
MİSAFİRPERVERLİK 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’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. 

 

Müslümanlar bazen, bazı şeyleri bilmeden kötü zannediyorlar. Kendi fikrin değil, 
İslam ne derse doğru olan odur. 3 gün önce Hristiyanların başı Papa Türkiye’yi ziyarete 
geldi. Bazı insanlar “Gelmesi doğru mudur, değil midir?” diye soruyorlar. Gelen gelir. 
Misafire ikram etmek İslam’ın âdetindendir. Ona ikram etmişsin, hürmet 
göstermişsin bir şey değil. Bir mahsuru yoktur. Çoğu insan, olur mu olmaz mı diye 
tereddüte düşüyor. Peygamber Efendimiz’in zamanında da gelirlerdi. Müslüman 
olmadıkları halde onlara ikram edilirdi. Onun için insanlar bu kötüdür zannetmesin.  

Allah göndermiş, bir hikmeti vardır. Yani bir mahsuru yoktur. Bundan sonra elçiye 
zeval olmaz. Harp zamanı elçi geldiği vakit, elçinin hayatının emniyette olması sağlanırdı. 
Bu da İslam’ın adetlerindendir. Peygamber Efendimiz bazen başka yerlere elçi 
göndermiştir. Isra tebliği yırttı, elçiyi de öldürdü. Efendimiz onun memleketi parçalansın 
dedi. Hakikaten öyle de oldu.  

İslam ve insanlık aynı şeydir. Son günlerde gördüğümüz, Müslümanları kötü 
gösteren insanlar var. Onlar muhakkak şeytanın adamlarıdır. Müslüman olamazlar. 
Müslüman merhametlidir. Yanında hem emniyette hissedersin, hem de insanlara eman 
verir. Müslüman budur. Müslüman kötü huylardan uzaktır. Peygamber Efendimiz en iyi 
ahlak üzerine geldi. Onu öğretmek için geldi. Onu tamamlamak için geldi. İyi huy sahibi 
olmak, herkesle iyi geçinmek, kim olursa olsun misafire ikram etmek Efendimizin 
sünnetleridir.  

İnsanların, ihvanların bir şey gördükleri vakit “Acaba uyar mı, uymaz mı?” diye 
sormaları iyidir. Bugün de buna işaret ettik. İnsanlar, Papa üç gündür burada olunca: 
“Niye geliyor? Bu gavurdur.” derler. Gelsin, bir şey değil. Gelsinler, görsünler bir 
bakımdan iyidir. Müslümanlar vahşi değildir, onu görsünler. İnsanlık esas Müslümanlıktır, 
onu görsünler. Hristiyan âlemine karşı güzel bir şey olur. Büyük bir karalama oldu. 
Buradaki sözde vahşi inşanlar oradakilere, sözde Müslümanlık adına yardım etti. Hayır, 
karşı tarafı da doğru Müslümanlığı da görsünler ki ondan sonra yanlış bir düşünceleri 
kalmasın. Kıyamet günü: “Niçin Müslüman olmadınız?” derlerse: “İşte biz bunlar 
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yüzünden Müslüman olmadık.” demeye hüccetleri kalmaz. Yani her şey Allah’ın hikmeti. 
Müslümana iyidir, bizlere iyidir, onlara kötüdür. Her şeyde bir hayır vardı  

 

Vemin Allahu Tevfik 

El-Fatiha  

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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