
NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE 

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. 

 
Hayırlı aylara girdik, Allah mübarek eylesin. Güzel mevsimlere geldik. Recep ayı 

bugün başladı artık, Allahu alem. Recep ayında Cuma, Pazartesi, Perşembe oruç tutmak 
güzeldir; büyük bir fazilet, büyük bir sevaptır. Bazı insanlar üç ayları tutabiliyor ama 
Pazartesi, Perşembe de yine tutan için çok iyi olur. Üç ayların, her ayın da bir duası var. 
Herkesin evinde dua kitapları var onlarda yazıyor. Onları okumak da hayır getirir, bereket 
getirir inşallah.  

Allah(c.c) mevsimleri yaratmıştır. Bahar mevsimi de çok güzel bir mevsimdir. Bu 
aylarda manevi bir güzellik var. Bahar aylarında çiçekler açar, ağaçlar canlanır, kuşlar öter, 
güzellik olur. Bu aylarda manevi olarak çok daha büyük güzellikler var. Yani görünen, 
insanların gözle gördükleri güzellikler dışında manevi güzellikler vardır. Allah(c.c) bunlara 
ek olarak içimize, ruhumuza da güzellik verir. Bundan Müslümanlara ne mutlu.  

Müslümanım diyen insana ne mutlu. Ne mutlu Müslümanım diyene. Bunu 
söylemek en güzel şeydir. Çünkü ne olursan ol, mühim değil. Seni Allah (c.c) 
Müslüman olarak yarattı. En büyük güzellik odur. Ne mutlu Müslümanım diyene. Allah 
seni siyah da yaratır, beyaz da yaratır, sarı da yaratır. Allah’ın elindedir, istediği gibi yaratır. 
Siyah olmak, beyaz olmak bir meziyet, bir fazilet değildir. İstediğin kadar kuvvetli 
ol, akıllı ol; Müslüman olmadıktan sonra hiç bir faydası yoktur. Boş laflardır onlar. 

 İyice düşünen insan, akıllı olan insan “Ne mutlu Müslümanım diyene!” 
der, başka şey demez. Çünkü dediğimiz gibi her şey Allah istedi diye olmuştur. Sen 
isteyerek zenci yaratılmadın, isteyerek beyaz yaratılmadın. Allah istedi de öyle 
yarattı. Mutluluk siyahta, beyazda değil de Müslüman olmaktadır. Dünya ve ahiret 
saadeti Müslümanlıktadır. Başka hiç bir şey de değil.  

Allah isteseydi seni dört ayaklı yaratabilirdi. O zaman ne mutlu dört ayaklılara 
mı diyecektik? Diyemeyiz. Allah bizi Müslüman yarattı. Saadet, güzellik bundadır. En 
büyük mutluluk budur, mutluluk başka şeyde değildir. Allah herkese iman nasip etsin. Bu 
insanlardan istediğimiz iyilik budur. İnsanlık minsanlık derler. İmanlı olan insanlar mutlu 
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insanlardır, iyi insanlardır. Kalanları Allah bildiği gibi yaptı, karışamayız. Yalnız herkese 
iman dileriz, İslam’da olmalarını dileriz. Kalanı Allah bilir. Kendileri nasıl isterlerse.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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