
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MÜRŞİT MÜRİDİ PİŞİRİR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 

Allah (c.c.) insanoğlunu, küçükten büyüyüp, hayatını geçirip, sonra ahirete gitsin 
diye yarattı. Bu arada da insan çeşit türlü imtihanlardan geçer. İmtihan zor şeydir, çoğu 
insan kendi nefsine uyar, imtihan mimtihan bilmez.  

İnsanın her ne kabiliyeti varsa, dünya için de ahiret için de kabiliyeti var ama onu 
geliştirmesi lazım. O da tarikata, hakiki mürşide tâbi olarak olur. Hakiki mürşide tâbi 
oldun mu o seni yüksek mertebelere yetiştirir. Öteki türlü ham kalırsın, pişmeden kalırsın, 
geldiğin gibi gidersin. Mürşide tâbi olunca seni pişirmeye başlar. Bunu misal olarak, temsil 
yolundan tarif edelim. Bir kazan düşünün, bütün ihvanlar orada, fazla amel eden de az 
eden de ona göre kazanda yavaş yavaş pişer. Fazla amel eden, daha ileri giden daha pişmiş 
olur, tadı daha iyi olur. Daha az olan, o da yavaş yavaş pişer, beraber olduğu için ona da 
faydası olur.  

Çoğu insan “Ben ne oldum?” diye şaşırıyor. “Acaba ilerledim mi, ilerlemedim mi?” 
diyorlar. Sen artık şeyhin yanındasın, bunu düşünme, sen emirleri yap. Yavaş yavaş senin o 
kötü huyların azalır, iyiliklerin çoğalır. İyi olursun, iyilerle beraber olursun. Onun için 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “İnsan sevdiği ile beraber olur.” diyor. Sen aynı kaptasın 
madem, sana da o tattan gelecek. O güzel insanlarla beraber olunca, onların da bereketleri 
üzerine muhakkak gelecek, daima beraber olacaksınız.  

Onun için muhakkak bir kapıya bağlanmak lazım. Bir yola tâbi olmak, bir mürşide 
tâbi olmak lazım ki tek başına kalmayasın, dışarıda ham kalıp da geldiğin gibi gitmeyesin. 
Geldiğin gibi gitsen gene iyi, insanlar daha kötü gidiyor. Çünkü dünya onları temiz 
bırakmıyor, onları çürütüyor, küflendiriyor, kokutuyor da öyle gönderiyor. Sen o hallere 
gitmeyeceksen, gitmek istemezsen muhakkak bir yola, mürşide tâbi ol ki seni yetiştirsin, 
Allah’a yetiştirsin.  

Dediğimiz gibi, herkesin huyuna uyan bir yol var, mürşit var. Herkes bir olamaz. 
İlla bize gel diye bir şey yok. Kısmetin varsa gelirsin, sana muhabbet olursa gelirsin. Yok, 
buraya değil de başka bir yere gitmek istersen gene mani yoktur. Çünkü Allah’ın sevgili  



	
	

 

 

 

 

kulları çoktur, yolları çoktur. Her taraftan o yola gidilebilir, Allah’ın emrettiği gibi 
yaşanabilir. 

Ama dediğimiz gibi mürşit, yol mühimdir. “Tek başıma yaparım.” deme! Tek 
başına yapmaya çalışanlar çoğu zaman beceremediler, yol bilmediler, yoldan şaştılar. Onun 
için, muhakkak bir mürşide tâbi olun. Allah hepimize bu yolda pişmeyi nasip etsin 
inşallah, ham bırakmasın.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
18 Kasım 2017/29 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 
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