ALLAH İMAN EDENLERLE BERABERDİR
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.
Her şeyi; “Allah bu işten razı mıdır, değil midir?” diye yapmak lazım. Müslüman
insanın böyle yapması lazım çünkü Allah birdir, Allah’ın dediği bellidir, emirleri, sevdiği
şeyler, sevmediği şeyler bellidir. Ama insanlar bir değil, bin değil, milyon değil, milyarla
insan var. Onun için aklı olanın insanların dediğine değil de Allah’ın dediğine bakması
lazım. Allah’ın bize emrettiği: “Vazifeni doğru yap.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e;

َ ْﻓَﺎ ْﺳﺘَﻘِ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ أُ ِﻣﺮ
ت
“Festekim kemâ umirte” (Hud Suresi - 112) “Doğru yolda ol!” emri var. “Kema
umirte” “Emir böyledir.” diyor Allah Azze ve Celle. “Seninle beraber olan da sana tâbi
olanlar da istikamette olun, kıvırtmayın!” İnsanın sözünü dinleyecek olan, bir oraya, bir
buraya, afedersiniz, bu meclisten hariç, dansöz gibi oynayacak, kıvırtacak o vakit.
Osmanlı, Allah’ın emrindeydi, doğru yoldan hiç ayrılmadı, yedi yüz sene hükmetti.
Vakti geldi insanlar azdı, her tarafta azdı. Allah Azze ve Celle bunlara; “Alın siz de
Osmanlı’nın yaptığı gibi yapın bakalım yapabilirseniz.” dedi. Osmanlı’dan sonra yüz
senedir bir oraya kıvırttılar, bir buraya, bir oraya kıvırttılar, bir buraya. Hiçbir şey de
beceremediler.
Bütün Osmanlı’nın hükmünün altında olan bu insanlar; iyiliğe kötülük olarak cevap
verenler, iyiliği kötülük bilenler, yüz senedir başlarına gelmedik şey kalmadı. İnsanlar telef
oldu. Bu yüz senede olan belanın, Osmanlı’da yedi yüz senede yüzde biri bile olmadı.
Osmanlı’da çünkü bereket vardı, Sultanlar, Allah’ın emrinde hükmediyordu. Sultan başta
olduğu için, iyi olduğu için altındaki insanlar da kendisi gibi olmaya muvaffak olmuş.
Kendisinin altındaki sadrazamlar, vezirler, beyler, paşalar, en iyi terbiye görmüş insanlardı,
Allah için hizmet ederlerdi.
Tabi son zamanlarda fitne girdi, o Allah’ın yolundan çıkan, sultana itaat etmeyen,
Allah’ın takdiridir, onlar da vardı, onlar berbat etti çünkü onlar Allah’ın yolunda

gitmediler. Ama gene Allah Azze ve Celle sultanın bereketiyle, onlar da defolup bertaraf
oldu, sonra bu büyük fitne oldu. Medine, Mekke, oradaki müdafaa edenler canlarıyla aç
kaldılar, susuz kaldılar ama oradan ayrılmadılar.
Yüz sene sonra, işte şimdiki zamanda bakıyoruz, Allah her şeyi verdi. Silah verdi,
kuvvet verdi, para verdi, petrol verdi, altın verdi, alet edevat ne varsa hepsini verdi ama bir
şey eksik, Allah’ın rızası eksik. Allah bunlardan razı değil, onun için her yaptıkları iş berbat
oldu. Yüz sene oldu, artık bunların bir mazereti kalmadı. Bu yüz senede dünyada bu kadar
zenginlik olmadı, bu kadar kuvvet olmadı ama Allah’ın hikmeti hiçbir şeye muvaffak
olamıyorlar, rezil rüsva oluyorlar.
İşte bu ne için oluyor? Çünkü bunlar Allah’ın rızasını istemediler, başkalarının
rızasını istediler. Başkası Allah’ın düşmanı, şeytanın dostu. Şeytanın dostuyla beraber
oldular, onun için muvaffak olamadılar. Ama onun da olması lazımdı çünkü böyle olmasa
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize müjdelediği Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek.
Şimdi temiz insanlara da söz, laf söylüyorlar. Onların söyledikleri Allah’ın katında
makbul değildir. Onlara daha büyük bir ceza gelecek. Allah’a iman edenlerin, Allah’a
inananların, Peygamber (s.a.v.)’e hürmet gösterenlerin müdafii, savunucusu Cenab-ı
Allah’tır. Ama dediğimiz gibi Allah bir kulu azdıracak ki cezası gelsin. Ceza da inşallah
yakındır. Allah’ın yardımı İslam’la beraberdir.
İstediği kadar silahı olsun, istediği kadar parası olsun, bütün dünya onların olsun,
Allah Müslümanlarla, imanlı insanlarla, doğru yolda olanlarla birliktedir; lafta Müslümanız
deyip de Müslümanları arkadan vuranlarla değil. Müslümanız deyip de her kötülüğü
yapanlar İslam’la hiçbir alakası olmayan insanlardır. Mehdi Aleyhisselam çıkınca onlar da
cezalarını bulacak Allah’ın izniyle. Vakit yaklaştıkça fitneler daha fazla çoğalıyor. Onun
için fitne oldu mu hiç üzülmeyin, korkmayın. Sabredin, göreceksiniz ki Allah’ın vaadi
haktır.
Bu kıvırtan insanlar gibi değildir. Allah’ın vaadi, sözü haktır, olacak. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) “sâdikul va'dil emîn”dir, O’nun da sözü haktır. “Ahir zamanda, bu
fitnelerden sonra size benim soyumdan gelen bir zat olacak.” dedi. Mehdi Aleyhisselam
bütün dünyayı iyilikle, adaletle, güzellikle dolduracak. Pislik, sapıklık dolmuş, şimdi
sapıklığı baş tacı yapmışlar. Tabi şeytanın işidir çünkü Müslüman her şeyi yapar ama o
sapıklığı yapamaz, rezil olamaz. Onun için onu şimdi baş madde etmişler, bütün bu kâfir,
küfür diyarı bu meseleyi konuşuyor.
Mehdi Aleyhisselam gelince onlardan hiç kalmayacak, küfür kalmayacak, hep
Müslüman olacak. Müslüman olmayan kendi bilir, ahirete gidecek, ahirette hesabı

sorulacak. Yani öldüm, kurtuldum diye bir şey yok. Ahirette de ebedi cehennemde olacak.
Her gün yeni yeni şeyler duyuyoruz, tabi hoşumuza gitmiyor ama Allah’ın müjdesi var.
Kur’an’da diyor: “Allah iman edenlere yardım eder, onları savunur, onlara hücum edenlere
dersini verir.”
Allah bizi iyilerle etsin, kötülerden uzak tutsun, uzak duralım inşallah. Ecdadımıza
saygılı olalım, her sapığın söylediğine kulak asmayalım. Şimdi bizim en fakirimiz bile
ecdadımızdan on defa daha lüks yaşıyor. En fakir olan insan bile böyle. Ecdadımız bir
ceketle bir ömür geçirirdi. Şimdi fakire veriyorsun, biraz eskiyse çöpe atıyor. Biz de
aşevinde görüyoruz, bir eski eşya, elbise aldı mı yola gidene kadar, aşağıya inene kadar
atıyor, yoldan topluyoruz ondan sonra.
Ecdadımıza laf söylemek bizim haddimize değil. Onları rahmetle anacaksınız,
onlara Allah’tan rahmet dileyeceksiniz. Biz şimdiye kadar onların bereketiyle, onların
hürmetiyle, onların Allah’ın indindeki kerametleriyle yaşıyoruz. Onlar Allah’ın sevdiği
insanlardır. Onların yüzü suyu hürmetine biz bu rahatlıkta yaşıyoruz. Onun için onları
Allah müdafaa ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar müdafaa etmemiz lazım. Onların
yaptıkları fedakârlıkları çocuklara anlatmak lazım ki çocuklar şimdi ellerindeki beş para
etmeyen oyunları biliyor, başka bir şey bilmiyor. Anlatmak lazım.
İnşallah bu nesiller onların hürmetine muhafaza olur. Şeytan çok, çoluk çocuğu
zehirliyorlar. O zehirledikleri onlara da zehir olacak. O işle iştigal eden, o işi yapan insanın,
muhakkak Allah onun da canını yakacak. Çünkü çoluk çocuğu, insanların en sevdiği, can
damarıdır. Onlara zarar gelirse, onların âhıyla, o aldığın paranın on mislini versen de
kurtulamazsın. Allah bu zamanın şerrinden muhafaza etsin. Allah Mehdi Aleyhisselam’a
tez zamanda yetiştirsin. Onun için Şeyh Efendi’ye devamlı dua ediniz, Mehdi Aleyhisselam
tez zamanda gelsin inşallah.
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