
DİN İSLAM’DIR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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. 
 

Allah Azze ve Celle İslam’ı nereye gönderdiyse, Allah’a şükür orada nur oldu. 

Orada insanlara sığınak oldu. İslam insanların ihtiyaçları olan her şeyi verdi. Sırf zahiri 

değil, batıni olarak da verdi. Çünkü insan sırf maddeden yaratılmış değildir, insanın ruhu 

da var. Hem cismine faydalı şeyler yapıldı hem de ruhuna.  

Koca kıta Hindistan, İslam’dan önce kapkaranlık bir yerdi. İnsanlara hayvan gibi 

yahut daha aşağı muamele yapılırdı. İslam gelince o insanlara hidayet oldu. Hem 

memleketleri mamur oldu hem de ahiretlerini kazandılar. Tabi bu arada şeytan da boş 

durmadı. Kıyamete kadar da boş durmaz. Şeytan güzel bir şey gördü mü hemen ona karşı 

olur. İslam’ın güzelliğini gördü mü onu kullanıp ters yapmak, bozmak ister.  

Batıdaki insanlar Hindistan dedin mi hemen koşturup oraya gidiyorlar. Orada 

nefislerine uyan saçma sapan fikirlerin peşine düşüyorlar. Hindistan’da insanları serbest 

bıraksalar yarısından fazlası Müslüman olur. İnsanlara çok baskı yapıyorlar. Müslümanlığı 

seçenleri dövüyor, sövüyor; dinlerine (Hinduizm) geri dönsünler diye baskı yapıyorlar.  

Ama İslam’da öyle bir baskı yok. Hindistan’da, Müslümanlardan yahut başka 

milletlerden bu dine (Hinduizm) girmek isteyen olur mu diye kaç defa sordum. Kimse 

gitmez onlara, ancak dışarıdan gelenler dediler. Batılılara Hindu dini süslü, güzel gibi gelir. 

Nefislerine güzel gelen bir dindir. Bu dinde uğraşırlar ve ilerledik zannederler. Biz 

istediğimizi, ruhumuzun eksikliğini burada tamamlarız zannederler. Uğraşırlar ve en 

sonunda da hüsrana uğrarlar. Hem dünyada hem ahirette hüsrana uğrarlar.  

Allah’ın yolundan ayrılmayın. Din İslam’dır. İnsanın kendi kafasına, hevasına göre 

yapılan din, din değildir. Zaten onlar da bu din değildir diyorlar. Din değilse nasıl bu kadar 

tapınaklar yapılmış; heykellerle, putlarla doldurmuşlar etrafı? Nedir? Ne olduğunu onlar da 

bilmiyorlar.  

Şeytan bu, insanları gülünç duruma düşürür derler ya. Hakikaten tam alay ediyor 

insanlarla. Her türlü kepazelik yaparlar; ondan sonra da biz okumuşuz, biz dünyanın en 

ileri insanlarıyız derler. Hâlbuki o okuma ilim değildir, cehildir. İnsanı yoldan çıkaran, 

helaka götüren şeydir. Allah akıl fikir versin diyelim. İslam Allah’a şükür nurdur. Ona bağlı 

olanlar Allah’ın izniyle hem dünyada hem ahirette kazançlıdır.  



            Ve Min Allahu Tevfik 

            El Fatiha 
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