
 
 

 

 

 

 

 
ANLAYAN ŞÜKREDER 

 
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 Azze ve Celle bütün nimetlerini bizlere vermiş, Allah’a şükür. Anlayan 

şükreder, anlamayan küfreder. Allah’ın yarattığında hiç bir eksiklik yok. Allah en 

mükemmelini yarattı. Allah (c.c.) insanlara rahmetiyle muamele ediyor, müstahaklarını 

vermiyor, onları ahiret için bırakıyor.  

Ayet-i Kerime diyor ki: “Kâfirlere, daha fazla azsınlar diye, evlerini, damlarını 

gümüşten de altından da yapabiliriz.” diyor. Onlara verilen zenginlik, şu, bu hiç bir faydası 

yok. Ahirette onun hesabını verecekler, yapmadıkları emirlerin hesabını verecekler.  

Bu insanlara, Allah’a isyan eden insanlara inanmayın, onların peşinden gitmeyin.  

Şeytan bile kıyamet günü, “Ben Allah’tan korkarım” diyor. Onlar şeytandan da beter. Ne 

Allah’tan korkar ne kuldan utanır derler, o insanlar öyledir. Onlara tâbi olmayın. Onların 

peşine düşerseniz, hem dünyada pişman olur, perişan olursunuz hem ahirette pişman 

olursunuz.  

Dünyaya dünya için gelmedik. Allah’ın verdiği nimetlere şükür edelim, Allah’a isyan 

etmeyelim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Allah’a itaat edin, Peygamber’e (s.a.v.) itaat 

edin, Ulu’l emre (yani sultana) itaat edin.” Sultan Allah’ın yolunda olduktan sonra ona 

başkaldırmak küfürdür. Bunu da bilsin Müslümanlar. Kanmasınlar, dünyalarını da perişan 

etmesinler, ahiretlerini de ziyan ettirmesinler.  

Allah hepimize iyi ve anlayacağımız gibi bir anlayış versin. Allah (c.c.) Müslümanları 

bu zamanın fitnelerinden muhafaza etsin. Allah’a tevekkül edenler zaten kazanmıştır. 

Sabredenler ecirlerini bulurlar. Ama ötekiler kıyamet günü cehenneme atıldıkları vakit, 

Allah Azze ve Celle “İster sabret, ister sabretme.” diyor o zalimlere, Allah’a 

başkaldıranlara. 

Fark etmez; ister sabret, ister yırtın, bağır, çağır, kıyamet gününde artık sabrın bir 

faydası yok. Sabır buradadır. Biraz sabredeceksin, Allah’a şükredeceksin, ecrini alırsın. 

Başka türlü, kâfire tâbi olursan perişan olursun. Başka hiç bir şeyi yok.  

 



 
 

 

 

 

 

Cehenneme girince şeytan dermiş ki: “Ben Allah’tan korkarım.” “E sen bizi buraya 

getirdin.” “Tâbi olmasaydınız.” der. Allah akıl vermiş, güzel yolu göstermiş; sakın kâfire 

inanmayın, tâbi olmayın, şeytana tâbi olmayın, nefsinize tâbi olmayın, Allah’ın emirlerine 

tâbi olun.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha  
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