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VEKİLLER HAKKINDA 

  
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. 
 
 Şeyh Efendi (k.s.) diyordu ki: “Hiçbir pislik dayanmaz.” Şeyh Efendi’den sonra bu 

yolu dikkatli devam ettirmek için emanete hıyanet etmemek lazım. Allah razı olsun, 

insanlar akın akın geliyor. Bu vekillerimiz de akın akın kaçıyor. Onun için bundan sonra 

böyle insanlar, Allah rızası için değil de kendi menfaatleri için vekil olunca, onları 

vekillikten alıyoruz. Derviş olarak kalacaksa kalıyor, kalmayacaksa kendi bilir.  

 Birkaç isim var; onları burada zikretmek münasip olmaz, yazdırıp vereceğiz. Allah’a 

şükür kimseden bir menfaat beklediğimiz yok, kim olursa olsun. Ayet-i Kerime’de; “Kim 

olursa olsun dinleme. Batılla olma, hakla ol.” diyor.  

Bu işi yaptığımız vakit, inşallah bunun faydası ilk başta o insanlara olacak. Nefsine 

kapılıp, şeytana kapılan insana olacak faydası. Yerinden atıldı diye üzülmesin, sevinsin. 

Çünkü şeytan üstüne binmiş; tarikatı kullandırarak, kıyafeti kullandırarak onları istediği 

gibi oynatıyor.  

Çoğu vekillerde kıyafet maşallah, sakal bir karış, sarık tepsi kadar, cübbe var, 

manzara tamam. Ama onlardan şikâyet geliyor. “Nasıl bu adamı vekil yaptınız? Biz size 

güvendiğimiz için bu insanlara güvendik.” diyorlar. Kaç tane böyle şikâyet geldi. Bunu 

söylemek istemeyiz, güzel bir şey değil, bu söylenecek bir şey değil ama artık söylenmesi 

lazımdır. Hak söylenecek.  

“La haya fiddin” derler. Dinde utanma yoktur. Bu iki çeşit oluyor. “El 

haya ü minel îman.” diyor. Utanmak imandandır. Ama böyle kötü insan için de utanıp, 

susmak olmaz. Ona da başkasına da ders olacak. Bundan sonra doğru dürüst durursa 

kendi bilir.  

Bir de vekillikten atılan, artık hayat boyu derviş olarak kalacak. İleride gene vekil 

olurum, ederim diye bir umudu olmasın. Vekillik peşindeyse başka tarafa gitsin. Orada 

olabilir; vekillik de verilir, şeyhlik de verilir. Ama bizde artık bitti. İsimler verilecektir 

inşallah. Çünkü bunlar başkasına da ibret olsun diye vermek gerekiyor.  
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Allah kendimizi nefsimize eşek etmesin. Nefsimiz eşek olsun. Allah hepimizi 

nefsimizin şerrinden korusun. Bu tarikatın esas işi nefsi zapt altına almak, onun üstüne 

binmektir. Bindin mi yükselirsin. O senin üstüne bindi mi sen de hayvan gibi olursun, 

başka şey değil. Allah ıslah etsin hepimizi. 

 Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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