
 
 

TEK DİN İSLAM’DIR 
 

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 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
  

İnşallah bize, bizim nefsimize faydası olacak bir sohbet olsun. Nefsimizin 

büyümesi için değil de nefsimizin iyi hal alması için bir sohbet olsun inşallah. Bu zaman 

ahir zamandır, tam şeytanın zamanıdır. Bugün sahte de olsa Hristiyanların kutsal günü 

sayılır. 24 Aralık İsa Aleyhisselam’ın doğumu derler. Hâlbuki bu vakit değildir, esasen daha 

sonraydı. Galiba Nisana doğru yani ilkbahardaydı Hazreti İsa’ın doğumu. 

Ama bu kış aylarında yapacakları bir şeyleri yoktu onların. Çalışacakları vakit de 

kutlama yapmamak için, boş olan kış vakti de evde oturuyorlar; “Hem bir meşgale olur 

hem de alışveriş yaparız.” demişler, onun için bu 24 Aralık’a karar vermişler. Öyle tayin 

etmişler, öyle gidiyor. Millet de kutsal diye onu kutlar, o gün dua yapıp, kiliselere 

giderlerdi.  

Hatta bizim ihvanımız söylüyor, sonradan Müslüman olan ihvanlarımız var, diyor 

ki: “Kiliseye gittiği vakit hanımlar başörtüyle giderdi; kadınlar ayrı, erkekler ayrı otururdu.” 

Diyor ki: “Şimdi giden yok, çoğu kiliseler kapandı, satılıyor. Tek tük varsa bile, onda da ne 

başörtüsü var, ne kadın erkek ayrı, işte 3-5 kişi geliyor.” Yani onlarda din diye bir şey 

kalmamış. Dünyada İslam’dan başka din kalmadı ama şeytan ona da tahammül edemiyor, 

onu da bozmaya uğraşıyor; direkt saldırarak, hücum ederek yahut fitne yaparak milleti 

dinden uzaklaştırmaya uğraşıyor.  

Din olmayınca insanın kıymeti yok. Dinsiz insanlar, kıymetsiz insanlardır. Şimdi 

moda çıktı; “Dinsizim, ateistim!” diyorlar. Hatta bu Avrupalılar; “Pagan diye bir şey 

varmış, yeni duyduk.” diyorlar. Çeşit çeşit şeyler çıkıyor. Pagan dediği, eskisi gibi puta, 

ateşe yani lüzumsuz şeylere tapan insanlardır. 

Dinsiz insanla evlenemezsin. Evlilik caiz değil; ne kız alabilirsin, ne kız verebilirsin. 



 
 

Yani bunun bile insanlara büyük bir ibret olması lazım. İnsanlar ibret almıyor. Ne demek 

bu, izahı nedir? İzahı, hayvanla evlenebilir misin? Evlenemezsin. Bu insanlar da hayvandan 

aşağı demek. Onlardan ne evlenebilirsin, ne alırsın, ne verebilirsin.  

Hristiyan, Yahudi, onlar semavi din olduğundan onlardan caizdir. Yani onlarla 

evlenip, çoluk çocuk olması caizdir ama ondan gayrısıyla olmaz. Şeytan onu bile vesile 

yapmış ki insanlar hayvani aşk yüzünden dinini bıraksın, evlensin yahut çocuk yapsın. O 

caiz değildir, onlar fitnedir, yaramaz.  

Bizim dinimiz İslam’dır. İslam dini Allah’ın dinidir.  

ينِ ِنِ ا ِ ْند ِِالد ّ۪ م ِ ِاّلٰل ِِع  ْسَل   اْْل 
“İnneddîne ındallâhil İslam.” “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.” (Ali İmran 

Suresi-19) Şimdi başka tâbi olacağınız din yok çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini 

çok değiştirmişler. Yani yüzde beş bile doğru kalmamış içinde. Değiştirmedik şey 

kalmamış, istedikleri gibi değiştiriyorlar. Peygamberlerinin doğduğu günü bile başka vakte 

aldıklarına göre, bunu yapan her şeyi değiştirmiştir.  

Onlarda din diye bir şey kalmamış. Kiliselerini bile satıyor adamlar. Yani onlar için 

Allah’ın emirlerinin hiç kıymeti yok, itibarı yok. Yaptıkları yanlışları burada sabaha kadar 

anlatsak yetmez, bir sene bile yetmez. Her şeyde Allah’ın emrettiğinin tam tersini 

söylüyorlar. Musa Aleyhisselam’ın on emri vardır; Hristiyanlıkta geçer, Yahudilikte geçer, 

hiç birini yaptıkları yok, tam tersini yapıyorlar.  

Onun için, şeytanın karşısında bir İslam kaldı. Onu da bitireyim diye uğraşıyor, var 

gücüyle fitne yapıyor. Müslümanların arasında fitne çıkarıp; sapık insanlar, sapık fikirler ve 

kötü düşüncelerle her türlü fitneyi yapıyor. Allah bu memleketi muhafaza etsin. Burası 

inşallah İslam’ın başıdır, İslam’ın sancağını taşıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

sancağı burada. İnşallah bu fitnelerden sağ salim çıkacaktır Allah’ın izniyle. Burada bile 

çok fitne yapıyorlar.  

Siyasete girmek istemezdik ama şimdi zannediyorlar ki bütün bu hadiseler bir 

insanın başının altından çıkıyor. Bunu akıllı insanlar, kendilerini akıllı zanneden insanlar 

söylüyor. Buna inanan insan akıllı değildir. Elli sene önce de aynı şekildeydi, Şeyh 

Efendi’nin  

 



 
 

sohbetleri var. Türkiye’nin başını kaldırmasını istemezler çünkü İslam’ın başıdır. Devamlı 

başını aşağıda tutmak, başını ezmek isterler.  

Bunu Şeyh Efendi 50-60 sene önce de sohbetlerde söylerdi. Şimdi hakikati çıkıyor 

yani bu şahısla alakası olmayan şey. Bu 100 sene önce de aynı şekildi, uğraştılar. 200 sene 

önce de 500 sene önce de böyleydi. Kendilerinin emelleri Ayasofya’ya haç takıp, gene 

kilise yapmaktı. Buradan İslam’ı söküp atmak istiyorlar. Onun için söylüyoruz ki bu 

insanlar kanıyor, kanıp da yanlış yapıyorlar.  

Düşmanı dinleyip, düşmana uymak, düşmanın dediğini kabul etmek akıllı insanın 

işi değil. Çünkü düşmanda merhamet yok. Katiyen İslam dışında merhamet aramayın, 

sapık fırkalarda merhamet aramayın. Burası İslam’ın başıdır, kim gelirse gelsin bu kâfirler, 

zalimler burayı Hristiyan yapmadan senin ensenden inmez.  

Şeyh Efendi bir defa demişti ki: “Beyazıt meydanındaki o havuza su dolduracaklar, 

sizi vaftiz edecekler. Gene de sizi onlardan kabul etmezler, size münafık diye itibar 

edecekler.” Hakikaten de onlara uyanlar, onların gözünde bile münafıktır. Onlar iyilikten 

anlamaz, sen ne kadar kuvvetli olursan o kadar itibarın olur. Zayıfsan hiç itibarın yok, 

senin sırtına binerler, ayaklarını sarkıtırlar.  

Bu günlerde bakıyoruz, bütün milletin morali bozuk. “Ne olacak efendim, bu hal 

nedir?” diye soruyorlar. Bu hal dünya halidir. İnsanoğlu yaratıldığından beri birbiriyle 

savaşır, birbirini öldürür. Gayet normal bir şeydir yani bunda anormal bir şey yok. Bütün 

vakit savaşla geçti. İnsanlık tarihinin başından beri insanlar birbirlerini öldürüp, savaştılar. 

Senin ahiretin için kaygılanman lazım.  

Dünya hali budur, dünya daha iyi olacak diye bir şey yok. İnsanoğlu, olduğu 

müddetçe birbiriyle savaşacak. Şükretmemiz icap eden şey; Allah’a şükür başımızdaki idare 

eden insanlar kuvvetli, Allah yolunda ve kâfirden korkmayan insanlardır. Kâfiri 

patlatıyorlar, çatlatıyorlar, kudurmuş vaziyette kâfir. Sen de kalkıp da onlara uyup; “Yok, 

bu adam iyi değildir.” diye onlara kanma. Onlar bir kimseyi ne kadar kötülerse, o insan o 

kadar iyidir; ne kadar sevmezlerse de o kadar sevilecek insandır.  

Burada hakkı söylemeye memuruz. Hakkı söylemek için oturmuşuz çünkü insanlar 

öyle bir vaziyete geldi ki bu insan giderse daha iyi olacak zannediyorlar. O vakit 

görürsünüz 



 
 

iyi midir, kötü müdür! Ondan sonra pişmanlık fayda etmez ama Allah o günleri 

göstermesin. Kâfir patlasın, kahrolsun inşallah. 

Bu memleket bereketlidir; Allah’ın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in methettiği 

memlekettir. Evliya dolu burası, her taraf şehit kanıyla sulanmış. Şehit, şüheda her tarafta, 

buralara nur yağar. İnsan Avrupa’ya, öteki taraflara gittiği vakit üç günde zulmet iniyor 

içine. Bazı insanlar kanıp da, “Acaba bu memleketten başka yere mi gidelim?” diyor. 

Korkma, gitmeye hiç gerek yok çünkü Allah Azze ve Celle senin rızkını, senin alacağın 

nefesi saymıştır. İster burada ol, ister en güvenli saydığın yerde ol, gene sana ölüm meleği 

gelecek. Allah’ın kaderinden kaçmayın. 

Allah Azze ve Celle diyor ki: 

وا  ا ل ىِاّلٰل ِهِف ف ر ُّٓ
 “Fefirrû ilallâh.” “O halde, hemen Allah’a kaçın.” (Zariyat Suresi-50) Nereye 

kaçacaksınız? Allah’a kaçacaksınız. O vakit kalbiniz mutmain olur, rahat olursunuz, 

huzurlu olursunuz. Başka türlü, “Kâfire kaçayım, oraya kaçayım, buraya kaçayım…” diye 

sakın düşünmeyin, rezil olursunuz, Allah katından da kovulursunuz.  

Bu diyar İslam diyarıdır, İslam yeridir. Bunlar ahir zaman fitneleridir. Ne yapacağız? 

Allah’ı hatırlayacağız. Ne yapacağız? Namazımızı aksatmayacağız. Sadakayı vermek lazım. 

Sadaka kazayı, belayı def eder, Allah seni muhafaza eder. Çıkmadan evden Ayet-el Kürsi’yi 

yedi defa okuyup, etrafına üfleyip çıkınca zırh giymiş gibi olursunuz Allah’ın izniyle. O 

gün inşallah şerlerden muhafaza olursunuz. Bunu herkes yaparsa memleket de emniyette 

olur Allah’ın izniyle. Bu insanlara zarar vermek isteyen insanlar o vakit yapamaz, o zarar 

kendilerine gelir. 

Allah’ın nimetini bilin, şükredin. Mesele sırf dünya değildir, sırf dünya olsa o vakit 

üzülün. Kâfir üzülüyor. Biraz sıkıştı mı ekonomik kriz deyip deliriyor, intihar ediyorlar. Bu 

hareketler Müslümana yakışmaz. Müslüman nereye kaçacak? Allah’a kaçtı mı huzuru 

bulur. Fazla dolaşmadan evine girip Allah’a sığınsın, Allah’a yalvarsın; bütün yaptığı işler 

de Allah rızası için olsun.  

Allah rızası için yapılan iş, iyi iştir. Kimse Allah rızası için meyhaneye gitmez, 

kumarhaneye gitmez yani pis yerlere gitmez. “Allah rızası için gittim!” derse hemen aklına  

 



 
 

gelir ve “Ben yanlış yapıyorum, buradan kaçayım” der. Onun için bütün yaptığımız işler 

Allah’ın rızası için olsun. Öyle olunca sana sevap yazılır, bütün yaptığın işler ibadet gibi 

sayılır inşallah. 

Beklediğimiz günler işte bunlardır, ahir zamandır. İnşallah Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in müjdelediği gibi, Mehdi Aleyhisselam yaklaştı demektir. Bu kadar zulüm, bu 

kadar kötülük olduktan sonra muhakkak çıkıp da inşallah bütün dünyayı Müslüman 

edecek. İsa Aleyhisselam da inecek. İsa Aleyhisselam 2. göktedir. Şimdiki bazı sapık fikirli 

âlimler Mehdi Aleyhisselam’ı hiç kabul etmiyorlar zaten. İsa Aleyhisselam’ı bile, O’nu bile 

kabul etmiyorlar. Hâlbuki Kur’an’da yazıyor, onu kabul etmediğin vakit demek ki Kur’an’ı 

inkâr etmiş oluyorsun, imanın tehlikeye girmiş oluyor. 

Onları duymaya gerek yok. Bizim itikadımız Ehl-i Sünnet Vel Cemaat itikadıdır, 

haktır. Mehdi Aleyhisselam da haktır, İsa Aleyhisselam da haktır. Allah onlara tez zamanda 

kavuştursun. Her şey Allah Azze ve Celle’nin kendi elindedir yani bizim isteğimizle olmaz, 

bizim arzumuzla da olmaz.  

Bazı meczuplar geliyor bize; “Çıksın artık Mehdi Aleyhisselam” diyorlar. Yani 

çıksın, çıksın, biz de bekliyoruz. Zaten biz sizden daha fazla bekliyoruz ama emir bizden 

değil, Allah’tandır. Vakti gelince olur, biz çıkma desek de çıkacak. Çoğu insan var böyle, 

meczubun tayfası, böyle söyleyenler var. Tez zamanda onların, o meczupların da 

hürmetine Mehdi Aleyhisselam çıksın inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha 

 
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

24 Aralık 2016/24 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 
Eyüp Sultan Dergâhı 


