
 

 
 
 
 
 
 

FATİHA-İ ŞERİF’İN FAZİLETİ 
 

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. 

 
 Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, O’na hamd-ü senalar olsun. Fatiha suresi budur. 
Birinci olarak Allah’a hamd-ü senalar olsun diyor. “es-Seb’ül-Mesânî” diyor. (Fatiha 
Suresi’nin diğer adı: Övülen yedi ayet) Yedi tane hamd-ü sena olarak, yedi ayet. Kur’an’ın 
birinci suresidir. İnsanlar okur, şifadır. Bereket var, hayır var, tabi bir de insanlar hidayete 
gelsinler diye içinde davet var.  
 
 Allah (c.c.) bütün âlemlerin Rabbi’dir. Allah ile beraber olunca telaş etmeyin diyor. 
Allah (c.c.) sırf bu ufak dünyanın değil, bunun haddi hesabı olmayan bütün mülkün 
sahibidir. O’nun mülkünü anlamaya, onu hesap etmeye yahut onun büyüklüğünü idrak 
etmeye akıl aciz kalır.  
 
 Bize hidayet ver, doğru yolu göster diyor. Bize o güzel yolu göster, onun bereketini 
üzerimize daim eyle. O yol ki nimetleri o insanların üzerinedir. Hidayete nail olanlar en 
büyük nimete kavuşmuşlardır. Allah’ı bildikten sonra maddi nimetler de büyük nimettir 
ama Allah’ı tanımadıktan sonra, doğru yolda olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yoktur. 
 

Doğru insanların yolunda dosdoğru, sapıtmadan gidelim. Bazı insanlar iki kitap 
okuyunca, üniversiteyi bitirince yahut bir yerde okuyunca etrafta kendinden daha büyük 
bir kimseyi görmez, diğerlerini küçük görür. O yolda değil de Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) yolunda, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) gösterdiği güzel yolda gidelim.  

 
Bize yardım et Allah’ım diyor. O yol ki kötü insanların olduğu yol değil, güzel 

yoldur diyor. Bizi üzerinde gazabın ve öfkenin olmadığı kullarından eyle Allah’ım. Bu, 
Fatiha suresinin kısa bir özetidir. Onu tefsir etmeye, O’nun hikmetlerini söylemeye ciltler, 
kütüphaneler yetmez. Ama gene de ne kadar kısa olsa bile insanlara yetiyor.  

 
İnsanlar telaş ediyor. Telaş etmeyin! Allah bize doğru yolu göstermiş. Bütün dünya 

o yolda olmasa bile bir tesiri yoktur. Onlar o nimete kavuşmamış, şeytanlar gibi, Allah’ın 
gazabına layık olmuşlar. İstedikleri kadar Allah’a karşı gelsinler, istedikleri kadar bu yolda 

 



 
 
 
 
 
 

olan insanlara zulüm etsin, iftira atsınlar veya her türlü hile, tuzak yapıp, kötülük 
düşünsünler; onların yapacağı ancak bu dünyadadır, o da yapabilirlerse. 

 
Allah’ın dediği oluyor. Allah her şeye bir vakit vermiştir. Bu ahir zamandır. 

Şeytanın avanesi, askerleri son safhaya gelmişlerdir; insanlıklarından çıkmış, 
şeytanlaşmıştırlar. Öyle olması lazım ki bu değişsin, Allah (c.c.) bir kurtarıcı göndersin. 
Onu da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vaat etti.  

 
Bu dünya zulümle, kötülükle dolacak, son haddine yetişecek ki Efendimiz’in (s.a.v.) 

neslinden bir zat gelecek. Adı Efendimiz’in (s.a.v.) adı gibi, annesinin adı Efendimiz’in 
(s.a.v.) valide-i muhteremesinin adı gibi, babasının adı da gene Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) babasının adı gibidir. Onu bekliyoruz. Onun için Müslümanlar sabretsinler. Allah’ın 
izniyle vakit yaklaştı çünkü bütün dünya Müslümanlara karşıdır.  

 
Müslümanım deyip de Müslümana zulmeden Müslüman değildir. Kâfirle 

birlikteyse, onu seviyorsa, onunla haşr olacak. Müslüman zulmetmez. Müslüman, 
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) gösterdiği yolda olur. Kendi kafasına göre Müslümanım 
diyen insanların İslam’la alakası yok. Müslümanı Allah bilir, münafığı da Allah bilir. 
Müslümandan daha çok münafıktır onlar, münafık ve fâsık. Doğru yolda olan 
Müslümanlar değillerdir.  

 
Bütün gayrimüslim dünya Müslümanlara karşıdır çünkü ahir zaman oldu, vakit 

yaklaştı. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dediği şeyler teker teker çıkıyor. İnşallah müjdesi 
olan Mehdi Aleyhisselam gelince dünya adaletle, güzellikle dolacak. Nasıl zulümle, 
kötülükle, çirkinlikle dolduysa; O tam tersini yapacak, adalet getirecek, güzellik getirecek, 
iyilik getirecek. 

 
O da kerametlerle gelecek. Şimdi gün geçmiyor ki Mehdi’yim diyen olmasın. Her 

gün üç beş tane ben Mehdi’yim diyen çıkıyor. Ama o insanlarda Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) dediği özellikler yok. Şeyh Efendi’nin bize anlattığı, Mehdi Aleyhisselam’ın vasıfları 
hiç yok. Çünkü Mehdi Aleyhisselam insanları böyle teker teker ikna etmeye kalkmayacak. 
Kerametle tekbir getirdi mi kalbinde iman olan bütün insanlar Mehdi (a.s.)’ın çıktığını 
anlayacaklar, duyacaklar.  

 
Ben Mehdi’yim diye birer birer insanları ikna etmeye kalksalar, bu insanları ikna 

etmeye değil üç sene, bin sene, yüz bin sene bile yetmez. Onun için hakiki Mehdi daha 
çıkmadı, inşallah yakındır. O çıkınca Allah’ın izniyle bütün dünya Müslüman olacak, bir 
tane kâfir kalmayacak. Allah’ın vaadidir bu, Mehdi Aleyhisselam çıkınca, ahir zamanda 
bütün dünya Müslüman olacak.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ondan sonra tabi kıyamet yaklaşmış olur. Ondan sonra hadiseler var ama esas 

mühim olan Mehdi Aleyhisselam’ın çıkması ve bu zulmün sona ermesidir. Allah tez 
zamanda çıkarsın da bu insanları zulümden kurtarsın inşallah.  

 
Artık hakikaten zulüm var. Zalim zalimi tutuyor, mazlum kabahatli oluyor, öyle bir 

dünyadayız şimdi. Bütün dünya zalimin yanında, mazlum ses çıkaramıyor, mazlum 
kabahatli olmuş. İşte bunun için Allah Azze ve Celle Mehdi Aleyhisselam’ı gönderecek, 
herkesin hakkını alacak. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın çünkü en büyük nimet 
budur. Buna şükretmek lazım.  
 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Ocak 2016/5 Rebîülâhir 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı 


