
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN NURU SÖNDÜRÜLEMEZ 
 

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  

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َوهللاَّ  یُِریُدوَن لِیُْطفُِؤوا نُوَر هللاَّ
 

“Yurîdûne li yutfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel 
kâfirûn” (Saff Suresi – 8) Allah Azze ve Celle Kur’an’da; “İslam’ın nurunu, Müslümanlığı 
silmek istiyorlar.” diyor. “Allah’ın nurunu üfleyerek söndürmeye uğraşıyorlar.” diyor. Bu, 
onların acizliğini gösteriyor.  

Bu yeni senedir. İslam alemine baktığınız vakit vaziyet perişan, büsbütün perişan. 
İslam 73 fırkadan da fazla oldu galiba. Hiç birbiriyle anlaşan yok. Dışarıdan bütün küfür 
âlemi saldırıyor. İçeriden de onlara yardım edenler çok. “İslam okutuyoruz.” derler, 
okuttukları İslam’ın zıddıdır; İslam’a, Peygamber (s.a.v.)’e düşmanlıktır. Vaziyetlere 
bakarsan perişan bir vaziyetteyiz ama Allah istedikten sonra muhlis kullarının kalplerine 
kuvvet verir, üç beş kişi bile olsalar gene Allah onları galip getirir. Bütün bu küfür âleminin 
yaptığı boşa çıkar, hiçbir faydası olmaz.  

Bu yeni senedir, inşallah bu sene değişir. Her sene ümitliyiz ama bu sene daha fazla 
ümitliyiz. Ne için? Çünkü bütün küfür dünyası, İslam âlemine “Bunları bitireceğiz!” diye 
saldırmış. “Bunların yaşamaya hakları yok, bütün zulüm bunların üzerine olması lazım.” 
diye düşünüyorlar.  

Bunlar küfür alemidir, küfürde adalet olmaz, zulüm olur. Adalet gibi gözükse bile 
onların adaleti zulümdür. Onun için, insanlar ümitsizliğe kapılmasın, Allah bizimledir, 
Allah’ın nurunu söndüremezler. “Allah nurunu tamamlayacak.” diyor. Nur dediği Allah’a 
imandır. Dediğimiz gibi, dışarıdan küfür saldırıyor. Allah’ın nurunu söndürsün, imanımızı 
zedelesin, söndürsün diye uğraşıyorlar. İçerideki şeytanın askerleri de imanımızı yıkmaya 
uğraşıyor.  

 



	
	

 

 

 

 

 

Allah’ın nuru yıkılmaz, sönmez, imanımız yıkılmaz inşallah. Bu yeni senede daha da 
kuvvetleniriz inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin. Hiç ummadığın insanların kalplerine 
Allah iman verdikten sonra o zulüm ortadan kalkar. Allah’ın vaadi haktır, inşallah biz de o 
günleri görürüz. Yani ne kadar perişan görünsek bile korkmayın, Allah’ın vaadi haktır.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
22 Eylül 2017/02 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


