
	
	

	

	

	

	

 
NEFİSTEN MÜRŞİT OLURSA 

 
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.  

Ebu Eyub El Ensari, Medet 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
Sohbetimiz ve cemiyetimiz hayır olsun inşallah. Dua yaparken de nasihat gibi 

oluyor. “Allahümmec'alnî” diyor yani “İşlerimizin sonu iyi olsun.” Hadis-i Şerif var, diyor 
ki: “İnsanoğlu iyilik yapar, yapar, sonra ölmeden önce bir iş yapar, tam tersi olur, helak 
olur. Bazen de kötü yolda olur, son an değişir, saadete kavuşur, kurtuluşa kavuşmuş olur.” 
Allah işlerimizi daim hayırlı kılsın inşallah. Şimdi insanoğlu devamlı şeytanla savaştadır. 
Abid de olsan, zahid de olsan, âlim de olsan senin peşini bırakmıyor. Ne kadar daha 
yükseliyorsan, yoldan çıkarmak için sana o kadar kuvvetli şeytanlar geliyor.  

Sırf ilimle olsa, papaz Müslümanlığı bizden daha iyi biliyor. Üniversitelerde İslam 
dalında profesör olan çok papazlar var. Yani âlim dediğimiz kimse, papazın, gayrimüslimin 
karşısında duramaz. İngiltere üniversitelerinde, Fransa’da Sorbonne’da, Oxford’da, 
Harvard’da İslam ilim dalı var. Onu bırak, bizim âlim geçinenler bile doktoralarını bazen 
oralardan alıyorlar.  

Ondan aldın ama ne faydası var? Bir faydası yok çünkü alim olmakla iş bitmiyor. 
Muhakkak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e rabıtası olan bir zata bağlanması lazım. Onlar 
da tarikat ehlidir. Nakşibendî tarikatı, Hz. Ebu Bekir’den (r.a.) geliyor. Öteki kırk tarikat da 
Hz. Ali Efendimiz’den (k.s.) geliyor. Birinden birinde hakiki bir mürşit bulacak. Ona 
bağlanınca Allah’ın izniyle korumada olur, başka türlü çok zor, hatta imkânsızdır.  

Ne için imkânsız diyoruz? Müslümanların hemen hemen yarısına yakını, biz de 
Hanefi mezhebindeyiz. Hanefi mezhebinin imamı için İmam-ı Azam demişler. En büyük 
imam odur. Allah mekânını, derecesini daim âli eylesin. O zat bile ne demiş? “İki sene 
olmasaydı, Numan helak olacaktı.” Numan kendisidir, Ebu Hanife’nin asıl adı Numan’dır. 
Bu iki sene nedir? İki sene Cafer-i Sadık Hazretleri’ni (a.s.) bulmuş. Bizim tarikatta altın 
silsilede olan İmam Cafer-i Sadık Hazretleri Peygamberimiz (s.a.v.)’in torunlarındandır. 
İmam-ı Azam olduğu halde; “Ona intisap edince kurtuldum, yoksa ilmimle 
kurtulamazdım.” diyor.  

 



	
	

 

 

 

 

Şimdi siyaset konuşmak istemiyoruz ama oradan buradan geliyor. Millet “Bu 
vaziyet, bu hal nedir?” diye sorup duruyor. İbret olsun diye Allah Azze ve Celle bir misal 
veriyor, “Her şeyden bir ders çıkarın.” diyor. Bu da en büyük derstir. Dediğimiz gibi, 
Müslümanların yarısına yakını İmam-ı Azam’a tabidir. O bile bu şeyi söyledikten sonra 
başka insanların daha çok dikkat etmesi lazım.  

Âlimlerin gururları var, kibirleri var; bir Şeyhe intisap etmeyince o da gitmiyor, 
nefisleri terbiye olmuyor. Nefis terbiye olmayınca, ne kadar iyi görünse bile, en ufak bir 
şeyde her şey birden yok olup gidiyor, insan rezil oluyor. En büyük düşmanın karşındaki 
adam değil, içindeki nefsindir. Nefsine uydun mu rezil olursun, başka ihtimal yok. Nefsine 
uyan yüzde yüz rezil olur. Normal insanın fazla umurunda olmuyor ama çok kişinin tabi 
olduğu büyük bir insanın rezil olması daha başka bir şeydir. Ama gene de bu dünyada rezil 
olmak, ahirette rezil olmanın yanında hiçbir şeydir. İnsanoğlu bir hata yapsa, “Ben yaptım” 
deyip de nefsini kırsa çok daha güzel olur.  

Bazı hadisler var, Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Tevazu çok güzel bir şeydir, âlimde 
olunca çok daha güzeldir.” Çünkü âlim kibirli olunca güzel olmuyor. Normal insan 
mütevazı olur ama âlim, “Ben âlimim!” diye kibirlenmiş, gururlanmış, onun kalkıp da 
tevazu yapması çok zor. Onun için Efendimiz (s.a.v.) böyle diyor. Ama onu göremiyorlar, 
nefsi aldatıyor, şeytan aldatıyor, tevazunun güzel olduğunu bilmiyor, yediremiyor. “Bana, 
nefsime zillet olacak bu.” diyor. Tarikat adabı almayan âlim insanlar böyle düşünür.  

Bir de Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Cömertlik de güzel şeydir. En sevilen şey 
cömert insandır. O, Allah’ın sevgili kuludur.” Hatta diyor ki: “Cömert insan fasık bile olsa, 
cimri abidden daha iyidir. Çünkü Allah onu sevdiği için muhakkak kendisini iyiye 
çevirecek.” Diyoruz ya, sohbetin başında da söyledik, önemli olan sonumuz hayır olsun. 
Zengin insanda cömertlik güzeldir. Fakir zaten cömert olsa ne yapar? Ama zengin olup da 
cömert olmayan insan hiçbir işe yaramaz, kendisine bile bir faydası dokunmaz. Cömert 
zengini ise herkes sever çünkü Allah (c.c.) sevdiği insanı diğer insanlara da sevdirir. İnsan 
kıyafet giydiği vakitte “Bu adama yakıştı, yakışmadı…” derler ama cömertlik zengine 
yakışır, tevazu da âlime yakışır.  

İnsanlar alimleri önder olarak görüyor. Bizim insanların çoğu “Acaba doğru kimdir, 
haklı kimdir, haksız kimdir?” diye soruyor. Haksız olanlar tarikat adabını bilmeyen 
insanlardır. Şeyh Efendi devamlı söyler, Büyük Şeyh Efendi de diyor:  

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكمْ   أَِطیُعوْا ّهللاَ َوأَِطیُعوْا الرَّ
 

 



	
	

 

 

 

 

“atîûllâhe ve atîûr resûle ve ulil emri minkum” (Nisa Suresi-59) Yani “Allah’a, Peygamber 
(s.a.v.)’e ve ulu’l emire itaat edin.” Ulu’l emir, namazında niyazında olduktan sonra, ona asi 
olursan sana vebal var. Yok, Allah’a asi olan bir ulu’l emir varsa, elinden gelirse 
değiştirirsin. Yok, gelmezse, ona da yapacak bir şeyin yok, kalbinle buğz edebilirsin. Şeyh 
Efendi’nin başka bir tavsiyesi de: 

 َوَال تََجسَُّسوا
 

“ve lâ tecessesû” (Hucurat Suresi-12) Tecessüs etmek yani biliyorsunuz casusluk 
yapmak yahut iki kişi konuşursa, sen gidip dinlersen o yasaktır. Kur’an’da yazıyor. Yani hiç 
tecessüs yapmayın. Sen bu vaziyette her bakımdan Allah’a asi oluyorsun. Bunu açıkça 
söyleyelim, kimseden de korkumuz yok, hakkı söylüyoruz biz. Şeyh Efendi; “Hakkı söyle, 
korkma.” der. Bizim vaziyet de budur. Bizim ihvanlar da sorup durur, onun için 
söylüyoruz, yoksa her şeyde bir ders var.  

Sonumuz hayır olsun. Sonumuz nasıl hayır olur? Tarikat adabını öğrenmekle. Şeyhe 
tabi olmayanı şeytan kapar. Hadis-i Şerif’te diyor ki: “Cennet ehli ne gibi hayır işi varsa 
hepsini yapar, en sonunda sonu hayır olmaz, cehenneme gider. Bazıları da bilakis 
cehennem ehlinin işini yapar, Allah murat eder ki onun hayrı olsun, o da cennetlik olur.” 
Şimdi bu olan işlere hakikaten çok güzel başlandı. Yüz binlerce insan faydalandı. Çoluk 
çocuk hepsini muhafaza ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar ama şeytanın hoşuna gitmedi 
bu işler. “Bunları nasıl yapayım?” dedi. Gurur yapıp da bütün yapılan işleri sıfıra indirdi. 
İnsan güzel bir yemek yapıp da üstüne pislik atarsa kim yer onu? Kimse yemez.  

İşte bu dediğimiz şey şeyhe tabi olmamaktan kaynaklanıyor. Sırf kendi nefsine uyar, 
nefsi ne derse o. Her şeyi kendi nefsinden zannediyor ki mürşidi kendidir, kendisinin 
nefsidir. Nefisten mürşit olursa ancak bu kadar olur. İnsanlara zarar verdi, memlekete 
büyük zararı oldu. Ama inşallah her şeyde bir hayır var. Tarikat mühimdir. Bin senelik 
devletin İslam’a hizmeti, tarikatla beraber oldu. Tarikatsız bir sultan yoktu, padişah yoktu. 
Hepsi tarikatta idi, şeyhleri vardı. Dervişler vardı, tarikatlar vardı, hepsine hürmet 
ederlerdi. Ehl-i Beyt’e de hürmet ederlerdi, hiç kusur etmezlerdi. Bilakis başkasının 
yapmadığı hürmetler onlara nasip oldu. 	

Bir insan sana bir iyilik yaptı mı onun altında kalmak ister misin? İstemezsin. Onlar 
hürmetlerinden dolayı bir verdiyse, Allah onlara yüz verdi. Bir can aldıysa yüz tane bereket 
verdi onlara. Onlar da hiç yılmadan, korkmadan, severek canlarını, kanlarını verdiler. Allah 
yoluna, Peygamber yoluna, Ehl-i Beyt yoluna verdiler. İslam sancağı yüksek kalsın diye 
yaptılar bunu.	

 



	
	

 

 

 

 

Bir de bunların da memleketlerine Allah tez zamanda huzur versin, kurtarsın 
inşallah. (Suriyeli Şeyh Ali Efendi’yi gösteriyor.) O da çok büyük ibretlik bir şeydir. Bu 
insanlar kırk sene zulüm gördü. Zalim demek, müstahaktılar da Allah bu zalimi verdi. 
Şimdi bizimkiler Müslüman deyince Selefi’yi de çok seviyorlar, Vahabi dedin mi aynı 
şekilde. Müslüman oldu mu ne olursa olsun. İhvan-ı Müslimin dediğin, onu da sever. 
Bunların hepsi Osmanlı düşmanı, eski Arap milliyetçisidir. Bunlarda Peygamber sevgisi 
diye bir şey yok, onun için Allah bölük pörçük etti bu herifleri.	

Geçen sene Almanya’daydım, bizim antika hocalardan birisi bahsetti; Şam’da, 
bunun babasının zamanında Seyyid Kutup’un kitabı yasakmış. Allah Allah, şaşırdım. 
Demek Allah bir zalimi gönderdi, bir zalimin eliyle bir hayır yaptırdı. Allah yazdı, bir ayağa 
kalktılar, daha iki ay dayansalardı bu pisliği sokmadan şimdiye hiçbir şey kalmamıştı, 
bitmişti.	

Geldi bu cehennem olası Selefiler, Vahabiler, girdiler, ne sahabe kabri bıraktılar ne 
evliya kabri bıraktılar, çıkarıp yaktılar, oraya buraya attılar. Ondan sonra Allah da ibret 
olsun diye, o kadar kuvvetle birden sıfır oldular gittiler. Yani Allah’a muharebe olmaz, 
kendine güvenme, doğru yolda değilsen Allah sana yardım etmez. Ondan daha zalimdin ki 
Allah yardım etmedi size. 	

Şimdi buradan gene söyleyelim, İhvan-ı Müslimin denen şeyler gene bizim bu 
sövdüğümüz insanlar gibi. Bildiğiniz adamın aynı, hiçbir farkı yok, aynı teşkilat, aynı 
şeydir. Yahudinin bir numaralı şeyi, Yahudinin çıkardığı bir şeydir. Selefi desen yine 
aynıdır. İslam merhamettir. Merhametsiz insanın hepsi şeytanın, Yahudilerin adamıdır. 	

Yahudiler, yalnız Yahudiler değil de bütün küfür âlemi. “El küfrü milletün vahide” 
Küfür milleti tektir. Şimdi dünyada küfür var, karşısında Ehl-i Sünnet Vel Cemaat var, 
başka bir şey yok. Müslümana zarar veren hepsi onlardandır, başka bir şey değil. 
İstemiyorlar. Şeyh Efendi senelerdir devamlı söyler: “Bu Türkiye’yi, Osmanlı’yı ayağa 
kaldırmak istemiyorlar, kalksa karşısında duramayacaklar.” Onun için her gün yeni bir 
problem. Ben yirmi beş senedir buradayım, artık haberleri seyretmesen çok daha rahat 
oluyor.	

Araplar zaten birbirlerine şey yaptı mı yüz sene savaşırlar onlar. Çünkü her birisi bir 
kafa. Onlar “Ben Kur’an biliyorum, okuyorum, şöyle anladım, sen böyle anladın…” 
Kendini akıllı zannediyor hâlbuki Yahudiye hizmet ediyor, küfre hizmet ediyor, başka şey 
yok. Onun için Allah bizim Müslümanlara akıl fikir versin. Şeyhe, tarikata tabi olmayan 
İslam adabını öğrenemiyor. Dediğimiz gibi, âlim olsa gurur yapıyor. Başka şeyse, zaten 
Avrupa diye kanmış, gitmiş. Güya Avrupa, Avrupa zaten battı batacağı kadar, beş para 
etmez. Eskiden bizim Türkler para var diye Avrupa’ya giderdi, şimdi para da kalmadı, sırf 
uyuşturucu, pislik, rezillikten başka bir şey yok. 	



	
	

 

 

 

 

Ama takıldı garipler orada, gelemiyorlar. Oradan gelmek de kolay değil. Allah akıbetimizi 
hayır etsin. Allah hepimize akıl fikir versin. Şeyhimize de hayırlı, uzun ömürler versin. 
Mehdi Aleyhisselam çıkınca bunlardan bir tane bırakmayacak Allah’ın izniyle. Hep beraber 
olalım. 	

 

Lillahi tealel Fatiha  
     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Mart 2014 / 9 Cemaziyülevvel 1435 Tarihli Sohbeti 

Eyüp Sultan Dergâhı  
 

	


