
	
	

 
 
 
 
 
 
 

DİLDE MÜSLÜMAN 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “İman yüksek mertebedir. Ona ulaşmak 
için kalbinizden iman etmeniz lazım. Dilde herkes Müslümandır ama iman sahibi azdır.” 
İman sahibi, Peygambere inanan demektir. Onun için Ayet-i Kerime; 
Bismillahirrahmanirrahîm  

ا	أَْسلَْمنَا	قُولُوا	َولَِكن	تُْؤِمنُوا	لَّمْ 	قُل	آَمنَّا	اْألَْعَرابُ 	قَالَتِ  یَمانُ 	یَْدُخلِ 	َولَمَّ  قُلُوبُِكمْ 	فِي	اْإلِ
 

“Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil 
îmânu fî kulûbikum” diyor. (Hucurat Suresi-14) Araplar; “Biz iman ettik” diyorlar. 
Kur’an-ı Azimuşşan da, “İman etmediniz” diyor. “Siz Müslüman oldunuz, İslam’ı kabul 
ettiniz ama iman kalptedir, kalbinize iman girmedi.” diyor. Çünkü onlar Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’i kendilerinden birisi sayıp, bu şey bize daha layıktı deyip, ondan sonra 
da mecburen bazıları İslam oldu, Sahabeler hariç. Sahabelerin hepsinin kalplerinde iman 
var, Peygamberimiz (s.a.v.)’in muhabbeti var. Onlar O’nun her dediğine inanıp kabul 
edenlerdir ama öteki kavim sırf lisanla iman etmiş.  

Onun için orada Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mucizesini gösteriyor ki 
Efendimiz (s.a.v.) bu insanlardan bu kadar yüksek mertebeli, O’na tâbi olanları, 
sahabelerini yükseltti. Onlar öteki insanlar gibiydi ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
onların hepsini birer yıldız yaptı. İman girince böyle oluyor. Her gittikleri yere iman 
götürdüler, sultan oldular. Öteki cins de her gittikleri yere, zaten gittikleri yer de yok, 
durdukları yer! Şimdi bazı insanlar bu Araptır diye her şeyi biliyor zannediyor. Öyle yok. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmeyen, O’nun yolundan gitmeyen mümin 
değildir, ancak lisanda İslam’ı kabul etmiş insanlardır. Yani çok büyük bir fark var.  

 

 

 



	
	

 

 

 

Öteki bedevi Arap dedikleri cins de Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dünyadan 
gittikten sonra hemen dinden çıkıp mürted olan cinstir. Bu da devam ediyor, kıyamete 
kadar böyle devam edecek. Onun için ayırt etmek lazım. Müslümanla, dilde İslamiyetle, 
kalbinde iman olmayan, inanç olmayan insanla mümin arasında çok büyük farklar var. 
Ona dikkat edip de o hakiki iman sahiplerine tâbi olmak, onlara tazim etmek fayda olur. 
Onların makamlarını ziyaret etmek de kıyamete kadar faydası olan bir şeydir.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanından her gün geçtik Allah’a şükür. İlla milletle 
kavga edip de şey yapmaya gerek yok. Oradan edeple geçtiğiniz vakit zaten o tecelli iniyor 
orada. Baki cennetinde de aynı şekilde. Allah Azze ve Celle rahmet, merhamet, inayet 
nazarıyla bakıyor onlara. Oradan geçenler için de oluyor ama orada durup da insanlara bu 
olmaz filan diyenlere de Allah’ın gazabı iner. Allah muhafaza etsin, Allah hakiki iman 
sahibi yapsın hepimizi inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  09 Eylül 2018 /29 Zilhicce 1439 Tarihli Sohbeti 
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