
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEDİR GÜNÜ 
 

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. 

Ramazan ayı mübarek ay, her günü başka bereketlidir. Bugün de inşallah 17 
Ramazan, Bedir Savaşı’nın günüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in büyük bir savaşıdır, 
büyük bir zaferdir. Allah Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e, İslam’a ikram etti, büyük bir zafer 
oldu, Müslümanlara kuvvet oldu.  

Allah Azze ve Celle bu savaşta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in imdadına yetişti, her 
türlü, hem zahiri hem manevi ikramlarda, yardımlarda bulundu, kâfirlerin de kibirlerini kırdı. 
Hakla batılı ayırt eden, Furkan savaşı diye geçer. Her türlü fazilete nail olan bir savaştır. Ona 
katılan Sahabelerin de mekânı, mertebesi ayrıdır. O Sahabelerin hem geçmiş hem gelecek 
günahları affoldu diyor. O 313 Sahabe, mübarekler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le 
beraberler. Onlara da bu ikramda bulunulmuş, bereketleri kıyamete kadar sürer. Bereket 
olsun diye isimleri yazılıp evlere asılır. Hala yapılan bir şeydir. Bugün mübarek, güzel bir 
gündür. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Allah Azze ve Celle’den büyük bir ikram oldu, çok 
mucizeler göründü, melekler onlara yardım etti. Allah Azze ve Celle; “Üç bin melek 
gönderdim” diyor. Kuvvet olsun diye, savaşa yardım etmek için gönderildiler. Allahualem, 
savaşan gene sahabelerdi. O üç bin melek değil de bir melek bile o kâfir ordusunun bir 
tanesini sağ bırakmazdı ama sıkı imtihan oldu, sahabeler de o imtihanı geçti. İkram olarak 
da melekler onlara yardım edip, onların kuvvetini artırsın diye gönderildi.  

Kıyamete kadar büyük bir dersti, güzel bir gazaydı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
büyük gazalarındandır. Allah gene inşallah İslam’a o nusreti versin, bu perişan halimizden 
bizleri kurtarsın. Allah bizimledir. Bu büyük bir kuvvettir, kimse onun karşısına geçemez. 
Müslümanların imanı zayıf, bakıyorlar, her tarafta bitmişiz. Ama bir şeyi unutuyorlar, Allah 
Azze ve Celle’nin kuvvetini. Allah’ın bizimle olmasını unutuyorlar, gaflete düşüyorlar, 
ondan sonra ümitsizlik oluyor.  

Ümitsiz olmayın. En zayıf vakitte bile Allah Azze ve Celle bir avuç sahabeyle 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i zafere ulaştırdı. 313 kişi. Otuz kişi bile olsalardı Allah Azze 
ve Celle’nin emriyle, iradesiyle gene yenerlerdi. Onun için Ümmeti Muhammed ümitsizliğe  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
kapılmasın, Allah’ın vaadi, sözü haktır. İslam bütün dünyayı kaplayacak, bütün dünya İslam 
nuruyla nurlanacak inşallah, yakındadır inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 29 Nisan 2021/17 Ramazan 1442 Tarihli Sohbeti 
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