
	
	

	

	

	

	

 
KENDİNDEN DEĞİL ALLAH’TAN BİL 

 
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. 
 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

 

ْنیَا لَِعٌب َولَْھٌو َوِزینَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْینَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اْألَْمَواِل َواْألَ   ْوَالدِ اْعلَُموا أَنََّما اْلَحیَاةُ الدُّ
 

“İ’lemû ennemâl hayâtud dunyâ leibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun 
beynekum ve tekâsurun fîl emvâli vel evlâd.” (Hadid Suresi-20) “Bilin ki, dünya hayatı 
ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi 
olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider).” Allah Azze ve Celle buyuruyor: 
“Bu dünya oyun, eğlence, bir de çoluk çocukla ve malla kibirlenme yeridir.” diyor. Bunlar 
nedir? İmtihandır.  

Çoğu insan devamlı kendini yükseltmek için; “Ben bunu yaptım, ben şunu 
yaptım...” diye konuşur. Bazı insanlar daha aşırıya gider, o kadar abartır ki artık herkes 
onun bu halini görünce güler, bazen de bazıları kızar. Yani alay konusu olur, maskara olur. 
Bir şey yaparsın, bazen yaptığını da söylemek icap eder. Onu güzel bir şekilde söylemek 
daha güzeldir.  

“Ben bunu yaptım” diye söylersen “Sen kimsin?” derler. Sen bir şey değilsin. Ama 
“Allah bizi bu işi yapmaya muvaffak etti, Allah bize yardım etti de şunu yaptık, bunu 
yaptık… Allah’a şükürler olsun işimiz rast gitti. Allah’ın iradesi olmasa biz hiçbir şey 
yapamazdık.” demesi lazım. Çünkü senin gibi milyonlarca insan var, o insanlar senden 
daha iyi olabilir ama onlara Allah’ın yardımı gelmedi, bir şey yapamadılar, olduğu yerde 
kaldılar. 

Sen yaptın da iyi mi oldu? Allah’ı hatırlarsan iyi olmuştur. Yok, kendinden bilirsen, 
iyi olmamış. Sen istediğin kadar yüksek olduğunu düşün, konuşmaya başlayınca insanlar 
güler. Öyle çok insan var, konuştu mu “Ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım…” deyince 
millet başlar adama gülmeye. Gene konuşuyor, konuşmasa daha iyi tabi, sussa daha iyi. 
Yahut konuşunca da adabıyla konuşsa, o da olur. 

 



	
	

 

 

 

 

Bu işlerde terbiye ve adap mühimdir. İşte o terbiyeyi meşayıhlardan alır, 
mürşitlerden alır insan. Normal dünya insanlarından aldığı terbiye ancak kendisini, nefsini 
övmeye yeter. Başka hiçbir işe yaramaz. Dünya işinde ve ahirette muvaffak olmak için her 
an Allah’ı hatırlamak lazım, Allah’a sığınmak lazım.  

Dünya misallerle, örneklerle dolu. Milyarlarla oynayan adamlar, daha sonra 
bakıyorsun, kuruş kalmamış yanında, sefil bir hayat yaşar. Onun için, zannetme ki bu 
dünya sana kalıyor. Daima Allah’ı hatırla ve şükret ki nimetler devam etsin, Allah çoğaltsın 
inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
20 Şubat 2017/23 Cemaziyelevvel 1438 Tarihli Sohbeti 
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