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MÜŞRİKLER PİSTİR 

 
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. 
 

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

 بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس َفالَ َيْقَربُواْ اْلَمْسِجدَ اْلَحَرامَ 
“İnnemâl muşrikûne necesun fe lâ yakrabûl mescidel harâme ba’de âmihim hâzâ”  

Sadakallahülazim. Allah Azze ve Celle diyor ki: “Müşrikler necistir.” Necis demek 

pis manasındadır. Mekke Medine’ye bundan sonra gelmesinler diyor. Peygamber 

Efendimiz Mekke’yi fethettikten sonra artık oraya müşrik ve kâfir girmesi caiz değildir.  

Ne için? Çünkü onlar pistir. İnsan ancak Kelime-i Şehadet getirince temiz 

olur. Kendisi pis değildir ama o şirk, o küfür ona pislik sıfatı yüklüyor. İstediği kadar 

yıkansın, istediği kadar temizlensin madem o sıfattadır, değişmez. Allah Azze ve Celle ona 

necis demiş, pis demiş.  

İslam temizler. İslam dini hem zahiri olarak temizliktir hem manevi olarak. Manevi 

olarak tabi daha mühimdir. Ama zahiri olarak da İslam’da temizlik ilk başta gelir. İlmihal, 

fıkıh ilminde birinci okuttukları şey kitab-üd tahara dedikleri temizlik kitabıdır. İlk başta 

hangisi temizidir, ne temizdir, ne temiz değildir, insan neyden temizlenmesi lazım, nasıl 

temizlenmesi lazım, hangi suyla temizlenmesi lazım diye çok ince bir teferruatla anlatır. 

 İslam güzeldir ve Allah’ın verdiği en güzel nimettir. Onu kabul etmeyen, ona tabii 

olmayan hem dünyada hem ahirette makbul insan değildir. İnsanların yanında istediği 

kadar iyi olsun, güzel olsun Allah indinde kabul olmayan bir insandır.  

İnsanlar bu hakikati öğrense, zaten hepsi Müslüman olur. Ama şeytan onlara pisliği, 

kötülüğü güzel gösteriyor. Necaseti içiyorlar. Alkol bir insanın üstüne değse, onu yıkaması 

lazım. Sen kalkıp da o necaseti içine alıyorsun, içiyorsun. Bu, küfür ehlinin necasette 

olduklarının büyük bir ispatıdır. Onlara benzeyen, o necaseti kabul eden de kendine zarar 

veriyor. Hem zahiri hem batıni.  

Allah akıl fikir versin insanlara. Bu akıllıyım diye geçinen insanlara Allah akıl fikir 

versin ki hakikati görsünler, Allah’a gelsinler. 



2 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

El Fatiha 

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