
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İSLAM’IN YÜCELİĞİ  
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “Velâ tehinû velâ tahzenû veentumu-l-a’levne in kuntum mu/minîn” (Âl-i İmrân 
Suresi - 139) “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün 
gelecek olan sizsiniz.” Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Hiçbir şeye tasaya, derde 
düşmeyin. En yüksek makamlarda olan sizsiziniz.” Müminlerseniz, o makamlar dünyanın 
en yüksek makamından daha yüksektir.  

Hiç hüzünlenmeyin, kendinizi hiç başkalarından daha az görmeyin. Tabi 
Müslümanlar için tevazu güzeldir. Allah’a şükretmek lazım, İslam’ın izzeti var, kerameti var, 
İslam’ın yüceliği var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gene Hadis’te diyor ki: “İslam’dan daha 
yüksek bir şey yok.” Ne kadar abuk sabuk felsefe, bilmem sistem varsa, hepsi işe yaramayan, 
bir faydası olmayan şeylerdir. Hiçbiri İslam’dan iyi olamaz. İyi ve daim olan, yüksek olan 
İslam’dır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanından şimdiye kadar yüz binlerce böyle işe 
yaramayan sistemler gelmiş, hiçbiri kalmamış. Kalan İslam’dır, İslam ilelebet kalacaktır. 
İlelebet olan İslam’dır, ötekiler, her şeyde olduğu gibi bitip gider. İslam’a tâbi olun, 
kazanırsınız. İslam’a tâbi olmazsanız siz de çöp olup gidersiniz. Yüz binlerce böyle 
lüzumsuz fikirdi, lüzumsuz felsefeydi, şuydu buydu, onların işe yaramadığı gibi, süpürülüp 
gittiği gibi, İslam’ın dışında bir şey yaparsanız bir fayda yapmaz.  

Onun için, İslam’la mukayese olunacak hiçbir şey yok. Başkaları; “Ben şöyleyim, ben 
böyleyim…” der ama onlara özenmeye gerek yok. Özeneceksen, en özenecek zât kimdir? 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir, O’nun Ashabıdır, müminler, evliyalar, hakiki mürşitlerdir. 
Onlara özenirsen kazanırsın. Hem Allah’ın rızasını kazanmış olursun hem merteben 
yükselir. Allah onlarla beraber eylesin, onların muhabbetini içimizde çoğaltsın. Muhabbet 
olunca onlarla beraber oluruz inşallah.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
İyi insanları sev ki sonunda onlarla beraber olursun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); 

“İnsan sevdiğiyle beraberdir.” buyuruyor. Şeytanı, şeytanın askerlerini, Allah’ın 
düşmanlarını seversen, Allah etmesin, Allah muhafaza etsin, onlarla haşrolursun, onlarla 
beraber olursun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i, ashabını, müminleri seversen onlarla 
beraber olursun. Allah bizi onlarla beraber eylesin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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