
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARA İSTEMEK 
 

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. 

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Utandırarak aldığınız şey haramdır, günah yani helal 

değil.” buyuruyor. Bu şeyi ben şeyhimize istiyorum, bilmem başkasına, dergâha istiyorum 
diye zorla yahut utandırarak alınan şey haramdır.  

Bizim ihvanlara kaç defa söyledik, gene ara ara haber alıyoruz, Allah duyuruyor 
demek ki. Bu şeyi yapmasınlar! Başka cemaatlere özenip de hareket edilmez. Tarikat cemaat 
değildir, tarikat Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in güzel yoludur. Kimseden istenmez bahusus 
gariban olan, Allah rızası için gelmiş kimseden almak olmaz. Bizim ihvanlardan ummadığın 
insanlar çıkıyor. Normalde Allah’a şükür iyidirler ama arada acayip şeyler oluyor. Onun için 
Şeyh için bir şey istiyoruz derlerse, şeyh hiçbir şey istemez, Allah’tan ister, kimseden istemez. 
İnsanlar buna dikkat etsinler.  

Bu şeyi kimseden kabul etmeyiz, Allah’tan isteriz, Allah gönderir. Milletten istemek 
Şeyh Baba’nın (k.s.) meşrebi değil, meşayihlerin meşrebi değil. İstemek hususunu biliyoruz, 
daha önce gördünüz. Milletten zorla; “Şunu ver, bunu ver, kurban ver…” diye tutturup, 
milletin yakasına kene gibi yapışıp, almadan bırakmayan cemaatler vardı. Onlar da Allah 
rızası için değilmiş, kendi menfaatleri içinmiş, onları da Allah rezil etti. Allah bizleri 
muhafaza etsin. Biz Allah rızası için hizmet ediyoruz, kimseden, fakir fukaradan istemek 
yok. Hiçbir şey istemeyiz. İsteyerek, “ver” diyerek olmaz.  

Sormadan, istemeden gelirse o vakit helaldir ama isteyerek gelirse günahtır. Dilencilik 
gibi oluyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Kıyamet günü dilencilerin etleri yüzlerinden 
dökülecek.” diyor. Biz ne için o mesuliyete, o vebale girelim? Bizim, kendini akıllı zanneden 
bazı kimseler var, haber de almayacağız zannederler ama Allah’a şükür lazım olan şeyleri 
Allah duyuruyor, tembih ettiriyor.  

Bu tembihtir, bizim adımıza yahut tarikat adına istemeyeceksin. Verirlerse Allah 
mükâfatlandırsın, utandırarak olmaz. Adamın üç kuruş parası var yahut bir şeyi var; “Bunu 
şeyhe ver.” demek olmaz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Onu yapanı Allah en sonunda rezil 
eder. Dünya ibretten ibarettir, milyonlar, milyarlar toplandı, en sonunda ne yaptıkları belli 
oldu, Allah rezil etti onları.  



 
 

 

 

 

 

O rezillik bir şey değil de ahirette verecekleri hesap daha zordur, daha kötüdür. Bu 
dünyadaki rezillik bir şey değil. Allah haram yemekten, kötülük yapmaktan muhafaza etsin. 
Allah hepimize akıl fikir versin, imanımıza kuvvet olsun inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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