
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BELA VE İPTİLA 
 

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. 

 Zilkâde ayı başlayalı bir haftaya yakın oldu. Eşhuru-l hurum, haram aylardandır, hac 
aylarıdır bunlar. Allah bu ayları haram kıldı, savaş edilmez. İyi geçinsinler diye insanlara 
Allah Azze ve Celle bir fırsat veriyor. İnsanların da bazıları farkında değil, bazılarının 
umurlarında değil. O aylar ki bereketlidir, daha faziletlidir. Hatta halvet için de bir 
Zilkâdeden, on Zilhicceye kadar kırk gün halvet yapılırdı. Ama insanlar daha fazla Recep’te 
biliyor. Onun için bu, mübarek aydır.  

Hac bu sene daha acayip oldu. Allah’ın hikmeti, insanlara akılları başlarına gelsin diye 
Allah bir şey verdi, bir iptila verdi. Bazen ya iptiladır ya beladır. Akılları başlarına gelsin diye 
müminlere iptila olur, bela imansızlara olur. İlk başta bazıları çekindi, ondan sonra daha 
fazla azan oldu, daha fazla umuru olmayan oldu. Ama Allah Azze ve Celle insanları, akılları 
başlarına gelsin diye her vakit ikaz eder.  

Ahir zamanda yaşıyoruz, ecrimiz büyüktür. Hastalıktı, depremdi, bu gibi şeylerin 
hepsi insanları ikaz için olur. Boş yere buraya gelmedik, buranın sahibi var, boşuna 
yaşamıyoruz. “Sallan da kendine gel!” diye Allah insanları sallıyor, akılları başlarına gelsin 
diye bir şey veriyor. Allah’ın verdiği her şeyde bir fayda var, kötü görünse bile çoğu zaman 
o insanın faydasına olmuş olur. Allah’ı tanıdıktan sonra bütün dünya umurunda olmaz. 
Hiçbir şeyin olmasa yahut bütün dünya senin olsa Allah’la beraber olduktan sonra ikisi de 
aynıdır.  

Allah bu mübarek ayın bereketine inşallah İslam âlemini, Müslümanları muhafaza 
etsin, ötekilere de yoldan çıkanlara da hidayet versin. Allah mübarek eylesin inşallah. Bu 
sene zaten hacılar da gidemeyecek, yasak. Onlara da bir ders olsun ama oradaki insanlar ders 
alacak gibi değil. Yok, kotayla, yok seçimle, kurayla gideceğiz… O zaten baştan beri batıl 
bir şeydir. Her sene gidemeyenleri almadıkları için, her almadıkları insan için Allah onlara 
ceza verecek. Çünkü orası onların değil, Allah’ındır. Allah’ın kapısı açıktır, sen kapatırsan 
olmaz. Bu sene kendileri için bir mazeretleri var. Ama her sene almıyorlar diye Allah onlara 
ceza verecek. Hacdan men ettikleri her insan için onlara ceza verilecek çünkü insan yaşar 
mı yaşamaz mı belli olmaz. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Allah yardımcımız olsun, imanımıza kuvvet versin inşallah. İman olduktan sonra 

hiçbir şey mühim değil. Allah doğru yolda sabit kılsın. Amin  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 28 Haziran 2020/07 Zilkâde 1441 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


