
 
 

 

 

 

 

 
HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR 

 
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. 
 

Bismillâhirrahmânirrahim   

ُ َخْيٌر  اِحِمينَ فَاّلله  َحاِفًظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
 

“Fallahu hayrun hafizan ve hüve Erhamur-Rahimin” (Yusuf Suresi-64) “Allah en iyi 

koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya 

göndermiştir. Kafirler tesadüfen diyorlar. Tesadüfen olsa zaten kimse bir dakika bile 

yaşayamaz, kainat olmaz. Allah her şeyi takdir etmiş, her şeye bir vakit, zaman tayin etmiş; 

o gelmeden önce bir şey olmaz.  

Bazen, “Bir şey dünyaya çarpacak, o vakit kıyamet kopacak.” diye insanları 

korkuturlar. Allah (c.c.) “kün” dedi mi olur, başka türlü inananın imanı zayıftır, şeytana 

kulak asmış olur. Allah istediği şeyi yapar, istediği zaman her şey olur, istemediği vakit hiçbir 

şey olmaz. Bütün kainat birleşse hiçbir şey yapamaz çünkü her zaman Allah’ın dediği şeyler 

olur. Kıyamet var, mizan var, ahiret var. Bunlar zannediyor ki bu dünyada ne kadar yaşarsak 

o kadar kârdır. Ahireti düşünmüyorlar, insanların imanını da zayıflatmak istiyorlar. “Bu şöyle 

oldu, bu böyle oldu, bu iyidir, bu kötüdür…” diye kendi kafalarına göre bir şeyler 

söylüyorlar. 

 Dediğimiz gibi, Allah istediği zaman Hazreti İbrahim’in (a.s.) içinde bulunduğu ateşi 

gül bahçesi yapması gibi, en lüks hayattaki bir insana da cehennem hayatı yaşatabilir. Onun 

için, Allah’a tevekkül ediyoruz.  

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ   َوَعلَى اّلله

 
“Ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn” diyor. “Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül 

etsinler.” (Ali İmran Suresi-122) Mü’min olan, Allah’a tevekkül edecek. Biz bu dünyaya 

 



 
 

 

 
 

 

 

gelmişiz. Ne kadar ömrümüz varsa Allah tayin etmiştir, o kadar yaşayacağız. Korku ecele 

fayda etmez. 

Onun için, Allah’a tevekkül edip, vazifelerimizi yapalım; kazançlı çıkarız, ahirette 

kazançlı çıkarız inşallah. Bütün vakit, “Yok şöyle gelecek, böyle gelecek…” diye lüzumsuz 

şeylerle uğraşıp dururuz ondan sonra. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın.  

El Fatiha 

       
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

15 Kasım 2016/15 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


