
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KENDİNİ BİLMEK 
 

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. 

 Bizim tarikatın esası sohbet etmektir. Onun için cemiyette yani toplantıda hayır 
vardır. Sohbet, Allah’ı tanıtmak içindir. “Allah’ı nasıl tanırız?” diyor, “Kendini bil” diyor. 

 ُھَّبَر َفَرَع َْدَقفُ ھَسَْفن َفَرَع ْنَم
 

  “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu.” diyor. İnsan kendini bilirse Allah’ı bilir. 
Nasıl bileceğiz? Bu büyük bir ilimdir ama çok da kolay izah edilebilir. Allah’ı, o kadar 
azametini nasıl tanıyabilirsiniz? Kendini bilirsen tanırsın. Kendini bilmeyen insan derler. 
Kendini bilen insan kendi kulluğunu, halini bilir ki biz hiçbir şeyiz. Bileceğiniz şey odur, 
fazla zor değil.  

Allah’ın azametinin karşısında bütün kâinat hiçtir. Onun için; “Nasıl bileceğiz, nasıl 
edeceğiz?” diye çoğu insan sorar. Geçen gün bir ihvan hanım -Allah selamet versin- bu 
meseleyi o sordu da bu cevap geldi. İnsan haddini bilirse, kim olduğunu bilirse, o vakit 
kolaydır. Ama haddini bilmeyenler çok. Onlar; “Biz şöyleyiz, biz böyleyiz…” der dururlar. 
Firavun gibi olup, tanrılık iddia edenler de var, Allah’ı da kabul etmeyenler de var. Bu 
insanlar hadlerini bilmemişler, kendilerini bilmemişler, ne olduklarını bilmiyorlar. Nereden 
geldiklerini, nereye gideceklerini bilmiyorlar.  

Zeynel Abidin Hazretleri, Hazreti Hüseyin’in (r.a.) mübarek oğlu der ki: “Bir nokta 
sudan geldiniz, sonunda leş olacaksınız.” Daha nedir yani? Senin kendini bir şey zannedip 
de ahkâm kesmen deliliktir, kendini bilmemektir. Kendini bilmeyen insanlardır onlar. 
Ondan sonra; “Yok, şuyuz, buyuz, araştırıyoruz…” derler. Fazla araştırmaya gerek yok, 
biz Allah’ın azametinin karşısında bir hiçiz. Allah bize lütfetmiş, bize vücut vermiş ama 
Allah’ın karşısında bütün kâinat da hiçtir. Allah kendini bilenlerden eylesin, kendini 
bilmeyenlerden eylemesin. Kendini bilmemek kötü şeydir, Allah muhafaza.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                    Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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