
	
	

	
	

	

	

 
 

KULLUK SADECE ALLAH’ADIR 
 

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. 

 
Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillâhirrahmânirrahim  
 

اِدقِینَ   یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (Tevbe Suresi-119) “Ey 
iman edenler!” diyor Allah Azze ve Celle. “Allah’tan korkun ve sadıklarla olun, iyilerle 
olun.” diyor. Bu hayatta her gün yüzlerce insan görürsünüz, hepsi doğru yolda değildir. 
Doğru yolda olmadığını zaten biliyorsunuz da daha tehlikelisi “Şeyhim” diyen yahut 
“Hocayım” deyip de sadık olmayan yani doğru olmayan, dışarısı başka içerisi başka yahut 
doğruyu yanlış gösterip, yanlışı doğru gösterenden Allah muhafaza etsin. Onlara tâbi 
olmamak lazım.  

Onların halleri iyi değil, onlar sadık değil, yalancıdır. Yalancılara tâbi olan helak 
olur. “El helalu beyyinun vel haramu beyyinun” diyor Hadis-i Şerifte. “Haram bellidir, 
helal olan şeyler bellidir.” Bir insan helali, haram yapıp da haramı da helal yaparsa, Allah 
insana akıl vermiş, o vakit ona tâbi olmaması lazım. Ondan uzak durması lazım çünkü 
kulluk ancak Allah’adır.  

Olabilir, bir insan seni doğru yola, Allah’ın yoluna götürmüş olur ama bütün 
hayatını ona borçlu değilsin. Seni Allah yarattı, Allah’ın sözüne tâbi olduğu müddetçe ona 
tâbi olabilirsin. İyi olmayan hareketler, Allah’a karşı hareketler yahut sözler duyarsan 
ondan uzaklaş, uzaklaş ki kendini kurtarasın. Bahusus “Kendi kendime tövbe ettim, bana 
ilham geldi.” diyen insanlardan uzak durun! 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yetişmeyen, O’na bağlı hatta olmayan kişilere tâbi 
olmayın. Onlar tarikatta olmayan insanlardır. Adamın hiçbir bilgisi olmuyor, kalkıp da  

 



	
	

 

 

 

 

“Ben hidayete erdim, milleti hidayete erdireceğim!” diyor. O biraz erdirebilir, ondan sonra 
şeytan istediği gibi oynayabilir o insanla. Onun için dikkat edin, yalancı olmayanlarla 
beraber olun. Yalancı olanlar Allah’ın düşmanıdır, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in düşmanıdır. 
Allah muhafaza etsin hepimizi inşallah.  

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
14 Nisan 2017/17 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 
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