
TARİKATIMIZIN HİKMETİ 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

Bizim kapımız herkese açıktır. Şeyh Efendi’nin usulü üzerine devam ediyoruz. 

Kim gelirse gelsin, hoş geldi. Kapımız açıktır. Gelenler kendi düşünceleri ile gelir. 

Faydalanmak isteyenler faydalanır, istemeyenler kendileri bilir.   

Bizim yolumuz belli. Allah’ın yolu; Peygamber Efendimiz’in söylediği, emrettiği, 

gösterdiği yoldur. İnsanlar farklı sebeplerle geliyor. Bazıları için: “Ne sizi seviyor, ne de 

sevmiyor.” diyorlar. Sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun. Önemli değil de 

herkesin bilmesi gereken bir şey var. Biz her gelen yahut her sevenin söylediği gibi ya da 

istediği gibi olmuyoruz. Biz kendimizden sorumluyuz.  

Dinde zorlama yoktur. Şimdiki zamanda herkes kendi bildiğini okuyor, kendi 

bildiğini yapıyor. Aykırı şey yapmaları bizi bağlamaz. Bizim yolumuz belli. Allah’ın yolu, 

Peygamber Efendimiz’in yolu, şeriatın dediği şeylerdir. Ama kim gelirse gelsin hoş 

geldi. Nasibini almak isterse kendi bilir. Kalkıp da “Şu geliyor, bu geliyor…” diye 

söylemesinler. Gelmesi iyidir. Hakikati bilsin, doğru yolu bilsin. Vazifemiz bunu 

öğretmektir, anlatmaktır. İlla her gelenin dediği olacak, onlara tabii olacağız diye bir şey 

yok. Şeyh Efendi’nin gösterdiği yol budur. Şeyh Efendi Hazretleri hiçbir zaman Allah’ın, 

Şeriatın, Kur’an’ın, Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinin aleyhine bir şey göstermedi. 

Gösterdiği yolu devam ettiriyoruz inşallah.  

İnsanların akılları, yaklaşımları değişik değişik oluyor. İlla tabii olacak diye bir kaide 

yok. Gelen misafir Allah’ın misafiridir. Gelir, bakar; beğenirse kalır. Yine de Allah’a şükür 

Şeyh Efendi’nin himmetiyle, gösterdiği yolla bir şeyler yapar. Gelip de muhabbet 

olduktan sonra, bir zerre bile ona fayda olur. Bu tarikatın hikmeti budur. Mevlana 

Hazretleri de “Gel” demiş. Oraya geldikten sonra o insanlara Allah’ın nazarı, inayeti olur. 

Geleni, gideni kimse tenkit etmesin. Herkes kendi nefsine baksın. Nefis en kötü 

şeydir. Bu hepimiz için geçerli. Kendine bakan insanın başka şeye bakmasına gerek 

yoktur. Allah razı olsun.  

Ve min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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