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MÜLK ALLAH’INDIR 

 
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. 
 

 “Esbahnâ ve esbeha'l–mülkü lillâh eflahe men kale la ilahe illallah.” 

Peygamber Efendimiz derdi ki: “Nasılsınız? Geceyi nasıl geçirdiniz? Nasıl sabahladınız?” 

Sabahladık, Allah’ın mülkünde sabahladık. Mülk Allah’ındır, kâinat Allah’ındır. Panik yok, 

korku yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey değişmedi, değişmez. Allah’a şükür. Kurtuluşta olan 

“eflahe men kale la ilahe illallah.” der. Başka kalanı mühim değil.  

“Nasıl sabahladınız? Nasılsın?” “Eh işte, iyiyiz yahut rahatsızız. Şu oldu, bu oldu, 

işler kötü. Dünya hali çok kötü.” Hiçbir şey. Madem Allah’ın mülkündesin, hiçbir şey tesir 

etmez. Panik yapmaya gerek yok, korkuya gerek yok. Allah sana en güzel hediyeyi vermiş. 

Bütün bu kargaşanın içinde kurtuluşa eren “La İlahe İllallah” diyendir.  

Onun için sabahleyin kalkınca bunu deyin: “Esbahnâ ve esbeha'l–mülkü lillâh 

eflahe men kale la ilahe illallah.” Bu iki kelimedir ama çok tesirlidir. İnanarak söyleseler 

insanların bütün dertlerini, bütün korkularını giderir. Hiçbir şey tesir etmez, hiçbir korku 

kalmaz, panik kalmaz, heyecan kalmaz. “Ne yapacağız, ne edeceğiz, ne olacak halimiz? ” 

diye bir endişe kalmaz.  

Halin işte böyle; bir süre yaşayacaksın, Allah’ın takdir ettiği vakit bu dünyadan 

çıkacaksın. Dünyadan çıkarken “La ilahe illallah” demişsen kurtulmuşsun. Onu 

dememişsen korku, üzüntü, panik, hüsran o vakittir. Ama mademki her sabah imanla 

kalkıyorsun; korkma, sevin, Allah’a şükret.  

Bu konuyu insanlara her gün tekrarlasak yeridir. İnsanlar moralimiz kalmadı diyor. 

Moraliniz yükselsin, hiç korkmayın. Ne olursa olsun en sonunda kazançlı sizsiniz. Çünkü 

bu mülkten başka mülk yoktur. La ilahe İllallah diyor. Allah’tan başka ilah yoktur, başka 

tanrı yoktur. Ne kadar put koysanız ne yaparsanız yapın Allah tektir.  

Allah’a dönün, Allah’a sığının. Kurtuluş O’ndadır. Bütün iyilik, bütün güzellik 

O’ndadır. Huzur O’ndadır. Başka hiçbir şeyde huzur bulamazsın. Putun önüne gidip 

tapınsan, haça tapınsan veya meditasyon yapsan huzur bulamazsın. Allah’tan başka hiçbir 

şeyde huzur bulamazsın, hepsi yalan. Ancak Allah’a inanıp O’na güvenmek, O’na tevekkül 

etmek insanın huzurunu ve saadetini sağlar. Başka hiçbir şey değil.   
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İki kelimedir. Nasıl oldunuz? “Esbahnâ ve esbeha'l–mülkü lillâh” Başka mülk 

yoktur, başka tanrı yoktur, Allah tektir. 

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 
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