
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TARİKATIN AMACI 
 

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. 

Tarikatımız edep öğretmek içindir, iyi bir insan olmak içindir, kâmil insana 
benzemek içindir. Tarikata gelip de tarikatı o maksatla istemeyen insan boşuna gelmiştir. 
İki gün geliyorlar; “Biz bunu gördük, şunu gördük, sahabeyi gördük, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i gördük, konuştuk, şeyhin türbesine gittik, onunla konuştuk…” diye 
çıkıp geliyorlar, ondan sonra birbirleriyle rekabet ediyorlar. Bunlar bizim tarikatın vazifesi 
değil, emri değil, hiçbir şey değil. Hatta bu şey hastalıktır; akıl hastalığı olabilir yahut 
üçkâğıtçılık olabilir. Böyle diyen insanlara ehemmiyet vermeye gerek yok.  

Bizim tarikatımız açıktır, şeriata uygundur, nefsini terbiye etmek içindir. Kalkıp da 
“Ben şöyleyim, ben böyleyim…” diyen insanın yaptığı bencillikten başka bir şey değildir. 
Onun için buna dikkat etmek lazım. Daha tarikata adımını atar atmaz şeytan adamı yere 
seriyor, tarikatla hiç alakası olmayan şeyleri yaptırıyor ondan sonra. Bu olmaz, tarikatımız 
edepledir. Şeyh kimseyi kovmaz, gelene hoş geldin, gidene güle güle der. Şeyh kimseyi 
kovmaz ama sen kalkıp da başkasına gidersin, gelirsin, o da olmaz. Burası senin bildiğin 
yer değildir. Mesaj göndereceksin, şunu yapacaksın, yok bunu yapacaksın, o bunu 
yapacak… İnsanların tarikattan hiç haberleri yok, devlete şikâyet ediyor, polise şikâyet 
ediyor. Bizimki, buradaki gönül meselesidir. Allah kimi gönderirse kapı açıktır, kendi 
beğenmediği vakit de Allah gene onu başka yere gönderir.  

Onun için buna dikkat etmek lazım bahusus tarikattan haberleri olmayanlar için. 
Bütün vakit herkesin mesajına cevap verecek halimiz yok, herkesin keyfine göre değildir 
bu. Ona dikkat etsinler. Beğenmeyen olursa, kalbi nereye meylederse oraya gitsin. Bizim 
kimseyi kovduğumuz yok ama bize meyli varsa gelsinler, meyilleri yoksa giderler. Nereye 
kalbi ısınıyorsa oraya gitsin demek istiyoruz, buraya ısınıyorsa tamam. 

Tarikat, şeyhin istediği gibidir. Sen şeyhe “Şöyle yap, böyle yap…” diyemezsin. 
Onun için, nerede şikâyet yahut beğenmedikleri bir şey varsa, Allah bir yolunu gösterip 
onları uzaklaştırır. Şeyh Babanın (k.s.) zamanında çok insanlar vardı. Şeyh Baba (k.s.) 
hepsini bilirdi. Kimdir, kim değildir şeyh bilir. Ama şeyh onlara tahammül ediyor.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Mecburen tahammül ediyor. Başkalarına zararı olduğu halde tahammül ediyor, tâ ki 
kendileri gitsin. Demek onların da vazifesi milleti kaçırmaktır, o da bir vazifedir. 
Tahammül edemeyen kaçıyor, tahammül eden kalıyor. Allah bizi imtihanlardan geçirsin, 
bizi nefsimize uydurmasın.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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