
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÜNAFIKLARIN ZAMANI 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim   
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“Velikullin vichetun huve muvellîhâ(s) festebiku-lḣayrât” diyor Allah Azze ve Celle. 
(Bakara Suresi – 148) “Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın.” 
Allah her şeye, herkese bir yön vermiş. Onun için siz de hayırlara koşun, hayır işine koşun, 
onda yarışın, hayır işlerinde yarışın, şerde, kötülükte yarışmayın.  

Kötülük yapanlara ilişmeyin, onlardan uzak durun. Allah’ın yolunda olmak, onlardan 
uzak durmak lazım. Onlara yakın olunca, onların kötülükleri, hastalıkları size de bulaşabilir. 
Kötülük kötülük getirir, şer şer getirir, hayır getirecek değil. Yaşadığımız zaman fitne 
zamanıdır. Kendisini hak gibi gösterir hâlbuki tam zıttıdır. Hak değildir, batıl olan şeylerdir. 
İnsanları kandırıp onlara tabi olmalarını isterler. Nasıl ki Musa Aleyhisselam’ın zamanında 
sihirbazlar insanların gözünü boyayıp, onları inandırıyordu, şimdiki zaman da Müslümanız 
deyip de Müslümana eziyet eden insanların zamanıdır.  

Onlardan uzak duruyorsun, gene de gelip seninle uğraşıyorlar. O kadar zulüm, küfür 
varken, onları bırakıp, Müslümanlarla uğraşıyor, hak yolda olanlarla uğraşıyorlar. Ne için? 
Çünkü o, zalimlerle beraberdir, onlara çalışıyor, onların yardımına koşuyor, hak gözüküp, 
seni içinden vuruyor, çökertiyor. Bu İslam âleminin hali, vaziyeti bundandır. Yani senin 
görünen düşmanın var, gene onunla başa çıkarsın ama o düşman seni içeriden çökertmek 
istiyor. Sana yaptığı zarar, bu yapılan zararlardan bin kat daha fazla. Onu bilmek lazım, ona 
dikkat etmek lazım. 

Ötekisi kolay iştir, görünen düşman kolaydır. Görünmeyen, içten hainlik eden 
düşman, onlar daha kötüdür. Münafıklar cehennemin en dibinde olan insanlardır. Onlardan 
bir kişinin yaptığını bin tane düşman yapamaz. Onun için, Allah yardımcımız olsun, bu 
gaflette olan Müslümanlar da uyansınlar. Görünen düşmanı biliyoruz da ötekisine de dikkat 
etsinler. Onlar kimdir? Onlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından şimdiye kadar 
gelen yolu inkâr edip, beğenmeyip, kendilerine yeni yol yapmaya uğraşanlardır. 



 
 

 

 

 

 

Osmanlı’dan sonra hepsi meydana çıktı, zuhur etti ama inşallah onların da sonu gelir. 
Bu dünyada hiçbir şey devam etmez, her şeyin bir sonu var, onların da sonu olur inşallah. 
Allah Müslümanları fitnelerden muhafaza etsin. Bunlar büyük fitnelerdir, Allah yardımcımız 
olsun inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin, Allah bizi hak yolda sabitkadem kılsın.   

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 16 Mayıs 2021/04 Şevval 1442 Tarihli Sohbeti 
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