%500 TEK TİP BİR DÜNYA
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu
Eûzü billâhi mine’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. Ebu Eyub El Ensari, Medet.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. Allah Azze ve Celle Kur’an’da
İsrailoğulları’na hitap eder, onlardan örnekler verir. Onlara ne olduğu ve nasıl yaşadıkları
hakkında çok ayetler var. Ne için? Çünkü Allah Azze ve Celle onlara ikram etmiş, başka
insanlara üstün kılmış, onlara çok Peygamberler göndermiş. İlim bakımından da başka
insanlara göre İsrailoğulları çok yükselmiş. Sanatta da her şeyde Allah onları insanlar
üzerine şereflendirmiş.
Allah istedi. Allah Azze ve Celle istediğini yapar ama bu insanlar Allah’ın bu
lütfunu ne yapmışlar? Nankörlük yapmışlar. Allah’ın (c.c.) kendilerine yaptığı bu kadar
iyiliğe karşılık Allah’ın nimetine küfür ettiler, Allah’ın nimetine itibar etmediler, kıymet
vermediler. Kıymet vermeyince de Allah (c.c.) onlara azap gönderdi, onları o şereften
mahrum bıraktı. Çünkü Allah seni muteber kılmış, seni yüksek mevkiye koymuş. Sen
kalkıp da nankörlük yaparsan, nimete küfür yaparsan Allah Azze ve Celle sana mecbur
değil. Sen kimsin ki kalkıp Allah’ın verdiği nimetlere küfredeceksin, Allah’ın verdiği iyiliğe
kötülük olarak karşılık vereceksin!
Allah (c.c.) ondan sonra onların üzerine gazabını indirdi. Bazıları o kadar kötü
hallere düştüler ki Kur’an’ı Azimüşşan’da “Bazılarını domuz yaptık, bazılarını köpek
yaptık.” diyor. Bunlar bazı örnekler. Kur’an’da bunların örnekleri çok var. Allah ne kadar
iyilik yaptıysa, onlar da o kadar kötülük yaptılar. Hiç korkmadılar. Allah’tan korkmadılar.
Tevratlarını ya gizlediler ya da Allah’ın ayetlerini değiştirdiler. Kendi kafalarına göre,
menfaatlerine göre değiştirdiler.
Bunu ne için söylüyoruz? Çünkü eskiden insanların, her kavmin ayrı bir âdeti, ayrı
bir düzeni, ayrı bir düşüncesi vardı; herkesin vaziyeti belliydi. Ama son yüz sene, ondan
önceki 150 seneden daha beter oldu. Ne kadar daha yakına gelsek daha kötü oluyor. Son
elli sene ise büsbütün beter oldu. Bütün dünyaya hâkim oldular.
O insanlar nasıl düşünüyorsa şimdi bütün insanlar İsrailoğulları gibi düşünüyor.
Hepimiz onların kopyası olduk. Eskiden Kur’an’da, Beni İsrail şöyle yapardı deyince
onlara mahsustu. Şimdi bakıyoruz da bu İsrailoğulları’nın yaptığı densizlik,

nankörlük, isyan, küfür, rezalet, rezillik ne varsa herkeste var, herkese uyuyor. Biz
de onların kopyası olduk.
Onun için Kur’an’da okuduğunuz vakit onlara kızmaya gerek yok. Hepiniz
aynısınız, kendi nefsinize de kızabilirsiniz. Bütün dünya aynı şekilde oldu. İster en doğuda,
ister Asya’nın ortasında, ister Afrika’nın ortasında, ister Amerika’nın ortasında herkes aynı
düşünceye sahip.
Birinci düşünceleri nedir? Çocukları okutacağız. Ne okutacağız? İşte okuldaki
tedrisatı yapacağız. Üniversiteye gidecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar… Zaten
bela ondan geliyor, orayı istila ettiler. İnsanların düşüncesi, fikri, zevki ne varsa hepsini
istila ettiler. Yavaş yavaş, sinsi sinsi her tarafta, dünyanın her tarafında aynı şey oluyor.
Şimdi tek tip oldu. Allah’ın sevmediği, insanları tam imansız yapan, insanları
birbirine düşman eden, hiçbir şeyi beğenmeyen, hiçbir nimeti takdir etmeyen, şükretmeyen
bir dünya oldu. Bizim topluluk değil yalnız, bütün dünya aynı. Bir de onlara da ek olarak
demokrasi diye bir şeyler çıkarmışlar. Beğenmedik hadi seçim yapalım, o gitsin başkası
gelsin. Bu nedir? Oyun mudur?
Eskiden sultanlar seçerdi. Sultan dediği memleketin en yüksek insanıdır. Onlarda
hem sülaleden gelen hem de Allah’ın verdiği bir kuvvet vardır. Zahiri ve batıni bir kuvvet
vardır. Herkesin bir meziyeti vardır. Sultanın da meziyeti vardı tabi, bilirdi. Kim iyidir, kim
kötüdür, kim işe yarar bilirdi, öyle seçerdi.
Şimdi kalkıp da herkes seçse olmaz ama başka çare yok. Şimdi nedir bunun sonu?
Bunun sonu ahir zaman oldu. Bütün dünya çıkmaz sokağa girdi. Ne olacak şimdi?
Kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak tabi de kıyametten önce olacak işler var, onlar
yaklaşıyor Allah’ın izniyle. Mehdi Aleyhisselam çıkıp da insanları kurtaracak Allah’ın
izniyle. Başka türlü bu dünya şimdi kör topal gidiyor, dediğimiz gibi Yahudi’nin elinde.
Beni İsrail denen insanların sistemini kurmuşlar, o sistem üzerine gidiyor.
İnsanların bunu değiştirmesi zor. Tek bir insanın değiştirmesi çok zor. Bir bakıyorsun bir
insan çıktı, Allah yardım etti, işler çok güzel oldu, bundan sonra insan rahat olacak
diyorsun ama sistem duruyor. Sistem insanları gene o çarktan geçiriyor, eziyor, eskisi gibi
oluyor. Gene huzursuzluk, rahatsızlık, zulüm oluyor.
Ancak Mehdi Aleyhisselam gelince o şeyler kalkar. Bütün işaretlere ve dünyanın
haline bakarsanız dünyanın çok sonuna geldik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de
hadisleri var. “Bin beş yüz seneye kalmaz, kıyamet kopar!” diyor Hadisi Şerifte. Az kaldı
ancak ne zaman olacağını Allah bilir. Allah’ın ilmine karışamayız, gaybı Allah bilir. Ancak

işaretlere, Evliyaların dediklerine, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediklerine göre
yaklaşmıştır inşallah.
Şeyh Efendi’nin bu mevzu üzerine çok sohbetleri olmuştur. Bu vaziyet inşallah
kolaylıkla olur diyor Şeyh Efendi. Burası bu kadar insana yardım etti, şimdi Müslümanların
baktığı yerdir. Siz buradakilere, buradaki insanlara bakmayın. Nereye gidersek bütün İslam
âlemi, herkes, Allah size yardım etsin diye dua ediyor. Şeyh Efendi de demişti; burası
baştır, bu başı devamlı kırmak istiyorlar. Ama Evliyaların nazarları, yardımları var buraya
inşallah. Allah’ın yardımıyla inşallah kimse, ecdadımızın bize bıraktığı mirası bundan sonra
kötü yolda kullanamaz.
Dünya hali işte, bizden önce gelenler oldu, bizden sonra gelecek olanlar da var.
Bizim gayemiz Allah’ın emrettiği yol üzerine gitmek. Bütün bu insanlara hidayet olsun diye
dua ediyoruz. Şeyh Efendi’nin verdiği müjdeyi de herkese söylüyoruz.
Mehdi Aleyhisselam’ı bazı insanlar inkâr eder, bazıları başka türlü tebdil eder. Şeyh
Efendi Mehdi Aleyhisselam’ı ta baştan beri herkese müjdelerdi. Böylece insanların
gönlüne, Müslümanların gönlüne ferah girer, sevinirler. Çoğu insan Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in hadislerini bilmez. Bazıları 30-40 yaşlarında, bazıları daha genç, bazıları daha yaşlı
olarak Mehdi Aleyhisselam’ın adını duyarlar. Öğrenince ferah girer içlerine, sevinirler; o
ferah da nur olur.
Bir de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadisini duyup da ona iman eden
insan muhakkak onun sevabını alır. Bir de başka bir sevap var ki bu zorluklar
içinde kurtuluşu beklemek de ibadettir. O da bir faydadır. Hiçbiri boşuna gitmiyor.
Hepsinin Allah indinde ecri, sevabı var.
Şimdi yeni çıkmış insanlar var, okumuşlar diye havaya giriyorlar. Dediğimiz gibi
bazıları kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. Kabul etmeyen kendi bilir ama vebali var.
Çünkü bu, Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadının içindedir. Mehdi Aleyhisselam’ın
çıkacağına iman etmek amentünün içindedir. Çünkü bu Hz. Peygamber’in
sözünü kabul etmektir. Amentu billahi ve rusuluhi Peygamberlere iman ettik demektir.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söylediğine de iman ettik demen lazım. Onun başka bir tebdili
yok çünkü vaziyet ortada. Kurtuluş için muhakkak her taraftan kapanması lazım ki bir
kurtarıcı gelsin de kurtarsın.
Sohbetin başında da dediğimiz gibi dünya yüzde yüz değil, yüzde beş yüz
aynı tip oldu. Tek tip insanların kontrolünde oldu. İmkânı yok, başka bir sistem kurmaya
hiç imkân yok. Ancak kerametle, Allah’ın mucizesiyle olacak bu iş. Allah indinde, kudret
denizinde insanın aklının hiç ucuna gelmeyecek şeyler var.

Şeyh Efendi derdi ki : “Mehdi Aleyhisselam gelince bu teknoloji bitecek!” Bu
teknoloji bitecek, başka türlü bir teknoloji gelecek. Allah kadirdir. Allah bir şeye bir sır
vermiş, O geldiği vakit bu sırrı alacak. Mehdi Aleyhisselam geldiği vakit başka bir
teknoloji olacak, Allah’ın farklı bir sırrı sirayet edecek. Dünya ferah ve adaletle kırk
sene hüküm sürecek Allah’ın izniyle. Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam, ikisi
beraber. Mehdi Aleyhisselam’dan sonra İsa Aleyhisselam hüküm sürecek. En sonunda
büyük işaretler gelip de ondan sonra kıyamet olacak.
Ama ilk başta en mühim olanı, Mehdi Aleyhisselam çıkıp da insanların hepsini
Allah’ın dostu değil, Allah’ın düşmanı yapan bu kötü sistemden kurtaracak inşallah.
Kurtuluş odur, başka bir şey değil. İnsanlar dünyada hapis gibidir. Gidecekleri yer Allah’ın
yanıdır. Allah soracak. Onun için tez zamanda Allah (c.c.) bütün insanları kurtarsın.
İnsanoğluna ne kadar iyilik yapsan da karşılığında iyilik görmezsin. Bu insan şöyle
yaptı, böyle yaptı derler. İnsanoğlu nankördür. Bir iyilik yapıp da bir insandan fayda
beklemek hiç akıl işi değil. Ancak Allah Azze ve Celle insanların yaptığı iyiliği karşılıksız
bırakmaz. İnsanoğluna istediğin kadar iyilik yap, karşılığında nankörlük, kıymet bilmezlik
oluyor. Allah bizi onlardan etmesin. Allah bu memlekete hayırlı kişiler göndersin.
Başımızdan hayırlı kişiler eksik olmasın inşallah. Nankörler de kendileri bilir, kendi
hallerinde kalsın. Allah onları ıslah eylesin.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
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