
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAKİKATİ GÖRMEK 
 

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. 

Şeytan insanları esir tutmuş, kendine köle yapmış. İnsanlar Allah’a kul olacağına, 
şeytana köle oluyor. İnsanların çoğu iyiyi kötü, kötüyü iyi diye gösteriyor. Öyle bir gösteriyor 
ki o kötü için insanlar canlarını bile veriyorlar, şeytan o kadar kandırmış, hileyle yoldan 
çıkarmış.  

“Şeytan sizin için iyilik istemez” diyor Allah Azze ve Celle. Yani şeytan insanoğlu 
için her türlü kötülüğü ister. İnsanoğlu da onun peşinden gidiyor, ondan sonra zarar görünce 
gene anlayıp da Allah Azze ve Celle’ye dönmüyor. Dönenler kazanıyor, dönmeyenler için 
hiçbir kazanç yok, devamlı zararda olurlar. Tövbe etmezlerse ebedi zararda olurlar. Şimdi 
insanların gözlerini boyuyorlar, insanlar bazı şeyleri hakikat zannediyor, hâlbuki aslı astarı 
olmayan şeylerdir. İnsanoğlu hakikat gibi görüyor, asıl olan Allah’ın dediği, Allah’ın 
istediğidir. Ötekiler insanları yoldan çıkarmak için kandırır.  

Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da, sihirbazlar Hazreti Musa’nın (a.s.) 
karşısına gelince insanların gözünü boyadı diye anlatıyor. İnsanlar onları bir şey zannettiler, 
ondan sonra Hazreti Musa’nın (a.s.) karşısında duramadılar. Hepsinin foyası çıktı, yenildiler 
ama hakikati görenler imana geldi. Şimdiki insanlar hakikati görse bile şeytan kendilerini 
gene kandırıyor. Onun için dikkat etmek lazım, her gördüğüne inanma, aslını astarını araştır, 
ondan sonra hakikatse hakikat olarak görebilirsin. Her görünen doğru değildir, çoğu 
yalandır, çoğu hiledir. Menfaat için yapılan çok şeyler var, şeytanda ve şeytanla beraber 
olanlarda hiç merhamet yok. Kötüyü iyi diye gösterirler, kendilerine gelince onu yapmazlar, 
başkalarının üstünden yaparlar, onun zararını onlara zannederler hâlbuki en başta 
kendilerine zarar olur.  

Allah Azze ve Celle her şeyi en güzel şekilde yaratmış, en güzel şeyleri kullanması 
için insanın önüne vermiş ama insan kendisi her şeyi harap etti, her şeyi bozdu, onun zararı 
da kendisine geldi. Onun için Allah’ın nimetlerine, Allah’ın emirlerine şükretmek lazım, 
onlara tabi olmak lazım, o emirleri yapmak lazım ki saadete kavuşsunlar, kurtuluşa 
kavuşsunlar. Sırf ahiret için değil, Allah’a karşı olunca dünyanın hali de devamlı kötüye gider, 
Allah’la beraber olunca iyileşir, güzelleşir. Allah yardım etsin, iyiyi, hakkı görelim, kötüyü 
kötü olarak görelim, ondan uzak duralım inşallah. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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