İMTİHAN YERİ
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.
Bismillahirrahmanirrahim

ۚ َ ﱠ: ْ َ َ 5 َ ُ ُ َ & َ ْ َ ﱠ
س
3  اﻟﻨﺎ89وﻟﻬﺎ ﺑ3ﺎم ﻧﺪا,وِﺗﻠﻚ اﻻ

“vetilke-l-eyyâmu nudâviluhâ beyne-nnâsi” (Ali İmran - 140) “O günleri biz insanlar
arasında döndürür dururuz.” Ayet-i Kerime’de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Bu
günleri insanlar arasında sırayla birinden birine geçiriyoruz.” Dünya hiç kimseye kalmıyor.
Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Herkese fırsat veriliyor ki ne yapacakları görünsün.
İnsanoğlu kanıyor, şeytana kanıp, iyiyi bırakıp kötüye sarılıyor, kötüyü iyi zannediyor.
Hâlbuki Allah Azze ve Celle bir nimet vermiş, o nimeti görmeden, bırakıp başka insanlara
yöneliyor. Onun için bu günler insanlar arasında herkese nasip olabiliyor. İnsanların
istidadına göre, isteklerine göre oluyor.
Bu günler fitne günleridir. Tarih tekerrürden ibaret derler ya, işte odur, bu manaya
geliyor. Devamlı aynı şeyler oluyor ama insanoğlunun ibret alması lazım. Yüz senedir küfrün
hâkimiyetine girmişiz, onlar hükmettiler. Bundan sonra Allah’ın izniyle ne kadar onların
elinde gözükse bile Allah’ın iradesi olur inşallah. İnşallah akıbet gene İslam’ın olacak.
Ümitsizlik olmaz, Allah bizimledir. Allah bizimle olduktan sonra Allah’ın izniyle korku yok.
Tabi her şey zor olur ama sonuç mühimdir. Sonumuz Allah’ın izniyle hayırdır, iyidir.
Allah’ın izniyle güzel olacak.
Müslümana, İslam’a her şeyin sonu iyidir, kâfire her şey kötüdür. En kötüsü de
dünyadan imansız çıkmaları, ahirette hesap vermeleridir. Onlara; “Bu kadar imkân verildi,
siz bu insanoğluna zulmettiniz, Allah’a karşı geldiniz, yakıp yıktınız, dünyayı mahvettiniz,
bunların hesabını vereceksiniz.” denecek. Dünya ibtila, imtihan yeridir. Onu Allah’tan
bildikten sonra ecrini alırsın. Yok, kabul etmezsen, o vakit bir faydası olmaz. Allah
yardımcımız olsun, Allah bizi imtihan etmesin. Allah sahip göndersin, İslam’ı izhar etsin
inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
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