
	
	

	
	

	

	

 
 

HAKİKAT ANCAK ALLAH’LADIR 
 

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. 

Allah Azze ve Celle buyuruyor: Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim 
Bismillâhirrahmânirrahim  

ا َكانُوا  بِِھ یَْستَْھِزُؤون َولَقَِد اْستُْھِزَئ بُِرُسٍل مِّن قَْبلَِك فََحاَق بِالَِّذیَن َسِخُروا ِمْنھُم مَّ
“Ve lekadistuhzie bi rusulin min kablike fe hâka billezîne sehırû minhum mâ kânû 

bihî yestehziûn” “Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden 
alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.” (Enbiya Suresi - 41) Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e, Allah Azze ve Celle Kur’an’da der: “Bu olan şey peygamberlere daima olur; 
Allah’ın peygamberlerini, gönderdiği sözleri beğenmeyip, alay ederler.”  

Alay edenlere; “İnsanlar musahhar oldu, ondan sonra Allah onlarla alay etti.” diyor 
Allah Azze ve Celle. Çünkü hakikat, Allah’ın hakikatidir, hakikat ancak O’nladır, ötekiler 
düş, hayaldir. Kendi kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar, “Biz iyisini yaptık.” derler, 
beğenmezler. Allah Azze ve Celle’den gelen emirleri, Allah Azze ve Celle’den gelen 
semavi kitapları, peygamberleri beğenmezler, onlara karşı gelirler, onlarla alay ederler ama 
Allah Azze ve Celle diyor ki en sonunda Allah onları rezil edecek. Dünyada da rezil 
olurlar, ahirette de rezil olurlar.  

Allah yolundaki insanlarla da devamlı alay ederler. Şimdiki mesele değil, ta baştan 
beri peygamberlerle bile alay ettiler. Onun için normal Müslümanlar bazen üzülürler veya 
utanırlar; utanmaya gerek yok, üzülmeye gerek yok. Hak yolda olan için utanacak bir şey 
yok. Utanmaz olan onlardır, Allah’a karşı gelip, kendi kendilerini maskara eden insanlardır. 
İnsanları da maskara ettiler.  

“Daima yeni bir şey yapıyoruz, bu daha iyi, daha iyi…” derken eskisini görünce ona 
gülerler, “Biz bunu mu yapardık?” derler. Ama Allah’ın emri değişmez. Allah’ın güzel  

 



	
	

 

 

 

 

emirleri aynıdır, hiç değişmez. İnsanlara güzel yolu gösterir, onlara uyan hiçbir zaman rezil 
olmaz. Onlara uymayan daima rezillikte, kötülükte olur, sonu olmayan bir yolda olur. 
Dikkat etmek lazım! 

Bilerek, bazen de bilmeyerek yanlış yolda olanlara uyan insanlar oluyor. Sakın 
onlara uymayın, “Bu Allah’ın emri midir, değil midir?” diye bakın, ona göre kendinizi 
hesaba çekin. Bilmeyerek yaptığınız şeyler varsa tövbe istiğfar kapısı açıktır. “Bilmeden 
hata yaptık, tövbe istiğfar ettik.” deyince Allah affeder. 

Allah hepimizi affetsin, iyi kullarıyla beraber peygamberlerin yolunda olalım 
inşallah. Kimseden utanmaya gerek yok, bizde utanacak bir şey yok. Utanacak olan, 
şeytanla beraber olanlardır. Onlar daima utançta olurlar, rezil olurlar. Allah muhafaza 
etsin. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
16 Mayıs 2017/20 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 
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