
 

 
 
 
 
 
 

HEM RUHANİYET HEM ŞERİAT 
 

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. 

 
 Allah Azze ve Celle’nin dini Âdem Aleyhisselam’dan başladı, Peygamber 
Efendimiz’e (s.a.v.) kadar devam etti. En son din İslam dini. Musa Aleyhisselam’ın şeriatı 
zahir olarak çok önemliydi. İsa Aleyhisselam geldiği vakit ruhaniyete daha fazla hitap etti. 
Çünkü artık dini ruhaniyete hiç bakmadan kupkuru bir şey yapmışlardı, değiştirmişlerdi.  
 

Yahudiler dinlerini kendi kafalarına göre değiştirdiler, en sonunda öyle kuru bir şey 
kaldı. Allah Azze ve Celle de İsa Aleyhisselam’ı gönderdi. İsa Aleyhisselam hiç bu 
hükümlere bakmadan sırf ruhaniyet tarafına bakardı. Allah’a şükür İslam dininde ikisi de 
var. İslam’da hem ruhaniyet var hem şeriat var.  

 
Şeriat olmadan ruhaniyet olmaz. Yani insan kalkıp da “Ben ruhaniyete bakıyorum, 

şeriatı boş ver!” diyemez. Öyle dersen yoldan çıkmış olursun, insanları da yanlış yola 
sürüklersin. O tembellikten ileri gelir. Tembellik de nefisten gelir, şeytandan gelir. 
Tembellik kötü bir hastalıktır. Öğrenmek lazım, bilmediğin şeyi de sorarsın. Sormak ayıp 
değil. Sormak ilmin yarısıdır derler.  

 
İş de yapacaksın, ibadet de yapacaksın. Öyle yaptığın vakit iş de ibadet sayılır. “Biz 

yalnız ibadet ediyoruz.” dersen olmaz. İş yaptığın vakit o da büyük bir ibadet sayılır. Sen 
Allah’a inanıp da rızkını çıkarmak için çalışırsan o da ibadettir.  

 
Dediğimiz gibi İslam dini hepsini bir arada ister. Hz. Musa’nın şeriatı, çalışacak 

işleyecek derdi. İsa Aleyhisselam’da ruhaniyet ön plana çıktı. Ama İslam dini son din 
olduğu için bütün dinleri içinde topladı. Ayrı ayrı değil, hepsini birden kapsadı. Yapılacak 
şey Hz. Peygamber (s.a.v.) vasıtasıyla Allah tarafından gösterildi. Onu yapmak vaciptir, 
farzdır. Allah’ın dediklerini yapmak farzdır.  

 
Ondan sonra tabi sünnet var, müstehap var. İnsan onları ne kadar yapabilirse o 

kadar kendi faydasınadır. Allah’ın bize ihtiyacı yok. Yaparsanız topluluk da iyi olur, 
topluluk iyi olunca onun faydası sana da gelir.  

 



 
 
 
 
 
 
 
Kötü insanların arasına oturup da korkuyla oturacağına, iyi ve temiz bir topluluk 

olsa herkes rahat olur. Allah herkese İslam dininin emrettiğiyle amel etmeyi nasip etsin 
inşallah. 

  
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha  
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