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Bir hadise oldu, zaten bazı şeyler kaydettiler. İnşallah onları gösterecekler. Bizim
ihvanlar epeyce üzüldü bu meseleye. Ama Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadisi var: Olan şeyde
bir hayır vardır. Allah Azze ve Celle diyor ki:

ش ْيئًا َو ُه َو ش ٌَّر لَّ ُك ْم َو ه
اّللُ يَ ْعلَ ُم
َ ْسى أَن ت ُ ِحبُّوا
َ ْسى أَن ت َ ْك َر ُهوا
َ ش ْيئًا َو ُه َو َخي ٌْر لَّ ُك ْم َو
َ ع
َ َو َع
ََوأَنت ُ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمون
“Ve asâ en tekrahû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve
şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn.” (Bakara Suresi-216) (Olur ki, bir şey
sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz
onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.) “Bazı şeyleri seversiniz, onda şer olabilir. Bazı
şeyleri sevmezsiniz, onda hayır olabilir.”
Allah’ın evinde yüksek sesle bile konuşmak uygun değil; adam çıkmış Besmeleyi
çekiyor, “Bismillahirrahmanirrahim,”Elhamdülillah” deyince oradan bağırıyor, sesini
kesiyor, bir şamata çıkarıyor. Orada namaz kılınıyor, selam veriliyor, selam alınmıyor.
Selam vermek sünnettir, almak farzdır. Onu da yapmıyor. Önden Duha namazı kılınıyor,
ondan sonra edeple oturuyoruz orada, imam kalkıp konuşacak, imama bağırıyorlar,
susturuyorlar.
Bu iş doğrudan Allah’a karşıdır, Allah’ın emirlerini çiğnemektir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetine, zâtına hakarettir. Yani ne İslam’la ne insanlıkla alakası var.
Bu gâvur dedikleri gayrimüslim insanlar bile bize böyle yapmadı. Hâlbuki onlar yapsa bir
şey demezsin; gâvurdur, yapabilir. Ama bunlar bize din öğretecek insanmış gibi bu şeyi
yapıyor, senin İslam diniyle hiç alakan yok.
Bu milletin âdetine hiç uymayan bir şeydir; edebine, ahlakına uymaz. Misafirperver,
cömert insanlardır buradakiler. Kalkıp misafire öyle davranılmaz. İçimizi Allah bilir ama
dışımız İslam’dır. Gören, “sen Müslümansın” diye hürmet ediyor. Bunlar “Defol git!”
diyorlar. Allah’a şükür bizim ihvanımızın da ilhamıyla baktık ki burada yapacak bir şey
yok, daha fazla mesele büyümesin diye hemen oradan çıkalım dedik, Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in emrini yerine getirdik. Birisiyle bir münakaşa olursa sen cevap verme, Allah’a
havale et, şerri kapat.
Onlar işleri çok büyütecekti, Allah muhafaza etti. Niyetimiz Allah içindi, Allah da
kulunu muhafaza eder, oradan çekip gittik. Ama onların esas meseleleri, orada büyük bir

kavga çıkarıp da insanlar tasavvuf ehlini kötü görsün istiyorlardı. Onlar o memleketin
ahalisi de değil, başka yerlerden gelmişler, çok uzak yerlerden gelmişler. Onlar şer için
gelmişler. Şer istiyorlarsa, Allah şer verecek kendilerine. Biz de hayır istiyoruz, Allah hayır
verecek. Kimseyle kavga gürültü istemeyiz. Bizi ıslah edeceklerine, sokakta yüz binlerce
adamın dinden haberi yok, onları ıslah etsinler. Ama onlar ıslah değil de ifsat ediyorlar.
Onlara gidenler helak oluyor.
Biz de inşallah hayır istiyoruz, hayır buluruz inşallah. Allah iyilerle beraberdir,
kendine karşı gelenlerle olmaz. İnşallah bu söylediklerimiz faydalı olur da insanlar ne
olduklarını anlar. Bir de bir hayli yalan var ki; “Müslüman yalan söylemez.” diyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Her şeyi yapar ama yalan Müslümana yakışmaz, olmaz.
Vahabiler, Selefiler hiç dinlemezler; kafaları taş gibidir. “Taşa konuş daha iyi.” derlerdi.
Bunu otuz senedir duyuyorum, dün onu Allah bize gösterdi.
Caminin içinde “Müşrik!” diye bağırıyorlar. Cami içinde önlerde namaz kılan
insana, selam veren insana “Müşrik!” diye bağırıyorlar. Artık öteki insanlara ne diyorlar
Allah bilir yani. Demek onların insafına göre dünyada bir milyon Müslüman bile yok.
Gene de “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” dedik ama yine “Müşrik!” diyor.
Cennetin anahtarı “La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah” tır. “Onu söyleyen
kurtulmuştur.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Sırf o bir cümle bile insanı ebedi
saadete ulaştırır. Bizim millete söylediğimiz budur. Burada veya gittiğimiz neresi varsa
insanlara bunu söylüyor, bunu müjdeliyoruz.
Cennet çok geniş, herkes sığar, herkese yeter. Onlar da tersine, herkesi cehenneme
göndermek istiyorlar. Allah hayır isteyenlerle beraberdir. Onlar şer istiyor, biz hayır
istiyoruz, herkes hayır istiyor, onlar gene şer istiyor.
Onun için, üzülmeye gerek yok. Bizim ihvanlar, garipler çok üzüldü burada. Yani
bu mesele olduğu için mahcup oldular. Yok, öyle bir şey yok. Biz zaten alışkınız, fazla bir
şey yok, bizde de deli çok. Bu işte bir hayır var inşallah, görürsünüz inşallah. Bu hayrı
görürüz inşallah.
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