
HAYIRLI İNSANLAR 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
Allah’a şükürler olsun. Allah demek ki bize merhametle baktı. Çünkü Allah (c.c.) 

“İnsanlar neye müstahaksa onu başlarına getiririm.” diyor. Allah’a şükür imanlı insanlar, 

merhametli insanlar başımızdadır. Bunlar Allah için hizmet eden, Allah yolunda giden 

insanlardır.  

Müslümandan zarar gelmez. Müslüman merhametli olur, şefkatli olur. Allah’ın 

yolunda insanlara hizmet edin, insanlara iyi davranın, Allah için çalışın. Allah’ın emri 

böyledir. Onu yapan “insan” olur. İnsanlara eziyet eden, zulmeden, insanlara kötülük 

yapanlar ise insan değildir. Onlar canavar yahut vahşi bir mahlûktur. İnsanı insan eden, 

vahşi hayvanlardan ayıran şey merhamettir, iyiliktir. Onu da Allah Azze ve Celle 

emrediyor. 

Bunun dışında olanlar dediğimiz gibi kötülüğü emrediyor, her türlü zarar ziyanı 

yapıyorlar. Ne varsa kendi menfaatleri için yapıyorlar. Dünya yansa umurları değil. Onlar 

ne insanlıkla alakadır ne de İslam’la. Bu akşamüstü (seçim sonuçları açıklandı) Allah’ın 

bize bir rahmetidir. Onun için şükrediyoruz, hamd ediyoruz.  

Bundan sonra başımıza hep iyiler gelsin inşallah. Bütün İslam âlemi buraya bakıyor. 

İslam âleminin başıyız Allah’a şükür. Her tarafa gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde insanlar çok 

daha fazla memnun oluyorlar, şükrediyorlar. Çünkü küfür âlemi insanlıkla alakası olmayan, 

merhametsiz, vicdansız ve kendi menfaatleri için her şeyi yapabilecek bir âlemdir. 

Münafıklıkta bir numaradırlar ama ne insanlıkta, ne hümanistlikte kimseye pabuç 

bırakmazlar. Tam yüzde yüz münafıklar. Hem münafık hem kâfirler. Onlardan fayda mı 

gelir, Allah’tan gelir fayda.  

Biz de Allah’a şükrediyoruz ki demek bu millette hayır var da Allah hayırlı insanlar 

getirdi. Allah yardımcıları olsun, Allah utandırmasın. İhlasla, Allah için hizmet etsinler; 

nefislerine meyletmesinler. Bütün insanlara merhametle davranırlar, o da muhakkaktır 

Allah’a şükür. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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