
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK HASTALIK 
 

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 Azze ve Celle bu günümüzü mübarek eylesin, inşallah hayırlara vesile kılsın. 
Allah Azze ve Celle Ahkem-ül Hakimin’dir. O’nun yaptığı şeyler sorgulanamaz. O’nun 
istediği olur, başka olmaz. O’na boyun eğmek lazım, O’nun yaptığına hamd etmek lazım ki 
bize acısın, bizi doğru yoldan ayırmasın, mühim olan budur.  

Şimdi görünen bu hastalık var, bu elle tutulur bir hastalıktır ama bu insanların manevi 
hastalıklardan hiç haberleri yok, onu görmüyorlar. Bu şeyi görürler, bütün dünya “Nasıl 
kurtulacağız?” diye ayağa kalktı. Bu bir şey değildir, manevi hastalıklara, manevi virüslere 
göre bu hiçbir şey değildir. Bu insanlara bu lazımdı ki biraz kendilerine gelsinler ama 
maalesef gene gelmiyorlar. Bir geçti mi unutacaklar, gene nefislerinin peşinden gidecekler, 
bu olanları unutacaklar. “İşte şöyle oldu, böyle oldu…” diye konuşurlar ama bu çekilen 
eziyet boşa gider. Mümin olan, Allah’a şükredip hamdedecek. Şükür iyi hallere, hamd de her 
daimdir. 
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 ٍلاَح ِّل
  “Elhamdülillah ala külli hal” derler. Hamd daim olarak yapılır. Allah’a hamd etmek 
lazım, her şeyine hamd etmek lazım. İşte insanoğlu, işte insanlık! Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in dediği gibi ahir zamanda kötülük emrolunacak, iyilik men olacak. Bundan daha 
büyük hastalık mı olur? Avrupa’da başlıyor, sonra bize de geliyor. 3-5 yaşındaki çocuklara 
sapıklığı öğretiyorlardı, derslerine koyuyorlardı, ondan sonra Allah’tan merhamet diliyorlar. 
Zaten Allah’ı tanımıyorlar! Allah Azze ve Celle de ceza verecek, dünyada veriyor. Dünyadaki 
ceza ahiretin cezasına göre hiçbir şey değildir.  

Yani bu olan büyük bir mucizedir, Allah’ın mucizesidir. İnsanlar kendilerine gelsinler 
diye mahşeri, ahireti prova mahiyetindedir. Kendine gelen kurtulur, gelmeyen pisi pisine 
gider. Ne dünyada faydası olur ne ahirette faydası olur. Allah imanımıza kuvvet versin, Allah 
imanımızı muhafaza etsin. Nefsimizden fazla imanımızdır mühim olan. Ölüm zaten olacak, 
ne zaman olursa olur. Mühim olan imanla gitmektir, ondan sonrası boştur.  

Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. Müslümanların 
imanları bu şeytanların yüzünden çok yara aldı. Bütün vakit saldırı saldırı saldırı… Çoğu  



 
 

 

 

 

 

insanın imanı bozuk yahut hiç yok. Allah iman versin, kuvvet versin, Allah hepimizi 
muhafaza etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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