
 
 

 

 

 

 

 
KENDİ KIYMETİNİZİ BİLİN 

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. 

 
Allah Azze ve Celle insanı en güzel şekilde yaratmış, yüceltmiş. İnsan kendi 

kıymetini bilsin. Kendi kıymetini bilmeyen insanın Allah da kıymetini bilmez. Allah bu 

yarattıkları içinde, “Ve lekad kerremnâ benî âdeme” (İsra Suresi 70) 

ْمنَا بَنِي آدَمَ   َولَقَْد َكرَّ

“Ademoğlunu (yani insanı) en yüksek mertebeye çıkarttım” diyor. Ondan sonra da 

insanlara ibret olsun diye hayatları sonunda en kötü vaziyette oluyorlar. İman edip de 

Allah’a itaat edenler hariç. Ne kadar “okumuşum, şuyum, buyum…” derse, en yüksek 

mertebeye yetişmiş olsa bile gene Allah istemedikten sonra bir fayda etmiyor. İbret olsun 

diye insanların yanındaki kıymeti de kalmıyor, insanlar görünce hürmet etmiyor, itibar 

etmiyorlar. Kısa bir zaman için onlara kıymet verseler de kendilerine bir faydası yok. 

Faydası olan şey Allah’ın yolunda olmak, Allah’ın dediklerini yapmak. Allah’ın dediklerini 

yapınca Allah indinde onlar iyi insanlardır. Başka türlü hiç bir faydası yok.  

Hayatımızın kıymeti ancak Allah’ın emrini yerine getirerek olur. Allah Azze ve 

Celle kâinatı yaratmış, biz hiçbir şeyiz. Hiçten daha az desek yeridir. Allah bize kıymet 

vermiş, bize bir emir vermiş, “şunu yapın sizi yücelteyim” diyor. Buna gece gündüz 

şükretmek lazım, kıymetini bilmek lazım. Yüce kâinat bile Allah’ın azameti yanında hiçbir 

şeydir. Bize itibar etmiş, bize bir emir vermiş. Sizi tanıyorum, sizin kalbinizdeyim diyor 

Allah Azze ve Celle. Bunun kıymetini bilmek lazım.  

Büyük bir nimettir bu, insanlar farkında değil. Çoğu insanların hiç haberi yok, 

hiçbir şeyden haberleri yok, haberi olmadan bu dünyadan ayrılıp gidiyorlar. Bir şey yaptım 

zannediyorlar. Allah’a itaat etmedikten sonra hepsi boştur. Kıymetini bilelim inşallah. 

Allah kıymet bilenlerden eylesin. Bu çok mühimdir çünkü kıymet bilmeyen bir insanın 

önüne mücevher bile koysan, kıymetini bilmedikten sonra ne fayda, geldiği gibi gider. 

Allah hepimize o kıymeti bilmeyi nasip etsin inşallah.    Ve Min Allahu Tevfik, El Fatiha                                       

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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