
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZÂHİR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Allah Azze ve Celle en şerefli olarak insanı yarattı. Bu sıfattan dolayı insana hürmet 
göstermek lazım ki insanoğlu hak yola gelsin, Allah yoluna gelsin. O yola gelince 
mükemmel olur. Herkesin başka bir yolu var, nasıl yaklaşıp, nasıl konuşulacak? Herkesin 
değişik bir tarzı var, herkese de ona göre yaklaşılır.  

Bazı insanlar sarık cübbeyle görünce, bırak konuşmayı, seni görünce kaçabilir. Ama 
başka türlü olabilir, normal, kendilerine benzeyen insanlar gelince, konuşarak, yavaş yavaş 
bu yolu, güzel yolu anlayarak bu yola girerler. Hem kendilerine fayda olmuş oluyor hem 
getirene fayda olur. Onun için, bazen bazı haller görünür, hikmetsiz insanlar; “Bu nasıl 
oluyor? Bu ne için böyle yapar?” diye itiraz ederler. Burada maksat o üstümüzdeki şey 
değil de o vesile olarak herkese yetişsin diye olabilir. Kılık kıyafeti sünnete uymaz, normal 
giyinen bir insandır ama onlar sünneti giyip de milleti kaçıranlardan daha faydalı olur.  

Her şeye hikmetle yaklaşmak lazım. Bir insanın giydiğine, dış görünüşüne bakıp da 
bu yaramaz demeyin, Allah herkesin kalbindekini bilir. Zahire, görünüşe aldanmak 
hikmetsizliktir. Herkesi kendinden daha iyi bileceksin. Benim yapamadığımı bu insanlar 
yapıyor diye Allah’a şükredeceksin çünkü kıskançlık olmaz. Bilakis ne kadar hizmet olursa, 
Allah’a hizmet, Peygamber’e hizmet olursa, bizim için o kadar iyidir. Ona sevinmek lazım. 
Allah ona da sana sevap yazar, kıskanırsan şeytan gibi olursun. “Ben ondan daha iyiyim, 
ben daha düzgün giyinmişim, ben daha fazla namaz kılıyorum…” Onu Allah bilir, sen mi 
kılıyorsun, o mu kılıyor belli değil. Sırları bilen Allah Azze ve Celle’dir. Onun için herkesi 
kendinden iyi bil. 

 “Allah lütfedip de bana yardım etmese, ben de üstümü başımı O’nun istediği gibi 
yapamazdım. Bu, Allah’ın lütfudur, benim iradem değil. O’nun iradesi olmasaydı ben 
yapamazdım.” demek lazım. Onun için, insanları tenkit etmeye sakın yanaşmayın. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Birini tenkit edip, ayıplarsan, o şeyin aynısı sana da 
olur.” Allah muhafaza etsin, Allah hepimize hidayet versin. Ümmeti Muhammet doğru 
yolda olsun, muhafaza olsun inşallah. 
Fatiha                   
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