İHTİMAL DÜNYASI
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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.
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya.
Şeyh Efendi (k.s.), Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri’nden (k.s.) devamlı derdi:

.ﻓﻲ رﺟﺐ ﺗﺮى اﻟﻌﺠﺐ
“Fi Receb tera'l aceb” Bu kimin sözüdür tam bilemedim ama Recep ayında acayip
şeyler olur, insan hayret eder. Recep ayında hem manevi olarak hem zahiri olarak bazı
şeyler oluyor. En acayip şey de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İsra-Miraç mucizesidir.
İnsanlar hayret ediyor, nasıl oldu diye akılları kesmiyor. Hatta kendilerini âlim sayan
insanlar rüyada oldu diyorlar. Ne için rüyada olsun? Rüyada olduktan sonra, herkes rüya
görür. Herkes mi mucize yaptı? Mucize olunca, Allah’tan insanlara harikulade yani acayip
bir şey olur ki öyle mucize olur. Yoksa rüyadaki hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Allah’ın
kudretinin bu kadar olabileceğini akılları kesmiyor yahut inat ediyorlar, her türlü şeytanın
oyununa geliyorlar.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah indinde en büyük ve insanların ulaşamayacağı
bir şerefe ulaştı. Onu da şeytan hazmedemiyor, böyle abuk subuk, kendine âlimim
diyenlere, insanları doğru yoldan çıkarmaları için fikir veriyor. İlham olmaz, ilham
Allah’tandır, bunlar kötü fikirlerdir. Şeytanın askeri çok. Müminler nasıl çoksa, şeytanın
çok daha fazladır. İnsanları imandan, inançtan uzak tutmak için onlara fikirler veriyor.
Onun için bu acayip denilen şeyler Allah katında zor değil, kolaydır. İnsanlar için acayip
gözükür. Her türlü zorluk Allah indinde zor değil, kolaydır. Bizim göreceğimiz acayip
şeyler, Allah’ın bize gösterdiği şeylerdir.
İnsan bir şeyin üstüne, aynı şeyde gitmek ister, değiştirmek istemez. Allah da
insanları uyandırsın diye böyle keramettir, mucizedir, bunları verir, Allah’ın emri olur. Bu
dünya ihtimal dünyasıdır, her şey olabilir. Onun için, Mü’min olan insan tuhaf görmez.
Allah’ın emridir, bu acayip şey olacak, tuhaf bir şeyler olacak diye hazırlıklı olur.
Bakalım bu Recep-i Şerif’te ne gibi şeyler olur. İnsanlara hayırlı olsun, İslam’a hayır

olur inşallah. Yoldan çıkanlar, İslam düşmanı, Allah düşmanı, Peygamber düşmanı olanlar
için de kötü olur. Daima öyledir, dünyada da ahirette de öyle. Allah hepimizi bu olacak
şeylerden muhafaza etsin, bize faydası olsun inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
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