
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAK 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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Eferaeyte meni-tteḣaże ilâhehu hevâhu” (Casiye – 23) Allah Azze ve Celle Kur’an-
ı Azimüşşan’da buyuruyor: “İlah olarak kendi istediğini sevip, hoşuna gittiğini ilah veya tanrı 
olarak kabul edemezsin.” Şimdiki dünyanın çoğu öyle. Öyle bir din olsun ki insanların 
hoşuna gittiği gibi olacak. Nefisleri nasıl isterse öyle bir şey istiyorlar.  

İslam dininden başka hepsinde böyle, hele Hristiyanlıkta tam öyle olmuş. İsa 
Aleyhisselam’ın getirdiği dinle hiç alakası yok. Onların heva ve nefsi nasıl istiyorsa öyle 
yapıyorlar, bu bizim dinimiz diyorlar. Bu insanlar, akıllı insanlar her şeyi bilirler de ne için 
bu dinin peşinden gidiyorlar? Hâlbuki İsa Aleyhiselam’ın Hristiyanlığı halis muhlis Allah’ın 
gönderdiği dindir. Onlar onu değiştirdiler, istedikleri gibi yaptılar, daha da yapıyorlar.  

Bu işin sonu bitmez, istediğini yapıyorlar, nefisleri nasıl istiyorsa onu yapıyorlar, ona 
itibar ediyorlar, hak din olan İslam’a düşmanlık ediyorlar. Hâlbuki onların yaptıkları, 
emrolan şeyi yapmıyorlar, onun dışındakileri yapıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam; “Bir insan 
bir tokat atsa öteki yanağını çevir” der. Yani ona kalkıp da vurma diyor. Sırf vurma değil de 
dünyayı katlettiler, milyonlarca insanı şey yaptılar, daha da yapıyorlar. Bunlar şeytanla 
beraber olanlardır. Dinleri yok, Allah’ın İsa Aleyhisselam’a indirdiği din değildir bu.  

Peygamberlerin dinlerinin hepsi aynıdır. Hazreti İsa’ya tabi olan insanın Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e tabi olması lazım ki tüm peygamberler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i 
müjdelemiştir. “Onunla beraber olun.” diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam için; “Öldürdük, 
öldü, Allah oğlunu feda etti.” diyorlar. Haşa! İşte bu kadar akılsızdırlar. Akılsızlık değil de 
şeytanlık bu. Hazreti İsa gökyüzünde muhafaza oluyor, ahir zamanda inecek, indiği vakit de 
hak din üzere olacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinden olarak inecek, O’nun 
şeriatını tatbik edecek, onu kabul edecek. Bu haç dedikleri, taktıkları lüzumsuz şeyi kıracak, 
domuzu öldürecek. Domuz dediği yani pislikleri öldürecek. 



 
 

 

 

 

 

Bu din, hak din üzerine olarak gelecek, artık başka din olmayacak, başka bir 
mazeretleri olmayacak. Bütün peygamberler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetinden 
olmak isterlerdi. Hazreti İsa’ya nasip olacak bu. Bütün bu küfür âlemi “Bizim dinimiz var, 
Hazreti İsa’ya tabiyiz.” dese de yok, ondan sonra artık bir mazeretleri kalmayacak. 
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“İnne-ddîne ‘inda(A)llâhi-l-islâm” (Ali İmran – 19) “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.” 
İslam’dan başka bir din kalmaz. Allah o günlere yetiştirsin inşallah. Bu şeytanlardan 
muhafaza etsin. Her gün istedikleri gibi, din diye çıkarıp, milleti yoldan çıkarıp, istedikleri 
şeyi yapamasınlar atık.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 28 Şubat 2021/16 Recep 1442 Tarihli Sohbeti 
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