
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MERHAMET DİNİ 
 

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. 

İnsanlar Allah’ın kullarıdır, Allah’ın yarattıklarıdır, İslam onlara merhametle bakar. 
Müslümanlar merhametle muamele etmekle emrolunmuş. Hiç kimseye kötülük yapmak için 
değil, iyilik yapmak için İslam var.  

İslam dini bütün semavi dinlerin sonuncusudur, mükemmelidir. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in veda hutbesinde dediği gibi: “Din tamamlandı.” Yani Adem 
Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar gelen din tamamlandı. O da 
insanlığın faydası içindir, hiçbir insana zarar vermek için değil, hiçbir mahlûkata zarar 
vermek için değil, iyilikleri içindir. Ama onun dışına çıkan insanlar her şeyi yapabiliyor. 
Küfürden sonra yani kâfir olduktan, inançsız olduktan sonra onlara göre hiçbir şeyin zararı 
yok çünkü herkese zarar verirler, herkese eziyet verirler, kavga yaparlar, öldürürler. Onlar 
kendi nefisleri için yaparlar, menfaatleri için yaparlar.  

İslam’da öyle bir şey yok. İslam herkese yardım eder, herkese iyilik eder. Savaşıyordu 
ama ne için savaşıyordu? İslam, zulüm olmasın diye savaşırdı, insanlığın faydası için savaşırdı 
ki onları bu kötü hallerinden kurtarsın, iyilik öğretsin, iyiliğe vesile olsun. Şimdi görüyoruz, 
bütün dünya bu insanların, kötü insanların yaptığı şeylerden dolayı hastalıklarla, ölümle 
mücadele ediyor. Bunu İslam değil, kâfir olan, inançsız olan dünya yapıyor, şeytanın askerleri 
yapıyor, şeytanla beraber olanlar yapıyor. İstediği kadar yapsınlar, Allah’ın izniyle Müslüman 
olan, İslam’a bağlı olan sonunda galip gelir. Bütün yaptığı işler boşa çıkar, zararda olurlar.  

Onun için, Müslümanlar endişe etmesinler, sonumuz hayırdır inşallah, sonumuz 
iyidir. Kötülük yapanların sonu iyi değildir, şerdir, dünyada da ahirette de şekavette olurlar. 
Allah şerlerinden muhafaza etsin, Allah yardımcımız olsun inşallah. Allah ehli İslam’ı 
fitnelerden, şeytanın şerrinden, kâfirlerin şerrinden muhafaza etsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 26 Ekim 2020/09 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


