
İSPANYADAKİ MÜSLÜMANLAR 

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. 

 
Elhamdülillah. Allah’a şükür bu yolculuğu da tamamladık, selametle gidip geldik. 

İspanya’daki ahbaplarımız, ihvanlarımız sevindiler garipler. Gurbet orası, küfür diyarı. 
Hakikaten de öyle. Orada İslam’ın müsamahası yok.  

Halimize şükretmek lazım. Allah'a binlerce kez şükrederiz. Zamanında 
Müslümanlar İspanya’da en yüksek seviyeye ulaşmışlardı. Buradaki Müslümanlar onların 
yanında ilkokul çocuğu gibi kalırdı. Ama Allah'ın hikmeti ne olduysa, Allah(c.c) oradaki 
Müslümanları o memleketten çıkardı. Çıkan çıktı, çıkmayan çok eziyet çekti. Orada 
İslam’ın müsamahası hiç yoktur. Osmanlı zamanında, başka zamanlarda; Hristiyan, 
Yahudi, Müslüman hepsi yan yana yaşarlardı. Orada insanları sürdüler, adamlar dağın 
başına gitti. Orada bile onları rahat bırakmadılar. Ta ki hiç bir tanesi kalmayana kadar 
uğraştılar. Hepsini çıkarttılar oradan. Allah'ın hikmeti. Tabi bir hikmet var onda, 
muhakkak. Öyle olması lazımdı, oldu.  

Onun için Allah'a şükretmek lazım ki bizim bu taraflarda Allah lütfetti, İslam’ı 
yükseltti. Halis din olarak İslam bu tarafta kaldı. Osmanlı İslam'ı korudu. İçine kötü şeyler, 
kötü akımlar yahut tesirler girmesine müsaade etmedi. Halis olduğu için İslam korundu, 
öyle tahmin ediyoruz. Endülüs’ten hakikaten çok büyük evliyalar çıktı. Onlar da orayı 
bırakıp bu taraflara geldiler. Şam’a, Halep’e, Anadolu’ya, Bağdat’a. Orada demek ki bazı 
sapık fikirli insanlar çıktı. Hepsinin oradan tard olup, boğulmasına neden oldular. Başka 
bir tabiri yok.  

Buradaki aklı evvel insanlar da orada çıkan bazı sapık fikirli insanları Müslüman 
diye, âlim diye takdim ediyorlar. Onlara gelen tokat, onları âlim diye gösteren insanlara da 
gelebilir. Onları kabul edene gelsin. Biz onlardan beriyiz, o insanları kabul etmeyiz.  

Feylesof denen taife var. Onlar hiçbir şeyle ilgilenmez ve her şeyi kendileri bildiğini 
zanneder. Onların yüzünden büyük bir İslam devleti gitti. O kadar insanlar zulüm gördü, 
perişan oldu. Onun için biz kötü bir şeyi gördüğümüz vakit kabul etmiyoruz. Dedikleri 
kendilerine aittir. Kendileri çeksinler cezasını.  
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Bizim memleket, maşallah cennet gibi bir memleket. Dünyada o zaman 
ondan(Endülüs Emevi Devleti) daha zengin bir memleket yoktu. İlim dersen, ne dersen 
en yüksek seviyeye ulaşmışlardı. İlim var da amel olmayıp, böyle kötü insanlar çıkınca 
Allah’ın öfkesi hepsinin üzerine geliyor. Kuruyla beraber yaş da yanıp gidiyor.   

Yine de maşallah hem orada hem başka yerlerde Pakistanlı veya başka milletlerden 
Müslüman asıllı çok ihvanlarımız var. İspanyol olarak da çok ihvanımız var. Bu gittiğimiz 
vakit de her gün gördük. Hakikaten bu kadar olduğunu hiç tahmin etmiyordum, şaşırdım. 
Her gün üç beş kişi, bazen altı kişi getiriyorlardı. Bu bir hafta zarfında otuza yakın 
İspanyol Müslüman oldu. İslam’a böyle yakın olduklarını hiç tahmin etmezsin. Demek ki 
Allah istedi mi oluyor. İslam’a düşman olan en koyu memleket bile böyle. Kilisenin en 
büyük düşmanlık gösterdiği devlet olduğu halde, yine Allah hikmeti onlara 
gösteriyor. Allah istediği vakit insanları hidayete erdirir.  

Allah hepsini, o gariban ataları sebebiyle Müslüman yapsın inşallah. Yine İslam’a 
dönsünler. Allah bize de Osmanlı’yı devam ettirmeyi nasip etsin inşallah. Çünkü İslam’ı 
koruyan Osmanlı’ydı. Oradaki Müslümanları bile korudu. Alıp onları emniyetli yerlere 
getirdi.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed adil Hazretleri’nin (k.s.) 

10 Nisan 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 
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