İSLAM’IN ASRI
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.
Bu zamanımız âhir zamandır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “İslam garip olacak”
demişti. Şimdi Müslümanlar çok ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) denizköpüğü gibi
demiş, kıymeti yok. Yani dünyanın üçte biri Müslümandır ama kıymetleri yok çünkü
parçalanmış, birbirine düşman edilmiş. Ama Allah’ın dediği olacak inşallah, bu asır
İslam’ın asrı olacak. Durumlar ne kadar tersini gösteriyorsa da bu asrın sonunda, sonuna
kadar değil tabi de İslam’ın asrı olacak çünkü ahir zamandır, vakit de kalmadı.
Bundan sonra insanların yaşayacakları bir şey bırakmadılar, tükettiler. Tüketim
toplumu diyor, tüketilince, israf yapınca bereket kalmaz. Bu insanlar isyan ettiler,
yeryüzünün hâkimi biziz dediler, silahlar yaptılar. Kimse bizim istediğimizin dışında bir şey
yapamaz diyorlar. Her tarafta fitne çıkardılar, insanları birbirlerine kırdırdılar. Biz bunu
yapmak istemiyoruz diyorlar ama esas maksatları odur.
Küfür hiçbir zaman imanla barışmaz, devamlı sussa bile alttan alta o düşmanlık
devam eder. Bitmez de çünkü küfürle iman olamaz. Allah’ın izniyle sonunda iman galip
gelecek. Her tarafta zulüm, her tarafta kötülük, fitne, fesat bahusus Müslümanlar
üzerinedir çünkü Müslümanlar zayıftır, bir şey yapamaz zannediyorlar. Tabi zayıftır, Allah
öyle istemiş, öyle oluyor ama Allah’la beraber olan zayıf olmaz.
Fitne yapanın fitne kendisine döner, kendisi helak olur. Fitne yapana Allah lanet
etmiş. İslam âleminde istemediğin kadar fitne var. İnsanlar hangisi doğru, hangisi yanlış
diye şaşırmış çünkü insanlar cahil oldukları için iyiyi kötüyü ayırt edemiyorlar. Onun için,
ilim talep edin diyor. İlim sahibi kimin fitne sahibi olduğunu, kimin hak olduğunu bilir. O
vakit kurtulmuş olur. Öteki türlü, biz bilmiyoruz diyor. Acaba doğru bunlar mıdır, onlar
mıdır diyen adam cahildir. Ona tehlike var çünkü ilim yok, bir şey yok.
Hak, bâtıl bellidir, hak olan bellidir, bâtıl olan bellidir. Hak olan, ecdadımızın
yoludur. Ecdadımız son halifeye kadar Hak yolundaydı. Halifeyi attılar, halife isteğimizle
atılmadı, keferenin isteğiyle halifelik iptal edildi. O vakte kadar hak yol belliydi, ondan son-

ra millet şaşırdı. Binlerce yol gösterdiler, gösteren kim? Kefere. “Tarikat istemeyiz, bu
adamın peşinden gidelim, bu adam güzel söylemiş, yeni İslam’ı daha güzel anlatmış…”
gibisinden söylüyorlar ama sonunda fitneye çıkıyor çünkü atalarımızın yolunda gitmiyor.
Atalarımızın yolu mezhep yoludur, Ehl-i Sünnet yoludur, tarikat yoludur. Onlar bunların
hiç birini istemiyorlar, onun için sonunda helak oluyorlar.
Dediğimiz gibi, hak yol, halifenin yoludur, halife de tarikat sahibi ve Ehl-i Sünnet
vel Cemaattir. Ehl-i Sünnet Vel Cemaat dediğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Ehl-i
Beytine, Ashabına saygı gösteren, onların hepsini seven insandır. Şimdi öyle bir fitne
çıkarttılar ki Ehl-i Beyti istemiyorlar, kabul etmiyorlar, başkaları da sahabeleri istemiyor.
Bunların ikisi de bâtıl olan yoldur, fitne onlardan çıkmıştır. Şimdi küfür âlemi onları
kullanıyor. Bilerek yahut bilmeyerek diyoruz ama bu yapılan bilerek yapılmıştır. Tarikatı
kabul etmeyenler bunlardır. En büyük düşmanları tarikattır çünkü hakkı gösteriyor,
insanların kalpleri ona meyil ediyor diye tarikatı istemiyorlar. “Bunlar müşriktir, bunlar
doğru yolda değildir.” diyorlar, hâlbuki tarikat dinin esasıdır, hiçbir ayrım yok.
Sonunda hakla beraber olan kazanır, bâtılla olan hüsrana uğrar, bütün yaptıkları
boşa gider çünkü iş niyetledir. Bunun İslam uğruna cihat edip, öldürüp, ben şehit oldum
demesi bir işe yaramaz. Çünkü onun şehit olması için evvela Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’i sevmesi lazım, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda gitmesi lazım, O’nun
söylediğini kabul etmesi lazım. Şimdi bunlar hiçbirini kabul etmiyorlar, başka hükümler,
şeriatlar çıkarıyorlar, olmayan şeyleri fetva veriyorlar. Boşu boşuna ölüyorlar, öldürüyorlar,
bir işe yaramıyor.
Allah’a şükür, memleketimiz ecdadın bereketiyle onlara fırsat vermedi. Nereye
gitsen acayip bir hal, hepsi deli gibi, akıllarını yitirmiş gibi, adamlarla konuşamıyorsun,
hakkı kabul etmiyorlar, seninle konuşmuyorlar, sırf bağırıyorlar, kavga ediyorlar. Bu,
dışarıdaki kâfirden, düşmandan daha beter çünkü kâfir biliyor ki dışarıdan yenemez, fitneyi
içeriden veriyor. Onun için dikkat edin. Üzülmeyin, sonu ne kadar ümitsiz görünse de bu
asır İslam asrıdır. Şeyh Efendi de (k.s.) bunu müjdelemişti, 21. asır İslam’ın asrı olacak.
İstedikleri kadar fitne yapsınlar, istedikleri kadar da uğraşsınlar hepsi boşa gidecek.
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“vemâ du’âu-lkâfirîne illâ fî dalâl” (Ra’d Suresi - 14) “Kâfirlerin duaları faydasızdır”
diyor Allah Azze ve Celle.
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ﻔﺎCﺎن ﺿِﻌL ﻦKﻄ ٰـCْﺪ ٱﻟﺸCِْإن ﻛ
“inne keydeş şeytâni kâne daîfâ” (Nisa Suresi – 76) “Şeytanın hilesi de zayıftır.” Ne
kadar kuvvetli gözükse de Allah’ın karşısında bir kıymeti yok, Allah’ın dediği olacak
inşallah. Tez zamanda Mehdi Aleyhisselam çıksın da bu güzel asra hepimiz yetişelim
inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
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