
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEK 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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerif’inde buyuruyor: “La darara vela dırar” 
İslam dini, iyilik dinidir, güzellik dinidir, kimseye kötülük yapılmasını istemez. “Ne zarar 
verin ne zarar görün.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O manaya geliyor, her şeyin 
usulü var. 

İslam rahmet dinidir, güzellik dinidir. Düşmana karşı bile her şeyin şartları var, öyle 
istediğin gibi, nefsin nasıl isterse yapamazsın. Yaşlıları, küçükleri, eman isteyenleri 
elleyemezsin, onlara zarar veremezsin. Onun için, İslam dini selamet dinidir, güzel dindir. 
Allah Azze ve Celle insanı yaratmış, İslam dinini de insanlığın fıtratına uygun yapmış, 
yaratmış ki insanlığa fayda olsun. Âdem Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e 
gelen din, hepsi İslam’dır. 
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 “İnne-ddîne ‘inda(A)llâhi-l-islâm” diyor. (Âl-i İmrân Suresi - 19) “Şüphesiz Allah 
katında din İslâm’dır.”  Dinler değil, hepsi birdir, hiçbir farklılığı yok. Onlar da İslam 
olduğuna göre, onlarda da kötülük yoktur, kötülük yapmaya müsaade yoktur. Cezayı hak 
edene verirler, ondan kalan için bir şey yapamazlar, bir şey yapılmaz. Başka yerlerde, tahrif 
olan semavi kitaplarda insanlara kötülük yaparsınız, edersiniz diyor ama onlar sonradan 
değiştirilmiş olan emirlerdir. Yoksa Âdem Aleyhisselam’dan şimdiye kadar, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e kadar gelen, hepsi aynıdır. İnsanlara, insanlığa fayda olsun diye, 
kötülükten uzak dursunlar diye gönderilmiş, indirilmiş kitaplardır.  

Peygamberler de bu sebeple gönderilmiş. İnsanlar nefsine uymasınlar diye 
gönderilmişler. Nefsine ve şeytana uyunca kimseye acımazlar, kimseye bakmazlar. Allah 
muhafaza etsin, Allah insanlığa hidayet versin, doğruyu görsünler, güzelliği görsünler 
inşallah. Tabi onlar nefsine hâkim olmazlar. Nefsine hâkim olmak İslam’ın talimatını, 
İslam’ın emirlerini yerine getirmekle olur. Allah imanımıza kuvvet versin, nefsimizi 
muhafaza edelim, nefsimizin peşinden gitmeyelim.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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