
OLANDA HAYIR VARDIR 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 

Eûzü billâhi mine’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. 

 

 “El hayru fî mâ vaka'a.” Peygamber Efendimiz’in hadisidir. “Hayır, 
olandadır.” Yani her şeye üzülmeye gerek yok. Bir şey olunca muhakkak Mü’min 
için, Müslüman için hayır vardır. Yani kendi elinde olmayan bir şey olup da cereyan 
edince, kötü bile gözükse hayır vardır. Allah her şeyi hayra çevirir.  

Bu iki kısımdır. Yani kalkıp da günah işleyip, hayır yaptım denmez. Kendi yaptığını 
bilmen lazım. Sana zarar veren bir şey yaparsan yahut başka bir günah işlersen o senin 
ameline yazılır. Ama dışarıda gidip gelirken başına kötü bir şey gelse, yahut birileri sana 
musallat olup da kötülük yapsalar o da Allah bilir hayırdır. Çoğu insan “Keşke bunu 
yapsaydım, keşke şöyle olsaydı…” der. Bunu demeye hiç gerek yok. Olanda hayır vardır 
deyip rahat olun. Teslimiyettir bu. Allah’ın verdiği şeyleri kabul etmek 
teslimiyettir, tarikatın adabıdır. Tarikat da İslam’ın öğrettiklerini daha anlaşılır bir 
şekilde gösterir. Tarikat mühim şeydir. Tarikata teslim olan rahat eder. Ne olursa, 
hayır da şer de Allah’tandır deyip fazla takılmaz. Ehli dünya olsa üzüntüden ölür. 
Ufacık bir şey bile olsa, “Ne için oldu? Beş dakika önce, iki saniye önce, üç saniye önce 
olsaydı ben buradan geçmezdim; şunu görmezdim, bunu etmezdim…” diye söylenip 
durur. O yaptığı musibetten mâda yahut olan hadiseden mâda içi içini yer. 

İnsanın esas hastalığı iç hastalıklarıdır, yani ruhani olanlar. Onların tedavisi daha 
zordur. Onun için dışarıda bir şey olduğu vakit, teslim olup da “Muhakkak bunda da bir 
hayır vardır.” deyin. Onu hiç kafaya takmayın, içinize üzüntü yapmayın. Öyle geçsin gitsin. 
Bu ufak bir sohbettir ama düşünürsen mühim şeylerdir. Herkesin her gün, her an başına 
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ufak tefek veya büyük şeyler gelir. Hepsine “Bu işte de hayır vardır.” deyip Allah’a 
tevekkül etmek, Allah’a teslim olmak güzel şeydir; iyi şeydir.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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