
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’I TAZİM ETMEK 
 

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. 

Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:  

ثقیلتان في المیزان: سبحان هللا وبحمده سبحان هللا كلمتان خفیفتان على اللسان 
 العظیم.

 

“Kelimatani hafifatani alallisani sakilatani fil mizan: Subhanallahi vebihamdihi 
Subhanallahil azim.” İki kelime var diyor, lisanda, dilde hafiftir yani söylemesi kolaydır, 
terazide ağırdır. Hangi terazi? Kıyamet günündeki terazi. Dünyada çok kolay bir şey, insan 
o kadar kıymet vermiyor ama ahiret ise o kadar ağır olacak ki (hava değil) çok ağır basacak.  

Allah’ı tazim etmek büyük bir ibadettir. Zikirler de insan için faydalı olan şeylerdir. 
Şimdi ahir zamanda bazı insanlar çıkmış; “Zikir yoktur, şu yoktur, bu yoktur…” diye 
konuşurlar ama var. İşte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek Hadisi Şerifi. Bunlar gibi 
çok var, hem de kuvvetli hadisler, sahih dedikleri. Bu hadisler Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in bize gösterdiği yoldur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize iyilik yolunu 
gösteriyor.  

İnsanoğlu yiyip, içip, gezmek için gelmedi. Onları da yapacak ama onun yanında 
Allah’ı zikredecek, Allah’ı tazim edecek. Ne kadar tazim etse o kadar faydası olur, 
kendisine faydası olur. Allah Azze ve Celle’ye faydası dokunmaz, Allah Azze ve Celle’nin 
ihtiyacı yok. Bütün insanlar iyilik yapsa veya kötülük yapsa Allah Azze ve Celle’ye ne zarar 
gelir ne fayda gelir. Allah Azze ve Celle bize ikram ediyor, bize lütfundan ikramdır bunlar.  

Bunu her gün yüz defa yapıyoruz. Başka tesbihatlar da var, onları da yapmanın 
büyük faydaları var. Yani sevaptan maada insan için faydası var. Hem zahiri faydalar var 
hem manevi olarak faydalar var. Onun için Allah’a şükredip, tazim etmek bize vazifedir. 
Onları unutmamak lazım. Unutan sıkıntıya düşer, sıkıntıda kalır, ferah edemez. Sıkıntı 
oldu mu Allah’ı zikredin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salâvat getirin. Onların sayesinde 
hem şifa olur hem sıkıntılar zail olur. Allah, zikrini kalbimizde daim etsin inşallah.	
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  12 Mart 2018 /24 Cemaziyelahir 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


