
HER ŞEY ALLAH’TANDIR 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’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. 

 
Her şey Allah’tandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) diyor ki: “Sizin için en çok 

korktuğum şey şirk yapmanızdır. Şirk-i hafi.” O da Allah’a şerik koşmak gibi oluyor. 
Bilmeden yaptığınız bazı şeylerden de şirk yapabilirsiniz. Şirk-i Hafi, gizli şirk 
manasındadır. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v), devamlı tövbe istiğfar yapın diyor.  

Her şeyi Allah’tan bileceksin. Bazı şeyler yapınca kendinden bilirsen, o 
vakit ortak gibi oluyorsun. İyisi de kötüsü de Allah’tan geliyor. Yapacağını yap, 
Allah’tan yardım iste. Her şeyde Allah’a tevekkül edip, Allah’tan yardım istemek 
lazım. Biz gayret ediyoruz ama o gayreti de Allah veriyor. Onu öyle bilmek lazım 
ki şirk olmasın. Tabi onlar bilmeden olan şeylerdir. Onun için devamlı  tövbe istiğfar 
etmek lazımdır.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bile “Günde 70 kez istiğfar ederim.” diyor. Bizim 
günde en az yüz tane yapmamız lazım. Bu, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız günahlardan 
dolayıdır. Her gün vazife yaparken kelime-i şehadet getiriyoruz, sonra tövbe istiğfar 
ediyoruz. Bir şey yaptıkça veya bilmeden bir şey yapmış olabiliriz diye de her daim 
söylememiz lazım.  

Allah’tan başka ilah yoktur. Kendi nefsimiz kötüdür. Bilerek veya 
bilmeyerek yaptığımız hatalardan dolayı tövbe istiğfar ediyoruz. Her şey 
Allah’tandır. Bazı şeyleri insan kötü zanneder, hayır olur. Hayır zannettiği şeyler de 
şer olur. Allah iyisini versin. Allah (c.c) nefsimize uyup da “bendendir” demeyi 
nasip etmesin inşallah. Allah hepimize yardım etsin inşallah. İnşallah bu talimatı herkes 
kafasına kor da rahat eder. Kendine fazla yük alırsan; her şeyi ben yaptım, ben ettim 
dersen en sonunda zararı sana olur, sana yük olur. “Her şey Allah’tandır, Allah bunu 
takdir etti.” deyince rahat edersin, mutmain olursun. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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