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ALLAH BİZİMLEDİR 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 
Eûzü billâhi mine’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.  
Ebu Eyub El Ensari, Medet 

Tarikatun es sohbevel hayru fi cemiyya. 
 

Neydi adı mübareğin?(Şeyh Hazretleri burada gülüyor.) Niyazi Efendi. (Eyüp 
Sultan Dergahı’nda Niyazi adında yaşlı ve meczub bir kişi Şeyh Hazretleri’ni ziyaret etti ve 
kendisinden bazı isteklerde bulundu.) Allah razı olsun. Güzel şeyler söyledi. Meczuplar 
iyidir de meczuplarla fazla münakaşaya gerek yok diyor Şeyh Efendi Hazretleri. Çünkü 
onların sağı solu belli olmaz. Hal sahiplerini dağlar bile kaldırmaz diyor.  

Şeyh Efendi iyilikle muamele edin diyor. Burası keşke öyle olsaydı da herkes çıkarıp 
beş bin lirayı buraya koyabilseydi. Banka bile çıkarıp hemen veremez. Kendi ağzından 
çıkardığı lafla, güzellikle ayrıldı bizden. Ne yapalım? Allah hayırlısını versin. 

Hayır yapmak Allah Azze ve Celle’nin emridir. Dünyada yaşamamız hayır 
yapmak içindir. İnşallah Allah (c.c.) müstahak olan insanlara nasip etsin. Müstahak 
olmayan insanlara verdirmesin inşallah. Çoğu zaman insanlar Allah için para istiyor. 
İnsanlar da verirken Allah için veriyor. Ama o parayı alıp da başka yerlere kullanınca 
olmuyor. Veren insandan çıkmış oluyor artık. O, Allah için, halis verilmiş bir sadakadır, 
zekâttır. Çünkü insan karşısındakine güvenip veriyor. Ama o karşıdaki kişi verilen 
sadakayı, hayrı, zekâtı doğru olarak yerine ulaştırmayınca mesuliyeti onun oluyor.  

Peygamber Efendimiz diyor ki: “Kıyamet günü altından yapılmış ince bir tabaka 
olarak eritilir ve o kimselerin kafasından aşağıya dökülür.” Ama insanlar iki kuruşluk 
dünya için helal haram dinlemiyorlar. Helal gider mi diye Peygamber Efendimiz’e 
sormuşlar. Bazen gider demiş. Haram da gider, o yiyenin haramı da çoluk çocuğuyla gider.  

Tabi bu zaman ahir zamandır, neler görüyoruz. Adamlar Allah için deyip insanları 
ne kadar da kandırıyorlar. Sırf nefisleri için yapıyorlar bunu. Allah için, Peygamber için 
değil; başka maksatlara kullanıyorlar. Çok yanlış yapılıyor. Bu yaptıkları şeyler ahiretten 
önce dünyada da sorulacak. Bu yapılan hatalar dünyada, ahirete gitmeden önce de 
sorulacak. Onun cezasını çekecekler.  

Bir defa haram parada bereket yoktur. Bakıyorsun, adam çalıştığı bankayı soymuş 
gitmiş. Bir iki ay sonra adam yakalanınca bakıyorsun, paranın yarısını yemiş. Bu kadar 
parayı on senede bitiremezsin; adam birkaç ayda, birkaç haftada bitiriyor. E nasıl yiyor bu 
adam? Çünkü bereket yok, haram para. Hiçbir şey yok. Gidiyor. 

Hadi o bankayı soymuş gene bir derece, ondan daha beteri var. Zekât parası 
topluyorlar. Zekâtını bize vereceksin, talebe okutacağız, kurbanını vereceksin diyorlar. 
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Ondan sonra bu kurbanları kesip fakir millete vereceklerine, hepsini alıp Yahudilerin eline 
veriyorlar. Ondan sonra da biz Müslümanız diyorlar. Millet de saf, inanıyor. 

Bunlar Allah’ın sevmediği insanlardır. Bu insanlardan Allah dostu olamaz, Allah’ın 
evliyası olamaz. Bu gibi insanlardan uzak duracaksınız. Onların arkasından gidenlere de 
müstahaktır. İnsanları kandırıyorlar. Bir defa tarikatı kabul etmeyen insan yoldan çıkmış 
demektir. Tarikata girmeyebilirsin, onu anlarız. Ama tarikat lüzumsuz dersen; o vakit 
muhakkak bir yanlışlık var, bir hata var.  

Çünkü tarikat Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gösterdiği yoldur. Peygamber 
Efendimiz’in varisleri tarikat şeyhleridir. Kim varsa, onlar Peygamber varisidir. Ama 
istediği kadar kuvvetli cemaat olsun, vakıf olsun, dernek olsun, kim olursa olsun; tarikatı 
kabul etmeyen, hak tarikatı kabul etmeyen adamda bir sakatlık vardır.  

Hiçbir zaman Tarikatin Nakşibendiyyetil Aliye sultana karşı olmamıştır. Sultana 
karşı nasıl olmamıştır? Çünkü sultan da tarikata karşı değildir. Sultanlar tarikatın 
Meşayihlerine, Şeyhlerine hürmet ederdi. Onların nasihatlerini alırdı. Ama Türkiye’deki en 
büyük cemaat ve başları sultana muhalifti, sultana karşıydı. Demek ki onlar baştan bozuk.  

Onun için dikkat etsinler, iyice incelesinler. Boş yola gitmesinler, boşuna 
yorulmasınlar. Sultana karşı gelmek, halifeye karşı gelmek İslam’da yoktur. O ne 
demektir? Halifeye karşı gelmek, Hz. Peygamber’e karşı gelmek demektir. Sen kim olursan 
ol fark etmez. İster âlim ol, müftü ol, Şeyh-ül İslam ol; onların hiç biri karşı gelmez. Ancak 
tarikat dışı insanlar, edep bilmeyen insanlar bunu yapar.  

Boş yere yoruluyorlar. Bütün dertleri para toplamak. Başka şey yok. Parayı da 
dediğimiz gibi yerine götürseler gam yemeyeceksin. Para istiyorsan senin dervişlerin sigara 
içmesinler, sigara yerine parayı versinler. Ayda beş bin lira, on bin lira alırsın. Adam 
fakirim, çok dardayım diyor; ayda üç yüz liralık sigara içiyor. Millet böyle olmuş. 

Tarikat edep öğretir, insanlara doğru yolu öğretir, Hz. Peygamber’in yolunu 
öğretir. Başka şeyler felsefeden gelir. Bir türlü filozofluk gibidir. Tarikat dışı ne kadar 
adam varsa, onların bir ucu felsefeye kaçar. Felsefe de nedir? Felsefe bir nevi her şeyden 
şüphe etmektir. Şüphe milletin içindeki o hastalığı çıkarır ve her şeye şüphe ederler. 
Vesvese olur, şeytanın vesvesesini koyarlar başka şey değil. Allah Azze ve Celle bize doğru 
yolu göstermiş. Vesvese, şüphe şeytandandır. Allah’a sığınırız. Allah muhafaza etsin. Allah 
(c.c.) Ümmet-i Muhammed’e, bütün insanlara hidayet versin inşallah.  

En çok da bu bizim vatanımız Anadolu. Çünkü İslam’ın başıdır. Hiçbir zaman 
başını kaldırsın istemiyorlar. Ne kadar küfür ehli varsa, ne kadar dinsiz imansız varsa, ne 
kadar yoldan çıkmış insan varsa, ne kadar sapık varsa hepsi aleyhtedir. Bir kaşık suda 
boğmak istiyorlar. Hatta bir bakarsın, bu memleketteki şeytanların kuvveti kalmadı artık 
bitti dersin, gene bir yerden hortlar. 

Şimdi aynı şekilde, ne kadar azgın, ne kadar sapık fikirleri olan insanlar, ne kadar 
Allah’a, Peygamber’e, İslam’a düşman olan insan varsa, bütün küfür ehliyle, düşmanla 
beraber saldırıyor. Tarikat dışındaki cemaatler şeytanın öğrettikleriyle, felsefeyle hareket 
ediyorlar. Felsefe de insanlara dine karşı, İslam’a karşı ve şeytanla beraber olmalarını 
emrediyor.  
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Bu zamanda kâfirlerle beraber olmayın, sakın kanmayın. Çünkü Allah Azze ve 
Celle diyor: 

 

واْ فَتََمسَّكُُم النَّارُ َوالَ تَْرَكنُواْ ِإلَى الَِّذيَن َظلَمُ   

 

 

  “Ve lâ terkenû ilâllezîne zalemû fe temessekumun nâru” (HUD Suresi-113) 
Zalimlerle beraber olmayın, onlara meyil etmeyin diyor. Ne için? Meylederseniz ateş size 
de gelecek. Demek onlara Allah’ın izniyle ateş gelecek. Hepsini yakacak, onlarla beraber 
olanları da yakacak! 

Bütün dünya küfürdeyken, en koyu küfür Mekke’deydi. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) o küfrün içinde tek başına çıktı. Allah (c.c.) dinini onunla çıkarttı. Bütün dünya 
onun nuruyla nurlandı. Tek başınaydı, korkmadı, yılmadı, hiçbir şüphe etmedi. Allah 
bizimle beraber dedi.  

Hatta en kötü vakitte bile,  

 

َ َمَعنَا  الَ تَْحَزْن ِإنَّ اّلله

 

“Lâ tahzen innallâhe meanâ” (Tevbe Suresi-40) dedi Ebu Bekir Sıddık’â. “Korkma, 
hüzünlenme, Allah bizimle beraberdir.” Allah Müslümanla beraberdir. İstediği kadar kâfire 
yaltaklansın; cemaatti, bilmem neydi fark etmez. Allah kâfirle beraber değildir. Allah 
bizimle beraberdir. Peygamber Efendimiz’in sözüdür bu.  

İnşallah hepsi yanacak. Vakit yaklaşıyor Allah’ın izniyle. Allah’ın vaadi, sözü haktır. 
Olacak inşallah. İnşallah o günleri de tez zamanda görelim. Mehdi Aleyhisselam’ı görelim. 
Dünya Müslüman olur. Müslüman olmayan ne kadar azgın varsa hepsi yanıp gidecek.  

Şeyh Efendi yedide biri kalır derdi. O kadar azdılar ki artık, az kaldı. Geçen gün 
gene koymuşlar; yok karikatür yapmış, yok bilmem ne yapmış. Senin karikatürün ne 
olacak? Allah (c.c.) siz daha çok azıp da daha fazla azap göresiniz diye önünüzü açıyor. 
Allah’la savaşıyorsunuz, çekeceğiniz var. Allah (c.c.) yakacak hepinizi, hem dünyada hem 
ahirette.  

Kâfir en kötü şeydir. Küfürden sonra günah yok diyor Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) O kadar büyük bir günah ki küfür olduktan sonra artık bu insan içki içmiş, adam 
öldürmüş, bilmem ne yapmış, soymuş soğana çevirmiş, hiç biri mühim değil. Hiçbir şey 
küfür kadar günah değil.  

Küfür, Allah muhafaza. Türkiye’deki insanlar da bazen kâfirle beraber oluyorlar. 
Kendilerini bir şey zannediyorlar. Sen kimsin? Sen bu kâinatın içinde toz bile olamazsın. 
Adam kalkıp da hürriyet, mürriyet var; yok basın özgürlüğü, masın özgürlüğü diyor. Yahu 
sen hep basın olsan ne olursun! Yedi sülalen basın olsa ne olur! Çekeceğiniz var. Azgınlar. 
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Basınmış, bassınlar sizi. Kıbrıs’ta basmak demek ezmek manasındadır. Araba bastı diyor 
yani araba ezdi.  

Hiç umurunuzda olmasın. Kimse korkmasın, etmesin. Üzülmeyin, Allah bizimledir. 
Allah tez zamanda zahir etsin. Allah dedikten sonra yedi düvel karşımızda duramaz 
Allah’ın izniyle. Allah Müslümanlara yardım etsin. Bu vatanı ikinci defa bu rezillerin eline 
bırakmasın inşallah. 

Velhamdülillahi Rabbil alemin 

El Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin  

03 Ekim 2015 tarihli Sohbeti / Eyüp Sultan Sohbetleri 


