
 
 

 

 

 

 

 
 

ALLAH’IN LÜTFUNU İSTEYİN 
 

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. 

 
“Külli âtin karîb”, yani “Her gelen yakındır” diyor. Hiçbir şeyi uzun, uzak diye 

bilmeyin, yakındır. Ne kadar uzak olsa günler çabuk geçiyor, o muhakkak olacak. Allah’ın 

vaadi haktır. Bu dünyanın da sonu vardır, insanların, herkesin de sonu vardır. Herkes nasıl 

bir sona gidiyorsa, her şeye bir ömür koymuş Allah Azze ve Celle. Dünyada hiçbir şey 

kalmaz, aynı kalmaz, Allah’tan başka her şey değişir. Her şey fanidir. Ancak ahirette ebedi 

olarak kalacağız inşallah.  

Allah’ın vaadi böyledir. Onun için dünya sıkıntılarına, eziyetlerine tahammül edip 

de “bu da geçer” diyeceksiniz ki rahat edin. “Allah’ın dediği oluyor” deyip, Allah’tan, bizi 

imtihan etmesin diye talep etmek lazım. Bazen insanlar kendine çok güvenip de “ben 

yaparım” der, sabır ister. Yok, “Sakın öyle bir şey istemeyin!” diyor meşayıhlar çünkü öyle 

olunca zor olur. “Allah bize ihsan etsin, imtihan etmesin” diyeceksin.  

İki şey arasında biri zor, diğeri biraz daha kolay olunca Hazreti Ayşe (r.a.) anamızın 

dediğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kolayını seçerdi ki ümmete de kolay olsun. 

Onun için Allah’tan geleni kabul etmek lazım. Kendine güvenip de “Daha fazla zor olsun 

ki daha fazla sevap alalım” diye sakın deme çünkü onu kaldıramazsın, elinden hiçbir şey 

gelmez. O vakit az bir şeyle de kalamazsın, hiçbir şey alamazsın.  

Allah’a isyan etmek iyi değildir, Allah’tan merhamet talep etmek lazım. Allah 

hepimize kolay ihsanından versin inşallah. Allah her şeye kadirdir. Mühim olan, Allah’ın 

lütfu olsun inşallah. Her yaptığımız iş, ibadetlerimiz kolay olsun, hepsini severek yapalım 

inşallah. Allah bize kaldıramayacağımız yük vermesin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha       Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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