
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HACI NAZIM AKŞAR EFENDİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Allah Azze ve Celle, insanları bu dünyaya imtihan için gönderdi. 

 

 یَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال 
“Yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ” diyor. (Mülk Suresi – 2) “O, hanginizin 

daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.” Allah (c.c.) hayatı da 
ölümü de yarattı; kim iyidir, kim kötüdür diye imtihan olarak bu dünyaya gönderdi. Bu 
dünyada iyilik yapmak lazım ki insanlar arkanızdan iyi insandır diye konuşsun.  

Rahmetlik Nazım Efendi hakikaten her hatırladığımız vakit efendi ve kibar bir 
insandı. Dinine ve ailesine bağlı bir insan olarak, Allah’a tevekkül edip bu dünyadan geçip 
gitti. O, Allah’ın izniyle Allah’ın sevdiği insanlardandır. Allah (c.c.) insanların kalplerine 
ona karşı muhabbet vermiş. Ne yapacaksın artık, Allah’ın dediği oluyor, onun da bu 
hastalıktan dolayı hem kendi hali güzeldir, güzel bir makama yetişmiştir, Şeyh Efendi’nin 
huzuruna da erişmiştir inşallah.  

Onun için Allah herkese nasip etsin, öyle bir yaşantısı olsun insanın. Kavga kıyamet 
olmasın, insanlar arkasından “İyi insandır.” diye söylesinler. Başkaları gelip de “Hakkım 
var, hukukum var…” diye söylemesin, böyle olmasın. Çoğu insan iki kuruş kazanacağım 
diye başkasının hakkına giriyor. O insanlar hem ahmaktır hem yalancıdır. İnsanların 
sevmediği tipten insanlardır. Buna dikkat etmek lazım.  

Niye ahmak diyoruz? Çünkü o para haram oluyor, bir faydası olmuyor insana. 
Faydası olmayan iş için kendini harcıyorsun, heba ediyorsun, ahirette de kul hakkına 
girmiş oluyorsun. O daha tehlikeli. Allah’ın hakkını Allah affeder ama kul hakkı olunca 
muhakkak kişi ondan sorulur.  

 



	
	

 

 

 

 

 

“Kefâ bil-mevti vâizan yâ Umer” demiş. “Nasihat olarak ölüm sana yeter ey 
Ömer!.” diye Hazreti Ömer’e (r.a.) söylemiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Herkes için de 
aynı şey geçerlidir. Allah bizi muhafaza etsin, doğru yoldan ayırmasın inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
07 Eylül 2017/16 Zilhicce 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	

	
	


