
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK SİLAH DUADIR 
 

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. 

  

Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Size layık olanı göndeririz.” Şimdi insanlar 
şikâyet ederler ama “Allah bizi ıslah etsin, hâlimizi ıslah etsin.” diye dua etmeleri lazım. 
Hâli ıslah olan insan rahat olur. Başka türlü rahatlık yok. Kötülükle rahatlık olmaz, iyilikle 
olur.  

Etrafımıza bakıp da ibret almak lazım, insanlar ne kadar eziyet çekiyor. Ama nefis 
ıslah olmayınca bütün dünyanın kendisine hizmet etmesini ister. Etse bile gene tatmin 
olmaz, bu defa bana tapın diyecek. İnsanlarda böyle bir nefis var. Nefis de ancak terbiye 
ederek ıslah olur, başka türlü olmaz.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Ulu’l emir’e, başınızda olanlara sövmeyin.” diyor. 
Onlara dua edin ki Allah yardım etsin. Çünkü onlara Allah yardım edince bütün memleket 
rahat eder. Çünkü onlar memleket için oradalar. Allah yardım etmeyince bu defa bütün 
memleket rahatsız olur.  

Allah’a güvenen, Allah’a inanan insanlar olduğu vakit Allah yardım eder. Allah’a 
karşı olanlara daima yardım yok, medet yok, her türlü işleri aksi gider. Bunu da herkes 
görüyor, herkes gördü. Tarihe bir dikkat etseler görürler. Tarih dediğimiz, hemen yakın 
tarihimiz. Allah’a inananlarla, Allah’a karşı gelenlerin vakitlerine baksınlar, ne kadar 
değişiklik var.  

Allah’a inanmayanlar “Biz yaparız, ederiz…” derler ama her şey Allah’ın elinde. 
Allah en ufak şeyde seni perişan eder. Onun için Allah’a inanıp, Allah’a şükretmek lazım. 
Allah başımızdakilere yardım etsin diye dua etmek lazım çünkü şeytan ve onun askerleri 
İslam’a saldırıyorlar, İslam’ı bitirmek istiyorlar. Onlar saldırsınlar, Allah da bizimledir. Bu 
fitne zamanıdır, dikkat etmek lazım.  

Dua silahımızdır, en büyük silah duadır. Top, tüfek bir şey yapmaz, dua yapar. 
Onun için dua yapalım. Allah İslam’ı, İslam ülkelerini korusun. Emn-i amanda olsunlar, 
bu fitneler de yapanlara makus olsun inşallah. Her attıkları silah kendilerine dönsün. Allah  



	
	

 

 

 

 

 

her şeye kadirdir. Dediğimiz gibi, bu akılla mantıkla olacak şey değil. Onlar kendi 
hesaplarına göre akılla mantıkla “Biz yaparız, ederiz…” zannediyorlar. Allah istemedikten 
sonra hiçbir şey olmaz. Allah imanımızı kuvvetlendirsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
27 Eylül 2017/07 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 
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