
	
	

	

	

	

	

 
ZULÜM ZİRVEYE ULAŞTI 

 
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. 
  

Hakikaten artık ahir zamanın sonuna geldik. Allah bizi bu zamanda yarattı diye 
şükredeceğiz. Çünkü Allah istediği vakitte yaratıyor. Bu zamanda yaratılıp da hak yolda 
olan insanlar ticaretin en büyüğünü yapmış oluyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: 
“Men temesseke bi-sünnetî ınde fesâdi ümmetî felehû ecrü mieti şehîd.” 

تِى فَلَھُ اَْجرُ  	ِمائَِة َشِھیدٍ  َمْن تََمسََّك بُِسنَّتِى ِعْنَد فََساِد اُمَّ
 

Ümmetin bozulduğu zaman. Fesat, bozulmak demek. Bu zaman o zamandır, her 
şeyin tam tersi olduğu vakit. Pisliğin temiz sayıldığı zamandır bu zaman. Bunun açıkçası, 
kısa ve kestirme söylemesi budur. Ne kadar pislik, iğrençlik varsa bu zamanda onu temiz 
diye millete yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlar, insanlar da bundan memnun. Allah’ın 
dediği şeyler artık Müslümanların bile akıllarının ucundan geçmiyor. Allah Azze ve Celle 
diyor: Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

َم ّهللاُ إِالَّ بِالَحقِّ   َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
 

“Ve lâ taktulûn nefselletî harramallâhu illâ bil hakkı” (İsra Suresi – 33) “Allah’ın 
can verdiği insanoğlunu öldürmeyin.” diyor. Ancak hak ettiği vakit. Hak ettiği nedir? 
Başka bir cana kıyıp, başkasını öldürünce ona ölüm cezası oluyor. Ama şimdi, dediğimiz 
gibi kötüyü iyi gösteriyorlar, adam öldürene idam yok. Adam öldürene, isterse yüz kişiyi 
öldürsün, yüz defa ağırlaştırılmış müebbet diye koyuyorlar. Bu kanunlar şeytan kanunları, 
mecburen her tarafta uygulanıyor. Tabi insanlar severek uygulamıyor, o mühim değildir, 
burada kanunu tartışmak için değil de ahir zamanın vaziyetini anlatmak için söylüyoruz.  

Katil, sapık kimseler, hem pislik yapıyor, ondan sonra paramparça ediyor çoluk 
çocuğu. Çocuk olsun, kadın olsun, kim olursa olsun yasaktır, o adam şey yapılmaz. Ama 
Allah Azze ve Celle anne karnında ilk başta insanı bir noktadan yaratıyor. Sonra “Mudra”  

 



	
	

 

 

 

 

diyor. Nedir mudra? Bir lokma kadar. Ondan sonra kemikleri çıkıyor filan. Kırk gün oldu 
mu Allah Azze ve Celle anne rahminde o insana ruhunu veriyor. Kırk gün sonra o insanın 
vücuduna ruh gidiyor. Ondan önce ruh yoktur onun içinde. Bir tekâmül etsin, orada kırk 
gün bekliyor. Kırk günden sonra artık bu insanda can vardır, insandır o. Bu insan 
korumasız insandır, anne karnında, anneye bağlıdır. Derler ya: Ruh taşıyor. İnsan doğum 
yaptığı vakit candan can çıkıyor derler. Can dediği, ruh candır. Allah Azze ve Celle 
annenin karnında üç tane karanlık setretmiş, doğana kadar o vaziyette kalıyor.  

Şimdi bu şeytanlar alet icat etmiş. İlk başta röntgen vardı, onlar ahmaklıklarından 
onu da kullandılar, sonra baktılar ki bu doğrudan sakat ediyor yani her kullanan sakat 
çıkıyor, “Bu sakattır, bunu yapmayalım” dediler. Şimdi sesle yapıyorlar, sesi vuruyor oraya, 
bir şekil çıkıyor, istediğini görebiliyor içeriden. Hâlbuki Allah Azze ve Celle kapatmış 
orayı, karanlık arkasında bırakmış, ne olduğunu doğduğu vakit bilecek. Yani ahir zaman 
insanları sabırsız olmuş, ötekiler de şeytan da bunlara daha fazla günah işlesinler diye bu 
doktorlara baktırıyor.  

Bakıyor öyle; “Allah Allah! Bu sakat galiba” diyor. “E sakat, ne yapalım? Allah 
böyle istemiş.” “Yok. Ne yapacaksın sen? Doğsun da başına iş mi alacaksın, buna nasıl 
bakacaksın, ne edeceksin? Bu size hayat boyu yük olacak.” “E ne yapalım?” “Bunu daha 
doğmadan öteki tarafa postalayalım.” Yani öldürelim demek. Katili öldürmüyorsun, yasak, 
bütün Avrupa’da yasak ama bu bütün Avrupa’da serbest. Zaten onlar kötüyle beraber, 
masumla beraber değil, şeytanla beraberler. Bize de aynı şekilde bu pislikleri pompalaya 
pompalaya, baştan aşağıya pisliğe boğulduk.  

Bu daha çocuk, Cenab-ı Allah öldürmeyin diyor, öldürecekseniz hak edeni öldürün 
diyor. Bu ne yaptı sana? Daha dünyaya ayağı bile değmedi, eli değmedi. Bu ne yaptı da sen 
bu garibi öldürüyorsun? “Yok, çıkarsa dışarıda ölür.” Ölsün, Allah’ın takdiridir. Allah 
herkese bir ecel vermiş. O da anne karnından çıktığı vakit ölürse Allah’ın emridir. Sen 
günaha girmemiş olursun, hatta o dışarıda öldüğü vakit sana cennet vacip olur. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Bir çocuğu ölen insana cennet vacip olur.” Ama öldürene bu 
defa cehennem vacip olur. “Yok, ben bilmiyordum da doktor dedi.” Doktor değil, o 
katildir artık.  

Doktorlara da Allah hidayet verin. Allah ona can vermiş, ruh vermiş, sen nasıl 
böyle masum bir çocuğun, masum bebeğin hakkını elinden alıyorsun? Sana ne yaptı bu 
çocuk? Ne için? Ne yaptı, ne kusur işledi? Sakatsa sakat, Allah öyle yaratmış. “Yok, 
yaşamaz.” diyor. E yaşamazsa sen mi öldüreceksin? Allah yaşatırsa yaşatır, yaşatmazsa 
ölür, hiç olmazsa günaha girmezsin. Ama dediğimiz insanlar İslam’dan bir haber olmuşlar, 

 



	
	

 

 

 

 

insanlıktan da bihaber olmuşlar.  

İnsanlık diyorlar, insan hakları diyorlar, sonra kalkıp her tarafı allak bullak ediyorlar. 
İnsan hakları diye yürüyorlar, ediyorlar falan ama esas insana hak vermeyen, hiçbir 
mahlûkata değer vermeyen, Allah’a iman etmeyen insanlardır. Allah’a iman eden insanlar 
her şeyin kıymetini biliyor. Cenab-ı Allah; “Kıymetini bilin, israf etmeyin, pisletmeyin, 
İslam temizlik dinidir.” diyor. Bunlarsa tam tersi. Dediğimiz gibi pislik, baştan aşağıya 
kadar iğrençlik. Yedikleri necaset, içtikleri necaset, giydikleri necaset. Ona bakmazlar, 
“Yok, sen şöyle yaptın, yok, sen böyle yaptın.” diye konuşurlar.  

Ama onlarda da kabahat yok bizim Müslümanım diye geçinen insanlarda kabahat. 
Doktor, doktor derler. Şeyh değil, hoca değil, âlim değil. Müslümanın en başta bilmesi 
lazım gelen şeylerdir bunlar. Kebair dediği, birinci kebairdir bu. Yani büyük günahtır. En 
büyük günah adam öldürmektir. Bazen kavga oluyor, o zaman öldürsen hadi kavga 
etmişsin. Ama bu masum olan insanı, hem de annesi babası olarak öldürüyorsun. İnsanları 
nasıl bu hale soktular? Demek ki ahir zamanın sonuna geldik, zulüm zirveye ulaştı.  

Bunun, her zirvenin, yokuşun bir inişi var. Bundan sonra inşallah Mehdi 
Aleyhisselam gelir, akılsız insanlara akıl verir. Akılları başlarına gelmeyenler zaten Mehdi 
Aleyhisselam’dan önce birbirlerini yiyip gidecek. Bu zulüm devam etmez, dediğimiz gibi 
zirveye geldi. Siyahı beyaz gösteriyorlar, kötüyü iyi gösteriyorlar, şimdi dünya böyle olmuş. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği: “İki bölüm olacak, çoğunluk kötü olanlar.” Bütün 
dünya şimdi iyiye saldırıyor. Hiçbir yerde iyi insan bırakmak istemiyorlar, kökünü 
kazıyalım diyorlar.  

Onun için bu insanlar bunlara kanmasın, bu kötülere kanmasın, dikkat etmek 
lazım, iyilerle beraber olmak lazım. Ufak tefek teferruata bakmaya gerek yok dünya için, o 
dünyayı da bulamazsın. Onlarla beraber olursan onu da bulamazsın, pişman olursun. Allah 
hepimize hak yolda sebat versin inşallah. İnsanlarımıza da uyanıklık versin, hidayet versin. 
Yani çoğu haramı, büyük haramları bile umursamıyor insanlar. Artık alışkanlık olmuş, 
umurlarında değil. Ne diyelim artık, Allah Mehdi Aleyhisselam’ı tez zamanda çıkarsın ki 
bu temizlik olsun. Dünyayı bu pislikten ancak o temizler. Allah O’nun yanında olmamızı 
nasip etsin inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
20 Nisan 2018/04 Şaban 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 	


