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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 meclisler insana kuvvet verir, manevi kuvvet verir, ferah verir, sürur verir. 

Bu meclislere gelenler hem huzur bulur hem de Allah’ın indinde sevap kazanır. Çünkü 

bu meclislere Allah’ı zikretmek için gelinmiştir. Allah’ı zikrettin mi ferah bulursun. 

Başka bir şeyden bulunmaz.  

 Dünya artık ahir zamana gelmiş. İnsanlar zaten akılsızdı, büsbütün akılsız 

oldular. Hadis-i Şerif diyor ki: “Allah bir şey murat etti mi ilk başta insandan aklını 

alır, ondan sonra yapacağını yaptırır.” Ondan sonra, “Allah Allah ben ne için böyle 

yaptım?” diye sorar insan. Şimdi artık kıyamet yaklaştı, tek tük insana değil de bütün 

insanlara Allah Azze ve Celle bu akılsızlığı vermiş. 

İslam olan insanlar hallerine şükretsinler, şikâyet etmesinler. Hele bizim gibi 

rahat olup da Allah’ın izniyle bu memlekette yaşayan insanların şikâyet etmesi hiç iyi 

olmaz. Allah’a şükretsinler, hamd ü senalar etsinler. Allah bir insanı bir yerde yarattı 

mı oraya inecek iyilik de kötülük de Allah’tandır. Bu şanstır. Allah istiyorsa sen O’nun 

işine karışamazsın.  

Allah’a şükürler olsun ki bizim atalarımız, Osmanlı, bu yerleri Allah Allah 

diyerek, kanlarını dökerek alıp da tapusunu kıyamete kadar bırakmışlar. İslam olarak 

kalır inşallah. Çok Müslüman yerler var, oralarda da çok kan döküldü. Müslümanların 

kanı, kâfire göre hiç kıymeti olmayan bir şeydir ama Allah katında her damlası 

dünyaya bedeldir. Gene de binlerce şükür diyeceksiniz, dua edeceksiniz. Allah (c.c.) 

İslam’ı, bu memleketi muhafaza etsin ki İslam’a başlık yapıyor, İslam’ı kayırıyor, 

gözetiyor.  

Televizyon için şeytan dolabı derdi Şeyh Efendi. Artık daha büyük şeytan 

dolapları çıktı, o artık onların yanında çok hafif bir şey kaldı. Televizyonda haberleri 

dinliyoruz ama haberler de artık maskaralık oldu. Yani hiç haberle alakası olmayan 

şeyler koyuyorlar. İki gün önce bir dünya haberi izledik. Dünyanın öbür ucunda bir 



memleket, o memlekette iki gün de radyo ve televizyon sevgili cumhurbaşkanlarının 

söylediklerinden, gösterdiklerinden başka şey söylemez. Dünya o kadar onlar için. O 

memlekette bir nene, iyicene boyanmış, yerli kostümünü de giymiş üstüne, entariler 

mentariler, gülerek milletine müjde veriyor. Millet orada açlıktan ölüyor. Sokaklar 

falan fakirlik dolu. Bizim sevgili başkanımız, cumhurbaşkanımız, liderimiz, sevgili 

liderimiz, liderimizin oğlu…sülale boyu anlatıyor. Komünist krallık olmuş herhâlde, 

maskaralar. 

Eee neymiş müjde vereceğin şey? Hidrojen bombası yapmış. Millet bir 

tezahürat, bir alkış. Herifler açlıktan ayakta zor duruyorlar, bir de röportaj yapıyorlar. 

Nasıl hissediyorsun diyor. Çok rahatladık diyorlar. Allah bilmiyor onlar. Allah’a şükür 

diyecekler ama Allah tanımazlar. Adamlar tam dinsiz imansız yani dinle hiç alakaları 

yok. Allah desen zaten kafa gider herhalde. Çok çok memnun olduk diyorlar. Bu 

liderimiz ne kadar akıllı adammış. Biz böyle açlık çekip de öleceğimize hep birden 

geberip gideriz!  

Allah böyle memleketler de yarattı. Onun için binlerce şükür ediyoruz ki biz 

öyle memleketlerde yaşamadık. Bu en kötüleridir, daha hafifleri de var. Komşumuzu 

da görüyorsunuz. Bütün ülkeyi yaktı, memnunum memnunum diyor adam. Her tarafta 

böyle zulüm var. Kırk sene, elli sene, Osmanlı’dan sonra hep zulümle geçiyor.  

Allah’a şükür bizim memlekette beş vakit ezanı duyuyorsunuz. Bazı yerler var, 

Müslüman ülkeler, bizim tarikatın çıktığı yerlerde ezan sesi duyamazsın, yasak. 

Başörtüsü taktı mı kadınları hapse atarlar. Zulüm artık her tarafı kapladı. Bu da demek 

ki kıyamet o kadar daha fazla yaklaştı. Bu zulmü Allah’ın izniyle ortadan kaldıracak 

Mehdi Aleyhisselam’dır. Allah onun günlerine yetiştirsin. 

İnsanoğlu belli olmuyor, Allah’ın dediği gibi oluyor. Biz bir an önce olsun 

isteriz ama “Ente turidu, ene urid, vallahu yef’alu ma yurid” diyor. Sen istersin, ben 

isterim ama Allah istediğini yapar. Kendi istediği gibi takdir eder. İnşallah Peygamber 

Efendimiz’in (s.a.v.) söylediği işaretler yaklaştı.  

Allah İslam âlemini tez zamanda kurtarsın. Mehdi Aleyhisselam çıkınca 

İslam’dan başka din kalmayacak. Artık o vakit ne cizye var ne vergi var. Ya 

Müslüman olursun yahut Müslümana zulmettiğin gibi sen de burada kalamazsın.  

Barış seven, Budistler dedikleri insanlar Müslümanları cayır cayır yakıyorlar, 

her tarafta görüyoruz. Budist rahipler çoluk çocuk demeden Müslümanları yollara 

dökmüşler, cayır cayır yakıyorlar. Oradan gelen ihvanlarımız var, akşam saat dört oldu 



mu evden dışarı çıkamazlar, yasak. Çıkarsa artık kendi sorumluluğunda. Her tarafta 

Müslümanın kanı bu kâfirlere helaldir.  

 

Onun için Mehdi Aleyhisselam çıktığı vakit hak ettiklerini bulacaklar. 

Gâvurdan dost, domuzdan post olmaz derler ya, bu günlerde bu sözün tam hakkını 

veriyorlar. Kâfirlerden güvenecek hiç biri yoktur. Allah’a güveniyoruz. En iyi dost, 

dostumuz Allah’tır.  

 

هَّللاِب َىفَكَو هَّللاِب َىفَكَو ًاديِهَش ِ  ًابيِسَح ِ

“Ve kefâ billâhi şehîdâ, ve kefâ billâhi hasîbâ” (Fetih Suresi 28/Ahzab Suresi 39) 

Allah Azze ve Celle zaten hepimize yeter. Onlar ne olacak ki? Allah Azze ve 

Celle’nin kudretinin karşısında üç beş tane toz bile değiller. Ne atom bombası ne 

hidrojen bombası bir şey değildir. 

Ama ahir zaman olduğu gibi, çok fazla deli adam başa geçti. Olacak, kıyamet 

kopacak. Bundan yirmi otuz sene önce kimse bu olanlara inanmazdı. On sene önce 

desen, gene o kadar inanmazlardı. Bir Saddam vardı, deli derlerdi ama adam da deli 

değilmiş. Sonra anladılar ki adam İslam’ı müdafaa etti. Bu kadar fitnenin karşısında 

durdu.  

İşte insanoğlu bilmiyor. İnşallah iyi insanlarla idare edilelim. Allah bu insanlara 

da kudret versin. Bu zaman fitne zamanıdır. Savaşta at değiştirilmez derler. Bu zaman 

için bu söz geçerlidir. Bu insanlara sıkı sıkı dua edelim, onları tutalım. Bazı 

Müslümanlar arasında da çok fitne var, ayrılıklar var.  

Ülûl emre karşı gelmek büyük günahtır. Amirim diye geçinen herifler de bunu 

dinlesin. Ülûl emre karşı gelinmez. Beş vakit namaz kılan, cumada bayramda her 

zaman cemaatin içinde olan insanlara senin karşı gelmeye hakkın yok. Karşı gelince 

fitne yapmış olursun, sonra onun da hesabını verirsin. Fitne yapan için lanet var.  

Âlimim diyen, İslam’ı bölen, o insanlara arkadan vuran, arkadan vuranlara da 

destek veren kim varsa hepsine lanet olur. Allah’ın laneti fitne yapanlaradır. Bizim 

kimseye lanet edeceğimiz yok ama Allah’ın laneti var diyor. “El fitnatu naimatun, 

laenallahu men eykazaha.” (Hadis-i Serif) Fitne yapana ayetlerde de hadislerde de çok 

lanet okunmuş. Onlara tabi olmayın, o insanlarla muhatap olmayın. 



Çok saf insanlar var. Saf insanlar biz iyilik yapıyoruz zannediyorlar. Hem 

kendilerine hem insanlara hem bu vatana kötülük yapıyorlar. Vatana hıyanet etmek 

sırf kanunen suç değil, Allah Azze ve Celle katında da büyük bir suçtur.  

Büyük günahlar hangisidir? İçki içmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak, ana 

babaya karşı gelmek. Bu büyük günahlar aralarında savaştan kaçmak da var. Savaştan 

kaçarsan büyük günah işlemiş olursun. Onun hesabını vereceksin çünkü bir insan 

savaştan kaçarsa olabilir ki asker bozguna uğrayabilir.  

Arkadan vurup memlekete zarar vermek de aynı şekildedir. Hepsinin hesabını 

verecekler. Bilip de bu işi yapan daha fazla mesuliyet taşıyacak. Her insan, yoldan 

çıkarttığı insanın da günahını boynuna alıyor. Bir tanesinin bir tane, iki tanesinin iki 

tane, eğer bin tane ise bin tanesinin günahı o kimsenin boynundadır.  

 

Onun için tövbe edin, hakiki gözyaşları akıtın. Sahte gözyaşları akıtmayın. Para 

için gözyaşları akıtmayın. Allah için, İslam için, Hz. Peygamber (s.a.v.) için gözyaşı 

akıtın. Senin başında Allah’ın bir lütfu var, onu takdir et. Neler gördü bu memleket, ne 

kadar eziyetler çekti. Kur’an okutuyor diye hapislerde mi kalmadılar, sarık taktı diye 

idam mı edilmediler! Neler gördü bu memleket. Nankörlük güzel bir şey değildir. 

Nimeti inkâr etmek güzel bir şey değildir.  

 

İnsan olun, teşekkür edin. “Fezkuruni ezkurkum veskuruli,” (Bakara:152) diyor 

Allah Azze ve Celle. Allah’a şükredin. Şükürler olsun Allah’ımıza. “Va bissukri 

yadumun ni’am,” Nimetler şükürle daim olur. Allah’ın en büyük nimeti İslam 

nimetidir, afiyet nimetidir. Sulhtan, emniyetten daha büyük, emru amandan daha 

büyük nimetler olamaz.  

 

Rahat gidip geliyoruz Allah’a şükür. Korku yok, bir şey yok, ona şükretmek 

lazım. Allah muhafaza etsin. İslam’ın başı burasıdır, Osmanlı buradadır. Tez zamanda 

Mehdi Aleyhisselam gelsin de bu emanetleri alsın. 

 

İnşallah bütün dünya Müslüman olacak, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 

müjdesiydi. O’na iman etmek, itikat etmek farzdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 

sözü neyse onu tasdik etmek lazım.  



 

Ve min Allahu’t tevfik. 

El Fatiha. 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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