
 
 

 

 

 

 

 
TİMSAHLAŞMIŞ İNSANLAR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Tarikatımız sohbet üzerine kaimdir, hayır cemiyettedir. Bizim topluluğumuz Allah 

için, Allah rızası için olan bir topluluktur. Böyle topluluklar azdır. Malayani ne varsa 

insanlar onun için koştururlar, toplanırlar, onun peşinden giderler ama Allah için toplanan 

insanlar azdır. Olsun, bu insanlığın, insanların tabiatıdır.  

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ   َوقَِليٌل ّمِ
 

“Ve kalîlun min ibâdiyeş şekûr.” (Sebe Suresi-13) “Kullarımdan şükredenler çok 

azdır.” Allah’ın sevdiği insanlarla beraber olmak da Allah’a şükretmektir. Allah’ın sevdiği 

topluluklar da Allah’a şükürdür. Allah’a şükredersen, Allah seni on katı mükafatlandırır. 

Bu, Allah rızası için halis bir topluluktur Allah’ın izniyle. 

Bizim burada bir dünya menfaati yok. Allah’ın hikmeti, buraya iş bulmak için ne 

kadar insan geliyorsa, kendilerine dünya faydası için hiçbir iş bulamadık. Ama onlar bu 

kapıya geldi diye Allah kendilerine kapı açıyor. Bizi mahcup etmiyorlar, ikinci defa 

gelmiyorlar ama Allah onlara bir rızık kapısı açıyor, rızıklanıp gidiyorlar. Buradaki herkes 

de biliyor, Allah’ın hikmeti ki buraya gelen sırf Allah’ın rızası için gelmiş oluyor.  

Yemek desen, bizim aşevinden gelen karavana yemektir. Allah razı olsun, bizim 

aşçı Muhsin Usta güzel yemek yapıyor ama insanlar evlerinde de böyle yemekler 

bulabilirler. Yani ne yemek için ne para için ne bir menfaat için gelmiyor buraya insanlar. 

Burası halis, muhlis Allah rızası için gelenlerin yeridir, inşallah böyle kalır.  

Bu zamanda böyle insanlar bulmak zordur çünkü insanların menfaat için 

yapmadıkları rezillik, kullanmadıkları yol yoktur. Allah Azze ve Celle’yi bile para için 

kullandılar. Allah’ın emri derler, Peygamber (s.a.v.)’in bize söylediği şey derler ve 

kullanırlar. Görüyoruz, ahir zaman olduğu için artık öyle olmuş ki insanlar timsahlaşmış.  

Timsahlaşmış ne demek? İnsanın derisi incedir, en ufak bir diken batsa bile sezer. 

Diken dediğimiz; böyle hadiseler filan olunca insanlar çok şaşırırdı, günlerce tesirinde  



 
 

 

 

 

 

kalırlardı. Şimdi herkes timsah gibi olmuş, o kadar hadiseler oldu, değil ufak bir diken, çivi 

çaksan umuru değil insanların.  

Bu zaman böyle bir zamandır, bu zamanda insanlara uyup da “Onlar yapıyordu, biz 

de yapalım.” demek kolaydır. Kolaydır ama sonu kötüdür. Sonu da başı da kötüdür. 

Başında da hayır etmezsin, sonunda zaten hiç hayır etmezsin. Huzur desen hiç olmaz. Bu 

yol hem zordur hem kolaydır. Allah’a tevekkül eden insan için kolaydır, teslim olunca 

kolaydır.  

Allah iyi insanlara rastlatsın inşallah. İyi insanlarla olunca, şeytan ve nefsin yüz bin 

tane vesvese verir. Ama şeytanın adamı olunca, Allah’ın dediğinin tersini yapan insan 

olunca, nefsin de şeytan da sana yardım eder. “Bak işte, mübarek adamı buldun, iyi yolu 

buldun. Aradığımız hakiki insan bu adammış. Her şeyi bize gösteriyor. Nefsimizin istediği 

gibi, hoşumuza gittiği gibi gösteren bu insandır, buna tâbi olun!” diye söyler. Dediğimiz 

gibi, hakikisi olunca da seni doğru yoldan ayırmak için yüz bin tane vesvese verir, mani 

çıkarır.  

Bizim yolumuz inşallah Allah’ın, Peygamberimiz (s.a.v.)’e gösterdiği yoldur, doğru 

yoldur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kumun üstüne çizdiği dosdoğru yol bu yoldur. Bu 

yol Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar gider, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bizi Allah 

Azze ve Celle’ye yetiştirir. 

İnşallah her taraftan gelenler var, dünyanın her tarafından geliyorlar. Az, çok 

mühim değil; mühim olan iyi insanlarla olmak. İyi insanlar Allah’ın sevgili kullarıdır, 

Allah’ın evliyalarıdır, onlar da azdır. Çok olması mühim değil, çok sayıda kötü insanla 

olacağına bir kişiyle ol yeter.  

Allah hepimize böyle iyi insanlarla olmayı nasip etsin inşallah. Taa uzak yerlerden 

gelmişsiniz, Allah hepinizden razı olsun. Allah size de inşallah iyi insanları toplatsın, size 

de nasip etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Kasım 2016/18 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


