
 
 

 

 

 

 

 
BİLE BİLE UÇURUMDAN ATLAMAYIN 

 
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. 
 
 

Tarikat, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur Allah’ın izniyle. Tarikat, iyilikten 

başka şey emretmez. İslam’ın emrettiği emirler tarikatın emirleridir. Tarikat değişik bir şey 

söyleyemez.  

Büyük günahtan daha çok küçüğe de dikkat eder. Küçük günahlar yapa yapa 

alışkanlık olur, ondan sonra kişi büyük günahlara başlar. Şeytan kötülük yaptırmak için 

devamlı insana musallattır. Hiç üşenmeden, bıkmadan, her dakika, insanı bilerek yahut 

bilmeyerek günaha sokmak için hazırdır. Dikkat edelim ki iyi görünen şeyler şer olmasın.  

Allah kötü insanlardan saklasın çünkü şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şeyh 

muhakkak ki bir müridine ne yapacağını, ne edeceğini söyler, yardımcı olur. “Yedullahi 

ma’al cemaa’a” diyor. Cemaat, tarikat, iyi topluluk demektir ki insanları hayra, hasenata 

teşvik eder. Başka türlü olunca yoldan çıkılmış olur. O insanlar tâbi olunacak insanlar 

değildir.  

Biz kimseye yol dışında olun demiyoruz. “La ta’ata li mahluk fi ma’siyet al Halik” 

Allah’ın yarattığı hiçbir şey, Halik olan Allah Azze ve Celle’nin emrine karşı gelene itaat 

edecek diye bir kanun yok. Sana kötülüğü emrederse onu bırakman lazım. İmtihan da 

olabilir, sen doğru mu gidiyorsun yanlış mı gidiyorsun diye bakar. Doğruya tâbi olursan 

imtihanı geçmiş olursun. Yok, “Ben bu adama tâbiyim, bu böyle dedi.” dersen olmaz. Sen 

hem Müslümansın hem Allah’ın dediğini biliyorsun. O adam senelerce insanları kötü yola 

götürmeye uğraşırsa, ona tâbi olmaya kimsenin mecburiyeti yok.  

Seni hidayete erdirdiyse hidayetten çıkmaya bir mecburiyetin yok. Allah için 

yapılmışsa Allah için yapılmış. Yok, nefsi için yapılmışsa o vakit kötü. İnsanları Allah’ın 

izniyle Allah’a ulaştırmak için uğraşıyoruz. Ulaştıktan sonra o insan üstünde bir hakkımız 

yok. O, Allah’a doğru yola ulaştı mı bize yeter. 

 



 
 

 

 

 

 

Allah azze ve celle bize, “Bir insanı hayra ulaştırmak dünyadan daha hayırlıdır.” 

diyor. Bir insanı doğru yola ulaştırıp da onu inek gibi sağmak uygun değil, emir öyle değil. 

Allah yoluna götürün, Allah size mükâfatını verir. Çoğu zaman insanlar, bir insanı hidayete 

erdirdim diye hayatının sonuna kadar sırtına binmek ister. Olmaz böyle bir şey, bu Allah’ın 

emri değil, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in emri değil, tarikatın emri hiç değil.  

Tarikat, güzel ahlakı öğretir. Tarikatı olmayan nefsine tâbi olur. Çoğu zaman 

insanlar hidayeti Allah için yapmayıp, kendi nefisleri için yaptıklarından hidayetten sonra 

dalalete giderler, yoldan çıkarlar. Allah muhafaza etsin.  

Onun için burada diyoruz ki kim böyle bir şey görmüşse hiç bir mecburiyeti yok. 

Bu insanla cehenneme gitmeye, doğru yoldan çıkmaya, uçurumdan atlamaya hiç bir 

mecburiyetin yok. Allah öyle emretmemiş. Allah (c.c.), bana gelin diyor.  

ُ يَْدُعو إِلَى دَاِر السَّالَمِ   َواّلله
 

Vallâhu yed'û ilâ dâris selâm (Yunus Suresi-25)( Allah, esenlik yurduna çağırır.) 

Allah (c.c.) cennete çağırıyor, cehenneme çağırmıyor. Allah hepimizi cennet ehlinden etsin 

inşallah.   

 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha  
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     30 Temmuz 2016/26 Şevval 1437 Tarihli Sohbeti 
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


