
KİBİRLERİNDEN DOLAYI 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna 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. 

 
Tarikatımız sohbetle kaimdir. Hayır cemiyetledir. Allah’a binlerce hamd ediyoruz ki 

bizleri Müslüman olarak yarattı. Kendimiz isteyerek değil de Allah’ın fazlı keremiyle 
Müslüman olarak yaratıldık. Allah’ın yanında Müslümanlık İslam dinidir. Başka dinlerin 
zamanı geçmiştir. Günümüzde insanlar kibirlerinden dolayı İslam’ı kabul 
etmiyorlar. Hâlbuki çok da iyi araştırıyorlar. Yine de kibirlerinden dolayı İslam’ı kabul 
etmiyorlar.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ebu Cehil’i İslam’a davet etmiş. Bu olay olduğunda 
Peygamber Efendimizin (s.a.v) yanında bir sahabe vardı. Ebu Cehil’i, o sahabenin yanında 
İslam’a davet etmiş. Ebu Cehil “Ben İslam’ı kabul etmiyorum!” demiş. Peygamber 
Efendimiz(s.a.v.) gittikten sonra sahabe “Neden kabul etmiyorsun?” diye soruyor. Ebu 
Cehil de: “Ben de biliyorum hak dinin İslam dini olduğunu da nefsim kabul etmiyor.” diye 
cevap veriyor.  Ebu Cehil kibrinden dolayı İslam’ı kabul etmiyor ve kibrinden dolayı 
İslam’ı küçük görüyor.  

 Şimdiki Avrupalı milletler de kibirlerinden dolayı İslam’ı kabul etmiyorlar. 
Allah Şeyh Efendi Hazretleri’nin makamını âli etsin. Güzel noktalara değinirdi ve bizlere 
bu ince detayları gösterirdi. Mademki akıllısınız ve akıllıyız diyorsunuz, sayfalar 
dolusu kitaplar yazdınız, dünyayı bizler yönetiyoruz diyorsunuz da sahip 
olduğunuz ilim niçin sizi Allaha götürmüyor? Şeyh Efendi Hazretleri’nin dediği gibi 
bunlar çok kibirlidir.  

Hazreti Meryem anamızdan dünyaya gelen İsa a.s.’ a tanrı derler. Allah’ın oğlu 
diyorlar. Hâşâ, mukayese olunacak gibi değil. En ufak akıl sahibi bir çocuk bile bu olayı 
kabul edemez. Kâinatı yaratan Allah Azze ve Celle Hazretleri’ne nasıl kalkıp da insan 
diyebilirsin! İnsan dünya üzerinde toz zerresi kadar dahi değildir.  Allah azze ve celle 
Hazretleri kimseyle polemiğe girmez. Sen böyle dedin, ben böyle dedim diye bir şey 
olmaz. Bir olay zuhur eder herkesi susturur. Kur’an mucizedir. Başka bir şeye benzemez. 
Kur’an’ın kıyamete kadar mucize olduğunu onlar da biliyor.  

İsa a.s. ve annesi yemek yerlerdi. Tanrı yemek yiyip abdesthaneye mi çıkacak? 
Aslında bu örnek hepsini susturur, onlara yeter de artar bile. Bu kadar net bir şekilde 
açıktır. İsa a.s.’ın getirdiği din hak bir dindir. İsa a.s. hiçbir zaman ben tanrıyım demedi. 
Allah’ın kuluyum dedi. Allah imanlı olarak bu dünyadan ayrılmayı hepimize nasip etsin. 
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Ve Min Allahu Tevfik 

 El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.)  
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