
MALEZYALILAR İÇİN 

İnşallah bir kaç kelime söyleyeceğiz. Size hitap etmek için ilk defa buradayız. Yaklaşık 5 
10 dakika konuşacağız. Burada toplandığınız için teşekkür ederiz. Elhamdülillah uzaklardan 
geliyoruz ama Allah için geldiğimizden mutluyuz. Birçok insan bu hayatta neden var olduğunu 
bilmiyor. Elhamdülillah Meşayıhlar Allah’ın bizi neden yarattığını, hikmetini bize anlattı. İnsan 
olmak Allah’ın büyük bir keremidir. Ama insanların çoğu bu ikramı bilmez. Hatta neden 
burada, bu dünyada olduğumuzu sorarlar. Allah seni göndermiş, yaratılanlar içinde 
dünyadaki en yükseği olarak yaratmış. Sen de bunu bilmezsin. Neden bilmezsin? Çünkü 
kılavuz aramıyorsun. Peygamber Efendimiz’in(SAV) izinde gidiyoruz, O bizim rehberimizdir. O 
en şerefli ve en cömertidir. Herkes için en iyisidir. Ama insanlar cahildirler. Üniversite bitirdik, 
Ph. D. (doktora) bitirdik derler. Burada ne derler bilmiyorum, terimleri pek bilmiyorum. Bir 
defasında Mevlana Şeyh Nazım Hz. ile beraberdik. Birisi geldi ve oğlum “Ph.(Doktora)” 
yapıyor dedi. Mevlana “Ne?” dedi. Umursamadı yani. 

Cahil kişi Allah’ı bilmeyen, Yaratıcıyı bilmeyen, ve Peygamber Efendimiz’i (SAV) 
bilmeyendir. Onlara yazıktır. Gözleri önünde olanı hayatları boyunca bulmaya çalışırlar. 
Oraya buraya bakarlar, ama aslında önündedir. Bakarsan hem burada hem ahirette 
kurtulursun. Ama eliyle bir yana dürtüp, “Hayır bu değil, bulamadık, bulamıyoruz,” derler. Bu 
onlar için kötüdür. Elhamdülillah Mevlana bize doğru yolu gösterdi. İyi ve akıllı insanlar, 
Allah’ın lütfuna mazhar olan insanlar onu bulur.  

Mevlana önce Londra’da idi. Çok küçük bir odada sohbet verirdi. O okyanus gibidir, 
bizim gibi değil. Sohbetine gelenler 15-20 kişiydi. Okyanus gibi sohbet ve ilim veriyordu. 
Ümmetin ve İslam’ın istikbali için uğraşıyordu. Bir buluşmada Raja Aşman Rahmetullahi Aleyh 
gelmişti. Çok iyi ve akıllı bir insandı. Mevlana’nın elini tuttu ve hiç bir zaman bırakmadı. 
Kendisi ahirete göçmüştür. Biz onu göremesek de O bizi görüyor. Bu insanlardan da 
memnundur. Ondan sonra devam edenler de Peygamber Efendimiz’in(SAV) ve ondan sonra 
gelen rehberlerin bereketiyle daha da büyütüyorlar. Tek tek, ta ki Mevlana Şeyhimize kadar 
bütün rehberlerin bereketiyle. O da en alimidir, yaptığı kolay değildir.  

Mevlana çok uğraştı ve kaç kişi olduğuna bakmadı. Bir keresinde namaz kılıyorduk, bir 
saf vardı, dedi ki: “Böyle olduğuna bakmayın. Cinler’den binlerce saf vardır arkamda.” 
Onları görüyordu. Yani birkaç insan var, neden konuşayım demiyordu. Bir kişi bile olsa onun 
için de konuşurum diyordu. Yüz bin kişi de olsa aynıdır. O, ilmini insanlara vermek istiyordu. 
Elhamdülillah veriyor, ilmi de devam ediyor. Kıyamete kadar yeterlidir. Biz sadece onun 
bereketiyle burada oturuyoruz. Herhangi bir şey konuşabiliriz ve olur. Sohbet tarikatta en 
önemli şeydir. Onun gibi olmak için ve meclisimize bereket olması için uğraşıyoruz. 
Elhamdülillah memnunuz. Uzun mesafeden geliyoruz ama gittiğimiz her yerde, her yerde 
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aynı hissiyat var. Hissediyorsun. Birçok tanımadığımız insan var, ona rağmen aynı mutluluğu 
hissediyorsun. Biz beraber olmaktan mutluyuz. İnsanlar vardığımızda mutlu, gittiğimizde 
üzgün oluyor. Ama ne yapalım? Bu dünyadır. Ama inşallah ahirette Peygamber Efendimiz’i, 
Meşayıhımızı seven herkes bir arada olacak. “El-mar’u ma’a men ahab,” hadistir. Peygamber 
Efendimiz demiştir: “ İnsan cennette sevdiği ile beraber olacaktır.” Yani İnşallah hepimiz 
beraber olacağız. Raja Aşman da, merak etmeyin. Allah ona burada makam vermiştir. Her 
zaman evliyalar onun makamındadır. Bir şey olduğunda buraya gelip iki rekat namaz kılıp 
Allah’tan isteyebilirsiniz. Allah size istediğinizi verir. Elhamdülillah mutluyuz. Uzaklardan 
geliyoruz ama komşu gibiyiz. Burası sıcak olur, 30 derece fark var dediler. Ama elhamdülillah 
benim için sıcak değil. Rahatım, mutluyum ve sıcak hissetmiyorum, elhamdülillah. Şikayet 
etmeyin. Şikayet etmezseniz Allah sizin için herşeyi iyi yapar.   

Şeriatı takip ediyoruz. Bu Malezyalı insanları Mevlana 60 senedir, ilk Hacca gitiğinden 
beri seviyor. Onları Hac’da görmüş. “Nazik insanlar.” dedi. Velhasıl burada olmaktan 
memnunuz. Ama bazıları yanlış yönlendirilmiş. Nakşibendi Tarikatı’nı Şeriatın dışındaymış 
gibi göstermeye çalışıyorlar. Hayır, Nakşibendi Tarikatı Şeriatın kalbidir. Kimse de Şeriatı 
Nakşibendiler kadar yakalayamaz. Bunu kardeşlerimize, bu nazik insanlara, Malezyalılar’a 
söylemek istiyoruz. Yanlış yönlendirilmeyin. Sui zan da iyi değildir. “İnna ba’daz zanni ismun.” 
“Kardeşleriniz hakkında kötü düşünmeyin.” Biz Peygamber Efendimiz (SAV) ile beraberiz. 
Dört Halife’ye de saygılıyız. Bütün Sahabeye saygılıyız, onlara küfretmeyiz. Ehl-i Beyte de 
saygılıyız çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) “Saygı duyun!” dedi. Bunlar Nakşibendi 
Tarikatı’nın ana düsturudur. Buradan insanlarımıza, ulemaya, alimlere ve profesörlere 
diyoruz ki insanları yanlış yönlendirmeyin. Biz sizin gibiyiz. Ama bilemediğimiz birçok insan 
bunları, Ehl-i Beyti, Sahabeyi saymıyor. Bu da büyük günahtır. Peygamber Efendimiz’in(SAV) 
karşısında olduğunuzda, sizi aramayacak. En önemli şey de Peygamber Efendimiz’den (SAV) 
şefaat almaktır. Onun şefaati olmadan senin için hiç iyi olmayacak.  

Hepimiz günahkar insanlarız. Tövbe etmeliyiz. İki gün önce hadiste okudum. 
Peygamber Efendimiz (SAV) : “Günahkar olmak gururlu olmaktan iyidir.” diyor. Şimdi öyle 
insanlar var ki: “Biz iyiyiz, en iyisiyiz. Namaz kılıyoruz, şunu bunu yapıyoruz…” deyip 
gururlanırlar. Biz gururlu değiliz, kabul ediyoruz, Peygamber Efendimiz gibi günahsız değiliz. 
Herkes günah işleyebilir. Yani günahkarız ve Allah’tan mağfiret dileriz. Bu da önemlidir. 
İnsanlar bunu bilmeli. Bu çok önemli bir noktadır. Peygamber Efendimiz (SAV) ne demiştir? 
“Düşünmelisiniz. Günahkar olmak gururlu olmaktan iyidir.” Her şeyin en iyisini yaparsın, 
alimsindir ama gururlusundur, çok gururlusundur. Böylece Şeytan gibi yapmış olursun. 
Estaizu Billah.  

Allah bizi Peygamber Efendimiz’i(SAV) takip eden, şefaatini talep eden ve onu seven 
insanlardan yapsın. İnşallah, Allah bu memleketi her türlü kötülükten, özellikle de Şeytan’ın 
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kötülüğünden, emn-i eman eylesin. Allah Sultanlara bereket verir. Allah Sultanları sever. 
Çünkü Allah yaratıcıdır, herkesi farklı yaratmıştır. Yani seçim yapıp da sultan olayım 
diyemezsin. Hayır, Allah kendi seçimini yapmıştır. Bu insanları sultan yapmıştır. Böylece senin 
seçim yapmana gerek yok. Bazı insanların özelliği hekim olmaktır, bazıları profesör, bazıları 
inşaatçı olur. Allah böyle yaratmıştır onları. Şeytan tarafından kandırılıp da bunu değiştirmek 
istiyoruz demeyin. Allah böyle yapmıştır, sen değiştirince kargaşaya sebep olur. Öncelikle 
senin için iyi olmaz. Elhamdülillah burada sultan ve bereket vardır. “Es-Sultan Dillullah fil-
Ard.” Allah onları daha güçlü yapsın. Sünneti ve Tarikatı, Şeriatın kalbini takip etmelerini 
nasip etsin İnşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik, El-Fatiha. 
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