
 
 

 

 

 

 

 
TARİKATLARIN BEREKETİ 

 
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’a şükür geçen hafta Allah bir yolculuk müyesser etti, Fas’a gittik, ondan sonra 

Almanya’ya. Fas’a, ilk defa gidiyoruz o memlekete. Çok memleketlere gittik. Sultanlık orası 

yani başlarında sultan var. Epeyce gittik, her tarafa gittik, sultan olan yerlere de gittik. 

Sultan olan memleketler daha sakin oluyor, daha huzurlu oluyor. 

Bu gittiğimiz yerde mübarekler hem sultanlık hem takva ehli hem Peygamber 

(s.a.v.) sülalesinden geliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şanını yükselten insanlardır. 

İlk defa böyle bir yere gidiyoruz ki vahabi, selefi olmayan bir yer. Yasak orada. Ne için 

yasak? Fitne bunlar, fitne yapan insanlar, şeytan her taraftan giriyor. Allah diyor adam, seni 

yoldan çıkarıyor. Allah’ın yolundan çıkarıyor, Peygamber (s.a.v.)’in yolundan çıkarıyor. 

İslam arasında bir hayli düşmanlık yapıyor, fitne yapıyor.  

Orada onu bilmişler, onu fark etmişler, yasak. Sırf ehl-i sünnet vel cemaat ve tarikat 

maşallah. Bir hayli tarikat var. Tabi kırk bir tane tarikat var. Bütün tarikatlar var; Şazili’den 

tut, Semmani, Ticani her türlü tarikat var. Bir Nakşibendi yok orada. Ne için yok? Çünkü 

maşallah tarikat çok olduğu için ihtiyaç olmadı orada.  

Tarikatlar ne yaptı orada? Tarikatların orada yaptığı iş bütün o Kara Afrika’yı 

Müslüman etti. Kuzeyde fetih olurken, bazen Kuzey Afrika savaşla fetih oldu ama ondan 

kalanı hepsi tarikatla Müslümanlığa girdi. Kuzey Afrika’nın bir tarafı kılıçla fetholdu, kalanı 

tarikat devam ettirdi. Tarikat İslam’ı yaydı, İslam’ı sevdirdi o insanlara.  

Putperestti hepsi, hepsini yavaş yavaş Müslüman yaptı. Milyonlarca, yüz 

milyonlarca insanı Müslüman yaptı. Onun bereketi odur işte, tarikatın bereketi odur. 

Ötekiler de milleti dinden çıkarıyor. Ya zorla çıkarıyor ya da “sen Müslüman değilsin, sen 

müşriksin” diye insanlara söyleyip, itham ediyor.  

Yani bu kadar açık bir şey var, aklı olan insan görür. Bu selefi, vahabi cins denilen 

insanların doğru yolda olmadıklarını aklı olan insan görür. Bu açık bir şeydir. Tarikat 

insanları Müslümanlığa çağırıyor, Müslüman ediyor. Onlar ise Müslümanı kâfir diye, 

müşrik diye dinden çıkarıyor.  



 
 

 

 

 

 

Allah (c.c.) bu gibi insanlardan muhafaza etsin inşallah. Ama dediğimiz gibi onlara 

da bir dur diyecek bir adam olsun, çoğalsın inşallah. Fas gibi memleketler olsun. 

Dediğimiz gibi, sultanlık olan çok memleketlere gittik. Çoğunda vahabiler tarikat ehlinden 

fazla, kanser gibi her tarafa yayılmış.  

Tabi onların da ellerinde bir şey yok. Bunun maşallah hüküm elindedir, öyle başka 

yerler gibi değil. Başka yerlerdeki sultanlar sultandır ama hükmedemez. Orada hükümet 

idare eder. Sultan dedin mi kendi hükmedecek, İslam’ın emrini söyleyecek çünkü 

mesuliyeti var. Her hâkim, her sultan sorumludur. Allah iyi insanları çoğaltsın, Allah (c.c.) 

öteki insanların şerlerinden insanları muhafaza etsin bahusus Müslüman olanları.   

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
31 Mayıs 2016/24 Şaban 1437 Tarihli Sohbeti 
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