KÜFÜR ÂLEMİ
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.
Allah’a şükür selametle gidip geldik. İnşallah bir hizmet olur, bizim hizmetimiz
mühim değil de Allah kabul etsin. Oradaki insanların, Müslüman olan yahut hidayete
erenlerin ihtiyaçları var. Küfür âlemi derler, hakikaten küfür âlemi. Hiçbir zaman küfürle
iman bir arada olmaz, bir savaş halindedir. Şeytana uyanlarla şeytana uymayanlar savaş
halindedir, birbirini bitirmek isterler. Son yüz sene içinde baktılar ki savaşla olmayacak,
hileyle uğraşıyorlar. Oradaki insanların imanlarını, dinlerini eritip, gitsinler istiyorlar. Eriyip
gitsin, hepsi tek imansız bir toplum olsun istiyorlar. Tabi bunu bütün dünyada istiyorlar
ama kendi içinde olunca daha da zorlarına gidiyor.
Türlü türlü hilelerle uğraşıyorlar. Şimdi çoluk çocuğa da musallat oldular ama Allah
Müslümanlarla, imanlı insanlarla beraberdir. Allah muhakkak onlara yardım eder. Allah’la
beraber olan zaferdedir, Allah’a karşı olanlar daima hüsrandadır, zarardadır, başka şey
olamaz. Ya onlar hidayete gelirler, bu şeyden kurtulurlar yahut dünyada da ahirette de bir
saadete ulaşamazlar. Bütün vakit üzüntüyle, kaygıyla hayatlarını geçirirler. Biz bunları
bitirince iyi olacak zannederler. Bitiremezler, bitse bile bir fayda etmezler.
Allah’a şükretmek lazım. Buradaki insanlar Avrupa Avrupa diye sayıklıyor, cenneti
orası zannediyorlar, oraya koşturup, oraya sığınalım diyorlar. Adamlar oraya gidene kadar
yarısı ölüyor, yarısı kalıyor, oraya gidince de rezil oluyorlar. Bunu düşünmek lazım, Allah’a
şükretmek lazım. Allah’a şükredersen Allah rızkını her tarafta verir, kimseye muhtaç
etmez. Allah yardımcımız olsun, Allah insanlara akıl fikir versin inşallah. En büyük nimet
odur. Akıllı olan hakikati görür, üzülmez, doğru yolda olduğu için ferahla yaşar inşallah.
Dünyada da ahirette de saadet olur inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
20 Ocak 2019 /14 Cemaziyelevvel 1440 Tarihli Sohbeti
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı

