BU DİNİN SAHİBİ VAR
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.
Tarikatımızın emrini yerine getirip sohbet yapalım. Burada hem sohbet yapacağız
hem de iyi cemaat var maşallah. Bu mübarek yere epeyce bir zaman gelemedik. Geçen
sene gelemedik çünkü yolculuklar vardı, oraya buraya gittik, fırsat olmadı. Allah’a şükür bu
sene gene geldik. İhvanlarımız zaten yakındır, hepsini görüyoruz. Ama gene de bu
mübarek yerleri ziyaret etmek onlara da fayda oluyor, bize de fayda oluyor, herkese
inşallah bereket olur.
İki sene önceden şimdiye kadar, dünyada, bu bölgede, memleketimizde çok şeyler
cereyan etti. Ahir zaman fitneleri olacağını Peygamber Efendimiz (s.a.v.) baştan
mü’minlere haber vermiş, söylemiş. Zaten dünya hiçbir zaman güllük gülistanlık değildi.
İnsan dünya için kendini cennette sanmasın. Dünya meşakkat yeri, imtihan yeridir.
İnsanlar bu dünya ilelebet sürecek zannederler, ilelebet dediği nihayetsiz. Allah selamet
versin, Hüseyin Çiçek hocamız dua yaptığı vakit; “ilanihaye” diyor. “İlanihaye” dediği yani
her şeyin bir sonu var, nihayet demek son demek. “İlamalenihaye” desen sonsuza kadar
manasına gelir.
Yok, bu dünya sonsuza kadar gitmez. Vakti var zamanı var, o zaman geldi mi bu
dünya bitecek. Onun da işaretleri var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği haktır,
doğrudur, her söylediği oldu. Nebi demek gelecekten haber veren demek. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) taa kendi zamanından kıyamete kadar olacak şeyleri anlatmış.
Bu yaşadığımız zaman ahir zamandır. Hercümerç diyordu Peygamber Efendimiz
(s.a.v.). Hercümerç ne demek? Karmakarışık demek. Öldürenin ne için öldürdüğünü
bilmediği, ölenin de ne için öldüğünü bilmediği bir zaman. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in dediği haktır. Görüyoruz her gün yeni davalar çıkıyor, yeni olaylar çıkıyor.
Onlara tabi insan üzülüyor, üzülmese olmaz. Ama insan yeise düşmesin, umutsuzluğa

düşmesin, morali bozulmasın. Çünkü bunlar olacak ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
dediği şeyler hâsıl olsun.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği şey: “Dünya zulmete, zulme düşecek,
adaletsizlik olacak, kötülük olacak, her türlü pislik, her türlü vahşilik olacak. Onu ancak
benim neslimden gelen bir zat önleyecek. O çıkınca bütün zulüm, kötülük, adaletsizlik
bitecek. Ancak o hepsini men edecek, hepsini yenip İslam zahir olacak, adalet olacak,
merhamet olacak, iyilik olacak.” Şimdi bakıyoruz, her taraftan zulüm oluyor, en çok da
İslam’a karşı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda olan insanlara, hakiki
Müslümanlara daha fazla oluyor.
Bütün dünya rahat değil. Zannediyorlar ki Müslümanlığı bitirip de rahat edeceğiz.
Şeytanın hilesidir bu, şeytan onları kandırmış. “Müslümanları bitirirseniz, İslam dinini
kazıyıp atarsanız rahat olacaksınız, cennette olacaksınız!” diye onlara bu yolu gösteriyor.
Bu tam bir yalandır, hiledir ama Allah’a inanmayan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e inanmayan
insanlar bunu hakikat gibi kabul ederler. Onun için var güçleriyle İslam’a hücum ederler.
İslam’a hücum ederler ve İslam’ı bitirmeye uğraşırlar.
Burada da güzel bir nokta var. Bütün dünya, bütün sapık fikirler, sapık dinler, sapık
insanlar, vahşi insanlar İslam’a saldırıyor; aslında bitmesi lazım. Çünkü bütün dünya
silahlarıyla, askerleriyle, gizli ve aşikâr, var gücüyle hücum ediyorlar. İnsanlar bu noktayı
bilse imana gelirler, hakikate gelirler.
E bu İslam ne için bitmiyor? Sahibi var çünkü. Sahibi olmasa, batıl bir din olsa,
batıl bir inanç olsa çoktan bitirmişlerdi. Doğru yolda olmayan, İslam’a saldıran insanların
izanları olsa, akılları olsa bilecekler ki bu, Allah’ın dinidir. Allah bize yardım ediyor.
İslam’ın sahibi Allah’tır. Müslümanları koruyan Allah’tır. Hiçbir aslı esası olmayan başka
bir şey olsaydı çoktan bitmişti. Şimdiye gelene kadar çoktan, baştan bitirirlerdi. Ama bu
dinin sahibi var, O’nu yenemezler. Yenme imkânı olmayan bir şeydir. Allah Azze ve
Celle’ye karşı gelen daima hüsrandadır, daima yenilmiştir, mağluptur.
İnsanlar zanneder ki “3-5 tane derviş bunlar, behlül, beceriksiz insanlardır, biz
bunları bitiririz!” Bilmezler ki bunlar, behlül, derviş gibi gördükleri insanlar hakikati

bulmuşlar, Allah’ın yolunda gidiyorlar. Onlar dünyada da koruma altındadır, ahirette de
kazançlı olurlar Allah’ın izniyle. Hakiki iman sahibinin kalbinde huzur olur. Az önce
dediğimiz gibi dünya cennet değildir ama Allah’la beraber olan insan için, kalbi imanla
dolu insan için her taraf cennettir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi, ateşin içinde bile
cennette sayar kendisini. Ateşin içine attılar, Allah Azze ve Celle ateşi kendisine cennet
bahçesi yaptı.
Bunlar herkes için geçerlidir. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam’a yaptı, her
mü’mine de yapar. Onun için bu vaziyetlerden, bu fitnelerden yeise kapılmak iyi değil.
Dediğimiz gibi acımak, üzülmek olabilir ama bu, dünya mahvoldu, gitti manasına
gelmiyor. Onun için gelecek bizimdir, gelecek Allah ile olanlarındır. Hiç, isterse dünya
yıkılsın, korkmayın, üzülmeyin, umutsuz olmayın. Allah hepimizi muhafaza etmeye
kadirdir, muktedirdir.
Şeyh Efendi’nin tavsiyeleri vardı, daha bu hadiseler olmadan önce de söylerdi.
Fazla kalabalık olan yerlere işiniz olmadıkça gitmeyin, evinizde oturun, daha fazla Allah’ı
zikredin, sadakayı unutmayın. Her gün evden çıkmadan önce muhakkak sadaka verilsin.
Bir de Hacı Anne ile Şeyh Efendi’nin bize öğrettiği usulde yedi Ayet-el Kürsi okuyun.
Birinciyi sağ tarafa, ikinciyi sol tarafa üfleyeceksin; öne, arkaya, yukarı, aşağıya üfleyip
yedinciyi her tarafa üfleyin, bu size zırh gibi olur. O gün Allah’ın izniyle ne şeytan, ne cin,
ne sihir, ne zahiri belalar size değer, sizden uzak durur.
Bu günler dediğimiz gibi fitne günleridir. Şeyh Efendi’nin tavsiyelerini de söylemek
lazım çünkü çok ısrarla söylerdi. İşinizin fazla olmadığı zaman yani zaruret olmadıktan
sonra kalabalıklara katılıp, lüzumsuz yere dolaşıp durmaya gerek yok. Allah yardım etsin
inşallah.
İnşallah güzel günleri görürüz, yakındır inşallah. Mehdi Aleyhisselam çıkınca iyi
insan da belli olur, kötüsü de belli olur. Onun zamanında adaletsizlik olmadığı için hiçbir
kimsenin mazlum olarak, suizan üzerine hakkı yenmez. Şimdi bu günlerde görüyoruz,
insanlar o kadar şeytan olmuş ki esas kendisi hain olduğu halde, hain olmayan insanları
hain gösteriyor. Bu da mazlum insanlar meydana geliyor.

Maksatları her bakımdan şeytanlık, tam şeytan usulü var adamların. Hem
kendilerini saklamış oluyorlar hem büyük bir kitleyi mazlum haline düşürüyorlar. Hem
maddi olarak insanları birbirlerine düşman ediyorlar hem manen. Çünkü mazlumun ahı
büyüktür. Bir kimse mazlum olup da Allah’a yalvarıp; “Ben mazlumum, bir şey
yapmadığım halde bu insanlar beni töhmet altında bıraktılar.” derse, Allah onun
bedduasından korusun.
Ama Mehdi Aleyhisselam zamanında bu gibi şeylerin olması imkânsız. Şimdi
normal bir dünyada yaşadığımız için her türlü kötülük var. Allah hepimizi şerlerden
muhafaza etsin. İnşallah bugünleri atlatınca sırf Türkiye değil, bütün dünya Müslüman
olacak. Allah’ın vaadidir bu. Allah’ın dediği, bize Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in lisanında
söylediği vaat, sözdür. Bütün dünya Müslüman olacak.
Mehdi Aleyhisselam çıkınca şimdiki gibi olmaz, o vakit değişik kerametler zahir
olacak. Bütün dünya baştan aşağı Müslüman olacak, Müslüman olmayan da öteki tarafa
gidecek. Başka alternatifi yok. O vakit de bu bombalar, mombalar olmayacak. O vaktin
teknolojisi daha değişik olacak. 1001 çeşit değil de Allah’ın yanında milyonlarca
kerametler, mucizeler vardır. Harikulade denilen, normalde olmayan şeyler olur. O zaman
güzel zamandır Allah’ın izniyle.
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“Veyeşfi sudûra kavmin mu’minîn” (Tevbe Suresi-14) diyor. Ne demek?
Mü’minlerin kalplerine su serpecek. Şimdi hakikaten görüyoruz ve içimiz yanıyor. İçimiz
hem öfkeden hem üzüntüden yanıyor. Bütün hainleri görüyorsun, bütün dünya üstümüze
geliyor. Ancak kendimizi korumaya uğraşıyoruz. Bütün dünya Müslüman olduğu vakit oh
diyeceksin, insanların kalplerine su serpilecek. Allah o günleri tez zamanda inşallah
getirsin, bize de görmek, yaşamak kısmet olsun inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
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