
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN İZNİ 
 

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. 

Allah Azze ve Celle buyuruyor:  
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“feleyuġayyirunne ḣalka(A)llâh” (Nisa Suresi - 119) “Allah’ın yarattığı şeyi 
değiştirmek isterler.” Bu eskiden beri vardı da şimdi tam, en son raddeye geldi. Bu yapılan 
şeyler insanoğlunu yahut insanoğlu olsun başka şeyler olsun Allah’ın yarattığını değiştirmek 
isterler diyor. Değiştirip de iyi yapacak zannediyorlar. Onlar iyi yapmak için değil, şer 
yapmak için değiştiriyorlar, değiştirmek isterler.  

Allah’ın izni olmadıktan sonra hiçbir şeyi değiştiremezler. Biraz bir şey yapmada 
başarılı olduk zannederler hâlbuki yaptıkları hayır değildir, şerdir. Allah Azze ve Celle 
“Ahsenul Halikin”dir. En mükemmel yaratıcı Allah Azze ve Celle’dir, her şeyi en güzel 
şekilde yaratmış, her şeyin hesabını kitabını yapmış, ona karışırsan iyi yapmış olmazsın, 
kötülük yapmış olursun. Öyle bir kötülük ki onun dönüşü olmaz. “Ben bu hatayı yaptım da 
ondan döneyim.” diye şey yaparsan o hata, bu bildiğiniz şeyden değil, ondan dönülmez, 
sonuçları kötü olur, hiç iyi olmaz. 

Onun için Allah’ın izni olmadıktan sonra hiçbir şeyi yapamazlar. “Biz yarattık, biz 
ettik…” diye şey yaparlar. Allah’ın izniyle oluyor, o da ne için oluyor? Çünkü Allah’ın 
yarattığını değiştirmek isterler, Allah da onlara ceza verir. O değişiklik olabilir ama sonunda 
da felaket oluyor. İşte dünyada cereyan olan hadiseler filan, hepsi Allah’a karşı olan, kendileri 
bir şey yaptım zanneden insanların yüzünden oluyor. Yoksa bütün dünya, rahat rahat 
insanlara yeter, her şey de olur.  

Olan, Allah’ın takdiri ile olmuş, onu kabul eden insanlar rahat eder. Etmeyenler 
kendi nefisleri için, menfaat içindir. İnsanlık için diyorlar ama insanlık için kötülükten başka 
şey yaptıkları yok. İnsanlığı kendilerine köle yapmak için uğraşıyorlar. Köle olan oluyor 
çünkü görüyoruz insanlar dünya için kendilerini feda ediyorlar, ahiret için bir şey yaptıkları  

 



 
 

 

 

 

 

yok. Dünya için yaptıkları kadar ahirete yapsalar muhakkak kazanmış olurlar. Dünya için 
yapıyorlar, hem dünyalarını kaybediyorlar hem ahiretlerini kaybediyorlar. 

Allah yardımcımız olsun. Allah Azze ve Celle bizi bu zamana koyduğu için Allah’a 
gene tevekkül ediyoruz, Allah’tan yardım istiyoruz. İnşallah Allah şerlilerin şerrinden 
muhafaza etsin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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