İSLAM ÂDABI
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 buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim

ۚ َ ﱠ: ْ َ َ 5 َ ُ ُ َ ' َ ْ َ ﱠ
س
3  اﻟﻨﺎ89وﻟﻬﺎﺑ3ﺎم ﻧﺪا,وِﺗﻠﻚ اﻻ

“vetilke-l-eyyâmu nudâviluhâ beyne-nnâsi” (Âl-i İmrân Suresi - 140) “İnsanlar
arasında birisinden alıp birisine veriyoruz” diyor Allah Azze ve Celle. Bu dünya kimin
elinde olursa muhakkak bir gün gelir, o da gider. İnsanlar dünya için yaşıyoruz
zannediyorlar. Dünya için üzülmeye değmez. Allah’ın takdiri, Allah istediği gibi yapıyor.
İnsanlar neye layıksa Allah onlara veriyor.
Onun için, bizim itikadımız, kanaatimiz, Allah müminlerle beraberdir, Allah’a
inanmak yeter. Allah her şeye kadirdir, her işin bir hikmeti vardır. O hikmete dayalı olarak
birini alır, birini koyar ama bizim vazifemiz Allah’a itimat etmektir. Var olan Allah’tır,
O’ndan sonra başkası yoktur.
“Allahu Rabbi kefani Rabbi” Şeyh Efendi söylerdi bunu. “Allah bize yeter.” Allah
için yapıyorsan, Allah görüyor. Yok, dünya için yapıyorsan, o vakit yaptıkların boştur.
Onun için, dünyanın hali için üzülmeye gerekmez. Sen Allah’la beraber ol, bütün niyetin
Allah rızası için olsun, Allah mükâfatını verir. Yok, Allah rızası için değil, dünya için
yapıyorsan, o vakit üzül üzülebildiğin kadar çünkü hiçbir şeyin faydası olmadı demektir.
Dünyada da fayda olmaz, ahirette de olmaz.
Mühim olan Allah’ın rızasıdır. Allah böyle istemiş, Allah’a boyun eğeriz, başka
yapılacak şey yok. Dünyadır bu, dünya için üzülmeye değmez, Allah’ın emrine itaat emek
lazım. Sen her hâlükârda Allah’la beraber olacaksın; şiddette de ferahta da sıkıntıda da…
Öyle olursan cennette yaşamışsın, dünyada da cennettesin, ahirette de cennettesin. Yok,
öteki türlü olursan, işte bunu Müslümanlar anlayamıyor. Bir üzülüyorlar ki… Bu
nedendir? Çünkü esas İslam adabını unutmuşlar, İslam’da olmayan şeylere itibar etmişler.

Tarikat ehli her hâlükârda memnundur çünkü Rabbiyle beraberdir, Allah’ıyla
beraberdir. Bu dünya zibildir, itibar olmaz. Ama tarikatta olmayan kimse; “Şöyle olsaydı,
böyle olsaydı…” diye kendini üzer, kendine eziyet verir. Yok, hiç değmez, hiç üzülmeye
değmez. Rızkımızı Allah veriyor, yiyeceğimizi, içeceğimizi Allah veriyor. Alacağımız nefes
Allah’ın elindedir, kimsenin elinde değil. O itikatla olan insan rahat eder. Bu itikadı da
tarikat veriyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel yolundan giden tarikatlar veriyor.
Öteki türlü; “Ben şöyle yapacağım, böle yapacağım…” demek fayda etmiyor, bir
şey de kazandırmıyor. Şer gördüğümüz şeylerde hayır olabilir, hayır gördüğümüz şeyde de
şer olabilir. Her şeyde bir hayır vardır, Allah bize hayrını versin inşallah.
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