
ALLAH’IN NURUNU ÜFLEYEREK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Kalellahu tebareke ve teala fi kitabihil-kerim. Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim 

Bismillâhirrahmânirrahim. 
 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َوا�َّ  یُِریدُوَن ِلیُْطِفُؤوا نُوَر ا�َّ
Yurîdûne li yutfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn1 

 
      Allah Azze ve Celle kitabında, Mübarek Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor: “Bu kafir, 
küfür milleti Allah’ın nurunu üfleyerek söndürmeye uğraşıyorlar.” Kur’an-ı Kerim 
Allah’ın mucizesidir. Çok kısa cümlelerle insanların, küfrün bütün hilelerini yok 
ediyor. Ne kadar ahmak olduklarını, ne kadar akılsız olduklarını insanlara gösteriyor. 
Ahmaklar Allah’ın nurunu üfleyerek söndürmeye uğraşıyorlar.  

Allah kısmet etti, gidip on beş gün kadar ziyaret yapıp geldik. Gitmeden önce 
burada: “Müslümanlara eziyet yapıyorlar, Müslümanlardan nefret ediyorlar.” dediler. 
Allah’ın hikmeti; Allah yaptıkları hileyi, üç kağıtçılığı, sahtekarlığı kendilerine iade etti. 
Onların hilelerini, sahtekarlıklarını yok etti. İlk başta bu hadiseler oldu; İslam’ı kötü bir şey 
gibi gösterip, herkesi İslam’dan nefret ettirmek istediler. Bunu yapan zaten belli. Allah’a 
şükür bu hadiseler olduktan sonra Müslüman olanlar çoğalmış, yüz misli artmış. Her 
tarafta Müslüman oluyorlar.  

Hakikaten bunu duyduktan sonra, her tarafta kelime-i şehadet getiren çok insan 
oldu. Paris’te yüz senelik bir cami var, ilk yapılan çok güzel bir cami. Ehl-i Sünnet Vel 
Cemaat olan bir caminin içine girdin mi ruhaniyeti hissedersin. Adamlar parayla, 
ambar gibi cami yapıyorlar. Ne bir Allah lafzı var, ne bir Besmele var, ne 
Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) hürmet var. Hiçbir şey yok, ambar gibi cami yapıyorlar. 
Bu bahsettiğimiz cami maşallah çok güzel yapılmış. Ehli Sünnet Vel Cemaat üzerine 
ibadet yapılıyor.  

Oradayken Fransızlar gelip selam verdi, hürmet etti. Aslında kendilerini ilk defa 
görüyoruz. Normalde bunlar İslam dedin mi on kilometre uzağa kaçıyorlar, hemen 
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İslam’dan kaçıyorlar. Ama aksine, nereye gittiysek hiç bir kötü laf dinlemedik. Bilakis gelip 
selam verdiler, hürmet ettiler, sevindiler. Hatta sohbet toplantılarına da onlardan çok 
gelenler oldu. Çok memnun olarak ayrıldılar. Gelin; her sene toplanın, birkaç ayda bir 
toplanın diye davet ediyorlar. Tabi o kadar çok gidecek halimiz yok ama ilk başta bu 
insanlara hakikaten şaşırdım. Ama her şey Allah’ın elinde. Allah kalpleri istediği gibi 
çevirir. Onun için bu insanların haline ferah ettik.  

Adamı uzaktan görsen, “Bu bize şimdi ya buğzedecek, ya sövecek.” dersin; öyle 
insanlar. Tip olarak bizim laik kesim dediğimiz kesim var ya, aynı o cinsten. Ama Allah’ın 
hikmeti bizim laik dediğimiz insanların içinde bile çok güzel haller var. Dışarıda 
göstermeseler bile insanların içinde güzel haller oluyor. Onlar da bir çeşit hakkı 
arıyoruz diyorlar ama esas hak Allah’ın yoludur. Müslümanlar kendi kafalarına göre 
biraz sert veya biraz daha değişik olsalar da asıl Müslümanlık öyle değildir. Müslümanlık 
herkese yapabildiği kadar yük yükler.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “La ilahe illallah diyen cennete girer.” demiş. Bu 
haktır. Peygamber Efendimiz(s.a.v) sadıktır. “La ilahe illallah Muhammeden Resullullah” 
dedikten sonra tamamdır. O aranır yani. Onu desin, ondan sonrası Allah’la kendi 
arasındadır. Allah’a şükür gelişmeler güzel, insanlar İslam’a akıyor. Şeyh Efendimiz’in 
dediği gibi hayrı bize, şerri onlara olsun. Hakikaten de bu hadiseler öyle oldu. Her 
seferinde bir şey oldu mu Müslümanlardı, şuydu buydu derken; insanlar tedirgin oluyordu. 
Bu defa yaptıkları şey kendilerine fayda etmedi.  

Orada Osmanlı hanedanından bir zatı ziyaret ettik. Fransa’da epey de Osmanlı 
hanedanı var.  “Burada bir tane polis vardı, onu vurmuşlardı.” dediler. O garibin de 
mezarı oradaydı, onu da ziyaret ettik. İkindi vakti farklı bir camiye daha gittik. Mübarek bir 
camiydi. O da ehli sünnet vel cemaat camisiydi. Karışık olmayan tek Müslüman mezarlığı 
da oradaydı.  

İşte böyle. Allah’a şükür; Şeyh Efendi’nin bereketiyle güzel geçti, bereketli geçti 
inşallah. Oradaki insanlara da hep hidayete vesile olur inşallah. Hakikaten Şeyh Efendi bizi 
rahat ettirdi. Hiç bir kötü laf duymadan, etmeden gittik geldik. Salavatlarla karşıladılar, 
salavatlarla uğurladılar. Öyle gidip geldik Allah’a şükür. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

11 Nisan 2015 Tarihli Sohbeti 
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