
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HAK ZAHİR OLUR  
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
Hak zahir olur, ne kadar gizlense de ne kadar kapatılmak istense de hak daima zahir 

olur. Altın ne kadar çamura bulansa bile gene altındır. Hak da aynı şekildedir. Hak yolda 
olan insanlar, onlar kazançlıdır. Hakka tabi olun çünkü hak Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in yoludur. Ondan sonra gelen Hulefa-i Raşidin yoludur.  

Ta o vakitten beri hakka karşı gelen çok insanlar vardı, hepsi tükendi bitti. Ama 
gene de çıkıyor, insanlar bazen kanıyor. Okumuşlar daha fazla kanıyor. Ne için? Çünkü 
okutan insan ehil değil, onda o hakka inanç yok. Dün Suudi Arabistan’dan bir haber geldi, 
30 Kasım’ı resmi tatil ilan etmişler. Oranın kralı Salman yaptı bunu. Ne için tatil? Ne 
münasebetle tatil yapıldı? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mevlit günüdür diye. 

Hak en sonunda zahir oldu, Vahabilik bitti. Böyle deyince bu dünyadaki bütün 
emekleri zayi oldu Allah’ın izniyle. Milyar değil, trilyonla dolar harcadılar, mahvettiler, 
bütün Âlem-i İslam’ı birbirine düşürdüler. “Mevlit bidattir, sakın, olmaz, en büyük günah 
mevlit yapmaktır, Peygamber’e tazim etmektir!” dediler. Allah işte hakkı zahir etti. Bu defa 
dediler ki: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i tazim etmek, O’nun doğduğu günü kutlamak, 
hürmet etmek insanlar için iyidir, hatta sevaptır çünkü Allah’ın emridir.” Bu da Allah’ın 
hikmeti kendilerinin ağzından çıktı. 

Binlerce âlim, evliya, hakiki âlim bunlara söylediği vakit dinlemediler, bir tane adam 
çıkıyor, burada da bizim televizyonlarda da öyle, bir tane adam çıkar, milletin kafasını 
karıştırır. “Acaba biz yanlış mı yapıyoruz? Şirk mi yapıyoruz?” diye kendilerine sorarlar 
sonra. Her türlü haltı yapıyorlar bir şey olmuyor da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
tazimini günah sayıyorlardı. 

Allah’a şükür hak daima zahirdir, hak yüksektedir Allah’ın izniyle. İnşallah hakka 
tabi olanlardan oluruz, doğru yolda oluruz. Allah şaşırtmasın diyoruz çünkü insanlar 
şaşırıyor. Şaşıracak bir şey yok, Hz. Peygamber’e tazim etmekte hiçbir sıkıntı yok. Allah 
Azze ve Celle’nin emridir: “Peygamber’e tazim edin, Ben tazim ediyorum” diye ayet var 
ama millet bir türlü anlamadı. 	

  



	
	

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Kasım 2017/24 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 
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