
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH’IN KUDRETİ VE AZAMETİ 

 
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 bizi bu zamanda ve mekanda yarattı. Bugünkü insanlar tek 

başımıza olduğumuzu zannetmesin, Allah’ın mahlukatının haddi hesabı yok. Allah’tan 

başka kimse Allah’ın ilmini bilemez. Öyle muazzamdır ki insanların aklına durgunluk verir. 

Durgunluk değil de insanın aklı erişmez. Bir yere kadar sınır var, akıl ancak oraya erişir.  

Bu kâinatı Allah (c.c.) yaratmış. Akıllıyız diye geçinen kâfirlerde hakikaten akıl izan 

diye bir şey yok.  

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
 

“Ve küllü şey’in indehu bi mıkdâr” “Her şey O’nun katında bir ölçü iledir.” (Ra'd 

Suresi-8) Allah’ın yarattığı her şey muntazamdır; her şey hesap üzerine, ilim üzerine 

yaratılmıştır. Bizim olduğumuz kâinatın hesabı, Allah’ın yarattığı başka bir kâinata göre 

daha değişiktir, hatta zıt da olabiliyor. Yani “Bütün hesabımızı yaptık, bildik, çözüyoruz, 

sırrını çözüyoruz…” filan diyorlar ama çözemezsiniz. Onu söyleyen cahildir, hiçbir şey 

yapamazsınız, ilminiz sıfır bile değil!  

Allah’ın ilminin yanında, dediğimiz gibi, nasıl denizden bir bardak su alayım desen, 

ancak o kadardır. Alıyorsun, oraya koyuyorsun gene hiçbir faydası yok. Hakiki âlim yahut 

bilge olan insan, Allah’ın ilmi ve azameti karşısında ancak Allah’ın azametine teslim olur, 

Allah’ın kudretini ikrar eder; “Biz aciz kullarız, Allah bizi yarattı, Allah’a inanıyoruz.” der.  

Kalkıp da “Yok şöyle yapıldı, yok kâinat böyle oldu…” diye uğraşıyorlar. 

Gökyüzüne aletler edevatlar gönderiyorlar, “Kâinatın sırrını çözeceğiz.” diyorlar. Ama 

hiçbir şey yapamazlar, ancak acizliklerini görürler.  

“Allahuekber” dediği, yani Allah’tan büyük bir şey yok. Allah’ın azametini, 

kudretini ikrar etmek lazım; acizliğimizi kabul etmemiz lazım. Acizliğimizi kabul edince,  

 



 
 

 

 

 

 

Allah sana rahmet nazarıyla bakar, inayet nazarıyla bakar. Ötekilerin de O’na 

inanmayanların da çekecekleri var.  

Bu dünyadan çok firavunlar geçti, çok kendini beğenmişler geçti; yüz sene de 

yaşasa, beş yüz sene bile yaşasa en sonunda toprak olup gitti. Allah daimdir, Allah bakidir, 

Allah’tan başkası seraptır, hayaldir, başka bir şey yok. Allah istediğini yaratır, istediğini 

yükseltir, istediğini alçaltır. Bu sabahın ve bu mübarek günlerin hürmetine Allah bizi iman 

edenlerden eylesin, imanımız kuvvetlensin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
4 Ekim 2016/3 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 
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