
 
 

 

 

 

 

 
MEŞAYİHLER VE HALVET 

 
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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Allah mübarek eylesin, inşallah Recep ayı bu akşam giriyor. Bu gece, mübarek 

Regaip gecesidir. Hepimize mübarek olsun. Bu vesileyle de bu sene güzel oldu ki halvet 

inşallah bu akşam, Recebin biriyle başlıyor. Hepimize mübarek olsun. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de Hira’ya çıkıp, epeyce bir, bazen bir ay, bazen iki ay 

kadar tek başına ibadet ederdi, Allah’a tefekkür ederdi, insanlara karışmazdı. İnsanlardan 

uzlet olup, dünya işinden sıyrılıp, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) himmetini isteyerek, 

Allah’la kırk gün, inşallah bu halvete, riyazat ve nefsi terbiye için girecek olan epey insanlar 

var. Dışarıda olan insanlar da var. Hepsine Allah mübarek eylesin.  

Bu ihtiyaçtır. Nakşibendi tarikatında, herkesin hayatta bir defa yapması lazım. 

Yapamayana artık kabirde yaptırırlar. İnşallah faydası bütün insanlara olsun. Oraya nefsi 

büyütmek için değil, nefsi öldürmek için giriyoruz inşallah. Onu da herkes biliyor. Allah 

makbul etsin, Allah yardım etsin. Nefsimiz büyüktür, hiç bırakılmaz, rahat bırakılmaz. 

Devamlı düşünüp, hiçbir fırsat vermemek lazım.  

İnşallah biz de Meşayihlere teşebbüh edelim, kırk gün kolay geçsin. Meşayihlerimiz 

halvet yaptığı vakit, bazen senelerce yaparlardı. Şeyhimiz Şeyh Abdullah Dağıstani 

Hazretleri, beş sene durmadan, hiç aralık vermeden, buradaki Güneyköy’de - eski adı 

Reşadiye’ydi - orada beş sene halvet yaptı.  

Medine’de, Şeyhimizle altı ay aralıksız halvet yaptılar. Şeyh Abdullah Dağıstani 

Hazretleri ve Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri altı ay Medine’de aralıksız halvet yaptılar. 

Bağdat’ta yapıldı, çok yerlerde yaptılar. Onların halvetleri tabi çok daha zordu, bizimki 

teşebbühtür. Allah kabul etsin, bu kadar da yeter bize. Allah muvaffak eylesin. Hayırlara 

vesile olsun inşallah.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Şeyh Adnan Hazretleri ile inşallah bu gün halvete gireceğiz. O maşallah her sene 

giriyor, mübarek. Bakalım bundan sonra girer miyiz girmez miyiz Allah bilir. Ama bunu 

Allah kabul etsin, ibadetimizi hakikate çevirsin inşallah.  

Velhamdülillahi Rabbil Âlemin 

El Fatiha  

 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


