
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAK 
 

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. 

 

Bu mübarek günlerde Allah Azze ve Celle Müslümanlara imtihan veriyor. Bütün 
küfür âlemi Müslümanları bitirmek için saldırıyor. Müslüman Müslümanı öldürüyor 
diyorlar. Yok, Müslüman, Müslümanı öldürmez, onu yapan Müslüman olmayandır. Çünkü 
Müslümanlık her şeyi, olacak şeyleri söylemiş. Ne yapılacak, ne yapılmayacak, caiz olan, 
caiz olmayan şeyleri söylemiş. Müslüman kalkıp da bir Müslümanı öldürürse, o vakit o 
ebedi cehennemdedir.  

Ebedi cehennem demek, bu insan İslam’dan çıkmış. Bu insanlar İslam’la hiçbir 
alakaları olmayan insanlardır. Bu tarafta Müslüman gözükenler var. Müslüman olmayanlar 
da Müslümanlara saldırıp, öldürüp, yakıp, yıkıp, her türlü pisliği yapıp, kurtulacağız 
zannediyor; bu Müslümanlığı bitireceğiz zannediyor. Allah’ın izniyle bu bitmez, bunlar 
fitnedir. Ölenler Allah katında şehit insanlardır. Şehitlik en yüce mertebedir. Onlar Allah 
katında sağdırlar.  

Nerede olursa olsun, Müslümana saldırıp, öldüren kâfir olur çünkü başka türlü 
öldürmez. Onun için ebedi cehennemdedir. Onlara ceza olarak ama onların yaptığı gibi 
değil, çoluk çocuğa değil de kendilerine ceza verilir. O caizdir, vaciptir, cihattır, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in emridir. Böylece zarar verenler ortadan kaldırılır. O Allah’ın 
hükmüdür. İnsan yapamazsa da en sonunda Allah Azze ve Celle yapacak. Bu dini bitirmek 
istiyorlar ama bitiremezler, Allah nurunu tamamlayacak.  

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ   َوهللاَّ
 

“Vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn” (Saff Suresi – 8) “Kâfirler 
sevmese de istemese de bu nur bütün dünyaya yayılacak.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
nuru, bütün dünyada bir tane muzır adam bırakmayacak. Hepsi bitecek, Allah’ın izniyle 
tek İslam her tarafa yayılacak. Allah’ın vaadidir. O da bu halde olamaz çünkü bize baş yok.  

 



	
	

 

 

 

 

Mehdi Aleyhisselam lazım. Mehdi Aleyhisselam gelince bütün dünya Müslüman olur 
Allah’ın izniyle. Peygamberimiz (s.a.v.)’in nuru, İslam’ın nuru bütün dünyayı kaplar 
Allah’ın izniyle.  

Bu günler imtihan günleridir. Onlar için, olanlar için tabi üzülmek lazım çünkü 
halimiz zordur. Müslümanın Müslümanın haline üzülmesi lazım. Müslüman Aleminde bir 
yerde bir şey olursa öteki tarafta da aynı şekilde üzüntü olur. İnsanlar mazlum olarak 
öldürülüyor. Camilerin içinde öldürülenler var. Sen nereye saldırıyorsun! Ama dediğimiz 
gibi bunlar İslam olamaz, şeytanın askerleridir bunlar. Allah hesabını soracak. Onlar ahiret 
yok zannediyorlar, sorulacak bir şey yok zannediyorlar. Allah’ın izniyle onlara sorulacak, 
cezaları verilecek. 

Ölenlerin makamları âli olsun, şehit oldu hepsi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
muhabbetiyle o insanlar orada toplanmıştı. Onlar da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yanına gelir inşallah. Allah hepimizi, bu memleketi, sair İslam memleketlerini fitneden 
saklasın. Allah muhafaza etsin, kâfire karşı galip getirsin inşallah. Allah (c.c.) fitnelere karşı 
galip getirsin, fitneler sahiplerine dönsün, onların başlarına dönsün inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
26 Kasım 2017/08 Rebiul’evvel 1439 Tarihli Sohbeti 
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