
ANKARA CEMAATİNİN ZİYARETİ 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
 Sohbet tarikatın emridir. İnşallah birkaç kelam edelim. Gece yolculuk da var sizin 
değil mi? Allah rızası için bu kadar yoldan geldiniz. Siz Ankara’dan geldiniz, bazıları 
Hollanda’dan geldi, bazıları Adapazarı, bazıları Almanya’dan. Maşallah. Allah, dostlarını 
göndersin. Allah dostları gelsin. Başka insanlar zaten gelmez. Onlar bu gibi meclisleri 
sevmezler. Buraya kadar uzaktan, Ankara’dan geldiniz. Allah razı olsun. Bazıları sizden 
daha uzaktan geldi. Kimisi Almanya’dan geldi, Hollanda’dan gelenler var, daha uzaklardan 
gelenler de var. Allah için gelmişler. Siz yine de zaman zaman gelebiliyorsunuz. Allah’a 
şükür. Ne için şükrettik? Allah bu meclisleri nasip etti diye.  

Bazı insanlar var, her hafta bir yerlere gider. Parasını kor, namusunu kor, her 
kötülüğü yapar, her hafta da gider. Üşenmeden bıkmadan, usanmadan gider. Allah’a 
şükrediyoruz ki bizi onlardan yapmadı. Allah onlara da ıslah, hal versin; o kötü yoldan 
ayrılsınlar. Biz buradan buraya uzak diyoruz ama onlar hiç uzak demiyor. Gece demiyor, 
gündüz demiyor dünyanın her tarafına gidiyorlar. Sırf bizim iki adımlık Kıbrıs’a değil. 
Nerde bu kumar illeti varsa, oraya gidiyorlar. Garibanlar Kıbrıs’a gidiyor, biraz daha 
paralılar Avrupa tarafına gidiyor. Daha “cukka sağlam” olanlar Amerika’ya, Las Vegas’a 
gider. Nerede böyle meşhur kumarhane varsa, orada gidip oynadık diyorlar. Allah hallerini 
ıslah etsin. Çünkü bu dediğimiz insanlar içinde Allah’ı bilen insanlar da var. Şeyh Efendi’yi 
gören insanlar da var. Ama yine de nefislerine yenik düşüp, öyle meclislere gidiyorlar.  

İşte sizin burada olmanız, Allah için gelmeniz büyük bir nimettir. Allah için 
gelmişsiniz, onun kıymetini bilin. Biz bugün varız, yarın yokuz. Allah daim vardır. Onu 
bilen insan kalbini kötü yerlere, kötü şeylere meyil ettirmez. Tiksinir öyle şeylerden. Onu 
yapanlara da acır. Bugün kaç tane insan geldi.  

Bu memleketi de batırmaya uğraşıyorlar. Her türlü fesat, fitne ile insanları yoldan 
çıkarmaya çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle’ye dua ediniz. Sizin duanızı kabul eder inşallah. 
Biz de dua ediyoruz. Ne kadar yoldan çıkan varsa Allah onları ıslah eylesin. Yoldan 
çıkmayanları da Allah muhafaza etsin. Çünkü çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Şeytan her 
tarafı tarıyor, bombalıyor, kurtulan kimse olmasın diyor. Nasıl şimdi merhametsiz insanlar 
varsa, şeytanda da merhamet var zannetmeyin. Merhamet yoktur. Bütün insanları 
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cehenneme götürse hiç acımaz. Kur’an’da, ikisi de cehenneme gitmiş diyor. “Ben Allah’tan 
korkarım” diyor sonunda. Sen korkmuyorsan, sen de cehenneme gir.  

Onun için dikkat edelim, nefsimize uymayalım. Bir adım bile nefsinin 
arkasından gitme. Hiç bir mazaret gösterme. Şunu bir yola sokayım; ben de onun 
arkasından gidip, sonra kurtarayım derken ikiniz de uçurumdan atılıp helake gidersiniz. 
Çok dikkat edin, tehlikeli günlerdeyiz! Tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. 
Mü’minler kendilerini muhafaza ederse, etraftakiler de muhafaza olur. Diğerleri 
de onların sayesinde hidayete gelirler. Sen güzel bir örnek olursan, nefsine hakim 
olursan, Allah kullarını sana yönlendirir. Onların arkasından gidip de tehlikeye 
atılmana gerek yok. İyilikle devam et, emrolunduğun gibi git. Sana bereket olur; 
insanlara da hidayet, nur olur. Azar azar derken, Allah’ın izniyle her tarafta çoğalırlar. 
İnsanlar boşlukta yaşıyorlar. Aslında temel var. Atalarımız İslam’ın yolunda kanlarını, 
canlarını vermiş. Onların dualarıyla, onların bereketiyle, bu kadar fitnenin içinde muhafaza 
olmamız büyük bir nimettir, büyük bir keramettir.  

Allah hakikaten yardımcımız olsun. Yardımcısı Allah olanın korkusu olmaz. 
Arkamız kuvvetli, dayandığımız yer kuvvetli. Her şey değişir, dağlar bile değişir. Allah 
Azze ve Celle nasılsa öyledir. Hiç değişmeyen hakiki varlık Allah Azze ve Celle’dir. Buna 
inanıp da devamlı öyle düşünmemiz lazım. Onun en sevgili kulu Peygamber Efendimiz’i 
(s.a.v) tazim edelim. O’nun bereketiyle, O’nun şefaatiyle muhafaza oluruz. Çünkü dünyada 
da bir yere gideceksen; birinin selamıyla, tanıdıkla gittiğin vakit daha muteber olursun. Çat 
kapı gireyim dersen; seni kovarlar, sen kimsin derler. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
hürmeti için dersen Allah Azze ve Celle kapıları açar.  

Bu yeni çıkan, elli altmış seneden beri kudurup, etrafı kanser gibi saran insanlara 
inanmayın. Kur’an diyorlar. Kur’an’ı nasıl anlayacaksın? Peygamber Efendimiz (s.a.v) 
olmasa anlayamazsın. Anladığın, işte bu kadardır. Görüyoruz anladığını. Her tarafı 
mahvettiniz, perişan ettiniz. Bizim buradaki aklı evveller de aynı şekilde. İki kelime 
öğrenmişler, Kur’an diyorlar. Ya Kur’an’ı sen ne anlarsın? Kur’an’ı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) olmasa kimse anlamaz. Allah akıl fikir versin. Hakikaten o insanlar 
tamamen akılsız, mantık dışı insanlardır. Mantık diye bir şey yok, ne diyeceksin?  

Allah hepimizi muhafaza etsin. Hem o insanların şerrrinden, hem şeytanın 
şerrinden. Allah hepinizden razı olsun. Allah için geldiniz. Ne gibi muratlarınız varsa, 
istekleriniz varsa, hayırlısıyla hepsi hasıl olsun. Hepimize dünya ve ahiret saadeti olsun. 
Dünyada olduğu gibi, ahirette de cennette beraber olalım. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) 
mekanına iskan edip, Şeyhimizle beraber olalım inşallah. Şimdi ayrılık var ama orada ayrılık 
yok inşallah. 
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Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

Mart 2015 Tarihli Sohbeti /Akbaba Dergahı 
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