
MISIR 

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. 

 
Bu akşam Allah’ın izniyle Rebiülevvel ayı başladı. Mübarek olsun, hayırlı olsun. 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek himmeti, bereketi, şefaati üzerimize olsun 

inşallah.  

Peygamber Efendimiz‘in (s.a.v.) yolunda gidenler saadete kavuşmuş 

insanlardır. Fakir de olsa, hasta da olsa, her türlü dünya metaından mahrum bile 

olsa gene saadet ehlidir. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz‘e (s.a.v.) her türlü 

bereketi, rahmeti, inayeti, nazarı vermiş. 

Allah’a şükür 3-4 gün önce mübarek bir yer olan Mısır’a gittik. Peygamber 

Efendimiz’e (s.a.v.), ümmetine, İslam’a tabii olanlara bakıyoruz da Allah Azze ve Celle 

onlara dünyanın en kıymetli, en güzel yerlerini vermiş Allah’a şükür. İnsanlar farkında 

değil. İnsanlar iyiyi görmüyor, iyi olmayan şeylerin peşine düşmüşler. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki : “Bu zamanda insanlar iyiliği emreder, 

kötülükten nehy eder, sakındırır. Ahir zaman geldiği zaman tam tersi olacak. O zaman 

insanlar iyiliği men edecekler, kötülüğü emredecekler.”  

Kötülük dediği sırf haram işlemek değil. İyiliği emretmek de sırf ibadeti emretmek 

değil. İyilik dediği, bütün güzellikler iyiliktir. Allah (c.c.) sana diyor: “İyi şeyler yiyin, kötü 

şeye gitme.” Bu ne demek? Sırf necis olan şeyler değil de sana yaramayan şeyleri 

kastediyor. İyiliği öğretiyor, nerede güzellik varsa onu emrediyor. 

Şeyh Efendi betonu hiç sevmezdi. Beton da bir çirkinliktir. Beton komünistlikle 

beraber gelmiştir. İslam her türlü iyiliği emrediyor. Bu betonu da misal olarak veriyoruz, 

illa da onu söylemiyoruz. Bütün iyilikleri, güzellikleri Allah (c.c.) Ümmeti Muhammed’e 

vermiş. Allah (c.c.) İslam olana her türlü güzelliği vermiş ama maalesef insanlar kıymetini 

bilmiyor.  

Bakıyorsun, Türkiye’de doğu tarafları soğuktur diye çoğu insan oradan kaçıp 

İstanbul’a geliyor. Bu defa buradan beş beter daha soğuk olan Avrupa’ya gitmek istiyorlar. 

Soğuk moğuk dinlemiyor, kapı açılsın da oraya gidelim diyorlar. İşte Müslümanlar böyle 

bir şaşkınlık halindedir. Bu da iman noksanlığından, imanın azlığından kaynaklanıyor. 

Mısır için Nil-i Mübarek derlerdi. Osmanlı zamanında dünyanın en zengin 

ülkesiydi. Mısır hazinesi meşhurdu. Osmanlı’yı besleyen yerdi Mısır-ı Mübarek. İngiliz 



geldi, Osmanlı’yı oradan attılar. İngiliz gelince oralarda fitne fesat çıkarttı, İslam’ı böldü. 

Ondan daha sonra bu Komünist Rus geldi, büsbütün milleti rezil etti, üç kuruşa muhtaç 

etti. Para için yapmadıkları bir şey kalmadı. Beş bin seneden beri bu insanlar zulüm çekti. 

Yalnız İslam vaktinde biraz iyi oldular. Tabi şeytan bırakmaz, hemen kendi askerlerini 

gönderdi oraya. Orayı da fesada verdi.  

Çok mübarek bir yer, evliyalar çok, sahabeler binlerce. Sahabelerin, şehitlerin 

Seyyidi Hz. Hüseyin (kerremallahu veche) orada. Mübarek oranın bereketidir çünkü 

insanlar hürmet ediyor. Peygamber Efendimiz‘in (s.a.v.) torunlarından Seyyidina Zeynep 

Hazretleri de orada. Onlarca, yüzlerce, binlerce Sahabe var.  

Büyük evliyalardan da çok var. Ahmet Bedevi Hazretleri, İbrâhim Ed-Desûkî 

Hazretleri, İmam Şazili Hazretleri… Yani sayılmayacak kadar çoktur. O kadar makam var 

ki adım başı türbe. Türbeler bir de eski çünkü Mısır ta Hulefa-i Raşidin zamanında açılmış. 

Yani 1400 seneden beri Müslümanlık orada var. Bir de Ezher-i Şerif var. İslam âlemine 

büyük ulemalar yetiştirdi, dini muhafaza etti. Güzel bir yer dediğimiz gibi. Allah onlara, 

herkese gönül nuru versin.  

Şükredelim ki Allah (c.c.) bize bu güzel yerleri verdi. Ondan daha mühim olanı 

iman verdi, İslam’la müşerref olduk. Çünkü başka insanlar İslam’dan korkuyor, İslam’dan 

ürküyor. Onlar kandırılmışlardır. Tabi Allah herkese akıl fikir vermiş, araştırabilirler ama 

şeytan bırakmaz.  

Şeyh Efendi her gün şükür namazı kılardı. Allah bizi anadan babadan 

Müslüman yarattı diye şükür namazı kılmamız lazım. Çünkü öteki türlü biraz kısmeti 

olan, Allah nasip eden gene Müslüman olan oluyor ama tabi binde bir oluyor o vakit. 

Allah’a şükürler olsun.  

Allah (c.c.) İslam âlemine baş göndersin inşallah. Çünkü Allah her şeye kadirdir. 

İnşallah bekliyoruz. Ahir zamanın bütün işaretleri çıktı, inşallah Mehdi Aleyhisselam da 

çıkar. O inşallah İslam’ı toplar. O çıkmadan önce de Allah (c.c.) İslam’ı, hakiki 

Müslümanları muhafaza etsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 
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