
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RUH HAKKINDA 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “İnsanlar dünyaya gelmeden önce Allah 
Azze ve Celle ruhları yaratmıştır.” O güne Elestü Bi Rabbiküm  günü derler. Azze ve Celle 
ruhlara; “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” deyince; “Kâlû Belâ”  evet dediler.  

Bir de orada ruhlar kendi aralarında görüşmüşlerdi. Ruhların nasıl olduklarını, ne 
olduklarını Allah’tan başkası bilmez ama bize bildirilen, yaratılıp, o yerde birbirleriyle 
tanışmış olduklarıdır. Bazıları tanıştıklarını beğenmişler, dünyaya gelince de insanlar 
bilmedikleri bir sebepten dolayı birbirlerini severler. Hak yolda olanlar daha fazla, hak yolda 
olmayanlar ne kadar şey yapsa birbirlerine ısınamazlar. Onun için bu mesele güzel bir şeydir, 
Allah’ın hikmetidir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de onu bildiriyor. Yani ruh nasıldır, nedir 
diye çoğu insan kendi kendine ahkâm keser, şöyledir böyledir der ama o mevzuya girmek 
yasaktır, Allah Azze ve Celle men etmiş. Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“kuli-rrûhu min emri rabbî” (İsra Suresi – 85) “Ruh Allah’ın emridir, o bir sırdır.” 
Bu kâinatın her şeyi, her tarafı sırlarla dolu. Allah Azze ve Celle’nin kendine mahsustur, 
bildirdikleri çok azdır. Allah Azze ve Celle kudreti, azameti bilinsin diye az bir şey gösteriyor. 
Bilen iman ediyor, kabul ediyor, bilmeyen istediği kadar; “Ben biliyorum” desin, onun bildiği 
bir şey yok. Onun için Allah bu tehlikeli yollara sapmaktan muhafaza etsin. “Allah’ın yasak 
ettiği şeylere bakacağız, onu bileceğiz, neyin nesidir öğrenmek isteriz…” filan derler. Sana 
yasak olan şey yasaktır! Bir hududu var, sınır var, gösterilen yere kadar sana yeter, yoksa 
helak olursun.  

Birinci misal olarak Hz. Âdem babamız (a.s.) cennette; “O ağaca yaklaşma! Bundan 
yemeyin” denince, şeytan vesvese yapmış, şöyledir böyledir diye kandırmış, ondan sonra 
cennetten tard olmuşlar, kovulmuşlar, dünyaya inmişler. Bu insanlığa ilk misaldir ki Allah’ın 
emirlerini sorgulamadan uymak gerekir. “Ben şöyle, ben böyle…” derler. Sen kimsin ki 
Allah Azze ve Celle’nin hükmüne karışacaksın, ahkâm keseceksin. Allah muhafaza etsin, 
Allah edep öğretsin, birinci şey edeptir. Edep ilk başta Allah Azze ve Celle’ye karşı olacak, 
ondan sonra sair olana. Edep de imana bağlıdır, Allah imanımıza kuvvet versin inşallah.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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