
	
	

 
 
 
 
 
 
 

KUDRET DENİZİ ALLAH’INDIR 
 

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. 

	 	

Sünnettir, her gün sabah namazından sonra söyleriz, sabah namazından sonra da 
olur, başka vakitlerde de olur; “Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehülmülkü ve 
lehülhamdü yühyî ve yümît ve hüve alâ külli şey'in kadîr” Bunu söylemenin çok büyük bir 
fazileti var. Anlamı da çok büyüktür, iman esaslarıdır. İmanı olan insanın bunu bilmesi 
lazım, söylediğini de bilmesi lazım: “Allah’tan başka ilah yoktur, tektir, şeriki yoktur. 
Diriltir, yaratır, öldürür, her şeye kadirdir.”  

O en mühim yani burada hepsi mühimdir de Kadir sıfatı, kudret sıfatı Allah’tadır, 
başka kimsede değildir. Her şeye kadir olan ancak Allah’tır.(c.c.) Biz ufak tefek şeyleri 
Allah’ın yardımıyla yapıyoruz ama kudret sahibi Allah Azze ve Celle’dir. Her şeyi O’ndan 
bileceksin, O’ndan talep edeceksin. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle’ye zor değil çünkü 
kudret O’ndadır. Kudret demek her şeyi yapmak, her şeye gücü yetmektir. Hiçbir şey 
Allah Azze ve Celle’ye imkânsız değil.  

Bizim çoğu şeyi yapmamız imkânsızdır ama Allah Azze ve Celle’ye insanın aklına 
gelen, gelmeyen her şey mümkündür. Bizim aklımız çok az şeye yetişiyor, sınırlıdır, 
sınırımız var. İnsanlar “Düşünce özgürlüğü var.” diyor. İstediğin kadar düşün, Allah Azze 
ve Celle’nin kudretinin önünde senin düşüncen sıfır bile değil. İnsanlar böbürlenip, 
kibirlenip, “Küçük dağları ben yarattım.” derler ama sıfırdır hepsi. Kendine yaptıklarını 
bırak, düşünceleri, düşündükleri şeyler bile istediği kadar büyük şey düşünüyorum 
zannetsin, imkânsız şey düşünüyorum zannetsin, Allah indinde hiçbir şey imkânsız 
değildir, her şey O’nun elindedir, kudret denizi O’ndadır.  

Onun için, ne varsa Allah’tan talep edebilirsiniz. Allah kudret sahibidir, şifa da 
O’ndan, iyilik de O’ndandır. Her türlü kudret Allah’tadır. Her şeyi Allah’tan talep edin. 
“Hastayım, şifam yok.” filan demeyin. Allah her şeye kadirdir. Çoğu zaman bu imanlı 
insanların şifa buldukları vakit doktorlar şaşırıp kalır. Yahut bir Allah kulu dua edip de 
onlara şifa olur yahut işleri rast gider, hepsi Allah’ın kudretindendir.  

 



	
	

 

 

 

 

Kendinizden bilmeyin, Allah’tan bilin. Allah’tan her şeyi talep edin, her iyiliği talep 
edin, korkmayın. Bu dünya istediği kadar büyük olsun, istediği kadar kuvvetli olsun, 
insandı, devletti, bilmem neydi, hiçbirinin Allah indinde kıymeti yoktur. Allah’ın 
kudretinin karşısında sıfır bile değillerdir, zerre kadar bile değillerdir. Allah’ın kudreti 
büyüktür. O’ndan korkun, O’ndan talep edin, O’na inanın, iman edin. Allah hepimizi bu 
imana kavuştursun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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