
HER MEVSİM GÜZELDİR 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Allah’a şükür sonbahar geldi. Allah 

rahmetini gönderiyor. Allah’a şükür. Şimdi söylerler; yok şöyle oldu, böyle oldu, ondan 
sonra yağmur yağdı. Allah istemedikten sonra olmuyor. 

Allah insanlara gösteriyor ama insanlar yine kendi bildiklerini okuyorlar. Geçen 
sene gördünüz; bütün sene kışın bir soğuk etmedi, yağmur olmadı. Sonbahar geldi, kış 
geldi yağmur olmadı. Eee niçin yağmadı? Mevsim kış mevsimiydi. Allah istedikten sonra 
kışı da yaz gibi geçirebilir.  Allah insanlar inansın diye, her şeyde ibret alsınlar diye yapıyor. 
Gene de insanlar, Allah hidayet vermedikten sonra kendi bildiklerini okuyorlar.  

Allah her şeyi, mevsimleri de en mükemmel şekilde yarattı. Hiçbir kusur yok. 
Kusur, ayıp görmek isteyen ayıbı kendisinde arasın. Allah her şeyi çok güzel yarattı, 
çok mükemmel yaptı. Allah’ın her yaptığı şeyde binlerce değil milyonlarca hikmetler 
var. Kış vakti soğuk veya yağmur olmasa, hiçbir şey olmayacak. Onun yanında geceler 
uzun. İnsanlar ibadetini daha fazla yapsın diye kış vakti geceler daha uzun oluyor. 
Hiçbir yerde kışın gece kısa olmaz. Allah’ın hikmeti işte. Hem ibadet yapsınlar, hem 
ilim tahsil etsinler, hem sohbetler olsun diye kışın geceler uzun. Kış vakti güzel bir 
vakittir.  

Her mevsim güzeldir. Bazı insanlar kışı sevmem, yazı severim diyor. Yaz gelince: 
“Yaz çok sıcaktır. Ne zaman kış gelecek, ne zaman sonbahar gelecek, ne zaman ilkbahar 
gelecek?” diye söylerler. Hepsi güzel maşallah, hepsi de geliyor. İster zırla, ister ağla; kimse 
senin ağlamana, şikayetine bakmadan devran dönüyor. Diyoruz ya insanlar akıldan da 
biraz noksan oluyorlar ki istediğin kadar söyle, seni dinleyecek yok. Devamlı yaz olacak 
diye bir şey yok. Var, istersen Ekvator taraflarına gidebilirsin. Orası devamlı yaz. 
İnsanların hiç kışlık elbiseleri de yok, devamlı yaz vaziyette gidiyorlar. Ama o da onlara 
göre güzel oluyor, onlar alışkın. onları öyle yarattı, hallerinden memnunlar. 

Bizim memleketimizin dört mevsim olması çok daha güzel. Allah’a şükredelim, 
hamdedelim, razı olalım. Bizi nereye koyduysa, o güzellikleri görelim. Zaten hepsi güzel. 
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Güzel olmayan, Allah’ın emrinin dışına çıkmak güzel değil. Allah’ın yarattığı her 
şey güzeldir. 

Ve Min Allahu tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s) 
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