
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HACI EMİNE ANNEMİZ 
 

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. 

 ةمحرلا ل//1ت /.-حلاصلا ركذ دنع
 

“İnda zikri’s salihîn tenzilu’r rahma” “Salihlerin zikredildiği meclise rahmet iner.” 
diyor. Onun için evliyaları, peygamberleri, sahabeleri zikretmek güzeldir. Onların hallerini, 
yaşayışlarını hatırlamak, onları örnek almak güzel bir şeydir. Ondan başka, kendi ananı 
babanı da zikretmek, onda da onlara da rahmet iner. Bugün Şevvalin ve bayramın üçüncü 
günü oluyor.  

Bugün rahmetlik annemiz Hacı Emine Hatun (k.s.) Hakk’ın rahmetine irtihal etmişti. 
O’nun himmeti, O’nun hizmeti Şeyh Efendi’yeydi (k.s.), bütün yükünü O kaldırıyordu. 
O’nun hizmeti makbul bir hizmetti, o hizmet hepimize gelmiştir. O’nu görenler de 
görmeyenler de o hizmetten nasibini almıştır. Bir hizmet yapılınca kıyamete kadar ondan 
faydalanan insanlar olur çünkü Allah rızası için yapılmıştır. Onların bütün işleri Allah 
katında makbuldür. İhlaslı olan insanların hizmetleri Allah rızası için, halis yapılan 
hizmetlerdir. Allah onu mükâfatlandırır, ondan faydalandırır. 

Kim hayırlı bir sünnet, güzel bir iş yaptıysa, o hayır hasenatı, güzel işleri yapan 
insanlara kıyamete kadar ecir vardır. Kim ki kötü bir yol gösterip de nasıl şimdiki dünya 
halindeki gibi, hiç akla hayale gelmeyen şeyleri, bütün sapıklıkları gösteriyorlar, yaptıranların 
günahına, kaç kişi yaparsa onların günahı da ekleniyor. Bu, iki taraf için oluyor. İyilik yapan 
için, yol gösteren için, kaç kişi onunla beraber o sevabı yaparsa, aynı sevap o insanlığı 
gösteren, güzelliği gösteren insana da yazılıyor, ekleniyor. Yok, kötülük yapan varsa, kötülük 
gösteren varsa, o da aynı şekilde. 

Hacı Anne’nin (k.s.) yolu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, evliyaların, meşayihlerin 
yolu olduğu için, O’nun hayrı kıyamete kadar gider. O, bereketli bir hatundu, ihlaslı, imanlı 
hatundu. O’nun makamı yüksektir, O’nun yeri başka bir güzelliktedir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in müjdesine nail olanlardandır inşallah. Allah bereketini üzerimize daim 
etsin. Kıymet bilmeyen olabilir ama kıymet bilene o sevaptan, o faziletten ulaşır inşallah. 
Allah makamını ali etsin, inşallah hep beraber cennette beraber oluruz.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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