
	
	

	
	

	

	

 
 

HAKKI SÖYLEYİN 
 

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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
 

بُِّكْم فََمن َشاء فَْلیُْؤِمن َوَمن َشاء فَْلیَْكفُرْ  	َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
 
“Ve kulil hakku min rabbikum fe men şâe felyu'min ve men şâe felyekfur” (Kehf 

Suresi - 29) “Hak kelamını dilden söyle; isteyen iman eder, isteyen küfürde olur.” diyor. Bu 
her şey için böyledir. Bir âlim yahut imam kalkıp da vaaz vereceği vakit, “Bu gücenebilir” 
diye düşünüp de hak olan şeyi söylemezse olmaz.  

Söyleyeceksin, isteyen kabul eder, yapar, istemeyen kendi bilir. Ama sen hak 
olduğunu bildiğin şeyi yahut bir ilim varsa söyleyeceksin. “Bu yapıyor, yapmıyor…” diye 
bir şey yok. Söyleyeceksin; yapamazsa bile helali, haramı, sünneti, farzı insanlar öğrenmiş 
olur. Kalkıp da “Şimdi bunu söylemeyelim; bunlar darılır, küser.” diye düşünmek olmaz.  

Allah Azze ve Celle’nin emirlerini, yasaklarını bildirmek lazım, yoksa sen ne için 
imam olmuşsun, âlim olmuşsun? Bunları sakladıktan sonra büyük bir vebali olur. “Kim 
ilmi saklarsa, soranlara söylemezse, cehennemdeki yerini hazırlasın.” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.).  

Tabi insanoğlu %100 yapamaz. Ama duyduğu vakit kabul etsin. “Bunlar Allah’ın 
emirleridir. Bunları yapamıyoruz ama inşallah Allah niyetimize göre verir; yapabilseydik, 
yapardık.” diye söylemek lazım. “İnnemel a'malu binniyyet” diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) hadisinde. Ameller niyetledir. Niyet olduktan sonra onun ecrini Allah verir.  

Niyet edip de yaparsa on ecir veriyor, niyet edip de yapamazsa bir ecir alıyor. Bir 
kötülük yapacaksa, niyet edip de yapmazsa ona da bir ecir alıyor. Yani bu şeyler Allah 
Azze ve Celle’nin güzel ikramlarıdır. Bize düşen de onları kabul etmektir. Yapabildiğimiz  



	
	

 

 

 

 

kadar yapalım, yapamadıklarımıza da niyet edelim, “Onları da keşke yapsaydık.” diyelim, o 
ecri alalım inşallah. 

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha  
                             Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

15 Nisan 2017/17 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


