
 
 

 

 

 

 

 
TARİKATTA İNCELİK VARDIR 

 
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. 
 

Tarikat edep yoludur. Edep dediği, güzel şeyleri yapmak demektir. Tarikattaki 

insanın, normal insanın yaptığından daha iyisini yapması lazım. Her güzel şeyi yapmaya 

uğraşması lazım. Giyinmesi, kuşanması, insanlarla geçinmesi de daha iyi olması lazım. 

İnsanlara bir şey yapacağı vakit izin alması lazım.  

Bazen insan kendi kafasına göre iyilik yapıyorum zanneder ama karşı taraf 

istemeyebilir. Onun için, yapacağın bir şey için izin istemek edeptendir. Gelip seccadenin 

üstüne kokuyu bocalamak akıl işi değil. İşte bu da bir örnektir. Adamın alerjisi var, bilmem 

nesi var. Kendine göre çok güzel bir şey yapıyorum zannediyorsun ama karşı tarafa zarar 

veriyorsun.  

Demek istiyoruz ki incelik lazım. Tarikatta incelik vardır. Ahmaklıktan kurtulmak 

lazım. Yaptığın bir şey var, onu iyilik zannediyorsun ama iyilik yaparken kötülük yapmış 

oluyorsun. Bunu örnek olarak veriyoruz, sadece koku meselesi için söylemiyoruz.  

Bir de son zamanlarda duyuyoruz; “Şeyh Efendi böyle dedi.” diyor, istediğini 

yaptırıyor. O daha da kötü bir şeydir. Şeyh Efendi’nin haberi olmadan, “Şeyh Efendi böyle 

istiyor, böyle dedi…” diye herkese istediğini yaptırıyorlar. Hayır için olsun, şer için olsun, 

kendisi için olsun fark etmez, böyle olmaz. 

Tarikatta edep vardır, edebi muhafaza etmemiz lazım, yoksa sen bir fayda alamazsın. 

Çok ince düşünmek lazım. Şeyh Efendi’yi örnek almak lazım ki ne kadar da inceydi, insanları 

hiç incitmek istemezdi. Siz de tarikata müntesip olan bütün insanların da buna dikkat etmesi 

lazım.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nefsimizi terbiye etmemiz lazım. Nefis terbiyesi sırf ibadetle olmaz. İbadet yapıp da 

sonra insanlara kabalık yapmak, insanları rahatsız etmek olmaz. “Ed dini muamele” diyor. 

Din muameledir yani insanlarla iyi geçinmek demektir. İnsanlarla iyi geçinmek lazım. Allah 

hepimize bu inceliği, güzelliği nasip etsin inşallah.  

Velhamdülillahi Rabbil Alemin 

Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Kasım 2016/11 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


