
	
	

	
	

	

	

 
 

BÜTÜN PEYGAMBERLERİ KABUL EDERİZ 
 

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. 

 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
 

ُسلِھِ  ُق بَْیَن أََحٍد مِّن رُّ 	الَ نُفَرِّ
 
“Lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih” (Bakara Suresi - 285) “O’nun 

peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Bismillâhirrahmânirrahim  
 

یَن ِعنَد ّهللاِ  	اِإلْسالَمُ إِنَّ الدِّ
 

“İnned dîne indâllâhil İslâm” “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.” (Ali İmran 
Suresi - 19) 

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Peygamberler arasında bir ihtilaf yoktur.” 
Müslümanlar bütün peygamberleri kabul ettikleri için, din Allah’ın indinde birdir. “O 
senin dinin, bu benim dinim.” diye bir şey yok. Hepsi Allah’ın birliğine inanmış, O’nun 
emirlerine tâbidir. Semavi yani gökten gelen, vahiyle gelen dinler birdir. Hepsi Allah’a 
iman üzerine kurulmuştur, Allah’ın güzel emirlerini insanlara tebliğ için bulunuyor.  

Şeytan, o peygamberi kabul eder, bunu etmez. Milleti de o vaziyette yapmış, 
kandırmış. İsa Aleyhisselam’ı kabul ediyorlar, Hazreti Peygamber (s.a.v.)’i kabul 
etmiyorlar. Hâlbuki kabul etseler hiçbir ihtilaf kalmaz. İhtilaf kalmayınca da şeytana iş 
kalmaz. Onun için her tarafta insanların arasına nifak sokuyor, insanları yoldan çıkarıyor, 
helak olsunlar diye uğraşıyor, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in peygamberliğini kabul 
ettirmiyor. Daha ismini duyarken uzaklaşıyorlar, dinlemek istemiyorlar. Onların içini o 
kadar işlemiş. 

 



	
	

 

 

 

 

Allah onlara kısmet etmemiş ama insanlar da onlara özeniyor. Oraya gitmek için 
çoğu insan canlarından oluyor. Denizde, orada burada, başlarına gelmedik şey kalmıyor. 
Ama onlardan bir fayda yok. Faydası olan imandır, fayda İslam’dadır. Allah sana bereket 
vermedi mi, iman vermedi mi bedbahtsın, şanssızsın, hiçbir kârda değilsin. Zannetme ki 
oraya gidip de orada feraha ulaşırsın. Bilakis oraya gidince tuzağa kapılmış gibi oluyor 
insanlar, kurtulamıyorlar da artık.  

Onun için herkes bu nimetin kadrini bilsin, Allah’a şükretsin. Bütün peygamberleri 
kabul ediyoruz diye şükretmek lazım. Çünkü hepsini kabul ediyoruz deyip birisini kabul 
etmezsen gene imansızsın. İmanı olan insanın, en büyük ve Allah’ın en sevgili kulu olan 
Hazreti Muhammed (s.a.v.)’i kabul etmesi lazım, O’nu baş tacı yapması lazım. Allah 
hepimize kadir kıymet bilmeyi nasip etsin inşallah.  

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Nisan 2017/16 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 
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