
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NAKŞİBENDİ TARİKATI 
 

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. 

Muharrem ayı mübarek bir ay. Bu ay peygamberlere, evliyalara, sahabelere büyük 
mükâfatlar hâsıl olmuş. Onlara verilen şey Muharrem ayının Aşure günü oluyor daha fazla. 
Normalde Muharrem ayının başı, hicri yılbaşı diye, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicret 
ettiği, Mekke’den Medine’ye ulaştığı zamandır galiba.  

Hicret esnasında, Hazreti Ebu Bekir’le (r.a.) Sevr mağarasında durdukları vakit, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Nakşibendi evradını Hazreti Ebu Bekir (r.a.)’a orada telkin 
etti. Dün “Tarikat neye yarar?” diye sordular. Fayda olsun diyedir, imanımızı kuvvetlendirsin 
diye vardır. Tarikat, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşalım diye olan bir yoldur. Her dakika 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in huzurunda olalım diye vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
Hira’da o şeyi telkin etti. Nakşibendi meşayihleri toplanıp, onların ruhaniyetine telkin olduğu 
yolculuktur. Onun için Müslümanlar için hem imanımız için çok mühimdir. Çünkü iman 
olmayınca fazla işe yaramıyor, insan kendini kurtarıyor ama daha sonra zora düşebiliyor.  

İman Allah Azze ve Celle’nin insana verdiği en güzel şeydir. İslam birinci basamaktır, 
daha ileri gitmek için bu yol vardır. Zaten yol ayrı değildir, yol aynıdır, yolun dışına çıkan 
başka insanlardır, başka fırkalardır. Fırkalar çıkınca onlara tarikat denmiyor, fırka deniyor. 
Dalalet fırkaları diyor. Taa Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra başlamış, hatta O’nun 
zamanında yalancı peygamberler çıkmış, ondan sonra o iş tutmayınca, tabi şeytanın 
vesvesesiyle, şeytanın talimatıyla böyle fırkalar çıkmış.  

O fırkalar tarikat değildir. Tarikat şeriatın özüdür. Bahusus Nakşibendi tarikatı, 
Hazreti Ebu Bekir (r.a.)’den gelen bir yoldur. O vakit mezhepler yoktu, mezhep olmadığı 
için bütün sahabeler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den gördüklerini yapardı. Onların her 
biri bir imamdır ama en yakın olan, Kur’an’da da zikrolan Hazreti Ebu Bekir’dir (r.a.). 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sadrında, göğsünde olan ilmi Hazreti Ebu Bekir (r.a.)’e 
aktarıp himmete ulaştırmıştır.  

Tarikatın faydaları bunlardır. Tarikat, cemaat değildir. Cemaat fırkadır, tarikat 
toplanmadır, insanlar toplansın, yolu göstersin diyedir. Fırka, tefrik demek yani ayırmak 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
demek. Bu Muharrem ayında da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ruhaniyetlere, Nakşibendi 
Meşayihlerin, Nakşibendilerin ruhaniyetlerine gösterdiği ehemmiyet, gösterdiği yoldur, 
mübarek bir vakittir, bir zamandır. Allah doğru yoldan ayırmasın, fırkalara düşürmesin. 
Yetmiş üç fırkadan değil de Hak fırkasından olalım, Hakla beraber olalım, yolda olalım, 
doğru yolda olalım inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 10 Ağustos 2021/02 Muharrem 1443 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


