
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAKİKİ MÜRŞİT 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Ve-in tuti’ ekśera men fî-l-ardi yudillûke ‘an sebîli(A)llâh(i)” (En’âm Suresi - 116) 
“Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar.” “İnsanları 
dinlersen seni Allah yolundan şaşırtırlar, yoldan alırlar, başka yollara götürürler.” Seni doğru 
yoldan alırlar, şeytanın yoluna, nefislerinin yollarına götürürler. Doğru yoldan çıkarsan 
tehlike olur, helak olursun.  

Herkesin sözüne itibar etmek iyi değil, iyi olan bir kişiyi bulup, hakiki bir mürşit 
bulup onun yolundan devam edeceksin. Mürşit gibi duran çok kişiler var veyahut kitaplar 
var, o var, bu var ama onlara bakarsan şaşırırsın, yolunu bilmezsin. Ne yapacağını şaşırırsın, 
oradan atlarsın, buradan atlarsın, buradan zıplarsın, sonunda bir şey elde edemezsin. 
Mezhepler var, tarikatlar var, bunların hepsi seni zapturapt altına almak için, nefsini terbiye 
edip Allah’a ulaştırmak içindir. Şimdiki çıkanlar; “Tarikat yoktur, şeyh yoktur, mezhep 
yoktur!” diyorlar. Şeyh yoktu, doğru çünkü sahabeler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
tâbiydiler. Hepsi ondan aldılar ama senin için şimdi öyle bir şey yok. Birisine bağlanman 
lazım ki fayda olsun, öteki türlü olmaz.  

Onun için Allah Azze ve Celle, “İnsanların çoğunu dinlersen seni yoldan çıkarırlar.” 
diyor. Müslümana da fazla şey yapmayın, Müslümanı da dinlesen her birisi bir şey 
söyleyecek, şaşırıp kalacaksın, hiçbirini yapmayacaksın. Kâfir desen, onlar zaten seni yoldan 
çıkarmak için gece gündüz çalışıyorlar. Bizimkiler biraz tembeldir, hayır olunca insanlar 
tembellik yapar, şeytanlık işler için hiç usanmadan, yorulmadan uğraşırlar.  

 
Onun için, dikkat edin, bir kişiye tâbi olun. Allah hepimize hayırlısını, hakikisini nasip 

etsin inşallah çünkü sahteler çok. Yaptığın işler de sonunda boşa çıkar ama gene de insan 
birine tâbi oldu, niyeti safiyse, niyeti temizse sonunda Allah onu da hayırlı birisine gönderir. 
Allah bu zamanın şerrinden, fitnelerinden muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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