
 

 
 
 
 
 
 

ONLAR MÜNKERDİR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
 Bu zaman fitne zamanıdır. Her şeyin bir zamanı var. Bu, ahir zamandır, fitne 
zamanıdır. Allah hepimizi muhafaza etsin. İslam herkesin hakkını vermiş. Onun dışında 
yapılan hareketler, yapılan işler lanetlenmiş.  
 
 Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadisini okuduk. Hadiste diyor ki: “Kim zimmi 
olan bir insana zarar verdi mi ben onun davacısıyım.” Zimmi dediği, İslam 
memleketlerinde yaşayan gayrimüslimlerdir. Kıyamet günü o kimse hesabını verecek, 
yaptığının cezasını çekecek.  
 

Şimdi çoğu insan çıkıp İslam’da olmayan hareketler yapıyorlar, ondan sonra İslam 
diyorlar. Zaten baştan bu işleri yapan insanlar İslam’la alakası olmayan insanlardır; şeytanın 
askerleri, şeytanın ahbaplarıdır. 
 
 Bir defa, intihar etmek büyük bir günahtır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: 
“Kim ne ile nasıl intihar ettiyse, kıyamete kadar her gün, her saat, her dakika aynı şey 
başına tekrar tekrar gelecek.” Zaten imansızlıktan intihar ediyorlar. İntihar etti mi bundan 
sonra bir şey yok zannediyorlar. Hâlbuki esas hayat ölümden sonradır.  
 

Şimdiki hayat göz açıp kapayıncaya kadardır ama ahiret hayatı bitmeyen hayattır, 
ebedi olan hayattır. İntihar eden o herif kıyamete kadar her dakika patlayacak. “Her 
ölümün şiddeti bin tane kılıç darbesi gibidir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O kadar 
şiddetlidir ölüm, kolay değil.  
 

Müslüman için ölüm bir odadan diğer odaya geçmek gibidir ama küfürle 
ölen, imansız ölen için çok zordur; her dakika patlayacak o herif. Zehir içti mi her 
dakika zehir içip kıyamete kadar o vaziyette olacak. Öldümde bitti diye bir şey yok. O, 
imansız gitmiştir. Allah (c.c.) onu cezasız bırakmaz.  

 
O insanlar zimmidir yani gayrimüslimdir ama emri aman diye bu memlekete 

gelmişler. Başkalarının canlarını alıp onlara zulüm edersen onun hesabı olacak. 



 
 
 
 
 

 
 

Zaten memleketinde de Müslümanlara, oradaki ahaliye zulmediyorsun; bir de 
utanmadan Müslümanım diyorsun. Hiç alakan yok. İslam’la, Müslümanlıkla hiç alakan 
yok. İslam olan insan erkek gibi savaşır, kancık gibi savaşmaz! Bu kancıklıktır, alçaklıktır!  
Bunlar İslam’la hiç alakası olmayan insanlardır. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah 
cezalarını verecek zaten.  
 

Allah akılsız insanlara akıl versin. Bunlara oh olsun demesi insana zarar verir. Buğz 
edeceksiniz böyle insanlara. Bu yaptıklarına razı değiliz, bu yaptıklarını kabul etmiyoruz. 
Bunların İslam’la alakası yok, bunlar münkerdir. Bunu şimdi burada hepimiz 
söylüyoruz. Bütün Müslümanların da böyle söylemesi lazım ki kalplerinde bu insanlara en 
ufak bir meyil olmasın.  

 
En temiz İslam, en güzel İslam Osmanlı zamanında olan İslam’dı çünkü Osmanlı 

merhametliydi. Her şeyi en güzel şekilde terazisinde ayarlayan, en güzel icra eden 
Osmanlı’ydı. O da tabi şeytanın hoşuna gitmedi, ortadan kaldırdı. Ama inşallah Mehdi 
Aleyhisselam’la beraber gelir de dünya adaletle dolar. İlk başta bu insanlar, bu zalimler 
gidecek inşallah. Allah hepsini tüketsin inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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