
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SUYUN KIYMETİ 
 

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 buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahim; 
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“vece’alnâ mine-lmâ-i kulle şey-in hayy” (Enbiya Suresi – 30) “Her canlıyı sudan 
yarattık” diyor Allah Azze ve Celle. Su, Allah’ın bir mucizesidir. Allah bu insanlara, bu 
dünyaya hayat olarak su mucizesini vermiş. Su büyük bir mucizedir, Allah’ın büyük bir 
nimetidir. İnsanoğlu onun kıymetini bilmiyor. 

Su, Müslümanlığın da başıdır, susuz hiçbir ibadet olmaz. Tabi teyemmüm filan olur 
ama en sonunda gene su olduğu vakit suyu kullanmak lazım. Bizim Müslümanlar bu 
bakımdan en temizdir. En hayra vesile olan şey abdest, boy abdestidir, Müslümanlar da 
temiz olarak gezinir. Müslüman olmayan ona ehemmiyet vermez. Zaten dinler, din denen 
şeyler var onlarda hâlbuki din İslam’dır. Ötekilerin hepsini değiştirmişler, bitirmişler. Semavi 
dinlerde abdest, gusül vardı ama İslam’da onsuz olmaz.  

Her bakımdan su İslam’la, temizlikle daima beraberdir. Onun için, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.); “Suyu israf etmeyin, suyu kirletmeyin.” buyurmuştur. Dere akarken, 
pınar akarken temiz suyun içine abdest bozan, onu kirleten insanı Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) lanetlemiş. Lanetlemek kolay bir şey değil, onun için suya hürmet etmek lazım. Onu 
dikkatli kullanmak, kirletmemek İslam’ın emirlerindendir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
emirlerindendir. 

Şimdiki insanlar ehemmiyet vermiyor hâlbuki şimdi daha fazla ehemmiyet vermeleri 
lazım. Her tarafta Müslüman olanlar, olmayanlar “Su azalıyor, kuraklık olacak” deyip 
dururlar. Olabilir çünkü nimetin kadrini bilmeyince, Allah o nimeti insanlardan alır. Allah 
muhafaza etsin, Allah kadir kıymet bilenlerden eylesin, şükür edenlerden eylesin. Allah bizi 
susuzlukla imtihan etmesin inşallah.  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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