
TARİKAT ADABI 
 

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. 

 

Tarikatımız Nakşibendi tarikatıdır. Tarikatımızın usulü, adabı, zikri hafidir. Biz 

de hatim yapınca, hafi olarak yapıyoruz. Hatme Hacegan zikir gecesinde bir bölümdür. O 

Nakşibendi Efendilerimizden, ta Peygamber Efendimiz’den(sav), Hazreti Ebu Bekir’den 

gelen usul üzerine yapılıyor. Ondan sonraki kırk tarikata teşebbüh, yani onların da 

bereketi olsun diye cehri zikir yapıyoruz, hadra yapıyoruz. Onları, Nakşibendi 

Tarikatı’nın adabı diye takdim etmiyoruz.  

Şeyh Efendi, Allah makamlarını ali etsin, eskiden her hatim bittikten sonra söylerdi. 

“Şimdi kırk tarikata teşebbüh olarak, bereketleri olsun diye zikri cehri yapıyoruz.” derdi. 

Yani tarikatın adabı neyse o yapılıyor. insanlar; “Ne için böyle yapılıyor?” diye söyleyip 

dururlar. O Nakşibendi tarikatı usulü değil de dediğimiz gibi bereket için, 

teberrüken yapılıyor. Bir manisi yoktur.  

Allah razı olsun, bu gece de mübarek Şeyh Efendi geldi. Allah makamını ali etsin. 

Tevazu edip de gelince Allah mertebesini yükseltir, teşekkür ederiz. Bizim Şeyh 

Efendi’nin kapısı, Mevlana kapısı, herkese açıktır. Bu gibi zatlar geldiği vakit seviniriz, tabi 

çok memnun oluruz. Allah razı olsun. Ama başka kim gelirse gelsin, kapımızı kimseye 

kapatmayız. Allah Azze ve Celle sorar; “Ben insanların hepsine merhamet ediyorum, 

hepsine rızık veriyorum, hepsini kabul ediyorum. Sizin kapınıza geldi bu insanlar. Bunları 

ne için kabul etmediniz?” Sorarlar, bu sorulur.  

Onun için, kim geliyorsa kapımız açıktır. Allah’ın kapısıdır, kapımız herkese açıktır. 

Bize geldi de hali çok güzel olacak diye bir şart yok. Bizim halimiz de çok iyi değil. Gelen 

kişi insanların gözünde kötü bir halde olsa bile, biz de onun yolunda gidiyoruz 

manasına gelmez. O gelmiş, demek ki Allah göndermiş. Ona da bir fayda olsun diye 

Allah göndermiş. Ona fayda olursa, bize faydası daha fazladır, daha çoktur. Bir 
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insanı doğru yola getirmenin dünyadan daha hayırlı olduğunu, Peygamber 

Efendimiz(sav) çoğu hadiste söyledi. Çok hadis var o babta. 

Geçen gün de hadiste okuduk. Peygamber Efendimiz(sav); “Bir insan günde yetmiş 

defa aynı günahı işleyip, yetmiş defa istiğfar ederse, Allah kabul eder.” diyor. Israr etmemiş 

oluyor o günahta. Nasıl ısrar etmiyor? Tövbe ediyor. Tövbe ediyor, biraz sonra nefsi yine 

galip geliyor. Nefsi kendisini yeniyor, yine günaha giriyor. Sonra yine istiğfar ediyor. 

Günde yetmiş defa aynı şeyi yapsa, yetmiş defa da tövbe etse, Allah kabul eder. 

Peygamber Efendimiz’in(sav) sözüdür; sadıktır, kimse itiraz edemez.  

Tövbe kapısı herkese açıktır. Israr etmezse sorun yok. Israr etmesi demek tövbe 

etmemesi anlamında. Tövbe ettikten sonra Allah kabul eder. Hatta melekler insan bir 

günah işledi mi hemen yazmazlar. Bekle der, birkaç saat geçsin. En sonunda tövbe 

etmezse; “Bu kadar saat bekledik, tövbe etmedi. Artık yaz.” diyor sağdaki melek. Ama o 

saate kadar tövbe etse, tövbesi kabul olur, günah yazılmaz. 

Bazı katı insanlar var, o İslam’da yoktur. İslam kapısı herkese açıktır. Herkes gelsin 

diyor. Allah’ın rahmeti herkesi kapsar. Cennet desen, bu kadar insan cennete girdikten 

sonra boş yer çok kalır. Allah yeni insanlar yaratır, o boş yerleri de onlara ikram eder. Yani 

bir adam hidayete girecek de bizim yerimiz daralacak diye korkmayın. Gelsin, kim olursa 

gelsin, Allah desin ve gelsin.  

Dün de bizim bir ihvanımız söylüyor. Oturduğu yer biraz dinden imandan uzak bir 

yermiş. Onlara zikir yapıyor hanımefendi. Diyor ki; “Bizim ihvanlar da çok acaip oldu. 

Hem zikire geliyorlar hem kendilerine uymayan ehli dünya işleri yapıyorlar.” Dedik ki sen 

oraya kadar getiriyorsun, ondan sonrası Allah’a bağlı. Hiç olmazsa zikrini yapsın, namazını 

kılsın. Başka günah işlediyse, o Allah’la kendi arasında. Muhakkak sonu bir hayır olur. 

Oraya kadar geldikten sonra hayra tebdil oldu, yani güzel yola girmiş. Boşuna gelmediği 

muhakkak. Allah onu oraya boşuna göndermedi, ona bir fayda olacak.  

Dediğimiz gibi bu gece çok memnun olduk, Şeyh Efendi geldi. Allah hep bize iyi 

insanları göndersin. Allah’ın sevgili kulları gelsin diye dua ediyoruz. Teşekkür ederim, 

sağolun. 
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Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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

22 Mayıs 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sohbetleri 
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