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TEVEKKÜL 

 
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. 
 

Euzubillahimeşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

 َعلَى اّلّلِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 
 

“Ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn” (Tevbe-51, Tegabun-13, Ali İmran-160) 

 

Allah Azze ve Celle Kur’an’da “Mü’min olanlar Allah’a tevekkül etsin.” diyor. 

Allah’a tevekkül ettin mi kaybetmezsin. Dünyada yaşadıkça her taraftan tehlike var. Allah 

isteyince olur, istemeyince olmaz. Her şey Allah’ın istediği kadardır.  

Allah istemedikten sonra bir dakika bile yaşayamazsın. Allah’ın öyle bir kudreti, 

azameti var ki bir sineğin üstünde 35 tane öldürücü madde var. Allah koymuş üstüne. 

Sinekler vızır vızır her tarafta dolaşıyor. Allah ufacık gördüğün sineğin bir tanesini faaliyete 

geçirse herkes ölür.  

İnsanlardan korkmaya hiç gerek yok, Allah’a tevekkül edin. Allah’a tevekkül eden 

devamlı kazanmıştır, korkmasın. Allah’a şükür mü’minler saftır. Allah’a tevekkül edip 

de geçiniyorlar. Yoksa dediğimiz gibi bir sinekte bu kadar şey varsa; İslam’a karşı olanların 

hınçları, nefretleri, kinleri bizi bir dakika bile yaşatmaz. Bizim ne hazırlığımız var ne onlar 

kadar varlığımız, kuvvetimiz, silahımız var. Ama Allah koruyor. 

Allah’a şükür başımızda iyi insanlar var. Bu bize Allah’ın bir lütfudur. Onu 

unutmamak lazım, Allah’a şükretmek lazım. Yok şu oldu, bu oldu diye ondan bundan 

korkmayın. Allah istemedikten sonra bir şey olmaz. Allah muhafaza eder.  

Bu millete hizmet edenlerden Allah razı olsun. Allah için hizmet etsinler ki 

Ümmet-i Muhammet’in başıdır burası. Bütün ümmet buraya bakıyor çünkü her tarafı 

perişan ettiler. Allah’ın lütfu keremiyle burası muhafaza altında kalmış. Bunun bir hikmeti 

var ve o hikmet de zahir olacak inşallah, vakti yaklaştı.  

Mehdi Aleyhisselam buradan çıkıp da bütün Müslümanlara, dünyaya adaletle 

hükmedecek, güzellikler olacak. Ne kadar karanlık, zulmet, zulüm varsa kalkacak inşallah. 



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

Onu bekliyoruz inşallah, Allah’a tevekkül ediyoruz. Allah Ümmet-i Muhammet’i muhafaza 

etsin, Allah yardımcımız olsun. 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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