
ALLAH BİZİMLEDİR 

 
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. 
 
 Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Mekke’den, Medine’ye çıkıp da o 

mağarada mahsur kaldıkları zaman müşrikler arkalarından yetişti. Hazreti Ebu Bekir çok 

hüzünlendi, çok üzüldü. Müşrikler ha yakaladılar ha yakalayacaklar, mağaranın önünde iki 

metre arayla duruyorlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Korkma, Allah bizimledir.” diyor. 

Allah, Peygamberiyledir.  

Peygamber Efendimiz ne diyor? Hüzünlenmeyin, telaşlanmayın, Allah bizimledir. 

Allah bizimle beraber olduktan sonra başka bir şey istemiyorum. Bütün kâfirler, küfür 

âlemi, bütün dünya karşımızda dursa hiçbir tesiri olmaz. Müslümanlar telaşlanmasın, 

korkmasın; Allah mü’minlerle beraberdir. Allah (c.c.) hiçbir zaman, ben kâfirlerle 

beraberim demedi. Allah Müslümanlarla beraberdir.  

Müslümanlar saf insanlardır. Hile hurdaları yok. Ne kadar yalan, ne kadar hile 

hurda, ne kadar pislik varsa küfür âleminde var. Kullanmadık hiçbir şey bırakmazlar. 

Normal şartlarda olsa, Peygamber Efendimiz’den bugüne kadar bir tane Müslüman 

kalmaması lazımdı. Ama Allah bizimledir, Allah yardım ediyor.   

İstersen ateşin içinde ol, Allah istedikten sonra Hazreti İbrahim’e yaptığı gibi ateşi 

güllük gülistanlık eder. Yani üzülmeye gerek yok. Dua edelim. Allah bizi zalimlerin eline 

bırakmasın. Böyle iyi insanların hükmünde kalalım. Bu Allah’ın bir lütfudur. İnsanlar hak 

etmediği halde, gene Allah’ın lütfu keremiyle, Allah’a şükür başımızda iyi insanlar 

var.  

Onun için kalkıp da kimseye zulmetmeyin. Yapılacak şey dua etmektir. Şehit 

şühedaya Kur’an okumak, mevlitler okumak, makamlarının daha yüksek olması için onlara 

dua etmek gerekir. Allah ailelerine sabır versin inşallah. Yapacağımız budur. Çünkü 

Allah’ın dediği oluyor. Allah herkese bir ömür vermiş.  

Mekke’nin içinde ne silah var, ne bomba var, ne top var, ne tüfek var. Az önce bir 

vinç düşüyor, on beş kişi rahmetli oldu dediler. Allah bilir ama on beş kişiden fazladır. 



Allah her şeye kadirdir. Zor ama herkeste hakiki iman olsa keşke. Allah Müslümanlara 

yardım etsin. Korkmayın, Allah bizimledir. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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