
TARİKAT VE TARİKAT EHLİ 

Esselamu Aleykum 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, 

Medet ya Meşayihina destur, Şeyh Abdullah Dağıstani,  
Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

 Sohbet tarikatın esas rükünlerinden biridir. Tarikat da insanlara, İslam dininin 
güzelliklerini göstermek içindir. Tarikat şeriatın özüdür. Şeriat ve tarikat ayrı değillerdir. 
Bazen bilmeyen insanlar tarikatçı diye eleştirir, kötü gözle bakar. Hâlbuki Osmanlı 
zamanında herkesin bir tarikatı vardı, herkes bir tarikata tabiydi. Bir ayıp yoktu ama 
İslam’ı yıkmak isteyen bu küfür ehli yavaş yavaş, çok sinsi planlar yaparak herkesi 
tarikattan korkuttu. Epeyce bir zaman her türlü sahte Şeyhler türedi, yahut tarikattayım 
diye çıkan insanlar oldu, yakışmayan işler yapıldı. Bir defa değil, iki defa değil çok defa 
insanları karaladılar. Allah’a şükür tarikat çok güzel şeydir. İnsanların birbirlerine 
yardımcı olmaları, birbirlerini sevmeleri için güzel ahlak ve edep öğretir.  

Biz de Allah’ın izniyle bugün Güney Doğu Asya tarafına gidiyoruz. Orada da bazı 
yerlerde tarikat ehli çok var. Bazı yerlerde de bu Vahabi zihniyeti girmiş, tarikata kötü 
bakıyorlar. Cahillik işte. Cahillik bir türlü değil ki, cahil her tarafta var. Alimim diyor, cahil 
çıkıyor. Şeyh Efendi epeyce o taraflara gitti. Onun yolunda devam etmek , yolunu takip 
etmek için inşallah bu akşam o tarafa sefere niyet ettik. Sefer de kolay değil, Allah yardım 
eder inşallah.(âmin) Niyetimiz para, iş için değil; Allah için gidiyoruz oralara. Yoksa bizim 
o kadar uzak yerde ne işimiz olur. Ama Şeyh Efendi’nin her tarafta ektiği tohumlar var. 
Onlara bakmak lazım, o insanları da doğru yola çağırmak lazım. İyi insan olur ama bazen 
günah işler. Nasıl günah işler? Namazlarında, niyazlarındadırlar; hacca giderler ama 
Evliyaya söz etmek, laf etmek yahut aleyhine konuşmakla büyük günaha girmiş olurlar. 
Bunun kendilerine vebali olur. Kendilerine de oradaki o iyi insanlara da zarar gelir. Bu 
yolculuğumuz hayırlı geçsin inşallah. (âmin) Onlara da fayda olsun. (âmin)   

O tarafın insanları çok edepli insanlar. Şeyh Efendi baştan beri diyor ki: “Ben ilk 
hacca gittiğim vakit böyle sesi çıkmayan, hepsi tertemiz, bembeyaz giyinmiş insanlarla 
karşılaşmıştım; çok hoşuma gitmişti.” Her gittiği vakit onu söylerdi orada. Bu Vahabilik, 
Selefilik kanser gibi girdi. Son elli sene içinde çok büyük zararlar verdi. Elli sene bile yok, 
70’lerde falan başladı. Dünyada her tarafı kanser gibi sardı. Para var, bol para var. En 
mühim şey parayı iyi yere sarf etsen iyi gider ama kötü yere harcadınmı onun da vebali var. 
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Onların paraları var, kuvvetliler, her tarafta okutmuşlar insanları. Biz de ne kadar zayıf 
olsak da Allah’a şükür manevi kuvvetle desteğimiz var. Allah zayıf kuluyla bile hepsini 
yenebilir. Hiç bir şey Allah Azze ve Celle’ye zor değil. İnşallah niyetimiz küfrü yenmek ve 
doğru yolda olmayan insanlara doğru yolu göstermektir. Doğru yolda olup daha güzel 
hizmetleri olsun inşallah. Çünkü düşünemiyorlar. Kendileri bile nasıl Vahabi olduklarını 
bir düşünseler. Onların da bir tane hocaları var, demek ki delilleri vardı. Onu kabul 
ediyorsun da tarikatların imamlarını neden kabul etmiyorsun?    

Onlara söylenecek çok söz var, çok laf var ama cahille ne kadar uğraşsan faydasız. 
Bunlar da o cahilliğe, kibre girmişler. O kibir de onları mahvediyor. Kendilerini 
beğenmişler. Dün de hadiste okuduk, diyor ki: “İnsanın her şeyi dört dörtlük olup da, 
kendini beğenip de, ben şuyum buyum demesindense, günah işlemesi daha hayırlıdır.” 
Günah bile o yaptığı şeyden daha hayırlıdır, çünkü o kibre giriyor. Kibre girdiği vakit fayda 
vermiyor ama o tür insanlar her tarafta çoğalmış. Kendilerini beğenmişler çok.  

Biz zayıf kuluz, Allah yardım etsin inşallah. (âmin) Selametle gidip gelelim, faydası 
da olsun inşallah. (âmin) Hem oradaki hem buradaki insanlara hayır olsun, bereket olsun 
inşallah. (âmin)  Hepimiz muhafaza altında olalım. Fitneler zamanıdır şimdi, şer zamanıdır. 
Allah hepimizi muhafaza etsin. (âmin) Mehdi Aleyhisselamın selametine kavuşalım. (âmin) 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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

11 Şubat 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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