
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÂBİ OLMAK 
 

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. 

 

Sadakat, tarikatın güzel adabındandır. Şeyhe bağlandın mı ona tâbi olacaksın. Şeyh, 
Allah rızası için seni hak yola götüren insandır. Onun için nefsine uymayacaksın. Ya şeyhine 
uyacaksın ya nefsine uyman lazım. Bir şey söylediğinde yahut bir şey yapınca tabi Allah rızası 
için söyleniyor, kimseden bir menfaati yok, maksat Allah’ın rızasıdır.  

Allah insanları hidayete ulaştırmak için peygamberleri göndermiş. Sahabelerle, 
meşayihlerle, mürşitlerle bu vazife devam eder. Onun için bir mürşide bağlı olunca, hakiki 
mürşit olunca ne ala, ne mutlu, bulduysan güzel. Bulamadıysan o başka mesele ama 
bulduysan ona tâbi olacaksın, nefsine tâbi olmayacaksın. Ya nefsine tâbi olacaksın ya 
mürşide tâbi olacaksın. Mürşit senin hoşuna gitmeyen bir şey yapınca itaatsizlik yapıp da 
ona “Sen şöylesin, sen böylesin…” diyemezsin. Beğenmediysen çekip gidersin, mürşit seni 
bağlamıyor. 

Onun için, mühim olan sadakattir. Nefsinin hoşuna giden bir şey olup da hoşuna 
gitmediği vakit kaçmak nefsine tâbi olmaktır. Allah muhafaza etsin, Allah nefsimize 
uydurmasın. Allah’a şükür senelerdir bu yoldayız. Bu insanlar gelir gider. Küçüklüğümüzden 
beri bu yoldayız. Şeyh Babamız’ın (k.s.) zamanında da bakarsın bazı insanlar tâbidirler, 
birkaç vakit sonra ortada gözükmezler. Demek ki onların kısmetleri yok. Bir de kısmetten 
maada şeyhine değil, mürşide değil, nefsine tâbidirler. Allah muhafaza etsin. Hiç olmazsa 
nefsine köle olma. Beğenmedin çek git, bir şey değil ama özürler bulup da nefsini tezkiye 
etme. Bu yol nefis terbiyesi içindir, tarikat yolu terbiye yoludur. Bismillâhirrahmânirrahim; 
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“Eraeyte meni-tteḣaże ilâhehu hevâhu” (Furkan Suresi – 43) “Hevasını, nefsini ilah, 
tanrı olarak kabul etmiş. Onun dediğini yapıyor, başka hak olan şeyleri kabul etmiyor.” Allah 
muhafaza etsin, Allah nefsin şerrinden muhafaza etsin. Bazı şeyler var, imtihandır. Zaten 
imtihan ehli değiliz. En ufak bir şeyde, nefsine uymayınca kaçıp gidiyor, bir de rezalet 
çıkarıyor. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah eylesin, nefsimize uydurmasın inşallah.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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