
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÜMİNİN KALBİ 
 

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 Azze ve Celle bize her iyiliği vermiştir. Allah zulüm etmez, insan kendine 
zulmeder. Allah’ın gösterdiği yol doğru yoldur. İnsanlar bu yoldan son sürat uzaklaştı, 
uzaklaşıyor. Ahir zaman olduğu için bunlar oluyor. Buna karşılık olarak, insanların kendi 
kendilerine yaptıkları zulümden dolayı bu haller oluyor.  

Bu haller normaldir, az bile. Allah Azze ve Celle’nin bu insanlara verdiği bu iptila, 
bela, hepsi kendilerinin marifetidir, insanların kendi kendilerine yaptığı kötülüktür. Allah 
iyilik ister, şeytan kötülük ister. İnsanların çoğu şeytana tâbidir, nefislerine tâbidir. Ne kadar 
kötülük varsa onun peşine düşüyorlar, ondan sonra da şikâyet ediyorlar. Ateşi suyla 
söndürürsün. Ateşe daha fazla odun atsan, benzin atsan, yakacak bir şey atsan sönmez. 
Söndürecek sensin, o da tövbe istiğfarla, dualarla söner Allah’ın izniyle. O, Allah’ın 
inayetiyle, Allah’ın yardımıyla söner. 

Bu gözle görülmez ama Allah’ın mucizeleri gözle görülür. Ancak kör olan görmez, 
yok der. Senin yok demenle olmuyor, her şey ortada. Bütün kâinat, her şey hesaplı, kitaplıdır. 
Hesabı var, hepsi Allah indinde yazılıdır. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Onun için biz 
Allah’a yalvaralım, Allah’la beraber olalım, ondan sonrası kolaydır. Ondan sonrası zorluk 
yoktur, ferahlık vardır inşallah. Müminin kalbi ferahtır, mutmaindir. Sıkıntı mümin 
olmayanadır, Allah’a inanmayanadır.  

Allah yardımcımız olsun, imanımıza kuvvet versin. Bunu bu ara devamlı söylüyoruz 
çünkü iman sahibi rahattır, kendisine iyisi de zoru da kolay gelir çünkü Allah’la beraberdir. 
İman demek Allah’a inanmaktır. Bu Allah’tan geldi, Allah’a şükürler olsun. Bu şeyler bize 
makamdır, derecelerdir inşallah. Allah yardımcımız olsun, Allah inşallah İslam’ı da 
Müslümanları da muhafaza etsin, başkalarına da hidayet olsun inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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