılık olarak görmeyin, Allah yolunda 
olduktan sonra herkesin bir tabiatı var, meşrebi var. Onu kötüye kullanıp da ona karşı 
düşmanlık beslemek İslam’ı, Müslümanları zayıflatır, şeytanı sevindirir, şeytanın askerlerini 
sevindirir, şeytanla beraber olanları sevindirir.  

“İhvan kardeştir, müminler ihvandır, kardeştir. Onlarla iyi geçinin, onlarla kötü 
olmayın.” diyor Allah Azze ve Celle. Sonunda beraber olunca Allah’ın emrini yerine getirmiş 
olursunuz, Allah size kuvvet verir, bereket verir, kimse sizin karşınızda duramaz. Ama zayıf 
olursanız sizi istedikleri gibi kullanırlar, size kıymet vermezler, ehemmiyet vermezler. 
Onlarla olup da Müslümana düşman oldunuz mu bir fayda edeceğinizi zannetmeyin. 
Allah’la beraber olun, Allah’ı sevenlerle beraber olun. İyilik yapmak Allah’ın emridir. İyilik 
yaparken sana mani olacak çok insanlar, çok şeyler oluyor. İnsan kötülük yapmaya gelince 
yapabilir. “Kötülüğü, günahı yapıyoruz, zor olmuyor.” diyorlar. Ne için zor olmuyor? 
Çünkü sana mani olacak bir şey yok, ne nefis var ne şeytan var. Bilakis şeytanla nefsin daha 
fazla sevinir ama iyilik yapmaya kalkınca zor olur.  

Bir şeyi bozmak kolaydır, düzeltmek zordur. Bozmadan önce insanların düşünmesi 
lazım. Allah’ın emrini yerine getirmek lazım, beraber olmak lazım. Başka tarikattan olur, 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
başka mezhepten olur, başka milletten olur. O ihtilaf değildir. Müslüman olup da 
“Lâ ilâhe illallah Muhammedur-Resûlullah” dedikten sonra istediği gibi olsun. Onlara 
düşmanlık etmek olmaz. Allah birlik beraberlik versin, imanımıza kuvvet versin.   
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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