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ALLAH’I UNUTMAYIN 

 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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 

تُْم ِإنَّ َعرَابِي لََشِديد  َوإِْذ تَأَذََّن َزبُُّكْم لَِئن َشَكْستُْم ألَِشيدَنَُّكْم َولَِئن َكفَسْ   
“Ve iz teezzene rabbukum le in şekertum le ezîdennekum ve le in kefertum inne 

azâbî le şedîd” (İbrahim Suresi-7) 

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Şükrederseniz Allah ziyade eder.” Senelerce, 
Allah’a şükür bolluk, bereket, her şey vardı. İnsanlar şükretmedi. Şükretmediler ve Allah’ı 
unuttular. İnsanlar Allah’ı unutunca, Allah insanların kendisini hatırlamaları için 
hem sıkıntı veriyor hem de insanlar için emniyet kalmıyor. Her türlü sıkıntı oluyor. 
Ne için? Çünkü Allah’ı unuttular. Hepsi, herkes, inanan, inanmayan herkes nimetleri 
görmediler hiç; Allah’a şükretmediler, daha fazla istediler. Allah da biraz ikaz ediyor şimdi.  

 
Allah’a dönün, Allah’ı unutmayın, her şey Allah’ın elindedir. Allah’ı unutmazsanız, 

isterse dünya yansın size bir şey olmaz. Ama dünyanın en iyi yerinde olsanız bile sizi 

içinizden yakar. Dışarıdan iyi gözüksen bile, her şeyin olsa bile, Allah istedikten sonra 

içten içe yanarsın. Ama Allah’ı unutmayınca mutmain olur insan. Allah ona azap vermez, 

sıkıntı vermez, dünya yansa umuru olmaz.  

Şimdiki olan şeyler için, “Neden oluyor?” diye soruyor insanlar. Şimdi bir kulağımız 

çekiliyor. Bu tembihattır. Fazla azmayın, Allah’ı unutmayın, harama helale dikkat edin. 

Helal yiyin, helal için, helalin peşine düşün. İnşallah insanlar doğru yola gelir ki bu 

musibetler, bu sıkıntılar üstümüzden kalkar.  

Ekseriyettir mühim olan. Azınlık için Allah Azze ve Celle’nin vereceği musibetler 

onlara yeter. Her şey Allah’ın elindedir. İsterse oluyor, istemezse olmuyor. Muhafaza 

Allah’tandır, Allah’a sığınalım.  

Dünyanın her tarafında ne kadar sıkıntılı yaşamlar var. Her taraf karmakarışık ama 

bizim bu memleketi ecdadımızın bereketiyle gene muhafaza etmişler. Ama rahat batar 
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derler. Ne kadar rahatsa insanlar daha fazla ister, tamah eder, unutur. İyiliği unutur insan, 

insan nankördür. Onun için unutmayın. Allah’a nankörlük yapmayalım, Allah’a sığınalım.  

Allah memleketimizi de Ümmet-i Muhammedi de muhafaza etsin. Çünkü burası 

Osmanlı’nın payitahtıdır. Bütün İslam alemi buraya bakıyor. Her taraftan hücum var, 

küfür aleminden hücum var. “Bu baştır. Başı kaldıralım, başsız kalsın!” diyorlar. Baş 

olmayınca rahat rahat istedikleri gibi her şeyi yaparlar. Biz de onlara alet olup da onların 

istediğini yaptırmayalım inşallah. İslam’a sarılalım, Peygamberimiz’in izinden gidelim, 

Allah’ın emirlerini takip edelim inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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