
	
	

	
	

	

	

 
 

15 TEMMUZ’DA YAŞANANLAR İSLAM’IN ZAFERİDİR 
 

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. 

Allah’a şükürler olsun, Allah’a hamd-u senalar olsun, ne kadar şükretsek azdır. Bir 
sene oluyor, Allah Azze ve Celle bu Ümmet-i Muhammediye’ye lütufla baktı, yardım etti, 
büyük bir bela üstlerinden kaldırıldı. Allah’ın isteği böyleydi, insanlar Allah’a karşı 
gelmesinler, Allah’a itaat etsinler. Şeyh Efendi derdi ki: “Artık büyük çark İslam’a döndü.” 
Onun için, Allah’a güvenmeyip bu keferelere güvenen insan her zaman hüsrandadır, 
zarardadır.  

Şeytan hiçbir zaman senin iyiliğini istemez ama çok güzel kandırır. Bu kefere takımı 
şeytanın askeridir, onlara güvenen de günaha girmiş olur, hem dünyada hem ahirette 
hüsrana uğrar. Ama maalesef daha şimdiye kadar aklı başında olmayan çok insanlar var, 
hala aynı zihniyette gidiyorlar. Hâlbuki kör bile gördü bunu, kör olsa gene görmüş olur. 
Bunlar o kadar kör ki boşu boşuna kendilerini telef ediyorlar, ziyan ediyorlar.  

Allah (c.c.) “Tövbe edin” diyor. Tövbe ederseniz Allah sizi affeder, sizi affettirir 
ama inatla ısrar ederseniz siz de şeytan gibi cezanızı bulursunuz. “İyilerle olun.” diyor 
Allah Azze ve Celle. İyiler kimdir? Allah’la beraber olanlardır. Kefere iyi olamaz. Her 
yaptığı şey için karşılık olarak senden bir değil, on değil, bin ister. Sana verdiği yardım 
hiçbir zaman karşılıksız kalmaz, karşılığını ister, hem de kat kat. Allah’a itaat ederseniz 
Allah sizden hiçbir şey istemez, bilakis onun ecrini kat kat verir.  

Bu büyük bir hadiseydi, Allah’ın mucizelerini insanlar gördü. Küfrün de ne kadar 
yalancı, ne kadar alçak, ne kadar hasis olduğunu, ne kadar münafık olduklarını gösterdi. 
Şimdiye kadar aynı şekilde devam ediliyor, insanlar gözlerini açsın. “Artık biz Allah’a 
inanırız, Allah’a güveniriz, sizden bir şey istemeyiz.” desinler. İsteyeceğin vakit Allah’tan 
iste, kefereden isteme, kefereye güvenme. 

 



	
	

 

 

 

 

Allah’a yardım edene, Allah yardım eder. Allah’a yardım ettin mi Allah sana yardım 
eder. Ama işte dediğimiz gibi, Allah’a değil, Allah’ın düşmanına güvenince; “Topumuz, 
tüfeğimiz her şeyimiz var.” diye çıkınca, Allah’ın emri olur, başka şey olmaz.  

Top tüfekle değil, Allah’ın emri hepsinden daha kuvvetlidir. Allah (c.c.) bugünü 
mübarek etsin inşallah, bundan sonra inşallah daima İslam’ın zaferi olsun. Bu İslam’ın 
zaferiydi, Allah’ın mümin kulları için bir zaferdi bu. Hani siyaset miyaset değil, bu 
doğrudan Allah’ın mucizesi. 

Bütün dünyanın burada olup bitenden haberi yok. Bilmem dağın başında bir tane 
tavşan ölür, bütün dünyaya yayın yaparlar, bu kadar insan şehit oldu, hiçbir yerde haberleri 
yok, bir şey yok zannettiler. İşte bir gecede Allah Azze ve Celle insanlara gösteriyor. Yani 
bu, dediğimiz gibi İslam için büyük bir zaferdir, inşallah bundan sonra İslam daima 
muzaffer olur, küfür artık mağlup olacak inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Temmuz 2017/21 Şevval 1438 Tarihli Sohbeti 
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