
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH MÜ’MİN KULUNA ZULMETMEZ 

 
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’ın azametini, büyüklüğünü ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize anlattı. 

O’nun azameti zaten aklın, hayalin çok üstündedir. Ama gene de İslam, Allah’ın sıfatlarını 

en güzel anlatan dindir. Allah’ın kudretini güzel anlattığı için Müslüman insan mutmain 

oluyor, kafir mutmain olmuyor. 

Dinlerinden çıkıyorlar, çoğu zaten dinlerinden çıkıyor ki aslında öyle bir şey olmaz. 

Allah’ı adam gibi, insan gibi bir şey olarak tarif ediyorlar. Haşa! Alakası olmayan bir şey, 

akla mantığa da sığmaz bu bir defa. Onun için, onların çoğu dinlerinden çıkıyorlar, başka 

din arıyorlar. Öyle böyle derken inançsız oluyorlar. 

Allah (c.c.) insanlara kudretini gösteriyor. Her mü’min görür, her dakika Allah’ın 

azametini, kudretini görür. Zatını görmez de sıfatlarını, yaptıkları şeyleri görür, imana gelir. 

Mesela şimdi bu dışarıdaki hava. Bütün dünya gelse bu kadar bir şey yapabilir mi? Hiçbir 

şey yapamazlar. Allah istediği zaman kuraklık yapar, istediği zaman yağmur verir, istediği 

zaman kar verir. Her şeyi yapar, muktedirdir. Şimdi teknoloji falan diyorlar, “Bizden 

üstünü yok!” diyorlar. Kalksın da yapsınlar bakalım! Bunun hepsini değil, binde birini, on 

binde birini bile yapamazlar.  

Allah büyüktür, Allah mü’min kuluna zulüm yapmaz. Mü’min kuluna yapabileceği 

kadar şeyler emretmiş. Bunu ne için söyledik? Allah’ın azametinin karşısında sen kalkıp da 

vesvese yapma. Allah affeder, vesvese şeytandandır. Abdeste girer; “Yok oldu, olmadı, 

oldu, olmadı…” bir saat abdestte kalır. Bir defa yap tamamdır. Bu kadar zor değil. O 

şeytan seni ibadetten alıkoysun diye bunu yapıyor. Namazını kıl, bismillah de, kıl, çık.  

“Yok oldu, olmadı…” deme. Allah senin sırf niyetine göre de amelini kabul eder, o 

ufak tefek şeylere bakmaz. Allah Azze ve Celle Erhamurrahimin’dir. Azameti karşısında 

sen ibadet etmişsin; o yaptığın ibadetine kat kat ecrini, sevabını verir. Allah’ın azameti 

karşısında vesvese yapma, şeytana uyma. Ondan sonra çoğu insan; “Yok, daha iyi olsun, 

daha şey olsun…” derken kendi kendine yük eder, ondan sonra onu da yapamaz.  



 
 

 

 

 

 

Fazla kurcalamayın, kendinize fazla eziyet yapmayın. Çoğu insanda vesvese var. O, 

dediğimiz gibi şeytandandır, Allah’tan değil. Allah affedicidir, büyüktür, bizim ibadetimize 

de ihtiyacı yoktur. Sırf sen, O’nun emri yerine gelsin diye hemen abdestini al, namazını kıl, 

oldu bitti. Allah kabul etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

29 Aralık 2016/29 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


