
 

 
 
 
 
 
 

HER NEFES ALLAH 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 İnsanoğlu kendini bir şey zanneder. Allah Azze ve Celle bize ikram etmiş. 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadisidir, Allah (c.c.) mü’min kulunu Kâbe’den daha 

değerli bulmuş. Ama imansız olan insanların zaten hiçbir kıymetleri yok. Allah’ın azameti 

karşısında biz hiçbir şeyiz. Hepimiz hiçbir şeyiz ama Allah Azze ve Celle mü’min 

kuluna o kıymeti veriyor. 

 “Allahuekber, Allahuekber” dediği, en büyük Allah’tır manasına gelir. Allah’a karşı 

ne kadar tazim etsek azdır. Her şeyi Allah’tan bileceğiz, her şeyde O bizimledir. Ama 

insanlar O’nu unutuyor. Bazen akıllarına geliyor ama hiçbir zaman içimizden 

çıkmaması gereken Allah diye zikir etmektir. Her adım, her nefes Allah diye 

zikretmek lazım.  

Allah bize o kadar nimet vermiş, o kadar ikram etmiş ki mü’min kulumun kıymeti 

Kâbe’den daha büyüktür diyor. Yani çok büyük bir lütuftur, çok büyük bir ikramdır.  

Değil insanoğlu, bütün dünya; görünen, elle tutulan varlığın içinde toz bile değil. 

Bırak dünyayı, bütün yıldız sistemimiz bu kâinatın içinde toz bile değil. Artık kalkıp da sen 

yok şuydu, yok buydu diye ahkâm keseceksin. İnsanlar haddini bilsin! Allah’a 

dönsünler, iman etsinler. İman eden insanın kıymeti büyüktür. Bunun kıymetini 

bilmek, hatırlatmak daima bizim vazifemizdir. İnsanoğlu zannediyor ki geliyoruz, bir şey 

yapıyoruz, insanlara faydamız var. Faydamızın olacağı şey imanlı olmak, Allah’a 

inanmaktır.  

Allah’ın zatını düşünmek olmaz! Allah’ın azametini yaptığı, yarattığı şeyler 

gösteriyor. Ona aklımız ermez. Bütün kâinat, bütün varlıklar ne kadar güzel bir intizam 

üzerine yapılmış, gayrimüslimler bile şaşırıp kalıyor. Bilmiyorlar, okuyorlar okuyorlar, en 

sonunda başladıkları yere geri dönüyorlar, aciz kalıyorlar. Öyle büyüktür Allah (c.c.).  

 

 



 

 

 

 

 

Hiç kimseden, Allah’ın azameti varken hiç kimseden utanacak halimiz yok. 

Bazıları Müslümandır ama utanır, göstermek istemez. Utanacak olanlar Allah’a iman 

etmeyenlerdir, onlar utansın. Onlar utansın, onlar korksun. Bize şükürler olsun Allah bu 

nimeti vermiş, şükretmemiz lazım.   

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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