
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İSTEDİĞİNİ YAPAR 
 

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’nin sıfatı, Bismillâhirrahmânirrahim; 

ف
َ

ُد0/.ُي اَمِل ٌلاَّع
ۜ 

  

“Fa’âlun limâ yurîd” (Buruc - 16) “İstediğini yapandır.” Her şeyi kendi istediği gibi 
yapar. “Ne için böyle yaptın? Ne için böyle etti?” diye soru sorulmaz. Müslümanların itikadı 
budur, bütün dinlerin de aynıdır ama ötekiler kendi kafalarına göre din yaptıkları için, dini 
tahrip ettikleri için Allah Azze ve Celle’yi (haşa) kendi istedikleri gibi yapmak isterler, tasvir 
etmek isterler.  

İnsan düşündüğü gibi şey yaparsa, Allah’a karşı gelirler; “Bu ne için böyle oldu? Ne 
için şöyle oldu?” diye soruştururlar. Müslümanlıkta, İslam’da böyle bir şey yok. Allah bizi 
yaratmış, her şey O’nun istediği gibi olur. Bunu Müslümanların akıllarına sokmaya 
uğraşıyorlar ama Allah’a şükür bu mantar gibi bir şey değil. İslam, iman koca bir ağaç gibi 
yani senin mantar çıkar, bir defada gider ama ağaç, asırlık ağaçlar var, onlar sağlam durur, 
asırlardan önce gelen şeydir.  

Yahudiler biraz daha bağlıdırlar da Hristiyanlar büsbütün kendi kafalarına göre 
yapmışlar. Hazreti İsa Aleyhiselam’ı Allah’ın (haşa) oğlu diye şey yaparlar.  O da 
putperestlikten gelir yani dinlerini istediği gibi yapmışlar. Onun için Müslümanlıkta her şeye, 
ona buna itiraz edebilirsin ama Allah’ın hükmüne, Allah’ın iradesine karşı gelinmez, insanlar 
bunu bilsinler. Allah’ın iradesiyle olduğunu kabul edince işler kolay olur, kabul etmesi de 
kolay olur, olan şeylere razı olur, razı olunca da sabretmiş olur, o sabrının karşılığını Allah 
ona verir. Sabrının karşılığını Allah ona kat kat verir.  

Onlar dünya ehlidir; Müslümanlar, İslam ahiret içindir. Ahiret daha hayırlıdır, ahirete 
çalışıyoruz, biz iki günlük dünya için değil de ahiret için varız. Onlar iki günlük dünya için 
her şeylerini veriyorlar, ne var ne yok hiç bakmadan veriyorlar, ahirette ne yapacağız diye 
düşünmüyorlar, o düşünce yok. Müslümanda Allah’ın izniyle bu var. Allah her şeyi güzel 
yapmış, insanın onun kıymetini bilmesi lazım, Müslümanın da onun kıymetini bilmesi lazım. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Bu şeytanlara inanmasın, onların askerlerine tabi olmasın, Allah muhafaza etsin, Allah 
imanımıza kuvvet versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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