
 
 

 

 

 

 

 
İSLAM BÜTÜN DÜNYAYA YAYILACAKTIR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

 اَْلِفتْنَةُ نَائَِمةٌ لَعََن هللاُ َمْن اَْيقََظَها
 

 “El fitnetu neimetun laenallahu men aykazaha.” Şimdi ahir zamandır, fitneler 
çoktur. Fitne yapmak zor değil, kolaydır. “Fitne yapana lanet olsun!” diyor Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.).  

Kim fitne yaparsa ona lanet olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözünü tasdik 
ederiz. Hoca olsun, âlim olsun, bay olsun, bayan olsun, kim olursa olsun fark etmez; fitne 
yapana lanet var. “Lanet olsun!” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Biz de lanet olsun 
diyoruz onlara!  

Fitne, adam öldürmekten daha beterdir diyor. Olabilir, adam birisiyle kavga eder, 
öldürür ama fitne oldu mu bütün Müslümanlara zararı dokunur. Fitne demek budur. Fitne 
demek ki şeytanın istediği şeydir, şeytanın gösterdiği yoldur. Hiçbir zaman, hiçbir 
peygamber fitne yapılsın diye emir vermedi, buna izin de vermedi.  

Ahir zamandır, fitne zamanıdır, ona göre dikkat edelim. Müslümanların uyanık 
olması lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği yolda olmaları lazım. O’nun açıkça 
gösterdiği yol, insanlar için en güzel yoldur, en mert yoldur. Kalleşlik yok, kötülük yok. 
Ama bir kısım insanlar bunu nasıl yapıyorlarsa, İslam’daymış gibi gösterip fitne 
yaptırıyorlar. Hâlbuki onlar şeytana itaat etmiş oluyorlar; şeytanın askerlerine, şeytanın 
ahbaplarına yardımcı olmuş oluyorlar.  

Ahir zamandır, dediğimiz gibi, şeytan var gücüyle İslam’a saldırıyor. İslam’ın 
kökünü kazımak istiyorlar. Bunu her türlü vasıtayla yapıyorlar. Alenen yapamıyorlar ama 
Müslümanları birbirlerine kırdırarak bu işi yapmaya uğraşıyorlar. Epeyce de muvaffak 
oldular. Muvaffak olmaları, fitnenin ortaya çıkıp yayılması demektir. Allah Azze ve Celle 
muhakkak vaadini yerine getirecektir. İslam bütün dünyaya yayılacaktır, hem de hakiki 
İslam, temiz İslam. Kalleş İslam olamaz. Kalleş ve fitneci olan taifelerdir, gruplardır. İslam 
temizdir, merttir.  



 
 

 

 

 

 

 

Memleketinde himayene aldığın insanın başına bir zarar gelmesini kimse istemez. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında da müşriklerle anlaşma yapıldığı vakit, 
kendilerine bir kimse sığınınca onu himayeye alırlardı, kimse ona dokunamazdı.  

Şimdiki insanlar ise iyicene sapıtmış. Dediğimiz gibi bu, insanların yoldan çıkmış 
olduğunu gösteriyor. Çoğu insan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözüne itibar etmiyor. 
Açıkça denen, görünen, herkesin bildiği bir şeydir; dediğimiz gibi, eskiden Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) zamanında müşrikler bile sözünde dururdu.  

Şimdi, Müslümanım deyip de Müslümanları öldürüyorlar. Müslümanım deyip de 
memlekette emniyet içinde yaşayan insanları vuruyorlar. Onlar İslam’ın himayesinde, 
İslam memleketinde yaşıyorlar. Onların kılına zarar gelmemesi lazım. Bu, tarih boyunca 
böyle olmuştur. Müslüman memleketlerinde, Osmanlı’da, ondan öncekilerde 
gayrimüslimler zimmî diye yaşardı. Herkesin tapınakları, mabetleri, kiliseleri, havraları 
vardı. Herkes kendi dinini emniyetle, selametle yaşardı. İsteyen Müslüman olurdu, isteyen 
kendi dininde kalabilirdi.  

Bunda bir kötülük yok, bir terslik yok, İslam’ın hoşgörüsüdür bu. Buna karşılık, 
Avrupa’da bir tane Müslüman göremezdin. Şimdiye kadar cami yapmak imkânı mı vardı? 
Geçen sene İspanya’ya gitmiştik, camiler kiliseye çevrilmiş. Bizi görünce, adamlar bizi 
oradan def etmek için neler yaptı. Müslümanlara, “Ya öleceksiniz ya Hıristiyan 
olacaksınız!” diye zulmederlerdi. Öyleydi yani, başka türlüsünün imkânı yoktu.  

İslam dini hoşgörü dinidir, güzellik dinidir, zorbalık dini değil. İslam olanın 
kimseden korkusu olmaz. Kötü bir şey varsa millet görmesin, etmesin diye insan korkar. 
İnsanlar başlarını kaldıramasınlar diye devamlı zulüm yaptılar. Ama İslam dini öyle değil. 
Herkese açıktır, görülebilir, güzelliklerini gösterebilir. Ama şeytan fitne ile tam tersini 
göstermek istiyor. Elinden geldiği kadar bu gayeye gitmek üzere, hedefine gitmek üzere 
var gücüyle uğraşıyor. Uğraşsın ama sonunda gene onlar zararda olacak.  

Küfür hiçbir zaman yükselemez. Kâfire aldanıp da Müslümana karşı kâfirden 
medet uman insan zelil olur, hakir olur, itibarsız olur, daima hain gibi gözükür. Hainlerin 
hiçbir zaman itibarı yoktur. Kimse onlara itibar etmez, onları dinlemez. Allah onlara 
muhakkak yaptıklarından dolayı hesap soracak, esas pişmanlıkları ahirette olacaktır.  

Şimdi nefislerine uyup da “Bu insanlar bize şey yaptı, biz bunlara zarar verelim.” 
diye var güçleriyle uğraşıyorlar ama faydası yok. Zararı kendilerine olur. Allah’ın dediği 
olur. Muhakkak Allah’ın vaat ettiği gibi bütün dünya Müslüman olacak. Hepsi hesabını 
verecekler. Müslüman olan olur, olmayan kendi bilir ama Allah’ın vaadi haktır, muhakkak 
bu olacak. 

 



 
 

 

 

 

 

İslam’a yapılan aleni, gizli saldırılar, hücumlar sonucunda hak ettikleri cezalar 
herkes tarafından kabul görecek. Bu insanlar durduğumuz yerde bizi çekemiyorlar, İslam’ı 
çekemiyorlar. Bahusus ehli sünnet vel cemaat olanları, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
yolunda olanları çekemiyorlar.  

Her türlü sapık zihniyet ve fikirde olan insanlara yardım ediyorlar. Kim olursa 
olsun; ırkçı, mezhepçi, şuydu, buydu, onların hepsine yardım ediyorlar. Gizli olarak, aleni 
olarak yardım ediyorlar. Kendileri de var gücüyle İslam’a saldırıyorlar, Peygamberimiz 
(s.a.v.)’e saldırıyorlar. Bu ne demektir? Bu demektir ki Allah onlara cezalarını verdiği vakit, 
Allah bize zulmetti diyemezler. O cezaya müstahak olacaklar.  

Allah bilir artık ne kadar zaman daha gidecek? Beş ay, on ay, bir sene, beş sene… 
Bir vakit gidecek ama “Küllü âtin karîb” derler. Her gelen yakındır manasında olan bir 
hadistir. Geçen sene bu vakitler de buradaydık, yıl bitiyordu. Bu senenin de sonu geldi, 
aradan bir sene geçti. Demek birden geçiyor. Üzülmeye gerek yok, Allah’a tevekkül 
edeceğiz. Cezaya müstahak olan bütün insanlar cezalarını çekecekler. Allah hepimizi 
muhafaza etsin, doğru yoldan ayırmasın inşallah.  

İnşallah Mehdi Aleyhisselam gelir ve O’nun askeri oluruz. O vakit bir tane kâfir 
kalmaz. Hepsine o vakit hesap sorulmuş olur, cezalarını alırlar, dünya da temizlenmiş olur. 
Çünkü küfür pisliktir, küfür ahlaksızlıktır, küfür zulümdür. Ne kadar kötülük varsa 
küfürdedir, kâfirdedir. İyilik düşüneceklerine hiç inanmayın. Allah hidayet etsin deriz ama 
Allah bilir. Artık hidayete gelen gelir. Daha tövbe kapısı açıktır, etmeyen de cezasını çeker. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha      

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

23 Aralık 2016/23 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı  


