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MESCİD-İ AKSA 

Esselamu Aleyküm 
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. 
 

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Hak şeyleri görüp de söylemeyen dilsiz 

şeytandır.” Küfür alemi devamlı Müslümanlara düşmandır. Her vakit böyledir. Eskiden aleni 

yapabiliyorlardı. Şimdi bir hayli bahane altından, yine aynı şekilde düşmanlıklarını sürdürüyorlar. 

Müslümanlar da onların oyunlarına geliyorlar. Onlara kızdık diye, protesto ettik diye kendi 

memleketlerini yakıp yıkıyorlar.  

Mescid-i Aksa üçüncü mesciddir. Oraları ziyaret etmek önemlidir. Tabi şimdi gitmeye 

imkan yok. Oraya mahsus sorunlar var. Müslümanları kızdırmak için Allah bilir daha ne 

yapacaklar. Ne derler, sağ gösterip sol vurur onlar. Gene bir fitneleri var. Şeyh Efendi’nin dediği 

gibi: “Müslümanların yapması gereken camilerde toplanıp da “Bunları kahru perişan et!” 

diye orada Allah’a dua etmektir.” Müslümanlar, camide toplanıp dua ederler. Sokaklara 

çıkıp da yakıp yıkmaya gerek yok. Sen istediğin kadar bağır çağır. O vakit hem günah işlemiş 

oluyorsun hem bir faydası olmuyor. Adamların istediği şey oluyor. Sen düşmanın tam istediği şeyi 

yapıyorsun, oh ne güzel! Tuzağa tavşan gibi düşüyorsun.  

Aslında Allah’a yalvarsan Allah onların hakkından gelir, onları kahru perişan eder. Bu 

yapılan şeylerden razı değiliz. Allah bu mukaddes Mescidi kötülerden muhafaza etsin. İnşallah 

oranın ziyareti bize de kısmet olsun. Mekke, Medine’ye gittik. Orayı da inşallah ziyaret etmek 

nasip olur. Eskiden Ürdün Kralı Kral Hüseyin’in elindeydi. O vakit gidip geliniyordu. İki 

yaşındayken gitmişiz, tabi hatırlamıyorum. İnşallah daha sonra nasip olur da tekrar gideriz. 

Oradaki zulüm de bitsin artık. Dünyanın gözü önünde, göz göre göre zulüm oluyor. Hepsi de laf 

olsun diye bir şeyler söylüyorlar. 

 Biz Allah’a yalvarıyoruz, Allah korusun. Müslümanlara, hakiki Müslümanlara Allah 

yardım etsin inşallah. Öteki Müslümanlar, ehli sünnet vel cemaat olmayanlar zaten o insanların bir 

ürünüdür. İslamı yıksınlar diye ehli sünnet vel cemaat dışında fırkalar yaptılar, çok şeyler yaptılar. 

Ama gene din Allah’ındır. Allah muhafaza eder.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El fatiha 

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

1 Kasım 2014 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 


