
	
	

	
	

	

	

 
 

HAKTAN YANA OLALIM 
 

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. 

 
 َوقَالُوا لَْوَال أُْنِزَل َعلَْیِھ َملَك

 
“Ve kalu levla unzila aleyhi melek” Kâfirler ne dersen onun tersini der, itiraz eder. 

Her şey kendi kafalarına göre olsun istiyorlar. Kur’an’ı Azimüşşan’da buyuruyor, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e demişler: “Sen bizim gibi insansın, nasıl sana inanırız? 
Hakiki olsaydı Allah melek gönderip bize bu İslam’ı, Kur’an’ı tebliğ ederdi.”  

Allah Azze ve Celle diyor ki: “Melek indirsek bile, o melek insan suretinde inmesi 
lazım çünkü onun tecellisine tahammül edemezler. İnsan olduğu vakit gene kabul 
etmeyecekler, gene itiraz edecekler, inkâr edecekler.” Küfür daima inat eder, daima karşı 
gelir, hakkı kabul etmez. Hakkı kabul eden mü’mindir. Mü’min haksızlığa razı olmaz, 
hakkı ister. Ama küfür daima Allah’a karşı, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e karşı, İslam’a karşıdır.  

Ne yapsan onlarla geçinemezsin, onlara yâr olamazsın. Onlar seni bu dünyada 
istemezler, seni yok etmek isterler. Onun için kâfirlerle muamele ettiğiniz vakit haktan 
ayrılmayın, hak ne ise onu söyleyin. Korkmayın, Allah mü’minlerle beraberdir. Allah 
İslam’a yardım eder, Allah’ın vaadidir. Haktan ayrılmadıktan sonra, Hakk’a tâbi olduktan 
sonra Allah seninle beraberdir.  

Ama haktan ayrılıp, Allah’ın yolundan ayrılırsan; “Müslümanım, ne için Allah bana 
yardım etmiyor?” deme o vakit. Demek ki sen yoldan ayrılmışsın. Allah haksızlığı kabul 
etmez. Haklı olan kâfir bile olsa ona yardım eder, tâ ki sen yola gelesin. Doğru yolda 
olursan, haklıysan, Allah sana yardım eder. Onun için haktan yana olalım, haksızlığı kabul 
etmeyelim. Hak ne ise, sana olsa, senin aleyhine olsa, onu kabul etmen lazım. Allah hakkı 
kabul edenlerden eylesin bizi inşallah.  
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