
	
	

	
	

	

	

 
ALLAH’LA BERABER OLUN 

 
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 Azze ve Celle mü’minlerle beraberdir. Her olan şeyde bir hayır vardır. 

Allah’ın (c.c.) istediği yolda olduktan sonra bizim için bir mesele yoktur, Allah’ın izniyle 
her şey güzel olur. Şimdi ahir zamandır, hakla batılın savaşı var. Hak, Allah’la beraberdir; 
batıl şeytanla beraberdir. Ne kadar çok gözükse de Allah’a karşı gelenler sonunda 
hüsrandadır.  

Allah’la beraber olun, feraha kavuşursunuz, kazançlı çıkarsınız. Bu dünyanın 
metaından hiçbir şeye üzülmeye gerek yok. Yahut “Bu bizi seviyor, bu sevmiyor.” diye 
düşünmeyin, bizi Allah sevsin yeter. Başka kim olursa olsun, bir faydası yok. Çünkü 
insanoğlu nefsine mahkûmdur. Nefsi de enaniyet demektir. İlk başta kendi nefsini, kendi 
menfaatini düşünür, herkesi kullanabilir. Onun için Allah’la beraber olalım, kimseden 
korkmayalım, kimseden çekinmeyelim. 

Allah Azze ve Celle, topu tüfeği yok ama o topu tüfeği işlemez hale getirebilir. Her 
şeye kadir olan Allah’tır. O istemedikten sonra isterse bütün dünya üzerinize gelsin bir şey 
olmaz Allah’ın izniyle. Biz dediğimiz gibi Allah’la beraber olalım, bir şeyden endişe edip 
bir şey için kaygılanmayalım. Her şey O’ndadır, Rezzak O’dur, kuvvetli O’dur, azametli 
O’dur, kadir ve muktedir O’dur, her şey O’nun elindedir. 

Onun için insanlar bunu düşünür de buna inanarak iman ederse onlara hiçbir şey 
tesir etmez, hayatlarını Allah rızasında geçirirler. İnşallah dünyada olan bu şeyler burada 
insanları doğru yola sevk etmek içindir. Demir dövüle dövüle bir şeye benzer. Biz de 
inşallah dövülüp de anlamayanlardan olmayalım. Anlayalım ki bu, Allah’ın bize verdiği bir 
kuvvettir, bize yardımdır inşallah. Allah hepimize yardım etsin, İslam galip gelsin, küfür 
mağlup olsun, inşallah tez zamanda Mehdi Aleyhiselam gelsin. 
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