
 
 

 

 

 

 

 
41 TARİKAT 

 
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. 
  
 Tarikat, Nakşibendi tarikatı sohbetle kaimdir. Bütün tarikatlar da sohbetle, nasihatle 
kaimdir. İyi insanlarla beraber olmaktır maksat. Bakıyorum da dünya acayip olmuş. Ne için 
acayip olmuş dünya? Ahlak kalmamış, söz kalmamış, kimseye güven kalmamış, bu bağı 
kopartmışlar. Bağ kopunca insanlar dağılır.  

İnsanlar bir şey yapmak istiyor ama acaba bu güvenilir mi, güvenilmez mi diye cesaret 
edemiyor. Cesaret eden de yarı yolda kalır. Atalarımızın bazı sözleri var ki: “Bunun ipiyle 
kuyuya inilmez” derler. Ne için? Çünkü ipi salıverir, baş üstü düşersin, helak olursun. Çoğu 
insan böyle olmuş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde münafık nasıldır diye 
tarif etmiş. Münafık azdı, gözükmezdi, onu nasıl bileceksin?  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu gibi: Konuştuğu vakit yalan söyler, sana 
bir söz verdiyse yahut bir yerde buluşalım dediyse onu yapmaz ve bir emanet verdin mi ona 
hıyanet eder. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) münafık olanları tarif ediyordu çünkü onlar azdı, 
bilinmezdi. Şimdi öyle bir oldu ki münafık olmayanı tarif etmek lazım ki insanlar onunla 
beraber olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği bütün bu sıfatlar mübalağasız 
insanların yüzde ellisinde değil, yüzde doksan dokuzunda var. Yüzde bir olsun hadi, o da 
gene kârdır, hadi fazla ileri gitmeyelim.  

Nasıl oldu bu? Bu ilk başta işte şeytanın fitnesi olarak tarikatları ortadan kaldırmakla 
oldu. Edep öğreten, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu öğreten yoldur tarikat, yol 
demektir. O yolu gösterenleri ortadan kaldırınca ortam şeytanlara, nefislerine tâbi olanlara, 
münafıklara kaldı. Onlar da bu kadar kötü insanlar yetiştirdi. Birini kandırdıkları vakit bir 
kazanç zannederler, birinden haksız yere bir kazanç elde ettikleri vakit kazanç zannederler 
hâlbuki bilmezler ki o kazandıkları bereketsizdir. Bereket, Allah’ın mümine verdiği bir 
hediyedir, sırdır. Bu küfür âlemi onu hiç bilmez çünkü dünyayı soyup bitirdiler, gene yok 
mu diyorlar, gene sefil vaziyette yaşıyorlar. Daha da tövbe etmezler çünkü şeytan onların 
hocasıdır, onların mürşididir, küfre irşad ediyor, küfrü gösteriyor.  

 



 
 

 

 

 

 

Müminlerde, estağfirullah öyle olmaz. Müslümanlar da onlara tabi oldu, onların 
öğrettikleri şeylerle bütün İslam âlemi perişan oldu. Yüzde doksan dokuz Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği sıfata girdi. Her tarafa gidiyoruz. Allah’a şükür nerede 
Müslüman var, Allah kısmet etti de oralara ziyaretimiz oldu. Tarikat dışında olanlar tarikatta 
olanları bitirmeye uğraşıyorlar, yasaklıyorlar, ediyorlar, ondan sonra da “Ne için bizim 
halimiz böyle, nasıl bir çözüm bulalım?” diyorlar. Çözüm yok, çözüm varsa tarikata 
geleceksiniz, edep öğreneceksiniz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gideceksiniz. 
Tarikat dışında da hiçbir yol yok, ne cemaatte ne bilmem bir şeyde. Tarikatın yolunu takip 
etmeyen muhakkak en sonunda başka yola çıkar. 
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“velâ tettebi’û-ssubule feteferraka bikum ‘an sebîlih” (En’am Suresi – 153) Başka 
yollara çıkmayın diyor, yoldan ayrılmayın. Yoldan ayrılırsan Allah’ın yolundan çıkmış 
olursun. İşte mübarekler, evliyalar, tarikat imamları tarikatı bunun için kurmuşlardır. Onlar 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le yakazadan görüşen insanlardır. O’nun talimatıyla, O’nun 
yolunda giderler. Hak yolunu isteyen, Hakkı isteyen tarikata mensup olsun. 41 tarikat vardır, 
hepsi haktır. Hangisine uyarsan hepsi aynı yola çıkar. Tarikatlar arasında ayrım yapmaya 
gerek yok çünkü Allah nasıl herkesi çeşit çeşit yaratmışsa, onun da yolu çeşit çeşittir. Hangisi 
kısmetse oraya gidecek, kalbi nereye meylediyorsa oraya gidecek, onunla olacak.  

Şeytan, tarikat mensupları arasında ayrım yapmak istiyor, fitne çıkarmak istiyor. Hiç 
gerek yok, tarikat ehlinin hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgilileridir, sevdikleri 
insanlardır. En mühimi de odur, onun için Allah’a şükürler olsun. Allah insanlara hidayet 
versin, yolları göstersin inşallah. Ancak öyle her şey yoluna girer. Gene bu kadar zulmet, bu 
kadar şey içinde evliyaların, mübareklerin hürmetine Allah bize rızık veriyor, kazanç veriyor, 
yağdırıyor, zafer veriyor. Allah zaferi daim etsin inşallah. İslam daim, muzaffer olsun, küfür 
mağlup olsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
01 Ocak 2020 /06 Cemaziyelevvel 1441 Tarihli Sohbeti  

Akbaba Dergâhı  


