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ALLAH’IN ZÂTINI DÜŞÜNMEYİN 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
 Bugün mübarek Cuma günüdür. Cuma günü Allah’ın Müslümanlara, Peygamber 

Efendimiz’e hediye ettiği mübarek bir gündür. Cuma günü sırf dünya için değil de ahirette 

de mübarektir. Ölüm var, ahirette ebedi hayat var. Ebedi hayatta da Allah Azze ve Celle, 

her Cuma Müslümanlara hediye olarak cemalini gösterecektir. Cennette ne kadar güzel 

şeyler varsa, Allah’ın cemali cennet ehline onlardan daha güzel gelir.  

Allah’ın nasıl tecelli edeceğini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle’yi kimsenin 

görmesine imkan yok, göremez. Tecelliyatı kendi bildiği bir şekilde gösterir. Cemalini 

gösterir, zatı değildir. Sıfatları, cemali onlar ayrı ayrı şeylerdir. Alllah zatını saklamış 

çünkü kimse O’nu görmeye dayanamaz. Kimse dayanamaz! Her şeyin bir sınırı var. 

Sınır küçük insanlar için başka, büyük insanlar için başkadır. En çok Peygamber 

Efendimiz bir sınıra kadar geldi. O sınırdan ötesine Peygamber Efendimiz’e bile izin yok. 

Allah öyle bir varlık ki kendi zatını düşünmeyin diyor. Sıfatlarını düşünün; yaptığı, 

füsun ettiği, yarattığı şeylere bakın yeter. 

 Bazı insanlar nefsin hastalıklarından(Hastalıklar çok tabi), aklının az olmasından, 

milleti kendine cezbetmek yahut bir menfaat için Allah Azze ve Celle hakkında hüküm 

verirler. Allah için şöyledir, böyledir diye bir şeyler söylerler. Bunların hepsi Allah Azze ve 

Celle hakkında fazla ileri gitmekten ve nefsin hastalıklarından dolayı olan şeylerdir. 

 Allah bize yetecek kadar yapacağımız şeyleri vermiş. Onları zaten yapamıyoruz. 

Kalkıp da haddi aşmayalım. Sınırı aşan, haddi aşan ceza görür. Allah en büyük nimeti 

vermiş. Ona şükredip, hamdedelim. Az önce de okundu. Hem Yasin-i Şerif’te hem Secde 

suresinde: “Allah istediğine hidayeti verir, o büyük bir nimettir.” geçiyor. Bu herkese 

nasip olmaz. Bu uçan kaçan insanların peşine düşmeyin, onlara ihtiyacımız yok. 

Nefis öyle şeyleri ister, şeytan da körükler.  

Biz doğru yolda, bildiğimiz yolda, Allah’ın açık seçik gösterdiği şeylerin peşine 

gidelim. Şüphenin, zannın değil. Onlar şüpheyle insanı imanından da ettirir. Allah 

muhafaza. Allah bize hakiki iman, kuvvetli iman versin inşallah. Şeytanın şerrinden, 

özellikle de bu insan şeytanlarından muhafaza etsin inşallah. Bu Cumanın hürmeti için 

Allah bizleri hıfzı muhafaza altına alır inşallah. Bolluk bereket olsun. 



2 |  w w w . h a k k a n i . o r g
 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretlerinin 

6 Kasım 2014 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 

 


