
HADDİNİ BİL 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
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. 

 
 İnsanoğlunun Âdemoğluna benzemesi lazım. Âdem babamıza benzememiz 

lazım, şeytana değil. Âdem Aleyhisselam Allah Azze ve Celle’ye: “Günah işledik.” dedi. 

“Kendi kendimize zulmettik. Kabahat bizim, affet bizi.” diye yalvardı. Şeytan Allah Azze 

ve Celle’ye: “Sen beni yoldan çıkardın!” dedi. Şöyle edeceğim, böyle edeceğim diye abuk 

sabuk şeyler söyledi. Tehdit etmeye yakın şeyler söyledi. Sen kim oluyorsun?  

Haddini bilmeyen insan şeytana benzer. İnsanoğlu, Âdemoğlu olan insan da 

Âdem babamıza benzer ki yapılan hata bizdendir der. Allah Azze ve Celle, insanı hata 

yapsın diye değil; nefsini, şeytanı yensin de iyi insan olsun diye yarattı. Çoğu 

insanoğlu şeytana benzer. Kendi kabahatini, kusurunu kabul etmez; hemen parlar, kendini 

temize çıkarmaya uğraşır. Kendini haklı çıkarmak için yüz tane yalan söyler, bin tane 

sahtekârlık yapar. Devamlı kendini haklı çıkarır.  

Aslında haklı olan kişi zaten kötü duruma düşmez. Ama haksız olan kişi kendini iyi 

göstermek, kabahatini kabul etmemek için devamlı her türlü yola başvurur. Bir yanlış 

yapınca, günah işleyince özür dilemek güzel bir şeydir. İnsanlar da o vakit seni daha fazla 

kabul eder, affeder. Öteki türlü sana inanmazlar, sana artık itibar etmezler.  

Âdem Aleyhisselam’ın geldiği vakitlerden beri bu haller var. Allah Azze ve Celle iyi 

olan tarafını gösteriyor ki böyle yaparsanız makbul insan olursunuz. Yok şeytana 

benzerseniz hiçbir itibarınız olmaz. İnsanlar sizden nefret eder, size düşman olur. Tek 

başınıza kalırsınız. Allah muhafaza etsin. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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