
 
 

 

 

 

 

 
YALANCI ŞAHİTLİKTEN SAKININ 

 
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. 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

 

اِدقِيهَ   يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىاْ اتَّقُىاْ اّلّلَ َوُكىوُىاْ َمَع الصَّ
 

“Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn” (Tevbe Suresi-119) 

Allah’ın emridir. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun, Allah’tan sakının, sadıklarla beraber 

olun.” Sadık dediği, doğru söyleyenlerdir. Doğru insanlarla beraber olun.  

Allah’tan korkmak lazım. Ne için Allah’tan korkacaksın? Çünkü Allah her şeyi 

görüyor, her şeyi biliyor. Sen bir iyilik yaptın mı Allah sana on misli, bin misli de veriyor 

ama kötülük yaptın mı onun da cezasını alacaksın. İşte onun için Allah’tan sakınacaksın, 

Allah’tan korkacaksın. Yaptığın şey boşa gidecek zannetme, hesabını vereceksin! O yüzden 

diyor ki: “Allah’tan kork!” 

Daha önceki zamanlarda da insanlar aynıydı. Zannetme ki onlar daha iyi zamanda 

yaşadıkları için günah yapmazlardı; yaparlardı, onlar da yapardı. Günahtan sakının! 

Günahların büyüğü var, küçüğü var. Bazı insanlar sadece adam öldürmek, içki içmek, zina 

yapmak, hırsızlık yapmak gibi günahları büyük günah zannederler. Büyük günahlar 

bunlardan ibarettir zannederler.  

Adam beş vakit namaz kılar ama her şeyi yapar, sonra da “Ben büyük günah 

yapmıyorum.” der. Ama onlar da büyük günahlardan biri, yalancı şahitlik yapmak da 

büyük günah. İnsanlar buna dikkat etsin. Hocanı korumak için yalancı şahitlik yaptın mı 

sen kurtulamazsın. Ustanı korumak için yalancı şahitlik yaptın, ondan da kurtulamazsın.  

Şimdi yalancı şahitlik yapanlar var. Mahkemenin önüne gidersin, adam yanına 

koşturur; “Yalancı şahit lazım mı ağabey?” diye sorar. Öyle de var. Onlar hadi bellidir.  



 
 

 

 

 

 

Onların yalancı şahit olduğu yüzde yüz. Sen zannedersin ki akrabanı, ablanı, teyzeni, 

halanı, dayını, babanı, ananı korumak için yalancı şahitlik yaparsan affolur. Yok, o da aynı 

şekildedir. O da adam öldürmüş gibi büyük günahlardandır. Ona dikkat etmek lazım.  

Hocan kurtulsun diye başkasına iftira atıp da ondan sonra yalancı şahitlik yapmak 

da aynı şekildedir. Bu ne için böyle? Zaten sebebi belli, yapılan zarar çok büyük, bir defa 

adaleti yaralıyor. Adalet olmadıktan sonra hiçbir şey iyi olmaz, zulüm olur. Zulümle de 

payidar olunmaz.  

Onun için bu mevzuya dikkat etmek lazım. “Ufacık bir günah, bir yalan, 

yalancıktır.” derler. Yok, büyüktür. Allah’tan korkun, Allah’a sığının. Allah mazlumun 

yanındadır. Yalancı şahitlik yapılırsa hem dünyada hayır görmez, ahirette de onun cezası 

büyüktür, büyük günahlardandır. Allah bilir ama bu, bazı büyük günahlardan da daha 

büyüktür çünkü bunda kul hakkı da vardır. Dikkat edin! Allah’tan korkun. “İttekullah” 

diyor.  

 أَنَّ اّلّلَ َمَع اْلُمتَِّقيهَ 
“Ennellâhe meal muttekîn” “Allah, Allah’tan korkanlarla beraberdir.” (Bakara 

Suresi-194) Bunu hafife almayın, kim olursa olsun. Sen gördüğünü söyle, duyduğunu 

söyleme. Çünkü Şeyh Efendi’nin karşısında da herkes kendi şeyini söylüyor. İki kişi 

getirirsin, ikisi de ayrı ayrı söyler.  

Yani onun için duyduğunu değil, gördüğünü söyleyeceksin. Bir şahitlik söz konusu 

olursa, bir mesele izaha kavuşturulmak istenildiği vakit, muhakkak duyduğuna değil, 

gördüğüne göre konuş. “Sen gördün mü?” “Ben bunu gördüm.” “Duydun mu?” “Eh, 

böyle duydum ama Allah bilir. Öyle de olabilir ama ben ondan emin değilim, ben bunu 

gördüm.” diyeceksin. Allah hepimize akıl fikir versin çünkü akılsız davranınca kendine 

zarar veriyorsun. 

  
Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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