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ALLAH’IN LÜTFU 
 

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. 

 
 

Bayramınız mübarek olsun. Allah (c.c.) nice senelere yetiştirsin inşallah. Mübarek 
günler de gene sayılı günler, geçti gitti. Bugün dördüncü gün. Tekbirler için iki vakit kaldı, 
inşallah o da hayırlısıyla devam eder.  

Allah Müslümanlara hidayet versin inşallah. Çünkü şeytanlar her taraftan saldırıyor. 
Nerede hakiki, temiz Müslüman varsa onu yoldan çıkarmaya yahut kötü yollara 
sürüklemeye uğraşıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle dinini muhafaza eder, kıyamete kadar. 
Bu din İslam dinidir. Başka din yoktur. Bu dine tabi olmayanlar Allah’ın gazabına mazhar 
olur.  

Allah insanlara her güzelliği vermiş ama insanlar bilmiyor. Allah Azze ve Celle 
insanlar için her şeyin en iyisini yapmış. İnsanlar da onu bırakıp en kötüsüne hücum 
ediyorlar, en kötüsünü yapmaya uğraşıyorlar. Allah hidayet versin, başka bir şey 
diyemiyoruz. Yaptıklarını iyi zanneden insanlar var, halbuki boşuna yapmış oluyorlar.  

Bu günler mübarek günlerdir. Allah hayrı deniz gibi veriyor. Allah her şeyi insanlara 
gösteriyor ama insanlar görmek istemiyor. Maşallah, mübarek, sabahtan beri, geceden beri 
yağmur yağıyor. Her bayram olduğu vakit muhakkak bu rahmet iner. Bazıları kanların 
temizlenmesi için yağdığını söylüyor. Onun için değil de Allah rahmetini veriyor. 
Allah yapılan ibadetlerden dolayı razıdır, rahmet indiriyor. Bu rahmettir. Ne güzel 
işarettir, ne güzel bir berekettir. Görünce insan ferahlıyor, Allah’ın lütfuna mazhar olduğu 
için şükrediyor.  

Allah (c.c.) bütün ibadetleri yapmamızı nasip etsin ki onları yapmak bizim için 
faydalıdır. Her bakımdan faydalıdır, hem zahiri olarak hem manevi olarak. Yani tutulur 
faydası var; vücudumuza, sıhhatimize, aileye ve bu vatana faydalıdır. Diğer yandan ahiret 
için manevi faydaları vardır ki onlar çok daha büyük. Bunları Allah Azze ve Celle şunu 
bilmesi için insanlara gösteriyor: “Hak yoldasın, korkma. İkramımız, bereketimiz ve 
başkasında olmayan şeyler sende var.” 

Bir insan için Allah bütün bir memlekete ikram edebilir. Bir insan için bütün 
insanlara ikram eder. O yüzden, bu ne için demeye gerek yok. Allah lütfuyla veriyor. Allah 
daim etsin inşallah. Allah kötülerden bizi muhafaza etsin. Bayramımız, bayram daim olsun 
inşallah, bereketi daim olsun inşallah. İnşallah memleketimize hayırlı olur, hayırlı insanlar 
daima başımızda olur.  
 
Velhamdülillahi Rabbil Alemin  
El Fatiha  
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