
	
	

	

	

	

	

 
MÜBAREK BELDE KUDÜS 

 
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. 
 
Bugünlerde işte mesele var, bütün millet onu sorup durur. Üçüncü mübarek belde 

Kudüs, Mescid-i Aksa. Allah Azze ve Celle Kur’an’ın tam ortasında insanlara onun 
meselesini anlatmış. Zaten en büyük mucize Kur’an’dır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
diyor ki: “Kur’an sizden önce olanları anlatır, gelecek olan şeyleri, sizden sonra gelecekleri 
de size söyler.” Ne olacağını dahi söyler. Tam ortasında; 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً مِّ
 

“Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilâl mescidil aksallezî ” 
(İsra Suresi - 1) Mescid-i Haram’dan, Kâbe’den, Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e Allah Azze ve 
Celle Peygamberimiz (s.a.v.)’i yolculuk yaptırdı, gece yolculuk yaptırdı. O ki mübarek bir 
mescittir, mübarek bir yerdir. Onu Peygamber yaptırmış, Süleyman Aleyhisselam 
yaptırmış. Mukaddes, Beyt-ül Makdis deniyor. Mescid-i Aksa, Beyt-ül Makdis çok 
mübarek bir yerdir. Müslümanlar ilk kıble olarak oraya doğru namaz kılardı. Öyle 
mukaddes bir yerdi. Ondan sonra Kâbe’ye oldu. 

İlk başta Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, ondan sonra Kudüs. Mekke-i 
Mükerreme ve Medine-i Münevvere Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bulunduğu mübarek 
yerlerdir. Oraları Allah (c.c.) Müslümanlara tahsis etti. Oraya başka gayrimüslim giremez. 
Ama Kudüs’ü herkese açık yaptı çünkü orası üç Peygamberin ve onlara tabi olanların 
mukaddes, kutsal yeridir.  

Süleyman Aleyhisselam’dan sonra, Allah (c.c.) insanlara nimet verince, insanlar 
azıyor. O zamanlarda çok büyük bir nimet olduydu onlara. Allah onlara büyük bir mülk 
verdi. Mülk olunca azdılar, azınca da Allah onlara bir kral musallat etti. Babil kralı girdi, 
oraya yaktı, yıktı, öldürdü; hiçbir tanesini bırakmadan kalanları da esir olarak alıp, Babil’e 
götürdü. Orada birkaç yüz sene kaldılar, sonra başka bir kral gelip onu yenince bunlar 
gene geri yerlerine döndü. 

 



	
	

 

 

 

 

Döndüren de tabi gene Peygamber, Peygamberle döndüler. Biz fitne fesat 
yapmayacağız diye söz verdiler ve oraya döndüler. Bunu Allah Azze ve Celle Kur’an’da 
izah ediyor. “Siz fitne yapınca size kuvvetli, vahşi insanlar musallat ettik.” diye söylüyor. 
Sizi yaktı, yıktı. O mesele eskiden oldu bitti ama Allah Azze ve Celle orada mucize olarak 
söylüyor: 

تَْینِ   لَتُْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ
 

“le tufsidunne fîl ardı merrateyni” (İsra Suresi-4) “İki defa yükseleceksiniz.” 
Birincisi olunca işte bu insanları size gönderdik, sizi aldılar, sonra ahiret yaklaşınca ikinci 
defa yükseleceksiniz diyor. Bundan daha büyük mucize… İnsanlar derlerdi ki: “Allah’a 
inanmayan kâfirdir.” Tabi kâfirdir. Allah Azze ve Celle her şeyi izah etmiş. Müslümanlar 
da Allah’ı unutmuşlar, bir deli adam var, ona sövüp sayıyorlar, ona kabahat buluyorlar. 
Allah onu vesile etti. Nasıl şeytanın vazifesi sen yükseltmekse, ona muhalefet edip, onun 
dediklerini yapmayınca merteben yükselir, bu da aynı şekildedir.  

Vakti gelince Allah Azze ve Celle birini çıkaracak ki işler tamam olsun. İşte şimdi 
de bu mesele çıktı, her bakımdan insanlara imtihan. Birinci imtihan; Allah’ın sözleri yerine 
geliyor diye Müslümanların Allah’a imanları daha fazla kuvvetli olsun. Sonu hayır olacak 
çünkü insanlar cezaya müstahak olup, Allah kimseye zulmetmez. Kendi yaptıkları 
zulümden dolayı cezasını bulsunlar diye bu meseleler olur. Müslüman olan bunlardan ibret 
alır, korkmaz. Allah bizimledir, Allah O’na itaat edenledir.  

Bu meseleler olunca Allah’a yönelmemiz lazım, Allah’a yalvarmamız lazım, dua 
etmemiz lazım. “Bu İslam’a baş gönder, bizi bu zilletten kurtaracak bir kurtarıcı gönder.” 
diye dua etmemiz lazım çünkü onun gelmesi muhakkaktır. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in mucizeyle söylediği hadiseler ahir zamanda olacak. Hadiselerin çoğunu söylemiş. 
Onlardan biri de İsa Aleyhisselam’ın inmesi, Mehdi Aleyhisselam’ın gelmesidir.  

Bütün bu olanlara insanların aklı sığmıyor; “Her gün yeni bir şey, her gün büyük bir 
olay oluyor, nedir bu?” diye düşünüyorlar. Bu demektir ki kıyamet yaklaşıyor. Kıyametten 
önce de olacaklar var, çok şeyler olacak. Onlardan biri de fitneler. “Öyle fitneler olur ki 
ahir zamandaki bu fitneler kapkaranlık gece gibidir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
İşte o zamanda yaşıyoruz. Ama Allah’a itaat edip, O’na dua edip, bize hem yardım etsin 
hem de tez zamanda bir kurtarıcı göndersin diye yalvarmamız lazım.  

 َوَما ُدَعاء اْلَكافِِریَن إِالَّ فِي َضالَلٍ 
 

 



	
	

 

 

 

 

“ve mâ duâul kâfirîne illâ fî dalâl” (Ra’d Suresi-14) “Kâfirler istedikleri kadar dua 
yapsın, onların duaları kabul değildir.” diyor. Müslüman dua edince kabul olur, kâfirin 
duası makbul değildir, bir itibarı yoktur çünkü o Allah’a inanmıyor. Onların çoğu dua da 
etmiyor çünkü bir yaratana, Allah’a inanmıyorlar. İnanan Müslümanlardır, en büyük 
silahımız da duadır. Dua en büyük silahtan da daha kuvvetlidir. Onun için Allah tez 
zamanda kurtarıcı göndersin, bu Müslümanlara baş olsun inşallah. 

İnşallah o zamanlara yetişiriz. Bütün dünya Müslüman olacak Allah’ın izniyle. Her 
taraf ezanla, Kur’an’la dolacak. Bu güzel günler gelecek inşallah. Mehdi Aleyhisselam 
gelince, şirk, küfür olmadığı vakit rahmet olur, bereket olur. O zamanın yağışı da yemeği 
de içmesi de her şeyi de daha güzel olur. Şimdi her taraftan küfür, isyan yükseliyor. Allah 
Azze ve Celle yağmuru bir yağdırdı mı sel ediyor, süpürüp gidiyor yahut hiç yağdırmıyor, 
yakıp kavuruyor.  

Şimdi bu yapılan rezaletten dolayıdır. Dünya kuruldu kurulalı böyle pislik, böyle 
rezalet, böyle isyan, böyle günah, böyle küfür görülmemiş. Ahir zaman dediğimiz vakit, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ondan dolayı söylüyor ki kapkaranlık, zulmet iniyor, karanlık 
iniyor. Bunlar gidince her taraf aydınlık olur, nur olur. Müslüman oldukça ne sel olur ne 
kuraklık olur. Daha sonra son zamanda insanlar gene bozulur, o vakit gene başlar ama o 
vakit de artık kıyamet kopmuş olur.  

Allah hepimize o güzel günleri nasip etsin. Dediğimiz gibi, tabi insan, Müslüman, 
bu olan hadiselere bir şey yapmayınca Allah’a yalvaracak. “Biz bundan razı değiliz, 
elimizden bir şey geldiği yok, Sana havale ettik.” diye Allah’a yönelecek. Her tarafta, sırf 
Kudüs değil, dünyanın her tarafında Müslümanlara zulüm oluyor, kötülük yapılıyor. 
İnşallah Mehdi Aleyhisselam çıkınca dünyanın her tarafında zulmet gidecek, zulüm bitecek 
inşallah. Allah tez zamanda yetiştirsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Aralık 2017/27 Rebiul’evvel 1439Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


