
 
 

 

 

 

 

 
ŞAH-I NAKŞİBENDİ HAZRETLERİ 

 
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. 
 

Salihlerin isimleri zikrolduğu vakit rahmet inermiş. Bugün Şah-ı Nakşibendi 

Hazretleri’nin (k.s.) doğum günüdür. Onun bereketleri üzerimize olsun inşallah.  

Onlar doğduğu vakit dünyaya bereket gelmiş olur. Onlar doğmadan önce büyük 

evliyalar geleceklerini haber verirlermiş. Seyyid Emîr Külâl Hazretleri; “Burada güzel bir nur 

görüyorum, koku alıyorum.” diye Şah-ı Nakşibendi Hazretleri doğmadan önce haber 

vermiş. Ondan sonra doğduğu vakit de onu tebrik etmiş. Nakşibendi tarikatı da onun adına 

oldu.  

Muhammed Uveysîl Buhârî’ydi adı. Çünkü şeyhi gördü ama daha sonra Hazreti 

Veysel Karani’den de dersini aldı. Onun için üveysi diye anılır. Mübarekler bu insanlara 

Allah’ın bir lütfudur çünkü onların vasıtasıyla daha değişik tecelliler oldu. Bu tarikatı güzel 

anlatarak, taa o vakitten şimdiye kadar milyonlarca insan onun gösterdiği güzel yolda, 

Nakşibendi tarikatının yolunda gitti.  

Nakşibendi tarikatı İslam’ın özüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı bütün 

sünnetleri, hareketleri, ne yaptıysa, onu tam olarak yapan tarikattır. 41 tarikat vardır. 40 

tarikat Hazreti Ali (r.a.)’dan gelir, bu tarikat Hazreti Ebu Bekir (r.a.)’dan geliyor.  

Tabi bazı yerlerde Hazreti Ali (r.a.)’la buluşuyor ama öteki tarikatlar daha fazla şekle 

bakmadığı için bazen tenkit alabiliyor. Ama Nakşibendi tarikatına öyle bir tenkit getirmeye 

imkan yoktur, kimsenin şeriata muhaliftir demesine imkan yoktur. Bilakis şeriatın tam 

özüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şeriatını hiçbir insan değişik olarak göremez.  

Onun için Allah’a şükür Nakşibendi Hazretleri’nin (k.s.) yolundan gidiyoruz. O’nun 

bereketleri üzerimize olsun. Bugün de mübarek gündür. Hicri seneye göre Muharrem ayının 

on dördü Şah-ı Nakşibendi Hazretleri’nin (k.s.) doğum günüdür. Allah mübarek eylesin,  

 

 



 
 

 

 

 

 

bereketleri üzerimize olsun inşallah. 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Ekim 2016/14 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


