
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İSLAM’IN SANCAĞI 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 Bismillahirrahmanirrahim  
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“Elâ inne evliyâa(A)llâhi lâ ḣavfun ‘aleyhim velâ hum yahzenûn” (Yunus Suresi – 
62) Bu sure-i Celile’de, Ayet-i Kerime’de, Kur’an-ı Azimüşşan’da “Allah’ın evliyalarına 
korku yoktur, üzüntü yoktur.” diyor. Onlara itibar eden, hürmet eden insanlar makbul 
insanlardır. Onlara hürmet etmeyip de “Bunlar artık eskidir, bunlar bir şey bilmiyor, biz 
daha iyi biliyoruz.” deyince, o vakit tehlike var, korku var.  

Bizim Anadolu, Osmanlı payitahtı İslam âleminin başıdır; İslam âleminin, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sancağını taşıyan burasıdır. Ne kadar ıvır zıvır insanlar 
varsa, çıkıp da bunu bozmak isteyen varsa onlar hüsranda olurlar, muvaffak olamazlar, 
hiçbir iş yapamazlar çünkü Allah Azze ve Celle dinini tamamladı. Tam olan yol, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolu Osmanlı Devleti’nin üzerine kuruldu, bütün vakit 
onunla idare etti.  

Halis olan, İslam dinini koruyan oydu. Zaten onun için yıktılar. Kendi istedikleri 
gibi olsaydı bırakacaklardı ama tek engel olarak onu gördükleri için onu yıktılar. Ondan 
sonra bitireceğiz diye bir hayli lüzumsuz âlim denen, kötü âlimlerin her türlüsünden 
koydular ama bitiremezler. Allah’ın dinidir bu, Allah Azze ve Celle bunlara fırsat vermez. 
Onlara düşmanlık yapanlar Allah’ın öfkesine mazhar olur. Yani hiçbir şeye yaramaz.  

Dünyada her türlü görüyoruz, bu hak yoldan başka bir hayli yollar var, bitireceğiz 
diye uğraşıyorlar. E bitireceksen sen kendi memleketinde uğraş. Kimseye benzememize 
gerek yok, onlar bize benzesin, onlar bize tâbi olsun. Allah insanları şaşırtmasın, kıymet 
bilelim, en büyük kıymet, en büyük nimet İslam’dır. Onun da doğru yolda olanı 
kıymetlidir.  

 



 
 

 

 

 

 

Allah’a şükür, İslam’ın başı buradadır, Allah’ın evliyalarının himmetleri hazırdır 
çünkü kuvvet burada olması lazım. Başkalarına benzemek gerekmez. Eğer benzersen, 
koca adamın küçük, akılsız çocuğa benzemek istemesi gibi olur. Seni oradan oraya 
oynatırlar, sonunda da rezil olursun, yaptığın işler de boşa olur.  

Allah kıymet bilenlerden eylesin. Büyük bir nimettir, büyük bir ikramdır. Allah 
Azze ve Celle bu hizmeti bize vermiş, Osmanlı’ya vermiş, onun kıymetini bilmek lazım. 
Allah akılsız insanlara hidayet versin, akıl fikir versin. Bizim memlekette de cahil çok, âlim 
diye geçinen cahil çok, Allah onlara da hidayet versin, akıl fikir versin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  21 Haziran 2019 /18 Şevval 1440 Tarihli Sohbeti 
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