TARİKAT KAPISI
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.
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbinallah ve nimel vekil nimel
mevla ve nimen nasir. Allah’a tevekkül ediyoruz, Allah’tan yardım talep ediyoruz.
İnsanlar fitne zamanında yaşıyorlar. Fitne olunca, Müslümanlar arasında daha fazla
fitne oluyor. Hain olan, bir hıyanet içinde olan, kötülük içinde olan insan daima korku
içindedir. “Şimdi beni tutacaklar, şimdi beni yakalayacaklar, şimdi benim foyam ortaya
çıkacak.” diye korku içinde yaşarlar. Devamlı saklanmak ihtiyacı duyarlar, devamlı “Acaba
beni biri takip ediyor mu, acaba ne kadar dayanacağım?” diye düşünürler, devamlı korku
içindedirler. Bunlar Allah için değil, nefisleri için çalışan insanlardır çünkü İslam’da;

ﺿ َﺮا َر
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“La darara vela dırar” “Kimseye zarar vermeyin.” diyor. İslam dini güzellik dinidir,
insanlığa iyiliği öğretir, güzelliği öğretir, adamlığı öğretir. Hainliği, kötülüğü, pisliği
öğretmez. Müslüman adamın, doğru yolda olan insanın hiçbir zaman kimseden korkacağı
bir şey yok. Çünkü ancak iyilik yapıyor, iyilik emrediyor, içi ne ise dışı da öyledir.
Ötekilerin dışları iyi gözükür ama içleri fesat. İçleri hep kötülük dolu, fitne dolu, her türlü
pislik dolu. Dışarısı güzel gözükür ama kaşıyınca içerisi sahte, üstü yaldızlı, altın
zannedersin ama içinde bir şey yok, altın yok, teneke bile yok.
Onlar korkar, onlar sakınır, onlar daima korku içinde yaşarlar. Ne için? Çünkü
haindir, münafıktır. Münafıkla hain aynıdır çünkü hain sana dost gözükür, esasen senin
düşmanındır, insanların düşmanıdır. “Burada insanlar istediği gibi yaşar, hürriyet var.”
diyor. Hürriyet olduğu için tutup da kimseyi zorla adam etmeye gücün yetmez. Allah’ın
istediği, iyilik isteyen insan iyilerle beraber olur. Niyeti düzgün olmayan, niyeti kötü olan
insan da kötülerle beraber olur. Herkes kendi cinsiyle olur. Sen bu tiptensin, onlarla
beraber olursun, iyiysen iyilerle olursun.

Son zamanlarda acayip acayip haller oluyor. Onlarca sene iyi bildikleri insan
sonunda iyi çıkmıyor. Bu tip insanlar çok var. Bizim yolumuz bellidir, açıktır, hiç kimseden
gizli saklı bir şey yok. Açık sayfa gibi tertemiz, herkesin önündedir. Tabi her türlü insanı
kabul ettiğimiz için meczubu da gelir, delisi de gelir, velisi de gelir, iyisi de gelir, kötüsü de
gelir, madde bağımlısı da gelir, alkol bağımlısı da gelir. Neden geliyor bu insanlar?
Kurtuluş arıyorlar. Geleni kovmayız. Kovarsak bizde mesuliyet var. Kovmayız ama onlar
gibi de olmayız. Bunu da burada iyice söylemek lazım. Çünkü devamlı tenkit eden, suizan
yapan insanlar büyük bir günaha giriyorlar. Bilmeden etmeden meşrebi soruyor. Bizim
meşrebimiz, kapımız herkese açıktır.
Kıyamet günü Allah Azze ve Celle; “Bu adam senin kapına geldi, tövbe edeceğim
diye niyet etmişti. Sen bu herifi oradan kovdun, ver bakayım hesabını” derse onun
mesuliyetini kim kaldırabilir? Çıkıp da orada burada boş laflar eden insanlar, bu
profesörler onun mesuliyetini kabul eder mi? Geliyor adam, ıslah olursa olur, olmazsa biz
vazifemizi yapmış oluyoruz. Kimseyi reddetmeye hakkımız yok. İlla ki zarar vermeye
kalkarsa, o vakit durum başka, gönderilir yani. Burada da kendimizi melek diye
söylemiyoruz, her şeyin bir haddi hududu var. O hudut içinde geldikten sonra herkes
kabul oluyor.
Kalkıp da alkol bağımlısıyla alkol içmiyoruz, kalkıp da madde bağımlısıyla
kendimize iğne vurmuyoruz. Onlar gelip bize tâbi oluyor, bizim yolumuza girmek
istiyorlar. Açık hanımlar geliyor, onlar da Allah’ın izniyle çoğu zaman örtünüyor,
örtünmese bile gene namazına niyazına devam ediyor. Bir yere kadar yapmış oluyoruz,
ondan sonrası Allah’ın indindedir. Allah kendi hesabını verir. Allah istediği gibi muamele
eder. Bizim vazifemiz insanlara doğruyu göstermek, iyiyi göstermek. Birinci şeyimiz de
büyük Şeyh Efendilerden gelme, Şeyhimiz onu devamlı söylerdi: Bismillahirrahmanirrahim
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“Atîûllâhe ve atîûr resûle ve ulil emri minkum” (Nisa Suresi - 59) “Allah’a itaat
edin, Peygamber (s.a.v.)’e itaat edin, sizin başınızdaki ulu’l emir hükümetinize itaat edin,
onlara başkaldırmayın” diyor. İyisi de gelse başkaldırma, kötüsü de gelse
başkaldıramayacaksın. Çünkü sultana isyan, Allah’a isyandır. Kötü bile olsa gene
sabredeceksin. Sen kendini değiştirince Allah onu değiştirir. Kalkıp da kuvvetle ona
başkaldırmak bizde yoktur, bizim tarikatımızda yoktur, İslam’da da yoktur. Bizim
tarikatımız, Nakşibendî tarikatı İslam’ın getirdiğinden başka şey getirmemiştir. Peygamber

Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği yoldan gidiyoruz. Hulefa-i Raşidin’in gösterdiği yoldan
gidiyoruz, dört halifeyi kabul ediyoruz. Bizim itikadımız Maturidi’dir, Hanefi mezhebidir
ama ihvanlarımızdan Hanefî de var, Şafî de var, Hanbelî de var, Malikî de var. Allah’a
şükür dünyanın her tarafında var, dünyanın her tarafına bu mesaj aynı şekilde gidiyor.
Nerede olursan ol, oradaki hükümete itaat et, başkaldırma. Bizim başkaldırmamız olmaz
çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapsa, bu ne tarikata uyar ne şeriata uyar.
Bu gördüğümüz meseleler son zamanlarda bizim kabul etmediğimiz meselelerdir.
Şimdi çıkıp bu bulanık suda, bulanık havada herkese iftira atıyorlar, şey yapıyorlar. Bizim
Allah’a şükür kimseden korkacak halimiz yok. Çünkü halimizi biliyoruz, herkes de biliyor.
Bizim kapımız burada da Lefke’de de açıktır, kilitlenmiyor bile, öyle bir vaziyetteyiz. Onun
için kimseden çekinmeyiz. Kendi kafalarına göre vesvese yapıp da insanlara iftira atan,
kendilerini büyük zâtlar zanneden insanlara da yazıklar olsun! Tövbe etsinler, Allah’tan af
dilesinler çünkü helallik almadan ahirete giden insan büyük bir veballe gider, ahirette çok
zorluk çeker.
Bizi bu güzel yolda ettiği için Allah’a şükürler olsun. Bizi bu yolda koyduğu için
Allah’a şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Dünyada da ahirette de rahat olur inşallah. Bizim
dünyayla işimiz yok. Dünyada üç beş gün geçireceğiz, onu da Allah’ın taatiyle geçireceğiz.
İnsanları bu güzel yola, gittiğimiz güzel yola davet edip; iyilikle güzellikle yaşasınlar, hem
dünyada rahat etsinler hem ahirette rahat etsinler hem etraftaki insanlara da bereket olsun,
güzellik olsun, iyilik olsun diye uğraşıyoruz. Başka bir talebimiz yok, gayemiz yok.
Kimseden beş kuruş da istediğimiz yok, kimseden de bir zorlama yok, etme yok.
Allah’a şükür kapımız gelene açık. İnşallah gücümüz yettiği kadar bu yolu gösterip,
bu yolda devam etmeye niyetliyiz. Allah kabul etsin, Allah şerlilerin şerrinden muhafaza
etsin. Allah kibirli âlimlere akıl fikir versin, tevazuya girsinler. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) diyor ki: “Âlime tevazu yakışır.” Kibirli âlim güzel değil. Zengin insana da
cömertlik yakışır, o da öyledir.
Bu insanlar, konuşmadan önce biraz düşünsünler, düşünsünler ki herkesi düşman
görmesinler. Herkes düşman değil. Allah’a götüren insanlar kimseye düşman olmazlar.
Onlar ancak bu insanlar günaha girmesinler diye, Allah akıl fikir versin diye dua ederler.
Allah hepinizden razı olsun.
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