
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH’TAN KORKMAK FAZİLETTİR 

 
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. 
 

Hazreti Ali Efendimiz (k.v.) demiş ki: “Re'sul hikmete mehafetullah” “Allah’tan 

korkmak hikmetin başıdır.” Ne demek? Allah’tan korktun mu her şey iyi olur. Allah’tan 

korkmak kötü bir şey değildir.  

Bazı felsefeciler kafa tutarlar, imansızlıklarından dolayı Allah’a karşı iyi olmayan 

sözler söylerler. Cahil insanlar da aynı şekilde, cahil-cesur derler. Allah’tan korkmak büyük 

bir fazilettir, ayıp değildir. Allah bizi yaratandır, O’ndan korkmak kötü bir şey değildir. 

“Re'sul hikme” dediği, akıllılıktan bahsediyor. İnsan ne kadar akıllı olursa o kadar Allah’tan 

korkar. Her şey Allah’ın elindedir. Bu imanın başıdır, her hikmetin başıdır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisini dün okuduk; “Her şeyden korkar, 

cahilliğinden dolayı bir tek Allah’tan korkmaz.” Ama Allah’tan korkan insan da hiçbir 

şeyden korkmaz. Hakiki varlık sahibi tek Allah’tır, korkulacak olan Allah’tır. Allah Azze ve 

Celle insana o korkuyu verdi mi insan her şeyden emin olur, her kötülükten muhafaza 

olur.  

Korkmak, korkutmak kötü manadan gelmiyor. Allah Azze ve Celle’nin insanları 

korkutması bilakis kötülüklerden men etmek içindir. Korku çeşitlidir, bazı insan rezil 

olmaktan korkar, o da var yani. İnsan Allah Azze ve Celle’nin karşısında kötü bir durumda 

olmaktan, O’nun karşısına kötü bir durumda çıkmaktan korkar. Allah korkusu dediğimiz 

öyle bir şeydir ki diğer korkular gibi değildir.  

Allah Azze ve Celle Ademoğlunu mükerrem kıldı; ona öyle aşağılayıcı şeyler 

emretmez, güzel şeyler emreder. Yani Allah’tan korkmak; Allah’ın karşısına kötü amelle 

çıkmaktan korkarız, kötü bir durumda olmaktan korkarız. Allah’tan öyle korkulur. İnsanlar 

Allah’tan korkmadıktan sonra, Allah o belayı kendisine verir ve herkesten korkar. 

Korkaklık da en kötü şeydir, bütün hayatı endişeyle geçer, huzursuz olur.  

Allah hepimizi kendisinden korkanlardan eylesin. Ehli takva dediği budur, yani  



 
 

 

 

 

 

 

Allah’tan korkanlar, takva ehli, hepsi aynı şekildedir. Allah Azze ve Celle inşallah bizi 

onlardan eylesin.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
05 Ekim 2016/04 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


