
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN (C.C.) ZÂTI 
 

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  
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“Lâ tudrikuhu-l-ebsâru vehuve yudriku-l-ebsâr(a)(s) vehuve-llatîfu-lḣabîr” (En’âm 
Suresi - 103) “Gözler O’nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri 
bilir ve her şeyden haberdardır.” Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da kendini 
vasfediyor; “O’na kimse ulaşmaz, göremez.” diye buyuruyor. Kimse O’nu göremez, O 
herkesi görür, herkesin yaptıklarını bilir. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle’ye gizli değil, hiçbir 
şey saklı değil, ancak O her şeyi görür.  

Beni İsrail; “Nasıldır? Biz bakıp göreceğiz.” demişler, “Göremezsiniz” dedi. Musa 
Aleyhisselam “Göreyim” dedi, “Sen de göremezsin” dedi. Yani Allah Azze ve Celle’nin zâtı 
kimseye görünmez, kimsenin tahammül edebileceği bir şey değil. O’nun cemali, sıfatları 
insanlara tecelli edebilir, onları görebilirler. Biz akıllıyız diye tahta koyuyorlar, put 
koyuyorlar, bunlar tanrımızdır diye söyleyen insanlarda zerre kadar akıl yok. Bu seni nasıl 
yaratacak? Sen onu uğraşıp yapmışsın, çekiçle kafasına vura vura put yapmışsın, bir de 
ondan sonra; “Bizi yaratan budur, bunlara tapıyoruz, bu bize fayda verecek.” diyorsun. 
Hiçbir fayda değil, zarardan başka şey veremez.  

İslam’ın gösterdiği, öğrettiği şeyler en yüksek ilimlerdir, en yüksek marifettir, hem 
dünyada fayda hem ahirette faydadır. Ona tâbi olmayan, onu kabul etmeyen hiçbir faydaya 
ulaşamaz. Dünyada zaten faydası yok, boşu boşuna uğraşıyorlar, ahirette de o insanı kötü 
akıbete yetiştirmiş oluyor. Onun için İslam dini Allah’a şükür her şeyi öğreten bir dindir. 
Hem dünya için hem maişetiniz için hem ahiret için öyledir. İnsan bir kısmını bile takip etse 
kurtulur. Takip etmeyen istediği kadar “Ben şuyum, ben buyum…” desin, bir fayda etmez. 
Allah muhafaza etsin, Allah onu bilenlerden etsin inşallah.  
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