DÜNYA KIYAMETE GİDİYOR
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim.
VesselatuVesselamu 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.
Allah’a inanmayan kâfirdir. Allah Azze ve Celle, her şeyi O yarattı. Geceyi de
yarattı, gündüzü de yarattı, ayı da yarattı, yılı da yarattı, kâinatı da yarattı. Kâinatta Allah’ın
mahlukatı çok. Zannetmeyin ki Allah sırf bizi yarattı da ondan sonra başka bir şey
yaratmadı. Haşa! Allah’ın sıfatlarından biri Hallâk’tır. Yani yaratan demek. Allah (c.c.)
devamlı yaratıyor.
Allah’ın yaratmadığı hiçbir vakit yoktur. Allah’ın sıfatıdır bu. Onun için kâinatta,
değil insan, bütün dünya toz kadar bile değildir. Allah’a inanmayan kâfirdir dedik. Allah
Azze ve Celle, işte görüyoruz, istediği vakit yağmur yağdırıyor, istediği vakit yağmur
yağdırmıyor. Yağdırmayınca da insanlar istediği kadar yağsın diye uğraşsın, bomba atsın,
bilmem ne atsın, ne yaparlarsa yapsınlar, yağmaz.
Allah istedikten sonra her şey olur. Görüyoruz şimdi, Allah’a şükür kar da yağıyor.
Bu üstümüzdeki bulutlar pamuk gibi gözüküyor, pamuktan daha hafif gözüküyor. Allah’ın
kudretiyle, değil dereler, denizler taşıyor. Hiçbir tartısı olmayan zannedersiniz ama o
gökyüzünde denizler taşıyor.
Allah’ın kudretine iman etmek lazım. Onu Allah’tan başka kim yapabilir? İstedikleri
kadar uğraşsınlar. Allah Azze ve Celle istediği vakit, insanların aciz olduklarını göstermek
için bir rüzgâr çıkarıyor, dünyanın en kuvvetli devletiyim diyen devlete, en çok da oralara
vuruyor. Bir rüzgârla ortalığı dağıtıyor. Gene de inanmıyorlar, “Şuydu, buydu…” derken
imansız gidiyorlar.
Allah Azze ve Celle her şeyi güzel yarattı ama şimdi ahir zaman olduğu için her şey
bozuldu. Bizim bazı âlimler de Allah’a inanmayan kavme inanıyor, “Kıyamete daha çok
var.” diyorlar. “Kur’an’da yazmıyor, kıyamete daha çok var.” diyorlar. Allah Azze ve Celle
Kur’an’da “Kıyamet yaklaştı.” diyor, bunlar nasıl daha çok uzaktır diyor anlayamıyoruz.
Bismillahirahmanirahim
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“Zaheral fesâdu fîl berri vel bahri bimâ kesebet eydin nâsi” (Rûm/41) diyor ayet-i
kerime. Sadakallahülazim. “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve
denizde bozulma ortaya çıkmıştır.” Denizde, karada ve havada her şey bozuldu. Bunlar
nasıl oldu? İnsanoğlu kendi yaptığı hatalardan bozdu her şeyi. Dünyada nefes alamıyorlar.
Milyonlarca, milyarlarca insan var; bu kimden, nereden geldi? Allah Azze ve Celle tertemiz
yarattı; havayı da karayı da suyu da denizi de tertemiz yarattı, insanlar bozdular. O da
Allah’ın bir cezasıdır ama kendi yaptıklarının da cezasını çekecekler.
Allah Azze ve Celle bize gene merhamet ediyor, yağmur da yağdırıyor, kar da
yağdırıyor. Buna hamd etmek değil de şükretmek lazım. Hamd etmek ne zaman olur?
Yağdırmazsa, her hâlükârda Allah’a hamd ederiz. Bereket, hayır gönderdiği vakit
şükretmek lazım ki daha fazlasını versin, nimetleri üzerimize daim olsun.
Allah’a milyonlarca kere şükrediyoruz ki bu kadar kötülük, bu kadar zulüm, bu
kadar sapıklık varken gene bize bu nimetleri ihsan ediyor. O’na milyonlarca kere
şükrediyoruz. Çünkü hakikaten insanlar öyle olmuş ki Allah’a isyanda zirveye ulaşmışlar.
Zirveye ulaşmışlar, bir de nasihati kabul etmeyi bırak, nasihat edersen kabahatli oluyorsun.
Onlar her şeyi söyleyecek, kabahati yok, her kötülüğü söyleyecek, kabahati yok ama iyiliği
emredersen sen kabahatli oluyorsun.
Dediğimiz gibi, dünyanın sonu yaklaşıyor, kıyamet yaklaşıyor. Sohbetin başında
dediğimiz gibi, Adem Aleyhisselam’ın devrinin bitmesine az kaldı. Daima yaratılanlar var.
Nasıl insan dünyaya geliyorsa, Allah Azze ve Celle için yeni dünyalar, yeni insanlar
yaratmak zor değil. Daimdir, kendi sıfatıdır o.
Kıyamet acayip bir şey değil. Zaten kıyamete inanmayan insanların kafalarını öyle
zehirlemişler ki hiçbir şeye inanmıyorlar, ahirete de inanmıyorlar. Adem Aleyhisselam
dünyaya geleli binlerce sene oldu, daha ne kadar olacak? Gemi batacaksa nasıl her taraftan
su alır, artık batar, dünyada da artık öyle; ne temiz bir yer bıraktılar, ne temiz hava
bıraktılar, ne içecek su kaldı.
Her tarafta, her gün, “Bu maddeden şu zehir çıkıyor, bunda şu çıkıyor, insanlar iş
bulamıyor…” deniyor. “Dünya nereye gidiyor?” diye soruyorlar. Dünya kıyamete gidiyor.
Eski zaman insanları, “Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete.” diyorlardı. Eski insanlar
bizden daha akıllı, kıyamet devamlı akıllarındaydı.

Allah’ın vaadi var, kıyamet olmadan önce bütün dünya Müslüman olacak. Önce,
kendilerini Müslüman zannedip de başkalarını kâfir sayan insanlar, sapık fırkalar
temizlenecek. Ondan sonra bütün dünya Müslüman olacak. Ondan sonra da kırk sene
Mehdi Aleyhisselam gelip, İsa Aleyhisselam da hükmedecek.
İsa Aleyhisselam gökyüzünden inecek. Hristiyanları, inanmayanları İsa
Aleyhisselam kendisi temizleyecek. Çünkü İsa Aleyhisselam geldiği vakit bile, “Yok, sen
değilsin!” diyecekler. Öyle olunca da artık bir mazeretleri kalmaz, İsa Aleyhisselam onları
temizler. İsa (a.s.), “Din İslam’dır.” diyecek.
Onun için bütün küfür dünyası, bütün sapık, dinden, yoldan çıkmış insanlar İslam’a
hücum ediyorlar. Hepsi şeytanın askerleri, zannediyorlar ki bitireceğiz. Yok, Allah’ın
izniyle yakındır, Mehdi Aleyhisselam gelip hepsini temizleyecek, Allah’ın vaadi yerine
gelecek. Bir defa, bütün dünya Müslüman olacak.
Gene de insanoğlu bozulmaya yatkın bir mahluktur. Bu kadar kerametler,
mucizeler gördükten sonra bile insanlar gene küfre dönecek. Onların başına kıyamet
kopacak. Müslümanın başına kopmaz. Allah (c.c.) Müslümanlara güzel bir koku, duman
gibi bir şey çıkarır, onlar ruh teslim eder, ondan sonra da kâfirlerin başına kıyamet kopar.
İsrafil Aleyhisselam suru üfürdüğü vakit dünyada hiçbir canlı kalmaz. Bu dünyaya tabi
olan yerlerde de ondan sonra vakit oldu mu ikinci sur üfürülür, herkes kalkıp mahşer
yerine giderler.
Allah bizi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le haşretsin ki mühim olan odur. Şimdi zor
günlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği hakikaten kolay değil ama o kadar da
sevabı çok. Yani bu vakitte yaşayıp da doğru yolda olanlar öyle sevap alıyorlar ki sahabeler
bile kıskanmış. “Bunlar bu kadar sevap alıyor.” diye kıskanmışlar. Eziyet ne kadar çoksa, o
kadar sevabınız çoktur.
Allah muhafaza etsin, inşallah Mehdi Aleyhisselam’la güzel günleri görelim.
O’nunla, O’nun sohbetiyle, İsa Aleyhisselam’ın sohbetiyle, beraber olalım inşallah. Çoluk
çocuğumuz, hepimiz inşallah bu memlekette emnu amanla İslam’a hizmet edelim. Çünkü
hakikaten burası, Anadolu, evliya dolu.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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