
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAKİKİ DİN 
 

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. 

“Elhamdülillah ala dinil İslam.” İslam dinine, Allah’a şükürler olsun. Çünkü hakiki 
din şimdi İslam’dır. İslam’dan başka din, semavi dinlerin hepsini tahrip etmişler, hakikisi 
kalmamış, hepsi sahte. Bugün güya Hazreti İsa (a.s.)’ın doğum günüdür, ona göre sene 
yapmışlar ama o bile doğru değildir.  

Kendi ağızlarından söylüyorlar, bizim söylediğimiz değil bu, Hristiyan kavmin 
söylediği. Hazreti İsa’nın (a.s.) doğumu bundan iki ay sonradır. Bunlar bu günü 
putperestlerin şeyine göre uydurmuşlar. Hazreti İsa Aleyhisselam’dan elli sene, yüz sene 
sonra iyicene başladılar, sahte havariler çıkardırlar, azizler çıkardılar. Onlar tahrip etmişler, 
baştan tahrip ettiler. Şeytanın işi bu, şeytan hakikati istemez. Milyarlarca insan din diye sahte 
bir şeye tabi oluyor.  

Yahudiler desen, onlar bu kadar değil ama onların da çoğu tahrip olmuş, hakikati 
gizliyorlar. Onların hakikatleri var ama gizlerler. Menfaatten dolayı hakikati gizler, hakikati 
söylemezler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerif’te buyurdu: “Oradaki Yahudilerden 
on tanesi Müslüman olsaydı, bütün Yahudiler Müslüman olurdu.” Çünkü âlimlerinden 
hakikati olanlar Müslüman oldu ama on tanesi olmadı. İki üç tane Müslüman oldu galiba. 
Onlar en büyükleriydi ama en büyük oldukları halde gene kabul etmediler.  

Bu demek ki Allah’ın hikmetidir, böyle olacak, insanlara imtihan olarak kıyamete 
kadar böyle sürecek. Hakikati bulan saadeti bulmuş oluyor, bulmayan; “Dünyaları biz 
yarattık, bizim elimizde, istediğimiz gibi yaparız, keseriz, ederiz, öldürürüz, harp yaparız.” 
diye dünyaya hükmediyor zannediyor. Hükmetsinler, o mühim değil. Mühim olan Allah’a 
şükür doğru din üzerineyiz, dinimiz mükemmeldir, Allah’ın istediği dindir. Allah dini 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le tamamladı. Saadette olan buna tabi olmuştur, olmayan, 
saadeti olmayan dünyaya dalmıştır, dünyadan başka şey tanımıyor, tanımadığı için her türlü 
zorluklarla yaşıyor. İstediği kadar her şey benim desin, gene de hiçbir şey onun değil, bırakıp 
gidecek.  

Bu mühimdir. Bizim akılsız, dünya peşinde koşan Müslümanlar var, onların peşinden 
koşunca, bunları bir şey zannedip koşunca onların da sonları iyi olmuyor. Kur’an’a, Hadis’e,  



 
 

 

 

 

 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, evliyalara saldıranlar bir şey yapıyoruz zannediyor. Allah ıslah 
eylesin diyoruz. Din, Allah’ın dinidir, Allah muhafaza eder, istedikleri kadar şey yapsınlar, 
saldıranlar kendileri zarardadır, kendi sonları iyi değildir. Allah muhafaza etsin. Allah’a şükür 
Allah bu dini bize nasip etmiş, Allah onda sabitkadem kılsın, imanımızı kuvvetlendirsin 
inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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