
 

SON BAŞLAMIŞTIR 
 

Es Selamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 İslam dini nur dinidir, temizlik dinidir. Nur dediğimiz aydınlıktır. Yarasalar 
aydınlıktan hoşlanmaz, karanlık yerlerde dolaşırlar. Geceleyin çıkarlar meydana. Yarasa ne 
kadar da aydınlığı, nuru sevmese bunun aydınlığa bir tesiri olur mu, yok. Aydınlığın 
kendine zararı var her ne hikmetse, Allah’ın hikmeti. İslam’a karşı olanlar da o cinstendir, 
yarasa cinsindendir.  

İslam dini temizlik dinidir. Onlar da temiz değildir. Zahiri, batıni, hem dıştan temiz 
değildir bu insanlar, hem de içten. Esasında dışındaki kirlilik, içindeki pisliklerin yanında 
hiç kalır. İslam’a saldıran, Peygamber Efendimiz’e saldıran insanların yedikleri necaset, 
içtikleri necasettir. Necaset ne demek? Tuvaletteki şey demektir, pislik demektir. Hiç bir 
farkı yok. Ha içki içmişsin ha tuvaletteki şeyi içmişsin, hiç farkı yok. O yedikleri pis 
hayvan, o da aynı şekildedir. Ha onu yemişsin ha tuvalettekini yemişsin, bir fark yok. O 
necaseti yiyince, vücutlarındaki necasetle birleşip tam şeytanın istediği gibi oluyor. Ondan 
sonra ona buna saldır dur. Bizim ahmak Müslümanlar da zannediyor ki bir iki adam bu işi 
yapıyor. Topyekün bu işi yapıyorlar, hepsi.  

İşte başladı. Büyük savaş başladı demektir bu. Bu işin sonu artık Mehdi 
Aleyhisselam’a gider. Kaç sene sürer Allah bilir. Bu meseleler Allah’ın elindedir. Bazen 
bakarsın birden olur, bazen yirmi, otuz sene de gider, on sene de gider. Suriye’deki mesele 
gibi. İlk başta iki ayda bitecek zannettiler, üç sene bitti. Daha da Allah bilir ne zaman 
biteceği belli değil. Bu heriflerin maksatları: Bunlar İslam’a savaş açtılar, Peygamberimiz’e 
savaş açtılar. İnsanlar için en kıymetli şahıs olan, insanların canlarından fazla sevdikleri, 
canlarını feda ettikleri insana hakaret etmek demek; doğrudan, topyekün İslam’a savaş 
açmak demektir. Peygamber Efendimiz’in dediği zaman geldi artık. Allah iyilerle, iyiler de 
Peygamber Efendimiz’le beraber olanlarla olacak. Bu mesele dediğimiz gibi bir günde 
olacak mesele değil. Yavaş yavaş oraya gidiyor artık. Bunun dönüşü yok.  

Çocuk bile bakar da bu yapılanın bir tiyatro olduğunu anlar. Kendileri yaptılar. 
Baktılar ki Müslümanlar biraz daha kalsa Avrupa’da, hepsi Müslüman olacak. Onun için 
topyekün savaş açtılar. Allah onları rezil etti, daha fazla rezil edecek. Rezildirler, daha rezil, 
daha pespaye olacaklar. Sonunda Mehdi Aleyhisselam çıkınca İslam’dan başka din 
kalmayacak. Eskiden cizye verirlerdi, vergi verirlerdi, kendi dinlerinde kalırlardı. Mehdi 
Aleyhisselam’ın zamanıdır. Bu zaman Müslümanlar’a gösteriyor ki “ancak bu kadar olur”. 
Kıyamet yaklaştı. Bütün dünya Müslüman olacak ondan sonra yine bozulacak insanlar. 
İnsanın çamurunda var bozukluk. Yine bozulacak. Kıyamet onların başına kopacak. 
İnşallah başlamıştır. Mehdi Aleyhisselam’ın zamanı başlamıştır. Bakalım ne kadar sürer? 
İnşallah fazla sürmez. O güzel günlere hep beraber yetişiriz inşallah. Cuma gününün 
hürmetine, Cuma gününün inşallah müjdesidir bu.  



 

Her şeyde bir hayır var. Hiç olmazsa insanlar uyansın, neyin ne olduğu belli olsun. 
İnsanlara eskiden “Avrupalı” dedin mi, kendinden çok iyi insanlar zannederlerdi. 
Aydındır, bilmem nedir, bilgilidir, şudur budur… Artık son yirmi, otuz senede her şey 
açıldı, dünya globalleşti, köy gibi oldu. Hepsi aynıdır. Nereden geçersen o herif de senin 
gibi sen de onun gibisin. Bir üstünlüğü yok. Ne akılda, ne işte hiç bir şeyde üstünlüğü yok. 
Belli oldu şimdi. Kimse Avrupa’ya, bilmem neye özentilik yapmasın. Bazı ahmaklar var; 
kalkıp da malını mülkünü satıp, rezil olup, gemilerle memilerle oraya gitmeye uğraşıyorlar. 
Oradakiler de iş yok güç yok, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Avrupalılar insanlık diyor, 
gemileri batırıyorlar. Kimsenin haberi yok, koca denizlerde binlerce adam ölüyor. Avrupalı 
vuruyor bize gelmesin diye. Binlerce adam ölüyor. Bir de insanlık diyorlar. Hiç özenti 
yapmayın, olduğunuz yerde durun, şükredin. Rezzak olan Allah’tır. Seni Avrupa’da da 
yedirir, oturduğun yerde de yedirir. Oraya yetişmez mi? Bu da mühim bir mevzudur. 
İnsanlar kanaat etsin, kendi olduğu yerde çalışsın. Zaten Avrupa’ya bundan sonra gidip de 
ne yapacaksın?  
 

Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah İslam’ı bütün dünyada zahir etsin inşallah. 
 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 

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