
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KIYMET BİLEN 
 

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 Azze ve Celle’nin büyüklüğü karşısında insanoğlu hiçtir, acizdir, hiçbir sıfatı 
yoktur ama Allah Azze ve Celle merhametinden dolayı insana kıymet vermiş. O kıymeti 
bilen kıymetli olur, bilmeyenin hiçbir kıymeti yoktur. Bismillâhirrahmânirrahim; 
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 “Velekad kerramnâ benî âdeme vehamelnâhum fî-lberri velbahri” diyor. 
“İnsanoğluna kıymet verdik; denizde, karada, havada yardım ettik.” diyor. (İsra Suresi 70) 
Onlar nereye giderlerse gidebilsinler diye her türlü şeyi onlara vesile ettik ki istediklerini 
kullansınlar, Allah’ın izniyle gidip gelsinler. Tabi Allah’ın izni olmasa böbürlenip de “Biz 
şöyleyiz, biz böyleyiz…” diyen insancıkların hiçbir kıymeti yoktur. Allah’ın izni olmasa ne 
bir şey hareket eder ne bir şey olur ne motor çalışır ne makine çalışır ne en ufak bir şey 
çalışır. Yani hepsi Allah’ın izniyledir, her şey Allah Celle Celaluhu’nun iradesiyle oluyor.  

Elektrikti, atomdu, benzindi, mazottu, onların hiçbiri Allah’ın izni olmasa çalışmaz. 
Allah bu kadar nimetler vermiş, insanoğlu da kendini bir şey zannedip Allah’a karşı 
geliyor. Allah Azze ve Celle’nin nimetlerine şükretmek lazım ki kıymetli olasın. Allah’ın 
katında kıymetliysen kıymetin vardır. Yok, O’nun katında kıymetin yoksa sen beş para 
etmezsin, öldüğün vakit bile hiçbir işe yaramazsın. Hayvanlar öldüğü vakit yeniliyor, 
içiliyor ama en pis kokan insanoğlunun ölüsüdür. 

Kıymetli olmak için Allah’ın istediği gibi olalım. Şimdi en ufak insanlar sana kıymet 
versin diye yüz tane takla atıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Asıl Allah’ın karşısında onu 
yapman lazım, Allah’a itaat edip, Allah’ın dediklerini yapmamız lazım inşallah. Allah için 
kıymetli olan insanlardan olalım inşallah. Çünkü istediği kadar bütün dünya elinde olsun, 
kıymeti olmadıktan sonra Allah katında bir faydası yok. Allah hepimize kıymet verdirsin, 
doğru yoldan ayırmasın inşallah. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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