İSLAM KAZANMIŞTIR
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.
Allah’a şükürler olsun, bu, İslam’a nusret oldu. Allah’a şükür. Allah’ın emri,
tecellisi İslam’la beraberdir. Bu tecelli Mehdi Aleyhisselam’ın tecellisidir. Bütün dünya,
küfür dünyası hüsrana uğramıştır. İslam ve Allah’ın dostları kazanmıştır. Allah’a şükür.
Onlar kazanınca bereket olur, merhamet olur, güzellik olur. Kimseye eziyet olmaz,
kimseden intikam alınmaz. Ancak zarar veren insanın cezasını Allah da verir, devlet de
verir, kanun da verir. Kanunun içinde herkese merhametle davranması için Allah bu salih
kullara gene idare etmeleri için izin verdi. İnsanların dualarıyla, bütün dünyadaki
Müslümanların dualarıyla oldu. Allah’a şükür. Çünkü Müslümanlar perişan halde. Burada
da bunu bitirseler iyicene istedikleri gibi olacak. Müslümanları bitireceğiz zannediyorlar.
Hâlbuki bilmiyorlar, zaten bilseler gâvur olmazlar, Allah’a inanırlar.
Bunlar Allah’a inanmadıkları için gâvur sayılıyor, gâvurdurlar. Bütün küfür dünyası
İslam’ı istemiyor, İslam’a tahammülleri yok ama Allah’ın istediği oluyor. Allah’a şükür bu,
insanlığa nimettir, insanlığa iyiliktir. Allah’ın dinine bağlı olan insanlar zulüm etmezler.
Zulüm, zulümattır. Zulüm demek karanlıktır, kötülüktür. Allah yardım etsin, mübarek
eylesin. Müslümanlar vakurdur, kimse “Sen ne için böyle yaptın? Ne için şöyle yaptın?
Kimle oldun?” diye söylemez. Ama zulmü ve aşırılığı Allah yasaklamıştır. Allah iyiliği
emretmiş. Her Cuma duyarız:

ْ ّ ﱠن
ﺎن َوإِﯾﺘَﺎء ِذي ْاﻟﻘُﺮْ ﺑَﻰ َوﯾَ ْﻨﮭَﻰ َﻋ ِﻦ ْاﻟﻔَﺤْ َﺸﺎء َو ْاﻟ ُﻤﻨ َﻜ ِﺮ َو ْاﻟﺒَ ْﻐ ِﻲ
ِ اﻹﺣْ َﺴ
ِ ﷲَ ﯾَﺄ ُﻣ ُﺮ ﺑِ ْﺎﻟ َﻌ ْﺪ ِل َو
“İnnallâhe ye’muru bil adli vel ihsâni ve îtâi zîl kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel
munkeri vel bagyi” (Nahl Suresi - 90) “Her defa Allah iyiliği emreder, insanlara vermeyi
emreder, kötülükten men eder.” diyor. Bu zaten yeter. Küfür dünyası tersine, adalet yok,
zulüm var, her türlü kötülük var. Onun için, bu insanların Allah’ın yardımıyla kazanmaları
insanlık için de iyi, bütün dünya için iyi. Tabi şeytan, insanların iyiliğini istemez. Allah

iyiliği ister. Allah’a şükür. Şükretmek lazım ki Allah bize rahmetiyle baktı, inayetiyle baktı,
bu hâsıl oldu Allah’a şükür. Her şeye şükredin, nimetler çoğalır diyor, şükretmek lazım.
Allah’a şükür.
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