
ŞERİATTAN ÇIKAN BİZDEN DEĞİLDİR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzü billâhi mine’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. 
 

Gene güzel aylar gelmeye başladı. Allah’ın mübarek üç ayları. Mübarek üç aylar bu 
Pazartesi başlıyor. Receb-i Şerif Allah’ın ayı, Şaban Peygamber Efendimiz’in ayı, Ramazan 
da ümmetin ayıdır. Üç aylar, manevi gıda ve ferahlık veren mübarek aylardır.  

Bu aylar Allah’ın herkese ihsanıdır. Kabul eden Allah’ın verdiği nimetten faydalanır. 
Kabul etmeyen de kendi bilir. Ama yine de herkese, bir umum olarak bütün dünyaya 
iniyor. İnsanlar da az veya çok nasipleniyor. Ama hakikaten kabul edip, bunu fırsat bilip, 
onları sevinerek kabul edenler başka. Hiç haberi olmadan, “İyi bir şey oldu, ferahlık oldu.” 
diyen insanlar da var. Onlar biraz sezerler ama neden olduğunu bilmezler.  

Recep ayı mübarek aydır. Önümüzdeki Perşembe Regaip kandilidir. İnşallah o 
geceyi beraber geçireceğiz. Allah kısmet ederse elimizden geldiği kadar ibadetle, taatle, 
Allah’ı zikretmekle geçireceğiz inşallah. Ondan sonra yirmi yedisinde de İsra - Miraç gecesi 
var. Peygamber Efendimiz’in(sav) mucizesi. Büyük, en büyük mucize Kur’an’dır. Büyük 
mucizelerden biri de İsra- Miraç’tır. İsra dediği, Peygamber Efendimiz’in Mekke’den 
Kudüs’e götürülmesidir. Miraç da göklere yükselmesidir.  

Zaman da Allah’ın bir mahlukudur. Allah(cc) Miraç mucizesinde zamanı kaldırdı. 
Bütün cenneti, cehennemi, yedi gök ne kadar varsa hepsini Peygamber Efendimiz seyretti. 
Normalde onları seyretmek milyonlarca sene ister. En sonunda Allah’ın huzuruna çıktı. 
Allah’ın Künh’ünü, yani nasıl olduğunu, Allah’tan başka bilen yok. Çünkü Allah 
mekandan da zamandan da münezzehtir.  

Allah’ın huzuruna, o mertebeye kimse erişemedi. Sadece Peygamber 
Efendimiz(sav) erişti. Cibril Aleyhisselam bile bir adım daha atamadı, atarsam yanarım 
dedi. İkinci adımda Allah yeniden yaratabilirdi ama öyle bir yanma olurdu ki orada, ikinci 
defa dönmesine imkan olmazdı. Onun için bir adım daha atamadı. En yüksek mertebeye 
Peygamber Efendimiz yetişti. Orada da hediye olarak beş vakit namaz verildi. Esasen elli 
vakitti. Musa Aleyhisselam kendi kavminden biliyor; “Elli vakti kılamazlar” demiş. Beş 
vakit, beş vakit inerek taa beş vakte kadar geldi namaz. Kırk beş, kırk, otuz beş, otuz, yirmi 
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beş derken, en sonunda beş vakte kadar indi. Musa Aleyhisselam; “Ümmetine bu da 
çoktur, bunu da yapmazlar” demiş. Peygamber Efendimiz de; “Ben artık utanırım. Elli 
vakitten beş vakte gelindi. Artık Rabbime söylemekten utanırım. Beş vakit ümmetim için 
tamamdır.” demiş. 

Çoğu insana bir vakit diyorsun, iki rekat kıl diyorsun; o bile zor geliyor insanlara. 
Namaz, Miraca çıktığı vakit Peygamber Efendimiz’e Allah’ın hediyesidir. Namaz o zaman 
farz oldu, ondan önce farz değildi. Bir de Bakara suresinin son iki ayeti, Amener Resulü 
hediye olundu. Allah Azze ve Celle doğrudan Peygamber Efendimiz’e hediye olarak verdi 
onu. Kalan bütün Kur’an Cibril Aleyhisselam vahyi ile geldi. O iki ayet Miraç’ta doğrudan 
Peygamber Efendimiz’e geldi. 

Onun için bu Recep ayı mübarek aydır. Onda oruç tutmak büyük sevaptır. Kazası 
olan kazalarını yapsın. O hem nafile yerine geçer hem borç yerine geçer. Zikirler 
çoğaltılabilir. “La ilahe İllallah” günde bin tane olsun Recep Ayı boyunca. Otuz rekat 
namaz var. Her iki günde iki rekat kılabilir. Yahut on günde on rekat kılabilir. Yani otuz 
rekat var bütün ayda. Pazartesi, Perşembe oruç tutulabilir. Daha fazla tutmak isteyen 
tutabilir.  

Bu ayda ibadet güzeldir de kötü huylarımız varsa, onlardan tövbe edelim. 
İkinci defa dönmemek üzere tövbe istiğfar edelim. Bahusus insan hakları çok mühim. 
İnsanları aldattım zannedersen, esas kendine eziyet vermiş oluyorsun. Kendini 
Allah’ın sevmediği kişi yapıyorsun. Kendi kendine eziyet vermiş oluyorsun. Kötü 
huylardan arınalım.  

Eskiden, eski insanlar bazen müptela olurlardı; kötü huyları olurdu. İçkisi, kumarı 
olanlar olurdu. İnsanoğlu ezelden beri günahkar. Ama onlar üç aylar gelince, üç aylarda bir 
şey yapmazlardı, tövbe ederlerdi. Şimdiki insanlar, bırak günahkarları, Müslüman geçinen 
insanlar bile neler yapıyor. Utanıyorsun, duyunca utanıyorsun. Ne biçim şey diyorsun. Sen 
Allah yolundayım diyorsun. Nafile namazdan, oruçtan vazgeçtik; bari milleti kandırma, 
millete eziyet verme, münafıklık yapma.  

Peygamber Efendimiz, münafığın alameti, nasıl münafık olduğu belli olur diyor; 
“Konuştuğu vakit yalan söyler. Biri emanet verdiği vakit emanete hıyanet eder. Söz verdiği 
vakit sözünde durmaz.” Bu tip insanlar çok bu zamanda. Onlar bu aylarda kötü hallerini 
düzeltsinler. Bu çok mühimdir.  

Bizi kandırabilirler. Biz iki kelime söylense kanıyoruz. Ama Allah’ı kandıramazlar. 
Allah’tan korksunlar, kendi nefislerini düzeltsinler. Hacı Mehmet’i herkes kandırır. İki 

2 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



kelimeyle kanarız, bir şey değil. Her tarafta hem bizi kandırıyorlar hem bize tabi olanları. 
Vekil mekil tanımayın, yalan söylüyorsa inanmayın. Biz şeriat ne diyorsa onu 
söylüyoruz. Eğri büğrü değiliz, düz yolda gidiyoruz. Eğriliği bilmediğimiz için 
herkesi iyi görüyoruz. Herkes de Allah’a şükür inananıyor. Ama arada böyle çıkınca çok 
utanıyoruz, üzülüyoruz. İnsanlar bize güvenip “Sizin adamınız!” diyor. Öyle adam, adam 
değil zaten. Adamlıkla alakası olmayan insanlar. Şeriattan kıl payı dışarı çıkanlar 
bizden değildir. Hele vekil olan insanlar katiyen. Öyle insanları vekillikten 
azlediyoruz. Hayatlarının sonuna kadar da vekil olamazlar. Tövbe edip, Allah’tan af 
dilesinler. Allah affederse sevinsinler çünkü kul hakkı var onların içinde.  

Bu şeyleri fazla söylemek istemeyiz ama iyi oldu. Bu makina da(kamera) esasen 
şeytana hizmet eder. Buradan biraz da Allah’a hizmet etsin. Bu makineler yüzünden ne 
ahlaksızlıklar oluyor. Adamın kan tepesine çıkıyor. Face mi, bes mi, pis mi denen 
şeyde katiyen kadın erkek birbiriyle konuşmasın! Yok arkadaşlık, yok bilmem ne. 
Terbiyesizlik, ne ahlaksızlık. Bu en büyük şeytan. Ne hafızı kaldı, ne hocası kaldı, 
ne bilmem nesi kaldı. Bu şeyle millet birbirlerine edepsizlik yapıyormuş. Bunu da burada 
söylüyoruz ki herkes duysun, herkes İslam ahlakı üzerine olsun.  

Recep ayı geliyor. Herkes kendi nefsini terbiyeye soksun, edebini muhafaza etsin. 
Şeyh Efendi’nin sevmediği şeydi, böyle kadın erkek karışık olsun. Müsamaha, bazı insanlar 
müsamahayı başka şey anlıyorlar. Dikkat edin! İslam ahlakı üzerine, Peygamber 
Efendimiz’in(sav) gösterdiği güzel, nurlu yollarda yürüyelim inşallah. Allah nefsimize 
uydurmasın. Bu şeytanın belalarından da muhafaza etsin hepimizi inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin  

17 Nisan 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sohbetleri 
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