
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH’IN TAKDİRİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna 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. 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

ِ أَْرض    تَُموتُ  َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي 
 

“Ve mâ tedrî nefsun bi eyyi ardın temût” “Hiç kimse nerede öleceğini bilemez.” 

(Lokman Suresi - 34) Allah herkese bir ömür vermiş, ne zaman biter, onu Allah bilir. 

Allah Azze ve Celle bir şey murat etti mi oluyor. Şimdi bazı insanlar, ölünün ardından, 

“Adamın orada ne işi vardı ki vefat etti?” diyorlar. Kaza oldu, şey oldu, bir hadise oldu… 

Bu ayeti kerime diyor ki: “Hiç bir insan, nefis nerede öleceğini bilmez.”  

 
Çünkü her şeye, Allah’ın takdir ettiği bir yer var. Orada olması lazım ki vefat etsin. 

Onun için, Allah hayırlı ömürler versin. Yaşadığımız için Allah’a şükretmek lazım. O’nun 
emirlerini yapalım. Allah bize güzel emirler veriyor. “Kötülük yapmayın, güzellikler yapın, 
iyilik yapın.” diyor, onu yapalım.  

 
“Şurada olsaydı böyle olmazdı.” demek uygun değil. Öyle olunca da Allah’ın 

takdirine saygı göstermiyorsun. Tabi ailesi olunca, acılı olur da başka insanlar için böyle 
konuşmak iyi değil. Demek o insan için, orada ölecek diye Allah göstermiş, orada ölmüş. 
Bu konuda bir hikâye var, hikâye değil de hakikat yani. Dediğimiz, eski zamanlarda olan 
bir şey. 
 

Hazreti Süleyman Aleyhisselam’ın zamanında, orada onunla beraber olan bir kişi 
var. Azrail Aleyhisselam bir adam suretinde gelmiş. Adam onu görünce heybetinden 
korkmuş yani ürkmüş. Süleyman Aleyhisslem’a “Kim bu?” diye sormuş. Demiş ki: “Azrail 
Aleyhisselam.” “Ne?” demiş. Azrail Aleyhisselam bu adama şaşırarak bakmış, “Bu adamın 
ruhunu kabzetmeye geldim ben.” demiş. Adam da Hazreti Süleyman’a da demiş ki: “Beni 
buradan uzağa götür ki kurtulayım.”  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oradan Kudüs’e göndermiş kendisini. Azrail Aleyhisselam da orada onun ruhunu 

kabzetmiş. Sonra Süleyman Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam’a demiş ki: “Ya sen çok 
şaşırdın.” O da demiş ki: “Ben şaşırdım çünkü bu adamın ruhunu burada değil, Kudüs’te 
alacaktım. Bu adam ne için burada diye şaşırdım. Ondan sonra senin duanla cinler onu 
Kudüs’e götürdü. Orada da ruhunu kabzettim, Allah’ın emri oldu.” 

 
Yani şu adam bir saniye önce geçseydi, bir saniye sonra geçseydi diye bir şey yok. 

Allah’ın takdiri, ömür Allah’ın elindedir. Allah bir saniye ileri götürmez, bir saniye geri 
almaz, oradadır. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Ama dediğimiz gibi, ömrümüz 
kıymetlidir, zaman kıymetlidir, boşa harcamayalım. Allah’ın, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
sevdiği işleri yapalım inşallah. Allah hepimize hayırlı ömürler versin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
 El Fatiha  

 
 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
29 Mart 2016/20 Cemâziyelâhir 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


