
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN İSTEDİĞİ 
 

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. 

 نك/ مل أش, مل امو نا' & ءاش ام
 

“Mâşâ-Allâh kân ve mâ lem yeşe’ lem yekun.” (Hadis-i Şerif) “Allah’ın istemediği 
hiçbir şey olmaz.” Bu şiardır, ister kabul etsinler, ister etmesinler. Bu kâinatın sahibi 
Allah’tır, bütün varlığın sahibi Allah Azze ve Celle’dir. O’nun istediği oluyor. Sen istediğin 
kadar “Ben yaptım, şu yaptı, bu yaptı…” diye konuş, senin hiçbir kıymetin yok, hiçbir 
kudretin, kuvvetin yok. Allah Azze ve Celle’nin istediği olur.  

Maşallah. Maşallah demek, Allah’ın istediği demektir. Allah’a şükür Türkçe’de de var 
bunlar. Allah’ın sevdiği bütün lafızlar, kelimeler dilimizdedir. İstediği kadar değiştirmek 
istesinler, gene o şeyler dilimizdedir. Maşallah, inşallah gibi bütün güzel kelimeler 
dilimizdedir. İnsan onları söylemekle sevap kazanır, nazar değmez. Nazara, inananlar da 
inanmayanlar da çok inanır. Kur’an okuyan, namaz kılan, ibadet eden yahut hiçbir alakası 
olmayan insanlar da nazara inanır. Nazar haktır. Onun için, nazar için maşallah demek lazım. 
Allah’ın istediği olduğu için, onu öyle yapınca o kötü şeyler Allah’ın izniyle üstümüzden 
gider.  

Allah’tan yardım istemek en büyük iştir. Bunda utanılacak, sakınılacak bir şey yok. 
Bir de insan Allah’a istediği kadar uzak olsun, sıkıntıya girince Allah’ı hatırlar, Allah diye 
çağırır. Bunlar güzel şeylerdir. Allah Azze ve Celle iman verdi mi ufak bile olsa gene o 
imandan dolayı sıkıntıya düştü mü Allah’ı hatırlar. Sonra unutur ama muhakkak sıkıntıda 
Allah diye çağırırlar, Allah’tan yardım isterler.  

 
Allah bize daima yardım etsin, sırf sıkıntıda değil, Allah’ı her zaman hatırlayalım 

inşallah. Allah o güzelliği hepimize versin, daim olsun inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 07 Kasım 2020/21 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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