
 
 

 

 

 

 

 
HEPİMİZ ALLAH’A GİDİYORUZ 

 
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. 
 

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Bu kainat yerinde durmuyor.” Dünyamız 

dönüyor ve yürüyor, ileriye gidiyor. Ay aynı şekilde, yıldızlar hep aynı şekilde bir yere 

gidiyorlar. Âlimler bakıyor; “Şu kadar hızla yürüyor, bu kadar hızla yürüyor…” diyorlar. 

Biz oturduğumuz yerde her şeyi sabit zannediyoruz. Yok, hem dönüyor hem bir yere 

doğru hızla gidiyor. Sırf bizim güneş sistemi değil, bütün bu gördüğümüz yıldızlar, hepsi 

toplu olarak yürüyor, hızla bir yere gidiyorlar.  

Tabi sadece maddeye bakan materyalist âlimler buna şaşıyor. “Bunlar nereye 

gidiyor?” diye sorup duruyorlar. Hâlbuki onlar Allah Azze ve Celle’ye gidiyor, kıyamete 

doğru gidiyor. Kıyamet olunca bizim gördüğümüz bu şeyler, yer dümdüz olacak, yıldızlar 

bitecek. Ama Allah Azze ve Celle daima yaratıcıdır, başka dünyalar yaratır, halk eder.  

Her şeyden ders almak lazım. Bunlar gidiyor diye bazı insanlar telaşa kapılıyor; 

“Nereye gidiyor? Ne oluyor?” diye soruyorlar. “Gökyüzünde böyle yüzlerce kaya var, taş 

var; bir tanesi bir şehre vursa, şehri mahveder.” diyorlar. “Ne yapalım? Biz bunlara önlem 

alalım, bunlardan korunalım.” diyorlar. Senin önleminle olsaydı bu dünya çoktan bitmişti. 

O Allah’ın elindedir, Allah her şeyi hesapla yapmış, en güzelini O yaratmış. Vakti geldiği 

zaman hepsi patlayacak, mahvolup gidecek ama onlar Allah Azze ve Celle’den emir 

bekliyor. 

Çoğu insan “Aman başımıza göktaşı mı düşecek?” diye korkar. Bir tane düşse şehri 

götürür, bir tane daha büyüğü düşse memleketi götürür, daha büyüğü düşse dünyayı 

patlatır diye düşünüyorlar. Ara ara milleti korkutup telaşa veriyorlar. Hâlbuki o da bir 

derstir ki her şey Allah’ın elindedir. Allah istediği vakit olacak, kıyamet kopacak. Bunlar 

imansız oldukları için boş yere telaş ediyorlar, korkuyorlar.  

Eskiler demişler ki: “Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete.” İşin özü budur, 

hepimiz Allah’a gidiyoruz. Onun için, mü’min olan insanda korku olmaz. Mü’min ancak  

 



 
 

 

 

 

 

Allah’tan korkar. Allah’ın dediğini yaptıktan sonra hiçbir şeyden korkulmaz artık. Allah 

hepimize o imanı versin, o yakîni versin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
06 Ekim 2016/05 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


