
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GALİBE İLLALLAH 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “İnne-lleżîne yuhâddûna(A)llâhe ve rasûlehu ulâ-ike fî-l-eżellîn(e) Keteba(A)llâhu 
leaġlibenne enâ ve rusulî(c) inna(A)llâhe kaviyyun ‘azîz(un)” diyor Ayet-i Kerime. 
(Mücadele Suresi 20-21) “Allah'a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak 
kimselerle beraberdirler. Allah, "And olsun ki Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz" 
diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.” Allah Azze ve Celle Kur’an-ı 
Azimüşşan’da buyuruyor: “Allah’a, Peygambere savaş açanlar, O’na karşı gelenler 
aşağılıktır, zelildir, onların hiçbir kıymeti yoktur. Ben galip geleceğim, Peygamberim galip 
gelecek.”  

Dünyanın başından beri hayırla şer arasında savaş var, harp var. Şimdi de aynı şekilde 
devam ediyor. Bazen top, tüfekle, kılıçla savaş oluyor; bazen de barış oldu filan diye şey 
yapılıyor ama öyle bir şey yok, devamlı hakla batıl arasında harp var. Onun için Allah’la 
beraber olalım, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le beraber olalım ki galip biz olalım. Şeytanla 
beraber olursan galip gelemezsin.  

Şimdi insanları kızdırıp, üç beş tane konuşma yahut Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
aleyhine, İslam’ın aleyhine resimler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Biz bunlarla İslam’a 
galip geleceğiz zannediyorlar. Onlar zaten zibil, onu yapan lağım faresinden beterdir. 
Pisliklerle uğraşmaya gerek yok. Allah Azze ve Celle onların müstahaklarını, belalarını 
verecek. Biz, “Hasbinallahu ve nimel vekil” diyelim. İkide bir çıkıp milleti, bütün dünyayı 
ayağa kaldırmak için uğraşıyorlar. Lağım faresi nasıl lağımdan çıkıp, silkelenip, oraya buraya 
pislik atar, bunlar da onun gibi yapıyorlar.  

Allah onlara galip gelecek. Allah’ın kelamı haktır, başkası batıldır. En güzel kitap 
Kur’an-ı Azimüşşan’dır, Allah’ın kitabıdır. Ötekiler çirkeftir, pisliktir, başka şey değil. Onun  



 
 

 

 

 

 

için üzülmeye gerek yok. Biz Allah’la beraberiz, onların Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, 
Allah Azze ve Celle’ye, İslam’a yaptıkları şeyler tesir etmez. Galip devamlı Allah’tır, mağlup 
onlardır. Gece gündüz uğraşıyorlar, hasetten, kinden yatamıyorlar. Bunu bitirelim diye gece 
gündüz düşünüyorlar, uğraşıyorlar ama bitiremezler. Allah’ın izniyle onlar bitecek, ahirette 
de cehenneme gidecekler, ilelebet cehennemde kalacaklar. Ondan sonra yaptıkları şeyin 
fayda etmediğini, zarar ettiğini görecekler. 

Onun için, Müslümanlar uyansın, İslam’ın azametini görsünler. Allah Azze ve Celle 
hakladır, batıl Allah’ın izniyle zail kalmaz. Âdem Aleyhisselam’dan şimdiye kadar hak daim 
oldu, ilelebet de hak daim olacak inşallah. Allah İslam’a yardım etsin, Müslümanlara yardım 
etsin, Allah muhafaza etsin, imanımıza kuvvet versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 25 Ekim 2020/08 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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