FİRAVUNLAR VE NEMRUTLAR
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 dünya kuruldu kurulalı çeşit çeşit insan var, hepsi gitti. Bazen iyi oluyor, çoğu
zaman insanlar kötü. Çünkü insanlar nefislerine tâbi olunca nefsi kendini tanrı yerine
koyuyor, Allah’ın yerine koyuyor, kendini tanrı zannediyor. Firavun da geldi, firavunlar
geldi, nemrutlar geldi, bunlar gibi çok gelen giden oldu. Şimdi ahir zamandayız, şimdi en
kötüleri geliyor. Onlar kendi kavimlerine zulmediyorlardı, elleri o kadar yetişmişti. Şimdi
bütün dünyaya zulmetmeye kudretimiz var diye zulüm ediyorlar. Bismillâhirrahmânirrahim;
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“hattâ iżâ eḣażeti-l-ardu zuḣrufehâ vezzeyyenet vezanne ehluhâ ennehum kâdirûne
‘aleyhâ etâhâ emrunâ leylen ev nehâran fece’alnâhâ hasîden keen lem taġne bil-ems” (Yunus
Suresi – 24) “Yeryüzünün süslenip bezendiği ve yerin sahiplerinin bütün bunlara malik
olduklarını sandıkları sırada, gece veya gündüz buyruğumuz o yere gelmiş ve orayı hiçbir
şey bitirmemişe çevirmişiz; bir gün önce bir şey yokmuş gibi olmuştur.” Bu, Kur’an’da,
Ayet-i Kerime’dir. Allah Azze ve Celle insanlara mühlet veriyor, her şeye hükmedebiliyoruz,
her şeyi yapabiliyoruz diye zannediyorlar. Şimdiki firavunlar, nemrutlar bütün dünyayı
ellerine almışlar, istediğimizi yaparız, istediğimizi ederiz zannediyorlar. Her şeyi
değiştiriyorlar, Allah’ın yarattığını değiştiriyorlar, başka şeyler yapmaya uğraşıyorlar,
kendilerini bir şey zannediyorlar. Ama bunların hiçbirinin Allah indinde kıymeti yok,
yaptıklarının hepsini Allah bir gecede bitirir, yanmış ekine benzer diyor. Hiç yokmuş gibi,
öyle yapar Allah Azze ve Celle.
Bu son firavunlar, nemrutlar Allah’ın kudretine karşı geliyor. Nemrut, firavundan da
beter, onun şeyi şimdiye kadar devam ediyor. Bunlar onun zürriyetinden, onun tıynetinden,
ona itibar eden insanlardır. Firavun bitti gitti, ona itibar etmiyorlar ama Nemrut’un var.
Bunlar Nemrut’un sülalesinden gelen, onun soyundan gelen herifler ama Allah onları da
tüketecek, yaptıkları hiçbir şey olmamış gibi olacak Allah’ın izniyle. Yanmış, bitmiş ekin gibi
kalacak. Zulüm devam etmez, zulmün sonu var, bu son zulüm zirveye yetişince ondan sonra
zevale mahkûmdur.

Allah bir mübarek zât gönderecek, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği Mehdi
Aleyhisselam’ı gönderecek, ancak öyle hepsi temizlenip gidecek. Başka türlü; “Şunu tuttuk,
bunu yakaladık, şu şöyle yaptı…” diye uğraşırız ama onlar bitmez, devamlı fitneleri devam
eder. Ama Allah Azze ve Celle Mehdi Aleyhisselam’ı gönderince hepsinin kökünü kazır,
temizler, bu dünyada hiçbir kâfir kalmaz. O günlere selametle yetişiriz inşallah. Yakındır.
İnşallah sabırla, sabrı olan selamet olur, ecri büyük olur inşallah. Allah imanımıza kuvvet
versin, Allah selamet versin.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
27 Kasım 2020/12 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı

