
 
 

 

 

 

 

 
İSLAM’IN DÜŞMANLARI 

 
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. 
 

 İslam merhamet dinidir. İslam dini, insanlık dinidir, Allah’ın dinidir, insanlık için 
gönderilmiş olan dindir. İslam’dan başka, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda 
olmayanda merhamet aramayın. Gidip başkasından merhamet beklemek akılsızlıktır. Biz 
ne kadar merhametliyiz deseler de hepsi yalandır.  

İnsan inanınca sonra pişman oluyor çünkü Allah’ın yolunda olmayan insana 
emniyet olmaz. Allah yolunda olan insanlar merhametli olur. Bazı hadiseler oluyor, 
Müslüman kisvesi altında da olabilir, onlar da İslam’la hiçbir alakası olmayanlardır. 
Vahşice insanları öldüren, zulmeden insanlar şeytanla beraberdir, Allah’ın düşmanıdır. 
İstedikleri kadar biz şuyuz, buyuz desinler, onlar yalan söylerler, milleti kandırırlar. Onların 
peşlerinden giden helak olur. Dünyada da bir kazancı olmaz, ahirette de büsbütün helak 
olmuş olur.  

İslam en mükemmel nizamdır çünkü bu nizamı Allah koymuş, ne yapacağımızı, 
hepsini bize bildirmiş. O da Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoluyladır, yoksa biz nereden 
bileceğiz? Kur’an’ı açıp okuyan hoca, zaten bir şey anladığı yok. Şimdi moda çıktı, “Ne 
hadise bakın ne hocaya bakın ne şeyhe bakın ne imama bakın.” diyorlar. Aç Kur’an’ı, 
kendi kendine istediğin gibi anla, ondan sonra da amel et. Bir kademe sonrası, Kur’an’ı 
getiren Peygamber (s.a.v.)’in hadisine inanmadıktan sonra Kur’an’a da inanmayın 
diyecekler, bütün milleti dinden çıkaracaklar. 

 Bu nizamı, her şeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize göstermiş, en ufak 
teferruatına kadar göstermiş. Anlamadığımız şeyler varsa Sahabeler yoluyla anlatmış. 
Sahabeleri onlardan sonra gelen tabiinler anlamış. Tabiinden sonra gelen mezhep imamları 
anlamış, mezhep imamları da hepsini kayda almış. Yani bilinmeyecek bir mesele neredeyse 
kalmamış. Nadir olarak kalmış olabilir, o da artık zamanın âlimleri nasıl fetva verirse ona 
göre yapabilirsin.  

Yok, kendi kafana göre yaparsan, Allah’ın düşmanısın, Peygamber (s.a.v.)’in 
düşmanısın, İslam’ın düşmanısın, başka bir şey değil. Ne için düşmansın diyoruz? Çünkü  



 
 

 

 

 

 

bu dini kaldırmak istiyorsun. Öyle olunca da gelip seni yurdundan, evinden barkından 
edecek insan dost mu olur, düşman mı olur? Düşman, Allah’ın düşmanıdır. Allah’ın 
düşmanı hiçbir zaman kazanamaz.  

Bir karınca, bir kayaya, bir dağa; “Bu benim düşmanımdır, bunu parçalayacağım” 
derse inan olabilir. Bir karınca kayaya da dağa da düşman olabilir, onu parçalayabilir, hiç 
akla sığmadığı halde ona tamam deriz. Ama Allah’a düşman olmak kadar akılsız bir şey 
yok. Allah’a düşman olmak nasıl olur? Peygamber (s.a.v.)’e, Allah’ın gönderdiği 
peygambere inanmamak, O’nun sözüne güvenmemekle Allah’ın düşmanı olursun.  

İşte bu meseleler, bunların hepsi şeytanın adamlarıdır. İslam dışında olanlar, İslam’ı 
kabul etmeyenlerin hepsi Allah’ın düşmanıdır, başka söyleyeceğimiz yok. Yok, şu kadar 
adam öldürdü, namaz kılarken adam öldürdü, adamı tutup kestiler, biçtiler… Bunların 
hepsi İslam’ın düşmanı olan insanların işidir, gayet normaldir. İnsanlar şaşırıp kalıyor. Ne 
şaşıracaksın? Bunlarda, bu insanlarda merhamet diye bir şey yok. Allah’a inanmayan, 
Allah’tan korkmayandan kork derler. Çünkü her pisliği yapabilirler, vicdan yok, hiçbir şey 
yok.  

Vicdanlı insanlar ancak Allah’la beraber olanlardır. Allah’a inanmayanlarda vicdan 
diye bir şey olmaz. Söylese de inanmayın, daha sonra gene değişebilir. Allah o insanlara 
merhamet vermiş, bir an o insanlara da merhamet gelebiliyor. Çoğu zaman görüyoruz; 
“Yok, şu adam vicdanlıdır, bu yabancılar İslam’a şöyle dedi, böyle dedi…” derler. Allah 
insanlara merhamet vermiş ama o merhameti şeytan kapatıyor, devam ettirmiyor. Onun 
için diyoruz, güvenmeyin, bunlar bize yardım edecek, bizi kurtaracak diye güvenmeyin. 
Ancak Allah’a güven, Allah’tan iste, Allah yardım eder. Allah’la beraber ol, başka şey 
istemez. En büyük yardımcı Allah’tır, Allah kimseye muhtaç etmesin.  

Zulüm çoktur. Allah rahmet eylesin, hepsi namazdaydılar. Tabi şehit olmuşlardır. 
Elli altmış kişi mi, yüz kişi mi, ne kadar vefat ettiyse, bunlar gözümüzün önünde olan, 
görünenlerdir. Öteki tarafta binlerce, on binlerce adam gidiyor, görmediğimiz için bir şey 
diyemiyoruz. Yüz binlerce insan gidiyor, gene bir şey diyemiyoruz. Ahir zamandır, zulüm 
zirveye gelecek ki Mehdi Aleyhisselam çıksın. Her geçen gün daha fazla, daha fazla 
gözüküyor, sonunda hak ettikleri cezayı bulacaklar.  

Allah intikam alacak. Allah El-Müntekim’dir, intikam alandır. O da Allah’ın bir 
ismidir. Şimdi sabır tecellisiyle devam ediyor ama vakti gelecek, hepsinin hesabını 
verecekler, cezalarını alacaklar. Onun için, mühim olan Allah’la beraber olmaktır. Hiçbir 
zaman Allah’ın düşmanından merhamet bekleyip de ona güvenip de kendi kendimize 
düşman olmayalım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, hemen birbirine ters dönmesin.  

 



 
 

 

 

 

 

Düşmana güvenip de düşmanla beraber olup da ben kazanacağım diye sakın 
düşünmesinler. 

Burada da bir ihvanımız var, İspanyol. İspanya sekizinci yüzyıla kadar dünyanın en 
zengin ülkesiydi, Avrupa’da hiçbir yerde ilim yoktu, orada vardı, kuvvetli bir devletti. 
Ondan sonra işte bu şeylere güvenip, ilk başta iki memleket oldu, sonra dört oldu, düşman 
bunların aralarını açtı. Sekiz, on altı devlet oldu. On altı olunca artık ondan sonra işleri 
kolay oldu, birer birer, birer birer hepsini birbirine düşman ettiler, aldılar bitirdiler. Onun 
için şimdi memleket içinde bazı meseleler var, kalkıp da düşmanla, şeytanla dostluk 
yapmaya kalkıyorsun. O düşman seni sever mi, sana yardım eder mi? O sana bir yardım 
edeceğim derse, senden yüz bin defa yardım alır, senin kanını emer, canını emer, 
haysiyetini bitirir.  

Onun için, Müslüman daima Allah’a güvensin, düşmana yaklaşmasın çünkü onun 
da hesabı sorulur. Allah muhafaza etsin, Allah bu memleketi korusun. Burası İslam’ın 
başıdır. İnşallah Mehdi Aleyhisselam’ın zamanına kadar burası Müslümanların başıdır. 
Buradan inşallah gene fetihler gelecek, zulümler bitecek. Allah İslam âlemine nur verecek, 
yardım edecek inşallah. O zaman yakındır, inşallah tez zamanda biz de o günleri görürüz.  

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
15 Mart 2019 /08 Recep 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı  


