
	
	

	

	

	

	

 
İSLAM’IN ÖĞRETTİKLERİ YETER 

 
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.  

Ebu Eyub El Ensari, Medet 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir. Tarikat imamımız İmam 

Nakşibendi Hazretleri (k.s.) her sohbette söylermiş. Himmetleri üzerimize hazır olsun diye 
teşebbühen biz de söylüyoruz. Şeyh Efendi ile bayramda beraberdik, ihvanlara selam 
söyledi. “Dua etsinler.” diyor. Dua, Allah’ın sevdiği şeydir. Kibriya sahibi Allah’tır. Bunun 
için Allah birdir, şeriki yoktur. Kalkıp da insan kibirlenince Allah’a ortak koşmuş gibi 
oluyor, şerik yapmış gibi oluyor. Şerik dediği, ortak demek. Onun için kibir en kötü 
sıfatlardandır.  

Şeyh Efendi, kim gelirse herkese “Dua edin.” diyor. Zaten Şeyh Efendi’de kibir 
yok. Şeyh Efendi herkesi Allah’ın kulları olarak görüyor, herkese o nazarla bakıyor. 
Ubeydullah Ahrar Hazretleri (k.s.) de öyle, her gelene “Dua ediniz.” dermiş. Diyor ki: “Bu 
mertebeye duayla nail oldum, en yüksek makamlara duayla eriştim.” Onun için, 
kibirlenmeden, bu iyidir, bu kötüdür diye ayırt etmeye gerek yok, birbirimize dua edelim. 

Dua ederek bir şey kaybetmeyiz, bilakis dua ibadettir. Onda muhakkak büyük 
faydalar var. Bazen insan farkına varıyor, çoğu zaman farkına varmıyor. “Dua ettim, kabul 
olmadı.” diyorlar yahut “Dua ettim, çok dua ettim, iki aydır dua ediyorum ama daha bir 
şey olmadı.” diyorlar. O dediği şeyin farkına varmıyor ama söylediği şey ahmakça da olsa 
insan dua yaptı mı Allah onu boş çevirmiyor. Bu dünyada olmazsa ahirette olur. Ahirette 
insan diyecek ki: “Keşke dualarımın hiçbiri dünyada kabul olmasaydı, hepsi buraya 
kalsaydı.” Allah Azze ve Celle o kadar kerem sahibidir, veriyor yani.  

Allah’ın sıfatlarında yüksek şeyler var, kötü şeyler olamaz. Allah cömerttir, 
kerimdir. Cömert insana gelip de boş dönen olmaz. Artık Allah Azze ve Celle’yi siz 
düşünün. Her şey elinde, boş mu çevirecek, katiyen haşa! Verir ama bir hikmetle. Tabi 
insan onu zanneder ki bazıları “İki aydır dua ediyorum.” diyor, bazıları “on senedir” diyor, 
bazıları “Kaç senedir dua ediyorum ama kabul olmuyor.” diyor. Hâlbuki zaten ömrün ne 
kadardır? Yüz sene bile yaşasan göz açıp kapayıncaya kadar gitmiş olursun. 

 



	
	

 

 

 

 

O dualarının karşılığını ebedi hayatta, ahirette buluyorsun, boş olmadığını orada 
anlıyorsun. Ondan sonra tabi yaptığı densizlikten dolayı da ahirette utanacak. “Bu kadar 
ikram olmuş, benim haberim yok. Bir de o kadar zırıldadım, söylendim, olmuyor diye 
isyan ettim.” diyecek. İnsanlar bazen isyana gidiyor ama Allah Azze ve Celle affeder. 
Ondan dolayı da insanlar ahirette çok utanacak. “İnsanı aceleci olarak yarattık.” diyor.  

نَساُن ِمْن َعَجلٍ   ُخلَِق اْإلِ
 

“Hulikal insânu min acelin” (Enbiya Suresi-37) Allah Azze ve Celle Kur’an’da öyle 
söylüyor. Yaratan kendisidir. O’nun söylediğine göredir, insanoğlunun sıfatını veriyor. 
Aceleciyiz, her şeyi hemen olsun istiyoruz. Allah Azze ve Celle her şeyi yazmış, onlar 
sırasıyla oluyor. Allah’ın iradesi olmayan şeyler olamaz. Onun için, Allah’ın iradesine 
teslim olan insan rahat yaşar. Kendi iradesini ortaya koyup da “Acele edeceğim, çabuk 
olsun, şu olsun, bu olsun…” dersin ama Allah’ın dediğinden başkası olmuyor. “Şöyle 
olsaydı, böyle olsaydı…” dersen, bütün hayatın huzursuz, hayıflanarak, sıkıntıyla geçer.  

Allah Azze ve Celle insanlığa, son Peygamber, Efendimiz (s.a.v.)’le birlikte din 
olarak İslam’ı gönderdi. Allah katında muteber din odur. Ötekilerin artık hiçbiri kalmadı. 
Ne Yahudilik ne Hıristiyanlık kalmadı. Bunlar da semavi dindir. İncil; iki yüz, beş yüz, bin 
sene mi ne kadar olmuş, en sonunda sallaya sallaya İznik’te masanın üstünde dört tane 
incil kalmış. Onu da atmayalım demişler, yoksa hiç kitap kalmayacak. Onlarla idare 
ediyorlar ama hiçbiri doğru değil şimdi.  

İslam dini, fıtrat dinidir yani insanın tabiatına uyan dindir. O’nun talimatını takip 
ederlerse insanlar gayet rahat bir hayat geçirirler. “Hayatun tayyibe” diyor yani tatlı hayat. 
Tayyibe tatlı demek. İnsanoğlu tatlı, rahat bir hayat geçirir ama onun dışına çıkınca hiçbir 
şeyde bir şey bulamazlar. Şeytan, insanın düşmanıdır. İnsan da bunu anlamıyor. Şeytandan 
daha beter insanlar var. Şeytanın düşmanlığı birinci derecede İslam’adır.  

Ne kadar kötülük varsa, avanesini bulmuş, onları güzel olarak gösteriyorlar ama 
hepsi boyadır. Hiçbir şeylerinde huzur yok, katiyen. Ama öyle bir reklam yapıyorlar ki 
Amerika’ya giden insan kendini güya cennete girmiş gibi sayıyor. Avrupa’ya giden insanlar 
kendilerini ebedi saadete yetişmiş gibi sayıyor. İnsanlar canlarını feda ediyor. Görüyoruz, 
yüz tane, iki yüz tane insan ölüyor, her gün tekneler batıyor. Adamlar tekneleri tıklım 
tıklım doldurmuşlar. Bu insanlar ne akılsızlar! Hesap ediyorum, her biri 5-10 bin dolar 
vermiş; Hindistan’dan gelmiş, Afrika’dan gelmiş. On bin dolarla sen zaten Afrika’da kral 
gibi yaşıyorsun, daha ne işin var bu rezillikle hayatını tehlikeye atmaya? Geberip gidiyorsun 
şeyin içinde.  

 



	
	

 

 

 

 

Ama şeytan Avrupa’yı, Amerika’yı filan öyle bir göstermiş ki güya en büyük saadet 
oradadır. Hâlbuki en büyük rezillik, en büyük pislik, en büyük ahlaksızlık oradadır. 
Abdülhafiz Efendi orayı bırakıp, buraya kaçmış. Almanya denen, zaten birbirinden 
kötüdür onlar. Ne monarşisinde hayır var ne demokrasisinde hayır var. Onların dertli başı 
İslam’dır başka bir şey yok. Osmanlı’yı batıran zaten onlar.  

Üç milyon adamı buradan alıp oraya götürdü, yarısından fazlası esrarkeş, bilmem 
nedir. Mahvetti, perişan etti orayı. Şimdi de köpek muamelesi görüyor oradaki şeyler. 
Gene de Avrupa da Avrupa, Avrupa da Avrupa, başka şey yok. İşlerine gelince insan 
olurlar, insanlık taslarlar, insanlık dersi verirler; işlerine gelmeyince istersen yüz milyon 
adam öldür, bir şey demez, ağızlarını açmazlar. Münafık bunlar. Yani bu Avrupa denen 
şey İslam dışı olan insanlardır. Dünyada iki şey var şimdi; bir Müslüman var, bir 
gayrimüslim var şimdi, başka bir şey yok.  

بُِّكْم فََمن َشاء فَْلیُْؤِمن َوَمن َشاء فَْلیَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا لِلظَّالِِمیَن نَاًرا  َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
 اأََحاطَ بِِھْم ُسَراِدقُھَ 

 

“Ve kulil hakku min rabbikum fe men şâe felyu'min ve men şâe felyekfur innâ 
a'tednâ liz zâlimîne nâran ehâta bihim surâdikuhâ” (Kehf suresi – 29) “İsteyen iman 
yoluna gitsin, isteyen küfretsin. Hakkı söyleyeceksin Allah’tan, isteyen iman etsin, isteyen 
küfürde kalsın. En sonunda ateşe, cehenneme girecekler.” diyor Allah Azze ve Celle. 
Başkası yok yani. “Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah” demeyen insanların hepsi 
cehenneme. Biz burada Allah’ın dediği şeyi söylüyoruz, başka hiçbir şey söylemiyoruz. 
Yok, şuydu buydu değil; Allah’ın, Peygamber (s.a.v.)’in dediği şeyi, hakkı söyleyeceksin, 
başka bir şey yok. Yani kandırıp da yok Avrupa’ydı, yok insan haklarıydı, hepsi yalan.  

Mevzunun biraz dışına çıktık ama en güzel yolu gösteren İslam’dır. Bir şey var, 
onun için buraya kadar geldik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerif’i var: “Lev 
demeyin” diyor. Lev ne demek? Keşke. Bunu insanlar akıllarına koysalar başka hiçbir 
huzursuzluk kalmaz inşallah. Yani keşke ben buraya şey yapmasaydım. İster bir tane keşke 
de, ister yüz milyon defa keşke de, bir şey değişmeyecek, geçti, onu unut artık. Oldu bitti, 
Allah’ın takdiri o. Bir hatan varsa onu düzelt. Allah’ın takdiriydi, oldu. Boyun eğdin mi 
hiçbir şeyin kalmaz yani huzursuzluk, sıkıntı kalmaz. İslam’ın öğrettikleri insanların 
kötülüğü için değil, insanların iyiliği içindir.  

Bu yapılan Kur’an’da yazar. “Harbe gittiğiniz vakit yaşlı insan, çoluk-çocuk 
öldürmeyin.” diyor. Burada yapılan, Müslümanların sırtına atılan şeyler, onların hiçbiri 
Müslüman değildir. Muhakkak onların gittiği yolun ucunda bir pislik var. Yani bu gene  



	
	

 

 

 

 

gayrimüslimlerin işidir. Bu kadar adam öldürüyorlar, bomba atıyorlar, araba patlatıyorlar; o 
hiç Müslüman işi değildir, katiyen onlar Müslüman değildir. Şimdi neler neler, ne 
senaryolar duyuyoruz. İnsan şaşırıp kalıyor; “Allah Allah! Bu nasıl şey?” diyorsun. En 
sonunda gene gayrimüslimin elinin altından çıkıyor. İnsanları dolduruşa getirip, bir şeyler 
yapıp, İslam’ın emretmediği şeyi İslam’ın emri gibi gösterip de millete propaganda 
yapıyorlar.  

Bizim gafil Müslümanlar da uyansınlar artık. Bizim onları taklit etmeye hiç 
ihtiyacımız yok. Şeyh Efendi devamlı bunu söylerdi. Kalkıp da yollarda, sokaklarda 
bağırıp, çağırıp yürümeye hiç gerek yok. Duanızı camide yaparsınız, evde yaparsınız, nasıl 
yaparsanız yaparsınız ama onlar bir şey yaptı mı aynı şeyi yapmaya hiç gerek yok. Sen onun 
öğrettiği gibi yapınca seninle onun aranda ne fark var? Dediğimiz gibi, bu Müslüman 
gençlere İslam’ın öğrettikleri yeter artar bile. Aldanmayın!  

Osmanlı, 600-700 sene kadar, Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak adaletle hükmetti. O 
zamanda İran’da Safevi devleti vardı. Onlar Acem değildi, Türkmen Şia’lardı. Onlar da 
Türk’tür ama Ehl-i Sünnet Vel Cemaat yolunda olmayan insanlardı. Kavmiyet olmadığı 
için Osmanlı bu kadar uzun hükmetti, her tarafa yayıldı. En sonunda da fitneyle 
Osmanlı’ya hem içten hem dıştan saldırdılar. İçten yıktılar, dışarıdan yıkamadılar. İçeriden 
yıktılar, Vahabi’yi çıkarttılar, Jön Türkler çıktı, İttihad Terakki çıktı, milliyetçilik çıktı, öyle 
bölüp yıktılar. Yani insanlara fitne yapıp da bu hale getirdiler.  

Yüz seneden fazladır, o yıkıldıktan sonra bütün İslam alemi bir türlü toparlayamadı. 
Görüyorsunuz, her taraf kan gövdeyi götürüyor. Yani bu bir tesadüf değil, şeytanın 
avanesinin işleridir. Onun için bizim Türklere, gençlerimize tavsiyemiz, Osmanlı’nın 
gösterdiği yolu takip edelim. Şeyh Efendi’nin dediği oydu. Seçim yok, meçim yok, hiçbir 
seçim olmadı. Seçim olduğu vakit zaten Osmanlı bitti, yıkıldı. Bütün fitneler Osmanlı 
yıkıldıktan sonra çıktı. 

Şeyh Efendi’nin de en büyük arzusu, inşallah Osmanlı yeniden gelir. Mehdi 
Aleyhisselam da inşallah yakındır. Ahir zaman oldu, böyle bir çok sıkıntı olduğu vakit, ayet 
de var, tam her şey bitti zannettiğin vakit Allah Azze ve Celle bir yerden bir imdat, bir kapı 
açar, Müslümanlar selamete çıkar Allah’ın izniyle. Şeyh Efendi çoktan söyledi, şerler 
onların başlarına, hayırlar bize geliyor inşallah. Allah Şeyhimize de hayırlı, uzun ömürler 
versin de inşallah hep beraber görelim, dünya ahiret saadeti için hıfzı muhafazada olalım 
inşallah.     

Lillahi tealel Fatiha                                            Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
El Fatiha                                                      26 Ekim  2013/ 21 Zilhicce 1434 Tarihli Sohbeti 
                                                                                  Eyüp Sultan Dergâhı  


