
	
	

	
	

	

	

 
HER YAPILANIN KARŞILIĞI VAR 

 
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 dünyayı öyle yaratmış ki her yaptığın şeyin karşılığı var. Nasıl 

bir sustaya basarsan, ne kadar basarsan o kadar daha yüksek atlar, insanın her yaptığı iş de 
aynı şekilde. Onun muhakkak bir karşılığı var. İyi yaptıysan karşılığında iyi bulursun. Yok, 
kötü yaptıysan, onun da muhakkak hesabını vereceksin, onun karşılığını alacaksan.  

Allah Azze ve Celle bu kâinatı yarattığı vakit böyle yaratmış ki herkes mahlûk 
olduğunu bilsin. Herkesin yapacağı şeyin karşılığı çıkacak. Allah Azze ve Celle kendisi 
mahlûk olmadığı için, O hariç herkes mahlûktur. Bazı insanlar kendilerini tanrı ilan 
etmişler, bazıları da tanrı diye bir şeylere tapıyorlar. Büyük bir delildir ki bir şey yaptığın 
zaman karşılığında bir şey çıkacaksa sen mahlûksun.  

Ancak Allah Azze ve Celle’ye karşılık yok. Senin yaptığının ücretini Allah verir ama 
Allah’a kimse bir şey veremez. Çünkü her şey O’nundur, O’nun elindedir. O’na kimse bir 
şey veremediği için Halik O’dur, yaratıcı O’dur. Bütün güzel isimler, sıfatlar Allah Azze ve 
Celle’nindir. Çoğu sıfatlar da insanlarda olmayan sıfatlardır. Allah Azze ve Celle insanlara 
bazı sıfatlar vermiş ama esas kudretti, kibirdi, azametti, hepsi Allah’a aittir. 

ق  ُسْبَحاَن اْلَعِظیُم اْلَخالَّ

“Subhane’l Azimu’l Hallak” diyor. Yaratıcı Allah’tır, Subhan dediği Allah’tır. 
İnsanlar zayıftır, insanlar ancak yapacakları şeyin karşılığını alacak. O da Allah Azze ve 
Celle keremiyle istediği gibi insanlara verir. Az da verir, çok da verir; “Ne için verdin? Ne 
için ettin?” diye kimse soramaz. Onun için haddimizi bilelim, iyilik yapalım, kötülükten 
kaçınalım inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                                                    Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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