
BİR MÜRŞİDE TABİİ OLUN 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Tarikata, şeyhe, mürşide tabii olmanın çok faydaları var. Hem kişinin kendine 
faydası var hem topluma, ümmete, insanlara faydası var. Şimdi bazı insanlar kitaptan, kitap 
değil de doğrudan adamlar Kur’an’dan hüküm çıkarıp insanlara uygulamaya kalkınca 
milyonlarca fikir çıkıyor. Her kafadan bir ses çıkacak, onu uygulamaya kalkacaklar, o 
olmaz.  

Çünkü o hükümleri âlimler, meşayıhlar güzel bir şekilde göstermişler, ne yapılacak 
ne edilecek anlatmışlar. Sen kalkıp da kendi kafana göre bir şey söylersen iyilik yapıyorum 
zannedersin. Aslında hem kendine zarar vermiş olursun hem insanlara zarar vermiş 
olursun.  

Tamam, Kur’an her şeyi güzel söylüyor ama senin anlayacağın mesele değil. 
Âlimler, fakihler, imamlar o meseleleri en ince noktasına kadar araştırmışlar, söylemişler. 
Sen kalkıp da kendine göre yorum yaparsan, iyilik değil de kötülük yapmış olursun.  

“İnsanlara sevdirin!” diyor. Dini sevdirin, kolaylık gösterin. Kolaylık göstereyim 
derken sen bir şey yaparsın, sana kolaydır ama başkasına kolay değil. Hiç okuma yazma 
bilmeyen çocuğa kalkıp da matematik göstersen anlamaz, kaçar. Başka yapacağı bir şey 
yok. Yapacağınız işlerde kolaylık gösterin. Şeriat imamları, mezhep imamları, âlimler ne 
demiş ona göre yapman lazım, kendi kafana göre değil. Sırf Kur’an’dan hüküm 
çıkaramazsın.  

Bu gördüğümüz vaziyet ondandır. Eskiden bir tane diktatör vardı. Şimdi yüz bin 
tane diktatör var. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Bir tane mi daha iyi, yüz bin 
tane mi? Hiç olmazsa bir tanesiyle gene idare ediyorsun, ne yaptığını ne ettiğini biliyorsun. 
Ama kalkıp da herkes kendi kafasına göre iyilik yaparım derse ortalık darmadağın oluyor. 
Buna dikkat edin. Bir mürşide tabii olursanız yapılacak şeyleri size daha iyi gösterir. 

Ve Min Allahu Tevfik   
El Fatiha 
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