
 
 

 

 

 

 

 
İSLAM’IN BAŞI 

 
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 

Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 
 

 Bu zor günleri selametle geçirsinler, inşallah selamete ulaşsınlar. Bu günler, 
dediğimiz gibi ahir zaman olduğu için epeyce zor günlerdir. İnsanlar iyi yapıyorum 
zannediyor hâlbuki yanlışta oluyorlar. Doğru yapıyorum zannediyorlar, hatada oluyorlar. 
Bu da neden? Çünkü hakiki mürşit yok, hakiki mürşide tâbi değiller. Onun için, başta 
yaptıkları iyi görünse bile, daha sonra hata olduğu ortaya çıkıyor. Artık o vakitte dönüşü 
olmuyor, pişmanlık oluyor, o yapılan şey düzelmiyor.  

Derler ya, kırılan cam düzelmez, bardak düzelmez. O misal, yapılan çok şeyler var. 
Müslümanları kandırmışlar, ondan sonra; “Size bunu yapacağız, şunu yapacağız, bunu 
vereceğiz, şunu vereceğiz, hak sizindir, sizin sahip olmanız lazım, biz size yardım 
edeceğiz…” diye çok vadettiler ama bu vaatlerin çoğu yalan. Elindekini de aldılar, elinden 
almayı bırak, hayatlarını da aldılar, bırakmadılar, tükettiler götürdüler.  

Onun için, dikkat etmek lazım. Sonradan olan bütün bu hareketler Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşmayan, O’na vasıl olmayan şeylerdir. Böyle ne gibi şeyler varsa 
hepsi sonunda hüsran olur. Ne kadar iyi gözükürse gözüksün, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e ulaşmadı mı onda hayır yok, onda şer var. Hayır gözükse bile şer var. Hiçbir 
hareket, hiçbir şey yok ki Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşmadan hayır olsun. Hiç 
görülmemiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından şimdiye kadar hiçbir 
müessese yok. Kaç tane hareket çıktı, kaç tane cemaat çıktı filan, hiçbirinin eseri kalmadı. 
Birkaç tane değil de binlerce çıktı, hepsi tükenip gitti. Kalan tarikatlardır, tarikat-ı 
aliyelerdir. Onlar doğrudan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşıyor, başı Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), sonu da bu zamana geliyor.  

Ötekiler de yok bilmem şu hareketti, yok bu cemaatti, yok bu şeydi, hiçbiri için 
temiz diyemeyiz, hepsi şeytanın uydurduğu şeylerdir, İslam’ı yıkmak içindir. İslam’a yardım 
ediyor diye gözüküyorlar yahut biz hakiki Müslümanız deyip çıkıyorlar ama esas gayeleri, 
sinsi gayeleri İslam’ı yıkmaktır. Çünkü dışarıdan yıkamazlar, içinden çürütmeye 
uğraşıyorlar.  

 



 
 

 

 

 

 

Maalesef kendini çok akıllı zanneden insanlar var, hele okumuşlar, onlar çok daha 
cahil oluyor, çok daha kanıyor. Biraz pohpohladın mı istediğin gibi bin, sür kendisini, 
nereye götürürsen götür, öyle oluyor. Bilmeden İslam’a zarar veriyor, bilmeden İslam’ı 
yıkmaya yardımcı oluyor. İslam yıkılmaz ama insanlar zarar görür, itikatları gitmiş olur, 
imanları zayıflamış olur, ahiretleri kazançsız olur, kazançları az olur. Bizim ecdadımız, 
bütün halifeler, Osmanlı padişahları Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ulaşır, O’nun 
halifeleridir. İslam halifesi demek, Allah’ı yeryüzünde temsil eden, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’i temsil eden mübarek kişidir, şahıstır.  

Onlar işte tükettik diye, kaldırdık diye şey yapıyorlar ama ondan sonra da zaten 
hayır olmadı. Yok, bu Müslüman hareketi var, şu Müslüman hareketi var, biraz karıştırın, 
dibini kazın, ondan sonra söyleyin bu neyin nesidir. İslam’ı dinamitlemeye kalkan 
insanlardır. Tarikattan geçtik, tarikatı kabul etmemeleri artık en kolayı oldu. Şeriatı, 
mezhepleri istemiyorlar. Mezheplerden başka hadisleri de istemiyorlar. Kur’an’ı aç, 
istediğin gibi hükmet, kafana göre takıl, böyle olmuş yani. Böyle din mi olur? 

Bakkal, çoban açıp da bir şey anlar mı? Olabilir, anlar, bu cahil insanlardan, âlim 
diye geçinen insanlardan çok daha iyi anlayabilir. Edebiyle, hürmetiyle otursa, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etse, Allah ona da açabilir. Ama Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e hürmet etmeden, kalkıp da hüküm vermeye kalkarsa bütün yaptıkları 
cehennemde kendine yer ayırması olur, başka bir şey değil. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in söylediği gibi: “Kim ki kendi kafasına göre fetva verirse, cehennemde yerini 
hazırlasın.” Bütün bu yapılan şeyler de aynı şekildedir. 

Allah baş yaptı, ecdadımızın sayesinde, Osmanlı’nın sayesinde İslam dünyasının 
başı buradadır, İslam’ın başı bu ülkedir. Bu örnek olacak, onun bunun peşine koşturup da 
onların peşinde kuyruk olacağına, Allah bizi baş yapmış. Bütün İslam âlemi, Allah’a şükür 
İslam’ın olduğu en son yere kadar Allah bize nasip etti. Hepsi oradan buraya bakıyorlar. 
Ne Suudi Arabistan’a bakıyor ne başka memlekete bakıyor, hepsi bize bakıyor. E biz de 
kalkıp başka memleketlerin peşine koşturuyoruz. Yok abdonun, yok bilmem albaninin, 
yok afganinin, yok bilmem kutubun… Onların hepsi ajan, mason. Bundan daha ilerisi mi 
var? Onların peşine gidilecek değil, onlar kuyruktur. Kuyruk da değil, Şeyh Babanın (k.s.) 
dediği gibi onlar fışkıdır, necasettir. Biz başız burada. Bütün İslam Âlemi sizin peşinize 
gider. Bir şey duydunuz diye onun peşine gitmeye, koşturmaya gerek yok. 
Bismillahirrahmanirrahim 
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 “Ya eyyuhellezine amenu in caekum fasikun bi nebein fe tebeyyenu” (Hucurat 
Suresi – 6) “Ey iman edenler! Eğer fasık bir kimse size bir haber getirirse doğru olup 
olmadığını araştırın.” “Fasık, cahil, dinden imandan haberi olmayan bir adam ‘Şu adam 
böyledir, bu adam böyledir…’ diye sana bir şey dedi mi, araştır.” Bu nasıldır, bu nedir, iyi 
midir, kötü müdür diye araştır, bilinir. E artık bu dünyada gizlisi saklısı yok. Bakın, ondan 
sonra harekete geçin. En mühim şey, burada dediğimiz gibi, millet galeyana geliyor, 
lüzumsuz yere galeyana geliyor. Hatırlıyorum, Humeyni çıktığı vakit bizim buradaki 
Müslümanların hepsi bayram etti. En son ne çıktı gördünüz işte, hain oldu. İran’da bile 
millet illallah çekiyor. Yani bu gibi şey gerekmez. Subhanallah, la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim.  

Millette hiç düşünce yok, biri bir şey söyledi mi “Bu okumuştur, profesördür, 
şeydir, biz bunun peşine koşturalım.” derler. E koşturup da ne yapalım? Bir şey olmuyor, 
zarar oluyor, bir faydası olmuyor. Onun için, okumuşuz diyenlerin, biliyoruz diyenlerin 
Allah biraz basiretlerini açsın da iyiyi, kötüyü bilsinler. Çünkü milletimiz saf millettir, 
doğru yolda olmasa bile onların bereketine gene bu memleket idare oluyor, gidiyor.  

Onun için, dikkat etmek lazım, Allah’tan yardım istemek lazım. Allah sevdiği 
kullarının hürmetine yardım eder, salih kulları hürmetine yardım eder. Allah de, millet 
deme. İki kuruşluk dünya için olmayacak laflar işitiyoruz. Bu dünya için değmez, sen 
Allah’a tevekkül et, lüzumsuz laflara gerek olmadan Allah yardım eder. Sen istersen dünya 
kadar doldur, istediğin gibi konuş, Allah yardım etmedikten sonra bir faydası olmaz.  

Allah’ı unutmayalım, Allah’tan yardım isteyelim. Allah bu millete zeval vermesin, 
doğru yoldan ayırmasın, şeytanlardan muhafaza etsin. İnşallah yıkılmayacak, baş olacak, 
devamlı baş olacak. Lüzumsuz olanlar dökülüp gidecek, halisler, salihler, ihlaslılar kalacak 
inşallah. Onlar çer çöptür, ehemmiyeti yok. Nasıl Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e şimdi 
binlerce hareket ediliyor, nasıl milyonlarca sapık adam geldiyse hepsinin esamesi kalmadığı 
gibi, bunlar da gider, cevher kalır inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
21 Haziran 2019 /18 Şevval 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı  


