
 

DİNİNİZE TABİİ OLMAYANLARA GÜVENMEYİNİZ 
 

Es Selamı Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

EsselatuVesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Meşayihina, Şeyh Abdullah Dağıstani,  

Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbet vel hayru fi cemiyya. 

 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

 َوَال تُْؤِمنُٓوا اِالَّ ِلَمْن تَبِـَع ۪دینَُكمْۜ 

 “Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum” (ÂLİ İMRÂN-73) 

 
Kur’an-ı Kerim’de ayettir. “Sizin dininize tabii olmayandan başkasına emniyet 

etmeyin.” Sizi iyi yola götürmez bu insanlar. Onlar Hak yolun dışındadır. Onlara emniyet 
edip de, kendinizi onlara teslim ederseniz sizi muhakkak helak ederler.  

Allah’ın hikmeti Peygamber Efendimiz’in zamanında kalkıp da, emniyet edip de 
bütün işlerini onlara teslim etmezlerdi, dikkatli olurlardı. Peygamber zamanında bazen 
kabilelerle “Ben seni koruyacağım, sen beni koruyacaksın” diye anlaşmalar olurdu. Ona 
riayet edilirdi. Ama her şey onlara bırakılmazdı. Çoğu zaman sözlerinde durmazlardı. Nasıl 
olsa bunlar Müslüman değildir. 

Şimdiki zamanda da böyle. Bütün işlerimizi epeyce bıraktılar. Osmanlı’nın son 
zamanlarında fitneyi soktular. Bütün işlerimizi onlara teslim ettik. Osmanlı’yı mahvettiler. 
Birbirleriyle anlaşarak Osmanlı’yı çökerttiler. Bizim Padişahlar değil de Padişahları deviren 
hainler, bu Jön Türkler; kalktılar koskoca Osmanlı’nın ordu hümayununun başına, baş 
komutan olarak Alman bir herifi koydular. O da istediği gibi bir yerden girdi, bir yerden 
çıktı. Osmanlı İslam Hilafet Devletini çökertti.  

Bahusus küfür milleti tektir, vahdederler. Ne hikmetse bu Avrupa’da olan insanlar 
devamlı İslam’a büyük bir zarar verme peşindeler. Bu da neden geliyor, kıskançlıktan 
geliyor. Şeytanın talimatıyla yapıyorlar. Onlar bizim faydamızı istemiyorlar. Ne kadar 
söyleseler de yalan. Osmanlı zamanında bütün Hristiyanlar, Yahudiler ne varsa, Osmanlı 
toprakları üzerinde çok rahat yaşarlardı. İstedikleri gibi kiliselerini yaparlardı, ibadetlerini 
yaparlardı. Ama bir tane Müslüman oraya gidemezdi. Çoğu zaman Müslüman’ın oraya 
gidip yaşaması zor bir şeydi, tehlikeliydi. Cami yapmak çok zordu. Yapılabilecek bir şey 
değildi.  
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Onun için şimdi kalkıp da onlara tabii olmamız güzel bir şey değildir. Allah herkesi 
aynı yarattı. Yani onlara özenecek hiç bir şeyimiz yok. Özenilecek bir şeyleri de yok. 
Uzaktan güzel gibi gözükseler de, hayatları güzel gözükse de, karanlıkta yaşıyorlar. 
Sıkıntıdadırlar hepsi. Onun için halimize şükredip de halimizden memnun olmamız 
gerekir. Bizim dinimizde olan insanlardan memnun olalım. Tabi memleketimizde 
gayrimüslimler de var. Onlara da karışmıyoruz, onlar hürdür. Allah “herkes istediği dine 
tabi olabilir” diye açıkça söylemiş. Herkesi mecbur edemezsin. İsteyen Müslüman olsun, 
isteyen olmasın kalsın. Ama biz onlara özenip de onlar bizden daha iyidir diye hiç 
zannetmeyin. Allah en güzel şeyi bize vermiş. En büyük nimet bizdedir Allah’a şükür. En 
şanslı insanlar bizleriz. Müslüman açlıktan ölse bile, yine en şanslı insan odur. Onun için 
bununla ferah edin, sevinin. Allah’ın fazlı keremidir bu. Allah bütün Müslümanlar’a, 
bizlere akıl fikir versin, iyiyi güzeli görelim. 
 

Vemin Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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