
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN ELİNDE 
 

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. 
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“İnne iddeteş şuhûri indallâhisnâ aşere şehren fî kitâbillâhi yevme halakas semâvâti 
vel arda minhâ erbeatun huruma” (Tevbe Suresi – 36) “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri 
yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram 
aylardır.” Allah ayları, yılları yarattı. Aylar on ikidir. Bizim hayatımızda bu aylar, kameri aylar 
mühimdir. Zilkâde ayı da yeni girmiştir. Eşhuru'l-hurum dedikleri aylardır. Recep, ondan 
sonra Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, üçü bir arada, onlar ki Hac aylarıdır. “O aylarda savaş 
yapmayın ama size zarar verirlerse onlara karşılık verebilirsiniz, o tedbiri alabilirsiniz.” diyor 
Allah Azze ve Celle.   

Bu aylar mübarek aylardır. Her sene normal gidiyordu, bu sene acayip bir hal aldı ki 
Hac için bu sene kimseyi almıyorlar. Müslümanlar Hac yapamayacak, bir kısım yapacak. 
Çünkü hastalık vardı, bilmem ne vardı filan diye, bu sene acayip bir sene oldu, hikmetini 
Allah bilir. İnsanoğlu zannediyor ki ilelebet böyle gidecek. Hâlbuki kendi ömrü zaten altmış, 
yetmiş, seksen, hadi yüz, yüz on sene dersen yine bir şey değil. Yani o vaziyette bile kendini 
hiç ölmeyecek gibi zannediyor, her şey aynı gidecek zannediyor. 

Yok, her şey aynı gitmez. Allah Azze ve Celle bu dünyayı halden hale çeviriyor, Allah 
Azze ve Celle bunu kendi iradesiyle yapıyor. İnsanoğluna kalsa her şeyi kendi kafasına göre 
yapacak, her şeyi kontrol edecek. Kontrol edemez. En ufak bir yağmurla insanları perişan 
ediyor, rüzgârla perişan ediyor, hastalık dersen aynı. Yani her şey Allah Azze ve Celle’nin 
elindedir, her an istediğini yapar, O’nun istediği olur. Yapabilir değil, Allah Azze ve Celle 
yapar. 

Bu sene değişik bir senedir. Hac da iyi olmadığı için çok büyük şeyler oldu, daha da 
olacak. Allah Müslümanlara yardım etsin, Müslümanları muhafaza etsin, imanımıza kuvvet 
versin inşallah. Mümin olan, Müslüman olan insanlar ibret alıyor, olmayan daha da azıtmış.  



 
 

 

 

 

 

Allah muhafaza etsin, Allah hidayet versin. Bu aylar da mübarek olsun inşallah, bereketli 
olsun bize inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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