
 
 

 

 

 

 

 
ZAFER SENESİ 

 
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. 
 

Bugün Muharrem’in biri, mübarek olsun inşallah. Yeni hicri seneyi Allah (c.c.) 

İslam âlemine mübarek eylesin. İnşallah bu sene İslam’ın zafer senesi olsun. Öyle ümit 

ederiz çünkü ne kadar daha zor olsa zafer o kadar yaklaşır Allah’ın izniyle. 

İnsanlar ümitsiz oldukları vakit, o kadar zahmetle, o kadar zor durumda olunca 

Allah (c.c.) imdada yetişir. Allah Azze ve Celle muhakkak mü’minlerle beraberdir, O’na 

inananlarla beraberdir. Onun için bizde hiçbir zaman ümitsizlik olmaz. 

Ümitsizlik imansızlık demek. Allah’a inanacaksın, Allah’tan ümidini kesmeyeceksin. 

Her fırsatta Allah’tan imdat talep edersin, Allah’tan yardım talep edersin ki bize yardım 

eder inşallah. Allah her şeye kadirdir, bize verdikleri büyük bir nimettir. Nimetin kıymetini 

çoğumuz bilmiyor ama gene de Allah Erhamürrahimin’dir, onları affediyor. 

“Rahmetimden ümidinizi kesmeyin” diyor Allah Azze ve Celle.  

Onun için, inşallah bu sene İslam’ın zafer senesi olsun diyoruz. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den kalkıp da Medine’ye hicret etmesinin üzerinden 1438 sene 

geçti. Bu büyük bir derstir bize. “Artık hiçbir şey olmaz, tek başına biz bitiririz bunu.” 

dendiği zaman, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o kadar sıkıntıdayken Hazreti Ebu Bekir’e 

(r.a.) demiştir ki:  

َ َمعَنَا  الَ تَْحَزْن إِنَّ اّلله
 

“Lâ tahzen innallâhe meanâ” (Tevbe Suresi - 40) “Üzülme biz yalnız değiliz, Allah 

bizimledir.” İslam âlemine büyük bir derstir, güzel bir sözdür bu. Bunun hakikatine inanan 

insanları hiçbir şey üzmez, hiçbir şey onlara tesir etmez. Allah büyüktür, Allah bizimledir, 

Allah bize kâfidir.  

Bu seneler hayırlı olsun, İslam âlemine hayırlı ve bereketli olsun. İslam’a düşmanlık 

edenleri Allah ıslah etsin, ıslah olmayanı da Allah (c.c.) kahru perişan etsin.  



 
 

 

 

 

 

İslam’a, Müslümanlara zarar veremesinler inşallah. Bu sene hayırlı, bereketli olsun inşallah. 

İmanımız kuvvetlensin, kimseye muhtaç olmayalım inşallah.  

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
2 Ekim 2016/1 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti 
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