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KABE’DEKİ KAZA 
 

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 sohbevel hayru fi cemiyya. 
 

Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim 
 

 َمنفُوِش َوتَكُوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن الْ 
 

  “Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş.” (KÂRİA Suresi-5) “Kıyamet günü bu dağlar 
pamuk gibi uçacak, bulut gibi uçacak havalarda. O kadar kuvvetli yer sarsılacak. Koca 
dağlar pamuk gibi havalarda uçacak.” Dağ dediğimiz kolay bir şey değil. Bir kayayı bile 
yukarıya kaldırması, atması ne kadar zordur. En büyük makineler bile yapamaz. Kolay 
değildir kaldırmak. 

Bunu ne için söylüyoruz? Çünkü dün Kâbe-i Muazzama’nın yanında bir hadise 

oldu. Koca makine devrildi, milleti ezdi. Ortalığı darmadağın etti. Allah onu ufak bir 

rüzgârla devirdi. İnsanlara bir hatırlatmadır. Orası dünyanın en kutsal yeri, Allah’ın evi. 

İslam dini Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) getirdiği dindir. Size edep öğretmek, sizi 

terbiye etmek ve iyi ahlak üzere olmanız için gönderildim diyor Peygamber Efendimiz. 

Bu işin edeple ne alakası var; betonun, binanın ne alakası var diyebilirsiniz. Çok 

alakası var. Orası alışveriş merkezi değil! Alışveriş merkezi inşaatı değil orası. İnsanlar 

sığmıyor dediler. Bu dedikleri iman zayıflığındandır. Çünkü Allah çağırdı mı herkesi 

sığdırır. Allah’ın kudretine kimse erişemez. Hadi onu da geçtik, sen hem güzel hem temiz 

olan bu yerde inşaat yapıyorsun, bari eski insanlardan bir şeyler öğren. Eski insanlar 

bahusus Osmanlılar ufak bir mescit inşa ettikleri vakit, ilk başta oraya abdest yerini, gusül 

yerini yaparlardı. Niye? İnsanlık hali abdest bozulur. Hemen orada gidip abdest almak 

gerekir. Üstelik bu yapılan cami inşaatıdır.  

Abdestsiz inşaat yaparsan, normal inşaat bile bereketsiz olur. Cami yaptığı 

vakit hemen orada abdestini alıyor, öyle çalışıyordu. Çalışanlar beş vakit namazında, 

edepli, hürmetlidirler. Tabi insanlık hali, gusül de gerekebilir. Onu da hemen orada yapıp, 

insanlar işlerine dönebiliyordu. Allah’ın evi olduğu için salavatla, zikirle, tespihle camiler 

inşa edilirdi.  

Ama şimdi bu dediğimiz en mukaddes yer, en temiz yer. Kaç tanesi orada abdestli 

olarak iş yapıyor? Zannedersem abdestle hiç alakaları yok. Namaz vakti olunca, mecburen 
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orada namaz kıldırıyorlar. Tabi namazsız olmaz. Ama onun dışında sigarasını da içer. Yani 

nerede çalıştığından haberi yok. Ondan sonra bu gibi meseleler olur. Orada Allah 

kelâmından, Allah zikrinden başka şey söylenmemesi lazım. Her taşı, her harcı koyduğu 

vakit Allah diyecek, besmele çekecek. Bana burada çalışmak nasip oldu diye daim 

şükredecek.  

Onu da hatırlamazlar. Onların hatırladıkları bir şey var; bakalım kimi müşrik 

yapacağız, kimi kâfir yapacağız? Dikkat edelim, millet sakın salavat getirmesin. Namaz 

kıldığını görürse gelir; namazı niçin bu kadar kıldın, sufi misin, müşrik misin, nesin? Yani 

öyle şeylere takılırlar.  

Kâbe’ye de hürmet yok. Osmanlı zamanında orada en büyük bina Kâbe’nin 

binasıydı. Şimdi en küçük bina Kâbe’nin binası oldu. Rize’de bir camiye gittik, aşağıdan 

bakınca bu kadarcık gözüküyordu. Artık nereden baksan Kâbe de böyle gözüküyor. Her 

taraftan kapandı. Gözükmüyor desek daha doğru olur. Vahabilerin ellerinden gelse, tavafa 

bile şirk diyecekler. Sen Kâbe’nin etrafında dolaşıyorsun, şirk ediyorsun; Allah’a değil, 

Kâbe’ye tapıyorsun diyecekler. Bunu diyemiyorlar ama neredeyse onu da diyecekler yani. 

Çok büyük hatalar içindeler. Bu da Allah’ın bir uyarısıdır. Allah için hiçbir şey zor 

değil. Allah (c.c.) dediğimiz gibi dağları uçuracak. Artık sen kalkıp da edep dışı hareketler 

yaparsan Allah seni uyarır, bazen de rezil eder. Dünyanın en modern, en gelişmiş 

aletleriyle çalışılıyor. Başka yerlerde böyle bir şey olmaz. Allah’a güvenmiyorlar, aletlere 

güveniyorlar. Bu sebeple de gelen bir uyarıdır bu.  

Şeyh Efendi’nin tavsiyesi, çalışan insanlar her gün sadaka versinler. İş sahibi olan 

kişiler her gün ne kadar verebilirse, başının gözünün sadakası olsun diye versinler. Böylece 

kaza bela def olur. Bu alet iyidir, bu alete bir şey olmaz demeyin. Allah istedikten sonra 

her şey olabilir. Allah koruduktan sonra da hiç bir şey olmaz. Allah korursa, istersen ateşin 

içinde yürü bir şey olmaz. 

Allah oradaki hacılara rahmet eylesin. Onlar artık hacı sayılır çünkü Hac yoluna 

girdiler. Onların hacları tamamdır. Bir de Allah kabul ederse şehit oldular. Ailelerine ve 

yakınlarına Allah sabır versin inşallah. 

Kurban Bayramı geliyor. Tabi Hac farizası herkese değil de parası olan, sıhhati 

yerinde olan insan için farzdır. Ama engeller var. Yapacak olduktan sonra engel çıkarsa, 

niyet mühimdir. O vakte kadar yaşayabilirse tamam; yaşayamazsa, Allah Azze ve Celle o 

niyet üzerine olduğundan onun da hacılığını makbul eder. Çünkü o yola çıkan hacı, hacı 

sayılır.  

Bir insan hacca niyet etti. Bir sene değil, üç sene değil, beş sene değil, bazen sekiz 

sene sonunda hacca gidebiliyorlar. Eskiden beş altı ayda gidiyorlardı. Daha uzak yerlerden 

sekiz dokuz ayda gidiyorlardı. Ama şimdi ulaşım o kadar hızlı olduğu halde, o yolculuk 
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bazen sekiz sene, bazen on sene sürüyor. O da gene Allah’ın hikmeti, onun ecri de var. 

Beklemenin de ecri var. Allah niyetimize göre veriyor.  

Bu dünya hali nasıl olur belli değil. Hal, ahval her gün daha kötüye gidiyor. Bir 

söylüyorsun, ihvanlarımız bazen bu antika şey internette üstüne beş koyup öyle yazıyorlar. 

Bizim maksadımız, insanlar tedbirli olsun. Sakın başka bir şey yapmayın deyip de 

insanların her şeyi bırakıp, durmasını istemeyiz. Ondan sonra Şeyh söyledi de biz durduk, 

işimizden gücümüzden olduk, kimsenin yüzüne bakamaz olduk… 

Şeyhin söylemesi değil, Allah söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim 

 اْقتََرَبِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ 
 

“İkterebetis sâatu ven şakkal kamer.” Kıyamet yaklaştı diyor Allah Azze ve Celle. 

Yaklaşıyor, yaklaşmasa bile insanın yarına çıkacağı belli değil. Onun için devamlı ibadette 

olun, Allah’ı unutmayın. Çoluk çocuğun rızkını çıkarın, o da ibadettir. Çocukların, ailenin, 

etrafın, yardım edeceğin insanların rızkını çıkarırsan, o da ibadettir.   

“Bırakayım da nasıl olsa Mehdi Aleyhisselam gelecek. Ben çalışmayayım. Nasıl olsa 

o zamanda çok bereket olacak, insanların çalışmasına ihtiyaç kalmayacak.” Doğrudur ama 

gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Peygamber Efendimiz müjdeledi Mehdi 

Aleyhisselam’ı. “Benim zürriyetimden çıkacak. Adı benim adım gibi, annesinin adı 

annemin adı gibi, babasının adı babamın adı gibi olacak.” diye müjdesi var Peygamber 

Efendimiz’in. Ama vaktini söylemedi.  

Bir şey var, ortada gözüküyor ama vakti ne zaman belli değil. Ama işaretleri var. 

İşaretleri de vaktin yakın olduğunu gösteriyor. Ama işi bırakıp da bekleyin demiyoruz. 

Bekleyin, içinizden bekleyin. Geldiği vakit hazır olun, her an hazır olun. Tabi bu büyük 

şehirlerde, başka yerlerde bir şey oldu mu tedarik zor oluyor. Ufak tefek bir erzak 

hazırlayın. Zaten insanın evinde 20-25 günlük, bir aylık erzak depolaması, koyması çok 

fazla bir şey istemez. Tonlarca demiyoruz. 5-10 kilo yeter Allah’ın izniyle. O da yanlış 

anlaşılmasın.  

Şimdi bu son hadiseler var. “Ne yapalım? Ne edelim?” diye soruyor ihvanlar. Dua 

edeceğiz, Müslümanlara dua edeceğiz. Kâfirlere beddua edeceğiz. Kalkıp da sokaklarda 

bağırmamıza hiç gerek yok. Oturduğumuz yerde dua ederiz. Ötekilerin haklarından Allah 

gelsin. Çünkü insanlara zulmediyorlar. 

Bir de şaşkın Müslümanlar var. Kin Müslümanda olmaz. Allah için sevmek, Allah 

için buğz etmek var. Odur olan. Karşıdaki adam İslam’a, Peygamber’e, Allah’a sövüyor 

mu? Nefret ediyor mu? Ediyor. Ona da buğz edeceksin. Onunla beraber olmayacaksın. 

Çünkü beraber olursan dünyada da rezil olursun, ahirette de rezil olursun. 
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Bir insanın iyi olduğunu nasıl bileceksin? Bütün kötüler ona düşman olursa o adam 

iyidir. Şimdi bütün dünya, bütün küfür ehli Türkiye’ye düşman olmuşlar. Ne için? Çünkü 

Şeyh Efendi de söylerdi, Osmanlı var burada. Osmanlı baş kaldırdı mı kimse karşısında 

duramaz. 

 Onun için eskiden beri rahat bırakmıyorlardı. Şimdi böyle bir insan başta 

olduğundan daha fazla kudurdular, daha fazla saldırdılar. Dünyanın her tarafından 

saldırıyorlar. Çünkü İslam âleminin hali malum. İslam âlemi perişan, hiç birinin sesi 

çıkmıyor. Her şeyi darma duman ettiler. Bir burası kaldı. Bunu da bitirelim de artık 

Müslümanlık diye bir şey kalmasın diyorlar.  

Allah hak iledir, Allah bizledir. Korkumuz yoktur, hiç korkmayın. Allah kuvvet 

versin, Allah (c.c.) İslam’ı muhafaza etsin inşallah. İnşallah Osmanlı da gene şanıyla 

şerefiyle gelsin, Mehdi Aleyhisselam’a vasıl olsun. Tez zamanda inşallah. İşte onu 

bekliyoruz. İnşallah yakındır. Hiç korku, endişe olmasın inşallah. 

Allah (c.c.) “Allah’ın dinine nusret (yardım) edene, Allah nusret eder.” diyor. 

ُ َمن َينُصُرهُ   َولَيَنُصَرنَّ اَّللَّ
 

“Ve le yansurannallâhu men yansuruhu” (Hacc Suresi-40) Allah ile beraberiz. 

Anadolu evliyalar diyarıdır. Her taraftan Osmanlı’dan önce de gelmişler, burayı İslam 

üzerine yoğurmuşlar. Allah’ın sevdiği kullarıdır inşallah.  

Allah’ın hikmeti küfür ehli bayrağımızı değiştiremedi. İslam’ın işareti ay yıldız, hilal 

yıldız. O İslam’ın işaretidir, başka bir şey değil. Onun için o sancaktır. Ona da hürmet 

etmek lazım. Çünkü o haçlıların sevmediği şeydir. Ama onu kaldıramadılar. Allah’ın bir 

hikmeti var. Lozan’da onu bıraktılar. En zayıf olduğumuz vakit bile onu kaldıramadılar. 

Allah kıyamete kadar daim etsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

12 Eylül 2015 Tarihli Sohbeti  / Eyüp Sultan Sohbetleri 


