
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KÜFÜR AĞACI 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 
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 ٌم`۪ظَع ٌبا
 

“Men kefera bi(A)llâhi min ba’di îmânihi illâ men ukrihe vekalbuhu mutme-innun 
bil-îmâni velâkin men şeraha bilkufri sadran fe’aleyhim ġadabun mina(A)llâhi velehum 
‘ażâbun ‘azîm” diyor Allah Azze ve Celle. (Nahl Suresi – 106) “Gönlü imanla dolu olduğu 
halde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah'ı inkar edip, gönlünü kafirliğe 
açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap da onlar içindir.” İstemeyerek, insanlar 
Allah’ın gücüne gidecek bir şey söylese yahut zorlayıp da Allah’a karşı gelse yine kalbi imanla 
dolu çünkü bazen zorla, işkenceyle şey yapıyor. Onun bir şeyi yok, kalpte iman olduktan 
sonra ona tövbe eder, Allah affeder. Ama kalbi küfre açılıp, ona tabi olup, onu yaparsa 
onlara Allah’ın gazabı var, ondan maada zillet var. 

Sen kâfire muhabbet besleyip, onun dediğini yaparsan o sana iyilik yapacak değil, 
seni kullanacak, seni hakir görecek, zillet içinde yaşayacaksın. İstediğin kadar kendini kandır 
ama orada haysiyetsiz, şerefsiz bir vaziyette, zillet içinde yaşamışsın. O şerefi, haysiyeti, sana 
verilen şeyi Allah alır. Bütün kâfirler gelse, gene sen zelil, hain olarak yaşarsın çünkü 
kalbinden Allah’ı çıkarmışsın, kalbine küfrü koymuşsun. O vakit Allah sana ceza verir, bu 
ceza da sen istediğin kadar kendini avut, hiçbir faydası yok.  

Bu ufak bir şey olsa bile onu kalbinizden çıkarmak lazım. Şimdi bugünlerde işte 
yılbaşıydı mılbaşıydı, millet bu kadar eziyet çektiği halde gene ona itibar ediyorlar, bir şeyler 
yapalım diyorlar. O, küfrün alametidir, daha doğrusu kâfirlerin bayramıdır. Bu sene geçmiş, 
yaptığımız günahlardan ötürü tövbe istiğfar edelim, Allah affetsin, mağfiret etsin diye 
yapacakları yerde, daha beter küfür, daha beter günahla bu seneyi kapatalım diye 
uğraşıyorlar. Yeni sene uğurlu gelsin derler ama uğurlu gelmez, böyle daha beter gelir senin 
üstüne. Onun için, sene dediğimizin hiçbir kıymeti yok. Sırf insanlar bilsinler diye, seneler 
geçti diye Allah Azze ve Celle günleri, ayları, seneleri yaratmış. Her sene aynıdır. Sen  



 
 

 

 

 

 

değişmedikten sonra, sen günahla girdikten sonra bir faydası yok, sana zillet var, sana 
uğursuzluk var, her türlü bela var. Ağaçlar yapıyorlar, mağaçlar yapıyorlar, o ağaç da zaten 
baştan sona kadar şirkin işaretidir.  

Geçen gün bir tane Cizvit papazı çıkıp anlatıyor: “Başına konan yıldızdan başlar, 
ağacın kendisinden, Noel babaya kadar hepsi şirk, Allah’a şirktir.” diyor. İsa Aleyhiselam’ı 
haşa Allah’ın oğludur derler. “Bu kanıdır, bu kendisidir, bu ağacıdır, bu yıldızıdır…” diye 
teker teker sayıyor. “Bu bizim şeyimizdir, yanlış anlaşılmasın, Müslümanların değil.” diyor. 
Adam doğrusunu söylüyor, kendi şirklerini gösteriyor, bizim akılsız insanlar da onu yılbaşı 
ağacı diye biliyorlar. Hâlbuki o doğrudan doğruya şirk, küfür ağacıdır.  

Onun için, bu şeylere dikkat etmek lazım, yılbaşı mılbaşı kutlayalım derken millet 
günaha giriyor. Süsleyelim derken, ona da günaha girmiş oluyor, bilmeyerek günaha giriyor. 
Bilmeyerek olunca Allah affeder ama bilerek yaparsa o vakit küfre girmiş oluyor. Allah 
muhafaza etsin. Bazı şeyler var, insanın, Müslümanın uyanık olması lazım, tarikat ehli daha 
fazla uyanık olacak. Avam olan dört ayaklı mahlûkat gibi, anlamazlar, gördüklerini yaparlar, 
taklit ederler. Taklit olmaz, dikkat etmek lazım. Allah muhafaza etsin, her yaptığımız şey 
Allah’ın rızasına muvaffak olsun inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 27 Aralık 2020/12 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


