
	
	

 
 
 
 
 
 
 

DERGAHLARIN TEMİZ OLMASI GEREKİR 
 

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. 

 

   Tarikatımız Nakşibendî tarikatı, sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir. Onun için bu 
toplantılar, toplanmak mühimdir. İnsanlar tek tek kalacağına beraber olsunlar, iyiler 
beraber olsun. Çünkü iyilerle olmadın mı yavaş yavaş yoldan çıkıyorsun. Yahut muhakkak 
insan bir arkadaş ister. Kötü arkadaş da en kötü şeydir, şeytandan daha kötüdür. İnsanların 
hem dünyada helak olmasına, perişan olmasına vesile oluyor hem ahirette cehenneme 
götürüyor. Onun için iyilerle olun.  

اِدقِینَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع   الصَّ
 

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (Tevbe Suresi – 119) 
“Allah’tan korkun! Sadıklarla, iyilerle olun.” Onlarla olursan kazanmış olursun. Yok, öteki 
insanlarla olunca, dediğimiz gibi şeytandan beter oluyor. Cin şeytanları var, ins, bir de 
insan şeytanları var. İnsanınki çok daha beterdir. Bazen şeytan bile; “Benim bile aklıma bu 
kadar şeytanlık gelmezdi, bu heriflerden geliyor.” diye şaşırır.   

Allah muhafaza etsin, dikkat etmek lazım. Baştan onlarla karışmak iyi değil. Bazı 
insanlar “Onları yola getireyim.” diyorlar. Bir iki tebliğ edersin, geldi geldi, gelmedi, kendi 
bilir, senin vazifen bitmiştir. İyiler gelir inşallah. Şeyh Efendi (k.s.) “Dünyada 40.000 tane 
dergâh yapmak isterim.” derdi. Dergâhlar mühimdir çünkü oraya gelen insanlar Allah 
kelamı duyar, Allah’ın zikri olan yerdir orası. Allah’ın zikri olan yer, Allah anılan yerdir. 
Melekler kanatlarını oraya gelenlerin ayaklarının altına serer. O kadar bereketli, o kadar 
faziletli bir iş yapılıyor. 

Allah (c.c.) Ümmet-i Muhammediye’ye yolu göstersin. Ama şeytan kendini hak 
surette gösterip, “Bu dergâhlar yaramaz, insanlar yaramaz.” diye insanları korkutup, 
oradan uzak tutmak ister. Hâlbuki dergâhlar Allah içindir. Dergâhların ilk başta temiz 
olması lazım. Bu mühimdir, dergâhlarda uygun olmayan şeylerin olmaması lazım.  

 



	
	

 

 

 

 

Birinci olarak dergâhlarda sigara içilmez. Allah affetsin, insanlar bilmiyorlar. “Sigara 
günah mıdır, mekruh mudur?” diye sorup dururlar. Temiz olması lazım, dergâhın içinde 
sigara içtin mi kokar, melekler hoşlanmaz. Bizim Allah’a şükür o problemimiz yok da 
başka insanlar için de söylüyoruz. Çünkü dergâh hepimizin sevdiğimiz şeydir.  

İster Nakşibendî olsun, ister Rufaî olsun, ister Bedevî, Kadirî herhangi bir 
tarikattan dergâhlar, hepsi bizim dergâhımız gibidir. Onun için oraların da temiz olmasını 
isteriz. En mühimi dediğimiz gibi budur. Günah değildir ama meyhanenin içinde bile 
sigara içmek yasaktır, sen dergâhın içinde nasıl sigara içersin? Hani o kadar kötü bir şey ki 
meyhanede bile adam yasaklamış. Kahvede, kahvehanede yasaklamış, sen gelip dergâhın 
içinde sigara içersen olmaz.  

Allah insanlara akıl fikir versin, dergâhlarımız temiz olsun inşallah. Hayırlara vesile 
olsun, iyi insanların geldiği yer olsun inşallah. 	

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  26 Aralık 2017/08 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbeti 
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