
ALLAH’IN İLMİ 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
 

ْرَجعُونَ أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا ََل تُ   

E fe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turceûn. (Mu'minun Suresi 115) 

Allah Azze ve Celle diyor ki: “Sizi boş yere yarattığımızı ve bize 

döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” Bu, imansız insanların düşüncesidir. Dünyada her 

istediklerini yaparlar ve zannederler ki bir hesap vermeyecekler.  

Allah Azze ve Celle diyor: “Siz öyle tesadüfen yaratılmadınız.” Sizi Allah Azze ve 
Celle yarattı. Yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız, sorulacaksınız. İyilik yaptınız mı iyiliğin 
karşılığında Allah ecrini verecek, sizi mükafatlandıracak. Yok, hiç iyilikle alakası olmayan 
şeyler yaptınız mı Allah onu da soracak. Onun da cezası var, çekeceksiniz.  

Allah Azze ve Celle yaratıcıdır. Allah’tan başka yaratıcı diye bir şey yok. İnsanlar 
bazen “yaratıcılar” der de o cahillikten söyleniyor. Allah’tan başka yaratıcı yok. Sen bir şey 
yaptın mı o da Allah’ın takdiridir. Allah’ın sana öğrettiği ilimdendir yaptığın.  

Allah Azze ve Celle’nin yarattığı şeye insanın aklı erişmez. Nasıl yarattı? Nasıl bize 
bu iradeyi koydu? Kimseye zulmetmesin diye Allah Azze ve Celle insanın içine irade 
koydu. Allah Azze ve Celle nefsine ve şeytana karşı gelip de doğru yolda olması için 
insanlara o iradeyi vermiş, insanların elindedir. İrade herkeste var ama nefsi veya şeytan 
galip olursa yeniliyor ona. 

 Kader ise Allah’ın ilmidir. Onlara karışmayın diyor Peygamber Efendimiz, o 
mevzuları açmayın. Allah her şeye kadirdir. Çoğu insan kalkıp da her haltı yapıyor, ondan 
sonra Allah isteseydi ben böyle yapmazdım diyor. Biliyor Allah’ı, Allah diyor, ondan sonra 
da böyle diyor. O akıl işi değil. 

 Allah’ın işine karışılmaz. Allah’ın ilmine hiç yaklaşılmaz. Senin ilmin sıfır bile değil 
yani hiç esamesi okunmaz. En büyük alim denen insan, en büyük filozof denen insanın 
ilmi bile hiçbir şeydir Allah’ın ilminin yanında. 

Allah bizi tesadüfen yaratmadı. Allah bizi muhakkak bir ikram olarak yarattı. Buna 
şükretmek lazım. Çünkü şükredersen Allah senden razı olur. Şükretmezsen Allah razı 
olmaz. O da iyi olmaz senin için. Allah hepimizden razı olsun. 

El Fatiha  
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