
	
	

	

	

	

	

 
KÜFÜR SİSTEMİ 

 
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. 
 
Allah Azze ve Celle bize nimetlerin en iyisini vermiş. Allah Azze ve Celle iman 

nimetini vermiş, onun kıymetini bilmek lazım. Allah Azze ve Celle Kur’an’da diyor, 
Bismillâhirrahmânirrahim; 

 َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِینَ 
 

“Ve mâ ekserun nâsi ve lev haraste bi mu’minîn” (Yusuf Suresi – 103) “Sen gayret 
göstersen, istesen de, insanların çoğunda iman yoktur, imansızdır.” Onun için azınlıktadır. 
Mutlu azınlık derler şimdi, Allah’a şükür imanlı olan insanlar mutlu azınlıktır. Çoklukta bir 
hayır yoktur. Birçok ayette azınlıkları metheder.  

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ َوقَلِیٌل   مِّ
 

“ve kalîlun min ibâdiyeş şekûr” (Sebe Suresi-13) “Şükredenler azdır, azınlıktır.” 
Onun için azınlık olmak bir özelliktir. Şimdiki insanların mutlu azınlık dedikleri, parası 
pulu çok olan insanlar mutlu değil. Dolap beygiri vardı eskiden, kuyuya bağlarlardı. Dolap 
dediği tekerlek demek. Döner, döner, döner, aynı yerde durur, suyu çıkarırdı. Bu mutlu 
azınlık dedikleri de öyledir.  

Onların hiçbir mutluluğu yok. Mutlu olmak Allah’la beraber olmaktır, şeytandan 
uzak olmaktır. Şeytan, insana ne vaat ediyor? Şeytan, insana kötülüğü vaat ediyor, 
şerefsizliği vaat ediyor, aşağılığı vaat ediyor, her türlü kötülüğü vaat ediyor, sonunda 
cehennemi vaat ediyor. “Sizi rezil edeceğim, sizi mutsuz edeceğim, sonunda da 
cehenneme benimle geleceksiniz.” diyor. Akıllı geçinen insanlar da oraya hücum ediyor, 
insanların çoğu onun peşine koşturuyor.  

Allah Azze ve Celle ne vaat ediyor? İyiliği vaat ediyor, güzelliği vaat ediyor, huzuru 
vaat ediyor, mutluluğu vaat ediyor, sonunda cenneti vaat ediyor. Ebedi mutluluk, ebedi 
saadet vaat ediyor Allah Azze ve Celle. Ama ona gidenler az, hepsi şeytanın peşinde. Öyle  



	
	

 

 

 

 

bir kandırmış ki insanları, kâfirden maada Müslümanlardan da onun peşine gidenler 
çoktur. Nefislerine tabi olanlar çok, şeytanın peşine düşenler çok.  

Son bir tane bile imanlı insan kalsa, şeytan rahat etmez. Onu illa cehenneme 
sokayım diyor. İslam âleminin halini görüyoruz, şeytan seviniyor ama kalanları da bitirmek 
istiyor. Şeytanla beraber ona tabi olanlar da aynı şekilde; “İslam bırakmayacağız, 
Müslüman istemiyoruz, dünyada Müslüman bırakmayacağız.” diyorlar. Bu şimdiki mesele 
değil, ta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından başladı bu. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) şeytanın düşmanıdır, onun için şeytanla olmak da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
düşmanlıktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyenler de şeytanın dostudur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmek farzdır, vaciptir. O’na hürmet 
gerekmez diyen insanlar Müslümanız diye geçiniyorlar ama onlar da maalesef Hz. 
Peygamber’in dostu olmayınca şeytanın dostu oluyorlar. İslam’ı bölüp bitirmek istiyorlar 
ama Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacak, vaat etmiş. Bize Allah’ın sözüdür, 
vaadidir. İslam’ın nuru tamamlanacak. Tamamlanmak dediğimiz, bütün dünyaya yayılacak, 
ahir zamanda, ne kadar insan varsa hepsi Müslüman olacak. Şeytan da onunla beraber 
olanlar da patlasın, çatlasın.  

Allah’ın dediği olur, onların dediği olmaz. İstediği kadar inat etsinler, istediği kadar 
karşı gelsinler, Allah’ın dediği olacak. Bu çok karanlık bir zamandır, bütün küfür alemi 
İslam’a yüklenmiş, İslam’ı neredeyse bitirdik diyorlar ama İslam’ın sahibi Allah’tır, Allah’ın 
izniyle bitiremezler. İslam, Allah’ın dinidir, ona güçleri yetmez. Onların zamanıdır ama 
Allah her şeye bir mühlet verir, hak ettikleri cezayı yesinler diye insanlara zaman verir. 
Ceza Allah’tan gelecek, vakti geldiği zaman o cezaya müstahak olacaklar. Şimdi de 
müstahaklar ama Allah insanlara hiçbir özür bırakmamak için mühlet veriyor. Küçük, 
büyük ne kadar emirler varsa Allah’ın her emrine illa karşı gelecekler, tam tersini 
yapacaklar, tersini söyleyecekler. Onu kabul etmeyenleri de mahkûm etmek isterler, 
ortadan kaldırmak isterler. 

Onun için Müslümanlar üzülmesin, sonunda Allah onlara galip gelecek, onlardan 
bir tane kalmayacak. Allah’ın askerleri, Allah’ın orduları çoktur. Geçen gün Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in hadisini okuduk. “Çekirgelere sövmeyin, onlar Allah’ın ordusudur.” 
diyor. Yani ordu deyince, illa kalkıp da biz yapacağız diye şimdi şey yapmasınlar, Allah 
(c.c.) en ufak bir sivrisinekle bile Nemrut’un ordusunu mağlup etti. Allah istedikten sonra 
her şey olur. Onun için bizim imanımız kuvvetli olsun. Silahımız imanımızdır.  

 “Şu adam olmasaydı biz bu hale gelmezdik.” derler. Gelirdin, daha beterini 
yaparlardı. Küfürün müsamahası yok. Sen “Lâ İlâhe İllallah” dedikten sonra seni ortadan  

 



	
	

 

 

 

 

kaldırmadan, kim gelirse gelsin bırakmazlar seni. Onun için, Müslümanların şimdi 
yapacakları şey, bir olmaları lazım, küfre, şeytana kanmamaları lazım. Cehennemde, şeytan 
onunla beraber Cehenneme gidenlere; “Siz çekin!” der. Onlar; “Sen bizi buraya getirdin, 
ne olacak şimdi?” deyince de “Ben Allah’tan korkarım. Siz gelmeseydiniz, kanmasaydınız.” 
diyecek. Son pişmanlık fayda etmez.  

Onun için, hadi küfür ahalisi bir şey değil de Müslümanlar küfre kanmasın, kimseye 
başkaldırmasın. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir, onunla beraber olsun, düşmana 
inanmasın. Apaçık olduğu halde, küfür İslam’a hücum ettiği halde gene de millet kanıyor, 
kandırılıyor. “Okuduk, üniversite bitirdik.” diyorlar ama cahillikten başka bir şey 
öğrendikleri yok. Eski, lüzumsuz nazariyeler var yani görüşler. “Başındaki burjuvaya karşı 
nasıl baş kaldıracaksın?” Dediğimiz gibi, eski, iki yüz senelik şeylerin hepsi yapılmış, 
denenmiş, zibil olmuş, atılmış; bir işe yaramadığı yüz sene tecrübe edildikten sonra, berbat 
bir dünya yapmaktan başka bir şey olmadığı halde gene de millet kanıyor.  

Kanmayın! Allah’a itaat edin, kendi işinize bakın. Allah herkese bir iş vermiş ki o 
işle iştigal etsin, meşgul olsun diye. Çoban çobanlığını yapsın, bekçi bekçiliğini yapsın, işçi 
işçiliğini yapsın, terzi terziliğini yapsın, öğretmen çocuklara öğretsin. Herkes memleketi 
idare edemez. Allah (c.c.) herkesi bir sınıf yaratmış. O vazifeyi yapmakla başarılı olabilirler 
ama başka şeye karışırsa olmuyor. İşte bunu da dünya sistemi, küfür sistemi körüklüyor. 
İnsanlara kendi bildiğini yaptırmaz, illa okutacak. O kötü fikirlerini insanların kafasına 
koyacak; “Baş kaldır, dinleme, etme, sensin.” diyecek. 

Bu adam okula gider, eski zamanki normal okullar gibi olsa, bir sınıfta üç seneden 
önce geçemez. Şimdi artık okumadan öyle geçiriyorlar; “Sınıfta kalma yok, geç oğlum.” 
diyorlar. Niye geçecek? Çünkü üniversiteyi okutturacaklar. Üniversiteye giriyor. “Yok, çok 
az insan alırlar bunlar.” Adam orada imtihan yapıyor, geçemiyor. “E nasıl aldın bu 
adamı?” “Yok, alacaksın.” Orada da devletin, milletin parasını boşu boşuna harcayıp, beş 
on senede bitirsin. Sonra kalkıp da hiçbir iş yapmasın; “Ben okudum, istediğim işi 
yapacağım.” desin.  

Sistem böyle ancak millette de kabahat var, sistemde de kabahat var. Elin kâfiri 
okutmuyor. Merhamet yok, bilirsen okuyacaksın, bilmezsen sana sanat okulu var, öğren, 
çalış. Yok, bizde yok. 15-20 tane mevzuu var, milyonlarca insan, hepsi aynı şey okuyacak, 
başka şey yok. Dediğimiz gibi, sistem bozuk. Yani Müslüman çocuklarını bozan, harap 
eden, bir işe yaramaz vaziyette işsiz güçsüz dolaştıran o sistemdir. Onun da değişmesi 
lazım. O da bu küfrün bir imalatıdır. Ona da dikkat etmek lazım.  

Yani şimdi burada her taraftan hakkı söylemek lazım. Söylemezsek kabahat millette 
oluyor. Kabahat sırf millette değil, sistemde de kabahat var. Bu insanları rahat bırakın. 



	
	

 

 

 

 

Çocuk fındık da toplasın, çay da toplasın. Çocuk yapabilir. Eski zamanda on beş yaşında 
insan adamdı. On beş yaşında evlenirlerdi. Şimdi on beş yaşında evlenmeye kalksa, hapse 
atıyorlar çocuğu. On iki yaşındaki çocuk her türlü pisliği yapıyor, bir şey yok. On beş 
yaşında Allah’ın emriyle, Peygamber’in kavliyle evlenmeye kalksa, hapse atarlar. Ailesini de 
hapse atarlar, kendisini de hapse atarlar. Dediğim gibi, bu tam küfür sistemi. Allah affetsin. 

Ama dediğimiz gibi, küfür sistemi diye bir şey kalmayacak. Allah’ın emri geldiği 
vakit, ortada küfür kalmayacak, bütün dünya İslam’a bürünecek inşallah. İnşallah yakındır 
çünkü artık zamanın sonudur ve her şeyin bir sonu var. Bu zamanın sonu, kıyamet 
yaklaştı. Mehdi Aleyhisselam’ın çıkması lazım ki Allah’ın emri tamamlansın. İnşallah 
yakındır, o zamana da yetişiriz inşallah. Bu nurun tamamlandığını bize de görmek nasip 
olur inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Ocak 2018/25 Rebiul’ahir 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


