KORKMAK EDEPTENDİR
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu
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. Ebu Eyub El Ensari, Medet
Tarikatun es sohbevel hayru fi cemiyya.
Hazreti Ali Efendimiz (k.v.) buyuruyor ki: “Hikmetin başı Allah’tan
korkmaktır.” “Re’sü’l-hikmeti mehâfetullah.” Allah’tan korkulur mu? Tabi, Allah’tan
korkulur. Çünkü Allah Azze ve Celle O, her şey O’nun elindedir. Bütün ayetlerde,
hadislerde Allah’tan korkun diyor. Allah’tan korkmak edeptendir. Allah’ın rahmeti de
çoktur. Allah’ın rahmeti var diye Allah’tan korkmamak mı lazım? Yok, emirdir; Allah’tan
korkun.
Bütün ayetler Allah’tan korkun, Allah’a karşı edepli olun buyuruyor. Allah insanı
istediği gibi yapıyor. Allah’a karşı değil sen, kimsenin esamesi okunmaz. Biz hiçiz. Allah’ın
azametinin, kudretinin karşısında korkmamız lazım, titrememiz lazım. Tabi bazı hal
sahipleri var. Onlar hakiki hal sahipleridir. Bazen konuştukları vakit, haddi aşmak değil de
Allah’ın sevgisiyle, Allah’ın muhabbetiyle, kendilerini hiç saydıkları için daha değişik
söylerler. Onlar tabi nadirin nadiri. Yani milyonda değil, milyarda bir ya çıkar ya çıkmaz.
Ya yüz senede bir çıkar ya bin senede bir çıkar, öyle insanlardır.
Allah’tan korkmuyorlar, Allah’ı sevdiklerinden dolayı, kendilerini hiç sayarak o
mertebeye ulaşıyorlar. Allah’ın rızasını istiyoruz derler. Cennetten veya cehennemden
korkup da cenneti isteyerek değil, biz Allah’ı istiyoruz diyorlar. Onu şimdi taklit olarak
söyleyen çoktur da hakikate gelince o mertebeye ulaşan üç beş kişi ya var ya yok. Adam
ağzında sigarayla bu lafları söylüyor. Öyle söyleyen adama, sen yalancısın diyeceksin. Başka
şey değil. Allah’ı seven adam Allah’ın sevmediği şeyleri yapmaz.
Onun için fazla büyük konuşmayın diyor. Atalarımızın güzel sözleri var. Büyük laf
etme derler. Mütevazı ol, Allah’tan kork. Allah’tan korkarsan, Allah seni kıyamet günü
büyük korkudan emin eder. Allah’tan korkmazsan kıyamette korkarsın, korkutur seni.
İnsan düşünse, her şeyimizi Allah Azze ve Celle veriyor. Gördüğümüz, nazar, görüş,
kulak, duymak, tatmak, konuşmak, yürümek, her şey O’nun elinde. Bütün bu dediklerimiz
gibi binlerce, milyonlarca nimet vermiş. Sadece insanın vücudunda bile binlerce nimet var.
Bazen bazı şeyler eksik oluyor, onu yerine getirmek için koca makineler lazım
oluyor. Bazen ilaçla oluyor. Bazen o eksikliği makine bile gideremiyor. Her şey Allah’ın

elindedir. Bu nimetler için Allah’a şükür ve hamd etmek lazım. Onların da şükrü, hamdı,
Allah’ın emrine itaat edip, emrettikleri şeyleri yapmaktır.
Kıyamet günü bir azanın şükrünü, bütün yaptığın iyiliklerle bile ödeyemezsin.
Abidin biri sırf bir göz için; “Yüz sene ibadet ettim, bir göz için ancak yeter.” demiş. Bir
gözünü terazinin bir tarafına koy, öteki tarafına da yaptığın ibadetleri, hayır amellerini, her
şeyini koy; gözün nimeti öbürlerini bastırır, hiçbir şey kalmaz, hepsi havada kalır. Yaptığı
bütün ameller havada kalır. Onun için Allah’a itaat edin, Allah’tan korkun. Her işinizi
“Allah beni görüyor, Allah beni işitiyor, Allah benimle!” diye yapın. Hakiki
Müslümanlık budur. Peygamber Efendimiz’in gösterdiği yol budur. Ehl-i Sünnet Vel
Cemaatin yolu budur.
Bundan iki üç ay önce İngiltere’deydik. Teyzemin oğlu orada taksicilik yapıyor.
Selefinin birisini almış arabasına. Bizimkinin yeşil takkesini görünce başlamış buna
sataşmaya. Biz Selefiyiz diyor. Bize müşrik, sapıtmış diyorlar. Siz şöylesiniz, böylesiniz diye
epey bir şeyler söylemiş. En sonunda da o kadar cahil ki: “Allah her tarafta diyorsunuz.
Her yerde olur mu?” demiş. Çünkü onlar Allah’ı arşın üzerinde oturmuştur diye biliyorlar.
Tabi ki Allah her taraftadır demiş. Peki demiş Selefi olan, sen abdeste girdiğin zamanda mı
seninle? Yani o kadar cahil.
Allah Azze ve Celle bir şahıstır diyor. Hristiyanlar’ın gösterdiği gibi yahut o eski
putlara tapanlar gibi bir cisim olarak gösteriyorlar. Yani bizim dediğimiz; Allah bizimle,
Allah bizi görüyor, bizi işitiyor. Allah her zaman bizimledir. Zaten Allah’tan başka vücud
yok. Allah Azze ve Celle hakiki vücud sahibidir. Vacib-ül Vücud Allah Azze ve Celle’dir.
Başkaları, biz, hiçiz.
Bunlar milleti kandırıyorlar. Hakiki Müslüman biziz diyorlar. Hâlbuki yaptıkları şey
yanlıştır. Biz “La ilahe İllallah” diyenlerin hepsine Müslüman diyoruz. Çünkü Peygamber
Efendimiz’in sözüdür bu. Bazı âlimler var, onların dinden çıktıkları hakkında fetva
verirler. Ama biz o kadarını söylemiyoruz ki insanlar anlasın.
Bu gittiğimiz yol ecdadımızın yolu, hakiki yol, Hz. Peygamber’in yoludur. Hz.
Peygamber’i (s.a.v.) tazim edip, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) hürmet eden yoldur bu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bizim önderimiz.
ٌسنَة
ِ ول ه
َ اَّلل أُس َْوة ٌ َح
ِ ُلَقَ ْد َكانَ لَكُ ْم ِفي َرس
“Lekad kâne lekum fî resûlillâhi usvetun hasenetun” (AHZÂB Suresi 21) Yani sizin
önderiniz, sizin önde gideniniz Peygamber Efendimiz’dir. Güzel yol göstermiştir diyor.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyenin arkasından gitmeyin, kim olursa olsun.
Allah’a şükür çoğunluk devamlı Peygamber Efendimiz’in yolundadır. Başkaları olamaz

çünkü onlarda bereket yok, rahmet yok, merhamet yok. En mühim olan da Allah’ın inayeti
yok.
Allah hidayet versin. Çünkü o insanlar da ta Afrika’nın neresinden gelmiş. Oraya
bile yetişmişler. Şeytan her tarafa yetişiyor. Şeytanın girmediği yer yok. Şeytan her yere
giriyor. Olmadığı yer mi var Allah Azze ve Celle’nin. Allah’ın zatını akıl tasavvur edemez.
Allah Azze ve Celle zaman ve mekandan münezzehtir. Hiçbir şey kuşatamaz. Yani hudut
yok, sınır yok. O’nun zatı hakkında konuşmak, zatını ölçmek insan aklının çok çok
ötesinde bir şeydir.
Allah’ın kudreti olmazsa bir zerre kalmaz bu vücutta, kâinatta. Allah (c.c.) her
zerreyi kudretiyle yaratmış. Bunlar çok mühim şeylerdir. Doğru yolda olduğumuz için
bunu söylüyoruz. Sizlere bu meselenin ne olduğunu anlatıyoruz. Mübareklerin bereketiyle
inşallah. Misafirler de Allah razı olsun, her taraftan gelmiş. Şeyh Efendi’nin sevdiği
insandır. Beraber Medine’de, Mekke’de çok buluşmuşlar. Allah razı olsun. Hoşgeldiniz,
sefa geldiniz.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.)
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