TARİKAT ALLAH’IN YOLUDUR
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.
Biz Allah’a şükür tarikata müntesip olduk inşallah. Diyoruz ki kim ki Allah rızası
için, Allah’a daha fazla yakınlaşayım diye tarikata niyet eder, tarikata giren insana Allah
niyetine göre verir. Allah’a yakınlaşayım diye insan tarikata giriyor, başka ne için girecek?
Başka bir şey için girmemesi lazım aslında. Ama insanlar bazen niyetleri temiz olarak
giriyorlar, sonra şeytan kandırıyor onları, söz verdikleri yolda gitmiyorlar.
Tarikat yolu, Allah’ın yoludur. Allah’ın emrettiklerini yapmaya, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in yaptıklarını yapmaya niyet etmiş oluruz. Bu da insanı temizler,
pisliklerden temizler. Pislik nedir? Günahtır, kötü ahlaktır. Temiz insan, kimseye zarar
vermeyen insandır. Günahsız insan yoktur ama temiz insan, elinden geldiği kadar günah
işlememeye uğraşan insandır.
Tarikat da o bakımdan vardır. İnsanları temizleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
huzuruna, Allah Azze ve Celle’nin huzuruna temiz olarak çıkarmak için vardır. O da nasıl
olur? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetini takip ederek. Sünnet dediği; Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in yaptığı şeyleri yapmak, sevmediği şeyleri yapmamak, sevdiği şeyleri
yapmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her iyiliği severdi; yalanı sevmezdi, sahtekârlığı
sevmezdi. “Men gaşşena feleyse minna” “Bize sahtekârlık yapan insan, bizden değildir.”
derdi. Bunları yapan, kötü şeyler yapan tarikattan sayılmaz.
Tarikat, adam etmek içindir. Onun için tarikata girdik de her şey bitti zannetmeyin.
“Şeyh bizi kayırır, şeyh bize, yaptıklarımıza tahammül eder.” diye düşünmek terk-i edeptir.
Emre itaattir tarikat. Emir de dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emirlerini,
farzlarını, sünnetlerini, vaciplerini yapmaktır, insanlarla iyi geçinmektir, budur. Bunu
yapmayan insanın demek ki kendini terbiye etmeye niyeti yok. O zaman tarikatta seyirci
gibi kalır, fazilet alamaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona nazar etmez, bakmaz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in baktığı insanlar iyi işler yapan insanlardır. İyi iş
yapmak da çok zor değil. Sana “Kalk muharebe yap, millete savaş aç!” demiyor. Yapacağın
şey gayet kolay ama nefse çok zordur. Nefis sabahtan akşama kadar bütün dünya işlerini
koşturarak yapar; “Beş dakika iki rekât namaz kıl.” dersin bazı insanlara, “Yapamam.” der.
Bu, nefsin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. İşte tarikat nefsi terbiye etmek
içindir. “Emir Allah’ın emridir, ona itaat etmemiz lazım.” diyeceksin. Namaz Allah’ın
emridir, farzıdır. Oruç da aynı şekilde; Ramazan’da farzdır, üç aylarda yahut diğer
zamanlarda sünnettir. Onu yapmak bize çok şeyler kazandırır.
Bir de tarikattayım diyen, esasen tarikatta olmayıp da dünya menfaatleri için tarikata
giren insanlar var. Onların vaziyetleri çok daha kötü olur, Allah muhafaza. Allah sırrı bilir,
her şeyi bilen Allah’tır. Sen nesin, kimsin? Allah’tan hiçbir şey saklanmaz. Allah sırrı da
bilir, açık olanı da bilir.
Bazen bazı acayip haller görüyor insanlar. Zannetmesinler ki onlardan razıyız yahut
onlara göz yumuluyor. Onlar zannediyor ki Şeyh görmüyor. Tabi, Şeyh görmez, nereden
görecek sizi? Allah görür. Allah gördü mü zaten yeter. Şeyhin işi, insanları zikir
meclislerinde toplamak, vaaz vermek, insanları irşat etmek, onlara doğruyu göstermektir.
Şeyh senin sahtekârlığının peşine düşecek hali yok. Ona da emrolunmamıştır.

َو َﻻ ﺗَ َﺠ ﱠﺴﺴُﻮا
“Ve lâ tecessesû” (Hucurat Suresi-12) “Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini
araştırmayın.” “Tecessüs etmeyin, kimsenin peşine gitmeyin.” Ama gitmesen de gene
Allah kulağına getiriyor o şeyi, rezil oluyor o insan. Dikkat edin! Şeyh kimseden hiçbir
zaman kendisine para istemez, bir menfaat istemez. Kim ki Şeyh emretti derse yalan
söylemiştir. İsteyen, Allah rızası için fakir fukaraya verir. Veya kendi aralarında dergâh
yapılacak, cami yapılacak; isterse verir, isterse vermez. Ama kalkıp da “Şeyhin emridir,
bana verin de götürüp vereyim.” diyen insanlara çok dikkat edin ki bu insan doğru mu
söylüyor yanlış mı söylüyor?
Ne için dikkat edin diyoruz? Günaha girmesinler diye. Yoksa üç beş kuruş almış,
veren Allah rızası için vermiştir ama o alan sahtekârsa günaha girecek. Onun günaha
girmemesi için dikkat edin. “Kimdir, kim değildir?” sorup soruşturun. Bir hayır yapılacak,
acaba bu doğru mudur değil midir diye soruşturursan, zaten kısa zamanda meydana çıkar.
Değilse, “Kardeşim, senin yaptığın doğru değildir, tövbe et. Allah tövbeni kabul eder. Bu

da sana bir uyarı olur; günahtan da ahiretteki rezillikten kurtulmuş olursun.” demek lazım.
Tarikat, dediğimiz gibi terbiye yoludur, nefis terbiyesidir, ona dikkat etmek lazım.
Tarikata giren insan, dünya menfaati için değil, hakiki fayda ve menfaat için, ahireti
kazanmak için gelmeli. Yoksa dünyadaki üç kuruşa menfaat denmez. O zarardır, menfaat
değil, fayda değil zarardır. Kazanacağımız şey ahirettir. Ahiret menfaati için, ahiret faydası
için tarikata giriyoruz.
Tarikat, okul gibi, yavaş yavaş, yavaş yavaş insanın nefsini terbiye eder, bir anda
olmaz. Bazen dervişler tarikata giriyor, bakıyorsun bir ayda en büyük şeyhin
yapamayacağını yapmaya çalışıyor. Bir at nasıl dörtnala koşturarak giderse öyle tarikata
girmiş. Gece gündüz ibadet, namaz niyaz, oruç… Kardeşim yavaş yavaş yap, bu kadar
yüklenme. Böyle ancak bir ay dayanır, ondan sonra ya kaçar yahut kendi yapabileceği
kadarına iner.
Tarikat dediğimiz gibi bir gün iki gün değil, hayat boyu sürecek şeydir. Her gün, o
olmasa bile haftada bir nefsine bir ders versen, onun yapmayacağı şeyleri yapsan, en
sonunda temiz çıkarsın Allah’ın izniyle. Allah hepimizi bu temiz yolda daim etsin,
temizlenmeye devam edelim inşallah.
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