
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İYİ VE KÖTÜ GÜNLER 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“vetilke-l-eyyâmu nudâviluhâ beyne-nnâsi” (Âl-i İmrân - 140) “İşte (iyi veya kötü) 
günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz.” Allah Azze ve Celle, Kur’an-ı 
Azimüşşan’da buyuruyor: “Bu günler insanların arasında sırayla yahut birinden birine 
geçer.” Her zaman birilerinin hükmü sürer, ondan sonra başkası gelir, ondan sonra daha 
başkası gelir. Böyle, bu, Allah’ın insanoğluna verdiği bir hükümdür.  

Kimse ilelebet hükümde duramaz, muhakkak başkaları da gelecek. İyisi de gelir, 
kötüsü de gelir. İnsanların durumlarına göre Allah Azze ve Celle, siz nasılsanız ona göre 
müstahak olduğunuzu verir. Onun için, daha önce olan şeylere üzülmeye gerek yok çünkü 
olan olmuş. Araplar, geçen ölmüştür der. Türkler de ölenle olanın önüne geçilmez der. Artık 
onlardan ders alıp, hatalarından uzak durmak, yapılan hataları tekrar edip de başımıza kötü 
işler açmamak için onlara bakıp ibret almak gerekir. Tabi insan olanlara üzülür ama ne 
yapacaksın, artık olmuş. Olmuşa bir şey yapamayacaksın, kendine dikkat et, kendini 
muhafaza et, Allah’ın, Allah Azze ve Celle’nin verdiği nimetleri gözet, onlara şükret ki 
nimetleri daim etsin. 

En büyük nimet İslam nimetidir, ondan sonra vatan nimetidir, İslam’ın devletidir. 
Allah’a şükür, bunlar büyük nimetlerdir, onları hafife almamak lazım. Allah Azze ve Celle 
sana bu şeyleri ihsan etmiş, onların hakkını vermek lazım, onların kıymetini bilmek lazım. 
İnsanlar hiç kıymet vermeden yaşıyor. İnsanlar eski yapılan şeylere üzülüp kahroluyor ama 
ders almıyorlar. Gene aynı hatalar tekrarlandıktan sonra boşuna üzülmüş oluyorsun. O 
hatalardan ders alıp da hatalardan uzak durursan, o vakit hem kazanmış olursun hem bu 
kötü insanlara fırsat vermemiş olursun.  

Günler bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Allah’a şükür, bundan sonraki günler 
İslam’ındır. Ne kadar kötü görünse de yüz senedir zulüm, küfür haddini aşmış. Dünya  



 
 

 

 

 

 

tarihinde bu kadar rezalet, bu kadar küfür, bu kadar isyan görülmemiş. Eski zaman 
kavimlerinde olsa Allah Azze ve Celle onları helak ederdi ama bu yaşadığımız ahir zaman 
olduğu için Allah’ın, Allah Azze ve Celle’nin son ismi tecellisine “Es-Sabur”a rastladı  
diyedir. Es-Sabur aşırı sabreden demek. Onun için bunlar daha helak olmadan duruyorlar. 

Bu dünya yaratıldı yaratılalı böyle isyan, böyle küfür, böyle haddi aşmak olmamış. 
Ama sohbetin başında da dediğimiz gibi bu günler şimdi onların günleridir. Ondan sonra 
inşallah Allah’ın izniyle güzel günler, temiz günler, saadet günleri gelecek. Allah o günlere 
yetiştirsin, Allah hepimizi muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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