
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH’I UNUTMAYIN 

 
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. 
 

Allah’a şükür gidip döndük. Orada Allah iyi insanlarla karşılaştırdı, buraya geldik mi 
gene aynı şekilde Allah’a şükür. Daima iyilerle olalım inşallah, mühim olan odur. 
Avrupa’da, Almanya’da, İngiltere’de herkes iyi bir şey arıyor. Çoğu insan oraya dünya için 
gidiyor. Bazıları, oradaki dünyanın ziynetine kanıyor, yoldan çıkıyor. Yoldan çıkınca da 
bütün yaptığı emekler boşa gidiyor.  

 
Allah bizi dünya için değil, ahiret için yaratmıştır. Bir yere giderken rızık için 

gidersin ama en mühim şey imanını kurtarmaktır. En mühim şey hayatını değil, esas hayatı 
kurtarmaktır. İnsan her tarafta yaşayabilir ama imanla yaşaması lazım.  

 
Allah bu insanlara yardım etsin diyoruz, her tarafta yardım etsin. Orada da insan 

nefsine uyar ama burada da uyabilir. Bazen öyle bir şey oluyor ki nefis istediği gibi, rahat 
hareket ediyor. Ona müsaade etmemek lazım. Burada da başka yerde de her tarafta, nereye 
giderseniz gidin Allah’la beraber olun, Allah’ı unutmayın.  

 
Allah’ın nimetlerini Allah için kullanın, şeytan için kullanmayın. Allah size her şeyi 

vermiş; eliniz, gözünüz, sıhhatiniz yerinde. Bunlar büyük nimetlerdir, bunları Allah rızası 
için kullanın. Dünya senin olmuş ama imanın olmamış, ahiretini kaybetmişsin hiçbir 
faydası yok. Orası da burası da Allah’ın yeridir, Allah her yerdedir. Allah’ı unutmayın. 
O’nu aklımızdan çıkarmamamız lazım.  

 
Oradaki insanlar da bizi güzel karşılıyorlar, seviniyorlar, sayıları artıyor Allah’a 

şükür. Şeyh Efendi’nin himmetiyle, bereketiyle, yavaş yavaş mı hızlı mı Allah bilir ama 
maşallah gittikçe ilerleme oluyor. Çünkü tutunacak başka dalları yok. Orada, küfrün içinde 
bir ışık görüyorlar, nur görüyorlar, sonra oraya koşturuyorlar. Allah bizleri bu nurdan 
mahrum etmesin, yolumuzu ziyade etsin inşallah. 
El Fatiha  
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