
 

 
 
 
 
 
 

İĞNENİN UCUNDAN AZ 
 

EsselamuAleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim. 

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 velhayru fi cemiyya. 

 
Her şeyi en iyi bilen Allah Teala’dır. İnşallah Allah (c.c.) bize de güzel yolu daim 

etsin. Çünkü O istemezse istediğin kadar uğraş bir şey olmaz. Hiçbir şey tesadüf değil, her 

şeyi Allah Azze ve Celle yapıyor. Gördüğümüz dünya, kâinat, ne varsa her şey Allah’ın 

elindedir. Allah Azze ve Celle, kuralları koyan kendisidir.  

Allah’ın hikmeti, bu fenden, bilimden anladığımız yok ama akşam bu şeytan 

dolabında gösteriyordu. Haberde bilim adamlarını gösteriyordu. Adamlar “Yok şöyle oldu, 

yok böyle oldu…” diye kâinatı araştırıyorlar. Şeyh Efendi de o şeyleri sevmezdi.  

Allah dememek için ne kadar da uğraştılar. Ama en sonunda yok patlama oldu da 

dünyalar oldu da şu yaptı, bu yaptı derken; şimdi o gene olabilir diyorlar. Bu adamlar fizik 

kurallarını hayatları boyunca okumuşlar. Bunlar profesör. Profesörün profesörü olmuş, 

öyle insanlar. Bu kadar sene fizik kuralları okumuşlar, en sonunda “Bu bildiğimiz hiçbir 

şeydir!” diyorlar.  

Gene bu enerji var, bilmem ne var her tarafta. Yani gördükleri şey, kâinat boş 

değildir. Boşluk yoktur, Allah’ın kudreti her taraftadır. Allah Azze ve Celle’nin 

bunlara verdiği ilim iğnenin ucu kadar bile değildir. Kurallar yaptılar; bilmem fizik 

kuralları, bilmem ne kuralları… Bazı akılsız insanlar bu kurallar ilelebet gidecek zanneder.  

Bu adamlar kendileri söylüyorlar, bildikleri kurallar hiçbir şeydir. Bir şey olursa yeni 

baştan değişir, hiç bilmediğimiz kurallar çıkar. Her şeyi bildik zannediyorlar. Adamlar en 

sonunda kendi ağızlarıyla hiçbir şey bilmediklerini söylüyorlar. 

Kâinat boş değildir ama bir türlü ağızlarını açıp da Allah’a iman ettik demezler. 

Peygamber’e (s.a.v.) iman ettik demiyorlar. Allah demedikten sonra istediğin kadar âlim ol, 

istediğin kadar bilge ol, istediğin kadar bilmiş ol bir kıymeti yok. İmanı Allah Azze ve Celle  

 

 



 

 

 

 

veriyor. Allah’a şükürler olsun, biz hiç bir şey bilmediğimiz halde Allah bize bu nimeti 

ikram etmiş, buna şükür etmek lazım. Hiçbir şey için şikâyete gerek yok.   

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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