KÜFRÜ YIKMAYA NİYET ETTİK

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Allah’a şükür güzel bir yolculuk oldu, güzel geçti. İhvanlar: “Oradaki ihvanları nasıl
gördünüz, halleri nasıldır?” diye soruyorlar. Oradakiler de soruyorlar. Allah’a şükür dedik.
Allah her güzelliği gösterdi. Güzel insanlarla beraber olduk. Gidip gelene kadar kötü bir
şey görmedik. Orası küfür diyarı. Özellikle bu günlerde, insanları büsbütün İslam’a karşı
galeyana getirmek istiyorlar. Ellerinden gelen her şeyi, her hainliği yapıyorlar. Ama Allah
istedikten sonra güzellikleri gösterir, başka bir şey göstermez. Bu Allah’ın bir lütfudur.
İki arkadaş bir yere gitmişler. Biri başka yolda, ötekisi başka yolda olan insanlarmış.
Birisi Allah yolunda gitmiş, ötekisi başka taraflara yönelmiş. Birine: “Bulunduğun yer
nasıl?” diye sormuşlar. “Hep salih insanlar var. İyi insanlarla bir arada olduk.” demiş.
Ötekisi de : “Burası nefsime uygun, tam istediğim gibi, istediğim her şeyi yaptım.” demiş.
Allah bizi o cinsten eylemesin. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atılınca ateş güllük
gülistanlık olduysa, Allah bunu herkes için yapmaya kadirdir. Ateşin içinde bile olsan,
Allah seni korudu mu Allah’ın lütfu ile iyi insanlarla görüşürsünüz.
Üç büyük küfür diyarını da gezdik. Hele Paris denen yer küfrün tam kalbidir.
Şeytanın yuvası, merkezi orasıdır. 1789’da Fransız devrimi orada oldu. Ondan sonra
şeytan dünyaya saltanatını tam ilan etti. Ne kadar mukaddes şeyler varsa, ne kadar kutsal
şeyler varsa; ne kadar adet, terbiye varsa hepsi çöpe atıldı. Ondan sonra bütün dünyanın
her tarafında, her yerinde saltanatını ilan etti. O vakit Osmanlı’da bile şaşkın insanlar
Paris’e giderlerdi. Oradan İslam’ı yıkmaya uğraşırlardı. Şeytandan ders alıp, gelip bu
taraflarda insanları şaşırtırlardı. İnsanları sapıtıp, ortalığı kan gölüne çevirirlerdi. Öyle
olmadığı zamanlarda da insanların ahlakını bozmaya uğraşırlardı. Sürekli hürriyet derlerdi.
Hürriyet dedikleri, edepsizlik hürriyeti vardı. Başka bir şey değil. Ne kadar edepsiz olursan,
sana o kadar hürriyet var. Allah’a inanan edepli insanlara, mukaddesata o kadar zulüm
ettiler. Komünistlik, faşistlik gibi ne kadar şey varsa o zamandan sonra çıktı.
Paris küfrün kalbidir. Allah’ın hikmeti, bu defa biz oraya gittik. Allah makamlarını
ali etsin; Şeyhimizin himmetiyle, bereketiyle gittik. “Küfrü yıkmaya niyet ettim.” derdi.
İnşallah o niyet bizde de var. Onların bereketiyle kalplerinden vuruyoruz inşallah. “Bu
devrim şeytan devrimidir!” diye Paris’in içinden söyledik. İnşallah Allah’ın sözünü
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yükselteceğiz. İslam’da devrim diye bir şey yoktur. İslami devrim diyerek komşularımız
ortalığı berbat etti. Başkaları Vahabi devrimi diye çıktı, onlar daha da berbat ettiler.
Biz İslam’ın kelimesini ilan etmeye niyet ettik. Şeyh Efendi’nin dediği gibi
küfrü yıkmaya niyet ettik. Allah’ın izniyle bize top, tüfek gerekmez. Allah
yanımızdadır, Allah bizimle beraberdir. Her şey Allah’ın elindedir. Yani onlara
istedikleri, arzuladıkları şeyi vermeyiz. Onların istedikleri, çıkarttıkları adamlar da kendileri
gibidir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat dışında olan insanların hepsi oradan, Şeytanın
inkılabından besleniyor. Ne kadar Peygamberimiz’e (s.a.v) hürmet etmeyen, Sahabelere
hürmet etmeyen, Ehl-i Beyte hürmet etmeyen insanlar varsa oradan çıkmıştır.
Ehl-i Sünnet Vel Cemaat edebinde, terbiyesinde itaatkarlık olur. O edepte olanlar
Allah ile beraberdir. Silah kaldırmaya hiç gerek yok. Silah kaldıranlar, o silahı
Müslümanlara çevirmiş oldular. Gözümüzle görüyoruz, silah iki tarafta da hakiki
Müslümanlara çevrilmiş durumda. İstedikleri kadar çevirsinler, Allah zarar vermek
istemedikten sonra Allah’ın izniyle bir şey olmaz. Ateşin içinde bile olsa, istedikleri kadar
uğraşsınlar hiçbir zarar gelmez. Allah’ın kuvvetiyle, Allah’ın yardımıyla tam içlerine kadar
gittik.
Allah’ın hikmeti orada bir zat vardı. Fransız devrimi olduğu vakit oranın kralını
idam etmişlerdi. Şimdi bu adam oranın prensi. Fransa’nın kralı olabilecek bir kişi. O da
orada hazır bulundu. Bu şeyi söyleyince o da tasdik etti, bu meseleye çok sevindi. Fransız
devriminin kötülüklerini söyledikten sonra birkaç defa aradı, tebrik etti, teşekkür etti. Nasıl
Osmanlı buranın hakimiyse, o zat da oranın hakimidir. İslam’a da çok yakındır. Bize
muhabbet olarak Kraliyet ailesinin bayrağını takdim etti. İnşallah onlar da İslam’a gelir,
dünya da şaşırıp kalır.
Allah’a şükür nereye gittiysek hiç bir kötü insanla karşılaşmadık. Hiç bir kötü söz
söyleyen olmadı. Bizim ihvanlar oldukları gibi; biliyorsunuz sakalla, cübbeyle falan
geziyorlar. Tekbirler mekbirler… Biraz yavaş, fazla bağırmayın, insanları taciz etmeye
gerek yok dedik. Allah’a şükür o halde bile bize ses çıkarmadılar. Oranın ahalisi gelip
selam verdi, hal hatır sordular. Şeytanın hükmü geçmiştir. Artık hayır Ehl-i İslam’a,
hakiki Müslümanlaradır. Hayır Allah’ın sevdiği, halim selim, merhametli
Müslümanlaradır. Kavgacı, kan dökücü, Müslüman geçinen, Müslümana silah
kaldıran insanlara değil.
Bizi gördükleri vakit huzur buldular. Dua istediler hatta. Orada kaç kişi gelip
okundu, dua aldı. Müslüman olan da çok oldu. Atmış altı kişi Müslüman oldu dediler. Ben
saymadım, oradakiler saydı. Allah sayılarını ziyade etsin inşallah. Şeyh Efendi’nin
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bereketidir. Bundan on sekiz sene önce oraya bir seyahati olmuştu. Adamlar diyor ki: “Biz
aldığımız vakit dergah çok büyük geliyordu, sayımız azdı. Şimdi küçük geliyor artık.”
Sayıları artıyor. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği çok Müslüman var şimdi.
Mühim olan Allah’la beraber olmaktır. Ondan sonra istediğin yere git.
İstediğin yere git ama içinde kötü bir şey olmadıktan sonra Allah seninle
beraberdir. Eğer sende kötülük varsa, her tarafı kötü görürsün. Allah da sana nefsinin
cezası olarak kötü insanları gönderir. Allah’la beraber ol, Allah’a halis ol. Nereye
gidersen halis niyetle git. Sana da faydalı olur, oradaki insanlara da faydalı olur.
Maşallah oradaki (İspanya, Endülüs) ahali şimdi çocuklarını imam olarak
yetiştiriyorlar. Orada tabi ihtiyaç var, ahali çoğalıyor. Kendilerinden olunca daha faydalı,
daha bereketli oluyor. Allah güzel yerler vermiş. Oradaki Müslümanlar beş altı yüz sene
hüküm sürmüşler, sonra zenginlikten şımarmışlar. Zenginlikleri Allah yolunda değil
değerlendirmemişler. Şeytan onları kandırmış, “Nasıl daha güzel yaşarım? Nasıl daha fazla
nefsimi tatmin ederim?” diyerek yaşamışlar. Öyle olunca da bir devletken, birçok küçük
devletlere bölünmüşler. Ufak ufak devletler olmuş. Teker teker hepsini oradan attılar.
Ondan sonra çok büyük zulümler gördüler. Müslümanım diyeni ya yaşatmıyorlardı, yahut
kovuyorlardı. Daha fazla yaşamalarına imkan yoktu. Oradaki baş piskoposlar bile zulüm
yapmış ki Allah diyen kimse kalmamış; hepsi kaçıp, oradan çekilmiş.
Dünyanın en zengin ülkesiydi Endülüs. Yani pırlanta gibi bir yerdi. Ama zulüm
olunca, Allah oraya bir bela indiriyor. Şimdi yine Avrupa’nın en büyük yeri ama en fakir
yeri olmuşlar. O da bir hikmettir, o da insanlığa bir derstir. Zulüm yaparsan kim olursan ol
cezasını çekersin. Küfür en büyük zulümdür. Allah, zulmetmeyen kafiri bırakabilir. Ama
bunlar tam zulüm yapmışlar.(Endülüs’teki Hristiyanlar)
Çok insan öldürdüler, gittikleri yerde de aynı şekilde. Onun için Allah Azze ve
Celle bereketi onlardan aldı. Dünyanın en zengin yeriyken, en fakir yeri oldular. Başka
Hıristiyan memleketlerinde bu kadar görülmemiş. Başka Hıristiyan giren yerlerde,
Balkanlarda, orada burada Hıristiyanlar girdi ama Müslümanlar yine orada kaldı, çıkmadı.
Ama bunlar bir tane bırakmadılar. Onlar da şimdiye kadar bu meselenin farkında değiller.
İnşallah bundan sonra oradaki şehitlerin, mazlumların torunları yaşar. Ya Hristiyan
olacaksın ya öleceksin demişler. Çoğu Hıristiyan oldu, bazıları saklı olarak ibadet ettiler.
En sonunda silinip gittiler. İnşallah onların torunları yine Hak yoluna gelirler. O da oranın
bereketi olur. Oraya ancak öyle bereket gelir. Ama epeyce bir istidat, bir arzu var. İnşallah,
Allah’ın izniyle değişecek. Şeyh Efendi’nin müjdesi olacak o camiler. Şimdi bütün camiler
kilise olmuş, çanlar konulmuş. Allah istedikten sonra hepsi bir dakikada yine camiye döner
Allah’ın izniyle.
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Allah bizi şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Bir de Allah’a binlerce kere
şükrediyoruz ki bu taraflarda, halifelerin gölgesindeyiz. İslam’ın halifesi olarak Osmanlı
buraları, bütün bu Müslümanları korudu. Hakikaten Peygamber’in dediği gibi, müjdelediği
gibi Allah yolunda hem dini korudular hem Müslümanları korudular. Ta Kuzey Kutbuna
kadar oradaki ahali de bu küfrün karşısında durdu. Milyonlarca adam kanlarını döktü,
İslam’ı muhafaza ettiler. Nefislerini eğdi, birbirlerine düşman olmayıp da doğrudan küfür
ehline düşman oldular. Sonra öteki tarafta da birbirleriyle düşman oldular, kafirle beraber
oldular. Derken cezayı yediler, millet de perişan oldu.
Bir ikinci mesele var. Onlar halifeyi de kabul etmediler. Kendileri ortaya biz
halifeyiz diye çıktılar. Bir hikmet var yani. Allah Azze Ve Celle kul azmadıkça ceza gelmez
diyor. Orada bir azgınlık oldu ki silinip gittiler. Bundan sonra daha güzel, daha temiz
insanlar gelecek inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.)
11 Nisan 2015 Tarihli sohbeti / Eyüp Sultan Dergahı
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