
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN AZAMETİ 
 

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 Zülcelal buyuruyor: 
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)

+َق
,

 اًراَوْط(ا ْم
 

 “Ve kad ḣalekakum etvârâ” “Allah’ın yarattığı her şey Allah’ın azametine şahittir, 
delildir.” Allah Azze ve Celle her şeyi yarattı, onlara ömür verdi. Baştan bölüm bölüm yahut 
her değişik yaratılış bir noktadan oluyor, ondan sonra biraz daha büyüyor, sonra et oluyor, 
kemik oluyor, en sonunda insan oluyor.  

Onları Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve diğer peygamberler 
vasıtasıyla insanlara söylemiş. Bundan bin sene, bin beş yüz sene önce nasıl gidiyor, nasıl 
oluyor diye kimsenin haberi yoktu. İnsanların yaratılışını, yaratılış Allah’ın büyüklüğünü, 
azametini gösterir. Bunu kimse inkâr edemez ama inkâr eden çoktur. Bu kâinatı Allah Azze 
ve Celle bize azametini göstermek için yaratmış. Ne için yarattı diyemeyiz. Allah Azze ve 
Celle lütfuyla insanoğlunu muazzez kıldı, mükerrem kıldı. O’nun her şeyi müminler için, 
Müslümanlar için. Allah insanların hepsini yarattı ama inkâr eden kaybeder. Allah’ın 
azametini gören saadete kavuşur.  

İnsan kendini bir şey zanneder hâlbuki bir nokta bile değildir. İnsan noktadan 
yaratıldı ama nokta bile değildir. Haddini bilmeyen insanlar Allah’a karşı gelir ama onların 
hiçbir kıymeti yok, itibarı yok. Kalkıp da sokaklarda “Ben şuyum, ben buyum.” diyen bazı 
insanlar var, onlara deli derler. Allah’a karşı gelen insanlara başka denilecek bir şey yok. Ne 
kadar kendilerini bir şey zannetseler de bazen onlara “Sen kimsin?” derler. Bazı insanlar 
“Şöyle yaparım, böyle yaparım.” derken, ondan daha kuvvetlisi gelip, “Sen kimsin?” der, o 
da kaçar gider. Allah Azze ve Celle’nin karşısına çıkan, Allah’a karşı olanlar akıldan 
noksandır, akılsızdır. Akıllı olan Allah’ı bilir, Allah’a itaat eder, Allah’la beraber olur.  

Allah’la beraber olmayan akılsızdır, aklı yoktur. Çünkü bu kâinat, her şey, Allah’a 
karşı gelen de Allah’ın yarattığı bir şeydir. Şimdiki insanlar akıllıyız diye geçinip, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in getirdiği dini, şeriatı, Kur’an’ı, hadisi inkâr etmeye kalkıyorlar, 
kendilerini akıllı zannediyorlar. Sen ne için bu şeyi yapıyorsun? Akıllı insan şaşırıp kalır. Ne 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
menfaatin var? Senin rızkını veren Allah, seni yaratan Allah, sana her şeyi veren Allah, sen 
karşı çıkacaksın, ondan sonra akıllıyım diyeceksin. Bu kadar âlimler, bu kadar insanlar 
gelmiş, peygamberler gelmiş, hepsi kabul etmiş. Şimdi ahir zamanda bu akılsız insanlar 
çıkıyor, milleti kandırıyor. Onlara kanan da akılsızdır. Akıllı insan kanmaz, akıllı insan hakkı 
bilir, hakkı bilmeyen akılsızdır. Allah muhafaza etsin, Allah akıl fikir versin diyoruz, başka 
bir şey demiyoruz. Allah imanımıza kuvvet versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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