
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN MUCİZESİ 
 

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. 

 Bismillahirrahmanirrahim  
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“Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun.” (Yasin Suresi – 
83) “Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz 
sonunda O’na döndürüleceksiniz.” Yasin Suresi’nin sonundaki ayet. Allah Subhan’dır. 
Allah’a mahsus bir nidadır, tâzimdir, O’ndan başka tesbih edilecek şey yoktur. Subhan o 
azametini gösteriyor ki her şey O’nun elindedir ve O’na döneceğiz.  

Bizim yaşamamız zaten Allah’ın mucizesidir. Bunu bilmeyenler kendilerine okumuş 
diyor, araştırıyor, maraştırıyor falan ama Allah’a inanmayanlar, Allah’ı tanımayanlar cahildir. 
Bizim yaşamamız mucizedir, Allah’ın mucizesidir, Allah’ın takdiridir. Allah’ın takdiri, 
Allah’ın inayeti, isteği olmasa insan bir saniye bile yaşayamaz.  

 ًلَثَم NOُا َبKLَََو
“Vedaraba(A)llâhu meśelen” diyor. (Nahl Suresi - 112) Allah Azze ve Celle misal 

veriyor. Bu yaşadığımız hâl bir misaldir, Allah’ın mucizesine bir örnektir. Biz yaratılmışız, 
yaşıyoruz ama yaşamamız da bir mucizedir. Bir dakikada insanı bitirecek her tarafta görünür 
görünmez birçok şey var. Allah’ın takdiri, lütfu olmasa bir saniye yaşayamayız. Allah’a 
inanmak lazım, Allah’ı tanımak lazım. Allah’ı tanımayanlar bu kadar üniversite okuyor, bu 
kadar talebeler filan var ama hiçbir faydası yok. Allah’ı tanıtmayan ilimlerde fayda yok. O’na 
döneceğimiz, Allah’a döneceğimiz, O’nu tanıtacak ilimlerin olması lazım. Bu da geçer, tabi 
Allah’ın takdiriyle, inayetiyle. Çünkü daha kıyamete kadar yaşanacak şeyler var. Bu sürecek 
değil ama anlayana iyi bir ders olacak. Anlamayan artık öteki tarafta anlar.  

Allah kendini bilenlerden eylesin çünkü kendini bilenlerden olunca her şeyde fayda 
olur, boşuna gitmez. Evde boş boş oturuyoruz diyorlar. Boş değil, bu halvet sayılır, Allah’ın 
lütfuyla sevap kazanırsın. Allah seni de onları da zorla eve koymuş, Allah rızası için 
oturuyoruz demek fayda olur, her dakika sevap yazılır sana. Allah’ın hikmeti, Recep ve 
Şaban’da oldu bu meseleler, inşallah Ramazan’a kadar biter. Ümit ederiz, hayırla ümit edin  



 
 

 

 

 

 

diyor, ümitsiz olmayın. Allah bir dakikada her şeyi yeniden yapar, her şeye kadirdir, 
muktedirdir. Allah imanımıza kuvvet versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  09 Nisan 2020/16 Şaban 1441 Tarihli Sohbeti 
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