
 
 

 

 

 

 

 
KÜFÜR ÂLEMİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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. 
 

Euzubillahimeşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 
 

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ َوَمَكُرواْ  ُ َواّلله  َوَمَكَر اّلله
 
“Ve mekerû ve mekarallâh, vallâhu hayrul mâkirîn” “Onlar tuzak kurdular. Allah 

da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (Ali İmran Suresi – 54) Allah Azze 
ve Celle buyuruyor ki: “Bu insanlar kendilerini bir şey zannedip de Allah’ı kandıracağız 
diye uğraşıyorlar. Kandırmaya uğraşan kendini zeki zannediyor. Allah Azze ve Celle 
onların yapacaklarını daha iyi bilir, Allah en hayırlısını bilir. Allah onların hilelerini 
kendilerine makûs eder.” 

 
Şeytanın işi gücü yok, başka şeyi yok, insanoğlunu doğru yoldan çıkarmak için 

uğraşıyor. “Ben cehenneme gideceğim.” diye, hasedinden insanların hepsini aynı şekilde 
götürmek ister. Hepsini ister, bir tane bile bırakmak istemez. Ama onun istediği değil de 
Allah Azze ve Celle’nin söylediği olacak.  

 
Bu ahir zamandır. Görünen bütün küfür âlemi, nerede İslam varsa oraya saldırıyor. 

“Bunlar vahşidir, bunlar insanlıktan çıkmış.” gibisinden bahane de yapıyorlar. Hâlbuki 
dediği yalandır, vahşi olan da insanlıktan çıkan da kendileridir, küfür âlemidir. İslam 
merhamet dinidir, her şeyin kanunu var, her şeyin hesabı sorulacak. İman İslam’da var, 
başkalarında iman diye bir şey yok. Onlar hesap mesap bilmezler. Allah Azze ve Celle her 
şeyin hesabını soracak. Onun için, yaptıkları hilelerin burada da dünyada da ahirette de 
inşallah hesabı verecekler.  

 
Dünyada olan hadiseler, olan şeyler Allah’ın takdiri ilahisidir; ahir zamandır, 

beklenen şeylerdir. Allah’ın izniyle bize bir zararı yok çünkü imanlıyız, her şeyi biliyoruz. 
Allah’tan geldik, Allah’a gideceğiz. O’nun merhametine sığınıyoruz. Onun için, bizim bu 
imanla olan insanların hiçbir sıkıntıları olmaz, korkuları olmaz, üzüntüleri olmaz. Ama 
öteki türlü insanlar çok ümitsiz, çok perişan vaziyetteler, her tarafta dünya kaynıyor.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allah İslam’a nusret versin. Allah sahibini göndersin ki inşallah daha da ferah 

oluruz. Ne zaman gelir, Allah’ın takdirini bilmiyoruz ama işaretler Allah’ın izniyle çok 
yakın olduğunu gösteriyor. İnşallah o ferahlı günlere yetişelim çünkü görünce insan tabi 
üzülüyor. Bütün küfür âlemi adaletten bahseder, insanlıktan bahseder. İnsan olarak da bir 
tek kendilerini biliyorlar. Küfür ehli insandır, kâfir olmayanlara da istediğin gibi muamele 
yapabilirsin diye düşünüyorlar.  

 
Ama dediğimiz gibi Allah hayırlısını bilir. Kimin hayırlı olduğunu, kimin hayırsız 

olduğunu Allah bilir. Hayırlı olana Allah yardım eder. Kendine iman etmeyen, şeytanla 
beraber olan Allah’ın düşmanıdır. Allah onun cezasını verir muhakkak. Allah bizi, 
memleketimizi, İslam âlemini muhafaza etsin inşallah. 
El Fatiha  
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