ROMA VE AVRUPA MEDENİYETİ
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
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.
“Elhamdülillahi ala dinil İslam” İslam dinine, Allah’a hamdler, şükürler olsun
diyoruz çünkü geçen hafta Avrupa’nın göbeğindeydik. Orası ruhani değil de dünyanın
göbeğidir. Dünya dediğimiz, hiç ahireti düşünmeyen, dünya için manasında. Şimdi
dünyanın çoğu onlara tâbidir. Ruhaniyet diye bir şey yok onlarda.
Allah’a şükür Allah bizi Müslüman olarak yarattı, o memleketlerde yaratmadı çünkü
o memleketler eskiden beri dünyayı mamur etmek için uğraştılar, sırf dünya için yaşadılar.
“Bu dünyayı yaşayacağız, bundan sonra bitti, hiçbir şey yok!” diye düşünmüşler, ona göre
her şeyi dört dörtlük bir dünya yapmışlar kendi kafalarına göre.
Dünya bize lazım değil derler evliyalar. Dünya oturmak için değildir, bir geçiş
yeridir. Onlar ilelebet yaşayacak gibi zannettiler. Her tarafı mamur ettiler, bir de
kendilerine ahireti hatırlatacak ne varsa, bırakmadılar. Allah’ın hikmeti, İsa
Aleyhisselam’dan sonra havarilerin ilk gittiği yer dünyanın en büyük imparatorluğuydu. O,
700-800 seneden fazla sürdü.
Ahirette, bize kimse hatırlatmadı demesinler diye İsa Aleyhiselam’dan hemen sonra
onun tam göbeğine İsa Aleyhisselam’ın kaç tane havarisi gitti. İsa Aleyhisselam’ın
havarileri tevhid üzerine, hak din üzerine gitti oraya. Romalılar putperestti, putlara tapan
insanlardı. Şimdi yeni bir moda çıkmış, pagan diyor. Paganı anlayamadık ilk başta,
putperest demekmiş pagan.
Bu dünyaya tapan insanlara Roma dedin mi baş tacıdır. Hakikaten de bakılırsa öyle
bir yapılar yapılmış, o zamana göre öyle bir teknoloji varmış ki bir elektrik eksik. Elektrik
olsaydı şimdikini çoktan geçmişlerdi. O vakit daha izin yoktu elektrik olmasına ama
elektriksiz olduğu halde; “Dünyayı biz yönetiriz, başka kimse değil, bunun yaratanı filan

yok!” derlerdi, taşa, puta taparlardı. Kendi kafalarına göre tanrılar yapmışlar. “Şu, bunun
tanrısı, bu bunun tanrısı…” diye onlara tapıp dururlarmış.
İsa Aleyhisselam’ın peygamberliği gelip de onlara yetiştiği vakit insanlar oluk oluk
iman ettiler. Allah Azze ve Celle’ye iman ettiler ama bu defa oradaki putperest olan
insanlar onu hazmedemedi. “Siz dinimizi yıkacaksınız!” diye bu insanları öldürdüler,
kestiler, aslanlara attılar, her türlü işkenceleri yaptılar ama bu insanlar vazgeçmedi. Üç yüz
sene kadar böyle devam etti, ondan sonra Konstantin denen adam çıktı, onlara tabi oldu,
o vakit rahata kavuştular. Üç tanrılı din de o vakit çıktı ortaya.
Bu, ona tabiydi. Ondan sonra İstanbul’u da o yaptı. Konstantiniye diyor, onun
zamanında Doğu Roma oldu burası, orası da Batı Roma. Orada ne varsa burada aynısı
yapılmıştı, her şey aynı tertip üzerine. Ondan sonra tâbi yavaş yavaş bozuldu. Eskiden
putperestler, hak dinde olanları, ne kadar İsa Aleyhisselam’a tâbi olan iman sahibi varsa,
onları öldürüp, kesip biçerdi. Onlar da tabi dağlarda mağaralarda yaşayıp, imanlarını
muhafaza ederdi.
Bu gelince, bu defa, o üç tane diyen sapık Hristiyanlar bunları öldürmeye başladı.
Yavaş yavaş, yavaş yavaş, bunlardan bir şey kalmadı. Zaten şeytan onların içinde olduğu
için, ataları da putperest olduğundan yavaş yavaş bunlar gene aynı şekil, eski hesap oldu.
Şimdi de putlara, haçlara tapıp dururlar.
Onun için Allah’a şükür diyoruz. Sırf dünya isteyen, ahiretten mahrum olur. Ahiret
isteyene Allah (c.c.) dünyayı da verir, ahireti de verir. İşte bunun hikmetidir ki İslam’a
tahammül edemiyorlar. Tahammül etmezler çünkü puta tapan insanlardır. Akıl var, mantık
var ama her şeyi bilirler, bu hakikate gelince kabul etmezler. Yüzüne gülerler, sana tamam
derler ama hiçbir zaman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i kabul etmezler.
Ama her şey açıktır. İsa Aleyhisselam’dan sonra hak dinleri ancak 300 sene
sürebildi. Ondan sonra tek tük, çok nadir olarak. Nadir de yok gibi sayılır. 300 sene ancak
sürdü, demek ki ondan sonra bir peygamber gelecekti, o da Peygamber Efendimiz (s.a.v.).
Son peygamber, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Dinimiz geleli 1400-1500 sene oluyor,
aynı şekilde devam ediyor.

Manevi kuvvetle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kuvvetiyle, Allah Azze ve
Celle’nin izniyle kıyamete kadar başka din olmaz, tek din İslam’dır. İslam galip gelecek,
sonunda bütün dünya Müslüman olacak. İsa Aleyhisselam inecek, hadis var; putu, haçı
kıracak, ikincisi ne olacak? Domuzu öldürecek; kesecek değil, kesme olmaz. Öldürecek
çünkü Hristiyanların en büyük iki temel şeyi domuzla, haçtır.
Bir Müslüman içki içebilir, günahlardan her türlü haltı yapabilir ama ne kadar kötü
de olsa kendini Müslüman bilerek, Müslümanım deyip de onları yapan bir insan olamaz.
Bazı Avrupa’ya özenen insanlar var, duyarız ki o pis eti yerler. Demek ki Müslüman
değildir onlar. Müslüman olan katiyen onu yiyemez. Her şeyi yapar ama dediğimiz gibi
domuz yiyemez, haçı takamaz. Onları yapan ancak Müslüman olmayanlardır.
İsa Aleyhisselam gelecek, “İşte ben geldim.” diyecek. Kabul ederlerse ederler,
etmezlerse o vakit İsa Aleyhisselam onların hakkından gelir. “Ya kabul edersiniz ya ahirete
gidersiniz.” diye İsa Aleyhisselam’dan iki seçenek gelecek, başka yok. Artık İsa
Aleyhisselam gelmiş, kabul etmedikten sonra senin ne işin var burada? Bu ahir zamanda
inşallah yaklaştı, olacak inşallah.
Dediğimiz gibi, dünya medeniyetleri vardı, hepsi kaybolup gitti. Medeniyet
dediğimiz inşaattı, heykeldi, heykeltıraştı… Ne abuk sabuk şeyler. Gittik baktık, zaten her
tarafta avret yeri açık heykeller yapmışlar, buna sanat diyorlar. Soğuk kiliselerin içi onlarla
dolu, dışarlarda da her tarafta onlardan dolu. Bunlardan başka bir şey yok. Sanat, eee iyi,
çok güzel, yapmışsın tamam ama bunların sana bir faydası yok. İşte bir faydası turistler
gelip, para harcıyor, başka bir faydası yok. Ne dua edersen kabul olur, ne yedirirler ne
içirirler.
Ama işte kibirle “Biz Roma medeniyetiyiz, Avrupa medeniyetiyiz.” diye insanları
avuturlar. Ahmak insanlar çok var, onlara özenir, beğenir. Ruhaniyet olmadıktan sonra beş
para etmez. İsa Aleyhisselam miras bırakmadı, hiçbir peygamber miras diye bir şey
bırakmadı ama ruhani miras bıraktı, o devam ediyor. Ötekiler her şeyi bıraktı, miras alanlar
da gitti, miras bırakanlar da gitti, hiçbir şey kalmadı, isimleri bile unutuldu.
Allah insanlara akıl fikir versin ki ibret alsınlar. Oraya gidip de beğendik diyebilirsin
ama esas ibret almak için, düşünmek için oraları öğrenmek lazım. Ne kadar, kaç milyar
insan geldi, hepsi gitti. Arkalarından taşlar kaldı, evler kaldı, tapınaklar kaldı başka bir şey
yok.

Mühim olan ahirete ne götürdüler? İman sahibi olan götürdü, ahireti mamur oldu.
Değilse oradaki hiçbir şey fayda etmez. Allah (c.c.) bizi hak yolda sabit kılsın. İnşallah İsa
Aleyhisselam’a da, Mehdi Aleyhisselam’a da yetişelim, hem de yakın zamanda inşallah.
Allah tez zamanda göndersin ikisini de inşallah.
El Fatiha
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