
	
	

	
	

	

	

 
 

İNAT ETMESİNLER TÖVBE ETSİNLER 
 

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 bizi şaşırtmasın derler çünkü şaşkın insan çok. Allah’ın açıkça gösterdiği yol 
var, onu bile insanlar göremiyor. Bir insana tabi oluyorlar, o insan Allah’ın emrettiği 
yoldan çıkmış, onlar hala başlarına bu kadar bela, musibet geldiği halde, daha o yolda 
devam ediyorlar. Zannediyorlar ki hak yoldadırlar.  

Biraz bakmak lazım, mü’min olan insan, hakiki imanda olan insan Allah’ın dediğini 
yapar. “Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resûlullah” diyen insan Müslümandır ama bu en 
düşük mertebe. Onun ilerisi var, yaptıkça imana kavuşuyor, imanı tamamlanıyor, mü’min 
oluyor. O da en mühim şeydir.  

Allah Azze ve Celle kendi hakkını, tövbe eden için affeder. Ama kul hakkı da var. 
Allah (c.c.) “Ben kimseye zulmetmem.” diyor. Hak yedin mi o vakit o insanın gönlünü 
yapacaksın ki seni affetsin. Bilmeyerek olunca gene olabilir, Allah affetsin ama bilerek 
yapılan şey için muhakkak ki o insandan af dilemek lazım.  

Burada olan bir hadise var. Ne için bunları söylüyoruz? Çünkü çok kandırılmış 
insan var, onlar uyansın. Bir tevil olabilir, evliyalar bazen bilmediğimiz şeyler yapar ama bu 
dediğimiz insanlar evliyayı da kabul etmeyen, kerameti de kabul etmeyen insanlar. Bunlar 
insanların haklarını yiyen insanlar. Hırsızdır, namussuzdur bunlar!  

Yaptıkları en küçük şey başka insanların haklarını yemektir, başkasının rızkına mani 
olmaktır. Bu insan çalışmış, etmiş; sen hiç çalışmadan, etmeden bir yerlere gelmişsin. Bu 
insana hizmet edeceğim diye sana yardım edilmiş, sana torpil yapılmış, o vesileyle yüksek 
yerlere gelmişsin. Allah için değil de kul içindir bu. Kendi menfaatin için ahiretini 
satmışsın ama zannediyorsun ki ben iyi yoldayım.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Vaziyet ortada, bunda utanılacak şey çoktur. Utanacağın yer var, sen ondan 
utanmıyorsun, “Benim sözüm var.” diyorsun. Allah’ın sözünden başka kimsenin sözü 
üstün değildir. Allah’a kul olacağız diye biz Allah’a söz vermişiz. İnsana kul olacağız diye 
söz vermedik.  

Hiç kimse, hiçbir evliya kimseyi kendine kul saymaz. İlk başta kendini Allah’a kul 
sayar. “Kimseyi, kimseye kul yapmadım.” diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de aynı şeyi 
söylüyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetiyiz. O istemedi, “Allah’a kul olun.” 
diyor.  

Ne aile dinliyorlar, ne din dinliyorlar, ne başka bir şey, doğrudan şeytana kulluk 
yaptırıyorlar. Onun için, uyanın! Hem kendiniz kurtulun, hem bu memleket kurtulsun. Bu 
yoldan dönün, bu yol iyi yol değildir. Tövbe edin, Allah tövbeyi kabul eder. Kul hakkı var, 
bu yolda devam ettikçe o affolmaz çünkü kul Allah yolunda olanı affedebilir ama şeytan 
yolunda olanı affetmez.  

Onun için dikkat etsinler. Bu kadar bela, musibet başlarına geldiği halde daha inatla 
devam ediyorlar. İnat şeytanın sıfatıdır. İnat var, sebat var. Sebat, Allah yolunda sabit olan 
insanın vasfıdır. İnat ise şeytan yolunda olan, kötü yolda olan insanın vasfıdır. Şeytan 
inattır.  

 ِ  تُوبُوا إِلَى هللاَّ
“Tûbû ilâllâhi” (Tahrim Suresi – 8) diyor Allah Azze ve Celle. “Allah’a tövbe edin.” 

diyor. Böyle insanlar tövbe etsin. Kendilerini burada kurtarmasa bile, ahirette Allah Azze 
ve Celle’nin karşısına temiz çıksınlar. Ama burada da gene bir faydası olur.  

Hainlik iyi değildir. Kur’an’da kaç yerde geçiyor; “Allah hainleri sevmez, Allah 
hainlere lanet eder.” diyor. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah etsin. Allah bu insanlardan 
Ümmet-i Muhammediye’yi kurtarsın. Çünkü şimdi Ümmet-i Muhammediye’de tek kalan 
yer burası. İnşallah Osmanlı’nın yeridir burası, temiz kalacak. Bütün küfür âlemine karşı 
Müslümanların sığınacak yeri olur, Müslümanlara yardım edecek yer olur inşallah. Küfürle 
beraber olmayın, Allah’la beraber olun.  

Ve Min Allahu Tevfik                               Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
El Fatiha                                              23 Mayıs 2017/27 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 
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