
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASIL İTİBAR 
 

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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 “Vemâ kaderû(A)llâhe hakka kadrihi” diyor Allah Azze ve Celle. (Zümer Suresi – 
67) “Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler.” Kur’an-ı Azimüşşan’da “Allah Azze ve 
Celle’nin kadrini kıymetini, azametini bilmiyorlar, bilemediler.” buyuruyor. O’nun azameti, 
büyüklüğü aşikârdır ama insanlar bunu bilmiyorlar, kolay bir şey zannediyorlar. Hâlbuki her 
şeyi Allah Azze ve Celle yaratmış, O vermiş. O’nun yarattıklarına kıymet veriyorlar, O’na 
karşı olanlara kıymet veriyorlar, Allah Azze ve Celle’ye kıymet vermiyorlar, itibar etmiyorlar.  

İtibar edilmeyecek şeylere, kimselere kıymet verip, Allah Azze ve Celle’yi 
düşünmüyorlar, bilmiyorlar. Allah muhafaza etsin, onlardan daha akılsız olanlar Allah’ı inkâr 
ediyorlar. Bu büyük bir akılsızlıktır. Misal olarak, sen kalkıp da babana, kardeşine kıymet 
vereceğine, onun yerine bir hayvana kıymet verirsen, ona itibar edersen olacak şey mi? Bu 
misal olmaz tabi, Allah Azze ve Celle ile mukayese bile olmaz ama insanların yaptığı öyledir. 
Allah Azze ve Celle’nin yarattığı taşı, toprağı, demiri baş tacı yapıyorlar, Allah Azze ve 
Celle’nin azametini, kudretini hiçe sayıyorlar. Bu zamanın insanı akıllıyız diye geçiniyor ama 
ne kadar akıllıyım derse, o kadar daha cahil oluyor.  

İlim, Allah Azze ve Celle’yi tanımaktır. Allah Azze ve Celle’yi tanımayan ilim, ilim 
değildir, cehildir, cehalettir. Allah’ın kadrini bilin, Allah’ın azametini bilin ki O’ndan size 
fayda olsun. Fayda, Allah Azze ve Celle’dedir, her şey O’nun elindedir. Her ne gibi nimetler 
varsa, Allah Azze ve Celle’nin elindedir. O’nun kıymetini bilen kazanır, bilmeyen kaybeder, 
kazandım zannetse bile kaybeder. Onun için, Allah Azze ve Celle kıymet bilenlerden eylesin, 
Allah’ı sevenlerden eylesin, bizi, Allah dostlarını, Allah’ın iyi kullarını bilenlerden, onlara 
kıymet verenlerden eylesin inşallah.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 28 Nisan 2021/16 Ramazan 1442 Tarihli Sohbeti 
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