
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAKKI GÖZETENLER 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Ümmetten bir taife var, hakta 
sabittirler, kıyamete kadar hak üzerinedirler.” İnsan bütün insanlar bozuldu zannediyor ama 
içlerinde hak üzerine olan insanlar var, yok değil. Onun için insanlar, müminler ümitsizliğe 
kapılmasın, var, hiç bitmedi, bitmez de. Allah onları muhafaza eder, onların bereketiyle 
ümmet ayakta durur.  

Allah’a şükür ara sıra bir şeyler oluyor, bir işaretler görüyorsun ki ümmet sahipsiz 
değildir, Allah sahiptir, Allah yardım ediyor, Allah muhafaza ediyor. Yoksa onlar olmasa, 
şeytanla avanesi, kâfirler bir kaşık suda boğmak isterler, boğarlar da. Yani ellerinden gelse 
bir şey bırakmazlar. Ama o kadar gayretlerine karşı, o kadar hücumlarına karşı, o kadar 
uğraştıklarına karşı gene Allah’a şükür Allah’ın yardımıyla ümmet ayakta duruyor.  

Allah’la beraber olan kaybetmez. Ümitsizlik olmasın, ümitsizlik Allah’a karşı 
edepsizliktir. Allah’tan yardım istemek bizim için en büyük fazilettir. Ümitsizliğe kapılıp da 
tamam bitti demek imanın zayıflığıdır. Herkes buna inansın, Allah bizimledir. Allah 
kâfirlerle değildir. Allah onlara fırsat verir ama onlarla değildir, bize imtihan olsun diye bu 
şeyler olur. Allah’a şükürler olsun ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdeleri bizi ayakta 
tutuyor. Ne kadar uğraşsalar, bu milleti ne kadar bozmaya uğraşsalar, İslam’ı bozmaya 
uğraşsalar da gene Allah’a şükür çok insan sessiz sedasız hak yoldadır.  

Geçen gün işte bu depremde “Şunu kurtardık, bunu kurtardık…” diye gösteriyorlar 
ama ufak bir şey gösterdiler, millet o kadar ehemmiyet vermedi. Bir cüzdan bulmuşlar, Allah 
bilir sahibi vefat etti mi yaşıyor mu onu da bilmiyoruz ama içinde bir liste var. O kişi, makamı 
âli olsun, bir borç almış, liste yapmış, cüzdanın içine parayı da koymuş ki bir şey olursa 
onlara teslim olsun diye. İşte böyle işaretler gösteriyor ki bu insanlar bozulmamış, şeytan o 
kadar uğraştığı halde bozulmamışlar. Bu ümmetin içinde onlardan sessiz sedasız milyonlarca 
var. Allah yardım ediyor da bu ümmet ayakta kalıyor.  

İşte duyarız: “Şu, milleti böyle çarptı, bu, insanları kandırdı, bu şey yaptı...” İnsanlar, 
“Biz bittik, artık güvenilecek adam yok.” diye ümitsizliğe kapılmış oluyor. Kime 
güveneceksin? Hepsi hırsız, hepsi yüzsüz, hepsi fırsat bekliyor ki şey yapsın. Onlar fazla  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
gözüküyor ama sessizler onlardan çoktur. Onlar Allah’a inanmış, hakkı gözeten insanlardır. 
Kıyamete kadar o insanlar durur diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Hakka riayet eden, 
hakla beraber olan Allah’ın sevgili kullarıdır. Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin. 
Onlar gibi olalım inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin, Allah bu millete, İslam’a yardım 
etsin inşallah. 
  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 04 Kasım 2020/18 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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