
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH (C.C.) HESABINI SORACAK 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
 تبارك هللا الخالق العظیم

 

“Tebareke'l lahu'l hallaku'l azim.” Tek yaratıcı Allah’tır. Allah (c.c.) her şeyi en 
güzel şekilde yaratmış, her şeyi güzel yapmış. İnsanoğlu bir şey yapacağım diye eskiden 
beri uğraşır. Nemrut, “İbrahim Aleyhisselam’ı ben yaşatırım, ben öldürürüm.” diye 
söylemiş. İki köle getirmişler, birinin boynunu vurmuş, öldürmüş; “İşte bunu öldürdüm.” 
demiş. İkincisini de azat etmiş, “Bunu da yaşattım.” demiş. İbrahim Aleyhisselam da onun 
konuşmasına müşterek olmasın diye; “Madem yaşatıyorsun, öldürüyorsun.” dememiş 
kendisine. Ona daha güzel bir şey söylemiş ki -tabi başka milyonlarca misal var- “Allah 
güneşi doğudan çıkarıp, batıda batırıyor. Güneş batıdan batıyor. Onu sen batıdan çıkarıp 
da doğuda batır bakayım.” demiş. 

Şimdi bu kendilerini bilim adamı zannedenler Allah’ın yarattığı şeyleri değiştirmeye 
uğraşıyorlar. Malzeme gene Allah’ın yarattığı malzeme. Onu alıp da başka yerde üretiyor 
ama gene Allah’ın verdiği şeylerdir. Böyle yapınca da kendilerini Nemrut gibi 
zannediyorlar. Nemrut “Ben tanrıyım!” dedi, bunların da her birisi kendini öyle 
zannediyor. Ama Allah Azze ve Celle onların hesabını soracak, onlara “Ne yaptınız?” diye 
soracak. Allah’ın yarattığını değiştirmek istiyorlar.  

 یریدون ان یبدلوا كالم هللا
  فلیغیرن خلق هللا

“Yuriduna ayyubaddilu kalamallah.” “Feleyuğeyyurunne halkallah” (Fetih-15) , 
(Nisa-119) Allah Azze ve Celle bunu söylemiş, bildirmiş. “Allah’ın yarattığını değiştirmek 
isterler, Allah’ı hiçe sayarlar. Onlara sorulacak sorular zor olacak.” 

İnsanoğlu daima nefsine uyar, şeytana uyar, iyilikten uzak olur. “İman edenler 
azdır.” diyor Allah Azze ve Celle. İman güzel bir nimettir ama insanlar onun kıymetini  



	
	

 

 

 

 

bilmiyor, dünyada isimleri anılsın diye her türlü kötülüğü yapabiliyorlar. İyilik diye kötülük 
yapıyorlar ama Allah onlara soracak, Allah onları görüyor. Onların üniversiteleri var, 
bilmem şunları var, bunları var ama Allah istedikten sonra onlara karşı çıkacak insanlar 
çıkarıyor, onların yaptıklarının doğru olmadığını gösteriyor. Yahut yaparlarsa da zarar 
veriyorlar, insanlığa fayda vermiyorlar. Dünyaya yaptıkları zarardır, kötülüktür, başka bir 
şey değildir. Allah her şeyi hesapla yapmış.  

 ُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 
 

“Kullu şey’in indehu bi mıkdâr” (Ra’d Suresi - 8) “Her şey O’nun katında bir ölçü 
iledir.” Her şeyin hesabı var. Allah nasıl yaratacağını, ne yaratacağını biliyor. Sen 
karıştırıyorsun, ondan sonra bilmeden bütün dünyaya zarar veriyorsun, insanlığa zarar 
veriyorsun, kendine zarar veriyorsun. İlim adamları! Allah’a dönün. Aslında ilim değil o, 
şeytanın bir fennidir. O ilim sayılmaz çünkü Allah’a isyan eden şey ilim değildir.  

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء  إِنََّما یَْخَشى هللاَّ
 

“İnnemâ yahşâllâhe min ibâdihil ulemâu.” (Fatır Suresi – 28) “Allah'ın kulları 
arasında O'ndan korkan, ancak alimlerdir.” Âlimler Allah’tan korkar, bunlar Allah’tan 
korkmaz, Allah’ı tanımaz. Onların hesapları zor olur. Millet onlara inanmasın, onların 
yaptıkları belli, ortada. Bütün dünyayı mahvetmişler, bitirmişler. Ama onların hesabı başka, 
Allah’ın hesabı başka.  

Sonunda Allah onları temizleyecek, dünyayı da temizleyecek inşallah. Yanından bir 
zat gönderir, o geldiği vakit bütün dünya temizlenir inşallah. Mehdi Aleyhisselam. Allah 
O’na yetiştirsin, hepimize o günleri göstersin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Kasım 2017/03 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


