
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KİBRİYA 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. 

 Allah’a şükürler olsun, hamdolsun ki bizi böyle yarattı, güzel yarattı. Allah Azze ve 
Celle her şeyi ahsenihal üzerine yaratmıştır. Onun için O’na şükretmek lazım. Şükretmek de 
ibadetle olur, taatle olur, takvayla olur. Allah bu insanlara her şeyi musahhar kılmış, her şey 
onlar için, her şeyi insanoğlunun hizmetine sunmuş, insanoğlu da küfrediyor, inanmıyor, 
kendini bir şey zannediyor. İki şey okuyanın kibrinden geçilmiyor. Kibir, Allah’ın sevmediği 
bir sıfattır. Ne için sevmez? Çünkü kibir kendisindedir. Allah Azze ve Celle’den başka 
kimseye kibir olmaz.  
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“Velehu-lkibriyâu fî-ssemâvâti vel-ard” (Casiye Suresi–37) “O’nun kibriyası göklerde 
ve yerlerdedir çünkü hak Allah’ındır.” “Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O, güçlüdür, 
Hakim'dir.” O’na ortak istemez, kibir Allah’ındır. Onun için kibir yapan insanı Allah 
sevmez, Hz. Peygamber (s.a.v.) de sevmez. O’nun hesabı büyüktür. Kibir yüzünden nice 
insanlar şekavete gitmiş, cehenneme gitmiş, bazıları ebedi olarak cehenneme gitmiş, bazıları 
da işte ebedi olmasa da gene cehenneme kibir yüzünden girmişler. Onun için, kibir güzel 
değil, tevazu güzeldir. Allah Azze ve Celle’ye tevazu etmek, Allah’a itaat etmek güzel şeydir.  

Allah’a şükrediyoruz ki bizi bu halde yarattı. Allah nefsimizin şerrinden muhafaza 
etsin. Her türlü kibir olabiliyor. “Ben ibadet sahibiyim!” diye de kibir olabiliyor. Bunu 
karıştırırsan onu da şeytan berbat etmiş olur, buna dikkat etmek lazım. İbadet ediyorsak, 
onu da Allah’ın yardımıyla yapıyoruz, onun için de Allah’a şükretmek lazım. Onda da kibir 
yapmak lazım değil. “Ben şöyle namaz kılarım, ben böyle yaparım, on defa hacca gittim, 
yirmi beş defa umreye gittim…” Onları zikretmek güzel değil, saklı olması lazım. Onların 
vesilesiyle kibir yaparsan, onlar da bir işe yaramaz. Allah muhafaza etsin. Allah doğru yoldan 
ayırmasın, nefsimize uydurmasın.  
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