
 

 
 
 
 
 
 

HÂL SAHİPLERİ VE SAHTEKÂRLAR 
 

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. 

 
 Allah’ın yolu açıktır, bellidir. Allah yolunda yalan olmaz, sahtekârlık olmaz. İnsanlar 
dünya için her türlü yalanı söylüyor, her türlü hileyi, kötülüğü yapıyor, gene de kendilerini 
haklı çıkarmaya uğraşıyorlar. Bu, şeytanın yoludur. Allah’ın yolu temizdir, kimseyi 
kandırmaz. Şeytan, “Bu doğru yoldur” diye, kötü yolları gösteriyor. Hâlbuki o yolda giden 
insan, kötü olduğunu, kötülük yaptığını bilerek gidiyor; sonunda da cehenneme yetişiyor.  
 

Allah Azze ve Celle yolu gösteriyor; “Allah’a inanın, Allah’a tevekkül edin.” diyor.  
 

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ   َوَعلَى اّلله
 
“Ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn” “Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül 

etsinler.” (Maide Suresi-11) Allah’a tevekkül edenin sonu hayırdır. Müslüman yalan 
söylemez, Müslüman kimseyi aldatmaz.  

 

 َمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا
 
“Men ğaşşanâ feleyse minnâ” “Bizi aldatan, bizden değildir.” diyor Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) Neyse, onu gösterir insanlara, iyi yolu gösterir. Bir insanı yola 
getireceğim diye, yalan söylemek olmaz. İnsanları kandırarak doğru yola getirmeye çalışan 
kimseler kendileri kanmıştır. Şeytan kandırmıştır onları. Yol belli, bildiğiniz doğruları 
söyleyin. Kendinize bir menfaat sağlamak için dini kullanmayın. Çünkü o vakit, az önce 
dediğimiz gibi şeytanın yolundan gitmiş olursunuz.  

 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize yolu göstermiş. İnsanların söylediğinin hiç birini 

söylemedi. Ama bu insanlar biraz kafadan hastadır, sakattır çünkü kolay değil, Peygamber  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Efendimiz (s.a.v.) ile buluşup görüşecek, evliyalarla görüşecek. Rüyada bile bir defa 
Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) gören insan saadete yetişmiştir. 

 
İşte diyorum ya, insanlar bazen hadlerini aşıyorlar. Ama kafadan bir şey varsa, o 

mazurdur. Allah herkesin aklına göre hesap eder. “İza aheze ma evheb, askata ma evceb” 
diyor. Yani; “Allah insanın aklını alırsa, ona hesap sormaz.” manasında. Hesap sormaz 
ama bu insan gayri mükellef, mükellef değil. Öyle insanların peşine gitmek olmaz çünkü 
onlar dediğimiz gibi hâl sahibidir. Hâl sahibi dediğimiz meczuplardır.  

 
“Meczuplarla fazla durmayın.” diyor Şeyh Efendi. Çünkü onlar divanedir ve 

Allah’ın meczuplarıdır. Sağı solu belli olmaz; dua eder, beddua eder, hangisi rastlarsa onu 
yapar. O vakit sana zararı gelir. Onun için, Meşayihler “uzak durun” diyor. Öyle 
insanlardan uzak durun. Onlar tabi Allah’ın hikmeti insanların arasında dolaşır. Bazı 
insanlar Meşayihlere tâbi olmaz, onların peşinde gider; mürit olur, ondan sonra 
sabredemez. Kolay değildir. “Sahib ahval, la tetehammel lehul cibal” diyor. Yani “O hâl 
sahiplerini dağlar bile kaldıramaz.”  

 
Onu söylüyoruz ki iki kısım var; biri o hâl sahipleri, bir de sahtekârlar. Sahtekârlar 

da insanlar kendisine tâbi olsunlar diye bir hayli atıp tutarlar. İnsanlar da saftır, Allah’ın 
yolunu gösteren insanların yanına gitmez; böyle insanlara gidip, bir de inanırlar. O vakit, 
gidene değil, o şahsa hesap sorulacak. Tabi ötekiler de zarar görür çünkü boş insanın 
peşinden gidiyorlar, nasihat dinlemiyorlar. Kendileri bilir. Dünyada milyonlarca adam var. 
Herkesi tutup da söyleyemezsin, men edemezsin. Söylesen bile, adam “hürriyet var” der 
ve istediği yere gidebilir.  

 
Allah bu gibi insanlardan muhafaza etsin çünkü dediğimiz gibi doğru yolu gösteren 

de var, şeytan yolunu gösteren de var. Yalan, işin içine girince bir fayda olmaz. Yani niyet 
iyi olsa bile, daha ileride şeriata, Allah’ın emrine, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) emrine muhalif 
şeyler çıkabiliyor.  

 
Tarikatımız şeriata riayet eden, şeriatı takip eden ve şeriatın özü olan bir tarikattır. 

Nakşibendi tarikatı dört mezhebi de kabul eder. Şimdi yeni moda çıktı, mezhepleri de 
istemiyorlar. “Biz anlarız, biz ederiz” diye lüzumsuz işlere giriyorlar. Bir söz var, ne derler, 
“Barutu keşfetmeye lüzum yok, zaten keşfedilmiş.” Adamlar patlatmış, ölmüş, kalkmış, en 
sonunda bir şey bulmuşlar. Sen de gidip, o kadar uğraşıp da kendine bir yol bulmana gerek 
yok. Zaten mezhebin yolunu okumaya kalksan, sana on sene yetmez. Şeriatı okusan elli 
sene ister. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bu hazır olanı artık sen kalkıp da yapacağım dersen, hiçbir şey yapamazsan, ancak fitne 
yaparsın. Fitne de lanetlenmiştir çünkü başkalarının da kafalarını bulandırırsın. Ona hiç 
gerek yok.  

 
Allah’ın bize nimet olarak gösterdiği bu imamlar, bizim için hizmet ettiler, Allah 

için hizmet ettiler, ümmet için hizmet ettiler. Hiç bir menfaatleri yoktu, maddi olarak hiç 
bir kazançları da yoktu çünkü imamların kendi işleri vardı. İşlerinden hem kendi 
maişetlerine ayırırlardı hem fakir fukaraya verirlerdi hem de talebe okuturlardı. Gelen 
talebeden, yazdığı kitaplardan yahut verdiği fetvalardan bir kuruş almazlardı. Maddi bir 
fayda gözetmezlerdi. Hatta sultanlara bile ters düştükleri oldu; hapse girdiler, eziyet 
gördüler ama dönmediler.  

 
Şimdiki insanlar, Allah akıl fikir versin her türlü fetvayı verirler. Bunlara mı tâbi 

olacağız? Parayı bir göster, sana istediğin şekilde fetva verirler. İşte görüyoruz, televizyona 
çıkan insanlar hiç olmayacak şeyleri söylüyor, Kur’an’dan diye bar bar bağırıyorlar. Ne için 
çıkıyor bu adamlar? En başta para için çıkıyorlar. Şöhret dediğimiz şey zaten para demek. 
Şöhreti paraya çevirmek için dinlerini satıyorlar, her şeylerini satıyorlar.  

 
Dediğimiz gibi, bizim tarikatımız şeriata ve mezheplere bağlıdır. Eskiden çok hak 

mezhep vardı ama çok olunca karmakarışık oldu. Sonra dört mezhepte herkes ittifak etti. 
Müslümanlar bu dört mezhepten birine tâbi olmalı. Her memlekete uyan mezhep var.  

 
Türklerde Hanefi Mezhebi daha fazla, Araplarda Şafii, Afrikalılarda Hanbeli ve 

Maliki. İsteyen insan bir mezhebe tâbi olabilir. Kişi çok zorda olursa öteki mezhebi taklit 
edebilir ama çok zorda olursa. Yani keyfine göre, “Şimdi sabahtan akşama kadar dört tane 
mezhebi yapayım.” diye olmaz. Birinden birine tâbi olacaksınız.  

 
Tarikatımızın söylediği budur, öğrettiği şeyler bunlardır. Bunun dışında; “Uçtum, 

indim, kalktım, gittim, geldim.” diye bir şey yok. Tarikat budur, başka şey söyleyenlere 
itibar etmeyin. Dediğimiz gibi, ikisinden biri hâl sahibidir, ona da tâbi olunmaz. Sahtekâr 
olabilir, ona da tâbi olunmaz. Başka bir şey değil.  

 
Allah hepimizi muhafaza etsin, iki kuruşluk dünya için nefsimize uydurmasın. 

Dünya seni yutmasın, dikkat et! Sen dünyaya mâlik olamazsın. Dünya seni yutar, nefsin 
seni yutar, şeytan yutar. Allah (c.c.) öyle insanlardan muhafaza etsin. Uyanık olun, 
Müslümanlar uyanık olsun.  

 
Ve Min Allahu Tevfik                                Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
El Fatiha                                             19 Şubat 2016/10 Cemaziyelevvel 1437 Tarihli Sohbeti              
                                                                                   Akbaba Dergâhı 
 


