
TARİKATIMIZ AÇIKTIR 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
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. 

 

İnsanlar hayır işlerlerse kendilerine, şer isterlerse ancak kendilerine olur. Allah 
insana yapabileceğinden fazla bir şey emretmez. Yapabileceği kadar verir, yapamadığını 
Allah teklif etmez. Allah Azze ve Celle’nin bütün teklif ettikleri yapılabilecek şeylerdir. 
İnsanlar rahat rahat yapabilir. Ama bazı insanlar çeşitli nedenlerden dolayı yapmıyor, bir 
de lüzumsuz şeylere kalkıyorlar. 

 Bazıları gizli gizli “Ben şöyleyim, ben böyleyim…” diye milleti kandırıyorlar. 
Arkadan veya gizlice fısır fısır konuşuyorlar. Yüzüne bakınca da başka bir şey söylüyorlar. 
İnsanları kandırarak bir topluluk oluşturuyorlar. Yani tam münafık sıfatı! Bizim Allah’a 
şükür dinimiz açık, tarikatımız da açık. Gizli olunca yoldan çıkmış oluyor. Bâtıni denen 
fırkalar var, onlar sapıtmıştır. İnsanlar kendilerinin ne olduğunu bilsin istemiyorlar. Çünkü 
bilinirse çoğu insan kanmaz. Fazla bilinmezse az insan kanar. Ya menfaat için şeytana 
kanmış oluyorlar yahut saflıklarından, akılsızlıklarından onlara kanıyorlar. 

 Bizim tarikatımız, gördüğünüz şekildedir. Başka şey emrettiğimiz bir şey yok. Gizli 
saklı hiçbir şey yok. Bizim söylediğimiz hem şeriatın emrettiği hem de tarikatın 
emrettiğidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v): “La ilahe illallah Muhammeden Resullullah 
diyenler cennete girecektir.” diyor. Onu söylüyoruz. Başka bir şey yok. Şöyle yapacaksınız, 
böyle yapacaksınız yok. Lüzumsuz şeylere girmeye gerek yok. Saf, temiz, kısadan, 
kestirmeden Allah’a gidersiniz. Başka dolambaçlı yollara, şuna buna sakın kanmayın. 
Sahtekâr, her türlü sahtekâr çok.  

Allah hepimizi bu insanlardan muhafaza etsin. Allah şerlerini kendilerine çevirsin. 
Ayet-i Kerime’de de diyor: “Yaptıkları hile ancak kendilerine zarar verir.” Allah onlara da 
akıl fikir versin. İnsanlara zarar vermesinler inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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