
	
	

	

	

	

	

 
HACI MESTAN EFENDİ 

 
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 emri yürür. Allah bizi bu dünyada ebedi olarak bırakmadı. Allah Azze ve 

Celle buyurdu:  

ِ َوإِنَّا إِلَْیِھ َراِجعونَ   إِنَّا 3ِّ
 
“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” (Bakara Suresi-156) “Allah’tan geldik, Allah’a 

döneceğiz.” Allah rahmet eylesin, Hacı Mestan Ağabeyimizle 33 senedir beraberiz. 
Kendisi çoğu vakit Şeyh Efendi’nin yanında bulundu. 

Şeyh Efendi severdi kendisini, himmet de etti, onun makamı yükseldi. Mühim olan 
odur. Allah’ın verdiği ömür sınırlıdır. Maşallah, Allah’a şükür, sanırım 77 yaşına kadar 
yaşadı. Demek ki hayatının yarısına yakınında Şeyh Efendi’yle beraber oldu. Şeyh Efendi 
de ona himmet etti, yardım etti. Gittiği yerlerde makbul insan oldu, kendisini beklerlerdi, 
nereye giderse kapılar açılırdı.  

Hal sahibiydi. Hal sahibi dediği yani zor insan. “Sahibu'l Ehval la tetehammeluhul 
cibal” demişler. “Hal sahibine dağlar dayanmaz.” Bazen insanın kaldıramadığı şeyler söyler 
yahut yapar, bazen de değişik şeyler olurdu. Ama Şeyh Efendi’nin himmetiyle o halde bile 
çok iyi muhafaza oldu. Çok hal sahipleri vardır ki kimse onları ne tanır ne yanına yaklaşır. 
Şeyh Efendi’nin himmetiyle, Şeyh Efendi’nin kerametiyle, neredeyse bütün dünyayı 
söylesek yeridir; tâ Amerika’dan, Malezya’dan, Endonezya, Afrika neresi varsa, nereye 
gitsek herkes hacıyı sorardı. Allah rahmet eylesin.  

Şeyhlerle beraber oldu mu onlar insanı saadete eriştirir, hem dünyada hem ahirette. 
Onlarla olan “Lâ yeşkâ celisuhum” diyor. Onlarla oturan şekavet ehli olmaz, kötülük 
görmez, devamlı muhafaza altındadırlar. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi’yi epeyce 
neşelendirirdi, güldürürdü. Hacıyla çok güzel hatıralar var. Hem iki defa halvette 
beraberdik, hem hacda da iki defa beraber olduk, bazı yolculuklarda da beraber olduk. 



	
	

  

 

 

 

Allah rahmet eylesin, güzel insandı, eski adapları bilirdi. Çoğu insan şimdi bazı 
şeyleri bilmez, o onları bilirdi. Onları hatırlatır, Şeyh Efendi’ye de bazen söylerdi. Şeyh 
Efendi de “Nedir bu? Buna ne derler? Nasıl yaparsın?” diye söylerdi, hoşuna giderdi Şeyh 
Efendi’nin. Bir gülerdi ferah ederdi, onun Şeyh Efendi’yle şakası çoktu.  

Şeyh Efendi aşağıda yemek yerdi, bir keresinde birisine işaret etti, ne kadar çatal, 
kaşık varsa Hacı Mestan’ın cebine doldurdu, onun haberi yok. Ondan sonra o yetmedi, bu 
defa kavun karpuz da attılar. Ondan sonra Şeyh Efendi kah kah kah güldü. Şeyh 
Efendi’nin ona böyle şakaları olurdu. Başkalarına o kadar yapmazdı ama bunu hususi 
çağırttırırdı. Kendisi de bilirdi aslında görmemezlikten gelirdi, Allah rahmet eylesin.  

Ama dediğimiz gibi insanlık hâli, kimse ilelebet yaşamaz. Allah rahmet eylesin, bu 
da hoş seda bıraktı. Nasrettin Hoca gibi epeyce bir icraatı vardı, güzel halleri vardı. Onları 
hatırladıkça onu rahmetle anacağız inşallah. İnsan sevdiğiyle beraber olur. Teşbih olarak; 
biz Londra’dan gelirken oradaki insanlar üzüldüler, buradakiler, karşılayanlar sevindiler.  

Ahirete gidince de aynı şekildedir. Biz buradan üzülerek gönderiyoruz, orada Şeyh 
Efendiler, mü’minler, arkadaşları, akrabaları, annesi, babası, hepsi onu sevinerek 
karşılarlar. Çünkü maşallah halleri Allah içindi, hiç başka şeyi yoktu. Allah da inşallah 
cennetlik yapmıştır, inşallah cennetlikler karşılarlar onu orada. Şimdi bu vücuttan kurtuldu, 
cennet bahçelerindedir inşallah.  

Allah hepimize böyle güzel haller nasip etsin. Bu haller hepimizin başına gelecek. 
Bizim hocaların dediği gibi, bir şiir söylerler: “Ölüm kötüyse peygamberler ölmezdi” diyor. 
Ölüm herkesin başına gelecek, mühim olan ona hazırlıklı olup, orada bizi sevinerek 
karşılasınlar inşallah. Mekânı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine nail 
olalım inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha  
Ruhları için Fatiha    Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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Akbaba Dergâhı 	


