
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NE MUTLU 
 

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’a şükür bu gecenin bereketi üzerimize oldu, Ümmeti Muhammedîye’nin 
üzerine oldu. Bu geceye hürmet edenlere daha fazla rahmet olur. Bu gecenin rahmeti 
Ümmeti Muhammedîye’ye iniyor ama ona hürmet edenlere, ona tazim edenlere daha fazla.  

Şeytan bundan hoşlanmaz, bundan men etmek ister, iyilikten men eder. Şeytan ve 
avanesi iyilikten men eder, kötülüğü emreder, bu geceye hürmet edenlere, tazim edenlere 
buğz eder, onlardan nefret eder, onları sevmez, sevmesin! Allah'a şükür, şeytan bizi 
sevmesin, şeytanın askerleri, şeytanla beraber olanlar da sevmesin. “Bizi sevmiyorlar” 
diyorlar, ne mutlu bize! Ne mutlu şeytanın sevmediği insana, ne mutludur, başka şey değil. 
Allah sever, şeytanı sevmeyeni Allah sever, şeytanı seveni Allah sevmez, şeytanın ahbabını 
Allah sevmez. 
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 “fe-inna(A)llâhe lâ yuhibbu-lkâfirîn” (Âl-i İmrân - 32) “Kâfirleri Allah sevmez” 
Allah müminleri sever, Allah’a itaat edenleri sever. Asiler tövbe ederlerse, onlara da kapı 
açıktır ama sen isyan edeceksin, Allah’a karşı geleceksin, şirk koşacaksın, her türlü şeyi 
yapacaksın, ondan sonra Allah beni sevsin diyeceksin, öyle olmaz.  

Allah Azze ve Celle insanlara her şeyi vermiş, en büyük şey de akıl vermiş, akılla 
hakikati görürler. Hakikati görmeyen akıl akılsızdır, akıllı olamaz, zalimdir. Bu bilinen bir 
şeydir, onun dışında söyleyen yalan söylemiştir. Allah Azze ve Celle de Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de yalancıları da sevmez. Allah muhafaza etsin, hayırlı bereketli olsun, 
inşallah hidayete vesile olsun, şifaya vesile olsun inşallah.  

Allah’la beraber ol, korkma! Ne hastalıktan kork ne düşmandan ne ondan ne bundan. 
Müslüman rahattır, Müslüman kuvvetlidir, arkası var, ondan daha kuvvetli yoktur. Allah’a 
şükürler olsun, inşallah daha güzel günlere yetişelim. Bütün dünyada İslam olduğu vakte 
inşallah yetişelim. İnşallah yakındır. Allah bizi şerlerden, nefsimizin şerrinden, şeytanın 
şerrinden muhafaza etsin. Onlarla beraber olmayalım, Allah’la beraber olalım.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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