
	
	

	

	

	

	

 
ÜÇ HAFTAYI GEÇİREN TARİKAT EHLİYİM DEMESİN 

 
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. 
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) duasında; “Kötü arkadaştan Allah’a sığınırım” diyor. 

“Kötü komşudan da Allah’a sığınırız, kötü yerlerden de Allah’a sığınırız.” diyor. Bazı 
yerler var, yanlarından geçtiğin vakit hızlı geçmen lazım. Kötü arkadaş da aynı şekilde 
insanı tehlikeye götürür.  

İnsanoğlu imtihan dünyasındadır. Bakarsın adam mazbut insan, tek başına, her 
vakit namazını kılar, salih bir kimse, sonra bakarsın birden değişti. Nereden değişti? 
Arkadaştan, kötü arkadaşla takıldı. “Daha güzel yaşıyoruz.” derler. “Bizim yaşadığımız 
eğlenceli değil, güzel değil.” zanneder, tek başına olunca birden her şeyi bırakıp kötü yola 
düşer. Onun için muhakkak bir yere bağlı olması lazım, şeyhe, mürşide bağlı olması lazım 
ki etrafındaki insanlar da iyi olsun, onu kötü şeylere götürmesin, kötü şeyler göstermesin.  

İnsanın nefsi kötülüğe meyillidir. Evliyanın büyüklerinden bir zat demiş ki: “Bu 
dünyada en akılsız şey nedir? İnsanın nefsidir.” Çünkü kendine hiç hayır istemez, hep 
kötülük, hep zarar ister. Zarar isteyen insan görürsen ne dersin? Deli, ahmak dersin. Nefis 
de öyledir. Ondan daha ahmağı, daha delisi, daha akılsızı yok. Onun için nefsinin peşine 
düşen insan da aynı şekildedir; akılsızdır, zarardadır, ahmaktır. Nefis kötülüğü ister, 
kendine de hep başkasına değil. İlk başta kendisine kötülük yapar. Onun için Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.); “Senin en büyük düşmanın, içindeki nefsindir.” demiş.  

Nefsin en büyük düşmandır. Onu, ona benzeyen kötülerle beraber korsan sevinir, 
bayram eder, sana da hiçbir zaman doğru yola göstermez. Yani nefsinin peşinde gidip de 
kurtulan hiç olmamış. Nefsini terbiye eden insan kurtulur. Nefis serbest kalmamalı, daima 
kontrol altında olması lazım; insan cemaate, zikirlere, şeyhe bağlı olması lazım. İpini 
serbest bırakmaya gelmez. İpini serbest bırakmayın, yoksa sizi pişman olacak yerlere 
götürür. Allah etmesin, son pişmanlık da fayda etmez. Son pişmanlık ahirettedir.  

Allah muhafaza, pişman olmaktan Allah muhafaza etsin. Allah (c.c.) ahirette 
pişman olanlardan eylemesin. Oranın pişmanlığı fayda etmez. Dünyada pişman olursun, 
tövbe edersin, Allah affeder. Hakiki tövbe etmişsen, günahlarını da sevaba çevirir, tebdil 
eder. Böylece kazançlı çıkarsın, bu son pişmanlık değildir. 



	
	

 

 

 

 

Atalarımızın güzel sözleri var, insanlar ne için söylediklerini bilmezler. O son 
pişmanlık ahirettedir, doğal olarak hiçbir fayda etmez. Dünyada yaşayınca tövbe etmeye, 
pişman olmaya imkân var, onun diyetini ödemeye bile fırsat var. Onun için, bu dünyada 
da pişman olmamak için daima cemaatle olmak lazım, ihvanlarla olmak lazım, derslere 
müdavim olmak lazım. Haftada bir gelemezsen iki haftada bir, iki haftada bir gelemezsen 
üç haftayı geçirmemek lazım. Üç haftayı geçiren tarikat ehliyim demeye utansın derlerdi 
meşayihler.  

Meşayihlerin gayreti, insanları doğru yolda tutmaya uğraştıkları içindir. İnsanoğlunu 
bu kadar şeytanın içinde zapt etmek kolay değil, muhakkak ki Peygamber (s.a.v.)’den 
medet ister. O’ndan himmet lazım ki doğru yolda dursunlar. Son nefese kadar nefisle 
mücadele lazımdır. Yapmazsan tehlikedesin. Öyle tek başına olunca daha zordur. Onun 
için şeytanın en büyük düşmanı tarikatlardır, mezheplerdir. Herkesi teker teker yakalamak 
isterler.  

Şeytanla dünya bir araya gelmiş, bakmışlar ki insanlar toplu halde, cemaatteler, 
bunlara bir şey yapamayız diye dünya ve şeytan epeyce üzülmüşler. Dünya demiş ki: 
“Bekle, bunlar birazdan teker teker dağılır. İlk başta dünya meşgalesini veririz, ondan 
sonra sen teker teker yakalarsın.” Tek olma, cemaatle ol ki kuvvet cemaatledir. Allah’ın 
yed’i kudreti cemaatle beraberdir, cemaatle olunca kurtulursun. Tek başına olursan seni 
şeytan kapar, kurt kapar diyor. Kurt da şeytandır.  

Dediğimiz gibi şeytanın en büyük düşmanı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir ve 
O’na tabi olanlardır. O’nun hak yolunda, O’na tabi olanlara daha fazla musallat olur, 
üstlerine hücum eder. Sapık fırkalar var, bakarsın adamların her şeyleri zahiren güzel. Ne 
için? Çünkü onlara şeytan musallat değil. “Nasıl olsa bunlar benim adamım.” diyor. 
Birbirleri arasında da geçinirler, birbirlerine yardım ederler. Ama gel görelim hak yolda 
olan iki insanı bile çekemezler, daima çekişme, fitne fesat.  

Onun için dikkat etmek lazım, üzülmemek lazım. “Şeytan yahut nefisten nasıl 
kurtulacağım?” diyorlar. “Nasıl bunlardan kurtulacağız?” diye soruyorlar. Hak yolda 
olduktan sonra kurtuluşun yok, devamlı mücadele yapacaksın, devamlı dikkatli olacaksın. 
Bunlar da imtihandır. İmtihan ile makamın yükselir, sevap kazanırsın. Onlara ne kadar 
karşı gelirsen, o kadar merteben yükselir, ecrin çok olur. Yani hiçbir şey Allah indinde 
boşa gitmez. Onlara karşı bir hayır yaptın mı Allah indinde on sevap, yüz sevap, bin sevap 
yazılır.  

Bazı Avrupalılar makine yapmakta, hesap kitapta ileridir, maddi şeylerde ileridir. 
Çünkü kendilerine böyle şey yapınca her şeyi madde olarak hesap ederler. Herkesi bu 
demokrasiydi, bilmem ne pisti onun hesabına katarlar, ona göre hüküm verirler. Onlarda  



	
	

 

 

 

 

bu felsefe denen şey var. Hem din olarak felsefe hem dinsizlik olarak felsefe var onlarda. 
İslam’da edep var, onlarda edebin e’si bile yok. Bunu ne için söylüyoruz? Onlar diyor ki: 
“Bak bu dünya, bu insanlar ne kadar zulüm görüyor, ne kadar kötülük var, bunları Allah 
ne için yarattı?” Bre terbiyesiz, edepsiz, ahlaksız! Senin haddine mi Allah’ın işine karışmak!  

Her şeyin bir hikmeti var. Allah seni geyik yapasın diye göndermedi, yaratmadı. 
Allah (c.c.) seni bu dünyaya imtihan olarak koydu. Ondan sonra, imtihana göre ahiretin 
ebedi olacak. Ya cehenneme gideceksin ya cennete. Böyle terbiyesizlik edersen zor. 
Cennette ızdırap yok, eziyet yok, hastalık yok, açlık yok, susuzluk yok, zulüm yok, 
kötülüklerden hiçbir şey yok. Onu istiyorsan yap, otur cennette. Dünya ona göre, ahirete 
göre bir göz açıp kapamak gibi bile değil.  

Bunu ne için söyledik? Az önce dedik ya, “Allah şeytanı ne için yarattı?” diyorlar. 
Allah’ın hikmetidir işte, seni imtihan etsin diye yarattı. Ya cehennemin dibine gidersin ya 
cennete gidersin. Onun da işte faydası odur. Allah (c.c.) lüzumsuz hiçbir şey yaratmaz. Her 
şeyin bir hikmeti var, faydası var. Faydası var, zararı var, faydasını Müslümanlar görür. 
Ona karşı gelip, onun dediklerini yapmamakla, onun dediklerinin tersini yapmakla 
makamımız yükselir. Ötekiler de ona tabi olurlar, Allah’a karşı gelirler. Şeytanın “Sen ne 
için Âdem’i yarattın?” diye karşı geldiği gibi, onlar da Allah’a karşı geliyorlar.  

“Bu ne zulüm, niyedir?” diye soruyorlar. Zulüm değil bunlar, olacak şeylerdir, 
imtihandır. Allah’ın milyonlarca hikmeti var, bir tanesi budur. Edep mühimdir. Sırf bizim 
memlekette değil, bir aydır Güney Doğu Asya’dayız, her tarafta aynı şey. Bir Avrupa 
hayranlığı var, beyaz adam derler. Ne beyaz adamı, kapkara, içi zulümden, zulmetten 
gözükmüyor. Onun yaptıklarını hoş görüyorlar. Giydiği gibi giymeye uğraşıyorlar, yediği 
gibi yemeye uğraşıyorlar. Hatta bazı memleketlerde kendi lisanlarını bile unutmuşlar, 
Avrupalılar gibi konuşuyorlar. 

İslam Âlemine Allah akıl fikir versin, Allah’ın bu nimetini takdir etmiyorlar. İslam 
nimetini, iman nimetini takdir etmiyorlar. Çünkü Müslüman olarak doğunca İslam 
edebiyle doğmuş oluyorsun. Ne kadar da onlara benzesen, benzemeye uğraşsan da gene 
içindeki o iman nuru sana biraz edep veriyor. Ama onlarda edep diye bir şey yok. Her 
türlü haltı yapıyorlar, her türlü pisliği yapıyorlar, ondan sonra da ahkâm kesiyorlar. 
Zannediyorlar ki Allah Azze ve Celle’ye de kendi istedikleri gibi yaptıracaklar.  

Dikkat edin! Onların bu işlerde hiç bilgisi yok. Allah onlara dünya ilmi vermiş, 
araba yapar, tüfek yapar, top yapar, alet, edevat yapar ama onlar mühim değildir, mühim 
olan ruhaniyettir. Ruhaniyet olmadıktan sonra onlara bir faydası yok, zarardan başka bir 
şey yok. Kendilerini dünyaya hâkim zannederler hâlbuki az önce dediğimiz gibi akılları 
yok. 



	
	

 

 

 

 

Mutlak hâkim Allah Azze ve Celle’dir. O’nu tanımazlar, tanımadıkları için de 
cahildirler. Cahiliyet devri derler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den önce vardı, ikinci 
cahiliyet bu zamandır, Allah muhafaza etsin. Okumuşlar daha fazla cahil oluyor ama 
insanlar zannediyor ki onlar bir şey biliyorlar. Kanmayın onlara, bildikleri, Allah’ın 
öğrettiği ufak tefek biraz teknolojidir. Allah indinde teknoloji, haddi hesabı yok. Yani 
bunlar ufak bir teknolojiyle kendilerini neredeyse tanrı ilan edecekler, o kadar cahiller.  

Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah’ın bize verdiği iman en büyük nimettir. 
Ondan daha büyük bir şey olamaz. Allah imanımızı kuvvetlendirsin, bütün Müslümanların 
inşallah. Çünkü iman olmayınca insan bir etten ibarettir, bir faydası olmaz. Allah tez 
zamanda Mehdi Aleyhisselam’ı çıkartsın ki hakikat görünsün inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Kasım 2017/21 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


