
NE İÇİN YARATILDIK? 

 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.  

Ebu Eyub El Ensari, Medet 
Tarikatun es sohbevel hayru fi cemiyya. 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
 

Allah bu meclisleri daim etsin inşallah. Bu dünyada yapacağımız şey nedir? Çoğu 
insan ne yaptığından, ne için geldiğinden, ne için gittiğinden habersiz. Allah onu öğrenmek 
için bizi bu dünyaya gönderdi. İlim odur işte. Ne için varız, ne için yaşıyoruz? Bu hemen 
değil, yavaş yavaş öğrenilir. Onun için Hadis’te “İlme minel mehti ilel leht” diyor. Yani 
“Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.” Bebek anne karnından çıkınca ufak ufak 
öğrenmeye başlar, zamanla öğrenir. Bebek ilk doğduğu vakit göz perdesi açık olur. Biz 
gözümüz görüyor zannediyoruz. Hâlbuki bebek bir kaç aylık olunca, kırk günden sonra o 
perde kapanır. Esas basiret gözü, o görülecek şeyler kapanmış oluyor. Bir nevi âmâ(kör) 
oluruz, hakikat âleminden âmâ gibi oluruz. Öteki göz yavaş yavaş açılır onunla görürüz. 
Ondan sonra yavaş yavaş öğrenir. Bu dünyaya niçin geldiğimizi bazı insanlara aileleri 
öğretir. Çocuklarına küçüklüğünden başlayarak öğretirler. Ondan sonra hocalar, imamlar, 
mürşitler bu vazifeyi devam eder.   

            Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya niye gönderdi? O’na şükredip, teşekkür etmek 
için gönderdi. Şükür, Allah Azze ve Celle’nin dediklerini yapmaktır. Allah Azze ve 
Celle’nin dediklerini yapmak da ibadettir, ibadetimizi yapmaktır. Allah’a 
şükretmeliyiz çünkü bizi bu vaziyette, yaratılanların arasında en güzeli olan insanoğlu 
olarak yarattı. Onu bilen, şükredip Allah’ın varlığına inanan rahat eder. Öteki kısım, onlar 
çoğunluktadır. Ne Allah’ın hikmetiyse onlar nankördür. Allah bize bu kadar fayda, bu 
kadar nimet, bu kadar ikramda bulunduğu halde onu inkâr eden çok insan var. İnkâr 
etmeyen de Allah Azze ve Celle’ye isyan ediyor. Onlar devamlı zarardadırlar. Hiç bir 
zaman huzur bulamazlar. Yaptıkları işler lüzumsuz, faydasız işlerdir. İstediği kadar bilmiş 
olsun, usta olsun, en büyük işleri yapsın; kendisine fayda olmadıktan sonra faydasız şeyler 
yapmış olur. Ahirette bakacak ki dünyada bu kadar meşhurdum, bu kadar büyüktüm, bu 
kadar hürmet görürdüm; nasıl oldu da böyle oldu, demek ki yanlış yaptım diyecek. 
Dünyada böyle insanların yanına bile yaklaşamazsın, etraflarında on tane çember vardır. 
“Ben şuyum, ben buyum…” diye kibirlerinden geçilmez. Ama öldükleri zaman 
etraflarında kimse kalmaz. Ondan sonra kabirde hesap verecekler. Bunun gibi insanların 
kabirde işleri kolay değil. Münker Nekir elinde sopalarla geldiği vakit, “Söyle bakalım 
Rabbin kimdir?” dediği zaman işleri zor. Onun hiç bir şeyden haberi yok tabi, hepsini 
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inkâr etmişti. Her sorulan soruyu bilmediğinde kafasına bir topuz yiyecek, kafası 
parçalanacak. İkinci soru, üçüncü soru… ta ki hiç birini bilmeyene kadar orada zillet 
görecek, eziyet görecek, rezil olacak. Dünyada herkes onu “sen şusun, sen busun” diye el 
üstünde tutmuştur. Ama bazı yerler var ki senin hiç bir kıymetin yoktur. Tanınmadığın 
yerde kimse seni tanımaz, hiç bir hürmet göremezsin. Dünyada bile bu böyledir. Mesela o 
insan tanınmadığı bir yere gitsin, kimse tanımazsa istediği kadar övünsün bir kıymeti yok. 
Kabirde onun işlerinin hiç birinin kıymeti yoktur. Mühim olan da orasıdır. Dünya mühim 
değildir.  

Allah’ın hikmeti, eski zamanlarda mübareklerden birisi annesiyle beraber 
oturuyormuş. Oradan çok güzel bir atın üstünde, heybetli bir adam geçmiş. Annesi çocuğa 
dua etmiş: “İnşallah büyüyünce bunun gibi olursun.” demiş. “Allah etmesin, böyle olmak 
istemem.” diye cevap vermiş mübarek. Biraz sonra bakmışlar ki oradan geçen bir kadına: 
“Sen zina yapıyorsun, hırsızlık yapıyorsun!” diye sövüp sayıyorlar. Annesi bu sefer çocuğa 
“Allah seni bunun gibi rezil etmesin demiş.” Çocuk da: “Allah beni bunun gibi yapsın.” 
diye cevap vermiş. Annesi de şaşırmış: “Ne diyorsun sen?” deyince çocuk da demiş ki: 
“Birinci geçen kibirli ve cebbar biriydi, zalim bir insandı. Allah beni öyle etmesin dedim. 
İkinci geçen cariye mazlumdu. Ne zina etti, ne hırsızlık yaptı. Ben de onun gibi olayım 
dedim, Allah katında mazlum olayım. O sabretti ve Allah katında mertebesi çok yükseldi.” 
Birincisi iyi görünse de iyi değildi. İkincisi kötü görünse de kötü değildi. İnsanların 
öğrenip de bilmesi lazım olan şey budur, Allah katında iyi olmaktır. Allah’ın 
dediklerini yapmak, Peygamber Efendimiz’in söylediklerini yapmak insana saadet 
getirir. Yapması zor gibi gözükse bile insana rahatlık veriyor. Zulüm edip de milletin 
hakkına giren insan hiç bir zaman rahat etmez, rahatsız olur. Etrafındaki insanlara da onun 
zulmeti tesir eder. 

Allah evliyaları bu şeyleri öğretmek için göndermiş. Her bir evliya Peygamber 
kademindedir. 124.000 peygamber gelmiştir. Evliyalar da aynı sayıdadır. En yüksekleri de 
Peygamber Efendimiz’in dediği gibi kırklardır(“erbain” diyor). Hadiste de okumuştuk. 
Onlarla size rızık verilir, onlarla yağmur yağdırılır, onlarla zafer kazanırsınız. Onlar 
olmazsa olmaz. Bu Hadis-i Şerif’tir. Vahabi denen insanların “vardır, yoktur” demesine 
gerek yok. Peygamber Efendimiz’in mübarek ağzından çıkan güzel sözlerdir. Diyor ki: 
“Onlar kırk kişidir. Onlardan her birisi vefat ettiği vakit, hemen onun yerine 
başkası gelir.” Dünya onlar olmadan olmuyor. En son kıyamete yakın artık hiç 
Müslüman kalmadığı vakit onlar da kalmayacak. Kıyamet müşriklerin, imansızların 
başına kopacak. Allah Azze ve Celle bizi onlardan etmesin inşallah. Başlarına kıyamet 
kopacak insanların arasına bizi dahil etmesin çünkü biz zayıf kullarız. Allah’a şükür umarız 
ki şeyhe tabi olan, muhakkak güzel bir halde olacak.  
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Allah Azze ve Celle bizi insan yarattı, bütün güzellikleri verdi, Müslüman olduk. 
Müslümanız ve Allah’a şükür Peygamber Efendimiz’in yolunu takip ediyoruz. Bu ara âhir 
zamandır, fitne fesat çoktur. Bu zaman kolay değil, her gün duyuyorsun. İnsanlar 
korkuyor; ne olacak, ne kalacak diye insanlar tedirgin. İnşallah hayır bize, şerler kafirlere 
olsun. Nasihat yapmak emirdir. Din nasihattir. Bu dinde olan insanların hakiki 
mürşitlerin arkasında gitmesi lazım. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derler. Bu 
günlerde bu çok net görünüyor, her tarafta aşikare görünüyor. Yine Hadis-i Şerif’te diyor 
ki: “Bir Müslümanı, bütün yer gök ehli öldürürse, hepsinin cehenneme atarım. Hiç 
acımam.” Bunlar bütün Müslümanları “Bunlar kafir” diye öldürmeye uğraşıyorlar. Kendi 
kafalarına göre fetva veriyorlar. Bu kadar hadis, bu kadar ayet var. Bunların anladıkları 
Müslümanlık nereden çıkıyor? Demek şeyhleri şeytandır. Şeytan kendilerine çok 
güzel öğretiyor. Başka türlü mümkün değil. Yapılan işler, bu kötü işler İslam’da olamaz. 
Muhakkak şeytanın talimatıyla, muhakkak şeytanın gösterdiği yoldur. İmkanı yok 
Müslümanlık’ta böyle olamaz. Onun için Müslüman kardeşlerimize diyoruz ki: Bu 
yola gelin, doğru yolu bulun, sakın bilmediğiniz yollara gitmeyin. İyilik yapayım 
derken kötülük yaparsınız. Bu oyun değil. Sen kendini öldürüp de kurtuldum 
sanma. Bunun hesabı da var.  

Musa Aleyhisselam bir gün Allah Azze ve Celle’ye: “Bana evliyalarından birini 
göster” demiş. Allah da demiş ki: “Git şu mağarada birisi var. Bakarsın onu orada 
görürsün.” Gitmiş, dağın başına çıkmış, mağaraya girmiş. Bakmış bir tane mevta var 
orada. Bir yastık, bir de üstünü azıcık örtecek kadar elbisesi var. Musa Aleyhisselam demiş 
ki: “Ben evliya sormuştum.” Allah da demiş ki: “İşte budur. Onu da o yastığı ve üstündeki 
urbasının hesabını sorup, ona göre cennete sokacağım.” Allah Azze ve Celle evliyası için 
böyle söylüyor. Onun bile hesabı sorulacak. Artık bu kadar yapılan şeyler hesapsız mı 
kalacak zannediyor bu insanlar? Kendimi öldürdüm, kendimi patlattım deyip de 
seviniyor. Onu yaptın mı ebedi cehennemdesin. Müslümanın bilerek veya bilmeyerek 
kanına girdin. Yok, zaten bilerek yapıyor. Ebedi cehennemde onlar.  

Onun için bu tarikatlar mühimdir. Bu tarikatların sayesinde Peygamber 
Efendimiz’in Ehli Sünnet Vel Cemaat yolu o zamandan beri gelebildi. Ehl-i 
Sünnet olmayan bir evliya yoktur. Hepsi Ehl-i Sünnet Vel Cemaattendir. Vahabi 
zaten evliya kabul etmez. Öteki tayfa desen, onlar da Sahabelere söver; onlarda da evliya 
yok. Beyrut’takiler Allah’ın hikmeti makamlara meraklıdırlar ama şeytan yine bir yolunu 
bulmuş bunları da yoldan çıkarmıştır. Ehl-i Sünnet haricindedirler. 5. mezheptir onlar. 4 
mezhepten hariç olanlar 5. Mezheptir. Onlar Peygamber Efendimiz’in dediklerinin 
çoğunu kabul etmedikleri için mezhep dışı sayılıyorlar. Onlarda da evliya yok. Ne kadar 
burada gördüğümüz şey varsa hepsi Ehli Sünnettir. Yanlış anlamayın başta Hacı 
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Bektaş-i Veli olmak üzere bütün zatlar Ehli Sünnet’tir. Hacı Bektaş-i Veli de, o 
mübarek de aynı Hacı Bayram-ı Veli gibidir.  

Beyrut’ta bir çarşı pazar yeri vardı. Çarşının içinde meğer bir makam varmış. Pahalı 
yerler diye saklamışlar, kamufle etmişler, üstüne bina yapmışlar. Senelerce gözükmedi. 
Savaş olduğu vakit, yirmi otuz sene önce orası yıkıldı; altından makam çıktı. Bu 
dediklerimiz 5. Mezhep dediğimiz beylerdir, bizden değildirler. Gittiler; orada gece gündüz 
hürmet, ikram, izaz… Sonra baktılar ki Ehli Sünnet Vel Cemaat, onu bırakıp kaçtılar. Bu 
büyük bir hikmettir. Onu anlamadılar, o kadar baktıkları halde anlayamadılar. Anlayın artık 
sizden evliya yok. Evliyalar hep buradan çıkar. Ona da inanın, sizin faydanıza olur. 
Oradaki insanlar bu yola girse, biz bir şey mi kaybedeceğiz? Bilakis biz daha ferah 
edeceğiz, herkes doğru yola gelsin. Kötü yola giden insan mahallede sevilir mi? Sevilmez. 
Ama o insan hidayete varsa herkes sevinir, memnun olur. Hem o kurtulmuş olur, hem 
etrafındakiler memnun olur. Bizim için insanların hepsinin hidayete gelmesi faydamıza 
olur. Onun için bu kıssaları anlatıyoruz.  

Doğru yol orta yoldur, Peygamber Efendimiz’in yoludur. Kendi sahabeme 
sövmeyin, sövene lanet olsun diyor. Öteki tarafta Ehli Beytime hürmet edin diyor. Ehli 
beytim, benim size bıraktığım emanetimdir. “Size iki şey bıraktım. Onlara tutundukça 
batmazsınız. Bunlar Kur’an ve Ehl-i Beytim’dir.” İşte biz iki tarafı da, Peygamber 
Efendimizin’in söyledikleri emirleri yerine getirmeye uğraşıyoruz. Öyle olunca Peygamber 
de memnun olur. Peygamber memnun olunca, Allah memnun olur, Allah bizi sever. İşte 
bizim dünyadaki gayemiz, sohbetin başında dediğimiz ve öğrenmemiz lazım olan 
şey Allah’ın ve Peygamberin bizi sevmesidir. Sen sevip de, Onlar seni sevmezse bir 
kıymeti yok. Mühim olan Onların seni sevmesidir. Seni sevmeleri; Onların dediği, 
gösterdiği, talim ettiği yolda gitmenle olur. Ancak böyle Onların sevgisine mazhar olursun.  

Allah herkesi sevmez mi? Sevmez. Bazı insanlar çok hümanist. Tasavvuf 
masavvuf derler. Garibim Mevlana Hazretleri’ni de sokarlar bu şeye. Hâlbuki Mevlana 
Mesnevi’de bu insanlara çok sert çıkışır. Onlar sırf bir resmini gösteriyorlar, öyle derviş 
gibi oturmuş veya dönüyor. Hümanistler onu yumuşak insan zannederler, yok. Kur’an’da 
diyor: “Allah kâfirleri sevmez.” Niçin sevsin? Hem şirk yapıyor, hem Peygamber 
Efendimiz’e hakaret ediyorlar. Habibine hürmet etmeyeni sever mi? Sevmez. İşte 
bu Ehli Sünnet Vel Cemaat dışında olan kişiler Peygamber Efendimiz’e hürmet 
etmiyorlar. Onlar da Allah tarafından sevilmez. Allah’ın seveceği insanlar ilk başta Ehli 
Sünnet Vel Cemaattir, Peygamber’e hürmet edenlerdir. Bu konunun hülasası budur. Ne 
için yaratıldık? Peygamber Efendimiz’i sevmek için, Allah Azze ve Celle’ye ibadet 
etmek için yaratıldık. Sizden ne yemek istiyorum, ne içmek istiyorum diyor Allah Azze 
ve Celle. Allah zaten Kavî ve Metin’dir. Kavî kuvvetli, Metin de çok daha kuvvetli demek. 
Bu tavsiyeler mühimdir. Hepimiz inşallah bu yolda devam ederiz. Etrafımıza da 
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muhabbeti yayarız inşallah. Peygamber Efendimiz’in ahbapları, sevenleri çoğalsın inşallah, 
bereketi üzerimize olsun. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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

10 Ocak 2015 Aralık 2014 Tarihli Sohbeti/Eyüp Sultan Sohbetleri 
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