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MÜ’MİN OLMAK 

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. 

 
Mübarek demiş ki: “Görelim neyler, Mevla’m neylerse güzel eyler, şerleri 

hayreyler.” Bu insanların iyiyi kötüyü fazla anladıkları yok. Allah inşallah onların bilmeden 

yaptıklarını affetsin. Bilerek yapanlara da Allah hidayet versin.  

Allah’a şükür bizim milletimiz sabırlı, ataları Allah’ın emirlerine uymuş. Allah için 

canlarını vermişler, İslam yolunda hizmet vermişler, devletler kurmuşlar Allah’a şükür. En 

sonunda bitti dediler, bitirdiler Osmanlı’yı. Şimdi olduğu gibi yüz sene önce de bitti 

dediler. “Her şey bitti, İslam yok!” deyip devlet kurdular. Allah’a şükür şimdiki devlet 

İslam’ın başıdır gene. Allah istedikten sonra şer gördüğümüz şeyler hayır oluyor.  

Allah’a şükür gene İslam’ın başı buradadır. Onun için sabırlı olmak lazım. Allah’ın 

emirlerine tabi olmamız lazım. Allah yardımcımızdır, kimse karşı gelemez. Çoğu insan 

bazen fevri hareket eder. Mühim olan Allah’ın yardımıdır. Bir şeyi ne kadar şer görsen de 

Allah (c.c.) onu kudretiyle hayra tebdil eder.  

Allah’a şükür bu İslam nimeti en büyük nimettir. O burada vardır Allah’a şükür. 

Bütün İslam âlemini paramparça etmişler, burası kaldı diye her taraftan saldırıyorlar. Ama 

Allah yardımcı olduktan sonra kimse karşı gelemez. Allah büyüktür, Allah Azimüşşan’dır. 

O’nun kudretine, azametine sınır yoktur. O muktedirdir. O İslam’a yardımcıdır, 

Müslümanlara yardımcıdır, müminlere yardımcıdır.  

Ayetler var: 

 إِنَّ اّلّلَ الَ يُِحبُّ اْلَكافِِرينَ 
 “İnnallâhe lâ yuhibbul kâfirîn” (Ali İmran-32) “Allah kâfirleri sevmez.” Allah 

(c.c.) insanları kendisine ibadet etsinler, muti olsunlar, emirlerini yerine getirsinler 

diye yarattı. Onun için insanlık ancak Müslümanlıkta olur. Başka şeylerde aramayın. Hiç 

aramayın. Hümanist, mümanist o safsatalarla uğraşmayın. Allah Azze ve Celle Kur’an’da 

Allah kâfirleri sevmez diye kaç yerde açıkça bildiriyor.  

Onun için Mü’min olun. Allah’ın dediklerini yapamazsanız bile, sana iman ettik 

ama yapamıyoruz diye itiraf edin. En azından bunu yapın. Şu iyidir, bu iyidir demeyin 

çünkü hepimiz bilmediğimiz şeyleri söyleyince cahil oluruz. Hiç olmazsa bilmiyorsak 

susalım daha iyidir.  

Ve Min Allahu Tevfik   

El Fatiha  
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