
 
 

 

 

 

 

 
MÜSLÜMAN KİN TUTMAZ 

 
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. 
 

Müslüman kin tutmaz. Kin, doğru yolda olmayan insanların sıfatıdır. Küfrün 

sıfatıdır kin tutmak. Onlar daima kin tutarlar. Şeytanın vasıflarından biridir, Adem 

Aleyhisselam’dan beri şeytan kin tutar ve kendine tâbi olanlara da kin tutturur. Kime 

karşı? Müslümanlara, Allah’ın yolunda olanlara. 

Kim öyle kin tutup da kalbinde Müslümanlara karşı kin olursa, imanı tam değildir, 

zayıftır. Kin, ağırlık verir, insana huzursuzluk verir; ilk başta kişinin kendine zarar verir. 

İnsanların ilk başta Allah Azze ve Celle’ye, ondan sonra da Hz. Peygamber (s.a.v.)’e 

muhabbeti olması lazım. Bütün Peygamberlere, evliyaullaha, sahabelere, müminlere 

muhabbetleri olsun diye Allah Azze ve Celle emir vermiş.  

Kinle muhabbet bir arada olmaz. Onun için bu, şeytanın sıfatıdır, küfrün sıfatıdır. 

Müslüman Müslümana üç günden fazla küs duramaz, durmaması lazım diyor Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.). Küs durmak, kin gütmek manasına gelir. Müslümanların aralarında 

muhabbet olması lazım. 

Karşı tarafa şiddet olur, o zaman kalbinden buğz edersin. Ama o insan doğru yola 

geldikten sonra o buğz da gider. Yani karşındaki Müslüman olduktan sonra buğz kalbinde 

kalacak diye bir şey yok. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazreti Hamza’yı şehit eden 

Vahşi’yi bile Müslüman olduktan sonra affetti. Ona ceza filan vermedi çünkü ceza vermek 

kinden dolayıdır.  

Bütün kötülükler Müslüman olunca temizlenir. Küfre karşı buğz olur, kinden başka 

bir şey bu. Buğz başka kin başka. Allah’ın sevmediği şeye buğz etmek lazım. Ama 

Müslüman olsa bile kin tutmak gitmez diye bir şey yok. İslam âleminde de aynı şekildedir. 

Başkasına kin tutan, sahabelere kin tutan, ehl-i beyte kin tutan insanların imanları tam 

değildir. Onlara tâbi olmamak lazım.  

 



 
 

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) açıkça söylüyor: “Ondan önceki ne gibi yapılmış şey 

varsa, İslam hepsini affeder. İslam olduktan sonra hepsi affolmuş olur, insan yeniden 

doğmuş gibi olur.” İnsanların kendi kafalarına göre olan düşünceleri değil de Allah’ın 

emrini tatbik etmek lazım, ona uymak lazım. Allah hepimizi kıyamet günü temiz kalple 

haşretsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
28 Kasım 2016/28 Safer 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


