
ALLAH’I TANIMAK 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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 insanları ne için yarattığını biliyor. İnsanların çoğu ne için 
yaratıldığını bilmiyor. Bilmedikleri için boşluktadırlar ve şaşkın bir vaziyettedirler. “Ne 
yapalım? Yiyelim, içelim, oynayalım. Hayatı böyle geçirelim, olsun bitsin.” diye düşünüyor 
çoğu insan. İnsanların çoğunluğu bu düşünce ile yaşıyor. Böyle yaşayınca da memnun 
kalmıyorlar. Çünkü esas gayemiz o değil.  

Allah bizi ibadet için yarattı. Esas gayemiz budur. İbadet dediğimiz Allah’ı 
bilmektir. En büyük ibadet odur. Allah’ı bildikten sonra, Allah’ın dediklerini rahat 
yaparsın. Allah’ın kullarına, mahlukatına merhamet edersin; saygı gösterirsin. Her şey 
Allah’ın sunumudur, Allah’ın yaptığı şeydir. Allah halk eden, yani yaratandır. Halik yaratan 
demektir. Başka Allah yok. Onu düşünen, bilen insan rahat eder. Öteki türlü, hayatı 
boyunca boş şeylerin peşinde koşturur. Kıyamet günü de yaptığının boş olduğunu 
görecek, bilecek, pişman olacak.  

Kıyamet günü onların hiç bir kıymeti yok, hiç bir ağırlığı yok. İstediği kadar 
dünyada meşhur olsun, istediği kadar insanlar arasında büyük sayılsın ahirette hiç bir 
kıymeti olmaz. Yapacağı işleri Allah için yapmazsa, Allah’ı tanımazsa hiçbir kıymeti yok. 
Ahirette kendisini kimse tanımaz, rezil olur. Yaptığı işler de boşa gider.  

Bu dünyada yükselmek için çok uğraşır, çok gayret gösterirler. Çok mühim 
bir noktadır ki Allah’ın varlığını unuturlar. Çabalar, eder ama en sonunda gideceği yer 
ahirettir. Bir çukura, mezara indirecekler; ondan sonra kimse tanımaz. Bir sene sonra zaten 
kimse ilgilenmez onlarla. Ondan sonra kıyamette de rezil rüsva olur. Allah’ı tanıyan 
adamın dünyada hiç bir varlığı olmasa, onu kimse tanımasa bile; Allah tanıdıktan 
sonra ahirette en yüksek makamlara ulaşır, Allah’ın nimetlerine kavuşur. Mühim 
olan budur. Allah’ı tanıdın mı hiç bir sıkıntı, dünya sıkıntıları sana tesir etmez; seni 
rahatsız etmez. Bu da geçer ya Hu der, geçip gider. Hakikaten de geçiyor. İster üzül, 
ister sevin; günler, hayat geçer.  

Tevekkül edin, Allah’a sığının. Allah’tan başka ilah yoktur. Hadis-i Kutsi: “Benim 
kazama, benim verdiğime razı değilsen başka ilah ara.” diyor. Başka ilah yok, kimsenin 
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kaçacak yeri yok. İstediği kadar dünyada büyük olsun, istediği kadar zulmetsin, istediği 
kadar adam öldürsün yaşayacağı en çok yüz senedir. Gideceği yer bellidir. Mü’min 
üzülmez, sabreder; ahirette mükafatını bulur. Allah hepimizi Allah’ı tanıyan insanlardan 
eylesin, Allah’ı unutmayanlardan eylesin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 
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