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ALLAH’TAN İSTEYİN 

 
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. 
 

 “Allah Azze ve Celle senin için bir zarar, yahut hayır olmayan bir şey isterse, ancak 
Allah Azze ve Celle o şeyi üstünden alabilir.” Ayet-i Kerime’dir bu. Hiç kimse kaldıramaz 
onu. Allah sana hayır murat etmedikten sonra bütün dünya gelse kimse onu kaldıramaz. 
Bütün dünya yardım etse sana bir faydası olmaz. Sen hayır istedin mi O her şeye kadirdir. 
Allah Azze ve Celle diyor. Bütün dünya karşında dursa yine bir şey yapamazlar. O hayır 
olur sana, hiç kimse mani olamaz. 

 Bu bize şunu gösteriyor: Allah’a tevekkül edin, Allah’tan yardım isteyin. 
Allah’tan iyilik isteyin. Kimseye menfaat için yaklaşmayın. Kendiniz için daha iyi 
olur, faydalanırsınız. Zengin, varlıklı, yahut güçlü insana menfaat için yaklaşmayın diyor. 
Dünya menfaati için hiç yaklaşmayın insanlara, kendinizi zelil düşürmeyin. 
Allah’tan isteyin.  

Allah her şeye kadirdir. “Ve hüve ala külli şey in kadir.” Bazı şeyleri yapabilir değil, 
yahut başkasını değil, her şeye kadirdir Allah Azze ve Celle. İnsanoğlu, hiç bir insan her 
şeye kadir değildir. Bırakın her şeyi, çok az bir şeye imkanı vardır, o da yarı buçuk. İnsan 
ne kadar zengin olsa, verirsem bitebilir diye korkar. Halbuki yedisine değil, yetmiş ceddine 
yetecek kadar varlıkları olur öyle zengin insanların. Gene de bir şey yapmaya kalkınca, 
Allah ellerini titretir.  

Allah(c.c.) Müminlere, Müslümanlara şeref vermiştir. Yine de kimse bir şey 
yapamaz. Ancak Allah Azze ve Celle yapar. Allah’tan isteyin, kimseye menfaat için 
yaklaşmayın. Hem maddi hem manen Allah’tan dileyin. Allah Azze ve Celle’den her şeyi 
isteyebilirsiniz. Allah kimseye muhtaç etmesin.  

Allah(c.c.) bu Müslümanlara yardım etsin. Dünya karşılarına gelse onlara bir şey 
yapamaz. Yani dünyadan korkmayın, kimseden çekinmeyin, Allah’tan korkun. Allah’tan 
isteyin, Allah’tan dileyin hayırları.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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