
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÜVENİLİR İNSAN 
 

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. 

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in adı İslam’dan önce “Muhammed-ül Emin”di. 
Güvenilir insan demektir. O’na her hususta güvenilir diye bilinirdi. Hatta peygamber 
olduktan sonra, düşman oldukları halde gene emniyet edip de bir yere giderlerse eşyalarını 
bırakırlardı, O (s.a.v.) daha sonra teslim ederdi. Eşyayı teslim etmesi mühim değil, mühim 
olan emniyet, Allah Azze ve Celle’den gelen emirleri, vahiyleri insanlara ulaştırmasıdır.  

 .تّغلب ّينإ مھّٰللا
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) son nefesinde “Allâhumme innî bellağt.” dedi. 

Söyleneni emniyetle insanlara ulaştırdı, verilen hiçbir şeyi saklamadı, gizlemedi, eksik 
söylemedi. Onun için bu mühimdir. İnsanlar arasında, bahusus âlimler, hocalar, meşayihler 
içinde açık olacaksın. İnsanlardan bir şey gizlemeyeceksin, kendi nefsine uyup da bazı şeyleri 
gizleyip, bazı şeyleri göstermek olmaz. O vakit Yahudiler gibi olursun. Allah Azze ve Celle 
Kur’an-ı Azimüşşan’da der: 
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 “tubdûnehâ vetuḣfûne keśîrâ(an)” (En’am Suresi – 91) “Bazı şeyleri saklarlar, çoğu 
şeyi saklarlar, az şey söylerler.” Din bilgisini, şeriat bilgisini, tarikat bilgisini bilen insanın 
temiz olması lazım, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e benzemesi lazım. İlk başta emin olması 
lazım, güvenilir olması lazım, kimseye hile hurda yapıp da kandırmaması lazım. Bu husus en 
çok da bizim vekiller arasında olması lazım. Vekillerin nefislerine uymamaları lazım, 
şehvetlerini kontrol etmesi lazım. Şeyh Abdullah Dağıstanî Hazretleri (k.s.), “Şehvet-ul 
helal” derdi. Yani sırf haram değil de helal olan şeyi bile kendine men etmen lazım.  

Nasıl oluyor bu? Oluyor işte. Bazı şeylerde “Helaldir, yaparım.” dersin ama o helal 
sana zarar verebilir, başkalarına zararı olabiliyor. Onun için bu mühim bir şeydir, çoğu 
zaman huzurumuzu kaçırabilir, dikkat etmek lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i 
Şerif’inde; “Benden sonra size kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım.” dedi. Onun için 
insanın en büyük zaafı odur; şehvetül haram ve helal şehvetidir. Haram biliniyor ama helal 
de kendi kafasına göre bir şeyler yapmasıdır, ona dikkat etmek lazım.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bu meseleden dolayı çoğu insanın ayağı kayıyor. İnsanlar da güvenilir diye rahat rahat 

yaklaşıyor ama o, hainlik yapınca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gitmiyor. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hiçbir zaman gizli saklı şeyler yapmadı, yaptırmadı. Bâtıni 
değiliz, her şey açıktır, onun için dikkat etmek lazım. Şeyhe laf getirmemek lazım. Şeyhin en 
büyük üzüntüsü bu şeylerdir. Bu, herkes için geçerlidir. Buna çok dikkat etmek lazım. Allah 
nefsimize uydurmasın, nefsimize bırakmasın inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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