
	
	

	

	

	

	

 
BİZ HAKKANİYİZ 

 
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. 
 
Yolda sebat etmek güzeldir. İki çeşit şey var: Sebat güzeldir, mü’mine yakışan bir 

şeydir; inat da kâfire uygundur, kâfirin sıfatıdır, şeytanın sıfatıdır. Batılda inat olur, hakta 
sebat olur. Batılda olan şeytan, batılından vazgeçmez, inatlık üzerine devam eder. Ona tâbi 
olanlar da aynı şekilde. Batılı inatla müdafaa ederler, savunurlar. Hatta bazen canlarını bile 
verirler ki buna inat, “Küfr-i inadi” derler. O güzel bir sıfat değildir.  

 
İnat şeytanın sıfatı olduğu için güzel bir sıfat değildir. Mü’mine yakışan sebattır, 

hakta sabit olmaktır, hakkı kabul etmektir. Mü’min, Müslüman, hak olmayan şeyde ısrar 
etmez, haksızsa o şeyden vazgeçer. Yok, haksa vazgeçmez. Ama haksızsa muhakkak ki 
inat etmez, hakkı kabul eder, hakka tâbi olur. Ama inat olarak yapan insan, şeytana tâbidir. 
Hakkı kabul etmeyen, kendi kafasına göre yorumlayan şeytana tâbidir. 

Kişinin hakkı kabul etmesi lazım. İnsanlar kendine göre yorumlayıp, istediği vakit 
“Şeriata tâbi olurum”, hak işine gelmediği vakit de “Şeriat gerekmez!” derler. Yahut 
“Şeriat budur” der, şeriatın yarısını yapar, başkasına gelince de onu göz ardı eder, ses 
çıkarmaz. “Hak budur” der ama öyle olmaz.  

Hakka tâbi olacaksın, hakka boyun eğeceksin; o vakit, bu inat şeytana benzemezsin. 
Allah bu insanlara hakiki ve iyi düşünce versin ki hakka tecavüz etmesinler, hakkı kabul 
etsinler. Görüyoruz, sırf burası değil, her tarafta böyle. En çok da Pakistan’da var. 
Adamlar Hindistan’dan ayrıldı, Müslüman ülke dersiniz ama kendi kafalarına göre 
yaptıkları yorumlardan dolayı bütün memleket perişan oldu.  

Onun için hakka tâbi olmamız lazım. Ya kanuna tâbi olacaksınız yahut Allah’ın 
yoluna tâbi olacaksınız. Yok, ondan biraz, bundan biraz alıp da ondan sonra “Biz 
haktayız” demek olmaz. Dediğimiz gibi, her tarafta görüyoruz, en çok fark ettiğimiz şey de 
menfaati için inat eden insanlar şeytana tâbi demektir.  



	
	

 

 

 

 

Allah hepimizi ıslah eylesin, hakkı kabul edenlerden eylesin. Hakkaniyiz, Şeyh 
Efendi (k.s.) “Hakkı kabul ediniz” diyor. 

 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Şubat 2017/29 Cemaziyelevvel 1438 Tarihli Sohbeti 
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