
İSLAM MERHAMET DİNİDİR 

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. 

 
İslam dini, merhamet dinidir. Merhametsiz insanlar, onlar bu dine uymamış 

oluyorlar. Kendi kafalarına göre işler yapıyorlar. Onlar da cezalarını görecekler. Selam 
verin diyor. Selamın içinde bile “Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu” 
deniyor. Hem Allah’ın selamı hem rahmeti üzerinize olsun diyor. Besmelede 
“Bismillahirrahmanirrahim” diyor. İlk başta onunla başlanıyor. İslam dini, esas 
merhametle emrediyor. İnsanlara merhametle davranan, merhamet bulur. Yapmayan 
hem dünyada merhamet bulmaz; hem ahirette büyük bir azaba, eziyete, cehenneme düşer.  

Görüyoruz şimdi insanlara, çoluk çocuğa her taraftan şeytan yetişiyor. “İslam dini 
budur.” diye onları kandırıyor. Yok değil, hayatta böyle değil. İslam dinini öyle kendi 
kafana göre tanımlasaydın, şimdiye hiçbir şey kalmazdı. Emir ne ise onu yapacaksın. 
Allah’ın emri nedir? İnsanlara merhamet et. İyice incele, dikkat et. Bir insanın yanlışta 
devam etmesi, yanlış yapıp da serbest kalmasından daha zordur. Çünkü ondan sonra onun 
ahı var. O işleri yapanlara hayır ettirmez. Bu dünyada yapıp da yanımıza kâr kaldı diye hiç 
zannetmesinler. Hiç öyle kendi kendilerini aldatmasınlar.  

İslam âlemi çok zulüm gördü. Bahusus ehlisünnet vel cemaat, en çok onlar gördü. 
Çünkü onlar merhametlidir. Onun dışındaki tayfalar hepsi merhametsiz, vicdansızdırlar. 
Onlar, şimdiki lisanla dediğimiz teröristtir. Allah’tan korkmaz, insandan utanmaz. İslam 
böyle değildir. İslam’ı öğreten tarikattır. Tarikat güzelliği öğretiyor, kardeşliği 
öğretiyor, merhameti öğretiyor.  

Allah bu insanlara da hidayet versin. Şeytanın sevinçten deli olduğu, şimdi 
gördüğümüz Müslümanım diye çıkan tayfalardır. Hiçbir şeye merhamet etmiyorlar. 
Camilere bile merhamet etmiyorlar. Allah’ın evlerine bile merhamet etmiyorlar. Mevtalara 
da aynı şekilde. Ne ölüsü kurtuluyor, ne dirisi kurtuluyor bu heriflerden. Ama her şeyin bir 
sonu var. O zulüm ne kadar çok olursa, sonları o kadar çabuk olur.  

Onun için, onlara kanmayın. Onları tasvip etmiyoruz. Onları Allah’a havale 
ediyoruz. Bizim elimizden bir şey çıkacak değil. Allah’a havale ediyoruz. Allah hesaplarını 
verir. Onlar yaptıklarından sorumludur. Dediğimiz gibi insanlar kanmasın. Bizim ehli 
sünnet vel cemaat; kim Müslümanım diye çıkarsa hemen inanıyor, seviniyor. Yok, öyle 
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olmaz. Hatta yapılan şeylere kalben buğz etmek lazım ki o sana da değmesin. Çünkü “Ona 
meyledersen sana da ateş değer.” diyor Ayet-i Kerime. Bunu Kur’an söylüyor. 

Allah hepimizi muhafaza etsin. Tez zamanda Mehdi Aleyhisselam çıksın ki İslam’ı 
bu pisliklerden kurtarsın. Hakikaten dünya pislik doldu. Her bakımdan zahiri, batıni pislik 
doldu. Ne deniz kurtuldu pislikten, ne kara kurtuldu, ne insanlar. Temizleyici Mehdi 
Aleyhisselam’dır. Allah hepimizi O’na yetiştirsin.   

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin 

10 Mart 2015 Tarihli Sohbeti /Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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