
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KADİR KIYMET 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim  

ق اَمَو
َ

ق َّقَح َ,+ا اوُرَد
َ

 ِە1رْد
 

“Ve ma kaderullahe hakka kadrihi” (Zümer Suresi – 67) “İnsanlar Allah’ın kadri 
kıymetini hakkıyla vermemişler, hakkını vermemişler.” En büyük hak Allah’ındır. Allah 
Azze ve Celle insanları, bizi en güzel şekilde yaratmış. Şimdikiler; “Yok, maymundan 
geliyoruz, yok bilmem nereden geliyoruz…” diyerek insanları şaşırtıyorlar. Allah’ın 
yarattığını inkâr ediyorlar, Allah’ın kadrini bilmiyorlar. 

Daha sonra diyorlar ki: “İnsanın kulakları uzayacak, kuyruğu çıkacak, bilmem kafası 
şöyle olacak, böyle olacak…” İşte bu delilerin saçmalığıdır. Allah Azze ve Celle bizi en güzel 
şekilde yarattı. Bizim dört ayağımız olsa daha mı iyi olacaktı? Kulaklarımız uzun olsa daha 
mı iyi olacaktı? Allah bizi en güzel, en münasip şekilde, bu hayata uygun olarak yarattı. Allah 
mahlûkatın hepsini güzel yaratmış ama insanoğlunu daha mükemmel yaratmıştır. İnsanoğlu 
yeryüzünde Allah’ın halifesidir. İnsanoğlunu temsilcisi olarak koymuş onu en güzel şekilde 
yaratmış ama insanoğlu kadir bilmiyor, kıymet bilmiyor, Allah’ın kadrini, azametini bilmiyor. 
Bilmesi lazım.  

Allah her şeyde büyük mucizeler koymuş. Her zerrede Allah’ın iradesi olmasa bir 
dakikada bir şey kalmaz. Sırf dünya değil, bütün kâinat gider. Allah’ın, “Yok ol!” demesiyle 
her şey yok olur, “Var ol!” demesiyle her şey var olur. Allah’ın azameti insanın hayaline 
sığmaz. Allah’ın azametini hiçbir şekilde insan idrak edemez. İdrak edebileceği kadar idrak 
etmesi lazım, kadrini bilip O’na teslim olması lazım. O’nun lütfuyla yaşadığımızı, lütfuyla 
bize her şeyi verdiğini bilmemiz lazım.  

Yağmur, havasını, suyunu, toprağını, sebzesini, meyvesini, bunlar ufak şeyler, mühim 
olan sana vücudundaki ruhu vermiş. O ruh Allah’ın bildiği bir şeydir, Allah’tan başkası 
bilmez. O kadar ileri gittik, teknoloji meknoloji derler ama o şeye yetişemiyorlar, 
yetişemezler de. Çoğu âlim, hakikati kabul edenler Allah’ı tanırlar, etmeyenlerse insanları  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
şaşırtmak için uğraşıp dururlar. Allah Azimüşşan’dır, Allah bize bu kadar lütuf, ihsanda 
bulunmuş, kadrini bilmek lazım, Allah’a şükretmek lazım. Allah’a şükürler olsun, Allah 
nimetlerini ziyade etsin, daim etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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