
 
 

 

 

 

 

 
KAPIMIZ HERKESE AÇIKTIR 

 
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. 

Tarikatımız, Nakşibendi tarikatı herkese açıktır. Bize gelecek olan kim varsa, 

kimseye engelimiz yok yani onu men etmeyiz. Bu, Allah kapısıdır, kim gelirse açıktır, emir 

öyledir. Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e “Sen herkese tebliğ et.” 

demiş. Kim gelirse kabul edeceksin. Hatta,  

 َربِّيَعاتَبَنِي 
“Atebeni Rabbi” demiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Hoş geldin Ey Allah Azze 

ve Celle’nin bana hitap ettiği” dermiş. Ne için bunu kabul etmedin yahut ona fazla ilgi 

göstermedin diye sure inmiş; 

 ﴾ أَن َجاءهُ اْْلَْعَمى١﴿ َعبََس َوتََولَّى
“Abese ve tevella En câehul a’mâ.” “Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber 

yüzünü ekşitti ve öteye döndü.” (Abese Suresi 1-2) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kureyş 

kâfirleriyle konuşurken, onları yola getireyim derken, hangi sahabe olduğunu tam 

hatırlamıyorum ama âmâ birisi gelmiş. O bir şey soracakmış, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

de onlarla münakaşa ederken, onlar yola gelirse çok insan yola gelir diye onu biraz ihmal 

edince Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i ikaz etti.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de onun için, her geldiği vakit, “Ey Allah’ın bana 

hitap ettiği kişi, hoş geldin.” derdi. Yani bizim şunu kabul ediyor, bunu kabul etmiyor diye 

bir şey yapma lüksümüz yok. Kim gelirse, hepsi hoş gelmiştir. Kim giderse onu da tutacak 

halimiz yok. Burası Allah kapısıdır; gelen gelir, isteyen durur, isteyen gider.  

Ondan sonra bir başka mesele var. “Nasıl Şeyh Efendi bunları kabul eder? Bunlar 

fasıktır, bunlar şuydu, buydu…” derler. Dediğimiz gibi, kapımız Allah kapısıdır, 

kapanmaz. Kim gelirse gelir, kimseyi kovmayız. Ama her gelenle de aynı fikirde 

olduğumuz manasına gelmez. Hristiyan’ı da gelir, Mecusi’si de gelir, Yahudi’si de gelir,  



 
 

 

 

 

 

gelir de gelir, herkes gelir. Ama gelen insan Yahudi’yse, Mecusi’yse biz de Mecusi olduk 

manasına gelmez. Onlar geldiler diye, Mecusi olacak, Budist olacak halimiz yok.  

Onun için bu da mühim bir şeydir. “Şu insan geldi, bu insan geldi…” diye itiraz 

edenler oluyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından beri Müslümanlığın nasıl 

yayıldığına dikkat etsinler. Hepsi Müslüman değildi ki. Hepsi müşrikti, kâfirdi. Hazreti 

Ömer (r.a.) bile müşrikken kızını gömdü, bütün hayatı boyunca ağladı. Bir insan, kâfir 

diye, Peygamber Efendimiz’in yanına gelmeyecek miydi? İşte geldi, hem de nasıl geldi!  

Bizim Müslümanların biraz düşünmesi lazım, biraz akıllarını çalıştırmaları lazım. 

Hemen suizan yapmak iyi değildir. Dediğimiz gibi, her türlü insan gelir. Bizim Allah’a 

şükür yolumuz bellidir. Peygamber yoludur, herkese açıktır. Hidayet için gelen insanları 

kovamayız. Tabi 24 saat de gelinmez. Gelinecek vakit var, nerelere gelecek belli yerler var, 

24 saat de olmaz. Bazı süper akıllılar var, gece yarısı gelip kapı çalıyor, o da olmaz. 

Vakti var, zamanı var, insan edebiyle gelince hoş geldi, herkesin başımız üstünde 

yeri var. “Sizi kabul etmez, sakın gitmeyin!” diye bir şeyimiz yok. Dediğimiz gibi, sırf 

Müslüman, mü’min olan insanlar değil, kâfire bile kapımız açıktır. Tebliğ etmek için biz o 

kapıyı onlara kapatırsak, kıyamet günü bize davacı olurlar.  

“Biz oraya hidayeti, Allah yolunu aramaya gittik, bu insan bize kapıyı kapattı, bizi 

kabul etmedi, onun yüzünden bu hale düştük!” derse, o vakit sorumlu olursun. Ya hiç 

yapmayacaksın, bu işten vazgeçeceksin. Hatta vazgeçmiş olsan bile, bir insan gelse, sana 

bir şey sorsa, bildiğin bir şey varsa onu söyleyeceksin. Bilmiyorsan da “Ben bilmiyorum 

kardeşim ama şu insana git, sana daha iyi yardımcı olur.” diye yol göstereceksin.  

Bu yol işte böyledir yani oyuncak değil. Bir isterim, bir istemem diye bir şey yok. Şu 

gücendi, bu gücendi diye de biz bu yolu bırakacak halimiz yok. Emirdir, Allah ne zamana 

kadar, ne kadar ömür vermişse, inşallah ömrümüzün sonuna kadar Allah rızası için bu 

yolu devam ettirmeye niyet ettik. Kapımız herkese açıktır. Allah iyi insanları, hidayet 

olacak insanları bize göndersin. İyilerle olalım inşallah. İyi, güzel yolu gösterelim, 

Peygamber (s.a.v.) yolumuzu gösterelim inşallah.  
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