
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              ALLAH’IN İPİ 
 

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 buyuruyor: “Kâfirlere tâbi olmadıktan sonra size hiçbir zaman 
inanmazlar, size güvenmezler.” Kâfir güvenmez, kâfir size yardım etmez. Yani bir konuda 
yardım edecekse yahut güvenilir gibi gözükse bile hiledir. Seni yenmek için, seni yok etmek 
içindir, maksadı odur. Onun için, müminlerin birbirleriyle beraber olması lazım, Allah’ın 
ipine sarılması lazım ki kurtulsunlar, başka türlü kurtuluş yok. Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “Va’tesimû bihabli(A)llâhi cemî’an velâ teferrakû” (Âl-i İmrân Suresi - 103) 
“Ayrılmayın, Allah’ın ipine sıkı sıkı bağlanın” diyor Allah Azze ve Celle. Kâfir de onu bildiği 
için insanları, Müslümanları bölmek istiyor. İnsanları değil de Müslümanları daha fazla 
bölmek isterler ki birlik olurlarsa onların fitnelerine yol yok, fitne yapamazlar, istediklerini 
yapamazlar. Bu ahir zamanda gördüğümüz, Müslümanı Müslümana düşman ediyorlar, 
Müslümanı Müslümana öldürtüyorlar. Olan şeyler bunlardır. Tabi iyilik yapmak zordur, 
kötülük yapmak kolaydır, bina yapmak zordur, harap etmek kolaydır. Onun için dikkat 
etmek lazım. Allah muhafaza etsin, zor bir zamanda yaşıyoruz. Ama Allah’ın vaadi haktır. 
Bismillâhirrahmânirrahim; 
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“Fasbir inne va’da(A)llâhi hakk(un)” (Rum Suresi – 60) Bu yaptıkları bir fayda 
etmeyecek, sonunda gene hak galip gelecek. Her türlü hile, her türlü kötülük hak olmayan 
insanlardadır, kâfirdedir, kâfire inanıp, onlarla beraber olanlardadır. Onlara hiçbir zaman 
faydası olmaz. Şerrin bir faydası yok, kötülükten başka, zararından başka bir faydası yok, 
zararı var. Hem bu yaşadıkları yeryüzünde hem sonra yerin altında da onlara zararı devam 
eder. 

Onun için, kanmayın, kâfire kanmayın. “Bu bize iyilik yapacak, güzel sözler veriyor, 
şöyle yapalım, barış yapalım, şu yapalım, bu yapalım…” derken, onların bütün şeyleri hiledir,  



 
 

 

 

 

 

hileden başka şey değil. Elimizden bir şey gelmez ama gene de onlara inanmamak büyük bir 
faydadır. İmtihandan geçiyoruz, imtihanı kaybetmeyelim inşallah. Allah İslam’a kuvvet 
versin, Müslümanlara sahip göndersin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 17 Kasım 2020/02 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


