
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HER ŞEY YAZILI 
 

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. 

Şeyh Efendi devamlı bu ayeti okurdu: Bismillâhirrahmânirrahim; 

الَو
َ

الَو ٍبْطَر 
َ

الِا /سِ,اَ* 
َّ
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“velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn” “Her şey Kur’an-ı Azimüşşan’da 
yazıyor.” diyor Allah Azze ve Celle. (En’âm Suresi - 59) Her şey, ne var ne yok hepsi yazıyor. 
“Olacak şeylerin, olan şeylerin hepsi bunun içindedir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
Yani olacak şeyler, olan şeyler, olmuş şeyler, hepsi Allah’ın takdiriyle olmuş, Allah’ın izniyle 
olmuş, onlar orada yazılıdır.  

Allah istediği şeyi yapar, istediği şey olur, yazılan şeyler haktır. İnsanların aldığı bütün 
ilimler ondandır, Allah’ın ilmindendir. Allah Azze ve Celle de hikmetiyle ilmi Kur’an-ı 
Azimüşşan’a koymuş, onu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nasip etmiş. En güzel, en 
yüksek şeyler peygamberlerin en yükseği, kâinatın da en yükseği olan Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e nasip olmuş. O’nun ümmetinden olduğumuz için bize de nasip olmuş, bu büyük 
bir nimettir ama insanlar kıymet bilmiyor. 

Okudukça daha cahil olan bazı kesimler var, bazı insanlar var, bir de okudukça hakkı 
bulan insanlar var. Hak, Allah’ın kelamıdır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur. Başka 
yok. Medeniyet dedikçe, daha modern oluyor dedikçe, daha aşağılara gidiyorlar, aşağılara 
gidip aşağılık oluyorlar! Yaptıkları şeyler utanç verecek şeyler. Bu, insanın tabiatı değildir, 
nefsinin, şeytanın tabiatıdır, insanın tabiatı yükseklerdedir. Allah Azze ve Celle buyuruyor 
ki: Bismillâhirrahmânirrahim; 

لَو
?

ك ْدَق
?
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 “Velekad kerramnâ benî âdeme” (İsra Suresi – 70) Kur’an-ı Azimüşşan’da; 
“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık, insanoğlunu yücelttik, ikram ettik.” diyor. Onlar 
onu kabul etmiyorlar, tam tersini yapıyorlar, insanı hayvandan beter ediyorlar, bir de ona  



 
 

 

 

 

 

insanlığa fayda veriyoruz, yüksek hizmet veriyoruz diyorlar. Estağfirullah. Allah Azze ve 
Celle’nin verdiği nimetlere şükretmemiz lazım. Bu vakitte yaşadığımız için, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in ümmeti olduğumuz için şükürler olsun. O insanlar, bu, insana 
benzemeyen insanlar insanları Allah’tan uzaklaştırır. Allah’tan uzaklaştıkça insan da daha 
kötü olur, her bakımdan kötü olur, dünyada olan en ufak bir şeyden bile korkar. Hâlbuki 
her vakit bir şeyler oluyor ama gene Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, Allah Azze ve 
Celle’nin dediği oluyor.  

Kıyamet yaklaşıyor, ahir zamanda olduğumuz için bir şeyler olacak ama imanı olan 
insan, isterse dünya yıkılsın umurunda olmaması lazım. Biz gene Allah’ımıza kavuşacağız, 
mühim olan sonumuz, son nefesimizde hakta sabit olmak, Allah’a, Peygambere inanmaktır. 
Ötekiler ne oluyorsa mühim değil çünkü Allah’ın dediği oluyor, iman odur. Allah hepimize 
kuvvetli iman versin, bu korktuklarımızdan emin etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 24 Kasım 2020/09 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


